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Talento

Jaraguaense têm
livro premiado .

Obra foi vencedora na categoria
infanto-juvenil em concurso

realizado pela União Brasileira
de Escritores do Rio de Janeiro.

Renovação

novo
.
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A vitória de DieterJanssen enfraqueceu nomes que dominaram a política local na última década.
Com ele, também ganham destaque novas lideranças políticas que almejam cargos públicos.

Páginas4e 5

FESTA DO TIRO
FABIO MOREIRA

Mais de dez mil disparos foram efetuados somente na sexta-feira. Tradicionál eventO eneerra dopdngo. Páginas �O e 21
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Acrílicos Santa Clara

Esta empresa, que é um grande
sucesso no mercado nacional,

está investindo R$ 17,5 milhões
em uma nova unidade. A estrutura

terá 8,5 mil metros quadrados de
área construída e deverá ser inau

gurada até o final de 2013. O pro
jeto' arquitetônico vai valorizar o

acrílico. O material aparecerá nas

paredes internas, salas de reuniões,

no pórtico de entrada e até mesmo .

na cerca disposta no entorno da fá
brica. Para deixar o ambiente mais

arejado, o local também terá pisos
de cor clara e telhas térmicas. Além
disso, os colaboradores passarão a

vestir uniformes brancos. A empre- .

"-

sa atende clientes gigantes como

Vivo TIM, Claro, Schincariol, Banco
do Brasil e Petrobras.

DNULGAÇÃO
III

Iro ottini
O apresentador Ciro
Bottini estará em Jaraguá
do Sul no próximo dia
23. Convidado pela
Associação das Micro
e Pequenas Empresas
e Empreendedores
Individuais do Vale do

Itapocu (Apevi), Bottini

apresentará a palestra
"Shaw de vendas", às

19h30, no Grande Teatro
do Centro Cultural.

Lenovo
A grande tacada desta empresa chinesa foi a compra da unidade de
PC's da IBM alguns anos atrás. Agora consegue alcançar a liderança
no mercado mundial de computadores ao desbancar a Hl; com seus

73 anos de história. O mercado de computadores está perdendo força
na medida em que os consumidores estão adquirindo mais tablets e

smartphones. Embora o hiato entre estas duas linhas de produtos ainda

seja significativo, tudo indica que os equipamentos móveis evoluirão

para ocupar a maior parte do mercado.

-Japão
Embora tenha uma dívida pública
muito grande, o Japão utilizou

algumas de suas vantagens
para combater a crise com

investimentos, em oposição à "via

europeia" que prioriza o corte

. nos gastos. Os resultados foram
animadores, mas, infelizmente,
não dá para comparar a realidade
dos japoneses com a dos europeus.

Micro e pequenas
indústrias
Indicadores levantados em São Paulo
mostram que as micro e pequenas
indústrias tiveram um crescimento

praticamente nulo desde a crise de
2008 até agora. Segundo o Sebrae,
esse resultado se deve à falta de

competitividade das mesmas em

relação aos produtos importados.

www.ocponlíne.com.br
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·Marcatto
Uma história de 89 anos não pode ser

resumida em poucas palavras. Fica o

exemplo de uma empresa que conseguiu
superar as mudanças de mercado e manter

os ideais do fundador, preservando a

essência da atividade original da empresa.

Pradi
,.

Um supermercado de bairro que
completa 42 anos de atividades merece o

respeito de todos nós. Nesse caso, temos

um estabelecimento que tem diferenciais.
Essas inovações atraem consumidores
de outros bairros em busca não só da

carne, mas também das delícias de sua

padaria, especialmente aos s.ábados.

Feirão limpa nome
A Serasa Experian organiza em São Paulo
o evento entre os dias 17 e 20 deste mês.
A iniciativa alinha uma forte tendência,
que é a renegociação das dívidas
dos consumidores. Serão oferecidas

possibilidades de recuperar o crédito
na praça. As instituições que realizam
estas renegociações buscam, através de

descontos, trocar créditos "podres" por
saudáveis. Faz tempo que o governo a

deriu a essa modalidade através do Refis.

_ Inadimplência
de acordo com os números levantados pela
Serasa Experian, caiu em 1,9%, em setembro,
a quantidade de consumidores com dívidas,
na comparação com agosto. Desde que'
iniciou a queda nos juros, já são quatro
meses que este número está reduzindo. É
uma ótima notícia, pois mostra que, aos

poucos, os consumidores estão conseguindo
pagar dívidas antigas e se habilitando

para constituir novas compras.

LOTOFÁCIL
. SORTEIO N° 814

03 - 04 - 68 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 17 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 3018
21 - 50 - 51 - 61 - 73
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Qresultado..

das eleições �o Últi.·mo domingo m.os-.

trou (lue" a população de Jaraguá do Sul quer}lm .

,

',; '�modelO\,dê gestão públíea noy:p: Que ap,�e�ente id�ias,
, ,

que simbolizem 6 que foiaptes.eutado pela coligação
Nova Jaraguá, à vencedora do pleito.

.

Ou seja, reflita o que o prefeito eleito Dieter Ianssen
representa: renovação, ética, transparência, simplici
dade, entusiasmo e inovação no jeito de governar.

Com essa vitória, inicia-se um novo ciclo na política.
Viram-se as páginas em que estavam figuras políticas já!!
desgastadas e começa-se um novo capítulo.

' ., ,,"

O futuro governo, eleito com uma avalanche de

46,6 mil votos, carrega uma grande responsabilidade

são de priorizar determinadas ações. O presidente
norte-americano John Kennedy dizia: "Não conhe-.

, ,., 0', ,,1;(1, I
. ,

çQrnellhutn,a fÓ�JIlu1a infalível para obter o sucesso,
,

mas conheço uma forma infalível de fracassar: tentar

agradar a todos".
Governar é direcionar essas prioridades com firme

za e convicção de que elas representam qualidade de
vidapara apopulação.Hámuitaqualidadeprofissional
e recursos nesse município para que possam ser colo
cados em práticaprojetos que resultem em melhorias.
Pelo que representa economicamente em Santa Ca

tarina, Iaraguã do Sul precisava de uma mudança na

política. Que ela seja eficaz,

Há muita qualidade profissional e

recursos nesse município para que
possam ser colocados êm prática

projetos que resultem em melhoria�.
,

de fazer acontecer aquilo que foi divulgado 'na cam

panha. A missão não é fácil. Exigem um direciona
mento de foco voltado a ações príorftãrias,

E nessa escolha, sempre terá algum setor que
poderá ficar menos favorecido. Mas é pàrte da deci-

Charge
ERRE:I DE �O\O"f
é �UE BE:5\
POUCO!!!

Do leitor

Tecnologia ocidental

Um projétil de fuzil automáti
co calibre 7.62X5lmm inicia

sua trajetória deixando o cano da
arma a uma velocidade de apro
ximadamente 860 metros por se

gundo, impulsão provocada pela
expansão repentina do gás pro
duzido por pouco menos de 10

gramas de pólvora química. Essa

trajetória, caso não encontre ne

nhum obstáculo pelo caminho,
percorrerá uns 4000 metros, até
não mobilizar mais energia sufi
ciente para movimentar o peso
do projétil e superar o atrito do
meio ambiente. Cairá então na

terra, sem provocar dano.
Esse pequeno pedaço de

metal tem o formato trocônico
e pesa cerca de 10 gramas (duas
moedas de 10 centavos). Quan
do atinge o alvo, sua capacidade
de penetração dependerá da du
reza do obstáculo.

- A 450 metros, considera
do o "alcance útil" desse tipo de

munição, é capaz de atravessar

20 centímetros de madeira;
- A,200 metros, rompe fa-

cilmente uma parede de tijolos
com mais-ou-menos 30 centí
metros de largura;

Pois bem, os projéteis 7.62
NATO foram inventados pela
indústria Belga para funcionar
com os fuzis automáticos FN
Herstal para enfrentar o Exérci
toVermelho, em 1950. Pois bem,
os Russos nunca chegaram e as

armas de guerra foram adota
das pelas Polícia Militar e Polícia
Civis do Brasil.

Tudo por culpa de muitos e

muitos anos de um discurso de

magógico que militariza a ques
tão da segurança pública. Na falta
de políticas públicas, acreditam

amplos setores da classe política,
administradores e formadores de

opinião, que uma policia mílitarí
zada e violenta, tratando a popu
lação como inimigo, atendendo
o . orgulho das classes médias
que se sentem sitiadas "apesar
dos catas impostos que pagam". _

Jean Carlos Gomes,
Designer de Produtos

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

�ID'�

UI
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Queime esse vestido!
Ah, mas tu não podes te meter nisso, não é da

tua conta! Se alguém me disser isso sobre como

devo dirigir os funcionários da minha loja, do meu

negócio, mando longe. Nos meus negócios, na mi
nha loja, mando eu. E estou me referindo, por exem

plo, ao modo como se devem vestir os funcionários.

Quando faço palestras dentro de empresas,
quando falo especialmente para pessoal de lojas,
deixo muito claro que a roupa dos vendedores, das
mulheres, especialmente, é parte do negócio. An
tes de ir adiante, deixe-me lembrar que dia destes li
uma entrevista do Bani à Folha e fiquei feliz com o

que "ouvi" ele dizer. O Bani, você sabe, é o cara que
junto com o Walter Clark deu a forma de sucesso à

programação da tevê Globo, fórmula hoje esqueci
da, como se pode ver...

O Bani, que hoje dirige a TVVanguarda, de São
José dos Campos (SP), dia destes apertou um botão

.

e mandou alguém dizer à apresentadora que aca

bara de apresentar um programa que ela queimas
se o vestido que tinha usado há pouco... O vestido
era um horror. É assim que se faz, exatamente as

sim. E se todos os diretores de televisão seguissem
.

os passos do Bani nessa questão, ah, teríamos mu-

lheres mais bem-vestidas e mais de acordo com o

"decoro" televiso. O que anda por aí é um horror de
mau gosto e vulgaridade.

Pois bem, no balcão da loja não se deve admitir
mulheres de barriga de fora, brincões deste tama

nho, tatuagens à mostra, cabelos de moç,as da noite,
essas vulgaridades, enfim. Esse tipo de gente põe os

bons clientes para correr... Vestir-se discretamente
faz parte das competências dos funcionários. Nem
em dia de folga, por exemplo, o funcionário pode
ir à empresa de bermuda, mesmo que seja só para
pegar o lenço que foi esquecido. Bermuda é na beí-

ra da praia, paspalho. Rua! E os lojistas agem assim?
Raríssimos. Depois se queixam que não vendem ...

Eles
Esse assunto de que tratei aí em cima, volta e

meia me faz lembrar dos horrores que vejo nos

shoppings, por exemplo. O casal, pode ser de na

morados, em posições absolutamente díspares.
Elas todas emperiquitadas, arrumadinhas, visivel
mente se preocuparam em se ajeitar para sair, e os

ordinários de qualquer jeito, bermudas, chinelões,
tênis, camisetas molambentas, sujos... Elas não
devem admitir que o cara saia de qualquer jeito,
que o tipo vá se olhar no espelho antes de sair. Ou

ninguém sai. É só coragem, mulheres. De outro

modo, os molambos vão continuar mandando ...

Celular
Foi num voa de Florianópolis para São Paulo.

Um balofo sentou na cadeira do meio, ligou o celu
lar num funk e deixou o som berrar nos ouvidos dos
demais passageiros. Discretamente, alguém lhe fez
sinal do inconveniente, o paspalho desligou o fone.
Era só o que faltava, só o que faltava, o populacho lá
em cima infernizando a vida dos educados. Aliás, a

polícia precisa "pegar", dá para entenderi, os vaga
bundos que andam com som alto no carro rodando
pela cidade. "Pegar", alguém tem que fazer isso...

Falta dizer
A sociedade está muito quieta, amedrontada

e recuada diante dos banditismos e .das ousadias
dos bandidos. A polícia faz a parte dela, o judici
ária já não o faz, deixa muito a desejar. Então, o

povo tem que sair da toca, agir, fazer o que pode
ser "feito", e é muito e muito bom ...

Fale eenosee
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eições 2012

Os reflexos da onda
da mudança em

[araguá do Sul
Com a vitória de' Dieter [anssen começa uma nova

fase na política do maior município do Vale

JARAGUÁ DO SUL

Diego Rosa·

A vitória de Dieter Janssen nas urnas

.t1.representa o início de um novo ciclo

político em Iaragua do Sul. Ao derrotar

a prefeita Cecília Konell e o ex-prefeito
Moacir Bertoldi com uma avalanche de
46.630 votos, praticamente foram sepul
tadas figuras do meio político jaragua-

.ense que já tiveram o privilégio de serem

vitoriosos nas urnas, mas que, com o

tempo, ficaram desgastadas e acabaram
não repetindo o mesmo sucesso junto ao

eleitorado.
Dentro desse resultado eleitoral, a

onda devastadora apresentada pela co

ligação Nova Iaraguá arrastou para o fun-

www.ocponline.com.br
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eJair Pedri (PSDB)
Eleito com o maior número de votos para a

Câmara de Vereadores, Jair Pedri sai fortalecido
da disputa eleitoral. Numa eventual composi
ção com a coligação que elegeu o prefeito Dieter

Janssen, poderá assumir o comando do Legislati
vo no primeiro ano do novo governo.

QU
CRI

"

MESTANA
TADA NOA

Dieter Janssen (PP)
A carreira política de Dieter Janssen é

marcada pela expressividade nas votações.
Em 2004, foi eleito o vereador mais votado
de Iaraguá do Sul, com 3,2 mil votos. Em

2010, conquistou a vaga de suplente na

Assembleia Legislativa. Agora, foi eleito

prefeito com 46.630 votos. O aval do elei
toralo colocou como a principal liderança
política regional.

Jaime Neghe
Foi escolhido pelos partidos que compõem a

coligação Nova Iaraguá para ser o vice de Dieter

Janssen devido ao seu currículo como vereador e

ao envolvimento comunitário que tem. Com a vi
tória nas urnas, Jaime Negherbon tende a ser um

vice-prefeito participativo e deverá ser um canal
de aproximação entre o Executivo e a comunidade,
principalmente através da Câmara de Vereadores.

JeanCarlo
Leutprecht (pC do B)

Ao abrir mão de disputar a reeleição para a
,

Câmara de Vereadores, Jean Leutprecht foi um

dos responsáveis por ajudar a coligação Nova

Jaraguá a eleger Dieter Janssen. Desponta como

um forte candidato para as eleições à deputado
(estadual ou federal) em 2014.

do, alguns nomes que nos últimos dez
anos dominavam a cena política local.

Dieter Janssen apostou na renovação
para conseguir almejar o sonho de coman

dar o município onde nasceu. Com ele,
também ganharam destaque novas lide

ranças políticas que almejam conquistar
cargos públicos.

Confira quem são as novas lideranças
que agora desfrutam de uma oportunidade
para mostrar novas propostas para a cidade e

àqueles que deixaram de ser referência

e, agora, foram levados pela onda
da mudança.

Carlos Chiodini (PMDB)
O deputado estadual foi um dos prin

cipais motivadores da campanha vitoriosa
da coligação Nova Jaraguá. Presente nos co

mícios emprestou a força política, do cargo
que representa para apoiar o projeto vence

dor. A exemplo do que aconteceu em 2010,
quando foi eleito para a Assembléia Legisla
tiva, Carlos Chiodini ganha respaldo político
na região Norte, principalmente dentro do
PMDB. Ele será um dos principais articula
dores do prefeito Dieter Ianssen na busca de
recursos junto ao governo do Estado. Fruto
da aliança com Dieter, carimbou a reeleição
para deputado estadual ou federal em 2014.

Cecília Konell PSD)
Com a derrota por mais de 17 mil votos de di

ferença, a prefeita Cecília Konell não teve a admi

nistração aprovada pelo eleitorado jaraguaense.
Nesses quatro anos na Prefeitura, a sua gestão foi
marcada por investigação política na Câmara de

Vereadores, resultante de um prejuízo de R$ 500

mil na Schützenfest de 2009. Além disso, foi cri

ticada por nomear o marido e a filha na Prefeitu

ra. Outra situação foi a condenação da perda de
direitos políticos por três anos, por nomear uma

irmã para uma função gratificada para qual não
estava qualificada. A prefeita entrou com recurso

contra a medida.

Ivo Konell PSD)
O atual secretário de Administração e ex-pre

feito Ivo Konell (PSD) não conseguiu reeleger a

mulher para o cargo, que resulta numa segunda
derrota pessoal, já que ele não foi eleito deputado
federal, na campanha de 2010.

Carione Pavanello (PSD)
UÍn dos principais articuladores do PSD e res

ponsável pelo ressurgimento de Ivo Konell em

2008, com a derrota nessa campanha Carione

Pavanello vê seus sonhos políticos minguarem.
A partir de 2013, ele perde a influência dentro da

Fundação Municipal de Esportes, que era uma

das suas principais bases de sustentação política.

Irineu Pasold (PSDB)
Depois de brigar com Ivo Konell em 2010, o atual

vice-prefeito Irineu Pasold não conseguiu ser eleito de

putado estadual no mesmo ano. Nessas eleições, con

trariou as orientações. do próprio partido, o PSDB, e,

surpreendentemente, resolveu apoiar a candidatura da

atual prefeita Cecília Konell. Com a derrota nas urnas,

ficou sem amparo político no próprio ninho tucano.

Moacir Bertoldi (PR)
Moacir Bertoldi chegou a desfrutar da crista da onda e se

apresentar como nova liderança em 2004, quando foi eleito

prefeito. Porém, não foi reeleito em 2008 e também não con

seguiu retornar ao poder nesse ano, amargurando o terceiro

lugar nas urnas. Desgastado com o resultado, que pratica
mente o deixa sem força política, Bertoldi sepulta qualquer
outro projeto de candidatura nos próximos anos.

Dionei Walter da Silva (PDT)
Desde 1998, Dionei Walter da Silva era um candidato à Prefeitura de Jaraguá do Sul. Teve o único

sucesso em 2002, quando foi eleito deputado estadual. Mas em 2006 não conseguiu se reeleger. Em

2008 tentou novamente concorrer no município, mas foi derrotado por Cecília Konell e ficou. em ter

ceiro lugar nas eleições. Desgastado no PT, no ano passado ele migrou para o PDT. Nesse ano, a sigla
apoiou a campanha de Dieter Janssen, mas Dionei deixou a coligação "Nova Jaraguá" causando um

desconforto dentro do partido, que pretende excluí-lo da sigla. Com a vitória de Dieter, ele fica sem

base política. Isolado, Dionei também enterra a projeção de buscar novas disputas eleitorais.
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Divisão das

secretarias
o prefeito de Massaranduba

,

Mario Fernando Reinke (PSDB)
disse que ainda não começou a

pensar o novo governo. Mas, para
ele, não restam dúvidas de que
os cargos de primeiro escalão
terão alguns ajustes. "Antes a

aliança estava entre PSDB e

PMDB. Agora tem o PSD junto",
disse. Atualmente existem cinco
secretarias. Duas são ocupadas
pelos tucanos e uma pelos
peemedebistas. As outras

não são cargos partidários.

Assistência
Social
Para a próxima gestão, o prefeito
de Massaranduba deve criar
uma secretaria voltada para a

Assistência Social. A nova pasta
garante um espaço igualitário
entre os três partidos, que devem
ficar com duas secretarias cada.
Contudo, segundo Reinke, as

conversas devem iniciar na

semana que vem.

Presidência
daAmvali

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

Projetos do Legislativo
Que as funções do legislador são

legislar e fiscalizar muita gente
sane. O difícil é entender a elaboração
de alguns- projetos que têm tudo para
serem barrados por questões legais.
Outra situação curiosa ou espantosa,
dependendo da importância dada a

cada um, são os projetos parados nos

legislativos.
Na Câmara de Vereadores existem

várias situações. Uma delas foi a apro
vação de um projeto de lei do vereador

José Osório de Ávila. A proposta isenta

portadores de câncer do pagamento de
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Não se

discute a importância e a relevância de
uma iniciativa destas, mas, o interesse
da elaboração de um projeto deste em

um ano eleitoral é discutível.
A legislação é clara quando se trata

de admitir ou não a concessão de be
nefícios fiscais. A prerrogativa cabe ao

Executivo. Mesmo assim, em ano elei
toral é proibida a distribuição de bens,
valores ou benefícios por parte da Ad

ministração Pública, exceto em alguns
casos, como calamidades. Indiferente
a isso, o projeto foi aprovado e, claro,
vetado pela atual administração.

Outros projetos estão parados no

Legislativo no aguardo de uma defi

nição. Por sinal, alguns importantes,
como o da Ficha Limpa para os cargos
comissionados. Tem ainda o do con

curso da Câmara e o que pede o fim da
necessidade de passar pelo plenário
os pedidos de informação. Há ainda a

promessa verbal do atual presidente,
Francisco Alves (PT), de que durante
as sessões esteja presente uma pessoa
que faça a tradução da sessão em libras

(para pessoas com deficiência auditi

va). Ainda tem tempo, vamos ver o que
vai acontecer.

Horário de verão
A partir de 1 de janeiro o novo presidente
da Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu será o prefeito eleito de
Schroeder Osvaldo Iurck (PSDB). Ele
vai substituir o atual prefeito do mesmo

município, Felipe Voigt (PP). O bom é que
Iurck vai encontrar a entidade com uma

situação financeira estável. Os municípios
que tinham pendências quitaram
ou negociaram as dívidas.

Na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Guaramirim,
começa a atender em horário diferenciado de verão. O
horário do expediente será das 7h às 13h. Na Biblioteca
Pública Municipal Professora Maria Iva Cabral da Luz o

horário será das 7h às 18h. Já o Lar da Criança Marcos

Valdir Moroso fará expediente das 13h às 19h. O Hospital
Padre Mathias Maria Stein seguirá com o atendimento

normal, assim como as escolas municipais e creches.

'Foi uma felicidade muito grande"
A população deu o recado nas

urnas, Ela quer uma Jaraguá do
5$.1.1 londa :;;15 JJfJS51t",aS poSSanl s,e

ouvidas e 'Iue a fJl��efeitu�ma seja
transpar' nte nas ações'"

1. DIETER JANSSEN (PP),
prefeito eleito em Jaraguá do Sul

�P.l ponte (elo Rau) vai sair,
o gillásio (Arthur Müller)
vai ser reformado, não vai

existir mais nepotismo.
_.

:E U.Il1 nevo momento ela

política jaraguaense',
2. JEAN LEUTPRECHT (PCDOB), vereador

na sessão da Câmara de terça-feira, em

referência à nova fase política no município

f.A comprtlvação de (IUe o

eleitor optou pelo novo,
é que 90% dos politicos
estão desacreditados."

3. ARLINDO RINCOS (PP),
vereador eleito em Jaraguá do Sul

�gora VOU retribuir COIU

muito trabalho a confiança
que depositaram em mim' ..

4. HIDERALDO COLLE (PMDB),
vereador eleito em Jaraguá do Sul

'Vamos dar uma atenção
especial à saúde, que é um

desejo unâninle do município ..

Tenlos um comprtlmisso
assulnido con1 a J,o(JURaÇc1Ao'",

1.OSVALDOJURCK(PSDB1
prefeito eleito em Schroeder.
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Infraç""
Cidade recolhe quase R$ 7 milhões

Porém: boa parte do
dinheiro é utilizada

para pagar os custos

com a manutenção
dos equipamentos

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Quando
O assunto é multa de

trânsito, a população se di
vide entre as críticas à "indústria
da arrecadação" e os pedidos de
maior fiscalização contra mo

toristas irresponsáveis. Os mais
de três mil acidentes de trânsito

registrados em Iaraguã do Sul no

último ano indicam o tamanho
da imprudência dos motoristas.
E nem os mais de R$ 6 milhões
arrecadados em multas anual
mente ensinam as regras a quem
insiste em cometer infrações.

MARCELE GOUCHE

SINALIZAÇÃO Lombada eletrônica é recurso para evitar excesso de velocidade

.

As campanhas de educa

ção e conscientização para um

trânsito mais responsável, vol
tados principalmente às crian-

Não apenas multas

ças, consumiram R$ 50 mil em

2012, pelos cálculos da Prefei
tura de Iaraguã do SuL Para os

adultos, que não respeitam as

PM faz campanhas de conscientização
O trânsito é composto por três

frentes ou Es: educação, engenha
ria e esforço legal. A Polícia Militar

participa de uma delas, a educa

ção e campanhas de conscientiza

ção, e responde pela aplicação das

sanções, o esforço legal, no mo

mento em que preenche a multa.
('As regras de trânsito ajudam

na convivência, e os radares e

lombadas são solicitados pela
própria população", explicou o

chefe da Comunicação Social do
14° Batalhão da PM, Capitão Aires
Volnei Pilonetto. Ele lembra que a

quantidade de multas também é

um reflexo do número de veícu
los na cidade. A frota aumentou

6,3%, quando passou de 91 mil em

setembro de 2011 para 96 mil em

setembro deste ano.

A Polícia Militar em Iaraguá do
Sul usou os R$ 212 mil recebidos
do convênio para a manutenção e

aquisição de viaturas e renovação
dos equipamentos de informá
tica. No final de 2011, o guincho
foi reformado e foram compradas
oito motocicletas e um bafômetro.
"Não existe a indústria da multa já
que os três E do trânsito precisam
caminhar juntos", esclarece.

As regras de
trânsito aJudam
na convivência,
e os radares e

lombadas são
solicitados

pela própria
população.

Aires Volnei Pilonetto,
capitãt;; da P�

Prefeitura responde pela engenharia
A Prefeitura, que fica com 50%

dos recursos do saldo do convênio
de trânsito, deve receber R$ 424

mil este ano. Como ela é a princi
pal responsável pela engenharia
de tráfego, grande parte desse di
nheiro é 'investida na construção
e sinalização as vias. O departa
mento de trânsito e transporte é
também o maior envolvido nas

campanhas de educação. "Con
sidero que o objetivo das multas
não é a arrecadação, já que grande
parte dos recursos serve para cus-

tear o aparato", declarou o diretor
de trânsito Marcia Antônio Ribas.
('As multas são principalmente um

meio de conscientização, e com a

educação trabalhamos para dimi
nuir o número de acidentes".

A campanha de conscientiza

ção sobre o respeito à faixa de pe
destres será lançada no próximo
mês. "Depois de um levantamen

to, vimos que este é um dos temas

que mais preocupa a população,
e por isso queremos que não seja
uma campanha passageira e sim

um trabalho constante na cidade",
revelou Ribas. "Para.a previsão do

orçamento de 2013, estimamos R$
75 mil os investimentos na edu

cação para o trânsito." Semana

que vem deve estar nas ruas uma

Kombi, comprada com os recur

sos do convênio. IIEla será usada
na pintura das faixas e para colo
car sinalização", comemorou Ri
bas. Parte dos R$ 424 mil recebidos

pela Prefeitura é usado na forma

ção e qualificação de funcionarias .

envolvidos com o trânsito.

regras transmitidas pelas auto

escolas e pela família, o único
remédio são a multa, apreen
são de carteira de habilitação e

OrigelD das multas

e AJ:'recadação:

Lombadas eletrônicas:

R$ 1,5 milhão
Semáforos:

R$ 3,6 milhões
Multas da PM:

R$ 1,5 rililllão

Radar Móvel:
R$ 138 mil

Total:
R$ 8,8 milhões

cursos de reciclagem.
No ano passado, foram ar

recadados R$ 6,8 milhões em

multas de trânsito. A. maior par
te destes recursos é usada para
pagar os custos da aplicação das

infrações, como manutenção de
radares eletrônicos e móveis e

aluguel das lombadas eletrônicas.
De acordo com o convênio firma
do em 2009, depois de descontar
as despesas com correio, manu

tenção de equipamentos e taxas

bancárias, 25% do saldo restante

deve ser repassado à Polícia Mili

tar' outros 25% para a Polícia Civil
e 50% fica com o Município.

A previsão para 2012 é que
R$ 850 mil voltem para os caixas
da Prefeitura, Polícia Militar e

Polícia Civil para serem reinves
tidos no trânsito. As entidades
destinam os recursos para ma

nutenção de viaturas, compra
de novos veículos e de computa
dores e sistema de informática.

Destino dos
Recursos:

Despesas com

manutenção e taxas:

R$ 6 milhões
Saldo à dividir:
R$ 848 mil*

Prefeitura:
R$ 424 mil

PM: R$ 212 mil
PC: R$ 212 mil

* De acordo com o convênio, os recursos

devem ser reinvestidos no setor de trânsito
Fonte: Prefeitura de Jaraguá do Sul

Polícíaís cívís se qualificam
" .

para segurança no
.....U-anslto

A Polícia Civil responde tam-
,

bémpelo Departamento deTrân

sito, e é onde os motoristas se di

rigem para renovar carteiras de

habilitação e vistoriar o veículo. É
também para a Delegacia de Po
lícia Civil que são encaminhados
os motoristas embriagados. "Este
ano, cerca de 60% dos flagrantes
registrados era por embriaguez
ao volante. Grande parte do nos

so trabalho se relaciona ao trân

sito" explica o delegado regional
Uriel Ribeiro.

Três caminhonetes e quatro
tablets foram comprados com

parte dos R$ 212 mil referentes ao

convênio de trânsito recebidos

pela PC este ano. IIOS recursos

são usados principalmente para
comprar material de expediente,
manutenção de computadores e

da frota", disse Ribeiro.

Qualificação é outro destino

para o dinheiro pago em mul
tas. Três policiais civis de Iaraguá
do Sul estão inscritos no curso

de graduação de Segurança no

Trânsito, pago inteiramente com

recursos das multas. "Implanta
mos projetos pensando sempre
na educação é num trânsito mais

seguro, na tentativa de diminuir
o número de acidentes e de víti
mas. Precisamos envolver a po
pulação na conscientização da

responsabilidade de cada um,

motoristas e pedestres", reforçou.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
III.

Lunender ���
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Lunelli �'aMZOOl"� .... *

Grupo LunelJI

Dia do Professor - História
Novo clube
na cidade

D. Pedro I criou, em 15 de ou

tubro de 1827, o Ensino Elementar
no Brasil. Esta data passou a ser co

memorada como Dia do Professor,
em São Paulo, em 1947. Somente
em 14 de outubro de 1963 é que
foi decretado feriado nacional para
homenagear quem nos ensinou a

ler e escrever, a conhecer a história,
geografia e as ciências exatas.

Nos primeiros anos da história
da educação em Jaraguá do Sul tive-

mos pessoas que, com muitas difi

culdades, passaram a lecionar para
crianças em sua língua de origem
étnica e na língua nacional.

A iniciativa de comunidades re

ligiosas ou de sociedades escolares

proporcionou o ensino em locais

que o estado não supria essa ne

cessidade. Mais tarde muitas destas
iniciativas se transformaram nas es

colas que temos hoje, em diversos
bairros da cidade. Alguns exemplos:

Em 13 de
.

outubro
1984 foi inaugurado o

Iockei Clube de Jaraguá
do Sul, em Garibaldi,
próximo da Sociedade
25 de julho. A iniciati
va foi de Edson Maier e

Almiro Krueger.

2IQ2 I
-���,� ,��,,,,

,......�--------------

Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Aeer ·ando O alvo
Durante o ano, as Sociedades

- de Atiradores realizam diversas

competições de tiro. O objetivo
principal dessas entidades cul
turais é a escolha do Rei do Tiro.
As homenagens a ele são presta
das através da marcha, da pre
miação e do baile.

Quando essas sociedades fo
ram fundadas, existiam diversas

modalidades de tiro, algumas
não sendo mais disputadas: Rei
do Alvo (Scheibenkõnig), Rei
do Pássaro (Vogelkõníg), Rei do

Cervo (Hirschkõnig) e Rei Maior

(Grosserkõnig). O melhor tiro

premia o Rei. As armas utilizadas
eram carabina, seta e o pássaro
(este, fixo com um cordão no alto,
sendo lançado com uma pon
ta no bico para acertar o alvo).
Mais tarde a arma de chumbinho
também passou a ser utilizada.
Durante a Schützenfest, são utili
zadas as armas de seta, carabina
ar e chumbinho. São premiados,
todos os dias do evento, os me

lhorés atiradores.

Escola Isolada Garibaldi (João ]anuário Ayroso -1923 até 1932), Escola Municipal General Osório (Sofia
Pomianowski Lenzi -1933 a 1949), Escola de Ribeirão Grande do Norte - (Giardini Luiz Lenzi - 9/6/1926 até

1951), Escola Isolada Alto]araguá 19 (Wendelin Schmidt-1926 a 1941), Escola Rio Molha (Domingos De

marchi), Escola Henrique Heise (Carl Haffner, Paulo Rahn -1919,1920 -Henrique Heise), Escola Rio Cerro
II (Albert Rahn -1903, Paulo Muller -1920, Elza Wagner -1925, Bertoldo Zimmermann -1925).

Schützemest preserva a tradição do tiro há 24 anos

parte desta tradicional festa,
que visa perpetuar a tradição
do tiro trazida pelos descen
dentes de alemães.

A primeira Sociedade de
Atiradores foi fundada em

1906. Foi a Sociedade Atira
dores Jaraguá. Muitas outras

se formaram no decorrer dos

tempos. Algumas foram fecha
das durante a Segunda Guerra
Mundial, outras reabriram com

novas denominações. A persis
tência na manutenção desta

tradição fez com que superas
-sem os obstáculos e cada vez

mais se dedicassem ao legado
étnico que passa de geração

Após a criação da Associa

ção dos Clubes e Sociedades de

Caça e Tiro, em março de 1989,
iniciaram os preparativos para
uma grandiosa festa. No dia 13

de outubro daquele ano, Iara
guã do Sul festejou a 1 a Schüt
zenfest, a Festa dos Atiradores.

O evento começou abri
lhantado pela Banda Aurora.
Tendo em vista o grande pú
blico que prestigiou a festa !la
quela noite, os organizadores
tiveram que contratar às pres
sas outra banda, Os Mônacos.

Torneios' de Tiro, comida

típica, música e dança, são os

ingredientes que ainda fazem

para geração.
A primeira festa durou dez

dias e a cada ano se renova.

Bandas alemãs, bandas nacio

nais, grupos folclóricos, chope,
gastronomia e principalmente
as competições de tiro fazem
com que esta seja uma. festa

original. Essa tradição é viven
ciada pelos moradores de Iara
guá todos os finais de' semana

do ano, nas dezesseis socieda
des existentes, tem durante a

Schützenfest sua. grande de

monstração festiva da Marcha
de Rei, do torneio de tiro e da

coroação dos melhores atira
dores: as Majestades do Tiro.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Sessenta
anos de

casamento!
OttoeAnna

Haake
recebem as

congratulações
de seus

familiares,
amigos e deste

jornal, em 13

de outubro
de 1957

Banda Die Original Mottener no desfile da Schützenfest - 1993

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2012

Livro de jaraguaense é eleito

o melhor de 2011 na categoria
infanto-juvenil

JARAGUÁ DO SUL
,

.

Bárbara Elice

uando O artista

Thiago Kunitz
Daniel percor
na ao acaso os

olhos por uma

lista de concur

s, em uma página
na Internet, e e não fazia ideia

da bela surpresa que estava por
vir. Com o apoio da esposa, ele
resolveu inscrever seu único e

primeiro livro, "Cuida de Mim",
lançado em dezembro de 2011,
no Concurso Internacional de

Literatura para 2011, da União

Brasileira de Escritores do Rio

de Janeiro (UBE-RJ). Passado

sete meses de espera pelo re

sultado, Daniel continuou se

dedicando à vida agitada de

ator, diretor, escritor e músico.

Há poucos dias, quando nem se

lembrava mais da inscrição, ele

recebeu uma ligação da UBE

para informar que o "Cuida de

Mim" foi eleito o melhor livro
de língua portuguesa de 2011

na categoria de literatura infan

til e juvenil. "Eu só ouvi, tran

quilamente, as informações e o.

convite da cerimônia. Quando
desliguei o telefone, não conse

guia acreditar no que havia es

cutado", contou.

TraJetória

Este é o momento mais im

portante de uma carreira de
dez anos de músico, ator e es

critor. A obra de Daniel foi ven

cedora do Prêmio Ganymédes
José, da categoria Literatura

Infantil e Juvenil do concurso

da UBE. Todos os anos, a união

seleciona os melhores contos,

crônicas, livros infanto-juvenis,
. .

ensaios, poesias, romances e

peças de teatro. O autor jara
guaense acredita que o que
destacou "Cuida de Mim", dos
outros concorrentes, foi o for

mato diferente de narrativa.

"Usei a premissa do quadrinho
e escrevi um roteiro. O texto e a

imagem se relacionam bastan

te e sempre tem um final sur-

Prêmio

Literatura local

ganha destaque
no Brasil

preendente", detalhou.

Livro ilustrado

O processo de criação foi mi

nucioso. Apesar de o roteiro ter

ficado pronto em uma semana,

o projeto ficou na gaveta por al

guns meses "para amadurecer a

ideia". No total, foram cerca de
oito meses de produção. Com

o texto em mãos, a parceira de

trabalho e ilustradora Danielli

Gomes Prazeres criou todas as

ilustrações. Quem pensa que
desenhar bichinhos é mais fácil,
se engana: quase 30 desenhos

precisaram ser refeitos. "Como

ela já sabia o final da história,
acabava entregando algumas
informações nos quadrinhos
anteriores", explicou. O traba
lho impecável de Danielli deu

vida a personagens com feições
doces e traços delicados, que

percorrem todo o livro.
"Cuida de Mim" conta cin

co histórias diferentes, embora

interligadas de alguma forma.

Todas são sobre animais e a ne-

cessidade de cuidado e atenção.
. Contudo, o livro não é produto
para a conscientização, mas um

meio de expressão do próprio
autor. "No começo do livro está

escrito 'Para Fred' e todo mundo
me pergunta quem é. Ele é ·meu

cachorro, que faleceu há algum
tempo", revelou. Para o autor,
as histórias também têm uma

pitada de atualidade diante das
discussões sobre os direitos dos

animais, levantados por enti

dades como a Associação Iara

guaense Protetora dos Animais

(Ajapra). "Nós, artistas, fazemos

arte com o que está a nossa vol

ta, com o que pertence ao nosso.
tempo", comentou.

Como o projeto do livro foi

contemplado em 2010 pelo
edital de cultura do município,
boa parte das 500 cópias foi dis
tribuída ente escolas e bibliote

cas. Alguns exemplares podem
ser comprados pela Internet,
no site da Livrarias Curitiba,
por R$ 25. "Cuida de Mim" tem

98 páginas e foi lançado em

2011, pela Design Editora.

MARCELE GOUCHE
..,..

Cultura está

crescendo

na cídade
Neste mês, a maré está a

favor de Thiago Kunitz Daniel.

Além da cerimônia de premia
ção, no. dia 26, a agenda de ou

tubro está lotada com turnês

por São Paulo, Minas Gerais

e Santa Catarina. Na opinião
do artista, a cena cultural está

em um momento de crescente

valorização em Iaraguá do Sul

desde 2006, com a criação do

Fundo Municipal de Cultura e o

Conselho Municipal de Cultura.

No entanto, Daniel defende que
a cena seria mais valorizada se

um artista estivesse na presi
dência da Fundação Cultural.

"É mais difícil desenvolver os

projetos porque não temos al

guém da área".
Para o escritor Carlos Hen

rique Schroeder, a atuação
da fundação é positiva, pois
é fundamental para a realiza

ção de eventos como a Feira
do Livro, um dos maiores do
Estado. "Independentemente
de quem está na função, o que

importa é a postura, o empe
nho e política que é executa

da", afirmou Schroeder, que
também· é o curador da Feira

do Livro.
O prêmio de Daniel chegou

para enriquecer ainda mais o

currículo dos artistas locais e

dar mais valor à cena artísti

ca. Outros exemplos da lista

da região são o Prêmio Clarice

Lispector de Schroeder, com

o livro "As certezas e as pala
vras"; melhor livro de contos

de 2011 da Academia Cata

rinense de Letras com "Lata

de conserva", de Jacqueline
Aisenmann; menção honrosa

no Prêmio Nacional Sesc 2010

com "Insônia", de André Timm

e melhor livro. de poemas
do ano no Prêmio Açorianos

, 2009, com "Monolítico", de
Luiz de Miranda. Todos lança
dos pela jaraguaense Design
Editora.

�
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Crônica

Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Convite para
um casamento

l lindo da Índia, chegou a mim um

V convite para uma festa de casamento.

Era da irmã de um amigo que fiz

enquanto estive na Índia no ano passado.
Ihfur, o seu nome, é mais um daqueles
simpáticos personagens que jamais
esquecerei. Foi uma espécie de guia
enquanto estive lá. Ele é muçulmano e

vive na montanhosa e de sem igual beleza,
região da Caxemira, ao norte da Índia. O

povo desse lugar, predominantemente
muçulmano, vive em conflitos com o

governo indiano - sonham com uma

independência que nunca chegará. O
casamento de um filho é o maior marco

na vida de uma família muçulmana. O

rapaz se casa aos dezoito ou vinte, a moça
se case aos dezesseis ou dezoito. Eles não

entendem alguém que passou dos trinta
anos de idade e ainda não casou ou que
está casado e não tem filhos. Casamento
nesse mundo significa ter filhos, muitos
filhos. Conforme o alcorão, sete filhos
é o ideal, e deixa o casal mais próximo
de Alá - o deus muçulmano. Via e-mail
soube que a irmã de Ihfur está se casando
com um distante primo que ela nunca

havia visto antes. Casar com um parente
é considerado mais seguro pela família.

Quem arranjou o casamento foi a mãe
do noivo. Era veio conhecer sua irmã,

Novelas

analisando a beleza e qualidades da moça.
As qualidades consistem em analisar se a

moça é educada e esforçada nos trabalhos
domésticos. No e-mail Ihfur demonstrou
euforia ao dizer que seu pai vai receber
'três vacas, quinze ovelhas, e mulas (não
especificou a quantidade) e dinheiro em

espécie como "pagamento" pela noiva
concedida.
Nas cerimônias de casamento que

"
"Vocês do ocidente, quando casam

o amor termina. Nós na índia�
quando casamos o amor começa".

I

presenciei na Índia, as noivas nunca

transmitiram vontade própria de estar ali,
diante do seu futuro marido. Mas sabem

que são obrigadas a aceitar os desejos dos

pais - costume aprendido da mãe e avó.
.'

O maior líder contemporâneo da Índia,
Mahatma Gandhirespondeu o seguinte
quando interrogado a respeito datradição
dos casamentos arranjados, sem um

namoro prévio: "Vocês do ocidente,
quando casam o amor termina. Nós
na Índia, quando casamos o amor

começa". As cerimônias muçulmanas de,

casamento são sempre uma "viagem" aos

preceitos que temos desta festa. Depois da
cerimônia religiosa, quando os noivos se

conheceram, mas ainda não se beijaram,
eles levam os convidados a um salão para
as comemorações. Passam a festa inteira.

separados. Um pano divide o ambiente.
De um lado o noivo, com os homens,
do outro, a noiva com as mulheres.
Exceto o noivo e os pais, nenhuma outra

pessoa circula pelas duas salas. Todas as

mulheres ficam sentadas no chão, lado a

lado, 'cabisbaixas e comendo frutas secas

- damasco não pode faltar. No lado dos
homens, a alegria, a diversão e a música.
Ao som de um violão e uma sanfona;
dançam entre si, pulam, caem de bêbados
- mesmo que o álcool seja proibido
entre os muçulmanos. Não há qualquer
interatividade entre eles e elas.
Nem sequer o noivo dança com a noiva.
Nunca é fácil, ao fim da festa, convencer

a moça a desfilar num cavalo branco
ao lado do seu noivo. No fim de um

. casamento, a mãe do noivo, respondeu
me: "Agora ela só volta a visitar seus pais
com uma criança nos braços. E todos
nós torcemos para que seja um menino".
De acordo com as tradições islâmicas,
após o casamento � noiva vai
morar com família do noivo.

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

LIlDO A LllDO - GLOBO· 18B
Bonifácio afirma a Margarida que não é responsável pela confusão em que

se encontra a cidade. Carlota presta queixa contra Teodoro. Praxedes sugere
que Teodoro se case com Alice. Afonso visita Isabel. Caniço convence outros

capoeiras a lutar contra a polícia. Guerra afirma a Zé Maria que inimigos do pre
feito estão pagando pessoas para estimular a desordem na cidade. Laura tenta
convencer Assunção a vacinar as pessoas que estão no Morro da Providência.

Edgar pega com Albertinho o livro de poesia que sua mulher lhe emprestou,
Neusinha se insinua para Quequé. Laura afirma a Edgar que vai descobrir se

o filho que Isabel está esperando é seu sobrinho. Zé Maria pede para Jurema

jogar búzios para ele.

GUERRll DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Charlô comemora a vitória sobre Otávio. Veruska não consegue con

vencer Roberta a desistir de vender suas joias. Nieta e Dino suspeitam
de que Vitório seja o responsável pelo desaparecimento do dinheiro da
Positano. Otávio tenta acabar com a liquidação na loja. Ulisses é gentil
com Vânia. Charlô convence Analú a contar toda a verdade para o pai.
Otávio se perde no caminho de casa. Roberta pede desculpas a Dino.
Semíramis avisa a Ulisses que Nando está apanhando e ele busca ajuda
dos lutadores da academia. Otávio chega à mansão furioso procurando
por Charlô. A polícia intercepta todos os envolvidos na confusão armada

.

por Felipe. Analú foge com Nando.

AVENIDA BRIlSo. • GLOBO· 21B
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GllBRlELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Essa linda cachorra
está disponível
para adoção. Ela
foi recolhida daS
ruas pelo setor

de Zoonoses e já
recebeu tratamento,
veterinário

completo: banho,
castração,
vacinação
antirrábica
e chipagem.
Interessados devem
entrar em contato
com a Clínica
Schweitzer
no 3275-3288

Aniversariantes
13/10 Suelen Priscila Berri Bruno Lewrenz Gracielle Meldau tízandra de Araujo Simone Weifurter

taysa amorim Carine Kamke Guido Zilse . Lorenz B. Júnior Stefany de C. Lange
Anderson Boeing Tecla Krawulski Carine Oloskamke Gustavo H. Kanzler Lucas Davila Tainá F. R. Machado
Eduardo da Silva Valdeclr G. Fernandes Cristian da Cruz Henry Grandberg Luíz M. Conrado Thais C. Danas
Gerso Zilli Valdemar Dalagnolo Dornesto Ropp Hiltraudt Franz Marcia K. Lennert Vander G. Guetz
Gislaine Petris Eduardo Sidnei Muller lolanda Perin Mareio Kamer Lopes Vaneide Mueller
Heinz Richter 14/10 Elaine Aparecida Sbrogi Isabel Maquardt alivio Langer Vauder Gurnz
Una Arnpt Fachi Eleonor Urbam Isabela V. N. Poglia Orlando Leitholdt Valerio Verbinem
Luiz Lauro dos Santos Andressa G. Kuester Eloir Soares Ivete Elisio Hintz Paulo Clugue Verani Isrzinha Tremea
Marisa Eskelsen Ani Nienow Emanoeli dos Anjos Josiane R. G. Garcia Rosangela Gnewuch WanderGumz
Matheus Jantz Artur Zanella Emerson J. Vollz Juliana Fernandes Rosimeri Longisnki Tyski
Milene Rebelatto Benedito M. dos Santos Glaucia Garghetti Usandra Enke Rovino Bloedorn
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Delícias
o Restaurante do Seminário de Corupá
convida para um delicioso café colonial
neste domingo, das 14h30 às 18h30. O
bufê é livre. Convide sua família e amigos.
Informações no 3375-0071.

PI
.. contato@beatrizsasse.com.br 14784330306

Schütz nt st
Nem só de "retete" vive a Schützen.

Hoje, na Alternative Flagge, no Parque
de Eventos, tem Flextilo, às 22h; Banda

Demovia, às 23h e, a partir da meia noite,
música eletrônica a cargo da The Way
Club e da London Club. No line-up, Dls
Ryan, Felipe Adriano, Marcelo Luís, Carlos
Fuse e BibbeAndreata.

Antigos
Com solou com chuva, neste sábado tem encontro do Clube
de Automóveis e Antigos de Jaraguá do Sul, no Parque de
Eventos durante a Schützenfest. O local terá área coberta em

caso de chuva. A entrada é franca das 10h às 17h e não será
cobrada inscrição dos expositores. Às '15h haverá apresentação
da banda V8 Classic Rock. Durante o evento também ocorre o

campeonato de tiro ao alvo entre os expositores.

Improvável
A Barbixas Cia de Humor apresenta Improvável- Um

espetáculo provavelmente bom. A trupe estará no Teatro da

Scar, no dia 16 de novembro, às 20h. A classificação indicativa
é 14 anos: Ingressos à venda no ticketcenter.com.br ou

na bilheteria da Scar. Mais informações sobre o grupo no

Facebook/barbixasfb ou no Twitter @barbixas.

DIEGO JARSCHEL

Oferecemos completo serviço de Lavação e

Ma�utenção de Persianas de todos os modelos,
e também Lavação de Sofás e Tapetes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2012

Kantan,
seis anos!

r\Kantan Sushi Lounge, pre
Vmiado várias vezes como

um dos melhores restaurantes

japoneses de Santa Catarina e

considerado por muitos o nú
mero um do Brasil, festejou na

quinta-feira, dia 11, seis anos

de atividade em Iaraguâ do Sul.
Parabéns ao Fernando Raboch,
que comanda a casa com muita

fidalguia. Cheers!

. Noivado
Eles são separados, bonitos,
profissionais liberais, gostam
de viajar e curtir a vida do

jeitinho simples e ilhados por
amigos. Gostos em comum e

apaixonados, Edson e Scheyla
escolheram o mês de março e a

praia do Estaleiro para fazerem

juras de amor e trocar alianças
na mão direita. Bom demais!

Bela Catarina
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Janine

Konell, ftagTada pela
lente de.Mauricio

Hermann, nos

corredores da

TheWay

Pois é, depois de encerrada a eleição tradicional, o

mundo dos operadores do Direito fica mais agitado para
a disputa eleitoral na categoria. Em novembro, tem a

escolhà para a presidência da OAB - Iaraguá do Sul.

ARQUIVO PESSOAL

NlVER A minha amiga Celoni, que posa com

o marido Osvaldo, do Empório das Pedras, é a

aniversariante mais festejada de hoje

www.ocponline.com.br
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• Amanhã, o meu terceiro

filho, Joaquim Gonçalves,
completa o seu primeiro

'

. aninho.
I

• Vale a pena conferir a

. matéria sobre Anorgasmia
Feminina (ausência de

orgasmo) do sexólogo
Marlon Mattedi, na Revista .,

Nossa, edição de outubro.

• O amigo Celinho Lange
e mais umatrupe de

Schroeder, zarparam
ontem rumo a Corumbá .

Foram curtir uns dias de

pescaria e relax total.

--,.._�---.......- ......-..._._-

Uniformes
'Camisetas Personahzades

Moda ..Mascunna j Feminina

(47) 3376-1378

�
,. �

r
KAY�ÓS
H o T E l

decoraçôes e eventor:J!
47 3371 �0886

I':uc '�€rrii'llj 11811'<;"f-i, i"j) '/;if; talitu J;'Il'a�,}!-j .j'j ��.�I· :it(:

'di""I,'c.;fj',q.; y.a'IC·j ccnc•. fsi

moagoncalves@netuno.com.br .

DIVULGAÇÃO

-[�
Rua Barão do Rio Branco, 41 - Centro

Fone (47) 3371·2662

Baile da Primaverá
Dia 23 de novembro, sob a batuta da Studio de Dança Dois Pra

Lá, Dois Pra Cá, acontece no Baependi o concorrido Baile da
Primavera. O traje é social e a musicalidade ficará por conta da
banda Harrnonizer, de Joinville.

Nos Mares do Sul
No próximo dia 10 de novembro, vai rolar nas piscinas do
Clube Atlético Baependi, a l7a Festa Nos Mares do Sul, evento

tradicional na cidade que deve reunir mais de duas mil

pessoas. Presença musical da Banda New Scorpions e dos

DJ Kabeça, do Bali Hai, e o Rodrigo Kost, do Green Valey.

RIC H

Av. Pn,f. W;!ldoll'lay Grubha I N -, 3449 I Vila Lalau I Jamguií do Sul I se
EM rHEN fE r�o DG W(G (NA HOTMónlA )

:BALADA
Leandro

Lichtenberg
com sua

Aline
Oechsler
curtindo no

LondonPub

•

C
100 anos fazendo você ver a vida melhor'

Ótica Hertel Matriz I Av Getulio Vargas, 15 - Centro - SC I (47)3275-1889
Ótica Hertel Filial I Av Mal. Deodoro da Fonseca, 739 Calçadão - Centro I (47)3055-0044 .

c
• No próximo dia 20, no

hotel Tureck Garten em

Corupá, JoséRoberto e

lu liaruifazem juras de
amot: Os noivos sãofilhos
de Rei'flaldo e Minam .

Taufenbach e Ingoberto e

MariaEliseteMillnitz:

• Eliziane dos Reis é a

grande aniversariante de
hoje na cidade. Mil vivas!

•A turma da uGarage'está

agitada ejá agendou para
o diq J81 'o 23a edição do I

senadinho mais quente da
cidade.

• Não abandone seu cão.

Aquele que
nunca falhou
não pode ser

um grande
homem.

Herman MelviDe

CLEITON METZGER/DIVULGAÇÃO

&,••_. � Michelly Souza circulando
na night, em Jaraguá

Onde comer bem em Jaraguá.
No Restaurante Park Aurora. Lugar aconchegante,

comida de primeira e muita natureza. Onde?
No Rio Cerro I, logo após o Portal do Choco Leite.
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•
Quer publicar sua foto? �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

A bisneta Thaeme e o gatinho Thor Fossile numa

bagunça gostosa. Eles são os dengos da Dona Cecília

A f"dha Amanda deseja muitasf,felicidades aos pais
Rogério e Ivandir, que completaram 15 anos de

casados no dia 11. Parabéns!

No dia 12, Dia das Crianças, quem fez 7 meses

de vida foi a linda Thifany Victoria. Seus papais,
Daiane Zappeline e Silvio Pawlak e seus avós

desejam saúde e muitas felicidades!

VivianKühl
comemorou

mais um ano de

vida no dia 29

de setembro.
Os funcionários
e alunos da

Escola Municipal
Francisco
Mees desejam
felicidades

Hoje, Ana Paula Finta

completa mais um ano de
vida. Quem deseja muita
saúde e toda felicidade
do mundo é seu esposo

Rogerio e sua filha
Maria Paula.

Te amamos muito!

Nayara Elyzabeth"
Marquardt completa

10 meses dia 15.

Os pais Anderson e

Rafaela desejam muitas
felicidades sempre

Giulia Oldenb�g
completou 10 meses

no dia 8. Seus pais e

irmãos amam muito a

princesinha da casa.

Que Deus continue a

abençoando e lhe dando
muita saúde. Beijos

da família
i I

Rosana e Ademir trocaram alianças :n_a mão

esquerda no dia 12. Quem deseja felicidade na

união são a família e os padrinhos

Em homenagem ao Dia do Cidadão da Paz, a

Escola Euclides da Cunha, do bairro Nereu

Ramos, promoveu no dia 10 uma passeat�.
O evento oeereeu-ãs 10h, tendo como lema:

"Haja Paz na terra, a começar por mim". Para o

assessor Pedro de Castro, um dos organizadores
do evento, o momento foi de gTaIlde significado

no sentido de fortalecer o respeito à vida,
rejeitando a violência, redescobrindo a

solidariedade e a generosidade. Com o resgate
dos gestos de gentileza, clÍltivando o bom humor,

nos comprometemos com uma cultura de paz.
Foi um momento emocionante, no qual

professores e alunos caminharam com faixas,
cartazes, balões, fitas e outros adereços,

pedindo paz no mundo
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Trabalhar por muito tempo, dormir pouco e precisar produzir
muito são coisas que podem fazer seu cérebro "esquentar"
durante o expediente. A ansiedade gera resultados, na sua

maioria, negativos. O dia corrido sem saber tudo que você
terá que fazer em etapas, atropelar tudo e fazer tudo de uma

vez, só irá contribuir para a aparição do estresse. Buscamos
alternativas para você manter o controle e dividir o seu tempo

com mais equilíbrio. Con&ra na página 3!

-'-"��""--�"_""�

/�-
.
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• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

• Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cursos Informática
,i • Excel Básico - início 15/10

• Produção Gráfica- início 15/10

• Solidworks Básico - início 15/10

• Data Cabling System- início 19/10

Cursos 'de Gestão
Workshop Gerenciamento de' Equipe de Vendas - início 18/10

ornbeiro Voluntário - início 10/11

www.ocorreiodopovo.com.br

COMPORTAMENTO

Você sabe quais os

riscos de mentir
no currículo?/

Ao montar seu currículo seja sincero e opte por

sempre falar a verdade, Saiba quais são os riscos

de mentir em seu currículo profissional
FONTE cruta um mentiroso é na hora da entrevis

ta que já se visualizam as mentiras que fo
ram ditas. Algumas perguntas chaves são
feitas pelos recrutadores, justamente para
confirmar se as informações que estão no

currículo são de fato verdadeiras. Estima
-se que de dez currículos, quatro possuem

.

informações supervalorizadas ..

Muitos profissionais de RH conseguem
identificar as mentiras pelo perfil do can

didato na hora da entrevista, e são muito
comuns as pessoas ficarem inseguras, e

não serem coerentes, porém esses são fa
tores importantes, que certamente serão
analisados na hora de um entrevista.

Outra forma de descobrir as tais men

tiras é verificar junto as empresas de

empregos anteriores do candidato, ques
tionando corno foi a passagem daquele
profissional pela a empresa,' perguntas
comuns, que são feitas aos empregadores
anteriores dos candidatos, e como ele se

comportou, qual o motivo da saída, e se

o funcionário foi mandado embora, ou

pediu demissão. Estas são informações'
valiosas, e decisivas, se deve ou não con

tratar este candidato para uma vaga de
,

emprego dentro da empresa.

Guia da Carreira

São muitos que desejam conseguir
um novo emprego, porém, alguns insis
tem que para conseguirem este emprego
dos sonhos, precisam mentir no currícu
lo. Enganam-se ao pensar dessa forma,
pois estes, não imaginam que os recru

tadores, estão mais que capacitados a

fazerem uma busca pelas informações,
que são passadas nos currículos dos can

didatos a uma vaga dentro de uma em

presa. Por isso mentir no 'currículo, não
é uma boa solução para conseguir uma

nova oportunidade de emprego.
Os erros mais comuns encontrado

nos currículos são os aumentos da habi
lidade pessoal. Alguns recrutadores afir
mam que são milhares de candidatos,
que dizem ter inglês intermediário quan
do aquele inglês é básico. E há aqueles
candidatos que dizem saber tudo sobre

aquela área, quando não possuem a me

tade dos conhecimentos.
Esses tipos de mentiras ou supervalo

rização das habilidades são muito fáceis
de serem descobertas, pois quando se re-
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COTIDIANO

Não sobrecarregue
seu cérebro!

Uma caminhada rápida no parque, uma

visão das árvores pela janela, ambiente

agradável também podem ajudar seu

cérebro a se sentir renovado

J��!:i.ºAºº�º�......

noticias.universia.com.br

o ritmo acelerado de traba
lho pode prejudicar seu rendi
menta, sobrecarregando seu

cérebro e afetando o raciocínio.
Para evitar que isso aconteça,
você pode seguir as sugestões
abaixo que ajudam a refrescar
seu cérebro durante o expe-

. diente de maneira prática e 'efi
ciente.

1. Móveis do escritório
Seu espaço de trabalho deve

ser um ambiente confortável e

saudável, que evite lesões na

coluna e joelhos. Compre uma

cadeira confortável e que deixe
sua coluna encaixada correta

mente. Você também pode op
tar por uma mesa adicional que
exige que você fique de pé.

2. Não seja multitarefa
Fazer várias coisas ao mes

mo tempo não é produtivo,

ponto final. Alguém cuja aten

ção é interrompida continua
damente entre tarefas demora
50% mais tempo para completá
-las do que alguém que faz cada
trabalho separadaniente.

3. Use todos os seus sentidos
O trabalho é mais motiva

dor para seu cérebro e, conse

quentemente, para sua. produ
tividade quando você usa os

seus sentidos de maneira ativa.
Para isso, use canetas e pa

péis coloridos, ouça suas mú
sicas favoritas e coloque obje
tos perfumados para alegrar o

local.
.

4. Não tome decisões de
mais em um único dia

Tomar muitas decisões em

um único dia pode afetar os

resultados das' mais importan
tes no fim do expediente. Isso
acontece porque a tomada de
decisões pode sobrecarregar as

funções executivas do cérebro,
que é o sistema mental envol-

vida no pensamento abstrato,
planejamento e foco.

5. Faça intervalos
Seu cérebro pode precisar de

um pouco de tempo para se re

frescar a partir de blocos de 20
minutos de concentração. É im

portante que você faça peque
nos intervalos em que pensa em

outros assuntos para depois re

tornar as atividades com maior

agilidade e foco.
,

6. Respeite seu ciclo circadiano
O ciclo circadiano é a manei

ra como o corpo funciona ao lon

go do dia. Pessoas que trabalham
melhor pela manhã devem apro-

- veitar esse horário para comple
tar as tarefas' mais desafiadoras
e deixar as automáticas para os

períodos de menor produtivida
de. O mesmo vale para os outros

de acordo com as características
de seu ciclo circadiano.

SAT�SFAÇÃO É primordial que você trabalhe com o que realmente gosta,
pois assim o trabalho será mais prazeroso.
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7. Relaxe por 10 minutos
A cada 90 minutos em que

você estiver acordado seu cé
rebro passa pelo ciclo de alerta

para baixa atenção. Por tanto,
procure tirar uma pausa de 10
minutos para relaxar e conse

guir voltar à concentração, de
maneira que você. respeite o

funcíonamento'do seu cérebro.

8. Tire sonecas

Uma soneca na parte da tar

de pode melhorar seus resulta
dos em até 20%.

9. Fique em meio à natureza

Uma caminhada rápida no

parque, uma visão das árvo
res pela janela ou contato com

a natureza por meio de fotos
também podem ajudar seu cé-

rebro a se sentir renovado e

pronto para uma nova carga
de trabalho.

10. Tire férias

Forçar seu cérebro e corpo
além do limite pode acarre

tar em problemas mais sé
rios. Por 'isso é importante
que você saiba respeitá-los e

identificar a hora certa de pa
rar e descansar. Se perceber
que nenhum descanso ou in
tervalo está ajudando tire as

merecidas férias.
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Temos nosso

próprio tempo...

(Renato Russo)

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

CONCORRÊNCIA DESLEAL:
O inimigo capital da

suslenlabilidade empresarial
"Eu não trabalhava, eu não sabia, que o homem criava e também destruía...

Homem primata, capita.lismo selvagem, Oh! Oh! Oh!" (Titãs).

Na Constituição de 1988, os

principios de suma importân
cia para a efetivação do ramo

empresarial no sistema jurídico,
politico, social e econômico, se

referem aqueles vinculados a

atribuição aos particulares à
iniciativa privada, como papel.
primordial para exploração
de atividades econômicas, e a

livre concorrência, como forma
de preservação de um sistema
democraticamente equivalente
e justo.

A Constituição Federal de
1988 apresenta pressupostos
jurídicos que visam regulamen
tar a atividade empresarial, eis

que, tanto em seu art. la, no art.

50, XlII, art. 60 a 11, quanto no

art. 170, as garantias da livre
,

iniciativa, dos valores sociais do
trabalho, da propriedade priva
da, da função social da pro
priedade, da livre concorrência,
dentre outras, são necessárias

pára a exploração da atividade
econômica.

O principio fundamental
mente previsto na Constituição
Federal de 1988 designado como

sendo de livre iniciativa, se re

fere a liberdade concedida pelo
constituinte para que qualquer
cidadão possa exercer profis-

são ou empreender atividade
econômica, independentemente
de autorização do Estado, desde

que norteado pela legislação
vigente, salvo hipóteses previstas
em lei.

Trata-se de uma faculdade
para que os entes privados ou

qualquer cidadão possam con

tribuir e proporcionar o desen
volvimento econômico, social e

político de' toda a sociedade.
/' Nesse contexto, a questão da
ética no âmbito empresarial,
deve ser entendida como uma

identificação do ser humano e

do mundo, se relacionando com

caráter, integridade, coerência,
transparência, não havendo

lugar para atos de concorrência

desleal, tal como evidenciado no

filme "concorrenza sleale".
Desta forma, a empresa não

pode ser considerada como uma

sociedade somente de capitais,
mas também uma maneira de

proporcionar possibilidades de
relacionamento, de colaboração,
de valorização das capacidades
das pessoas envolvidas, tendo
como objetivo o bem comum.

Surge a preocupação com

a chamada sustentabilidade,
muitas vezes relacionadas com

o meio ambiente, os aspectos so-

ciais e econômicos da sociedade
e do planeta, alongando a ideia
do empresário que somente visa
lucros, conforme a trama envol
vida no filme "Erin Brockooich".

Três aspectos que envolvem
a atuação do ser humano na

empresa: consciência, liberdade
e responsabilidade.

O aspecto econômico da

empresa é importante, porém,
sem sufocar a dimensão social e

moral, que proporciona oportu
nidades de relacionamento, de
crescimento e valorização das

pessoas que nela trabalham,
repudiando as cenas enfatizadas
no filme "The corporatinon"

As normas que incentivam a

livre concorrência, em especial
através da liberdade dos agen
tes econômicos, estratégias de

publicidade, ofertas esp.eciais,
circulação de capitais e paga
mentos, por outro lado, proíbem
e sancionam a concorrência
desleal, buscando a conserva

ção da boa-fé objetiva no ramo

empresarial.
Portanto, verifica-se que

além do lucro almejado, a

ética deve predominar em tais

atividades, afim de· que o bem
comum seja respeitado e a sus

tentabilidade evidenciada.

.1
J

SANDRA MARIA PACHECO,
coordenadora em Recursos Hu

manos, MBA em gestão de pes
soas, pós-graduada em Direito
do Trabalho e Previdenciário,
Graduada em Ciências Contá

beis, atuante em Massarandu
ba/SC, evidencia que "Em pri
meiro lugar o empresário deve

agir com ética,· respeitando os

outros empresários e principal
mente seus empregados e con

sumidores, assegurando todos
os seus direitos trabalhistas e

humanos, assim estará se res

guardando de futuros processos
nos âmbitos, trabalhista, tribu

tário, previdenciário e civil. A

ética deve estar presente no dia
a dia de todos, não somente no

que se diz respeito ao profis-

sional, mas também do pessoal,
para assim podermos ser dignos
do mútuo respeito".

Habilidades em vendas externas
2º grau completo
Disponibilidade para viagem
Veículo próprio
Conhecimento na região .

Conhecimento em informática e paim.

Requisitos:

Favor enviar seu currícu'o para: recrutamentos.sc@gmail.com

Mudar de

emprego muitas
vezes ajuda ou

atrapalha?
Entenda quais as impressões do mercado
de trabalho em relação aos profissionais
que mudam muito de empreqo

FONTE
Ajuda ou Atrapalha

�.guiadacarre�ra.com.bt

Ainda existe um certo pre
conceito com aqueles profissio
nais que pulam de emprego em

emprego, ou aqueles que emum
ano Já tiveram pelo menos cinco

empregos. Com a alta de cargos
que possuem a possibilidade de
trabalhar online, a mudança de

emprego mais rápida se tomou

muito comum. É possível en

contrar estes profissionais em

várias outras áreas também. '

A grande "culpada" por essa

realidade foi a internet, a .maío-
.

ria das empresas que trabalham
online contratam. e demitem
funcionários a todo momento.

Isto porque as empresas de web
trabalham em sua maioria com

projetos, esses projetos costu

mam ter um período, então os

profissionais contratados para
trabalhar com tal projeto per-�'

I-

manecem na .empresa enquanto
este p�ríodo durar, ao término
do contrato o profissional é dis

pensaQo, são pOhlCOS os que per
maneçem dentro da empresa. ,

'os . proâssíonàis da g�ra
ção Y,como são chamados os

jovens da era da internet e de
novas tecnologias, sãô os prin
cípaís profissionais que costu
mam ter :vários empregos em

um curto período:

Para muitas empresas isso

pode dar uma impressão ne

gativa do profissional, pode
demonstrar inconstância, mas

tudo depende do histórico do
funcionário. Os recrutadores
ao analisarem um currículo
fazem uma busca nas experi
ências profissionais antes de
fazer qualquer mal julgamen
to do candidato,

por isso analise o porque
você possúi tantos empregos
no currículo. Nesta analise veja
o motivo de. cada troca de em-
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Pegadinhas do novo acordo ortográfico
.

.

que podem prejudicar no Enem
DIVULGAÇÃO

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

COSTOS EFORMAÇAODO PREÇO DEVENDA PARA INDÚSTRIA
Data: 15 a 18 de outubro - das 19h às 22h

ORATÓRIA - COMUNICAÇÃO EmCNI S DEAPRESENTAÇOES
Data: 20 e 27 de outubro e IOde novembro

(sábados) - das 8h às 13h

UALIDADE NO ATENDIMENTO TElEFÔNICO
Data: 22 a 25 de outubro - das 19h às 22h

CONTABILIDADE PARANÂO CONTADORES

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

FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EMPRESAS

Data: 23 a 27 de outubro de 2012

Horário de terça à sexta-feira: 19h às 22h - Sábado das 8h às 12h

PALESTRA SHOW DEVENDAS BOTIlNI
.

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

Palestrante: Ciro Bottini (Shoptime - Globosat)

1!It
<Ir

BI'OVITA
Tenralogi�;�Süst<;,,,t>"l\!,,j$i

Não deixe que as

mudanças do novo

acordo ortográfico
prejudiquem sua

nota nas provas
do Enem. Confira
dicas para evitar as

pegadinhas

JARÁGUÁ DO SUL

noticias.universia.com.br

o novo acordo ortográfico
passa a ser cobrado obrigato
riamente nas provas e redações
de todos os vestibulares do Bra
sil deste ano, inclusive no Exa
me Nacional do Ensino Médio
(Enem). Entre as mudanças que
ocorrem estão algumas que são

potenciais armadilhas para os

alunos durante as provas e na

composição de suas redações.
Para que você não caia nessas

pegadinhas conversamos com o

professor de gramática do cursi
nho Oficina do Estudante, Ivan

Perina, que nos forneceu algu
mas dicas e truques indispen
sáveis. Confira a seguir as três

pegadinhas do novo acordo or

tográfico que podem prejudicar
sua nota no Enem e saiba e como

evitá-las:

I. Trema
A nova regra para a trema é

geral. Todas as palavras deixaram
de ser escritas com ela. Palavras
como linguiça ou tranquilo não

possuem mais a antiga grafia e

passam a ser escritas sem a tre

ma. Cuidado pará possíveis con

fusões na hora de escrever seus

textos ou de marcar alternativas

que contenham a ortografia 'in
correta.

2. Acentuação das vogais
abertas

As vogais abertas causam

muita confusão nos alunos. A

palavra "ideia", por exemplo,
leva ou não acento agudo na le
tra "e"? De acordo com o novo

acordo, não mais. O professor
Ivan explica que as paroxítonas
terminadas nas letras aI el o não
são mais acentuadas. "A refor
ma acabou com uma exceção
a regra", ele diz, já que outras

paroxítonas, como cama, pare
de e aluno, nunca foram acen

tuadas. São exemplos de quem
perdeu o acento:' ideia, heroico
e espermatozoide.

3.Hífen
Para não errar com o hífen,

Perina indica uma estratégia
usada em física, que é a da atra

ção e repulsão de cargas positi
vas e negativas: cargas opostas
(positivo e negativo) se atra

em da mesma maneira como

duas palavras que terminam
com letras diferentes se jun
tam, por exemplo, "autoajuda"
e "semiextensívo", Porém, se o

prefixo (primeira palavra) ter

mina com um letra e o sufixo

(segunda palavra) começa com

a mesma letra, elas se repelem,
como em "micro-ondas" e "ele
tro-ótica". O mesmo serve para
as palavras que começam com

a letra "h", como em "anti-híbé
rico" ou "sub-humano". O pro
fessor explica, porém, que essa

estratégia é uma simplificação
das regras, mas que na maioria
das vezes pode ajudar os alunos
a evitarem o erro.

Outro elemento que merece

atenção é a variação linguísti
oca. Ela não muda, já que o novo

acordo é apenas ortográfico. Po
rém pode causar algumas con

fusões para quem não estiver
atento. Ivan recomenda cuida
do. "Podem pedir a comparação
com textos antigos, para que o

aluno observe as diferenças."

Algumas táticas de vendas
que você deve evitar

A modernidade trouxe regalias e fomentou

a exigência dos consumidores, por isso na

hora de vender seja assertivo!

FONTE

www.administradores.com.br

Sabemos que muito do resulta
do das vendas está em como você

(ou o vendedor) apresenta o pro
duto para o cliente. Não adianta
ter algo incrível para entregar, mas

eleger as piores táticas para vender.
Confira os piores erros que você

,

pode cometer em um processo de
venda:

Responderaquestionamentos
que o cliente aindanão manifestou

Ainda que seja uma boa ideia se

antecipar a protestos que o cliente

possa tei - e preparar boas respos
tas para eles -, é uma péssima ideia
você mesmo trazer essas questões à
tona. Provavelmente, você vai criar
um problema que ainda não existe,
além de parecer defensivo e incerto
sobre o real valor daquilo que você
está vendendo.

Deixar o próximo passo
para o cliente

Se você termina o contato com

a sugestão de que o freguês entre

em contato se estiver interessado
ou para saber mais, ele não vai dar

resposta alguma. Você acaba repas-

sando todo o trabalho ao cliente.

Criar intimidade
A partir do momento em que

. você é "categorizado" como alguém
que está querendo vender alguma
coisa, está em uma batalha para ga
nhar a confiança da pessoa. Nessas

circunstâncias, o pior que você tem

a fazer é bajular o freguês para con

seguir a venda.

Gastar tempo com

oponrurrrldadesvarlas
Às vezes é um milagre você con

seguir falar com o cliente em poten
cial. Quando isso acontece, a possi
bilidade de conseguir a venda e tão

sedutora que você não quer verifi
car se a oportunidade não é falsa (e
estragar o sonho).

�
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Alidor Lueders. Consultor'·

..

I
..

I I

A referida lei instituiu a

obrigatoriedade do Conselho de

Administração para as companhias
de capital aberto e para as

sociedades de economia mista.

.

. Empresas. Responsabilidade dos Administradores

(Conselheiros e Diretores)
Originalmente voltada apenas a

sociedades anônimas, a Lei 6.404/76

representou um impulso para o mer

cado acionário, estabeleceu impor
tantes bases e premissas inovadoras e

modernas sobre as quais se edifica
ram e evoluíram as sociedades por'
ações no Brasil, o mercado de capitais
e, por consequência os processos de

govemança corporativa. A referida
lei instituiu a obrigatoriedade do
Conselho deAdministração para as

companhias de capital aberto e para
as sociedades de economia mista. A

evolução levou empresas queforam
privatizadas, muitas empresasfami
liares e inúmeras empresas decorren
tes defusões e aquisições, alianças
de negócios e outras organizações a

adotarem o modelo de governança
corporativa e os princípios básicos de

transparência, equidade, prestação
de contas e responsabilidade social.

Verifica-sé que, cada vez mais as

empresasfamiliares, estão criando
o Conselho deAdministração e/ou
Consultivo conferindo-lhe poderes
e responsabilidades crescentes e

condições para desempenhar suas

atribuições com independência, com

a missão de proteger e valorizar o

patrimônio e maximizar o retomo

do investimento.
Os conceitos da lei das sociedades

anônimas são aplicáveis aos demais

MERCADO

alidor@lueders.com.br

tipos de sociedade, especialmente
as limitadas, no que diz respeito
ao exercício do direito no interesse
da empresa, convergindo no que
diz respeito à adoção das melhores

práticas de governa,nça corporativa.
Importante atentar na lei das socie
dades anônimas para os conceitos

que definem os deveres e responsabi
lidades do acionista controlador, que
responde pelos danos causados por
atos praticados com abuso de poder
e elenca o que consideraexercício
abusivo do poder, e também, sobre as

competências e atribuições da admi

nistração (Conselho deAdministra

ção e Diretoria). A implantação de
boas práticas de governança, 'no caso

de empresafamiliar, além de oferecer
a necessária clareza dos papéis dos

órgãos da administração, permite
aos membros dafamília melhores

condições de assumirem suasfunções
e o desenvolvimento sustentável do

negócio. Especialmente no que diz

respeito:
»a viabilizara sucessão na em

presa, delegando a gestão 'a um pro
fissional, familiar ou não, escolhido

por um Conselho deAdministração
ou Consultivo, que estará orientando
e monitorando a empresa;

«a permitirque osfamiliares que
não participam nagestão, sejam inves

tidores ou acionistas, e quea empresa

contando com uma boa estrutura de

govemarzça, lhes proporcione optar
porprojetos individuais e ao mesmo

tempo monitoraragestão do seu patri
mônio na empresa.

Se éprimordial a escolha pelos
acionistas/quotistas dos administra
dores éfundamental que os mesmos

conheçam e assumam a responsabi
lidade de seu cargo. Entre os deveres e

responsabilidades do administrador

que se aplicam a todas as sociedades,
constam os conceitos do dever de dili

gência, exercer as atribuições que a lei
e o estatuto lhe conferem, o dever de
lealdade e cumprir com a responsa
bilidade social exigida pela legislação
e o estatuto social. A lei das socieda
des anônimas dispõe expressamente,
no artigo 158, que o administrador
não responde pelas obrigações que
contrai, em nome da sociedade e em

virtude de ato regularde gestão, mas

responde civilmente, pelos prejuizos
que causar, quando proceder:

«dentro de suas atribuições ou

poderes, com culpa ou dolo;
«com violação da lei ou do

estatuto.

Complementa a lei que, os

administradores são solidariamente

responsáveispelos prejuíws causados
em virtudedo não cumprimento dos
deveres impostos por lei para asse

gurar ofuncionamento normal da

companhia. Além disso, responderá
solidariamente com o administrador

quem, com ofim de obter vantagem
para si ou para outrem, concorrer

para a prática de ato com violação da
lei ou do estatuto. O Código Tributário
Nacional (art. 135) também prevê que

, os administradoressão pessoalmente
responsáveis peloscréditos corres

pondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com

excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. A questão
da responsabilidade tributária dos
sócios e administradores tem susci
tado debates intensos na doutrina e

jurisprudência e não há um entén
dimento pacífico a respeito. Todavia,
tem-se verificado na prática em rela

ção aos administradores, emfunção
de autuaçõesfiscais, o atingimento
dos seus bens pessoais, o bloqueio de
suas contas bancárias, além de outras

medidas, no caso em que os bens da

pessoajurídicaforem insuficientes
para o pagamento da dívida.

Ressalta-se, ainda, que compete
à empresa, mediante deliberação de
assembleia geral e/ou dos quotistas,
a ação de responsabilidade contra

o administrador, pelos prejuizos
causados ao seu patrimônio por
culpa ou dolo. As normas relativas à

responsabilidade dos administrado
res se aplicam aos membros de quais-

quer órgãos, criados pelo estatuto,
comfunções técnicas ou destinadas
a aconselhar os administradores. O

juiz poderá reconhecer a exclusão da

responsabilidade do administrador
se convencido que este agiu de boafé
e visando o interesse da companhia.

Em função da complexidade
legal, especialmente a tributária, as

empresas estão providenciando o

seguro de responsabilidade civil, de
nominado D&O (Directors and offi
cers) para conferir maior conforto ao

administrador, o que não o exime da

responsabilidade civilpelos preiuizos
que causar seforconstatado culpa
ou dolo no exercício de sua gestão ou

violação da lei ou do estatuto social.
Finalmente, lembramos que as

responsabilidades do administrador
decorrem da legislação societária e

tributária e das diferentes situações
trazidas pelas normas reguladoras,
administrativas e penais, emanadas
das áreas ambiental, trabalhista,
fiscal, previdenciária, direito con

correncial, direitos do consumidor, e

outras leis e regulamentos específicos.
A responsabilidade individual do
administrador ésolidária por omissão
no cumprimento deseus deveres

legais e o seu voto ou ato de divergên
cia, naforma da lei, éo instrumento

que cria, limita ou protege as suas

responsabilidades.

Ainda não trabalha na área e já
acaboua faculdade? Saiba o que fazer
"Nesse caso, a melhor maneira é

aprender a explorar suas habilidades e

competências", .afírma consultor.

FONTE

www.administradores.com.br

o estágio continua sendo a me

lhor maneira de ingressar em sua

área de atuação. No entanto, muitas

vezes, o curso superior chega ao fim
e a experiência na área de formação
nem começou. E ai, o que fazer?

"Nesse caso, a melhor manei-

ra é aprender a explorar suas ha
bilidades e competências", diz o

consultor da Cia. De Talento, Feli

pe Bruno Gagliardi. Segundo ele a

.
grande dificuldade para quem ter

minou o curso superior e não teve

nenhuma experiência profissio
nal na área é conseguir expor seu

potencial profissional sem nunca

ter atuado naquela função.

Não tive experiência na minha
área de formação como posso falar
dessas competências?

O profissional deve conseguir
ressaltar a experiência profissional

.

que jápossui e abordar outros aspec
tos que também são importantes,
como trabalho em equipe e projetos
desenvolvidos na universidade.

"Para os alunos que estão em

fase de inserção no mercado, as

empresas não exigem experiência
anterior, não é pré-requisito", diz

Gagliardi. O profissional deve levar

para o mercado fatores que mos-

trem que tem competência profis
sional, mesmo sem ter tido experi
ência profissional naquela área.

O lado competente pode ser re

forçado contando o que fez na vida.
acadêmica, no trabalho de conclu
são de curso e em atividades desen
volvidas no diretório acadêmico da
faculdade e até em sua vida pessoal.

"Conseguimos avaliar compe-
,

tências que não são necessariamen-
te aquelas observadas no meio pro
fissional, podem ser estratégias feitas
nas relações pessoais, que também
são bem vistas no mercadd'.

Alternativas
Ao perceber que está' che

gando ao final do curso ou se

formou e não atuou ainda na

área, uma dica é procurar os

processos de trainee, que po
dem dar experiência e servir
como porta de entrada em sua

área de atuação.
Fazer um exercício de auto

conhecimento para poder sa

ber lidar bem com todos os ti

pos de perguntas que surgirem
nas entrevistas de emprego é

essencial, finaliza Gagliard.
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" Gostando ou não, você terá

que aceitar (ou engolir)
o fa�o de ,que as aparências

importam, sim.

Bernl Enlschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

o reflexo do visual na reputação profissional
Gostando ou não, você terá que

aceitar (ou engolir) ofato de que
as aparências importam, sim. Não
estou falando de beleza, massim
de vestimentas e porte profissional.
Esses dois quesitos, quando não
estão de acordo com a empresa,
podem causar resultados indeseja
dos à imagem do profissional e da

companhia em que ele trabalha.
Tudo depende da empresa, do

momento e da profissão. Algumas
são mais flexíveis e permitem o

uso de trajes informais. Porém,
em reuniões com clientes, eventos

profissionais, negociações, visitas
e prospecções, entrevistas, apre-

CONTEMPORÂNEO

sentações de resultados, o mais

adequado ainda é o trajeformal.
Certa vez, compareci a um

evento profissional importante.
Fui, com alguns colegas, como

convidado. Lembro-me que ha
veria uma apresentação e então
um jantar. Cheguei cedo e sentei
à mesa com alguns conhecidos.
Como o evento eraformal, todos
os homens estavam de terno e gra
vata, e todas as mulheres também
estavam vestidasformalmente.
Quando o evento começou, o pre
sidente da empresafez um breve
discurso e convidou um de seus

funcionários para dar continui-

dadee prestar homenagem a um

senhor que haviafalecido - um

dosfundadores da empresa.
Ofuncionário estava de calça

jeans e camisa, o que causava um

grande contraste com o resto das

pessoas que l!:Savam trajesformais.
Ele era muito expansivo e tentou

fazer piadas que não combinavam
com a situação. Foi um momento

muito estranho e, de certaforma,
constrangedor. Uma das pessoas
que estava na mesa em que eu sen

tava, e que, se eu não me engano,
era dafamília do homenageado,
comentou que aquilo era desres

peitoso à memória de seu parente.

Ele estava certo, afinal, era um mo

,

mento solene e que deveria ter sido
abordado de maneira diferente.

Ninguém entendeu ao certo

o que aquele profissional estava

fazendo ali e houve um senti
mento geral do que chamamos de

"uergonha alheia': Porém, mais do

que isso, eleficou marcado como

alguém sem profissionalismo e

imaturo. Não sei se era competente
em seu trabalho, se era o melhor
na sua área ou se tinha estudado
na melhor universidade local. O

que sei é que seu comportamen-
to e suas roupas transmitiam a

imagem de alguém desleixado e

desrespeitoso. Pode ter sido a única
vez em que ele passou por isso.
Pode ser que ele tenha sido esco

lhido de improviso e não soube ao

certo o quefalar. Mas essa tirimetra
impressão que ele deixou em cen

tenas de profissionais e executivos

foi defalta de comprometimento e

seriedade com o momento.

Quem sofreu com issofoi o pro
fissional, que perdeu credibilidade

perante o público que o assistia, e

também a empresa que oferecia
o evento. Tudo isso poderia ser

evitado com-traje e comportamen
to adequados para o momento - é
uma questão de branding pessoal.

.·.0 poder da liderança feminina
A presença feminina no mercado de trabalho
só tem aumentado, E nada mais natural do

que encontrá-las atuando como líderes

FONTE

www.administradores.com.br

Quando falamos em liderança
é comum pensarmos nas imagens
de grandes líderes. E, na maioria
das vezes, eles são homens. Precon
ceito ou o resultado de anos e anos

da presença masculina em grandes
cargos e em papéis de liderança?

Diversas mulheres consegui
ram mobilizar pessoas para suas

causas e se destacaram como lí
deres no mundo. Entre elas, Cle

ópatra, Madre Tereza de Calcutá,
Irmã Dulce e Indira Gandhi. Um
ditado antigo diz que por trás de
um grande homem, sempre existe
uma grande mulher. Fato ou não, é
comumvermos mulheres que exer

cem a função de primeiras damas.
se destacarem quase tanto como

seus esposos. Quem não se lembra
de Jackeline Kennedy e de Hillary
Clinton? Por que será?

O fato, do qual não podemos
negar, é que atualmente a presença
feminina no mercado de trabalho
só tem aumentado. E nada mais
natural do que encontrá-las atuan-

do como líderes. Desde posições de
líderes de equipes até presidentes
de grandes corporações. E, por isso,
precisamos entender como essa li-

'

derança é exercida, afinal homens
e mulheres possuem características
diferentes que influenciam no mé
todo de liderança de cada um.

As mulheres, em sua maioria,
'

são profissionais atentas aos deta
lhes de cada situação, fazendo com

que elas tenham uma visão ampla
da empresa. Em função de suas

características pessoais, costumam

ser bem sucedidas nos processos de

comunicação e de negociação. Por
terem uma jornada dupla de traba
lho (aquele exercido no emprego e

aquele dentro de casa), as mulheres

conseguem ser mais flexíveis no

ambiente corporativo e ainda fazer
diversas atividades ao mesmo tem

po. E, usando seu instinto maternal,
conseguem obter melhores resulta
dos com as pessoas.

Mesmo com tantos pontos po
sitivos, a liderança feminina ainda
é vista com maus olhos, por mui
tas pessoas. E, até hoje há homens

que não admitem serem liderados

por uma' mulher. O ideal nessas

situações é mostrar o quanto elas
também são competentes e os be
nefícios que trarão para a empresa.
Epara acabar com os preconceitos,
o ideal é deixar claro que na em

presa há lugar para todos.e que a

diversidade de profissionais, in-·

dependente do cargo ou função
que exercem, é um diferencial no

meio empresarial. Afinal, todos
nós temos características que po-

dem ser consideradas como pon
tos fracos, mas também temos

outras que são pontos fortes. O
essencial é mantermos o equilí
brio no ambiente de trabalho.

Tenho observado que, quan
do temos um homem e uma mu

lher disputando uma gerência, por
exemplo, assumirá o cargo quem for
melhor. Mas em caso de empate em

termos de competência, o homem é

promovido. Dessa forma, a mulher

só será levada ao cargo de liderança
se forbem melhor do que o homem
e se destacar na função que exerce.

Como está comprovado, por es

tudos do IBGE, que as mulheres
tendem a estudar mais do que os

homens, elas estão cada vez mais

qualificadas para atuarem em

determinadas áreas. Portanto,1

será natural a ascensão feminina
como líderes. Mesmo que o rit
mo ainda seja lento.

DIVULGAÇÃO
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REgUtSlTOS BÁ?ICO§.
• Estagrárias: CUf'sand'Q! Pedag,og;ia..

• Profu:ssores: G.raduaçã,(,) na, área de atuação.,
REQUISITOS QESEJÁVE',� .

• P6s�gr,aduação: e, experiênda na área.

Á�EA.� DE. AIYAÇAo
• Estagtárias,.
, Pro,fessollí€S para Educaçã,o f,fi'lfantH e, 19, ano,
• [lrO,lessol7es para! Ensino Fu,líl-cl!ament� r, (2.Q ao SQi anQ)' .

•' P't'ofe,ssores para Ensi.no Fundamentat' lt €6"2' ao 99 ano} e Ensíno
Médlo em todas as áreas do conhecimento.

ETAPAS DO PROCESSO
• 19 Etapa: Envio de Currículos para Naira

(nguimaraes@marista.org.br) até 19/10/2012, sexta-feira, às, 17h.
• 2! Etapa: Prova Teórica - será realizada com todos que enviarem
currículo dentro do prazo, no dia 25/1Q/2012, às 19b, no Colégio
Marista São tuís, J

• 3! Etapa: Entrevista e Aular Teste com data e horário a confirmar;
dependendo da necessidade do Colégio.

Qual é a profissão
-

'

que mais bebe café?

Ij)� l:í1e �lZl '&ídi "f�[�'i" ne�J�1tI$)jà
me1\1t;$ d� ;,l:�ftilS d'� t}O t:l!l��ê �Jjor_-a

���r6$ ���Z�rê, i;':!$$!!�

ANALISTA ESCRITA FISCAL
Vivência na função.

. � .. "'
,-.. . .. ,.

ANALISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Vivência com assistência de equipamentos
mecânicos e/ou elétricos.

ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR
Vivência na função.

.. '_ ., .

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em Departamento Pessoal,
Recrutamento e Seleção.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência com Departamento Pessoal, para
atuar em Guaramirim, desejável ter CNH
AB.

AUXILIAR D'E CONTABILIDADE
Cursando Superior em Ciências Contábeis.
CAIXA

Para atuar no comércio.

CONSULTOR DE VENDAS
Para atua� com vendas �� Tr�mspo��s ....

CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Indústria.

CRONOAlISTA
Vivência na função, ramo têxtil

. ''''''.' ,. ,_, .

ESTILISTA

Vivên�ia .n� fiJnç�o.. ,

FONOAUDIÓLOGO
Vivência em Portaria 19 Ministério do
Trabalho, 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.
o' .••••• ,., •••• __ , ••••,.'

RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.

RECEPCIONISTA
Para atuar na região de Schroeder.

... , ,

VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Vivência em vendas.

VENDEDOR EXTERNO
Necessário possuir veículo. Para atuar em

, J���g�,á e região:
VETERINÁRIO
Vivência na função.

COORDENADOR OFICINA MECÂNICA
Vivência com manutenção de caminhões e

liderança.
ENCARREGADO DE ESTAMPARIA
Vivência com liderança. Necessário conhecimento
com sala de pastas, gravação e com a máquina São
Roque.

GERENTE DE LOJA
Vivência com vendas de confecção, liderança.
LíDER DE REVESTIDORA
Vivência com revestimento de borracha.

_•••111••1_

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO
Vivencia na função. Superior completo ou cursando
em Logística ou Suprimentos.

...... , .

ANALISTA DE TI
Vivência com programação PHp, SQL setor de
transportes.

. . ,-, ... ,- ... ., ...

DESENHISTA CRIATIVISTA
Vivência em criação de bordados e estampa.
ELETRICISTA MANUTENÇÃO/
INSTALADOR
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-lO.

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

,._,., ..

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
ESTILISTA
Vivênda em desenvolvimento de coleção infantil e

pesquisas.
.

.. -_. ., ,.

INSTALADOR TELEFÔNICO
Vivência com instalação e manutenção de sistema
de telefonia, programação de central telefônica.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÂNICO DE COMPRESSORES
Vivência com compressores de pistão e parafuso.

, MECÂNICO DIESEL
Vivência em mecânica de veículos a diesel.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência com manutenção de máquina de bordado.

MESTRE DE OBRAS
Vivência na função.
PROGRAMADOR GENEXUS
Vivência na área.

PROJETISTA ELÉTRICO/MECÂNICO
Vivência «�m P!oje�os :lé�i�?5. , , , .

PROJETISTA DE MÓVEIS
Vivência com o programa PROMOB,

SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Vivência na função,

_ , " .

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

ALMOXARIFE
AUXILIAR DE FOTOCOPIADORA

.o�s�jável �ab.ilita.ç�? AB
..

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE TINTURARIA
Vivência na função.

, . .

BABÁ
Vivência na função.
BALANCEIRO
Conhecimento em informática. Para
atuar em Nereu Ramos.

CAMAREIRA

COLCHOEIRO
Vivência em costura de colchões..

Disponibilidade para atuar em Itajaí.

CONFEITEIRA

CONFERENTE/ESTOQUISTA
Vivência na função.

" .., ."..

COSTUREIRA

COZINHEIRA

ENFESTADOR / TALHADOR
Vivencia na função.
ESTOFADOR

yivê�cia. �a.fu.��ã?: ..

FRENTISTA
• _, •• 0.- •• , ••••• ,

(iA�Ç,O,1\t1 , ..

JARDINEIRO

Viyê��ia na funç�?� .

MONTADOR/SOLDADOR
Vivência com montagem e solda .

OPERADOR DE RAMA
Vivência na função.

, .., -, ,

TECELÃO,
� Vivência em tear circular.

TINTUREIRO

ZELADORA

VAGAS URGENTES
CAIXA

REPOSITOR
._,._. I·, •• " ,,_,. _, ..... ,.,,_ ... _ •.•

CONFERENTE
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Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 12 A 17/10

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 Evil 5 - Leg. - 19:30, 21 :20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 17:30
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. -17:10,19:10,21:10
• Valente - Dub. - 14:30 .

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40,

19:30, 21 :20
• ARCOPLEX2
·Ted - Leg. -17:00,19:10,21:20
• Valente - Dub. - 13:10, 15:05
• ARCOPLEX 3
• Looper- Leg. - 16:40, 19:00, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 13:00, 14:50
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - 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

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Busca Implacável 2 - Dub. - 12h30, 17hOO, 21 h30
• Busca Implacável2 - Leg. - 14h50, 19h15
• CINÉPOLlS 2
• A Entidade - Leg. -14h10, 16h30, 19hOO, 21h40
• CINÉPOLlS 3
• Hotel Transilvânia - Dub. - 11 h40A, 13h40, 16hOO,

18h10,20h20
• CINÉPOLlS 4
• Ted - Dub. - 13h30A, 15h50A, 18h30, 21 hOO
• E aí, Comeu? - 13h30C, 15h50C
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati - 13h20, 15h30, 17h40, 20hOO, 22h1 °
• CINÉPOLlS 6
• Poder Paranormal - Leg. - 14hOO, 16h20, 18h50,

21h50
• CINÉPOLlS 7
• Procurando Nemo - Dub. - 12h40, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 17h20, 19h40, 22hOO
* A - Somente sábado (13/10) e domingo (14/10).

B - Somente sábado (13/10).
C - Exceto sábado (13/10) e domingo (14/10).

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:20, 17:20,

19:30
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 21 :50
• GNC2
• A Entidade - Dub. - 17:40
• A Entidade - Leg. - 20:00,22:10
• Procurando Nemo 3D - Dub. - 13:30, 15:40
• GNC3
• Busca Implacável2 - Dub. -14:10,16:30,19:00,

21:20
.GNC4
• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
• Ted - Leg. - 15:00, 17: 10, 19:20, 21 :30
.GNC5
• 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

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

19:40
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. -21 :50
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14: 15, 16:20,

18:45, 21 :00
• GNC3
• Os Infratores - Leg. -14:00,16:40,19:10,21:40
.GNC4
• Busca Implacável2 - Leg. -14:45 17:00 19:0021 :15
.GNC5
• E a Vida Continua - 13:00
• Ted - Leg. -15:00, 17: 1 0, 19:20, 21 :30
.GNC6
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Procurando Nemo 3D - Dub. -13:20 15:40 17:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D)- Dub. - 20:00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• 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
• A Entidade - Leg. - 13:40, 16: 1 0, 18:45, 21: 1 °

Em "o Diário de Tau". Tati (Heloísa
Périssé) escreve tudo no seu diário,
onde conta detalhes do verão em que
ficou de recuperação na escola e suas

tentativas de esconder da sua mãe o

boletim. Durante esse período, a garota
conheceu Anita (Márcia Cabrita), a

nova e espirituosa namorada do seu pai.
Foi neste verão também que ela sofreu
por amor, pensando em Zeca (Thiago
Rodrigues), o rapaz mais bonito da
escola. Tati tem muitas histórias para
contar: suas neuroses, brigas com a mãe,
as cantorias do pai, as disputas com as

amigas, um nouo amor (Marcelo Adnet)
e muitas outras confusões.

Fazenda de Verão
estreia dia 29

O novo reality show da Record, Fazen
da de Verão, já tem data para começar. O

programa estreia dia 29. Serão 16 partici
pantes anônimos, que vão para a sede da
fazenda, em ltu, interior de São Paulo, para
lutarem pelo prêmio de R$ 1 milhão. Até o

momento, mais de 50 mil pessoas já se ins
creveram e os interessados ainda podem
se inscrever pelo http://fazendadeverao.
r7.com. Rodrigo Faro comandará a atração

Fiuk anuncia fim do
namoro de 4 anos

Chegou ao fim o namoro de Fiuk com

a empresária Natália Frascino. Os dois es

tavam juntos há mais de quatro anos. Sem
muitas explicações, o cantor resumiu a

notícia com uma simples hastag no Twit
ter: "#tosolteiro". Uma fã escreveu: "Soltei
ro sim, sozinho nunca, porque suas 'mo
res' vão estar sempre com você! s2". O novo

bonito da pista respondeu todo charmoso:
"Amém. Minha vida!".

Gaga perde 11 quilos
em duas semanas

Lady Gaga que foi criticada pelo seu

rápido aumento de peso e até culpou o

restaurante de comida italiana do pai,
emagreceu 11 quilos, mas não de modo
saudável. A popstar, que já revelou ter

sofrido de bulimia e anorexia quando era

adolescente, estaria novamente sofrendo
desse mal. Inclusive a cantora vomitou
várias vezes no palco do seu show em

Barcelona, no dia 6 de outubro.

João Gordo mostra
seu outro lado

o cantor e jurado do Ídolos Kids, João
Gordo, conhecido por seu temperamento
forte, vem surpreendendo com sua nova

atitude no reality. Ele está mais calmo e

faz comentários de maneira cuidadosa.
A nova atitude vem causando críticas por
alguns de seus antigos fãs, mas ele rebate:
"Com criança você tem que saber falar não.
Tem que ser delicado, fazer um negócio
construtivo".

CYl ÁRIES
.

I Passeios culturais estão favorecidos, eSpecialmente se

estiver ao lado de seus familiares. Mude a sua rotina
e realize atividades relaxantes. Cuide mais de seu

bem-estar. Não desgrude da sua paixão: vai rolar muita
temura a dois. Cor: verde.

\..J. TOURO

U Pense em seu bem-estar! Que tal aceitar convites que
recebe para programas inusitados? Bom dia para reunir

pessoas de sua estima Boatos envolvendo sua vida
afetiva podem surgir. Converse com o par e não deixe

que isso interfira na união. Cor: cinza.
.

II G�MEOS
Participe das atividades domésticas e da diversão das

relações familiares. Tire este dia para descansar! Faça
um passeio divertido e saudável com a pessoa amada
Isso vai reforçar o clima de intimidade e cumplicidade
entre vocês. Cor: marrom.

� CÂNCER
� Mantenha o controle da situação junto de seus.

familiares. Mas não deixe de aproveitar as

oportunidades de descansar e relaxar, você precisa
recarregar suas energias. No amor, evite criticas e

exigências se não quiser receber cobranças. Cor: lilás.

n LEÃo
UL Na saúde, é melhor evitar excessos na alimentação e

acabar com maus hábitos. Bom dia para estar junto
de seus parentes e cuidar do seu lar. Aproveite para
fortalecer os laços familiares. A dois, uma boa conversa

pode acabar com as dúvidas. Cor: vinho.

YYh VIRGEM

11,f Em família, você vai mediar conflitos e acalmar os

ânimos de todos. Mas cuidado com as promessas, não
. convém acreditar em tudo que lhe dizem. No romance,

lembre-se de que a cordialidade e a gentileza podem
acabar com os problemas. Cor: cinza.

.!l. UBRA
- Cuide da sua saúde, tenha bons hábitos e modere

na alimentação. Ótimo dia para começar uma dieta.
No contato com as pessoas de sua estima, tente ser

menos exigente. Um passeio a dois é uma ótima
pedida, saia para se distrair com o par. Cor: laranja'

m ESCORPIÃO
II L. Evite exposição sem necessidade. Em casa, procure

compreender as motivações de seus familiares.
Mostre-se útil sem interferir na rotina alheia No

romance, não convém fazer criticas à pessoa amada

Apenas aceite-a e ame-a como ela é. Cor: azul-claro.

.. /\ SAGITÁRIO
�

-

Bom momento para organizar sua vida e planejar
viagens.ou passeios com pessoas de sua estima

Aproveite o dia para colocar sua leitura em dia ou se

distrair em casa. Na área amorosa, evite discussões
inúteis e dê mals atenção ao seu amor. Cor: pink.

V\_

CAPRiCÓRNIO

.p Aproveite este dia para sair e participar de eventos nos

quais possa divulgar seus talentos. Em seu lar, mostre
se mais presente na vida daqueles que tanto ama No
setor afetivo, não tenha receio de demonstrar os seus

sentimentos. Cor: vinho .

� AQUÁRIO
;'\AA É um dia para, estar com pessoas muito próximas

se estiver pensando em se distrair. Procure dar mais

atenção aos parentes. Nos assuntos do coração, um

mimo ou uma surpresa deve reacender a chama da

paixão. Invista e não se arrependerá! Cor: creme.

'I PEIXES
Tt' Cuidado ao �er criticas às pessoas de seu convívio

porque não fizeram exatamente o que você queria A

paquera conta com boas vibrações. Se já tem um par,
deixe seu romance mais vivo e intenso, fortalecendo os

vínculos afetivos. Cor: vermelho.
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Delicias refrescanles!

M
ma
I lata de leite condensado

I lata de creme de leite

1 garrafinha de suco de maracujá (Maguary)
1 gelatina sem sabor

1 maracujá (para decorar)

Prepare a gelatina sem sabor conforme as instruções. Bata todos

os quatro primeiros ingredientes da lista no liquidificador até

ficar bem homogênea. Coloque numa travessa de vidro ou em

potes de sobremesa e leve para gelar. Depois de firme, espalhe a

polpa do maracujá sobre o mousse para decorar.

* Você pode trocar o sabor do suco e a decoração como preferir.

www.ccponlíne.com.br

Cuca
Está aí uma receita fácil, rápida e muito tradicional na

região. Quem não conhece as famosas cucas?

Para a massa

3 colheres (sopa) margarina sem sal

3 ovos

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de trigo sem fermento

3 colheres (café) de fermento

Raspas de limão e baunilha em pó

Massa
Bata à mão ou na batedeira, mas certifique-
se de deixar a massa bem homogênea. Numa

vasilha çoloque a margarina, o açúcar e os ovos:

Misture bem. Em seguida acrescente o trigo, o

leite e o fermento. Misture. Com o ralador, raspe
um pouco a casca de um limão e acrescente

também uma pitada de baunilha em pó. Mexa

bem. Unte uma forma retangular ou redonda

com borda alta com margarina, polvilhe um

pouco de trigo e coloque a massa.

Sorvete caseiro de mora0

2 xícaras de morangos lavados e sem folhas

1 xícara (chá) de açúcar
4 claras
I lata de creme de leite ou 200g de nata

Bata os morangos no liquidificador e reserve.

Bata as claras em neve e acrescente aos poucos
o açúcar. Junte os morangos e por último

o creme de leite (ou nata). Misture bem.

Coloque em uma travessa de vidro ou potes de

sobremesa. Deixe gelar por um dia.

* Você pode acrescentar uma lata de leite

condensado se quiser mais cremosidade e
.

doçura.

* Sirva com morangos frescos ou até com

um pedaço de bolo. Fica uma delícia!

Farofa
2 xícaras (chá) de trigo sem fermento

1 xícara e 1/2 de açúcar
2 colheres (sopa) margarina sem sal

1 colher (café) de fermento

canela em pó a gosto

Farofa
Numa vasilha coloque a margarina, o açúcar e

o trigo. Mexa com as mãos deixando a mistura

bem fofa. Se precisar acrescente mais trigo.
Se a massa ficar muito úmida vai afundar na

cuca. Junte o fermento e misture. Espalhe
sobre a massa na forma. Por último espalhe um

pouco de canela sobre a farofa e coloque para
assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Asse

aproximadamente 30 minutos. Use um palito
para ver se está assada por dentro. Bom apetite!
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D máximo em conforlo!

Punta Cana, o paraíso caribenho dos hotéis ali-inclusive
Destino mais procurado do Caribe, Punta

Cana já caiu no gosto dos viajantes do mundo
inteiro. As praias paradisíacas e os resorts de alto

padrão, que oferecem a comodidade do sistema

all-ínclusive, em que comidas e bebidas já es

tão no valor de tarifa, são a combinação perfeita
para atrair os turistas. I

As praias; que ficam no extremo leste da Re

pública Dominicana, bem na ponta da ilha His

paniola, são cenário de cinema. São longas fai
xas de areia branca, repletas de palmeiras que
contrastam com o azul turquesa do mar extre

mamente limpo que banha toda a costa. Prati
camente todos os hotéis e resorts de Punta Cana
têm acesso direto as praias, então os viajantes

. podem aproveitar tudo com muita facilidade
desde o início do dia, até o anoitecer.

E são muitas as praias por lá. As praias de Ma

cao e Uvero Alto possuem alguns dos hotéis e re

sorts mais luxuosos, e o mar tem uma tonalidade
mais clara do que grande parte das praias da re

gião. Porém na praia de Bávaro também existem

complexos de alto padrão. Na verdade, em toda
Punta Cana há muito luxo e conforto. As águas
em Bávaro são bastante calmas e transparentes,
e muitos turistas consideram um dos melhores

pontos de todo o destino.
Próximo a praia Bávaro, está Cabeza de Toro,

assim como todas as outras praias, também é um

cenário paradisíaco. Por não ser tão extensa, nes

ta praia geralmente o ambiente é mais tranquilo,
com menos pessoas caminhando, mas não me

nos encantadora do que as outras.

Na região da praia de Arena Gorda e EI Cor

tecito, além de, é claro, mais opções de ótimos
hotéis e resorts, ainda há algumas lojas de arte

sanato. Ao sul, está localizada a praia de Punta

Cana, que dá nome a toda a região. Por lá, mais

resorts, mais luxo e conforto e mais paisagens
belíssimas. Além disso, a partir dali, mais espe
cificamente da praia de Bayahibe, que também é

encantadora, é possível acessar a Ilha de Saona.
O acesso pode ser feito através de lanchas ou ca

tamarãs, e para quem gosta de mergulhar, é um

dos melhores pontos de toda a região para isso, a

água transparente e as inúmeras estrelas do mar

formam uma paisagem fantástica.

Aliás, por todas as praias de Punta Cana você

pode encontrar atividades como o mergulho e

passeios de barco.
Se você procura um lugar para viajar tranqui

lo, sem preocupação com alimentação e aten

dimento, gosta de ter comodidade, conforto e,

principalmente, praias dignas de roteíros de ci

nema' Punta Cana é o lugar ideal. Basta escolher
o seu hotel, e aproveitar todos os momentos e

encantos deste que é um dos destinos mais pro
curados atualmente no Caribe.

Anfiteatro, réplica da'vila italiana de Altos de Chavón, em La Romana, foi

inaugurado por Frank Sinatra e recebe frequentemente apresentações
dos maiores nomes do show business

Acima, a Igreja de St. Stanislaus, no coração da vila de Altos de
Chavón. O Papa João 2° enviou para a igreja as cinzas do santo

padroeiro da Polônia, St. Stanislaus, e uma estátua esculpida à mão
da Cracóvia para comemorar a inauguração da igreja.
Ao lado, a praia de Bayahibe, um cenário paradisíaco,

repleto de romantismo, comodidade e beleza
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revisão do errlpo
Fonte:,Epagri, Climatempo e Tempo Agora

..
9°

Pode gear nas

áreas mais altas
Sábado: Mais nuvens no Vale
do Itajaí, Planalto Norte e

no Litoral de SC, com chuva
fraca. Temperatura baixa na

madrugada, principalmente
nas áreas altas. Domingo e

segunda-feira: Tempo estável
'

em SC, com nevoeiros ao

amanhecer e sol entre nuvens

na maior parte do período. Na

madrugada pode ocorrer chuva
fraca na Grande Florianópolis e

Litoral Norte. Temperatura baixa
ao amanhecer, com chance de

geada isolada nas áreas altas.

Ensolarado
01 �,I

Instável

It,.
"

",,:'

Parcialmente
Nublado

Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 5h Sul 5km/h 93
• 9h Sul 5km/h 93
• 12h Sudeste 9km/h 79
• 15h Leste-Sudeste 10km/h 73

2mm

40%• 18h Leste-Sudeste 10km/h 57
de possibilidade

• 21 h Leste-Sudeste 7km/h 74 de chuva,

Humor

Traição Constante
o juiz do divórcio pergunta para aquele homem não tão inteligente:
-Você traiu sua mulher com constância?

.

- Olha, doutor... Se o senhor perguntasse da Camila, da Fernanda, da

Tatiana ... Mas essa tal de Constância eu juro que nem conheci!

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.

HOJE

Ja�aguá do Sul
e Região

"'

110')01("" ,tIIf,,p ..J

120°C

7
Casaco para a

temperatura
amena

• MINGUANTE 8/10

'. N�VA 15/10

• CRESCENTE 22/10

Palavras Cruzadas,

Tábua
das marés

CHEIA 29/10

AMANHÃ
MíN: 11°C

MÁX: 22°C

SEGUNDA

MíN: 12°C

MÁX: 23°C

�I�(��
j

TERÇA
MíN: 13°C

MÁX: 26°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• lh09: 1,8m
• 14hOS: 1,7m
• Baixamar
• Sh19: O,lm
.19h02: O,lm

Ita;ai
• Preamar
• Oh21: 1,lm
• 13h19: 1,lm
• Baixamar
• 7h17: O,lm
• 19h31: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• Oh21: 1,lm
• 13h2S: 1,2m
• Baixamar
• 7h19: Om
• 19h15: O,2m

Imbituba
• Preamar
• Oh04: O,Sm
• 13h28: O,Sm
• Baixamar
• 7h04: Om

·19h17: O,lm

//1 II J,�: 11/ t' '1:)171/ I � I,ill't/ I" rll�lll I � 1/ I "'/1"1,1;'1,# !'I ;"'�/��lli I'
� 11��ft1�!/t�; "!"/1 1"1,"'" ,'I!il/�I' I ';'{ '/,r I 111,11' I lill II

J I il'� 1/ "I,
' I,L "� i,' J ,I.

I, l' III;' "" l I' I) I I

q/ lu,ri 'i/, F1�,l:I, I/
I,

,I 1./ / 'i,,1i I/I I ,il "'"I I "III,: 'I' �I "I'r';
fl'/I" I/rl)d' ", ,r/"JIII/IIIII/lli ,'"II ,/JI�I!'/kllífl'�' II�I[I�,/ 'I/

'
, ,,' ,Ir' II II'J I,I'I'! I'''U � I, I, II Irl rlf

�/,Q��s9terDr26',,',:: �',:"R�F.'�eçlti'lp' 'Ó"prt��i;'�':reV'lst� d',�'P?i'ci,�r?S,����?daS,dO Ú?��[':
"

J I '" J. II" ." H I > 'i 'III.. ,1 rt' I '. I I.. ,I ,I """ n I li I ",'I ,,' 'I I'

HORIZONTAIS
1. O antônimo de defesa I (Quím.) O rutherfórdio
2. O macho da vaca / A capital de um importante

país da África do Norte
3. Antigo instrumento de suplício / Famosa música

de Raul Seixas
4. Parede de barro aplicado sobre um gradeamento

feito com varas ou taquaras I (Pop.) Variante de,
não

5. Acontecimento inexpllcável pelas leis naturais
6. Relações Publicas I Nómade
7. Via urbana sobre estrutura de concreto
8. Em benefício de / O fundo do ... bueiro
9. Estrumar (a terra) / As letras que separam o P

eoS
10. O maior pafs da América Central, com capital

Manágua
11. A quinta cor do arco-íris I Não bom
12. Lacrar / (Pop.) Homor instável, imprevisível
13. Parte Que sobressai do lado de um objeto, que

11pode por ar ser pegado / Enganar quem em nós
confiou.

VERTICAIS 13
1. Matar e preparar para o consumo os animais do-

mésticos destinados à alimentação I (Pap.) Pes
soa simplória, boba

2. Operação de aparar os pelos de um cão ou gato I
Tradicional bairro da capital paulista

3. Mandioca-doce / Atitude imprudente, insensata
4. Auge I Guloseima doce de pequeno tamanho e

consistência firme ou macia
5. Unidade Astronômica I Diminuir um peso / As

inicíais do escritor indiano lIgare (1861-1941),
prêmio Nobel de 1913

6. Unidade física dê medida de energia ou de traba
lho I Segurar com força

7. Trejeno típico do malandro, ao andar I O quinto
dos vIcias capitais

8, Os jogos da segunda fase de um campeonato /
Fruto com casca marrom, fina e pilosa, com pol

,

pa verde e sumarenta
9. Que tem a cor, o esplendor da chama / Plantar

certa erva rasteira em um terreno.

II
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

As UI11as não mentiram

Passado o dia das eleições e

apurados os resultados, tan

to para vereadores como para
prefeito, impossível não reco

nhecer que nossa Jaraguá do Sul
demonstrou uma maturidade
eleitoral que a coloca, definiti
vamente, no rol das cidades que
buscam, diariamente, o cami
nho do desenvolvimento susten

tável, em equilíbrio e harmonia
com os valores éticos e morais.

A votação expressiva que foi

conquistada pelo prefeito eleito
Dieter Ianssen, reproduziu nas

urnas a voz da população de Ia
raguá do Sul, que há muito tem

po questiona o atual modelo de

gestão municipal instalado no

paço municipal, que agindo de
modo destemperado, unipes
soal, truculento e revanchista,
divorciou-se por completo dos
anseios reais dos jaraguaenses.
A população de Iaraguã do Sul,
neste sentido, com o resultado da

eleição para prefeito, ao mesmo

tempo em que mostrouo cartão

vermelho para os atuais gestores
municipais, expulsando-os do

campo da administração pública
municipal, franqueou o ingresso

para uma nova equipe que a par
tir do dia 1 de janeiro de 2013,
terá a relevante missão de admi
nistrar os assuntos de interesse
da coletividade jaraguaense.

A -vítória do Dieter Janssen .

foi construída sobre unia pla
taforma de propostas que con

seguiu ser resumida em uma

simples palavra - RESPEITO. Os
eleitores jaraguaenses, a cada
voto depositado nas urnas em

favor do prefeito eleito, manifes
taram sua vontade de se verem

respeitados nas questões éticas
e morais mais elementares, di

zendo, da maneira como o re

sultado apresentado nas urnas

deixou registrado, que espera
que os governantes municipais
conduzam suas ações de gestão
pública com respeito aos reais
interesses coletivos municipais,
não tolerando a arrogância, tru

culência' prepotência e desres

peito às leis e às Instituições.
A confiança depositada por

cada um dos eleitores que, jun-
.

tos, possibilitaram a vitória do
Dieter Janssen, representa tam

bém a credibilidade reconhecida
em uma proposta de governo,

que durante toda a campanha
eleitoral deixou claro que pre
tende instalar no paço munici

pal, um modelo de gestão inte

ligente, profissional e eficiente,
que mantenha o foco na resolu

ção de problemas que impedem
o desenvolvimento da nossa ci
dade e, ao mesmo tempo, cons

trua e sedimente os pilares que
alicerçam o desenvolvimento de

Iaraguá do Sul, que nos últimos
anos amargou um retrocesso.

Iaragua do sul demonstrou
uma grande maturidade eleitoral,
digna da sua capacidade de en

volvimento com os assuntos que
dizem respeito aos interesses co

letivos, demonstrando, mais uma

vez, que espera receber dos seus

governantes, atenção, dedicação,
trabalho e respeito, pois uma ci
dade não se faz apenas com obras
em período pré-eleitoral, mas

sim com muito trabalho, organi
zação, profissionalismo, mérito à
eficiência e respeito aos valores
éticos e morais mais elementares.
Venceu Iaraguã do Sul. Venceu o

respeito e a confiança ein uma

proposta de mudança, para me

lhor, para todos os jaraguaenses.

tOBITUÁRIO
Dorothea Arndt nasceu em 13 de janeiro de
1928, em Benedito Novo, na região do Vale do Ita

jaí, em Santa Catarina. Durante o tempo que mo

rou na cidade natal, trabalhou com o esposo, Va

lentin, Arndt, na lavoura de milho e de fumo. Mais
tarde, quando os seis filhos cresceram, a família

precisou se mudar para uma cidade maior, onde
todos pudessem trabalhar. Por algum tempo, 00-
rothea e Valentin continuaram com a agricultura.
Os filhos começaram a trabalhar na indústria. A

antiga casa dos Arndt ficava em um terreno onde

hoje está a Malwee, no bairro Barra do Rio Cerro. Até dois anos atrás,
ela ainda frequentava a igreja católica da comunidade todos os do

mingos, e gostava muito de jogar bingo. O neto Paulo Vitor Arndt, de
26 anos, lembra com carinho das comidas caseiras que ela preparava.
No último ano, após um derrame, Dorothea precisou passar os dias
descansando. A alegria dela era quando o bisneto, Vitor Manoel, de um

ano e quatro meses, ia visitá-Ia "Quando ela via o meu filho, já ficava
mais feliz. Era o que ela mais qostovo'Tcontou Paulo. Dorothea Arndt,
de 85 anos, faleceu na segunda-feira (8), às 8h30"em Jaraguá do Sul.
O velório aconteceu na terça-feira, às 10h, na Capela Mortuária Cristo

Salvador, no bairro Barra do Rio Cerro. O corpo foi sepultado no Ce
mitério da Barra do Rio Cerro.

• Janira das Graças Cassaro,
de 44 anos, faleceu na quinta-feira
(11), às 13h30, em Jaraguá do Sul.
O velório aconteceu na madruga
da do dia seguinte, na Capela
Mortuária Maria Leier. O corpo foi

sepultado às 1 7h30 de sexta-feira,
no Cemitério Municipal de Marme

leiro, em Marmeleiro, no Paraná.

• Áurea da Costa, de 56 anos,

faleceu na quinta-feira (11), às

.
10h, em Jaraguá do Sul. O ve

lório aconteceu na sexta-feira, às
1 Oh, na Capela Mortuária da Vila
Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Adelina Idelina Aldrovandi,
de 85 anos, faleceu na quarta
feira (lO), às 20hl0, em Jara

guá do Sul. O velório aconte

ceu na tarde do dia seguinte, na

Comunidade Rainha de Paz. O

corpo foi sepultado no Cemité
rio Municipal do Centro.

• João Mariano dos Santos,
de 82 anos, faleceu na quarta
feira (10), às 19h40, em Jaraguá
do Sul.' O velório aconteceu na

quinta-feira, às 14h, na Capela
Mortuária da Vila Lenzi. O corpo
foi sepultado no Cemitério Muni

cipal da Vila Lenzi.

APOIO: o CORREIO no POVO
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.ANIMAçÃO Música típica alemã aíegeou os participantes na tarde de ontem

'e ··tz Dfe t

Diversão para
todos os gostos

Tradicional evento encerra neste fim de
semana e tem programação para a família

boa comida e bebida, as opções
estão no centro do Parque.

A praça de alimentação ofe
rece cachorro quente alemão,
frutas com chocolate, pizza, ba
tatas recheadas, espetinhos de

carne, iogurtes naturais e, cla

ro, muito chope. Por falar nele,
existem três opções da bebida:
escuro, claro e feito com vinho.
Mas a opção do público é pelo
tradicional e escuro. O local
ainda tem boa música" bririca
deiras, e possui acesso para ca

deirantes.

ca, tiro, dança e bebida.
'. Quem quiser comprar arti

gos de' artesanato, lembranças

O final de semana marca a
,

da cidade, bijuterias, brinquedos
despedida da 24a edição infantis, roupas e peças de deco

da Schützenfest. O espaço de ração tem também esta opção.
sete mil metros quadrados do João Henrique e Sílvia Finotti

Parque Municipal de Eventos vieram de Joinville para expor as

oferece diversão, boa comida e bolsas, panos de pratos e toalhas

atrações para todas as pessoas feitas artesanalmente. "Espera
que passarem pelo evento nes- ,mos um bom público no final de
te final. de semana. O pavilhão semana, pois é um evento bem
A vai concentrar os shows das diversificado". A Associação do

bandas, dos grupos folclóricos Clube de Mães também oferece
e também o encerramento do produtos aos turistas e partici
evento. Mas se engana quem pantes da festa. As opções estão

pensa que a festa só tem músi- Já para quem gosta de uma

JARAGUÁ DO SUL
... " .

Diego Porcincula

o pavilhão A vai
concentrar os

shows das bandas
e dos gTupos
folclóricos.

www.ocponlíne.com.br

Atiradores têm três opções
de arma para testar a mira
Para quem quiser testar a

sua mira é só passar nas ten

das de tiro. Os atiradores po
dem procurar as três opções:
carabina com chumbinho,
seta e 4.5 mira aberta. O ati
radar Valdir Hornburg explica
aos novatos que a primeira li

ção é ter concentração. "Não
é uma coisa difícil. Qualquer
um pode atirar. É só segurar
firme, mirar e disparar". Só na

sexta-feira, foram mais de 10
mil tiros disparados pelos par
ticipantes. E se engana quem
acha que a modalidae é coisa
de homem. A rainha da festa,
Brenda Dias Morais de Araújo,
19 anos, diz que é a primeira

vez que atira na competição.
ilÉ uma sensação muito boa,
pois é um desafio para quem
tem miopia como eu", brinca.

Os estandes são claros e

têm profissionais que auxi
liam a população na hora de

apertar o gatilho. Todo dia é
eleito um rei e rainha do tiro.
Para quem atirou pela pri
meira vez a expectativa com

os tiros foram boas. "Eu acho

que foi tranquilo e que fiz uma

boa pontuação", comenta Luiz
Carlos Viecell, 45 anos. Cada

participante leva a sua ficha de
tiro com a pontuação obtida.
Os melhores são conferidos e

concorrem ao troféu.

Não é uma coisa difícil.

Qualquer um pode atirar.
,

,

E so segurar firme,
mirar e disparar.

Valdir Bornburg, atirador

P.ABTICJPAÇÃ:� Somente na sexta-feira, foram

díspaeados mais de dez mil tiros �os estandes

ARTESANATO João Henrique e Sílvia Finotti

vieram de Joinville para expor os seus produtos
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3371-0099EMPREENDIMENTOS

CREel 3494-)

Cód: 536 - APARTAMENTO - Vila Nova, com

121 m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de

garagem. Residencial Dona Wall. R$ 240.000,00.

www.parcimoveis.com.br
. vilson@parcimoveis.com.br

dual@dual.imb.br
www.u.·.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

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: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m2, 8 vagas de garagem, 4

banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob
consuta

Cód: 88 - CASA -Ilha da Figueira, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. R$ 750,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,OO.

TERRENOS/CHÁC'ARAS
Cód:200 - TERRENO - Amizade,

com 359m2, próximo a

agropecuária Todt.
R$ 130.000,00.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios
do Sul, com 352m2, próximo a

recreativa da Celesc.
R$ 100.000,00.

Cód: 276 - TERRENO - Nereu
Ramos, com 306m2, próximo a

Br 280.
R$ 85.000,00.

Loteamento Adelina - LOTES - a

partir de 458m2.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 1 91 - Alameda 25

Centro - Iaraguá do Sul - SC

m v •

I
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1
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I
sala, I

1
I
!

I
..,_...............;>';;';"O......�........-l

I
I

I
A vista ou Entrada de R$ I

J

60.000,00 e saldo em 60 1
meses (com correção de 1% !
+ CUB) ou financiamento I
bancário. )

... ......,_...._.�__•. �...... , ... _ .......,-..�._............._ __, . ....,,_" _. _".....,_..._,_ ._.-li,_ .. -.J'_�. ""_,,,_,,__, _ • ""_"._,,_.,._,,, .. _"._.,.__.«-...,._.,_,..._,_.._._,,�_."J'

* 125m2
* 01 suíte + 02

à vista ou Entrada de R$
140.000,00 e saldo em 60

meses (com correção.de 1 %
+ CUB) ou saldo via
financiamento bancário .

1
i

I
1---------1 -

* Terreno com 2.520m2 ! ! * 440m2
* Sem Benfeitorias I

* Terreno sem benfeitorias
* 40 m2 de frente I

* R$ 130.000,00
* R$ 900.000,00 I

i
I

� }
�_�......_"_",�·_,_.,.._.,_,,__ , ..._"...,.,,_".·_,··......_. ...._t_._,,,...._..;,_,_..-... .. _,,_ .. ,._ ...... ,, __ ',_., .. _r.··'

li * 45000 m-

j * Lagoa, nascente
* sem benfeitorias
* R$ 250.000,00

* 1200 m2 (30x40)
* Casa 78,40m2
* 03 dorm,02 Bwc.
* demais dependencia
* R$ 668.000,00

* 360m2
* Barro Branco
* R$ 75.000,00

Locação
f

.,
f

II ! Cod 11005 - Loft bairro Centro C/ 1 suíte + sala e cozinha, área de

I serviço e tvaga de. garagem. Wlor R$ 600,00.

j ,
Cod 11004 - Apto. em Schroeder d2 dormitórios e demais dependências. R$450.00.

I I Cod. lCXX>3 - casa - Rau - com 03 dorm., sala, coz, bwc, área de serviço e 02

1 I garagens. Vcilor R$ R$ 715,00.

II 11 Cod.. 1100.3 - Apartamento - Nova Brasília - 02 dorm., sala com sacada, BWC,
cozinha, área de serviço e 02 vagas garagem. R$ 715,00

I ! Cod. 11000 - Apartamento - Vila Nova - 01 suite,02 donn., sala com sadada,

1 I BWC, cozinha planejada,área de serviço e garagem. R$ 900,00

/ I l'
, _. - � �.

I I
I Cod. l00J2 - casa - Barra do Rio Cerro, 02 dorm .. salacoz, BWC, área de serviço !

i Casa com 4 dormitórios e Sala comercial no interior de I t Apto cf 01 suíteúnobilíada), 02 III Galpão com área de I ! e garagem. R$ 600,00 " I

ii demais dependências. I ' prédio com 181m2, i 1 dorm sala (sacada), cozo mob.,
.

i 1.411 mZ + 3 banheiros 11 Cod. \4<XX>m-Terrenocomercialcomapr0X,2oorn2- NovaBl'asília.R$600.00 1
1\- �::�.���_��_�_o_'�__J L��R$�_o_o��J ,������_�p_R_$_��3_3�l__(C_O�su:_t�-n_os_). .�J ���t\ntiw_6����:��� CO�_1:�te_+_1�:���:_:��:�� se::.)
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6.350 - APARTAMENTOS NO BAIRRO ILHA DAFIGUEIRA.

55 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 02 QUARTOS, SALA/COPA/COZINHA,
LAVANDEIRA, SACADA COM CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE ESTA

CIONAMENTO. R$ 119.000,00 (ENTRADA + PARCELAMENTO
+ FINANCIAMENTO PELO MINHA CASA MINHA VIDA). ENTREGA EM

FEVEREIRO DE 2014. INCORPORAÇÃO: R.121.978

6352 - APARTAMENTOS NO BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL

59,00 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 02 QUARTOS, SALA/COPA/COZINHA,
LAVANDERIA, SACADA COM CHURRASQUEIRA, 01 VAGA DE ESTACIONA

MENTO. R$ 119..016,00 (ENTRADA + PARCELAMENTO + FINANCIA

MENTO DIREITO PELO MINHA CASA MINHA VIDA Á PARTIR DE FEVEREIRO
DE 2013). ENTREGA EM JANEIRO DE 2015. INCORPORAÇÃO: R-3 - 63823

6.267 - OTIMO SOBRADO NO BAIRRO NOVA BRASíLIA
(REGIÃO CENTRAL, PRÓXIMO AO ANGELONI). SOB

RADO DE ALVENARIA COM ÁREA DE 300 M2. 01 SUíTE
MAIS 02 OTS, 02 BWC, 01 BW, SL DE ESTAR, SL DE

VISITAS, SL DE TV, ADEGA Cf SL DE DEGUSTAÇÃO,
ÁREA DE FESTAS Cf CHURRASO. E PISCINA. DEP. DE

EMPREGADA E GAR. PARA 02 AUTOMÓVEIS.
R$ soo..ooo,OOFINANCIÁVEL

(\
6.270 - APTO CENTRAL - APTO NO EDIFíCIO

SCHIOCHET Cf 01 SUíTE + 02 QUARTOS, DEP. DE
EMPREGADA, 02 BWC, AMPLA SACADA, COZ.,
SALA DE ESTAR, GAR. O EDIFíCIO POSSUI PIS

CINA, ÁREA DE FESTA E QUADRA DE ESPORTES.
R 256.000,OOFINANCIÁVEL

6.336 - LINDA CASA NO BAIRRO TRÊS RIOS DO

SUL. CASA DE ALVENARIA COM 106 M2,COM
03 QUARTOS, SALA, COPA/COZINHA, 02 BWC,
LAVANDEIRA, ÁREA SEPARADA COM CHUR

RASQUEIRA. R$ 188.000,.00 FINANCIÁVEL

6.286 - TERRENOS NO AMfzADE
Á PARTIR DE R$ 79.000,00

www.parcimoveis

3371 3

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

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 550,00
BAIRRO:JGuA 84 -RUA PAULINA KRIEGER LESCOWICZ, N°186-01QTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 500,00
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO W652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA RICARDO ROEDER, N° 60 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E ÇiARAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS SANTOS, N°5oo

-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:T�S RIOS DO NORTE -RUA ROD. MUNICIPAL, N°282 -02QTOS,

.

SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 380,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - OlSUíTE, 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GARAGEM.R$ 1.900,00
BAIRRO:GUAMIRANGA - 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 ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTI, N° 65 -04QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 850,00
RUA ERWINO MENEGOTTI, W 414 -01 SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GARAGEM.R$ 950,00

.

RUA ANTON FRERICHS, N° 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 JGuA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37- 02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAY.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, W 287 - CENTRO -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.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; CHURRASQUEIRA GAR R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
-RUA JACOB BUCK, W 71 - 02 SUITES, SL, COZ, 02BWC, SACADA CI
CHURRASQUElRA,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 CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUIL
HERME
-RPAULO 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 -1QTO, SL,
COZ, BWC, LAY. R$420,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA
-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,ob
BAIRlfO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N° 1606 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 410,00

.

-RUA FELICIANO BORTOLINI, Wl160 -01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 750,00 -EDIF. EMANNUEL •

BAIRRO JGuA 99- R OSCAR SCHNEIDER, W 301 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARR$ 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$1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUBBA, N° 277 -01 SUíTE,
1QTO, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GARR$ 800,00 EDIF. VENEZA
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEt, N° 727 -01 SUfTE, 1QTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GARR$ 750;00 EDIF. BARTEL
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO, W3695 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV;SACADA CI 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 CHURRASQUEIRA E GAR R$ 1.000,00
-RUA WALDOMIRO SCHMITZN" 160 -2QIDS, SL, COl, BWC, LAV E GAR'
R$550,OO

.

BAIRRO VILA LENZI -RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARR$ 440,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESSMANN,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 CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAVE GARR$ 420,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, W250 -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 -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ
- 01 QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, N° 916 -lQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 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,W 700- 1QTO,
SL, COZ, BWC, LAVR$ 420,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$1.0oo,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, W 258 �03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N° 161 - 34
M2 - R$ 440,00
SALACOMERCIAL -Av.MAR.DEODORO DAFONSECA,N" 1594- 32M2 - R$670,OO
SALA COMERCIAL -RUA BERT.HA L KASSNER, N° 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, W 194
- 45M2 R$1.100,00

6.318 - TERRENO NO CHICO DE PAULA

ÓTIMO TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 435 M2

15,00M X 29,00M. R$.125..000�OO

5.789 - TERRENOS NO ÁGUA VERDE

ÁREA DE 450 M2.

R$ 80..000,00
�==��====������=========='�======�����==���==�J
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

AEIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes 'em perfeitos espaços de felicidade:
3' suk�s I 2 garagens· I Completa área social, ernregue mobiJíada e decorada
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'ncorporação e Construção�
localização.central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net
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www.reaf$ec.com.br
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORÁDORA LTDA.

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 cl
360,OOm2 todo murado, ótima localização

residencial. R$ 285.000,00 - aceita
financiamento bancário.

Cód. 2402 - Água Verde - Terreno cl
1.343,00m2, 33,00m de frente - Próx.

Angeloni Novo

R$ 329.000,00

Cód. 164 - Centro - Ap. cl 80,00m2
de útil, 1 suite + 1 qto, 1 vaga de

garagem, cozinha mobiliada, próx. do

Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial I residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,00m2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

Cód. 165 - Rau - Ap. cl 01 qto e

demais dep. 1 vaga de garagem, prédio
com elevador, próx. da Católica/ Unerj -.

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário) ..

VilA Dl@pcndl
AplrtAm�ntgi NOVOS

PRONTOS PARA MORAR

74�OOmJ priVAtivo
01 3uite =F 02 dormitórl(}§

·01 ou 02 vagll de SAfasem.
Bdtfieio com elevadorJ hall e §31ao de fe§tiltl

mobUbldo·§ � d�corªdo ,

A partir d� R$ 190 OOO�OO

(aceíta financíamento bAH�ário)

Cód. 571 - Centro - Ap. cl 128,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga
Próx. Caneri. R$ 280.000,00

Cód. 471 • Centro - Ap. cl 125,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi mo

biliado, 1 vaga - Próx. Bradesco.

R$ 289.000,00

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira
cl 148,00m2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu

mentação em dia, próximo da Católica SC
- R$ 215.000,00 - Ateita propostas

Cód. 1756 - Centro - Ap. cl 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. 171 - Tlfa Martins - Casa de alv.

130,00m2,1 suite + 2 qtos, e demais dep.,
cozo mobiliada, aquecedor solar de água,

terreno cl745,00m2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

i
i

!
. ,

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 - �VENARIA - 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 suíte + 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$1.100,00
Ret. 1003 - Centro Pj RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1004 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.

GALPÃO
Ret. 4000:.. CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em alvenaria 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 750m2 de área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transfonnador industrial. R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASIUA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escritório.
R$2.580,00

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - BAEPENDI - Com suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 650,00
Ret. 2001 - CENTRO - QUmNETE - Com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas, banheiro. R$ 400,00.
Ref. 2002 - CENTRO - Com 01 suíte + 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 suíte + 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 su�e + 02 quartos, um deles com ar

condicionado, banheiro 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 suíte + 02 quartos, sala, sacada com chur
rasqueira, banheiro social, cozinha com pia e armário suspenso, área de serviço

com 02 vagas de garagem (nO 1 e 1A). R$1.300,00
Ret. 2007 - CENTRO - Com 01 suíte + 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 suíte + 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 RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ret. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - 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 su�e, 02 quartos, sala com sacada com chur-

rasqueira, bwc social, cozinha (apenas bancada de granito divide sala da cozinha) ,

. lavanderia e garagem. R$ 900,00
Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 suíte + 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 - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2020 - CENTRO - QUmNETE - com 01 quarto, e demais 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

Ret. 2024 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 quarto, sala, cozinha, área de serviço
com uma vaga de garagem. R$ 550,00

Ref. 2028 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala
com sacada, cozinha, áiea de servço'corn 01 vaga de garagem.R$ 650,00

Ret. 2029 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha com móveis sob medida, área de serviço com 01
vaga de garagein.R$ 1.150,000

Ref. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço
e 01 vaga de garagem. R$ 650,00

..

Ref. 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 suãe + 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$ 1.100,00
.

,Ret. 2039 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha com móveis
sob medida, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$720,00

Ref. 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 aproximadamente 35 m2 e banheiro. R$ 700,00

Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m2 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 67m2 e 01 banheiro. R$ 700,00

-Ref. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00
Ret. 3006 - BARRA - Com 50 n1 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 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com O4.banheiros.R$ 7.000,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3019 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro.R$ 800,00

Ref. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona-
mento na frente. R$ 900,00

Ret. 3024 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.250,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00
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Ref.3101- Apto- Vila Lalau-l Suite c/
sacada + 2 Dormitório + Sacada cf

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

Rei 5581- Apartamento- Localizado em

área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha Conjugada, Lavanderia, Sacada

G/ churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Rei 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$
OJlQ,OD.\laIQr do imá.v.el.R$ 122 2004L,

Ret. 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$ 128.15000

em área nobre. Próximo ao centro,
aceita financiamento.

Valor do Imóvel RS 159.800,00

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada cl Chur

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de
R$ 9.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês.

Balões + Saldo Financiado.

Ref. 5771 - Casa Geminada- 3 Dor

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1 Vaga i
de Garagem.

Valor do Imóvel R$ 165.000,00

Ref.38710- Casa Geminada- 2 Dor

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,

I

70m2• Entrega para Novernbró de 2012.
I

Valor do imóvel R$ 135.000,00. I

Rei 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços, i

1 Bwc, Sacada c/ Churrasqueira, vaga de 1
garagem. Metragem área total 92,93m2•

Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

====���-��ooEID�����'�===

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri- I
I

.

I os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
I

Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
: Piscina, Escritórios e demais depend- I

i ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00 ;
=
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- Ed.Pinheiros ,Centro,R$400,00
- Ed.Lilium ,Vila Lalau,R$470,00
- Apto Rua Dona Antonia, Nova Brasnia R$380,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$480,00
- Ed. Primula, Vila Nova R$ 550,00
- Apto Nova Brasilia R$ 400,00
- Ed. Emilie, Centro R$ 540,00

I

I
Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,OO

-. 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 - M9BILlADO R$ 850,00

Rua Dos Escoteiros - 123 -

I Chico de Paulo - Jaraçuá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,
2 vaga(s) na garagem,piscina

• ' .....�"4�,".........n_' ..........

- Ed. D'AngeIis, Vila Nova R$1.ooo,00
- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00

-
- Apto Rua Jose Ernendoerfer,Nova Brasilia,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$880,00 .

- Ed.waldemiro Bartel, Baependi R$850,00
- Ed. Morada da Serra, nova Brasilia R$1 000,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 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 Jaraguá Esquerdo Mobiliado R$800.00

- casa rrIDia EstícKil Nota, R$ 650,00
- casa na R.Ja RDoJ:m MErnr ,rifa I'v'kros , 2 QJéII'1ffi, R$35O,oo .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,OO
- Casa Com. 4 quartbs , Centro R$25oo,OO
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qrts + suíte, Czemiewicz R$15oo,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa, 2 quartos,Czerniewicz, R$480,00
- Casa, 3 quartos, Czerniewicz , 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 qqartos ,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 Nomschny 234-Vila Lenzi R$780.00
- Casa 4 quartos -Rua Ricardo Hass 1650-Novq Brasilia

R$2000.00 .

- Casa mista na Estrada Nova, 3 quartos R$ 650,00
- Casa Schroder R$ 550,00

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 Eptt. Pessoa-1460-Centro cf 225m R$3000,00
Sala Ed. Tower Center 62m2 R$820,00

.

Sala cml, Nova Brasãa a partir de R$ 1.200,00 .

Salas no Czemiewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasãa a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Sala Tower Center, centro 73,87 m2 R$980,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegoti, Centro, 40m2 R$ 500,00
-Ed. 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

- Galpão 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$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00
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DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
'aniverSários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

• Gramado /Natal luz Saída 14/11 e

retorno 18/11 (feriadão). Tr.3371
3993 - 9973 8281

• 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: 3371

3993/9973 8281.

E

• Procuro pessoa do sexo feminino para
trabalhar de secretaria em comercio

na Ilha da Figueira, com pernoite no

emprego, salário a combinar. Tr: 3273-

2423/9141-9776 com Dinalvo.

• 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{)226
no horário comercial ou comparecer na

loja B.K. Personal Som Automotivo, na

Ilha da Figueira.
• Contratação imediata de auxiliar 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 OOO,OO'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 parclal) 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 Instalaçôes de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/ 92164866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183/
3276-210b

• Procuro Border Collie macho para
cruzamento. TR: 9934-4300.

E
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:

3275-6258.

CO -SE
• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

VE DE-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-ô210 /473371-8489

• Tenho fêmeas e machos de cachorro

Cofap para entregar no dia 06/10 com

45 diáS. Fêmea R$ 180,00 e macho R$
150,00. Tr: 9220-0047 ou 3371-269 com

Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com

viveiro. Valor a combinarTr. 3370-1064

• Vende-se uma maquina de sorvete

expresso ltalianinha, 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. tratar 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

• Vende-se ar condicionado quente /
frio Consular 10.000 Btus (escuro) R$
300,00. Tr: 3371-3993/ 9973-8281

• Vendo Maquina de Lavar Roupa"? KG, na

cor branca, da marca Cônsul. R$ 150,00.
Tr. 3371-ô968

• 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

E-SE
• 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 Brastemp
seis programas, automática. R$ 250,00.
Tr. 3371-3993/99738281.

• 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: 3371,3993/
99738281

• 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 Brasílla.
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.

A ARTAMENTO
• Alugo apartamento para casais sem filhos

e sem animais. R$ 550,00 com água.
No Bairro Nova Brasília. Tr: 3372-1173/
9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (rnédía
de R$ 21,00). Tr: 9J.34-5434.

• 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 mt2, 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 ltajuba
65 mt2 c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

C SA
. • 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.

3376-4466/9671-4803 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-sioi

• 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{)390

Raquel.

• Vende-se Casa de alvenaria cOQ1 dois

quartos, o terreno tem 400 m2 no Bairro
Três Rios do Norte. R$ 118.000,00. Tr:
9613-5553 aceito propostas.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mt2, aceita-se
financiamento habitacional, tratar no

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

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mt2

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-ô337

SALA COMERCIAL
• 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 mt2 cada, sobre loja. Tr:

3375- 1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185/9912-Ô200.
• Alugo quitinete de alvenaria, próximo

ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220{)047
Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas,
na Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. TR: 3275-1185/9912-
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. 33714364 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

garagem. Área de 97 m2• Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda R$
250.0nO.Ç>0. Fone: 88519651

• 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 clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

O
• Terreno ci contrato em Guaramirim,

bairro Amizade. 810m2 (54x15). R$ 35

mil. Aceito Propostas. Tr (4�) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na
.

Rua Carlos Frederico Ranthum, área
com 2742 mt2, escriturado. Valor à
combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

mediçôes 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 c/ 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 suite e 2 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 60(j)

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 p/ construir R$ 70.

000,00 aceito propostas Tr.9122-7190

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

182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro

Seminário, Corupá SC. 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/ 9936-7400

• vende-se terreno em Schroeder, 900
rn-, 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 mt2 prox. a Rio do Sul. Valor

a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende-se um terreno na Vila Nova,
de 6000.00 mt2 na rua lateral a 25
de Julho em frente ao 1.607, valor

negociável. Tr: 9102-1212.

• Vende-se terreno no Bairro Ilha da

Figueira com 794 mt2 (doc. ok) c/ varias

arvores frutíferas, perto da escola,
mercado, Weg, parque aquático e a

menos de 10 mino do Centro. Valor

R$ 185.000,00 - tratar fones (11)
5560-1193/6657-0940 direto com

proprietário.
.• Vende-se terreno 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 c/ proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 todos escriturados 300

m2 .Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• TR:

8448-8644

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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.

• 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/
9929-8922 TIM / 8811-0769 CLARO

c
• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca

4 portas, completo com roda 17,
R$15.500,00. Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expression 2009, único
dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00.
Tr: 8455-5845.

• 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$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-9418.

• 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 3054-1368/9144.3631

• Corsa classi 2011 Completo. R$
22.990,00. Entrada de R$ 2.000,00 +

60x R$ 595,00, viabilizamos troca, taxas

a partir de 0,98%. Tr: 30321400

• Vendo um Kadet 94 vermelho metálico,
motor novo. R$ 7.000,00. TR: 78134785

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.oo0km. 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 oe crédito,
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/ 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/ 3273-2098.

• SOMEWNTE PARA LOJISTAS, Celta L.S
FLEX POWER 2P S/AR 2012 valor: R$:
18100,00 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$1900,00 reais,
4 pneus novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

-II

E LE
• 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.

• 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

/8812-7170.

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

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

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00. 3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

Única dona. R$ 30.900,00. Aceito moto

de até R$ 5.000,00 de entrada. Tr: 9183-

1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

• Vende-se Renault Logan ano 2011,
completo com 23.000,00 km R$
26.000,00. 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% .. fone
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 s/ 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 regulagem 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 Bola 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 go11000, 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.

• Vende-se Gal 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 flex,
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 cll.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 cll.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-4929.3371-8208.

• Vendo Polia sedam 2006, prata,
completo. R$24.ooo,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.

• 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 Vivaée 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, viabilizamos 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.

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

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

• Ford Ka 97 bordo impecável por

R$7.500,00 Tr: 33719313/9918-8665
• Vendo Ford Focus 2001, Prata Legalizado

Baixo Completo, air bag +abs, bancos em

couro ótimo estado de conservação. Tr:

9101-1881/ 33704091 Oeslen

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrõnico, 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/ 9153-

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/ 9966-9448

C/Wilson
• Vende-se um Verona, 91, 1.6. R$

3800,00. Tr. 9962-3664.

• Vende-se Caminhão 608, baú. Aceito

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

• Vende-se Carreta Random, LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo
estado. R$ 45.000,00. Tr. 3276-0264 à
noite/ 8856-7660.

• Vende-se Mercedes 6.6 Motor li13 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 altura. Motor
revisado (Kit novo), pneus em bom estado.
MWM 229. R$ 25.410,00 Ano 93. Tr:
3373410S /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,
7 Pneus novos, todo revisado, aoeitase 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 /
9122-0300 VIVO

• Vende-se caminhão Scania 142, motor

113, trucado, ano 88 semi novo, revisado.

R$ valor a combinar. Tr. 9664-0865 TIM /
9122-0300 VIVO

• Vende-se caminhão Fiat Iveco truck
no chassi, 15 toneladas, ano 8i Bom
de mecânica. R$ 30.000,00, aceito

propostas, troco, financio. Tr.3370-1550/
9929-8922 TIM / 8811-0769 claro.

• Vende-se Blazer, na cor Prata Metálica, ano

97, completa + GNV. R$13.oo0,00. Tr: 3371-

6968

• 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. 47

9937-0655 com Elizabete

• Vende-se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado

para financiamento. Tr. 3376-1737

• 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 78134785

• 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 133734105

• Vende-se C3 Exclusive 1.6 Ano 2006, Ar,
Direção elétrica, air bag, freios abs, trava,
vidros. Ótimo estado, cor prata, contato

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 + parco R$ 250, 000 Tr.

3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão. Valor a

negociar. Contato lito (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. Ir. 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$ 6,000,00. Tr:

9923-9418/3371-2699.

• 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 originallPVA 2012/2013 pago.
Moto estado nova, sem troca R$
9800,00. Tr. 47 9138-9592 cl Rodrigo.
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SEU VEíCULO
OU MOTO NA

TROCA

VARIEDADE:
MAIS DE

300 VEíCULOSVEíCULOS 100%
FINANCIADOS EM

ATÉ60MESES

DE: 69.700 POR: 62.700
VEÍCUlOS OPClOtIAIS ANO DER$PORR$ LOJA

3008 ALLURE 1 ,6 AUTO AR+DH+VTE+ABStABG+AQ+CD+COMP+SENSOR+AUTO+RODA+LDT+W 2011 78.400 72.400 ITAJAr
IMPREZA HB 2,0 4X4 AR+DH+RODA+VTE+ABG+ABS+COMP+AO++CD+4X4+DT+LT+VRA+USBtFN+W 2011 71,000 66,000 JAC-BRUSOUE

FORESTER XS 2,0 AUTO 4X4 ARtDH+VTE+AL+ABG+ABS+CD+COMP+4X4tFN+RODAtLDT+W 2009 66,QOO 64,000 SUBARU-FLOR
40B FELlNE 2,0 AUTO COMP+VTE+ABG+ABStCD+COURO+TETO+AUTO+SENStUSB+DT+ERB+RE+VRA 2012 66,000 60,500 JONI

SX4 2,0 16V 4WD AUTO AR+DH+VTE+ABStABG+AL+AO+CD+AUTO+4X4+COMPtSENSOR+RODA+LDT 2010 50,900 47,900
.

ITAJAí
CERATO EX2 l6L AR+DH+ROQA+VTE+ABG+AUTO+DT+RE+CD+FN 2010 51,900 46,900 JAC-ITAJAí
130CW AR+DH+VTE+ABStABG+COURO+TETO+AUTO+CD+AO+AL+COMP+RODAi-LDT 2012 51,900 46.900 SUBARU-FLOR
L200 HPE SPORT 4X4 DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABG+COURO+AO+RODA+W 2005 49.990 46,090 ITAJAí
SCORPIO 2,6 GLX SUV 4X4 DIES. AR+DHtVTE+AL+CD+COURO+4X4+AOtRODA+LDT+W 2009 47,990 43.990 BRUSOUE
206 CC 1,616V AR+DH+VTEtABS+ABG+COURO+CD+COMP+TETO+RODA 2005 41.800 38,300 JARAGUÁ
307 PRESENCE PI( 2,0 Auro AR+DH+RODAtVTE+ABG+ABS+COMP+TETQ+AUTO+DT+LT+A01'VRA 2010 38,990 36,990 ' BRUSOlJE
ECOSPORT XLS 2,0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG1'AL+COURO+CD+AUTO+RODA+LDT+W 2009 39,000 36,500 SUBARU-FLOR

PARTN�R ESCAPAQE 1.6 AR+DHfVTE+AL+AO+LDT1'W 2011 39,900 36.000 JARAGUÁ
SENTRA S 2.0 16V AUTO ARtDHtVTE1'ABGtCDtAUTOtCOMPtRODA1'AQtDT1'W 2008 39.900 35,900 JONI

ZAFIRA 2.0 ELEGANCE AR1'DH+VTE1'ABGtCD1'A01'COMP+AL+RO�'+LDT1'W 2008 36.900 35.200 •.JAC-ITAJAr
CIELO SD 1.6 ARtDHtVTEtABStABG+ALtAQtCOUROtRODAtSENSORtVV 2011 38,500 35,000 JONI

RANGER XLS 2,3 CS 4X2 AR+DH+VTE1'COUROtAO+RODA 2009 37,900 34.900 JAC-ITAJAí
•

VECTRA GT 2,0 AR+DH+VTEtABGtCOUROtCD+AL1'AOtRODAtLDTtW 2008 36,900 33.900 �ITAJAí
207 SD PASSION XS 1 ,6 AUTO AR+DHtRODA+VTE1'ABStAUTOtAQ+ALtRE1'VV 2010 36.400 32,900 JONI

FIT LX 1.4 AUTO AR1'DH+VTE1'A01'CDtAL1'ABG+AUTOtRODAtLDTtW 2007 31,900 29.400 JONI

SCENIC EXPRESSION 1:6 AUTO AR1'DHtVTE1'AL1'AO+CDtAUTOtRODA1'LDT+W 2007 31,900 27,,900 BRWSGUE
KANGOO SPORTWAY 1.6 ARtDH1'VTE+AO+RODA1'LDT1'VV 2008 29,900 26,900 BRUSOUE

CIVIC LX AR1'DH+VTE+AL+AO+ABGtRODA+DTtW 2006 29.000 26,500 cCHAPECÓ
XSARA PICASSO' 2.01 AR+DHtVTE+ALtCOUROtABGtAOtRODAtLDT+VV 2007 28,900 26.000 JONI

207 HB XR 1.4 AR+DH+VTE+AQtLDTtW 2010 27.990 25,990 JAC-ITAJAí
STILO 1.8 FLEX AR+DHtRODA+VTEtAOtDTtLTtALtREtVV 2006 27.900 25,900 RIO DO SUL

COROLLA 1.816V AR1'DH1'VTEtABStABGtCD1'AOtRODA+DT+W 2005 27.800 25,300 JONI

FOX te VTEtAOtLDT 2009 26.900 24,500 JAC-BRUSOUE

STRADA FIRE 1.4 CE DH 2008 25.900 24.400 JARAGUÁ
PARATI1.8 COMFORTLlNE ARtDHtVTE+AOtLDT+VV 2006 25.900 23,900 BRUSOUE

206 SW ESCAPADE 1,6 AR+DH+VTE1'ABStAOtRODA+LDT1'W 2007 25.500 23.000 JONI

A3 1.8 TURBO 180CV AR1'DHtVTE+ABS1'ABGtALtCOURO+CDtAUTOtCOMP+RODAtLDTtW 2002 23,900 21.900 JONI

SAVEIRO SÚPERSURf ts AR+DHtVTE1'AO+RODMPROTETOR 2003 22.500 20.500 ·JONI
GOLF 1.6 8V AR1'DH+VTE1'ALtAOtLDTtW 2001 21.990 20,190 ITAJAí
C3 EXCLUSIVE 1.6 16\1 ARtDHtAODA+VTEtABG+ABStCOMPtCOUROtAL+AOtLT1'DT+AE+VRA+W+FN 2004 22.500 19.500 JONI
BONANZA S LUXE 4,0 ARtDHtVE1'AO 1990 20.000 18.000 JARAGUÁ
CLlO HB AUTHENTIOUE1 ,O 16V AL1'A01'TEtLDT+VE 2007 18,500 17.000 CHAPECÓ
CORSA HB in AL1'A01'TEtLDT 2004 18.500 16.500 JONI

206 SENSAT 1,0 16V AOtVTE1'RODAtDT+VRAtVV 2006 18.900 16.400 JONI

CELTA 1.0 VV 2006 16,900 15.100 JONI

ASTRA SD MILLENIUM 1.8 ARtDH1'VTE+AOtRODAtDTtGNV 2001 16.700 14.700 BRUSOUE
MONDEOV6 ARtDH+VTEtCOURO+ABStABG1'AUTOtTET01'AOtAL1'DT1'RODA+VV 2000 14,500 12,000 JONI

CLASSE A 160 ARtDH1'VTEtABS+ABG1'ALtAOtRODAtLDT+VV 1999 12.500 10.600 JONI

KA GL io AO 2002 10.900 9,900 JONI
, SANTANA 1.8 MI AR+DHtVEtAO+RODA1'DT 1997 9.900 8.600 JONI

FIESTA HB 1.0 GL W 2001 9.400 7.900 JONI

GOL 1000MI AR1'DHtAL+TE 1999 9.400 7.900 BRUSOUE
ESCORT SW GLX 1,8 16V ARtDHtVEtAOtLDT 1998 8.500 7,500 JONI

PALIO EX tn AL+LDT 2000 7.900 6.900 BRUSOUE
CBX 250 TWISTER PEtFD 2007 5.900 4.900 INDAIAL

AS NOTíCIAS QUE SUR·
GEM TODOS OS ANOS ·E

--

NUNCA ACONTECEM
Não é só no folclore brasileiro que temos

lendas. No setor automotivo também

convivemos com sacis-pererê, mula

sem cabeça e curupira. Esta semana

li na Quatro Rodas que a Alfa Romeo

voltará ao Brasil em 2013. Um colega
jornalista comentou o assunto comigo
nesta manhã e na hora minha resposta
foi: "mas todos os anos alguém diz isso

e nada". A observação de bate-pronto
me fez pensar depois. E não é que
vivemos anunciando alguns fatos que
nunca viram realidade?

A Alfa é um caso clássico. A marca

italiana, aliás, ainda consta da lista

de marcas da Anfavea e emplaca um

ou outro modelo, provavelmente para
uso interno da Fiat. Mas sua volta ao

Brasil tem sido um assunto complicado
para a montadora italiana. A última

experiência no começo dos anos 2000

previa show-rooms ao lado dos carros

da Fiat e vendedores pouco preparados'
para lidar com esse público. Também

calhou de ser uma época em que a

empresa não ia bem. Moral da história:

ficamos sem poder comprar Alfas

Giuliettas, MiTos, 159 e Breras.

Alfa Romeo Giulietta

Mas afinal, a Alfa volta? Desta vez parece

que sim. A chegada da Chrysler ao

grupo permite que exista um espaço
mais adequado para os carros da mítica

marca. Será o fim de mais um boato.

"O novo Golf chega no ano que vem"

Quantas vezes temos ouvido e escrito isso.

Faz mais de 12 anos que o hatch médio

da VW é o mesmo na essência. E todos

os anos alguém "descobre" o mistério.

Já ficamos de receber o Volkswagen Golf

5, o Golf 6, Golf 6,5, e agora o Golf 7.

Ele já ficou de vir do México, do Paraná,
da Alemanha e sabe se lá mais de onde.

Agora os rumores são fortes e indicam

que, enfim, o Golf 7 será feito na América.

Mas no México que virou problema com

as cotas. Já ouvi gente 'bem informada

dizendo que ele pode ser feito no Brasil

por conta disso. E qual nossa opinião?
Ainda podemos ter surpresas.

"O lata Nano será vendido no Brasil"

Essa notícia, inclusive, foi por muito tempo
uma das mais lidas do Blogauto. Na

época, um jornal citou a possibilidade
de colaboração com a Fiat, que era

g-rande e hoje não existe mais. Com

seu preço mágico, o pequenino virou

sonho de consumo de uma legião de

brasileiros, mas até hoje nem sinal de

um pneu dele por aqui.

Se ele vem? Duvido muito. Com as novas

regras do regime automotivo, precisaria
ser feito no Mercosul e seu custo' já
não seria tão baixo. Some-se a isso as

exigências da legislação brasileira -

que não são tantas, mas bem maiores

que as da índia - e o Nano teria preço
·de Uno Mille. Fora que o Tata está muito

aquém do que o brasileiro gosta. Se

nem os indianos estão comprando ...

"A Kombi será aposentada, finalmente"

Coitada, a velha senhora já teve sua

morte decretada dezenas de vezes,

mas resiste impávida no mercado.

Desta vez ela será sepultada porque
não pode se adequar ao� padrões de

segurança de 2014, quando serão

obrigatórios airbags e ABS. Mas já há

quem diga que a Volks vai conseguir
resolver o problema, seja mudando a

van de categoria ou adaptando os tais

itens de segurança. "O que el-a faz com

o preço que tem igual no mercado até

hoje", disse para mim recentemente

um experiente jornalista do setor. Minha

aposta? Ela fica mais alguns anos.
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www.kia.co1ri:br

CADENZA
Sofisticação e luxo incomparáveis.
Motor de 290 cv e faróis de xenon.

SOUL
O carro design superpremiado.
Câmbio automático de

6 marchas e motor flex.

SORENTO
O SUV para a família: 7 lugares e motor V6

de última geração com 278 cv.

I
.'" I@)

,
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,
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.,

Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prel'éito Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

Bal. Cambof';ú: 473360'-9771

Btumenau (loja (entro): 473236-8000
BEumenau (loja aR): 47 3323-7171

loilinfiUe. {Shaw Roam): 47 3435-0885

foinville: 47 3435-3595

Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0177

Power Imports
Slumenau .. SaL (amboriú • jar<!J5uá do Sul

Joinville '" Florianópolis" São José
I

Promoção válida até 31/1012012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kla Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e 1inanciamento com entrada mínima de 50% (R$ 32.100,00):t 24 parcelas fixas de R$ 1.358,63. Valor total a prazo: R$ 64.707,18. Para o Kia Soul Icódigo U.174: R$ 68.900,00 à vista e 1inanciamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458.10. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kla Cadenza código Z,555: R$ 124.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas

lixas de R$ 2.643,20. Valor total a prazo: R$ 125.886,71. Para o !<ia Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista e 1inanciamento com entrada mlnima de 50% (R$ 60.700,00)

+.
24 parcelas fixas de R$ 2,569,13. Valor total a prazo: R$

122.359,06.
. IOF

(Impost.o.
sobre Operaçôe

..

s

Fi.nanceiras) inclUS:Jnas.parcelas. TC (farifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações, consine a concessionária de sua preferência. FreIe não incluso, tete minimo de R$ 500,00 e máximó

de R$ 5.000,00 variável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kla Cerato código E283, 5 unidades

C
iii

. _ .
.,

para o Kla Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza código Z.555 e 5.unidades para o Kla Sorento código S.558. "Redução do IPI válida para o Kia Into de 5eg·u rança sa Iva v· Idas
'

.

Soul e Kia Ceralo. Dectaração de Consumo de Combustivel em conformidade com a Portaria Inmetro n° 01012012.
. - ..

.

.
.

..

Semi 5 Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808

Kia Power Imporrs
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ranger CS Sport 2.3

City Exl 1.5 AT

35.900,00
, Novo Palio
Attractive 1.4

PRONTA ENTREGA!
'o KM - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica', Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Chave Canivete.

Sou11.6
Mecanico

49.000,00
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.

C N·· I t d
.

I
c.

• '..., ,."" ,,,,,, "' ", "', ue """ ""."", ,�

"J't"'j"""�''",''
'

I
Rua Angelo Schiochet 80 Centro

NarraS saClo�alS e mRPo� a dOS. Maurinhó'llu/.� Veículós$� 473275.1132 Fax: 47 '3275.1132
OVOS e eml-novos eVlsa OS

."

.

",., '" . ',"'/':1111' Jaraguá do Sul SC '

,55.800,00 2008 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de Neblina, Rodas de Liga-

.

leve.

t

Grand Vitara 2.Q
MT4x2

Pronta Entrega

PROMOçAo
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

••• COMPLETAÇQ IABS
,_ � _._,,_._-_._._-----_._--_.__._--_._._._-

.-�!aEii,;il I.vw GO� G!V4P 2009 fiMPu:ro--------'.-.-
vw f1:\AAll 1.6 2006 fiMPLETD
HONDA CMC EX 1.7 2006 A8S
HONDA FIT LX 1.4 2009 COMPLETD '

SANOBRO EXP. 1,6 2011 fiMPLETO
L.OGAN 1.02008 COMPLETD
r

CUO SErnN PRMLEGE 1.0 2005 COMPLBD
CORSA SEOAN MAX 1.4 2008
CORSA HAlCH 1.8 2005 COMPLElD
AAT IDEA 8..X 2006 COMPlETA
C4 fWJ.AS GLX 2.0 AT 2008
PEUGEovr 207 FMSION 2010

. PICASSO EXClUSN 2.0 2003
PICASSO GLX 1.6 09\2009 PRETA CINZA
GM AGILE 104lJZ 2010 COMPLETO
FIAT AJNTO 1.8 SPOR11NG 2008
GM ASJ'RA. SS 2008 COMPLETO ABS
FORD TAURUS 3.0 1997 UOONO
GM MERIVA 1. 8 2004
GM ZAFlRA ElEGANCE 2005 7 LUGARES
FIESTA SEOAN 1.6 2005 COMPLBD
FORD EmSPORf FREESiYI.E2007 PRETA

, C3 XTFl 1. 6 2007 A8S
C3EX2004

" BMW 130 HAlCH 3.0 2008
'

HONDA ca 300 2010
I HONDA iUYSTER 0412007

II GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

I
FORD KA 2007 PRATA

.

CUO SEDAN 2005(2006
CUO HAiCH 05/10111

GM/PRISMA MAX 1.4 2007 C3 EXCLUSIVO 1.6 2004
I PEUGEOvr 206 1.42007

AC/DH/DT/PP/TR/·••III. COMPLETO._ TOYlJfA FILDER 1.8 AT 2005
HONDA FIT EX 1.5 AT 2005
�08..X2007
PRISMA JOY 1.4 2009

CSIA 4P 04ft)7
C3 EXCWSIVE 2008

I SCENIC PI\/. 1.6 05tD5t2oo6
, CSIA OFF ROUO 2006

HONDA BIZ 2002
CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPLETO

'I
UNO ECONOI'vTY 4P 2010

PEUGEOUT 206 � � . CORSA HAiCH 2002 .

�:��..
L�.!_lbJ�_��},:_q_ª-Q(J_ª_ê�_� . . _

FORD/FIESTA SEDAN 1.62005

COMPLETO/GNv.I_'.

I

I FIAT\IDEA ELX 1.42006. I
l_�o..��I::�!�:_.IJ"II1I�

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.

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulíca,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player p/6 Cdls, Freios Abs, Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

.,

Fit Lx11.4 At
Fox Plus 1.6

42.500,00 26.000,00
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, Gâmbio Automático.

2007 - Prata - Flex - 4 portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve , Faróis de Neblina.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
.. '

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERC�DO
CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!

.' I I f ••
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Último me de IP reduzido
Toda II 1

,Gabival
Tudo que Você Quer
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OFERTAS
,

VALIDAS SOMENTE

PARA ESSE
,

S BADO.

Classic 1.0 LS 2013
�

Celta 1,0 LS2
,�

·Ar�
.. Alarme sonoro de faróis 'gados
"P�snaeordo�cum
.. Desembaçador; temporizadore

nmpadordovldro traseiro
.. Painel de instrumentoseom conta-glro$
.. Protetardecárter
.. Préparaçiode som

"Motor1.0VHCE com 7801
• Novo volante
• P�ra-choquesna cordo ve(culo
• Brake Ilght

'

• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

AgUe 1 ..4 LT 2013-
�

Captiva Ecotec2012
-

• TCS (slstéf'na de controle
detração)
.- Rádio com CD I MP3
USB e entrada auxiliar
• Computador de bordo

•
• Motor com 185CV
• Ar-eondlclona'do
• Remote start(aclonsmento do
motor e ar-condlclonado a distância)
• freios ABS

.

'6airbags
',Câmbio automático de
6ve1ocldades
• Bancos em couro
• ESP(controle eletr&rlico
de estabRidade}

+-----------------
CENTRAl MULTIMíDIA:
navegador GPS, interface para Ipod, .

TV digital, tela HD, BluetoQtn,
reprodução de OVO, câmera de Ré

..

CONFIRA. OUTRAS OFalTAS SRE:: WWW..atEVIlGLET..CDM.BRlOFERTAS

�lS 1.0.���_'�-"l,GIll1III��a\'Íi5ba"".R$.22.2!!JQ"meu'" d&� d& inaotàmenlo com 51.38 de flO1rada (R$ 11.690.00),48
��.RU91U'lll)lla!lblra«a_aaGa.::1I.aa..�11lbII�R$15_m.ll.�LS1,o.�(Conig. R6R),.�201212013. axnple9)promocioneI à vista

.pdt.R$M.1!I1íA"OO_....p'i1llltlulte�Gia51...�.13..__48�
- .R$318.11Ci1Omlu.aO.89t4.JIlCET:M.�aaValortotatfinanciado:R$

2l_.,ItiIttLTt.4,��_RW),lII!IO'��Q"G!IDIlliPJllllli0�à__a"".R$31.99óJJO.. ""deplaoode_n_nenIoQlm50.65Ytd&enIrada (R$19.490,OO).
16��.R$Q9��taá�am.m:1(,_"'...�1IilfIiIiI�R$42.1� CepIM&.o\e.c2.4.(Cordig. POW). �201212Ot2, c;omfJl89Opromodonatà vista

a.,...R$8UI�n..)M��.�.��it�.fidrdlI(R$k_._12:�menseisdeR$2.861.06cnmlu.adefma.m_CET:5.061l.aa.Valortotalfinanciado:R$
'__,6a�"pwlillli«lI�.lIr/1.�l.•�._2pac�.SMm�,pr!A��Okm�nas�.iasChrMoletOfertasniovârldasou
�iM:s��.�d'IIã.��.�lI1IJIà,��.IU_�.� Os�ChevroIetestiioemClO1'lformldadeoom oPROboNvE
-�.�.�.k!Ç1lllr�� ...��br�C:BIllm44!OO_�Gt4A.C-08OOm6022

Conte Comigo

GMAC Respeite-os limites 'de velocidade.
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CHOPE Festa oferece três opções da bebida: eseuea, clara e feita com vinho

Desfile das soeiedades

Evento deve reunir 2 mil
A partir das 10h deste do

mingo acontece o desfile das
sociedades na rua Walter Mar

quardt. A concentração acon

tece na esquina da rua Gui
lherme Cristiano Wackerhagen
e termina no Parque de Even
tos. O presidente da Comissão
Central Organizadora (CCO),
Sidnei Marcelo Lopes, diz que
o evento só será cancelado se a

chuva for muito forte, mas que
a expectativa é de que o tempo
colabore. "Essa é uma maneira
dos aplausos do público mos

trarem o agradecimento a to

dos que participaram".

O público que participa do
desfile é de aproximadamente
duas mil pessoas. Entre eles es

tão as rainhas da festa, as 16 So
ciedades dos Atiradores do Vale
do Itapocu, grupos folclóricos e

bandas. "O público pode espe
rar o colorido dos grupos e a boa
música das bandas", assegurou.
A expectativa é que o público
seja igual ao ano passado, quan
do mais de cinco mil pessoas
prestigiaram o desfile. No Par

que de Eventos, a programação
continua com exposição de ve

ículos antigos e a programação
normal do último dia de festa.

Essa é uma maneira dos aplausos
do público mostrarem o

ageadeeímento a todos que
participaram.

Sidnei Marcelo, Lopes,
presidente da eco

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :••••••••••••••••

Programação
HOJE
• Exposi�ão de Veículos Antigos

(Promoção do Coajas). Das 1 Oh às 18h,
no pátio do Parque Municipal de Eventos

• Pavilhão A
• 20h30 - Tal's Band
• 22h45 - Grupo Folclórico Adulto

Regenwalde Tanzgruppe
• 23h - Banda Santa Cruz
• 2h -'Banda Champagne

• Pavilhão B
• 15h":' Banda V8
• 20h - Grupo Folclórico Juvenil
Grünes Tall e Grupo Folclórico Juvenil

Regenwalde Tanzgruppe
• 20h30 - Banda Presença
• 23h - Grupo Folclórico
Adulto Grünes Tall
• Oh30 - Banda Nave Som

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Flextilo

• 23h - Banda Demovia
• Oh - Música eletrônica sob a

responscbilidode da The Way Club
e da London Club
• DJ Ryan, de Jaraguá do Sul
• DJ Felipe Adriano, de Jaraguá do Sul
• DJ Marcelo Luis (Studio FM),
de Jaraguá do Sul
• DJ Carlos Fuse, de Blumenau
• DJ Bibbe Andreata, de Jaraguá do
Sul

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 11 h à meia-noite -

carabina ar - chumbinho e carabina
ar - seta
• Das 15h às 20h - Torneio de Tiro
na modalidade carabina ar - seta

entre sociedades convidadas pela
ACSTVI

• 2a Handwerkmesse (Feir.a do
Art�sanato) - Das 10h às 23h,

14 DE OUTUBRO (domingo)
• Desfile das Sociedades

A partir das 1 Oh, na rua

Walter Marquardt
• Pavilhão A

• 11 h - Wanderli e Magali
• 15h - Som Legal
• 20h - Banda Vox 3
• 22h - Encerramento

• Pavilhão B
• 11 h - Grupos Folclóricos Mirim
e Infantil Neue Heimat Trachtengruppe
e Grupos Folclóricos Mirim e

Infantil Grünes Tall
• 11 h - Banda Presença
• 14h30 - Grupos Folclóricos Mirim
e Infantil Sünnros Volkstanzgruppe,
Grupo Folclórico Mirim Regenwalde
Tanzgruppe e Grupo Folclórico Mirim

ao lado do pavilhão A Neuer Fluss Tanzgruppe
• 14h30 - Melodia Shaw
• 18h":' Banda Diversom
• 18h - Cerimônia de Coroação das

Majestades do Tiro de 2012 - Categoria
Adulto (feminino e masculino) -

Campeonato Oficial da ACSTVI
• 18h45 - Grupo Folclórico
Adulto Bergland

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 14h30 às 20h - carabina

ar - chumbinho e carabina ar - seta
• 2a Handwerkmesse .(Feirq..do

Artesanato) - Das 1 Oh às 22h,
ao lado do pavilhão A

Importante: menores de 12 anos

d�;em estar acompanhados de um

responsável para poder participar nas

duas modalidades de tiro.

INGRESSOS
• De quinta-feira a

domingo (11 a 14)
Até às 18 horas: entrada é gratuita
Das 18 às 21 horas: R$ 5
A partir das 21 horas: R$ 10

(inteira) e R$ 5 (meia)
• Pagam meia entrada: idosos

acima de 60 anos e estudantes.
• Não pagam entrada: pessoas com

uniformes das sociedades participantes
da festa ou usando traje típico alemão.

CAMAROTES
De 11 a 13 de outubro (quinta-feira a

sábado) - R$ 600,00 (por dia). De 100
14 de outubro (todas as noites da festa)

- R$ 1.500,00. Comercialização dos
camarotes sob a responsabilidade de
Jota Promoções Artísticas. Telefone 47 -

3370-2738 - Celular 47 - 881 7 -0965

,/

www.schutzenfest.com.br
,

NO CALIBRE CERTO DA DIVERSÃO
Pavilhão A

20h30min - Tal's Buam
22h45min - Grupo Folclórico Adulto
Regenwalde Tanzgruppe
23h - Banda Santa Cruz
02h - Banda Champagne

COMPETIÇÕES DE TIRO

Pavilhão B /

15h - Banda V8 c I
20h - Grupo Folclórico Juvenil
Grünes TaU e Grupo Folclóríco
Juvenil Regenwalde Tanzgruppe
20h30min - Banda presença '�

23h - Grupo Folclórico Adulto
Grünes TaU
OOh30min - Banda Nave Som
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Iuventus a 360 minutos do acesso
Tricolor faz, neste

domingo, a primeira
das quatro batalhas

que podem recolocar
t

a equipe na elite do
futebol catarinense

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

Henrique Porto

Cerca de 360 minutos sepa
ram o Juventus da elite do

futebol de Santa Catarina. A

primeira, das quatro possíveis
batalhas pelo acesso, acontece

neste domingo, a partir das 17h,
no estádio Domingos Gonzáles,
em Tubarão. Do outro lado es

tará o Atlético, contra quem o

tricolor joga por dois resultados

iguais.'
Para a batalha em campo

inimigo, Pingo contará com

praticamente todos os seus sol
dados. A exceção é Serginho,
lesionado. Max e Alemão che

garam a figurar como dúvidas,
mas VIajaram com o grupo e

devem estar no 'onze' inicial.
Outro que volta é o meia Rogé-:
rio Souza, capitão da equipe em

grande parte do campeonato,
recuperado de lesão.

Com essas 'armas', o Iuven
tus deve entrar em campo com

uma escalação já conhecida do

torcedor, com Wanderson; Pau

linho, Charles, Alemão e Már
cio Goiano; Anderson Pedra,
Almeida, Rogério Souza e Max;
Lourival e Kiko.

Por ter a melhor campanha
do returno, o tricolor garantiu o

direito de duelar por resultados

iguais tanto na semifinal, como

numa possível decisão de fase.
Ou seja, com quatro empates o

Iuventus garante o título. REENCONTRO, Com um O a O, equipes abriram a Divisão Especial deste ano

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

TRADIÇÃO Equipes como o Cruz de Malta abriram'mão da Primeirona

Futebol Amador

A bola rola para a Copa Interclubes
Está confirmada para este e Rio Cerro. No estádio Eurico melhores equipes das Chaves

domingo, dia 14, a rodada inau- Duwe, enfrentam-se o Cruz de A (Grêmio Garibaldi, Cruz de

gural da 1 a Copa Interclubes. A. Malta e JJ Bordados. No campo Malta, JJ Bordados e Rio Cerro)
competição envolve 16 times, do Santo Antônio, o Galácticos/ e B (Galácticos/Santo Antônio,
sendo oito da categoria 'Aspi- Santo Antônio desafiaVitória. E Unidos/Néki, Ponte Preta e Vi
rantes' e oito na 'Titulares'. no estádio Cláudio Tomaselli, tória), formando um novo·gru�

A rodada de abertura terá em Schroeder, tem Unidos/ po. Também serão três as roda
oito confrontos, com as parti- Néki e Ponte Preta. das da segunda etapa, entre os

das dos Aspirantes iniciando às A primeira fase terá três ro- dias 4: e 18 de novembro. As fi-
13h30 e dos Titulares às 15h30. dadas, com previsão de término nais estão programadas para 25

No campo do Grêmio Gari- em 28 de outubro. Classificam- de novembro e 2 de dezembro
baldi, jogam Grêmio Garibaldi se para a segunda fase as duas (dois domingos).

Por mando de campo, Leão

precisa golear o Maga
O Jaraguá liderou a Divisão

de Acesso até sua penúltima
rodada, quando foi superado
pelo Caçador no saldo de gols.
As duas equipes já estão clas
sificadas para a final, que vale
uma vaga na Divisão Especial.

Nesta última rodada, eles
entram em campo para deci
dir o mando 'da partida final.
O Jaraguá tem dois pontos que
pesam ao seu favor: jogará em

casa e contra o Maga. A mate

mática para os comandados de
Rafael Rocha é simples: preci
sam vencer e fazer dois gols a

'

mais de saldo do que o adver
sário, que joga contra o Oeste,

fora de casá. Como preparação,
ontem o Leão enfrentou o Atlé
tico de Ibirama, em jogo-treino.

"Vamos passo a passo ten

tar inicialmente os três pontos\

e depois os gols necessários",
analisou Rocha, que levará a

equipe para campo com Ota

via; Giovane, Paganelli, Belém
e Batata; Ieferson, Nando (Zé
Vitor), Pajé e Geléia; Thiago
(Elder) e Zamorano.

Jaraguá e Maga'
inicia às 15h30,

no Botafogo, com

ingressos a R$ 10.

IRIANE ronro/AVANTE!

PON'I1lBJA Mais do que nW1ca, Jaraguá precisa
dos gols de seus atacantes, como Zamorano
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Flu inicia contagem
regressiva ao título

Grêmio e Atlético-MG esperam vencer seus

jogos, enquanto (secam' o tricolor carioca

JARAGuÁ DO SUL
............................. . "" .

Agência Avante!

Neste sábado, o Flamengo
abre a 30a rodada do Cam

peonato Brasileiro enfrentando
o Cruzeiro, às 18h30, no Enge
nhão. A derrota para o Corin
thians voltou a colocar o FIa
na briga contra o rebaixamen-.
to. Além disso, os jogadores do

rubro-negros estão com os salá
rios atrasados.

O Internacional enfrenta o

Atlético-GO, às 18h30, no Serra
Dourada. Virtual rebaixado, so

mente um milagre fará o Dra

gão permanecer na Série A. No

clássico paulista, a Portuguesa
enfrenta o Corinthians, às 21h,
no Canindé.

No domingo, o Vasco en
frenta o Santos, às 16h, na Vila
Belmiro. Ameaçado pelo cres

cimento do São Paulo, o Vasco

busca a vitória para permanecer
com a vaga na Libertadores.

O São Paulo enfrenta o Fi

gueirense' às 16h, no Morumbi.
Com os paulistas de olho na Li

bertadores' o Figueira não terá
missão fácil na luta contra o re

baixamento. Em Curitiba, o Co
ritiba enfrenta o Bahia, às 16h,
no Couto Pereira.

O Atlético-MG enfrenta o

Sport, às 16h, no Independên
cia. Buscando a reabilitação, o

Galo tenta a vitória para se apro
ximar novamente do Fluminense.

O Palmeiras enfrenta o Náu

tico, às 16h, nos Aflitos. Em crise,

o Verdão está próximo da Série
B. O líder Fluminense enfrenta a

Ponte Preta, às 18h30, em São Ia
nuário. Por etapas, o Flu caminha
rumo ao título. Em seu encalço,
o Grêmio enfrenta o Botafogo, às

18h30, no Olímpico. Vice-líder, os

gremistas não desistem do título.
No complemento da 29a

rodada da Série A, ria noite de

quinta - feira, Grêmio e Coritiba
saíram vitoriosos e prosperaram
a conquista dos seus objetivos na

rodada. Mesmo jogando fora de
casa, o Coritiba soube usufruir
da pressão palmeirense e saiu
vencedor por 1 a O, com gol de

Deivid, aos 43 minutos do segun
do tempo.

Na Ilha do Retiro, o Grêmio
venceu o Sport por 3 a I, ultra

passou o Atlético-MG e assumiu
a vice-liderança. Os gols da vitó
ria gremista foram convertidos

por Anderson Pico, Leandro e

Marquinhos.
BRUNO HADDAD/FLUMINENSE

EXPECTATIVA Flwninense treina forte, enquanto tenta conter a euforia

UFC io III

Grande duelo
Os fanáticos por MMA

podem comemorar, pois o

tão aguardado UFC Rio III

chegou e será realizado nes

te sábado. A principal luta
do evento será entre o brasi
leiro Anderson Silva contra o

americano Stephan Bonnar.

Apesar de todos os contra

tempos na organização,
DanaWhite espera o mesmo

sucesso das duas edições
anteriores no Rio de Janeiro.

Fórmula 1

Renovação
Felipe Massa deve renovar

com a FerrariMuitos apontavam
que o piloto Felipe Massa pode
ria estar saindo da Fórmula I,
mas isso não deve se confirmai.
A escuderia italiana pode reno

var com' o brasileiro no decor
rer da próxima semana. Nesse

domingo será realizado o GP
da Coréia e Felipe Massa espera
obter o mesmo bom rendimen
to do GP do Japão, onde termi
nou em segundo lugar.

�uperclássico
laBombonera

Após o adiamento por pro
blemas nos refletores do Está
dio de Resistência, o Superclás
sico das Américas entre Brasil
e Argentina tem nova data ofi
cializada pela ConrneboL A

partida de volta da decisão será
realizada no estádio La Bombo
nera, em Buenos Aires, proprie
dade do Boca Iuniors, no dia
21 de novembro. Na partida de
ida, o Brasil venceu a Argentina
por 2 a 1 e joga pelo empate.

,fiI"'fIJ E":;" IFIII·"''' "'HhU/I dlllll /I I mm!'

q�I"""" .' ,""" j �,

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P 1 J 1 V : E I D : GP 1 GC ! S� 1 A

PRÓXIMOS JOGOS
30" rodada

13/10
18:30 Flamengo x Cruzeiro
18:30 Atlético-GO x Internacional
21:00 Portuguesa x Corinthians

14/10
16:00 Santos x Vasco
16:00 São Paulo x Figueirense

,
16:00 Coritiba x Bahia
16:00 Náutico x Palmeiras
16:00 Atlético-MG x Sport
18:30 Grêmio x Botafogo
18:30 Fluminense x Ponte Preta

15

16 Bahia

,i' "d.

2� io 5 ! 14 41 7 -

! : l' ,

35 2� 9 ! 8 ! 12 30 140
35 29 8; 11;10 ,29' 32

17 Sport 27 29 6 9 14 25 46 -2131,0%
18 Palmeiras 26 29 7 5 17 28 40 -1229,9%
19 Figueirense 25 29 6 7 16 33 55 -2228,7%
20 Atlético-Go 20 29 4 8 17 28 52 -2423,0% Rebaixados para série B

CLASSIFICAÇÃO . PRÓXIMOS JOGOS
29" rodada

09/10
Joinville O x O São Caetano
ASA-AL 3 x 1 Guaratinguetá
Barueri 2 x O lpatinga
12/10
21:00 Guarani-SP x Bragantino*
21:00 ABC-RN x Atlético-PR*

13/10
16:00 América-MG x GoiásJoinville

7 Avaí

8 Ceará
9 América-RN
10 América-MG
11 ASA-AL

12 Boa-MG

13 Guarani-SP

14 Paraná

15 ABC-RN

16 CRB

17158,3%
19:56,3%

!

4 : 51,2% 16:00 Paraná x Vitória

5 : 50,0% 16:00 Boa-MG x Criciúma

6 : 48,8%
16:00 Ceará x América-RN
21:00 Avaí x CRB

40 28 124 '12 42 40 2 147,6%
37 29 114 114 38 38 O !42,5%
37 2� 107 :11 40 42 -2 144,0%
37 28 9 ! 10: 9 28 26 2 !44,0%
35 28 9 ! 8 i11 35 37 -2 141,7%
33 28 8

!
9 '11 37 37 O 139 3%

: i '

29 ,28 8 5 ; 15 34 52 -18: 34,5%

49

43

42

41 28 118 : 9 ! 43 37

*encerrados após o fechamento da edição

17 Guaratinguetá 25 29 7 4 18 28 51 -2328,7%
18 Bragantino 24 28 6 6 16 29 45 -1628,6%
19 Baruen 21 29 5 6 18 24 52 -2824,1%
20 lpattnga 18 29 4 6 19 24 57 -3320,7% Rebaixados para a Série C

CLASSIFICAÇÃO (GERAL)

E'�:·E
PRÓXIMOS JOGOS
Semifinal- ida (returno)
14/10
17:00 A. Tubarão x Juventus
15:30 Imbituba x Guarani

Coi. Times

1 Juventus

2 Guarani

3 Concórdia.

4 A. Tubarão

5 Imbituba

6 Biguaçu
7 Hercílio Luz

8 XV de Indaial

P: J i v: É : D :GP:GC :SG iA

35, 1� ao 5
,

3 ! 43 :14 '29 164,8%
34: 18 io 4 i 4 : 30 4.8 112 :63,0%
31' H3 8' 7 i 3 128ct.8 :10157,4%
28' 18 7! 7 14 :27 b 14 151,9%
26: 1� 618 i 4118114 14 148,1%
23: 18 6: 5 i 7 ! 2434 1-10142,6%

.

;

'-6 :38,9%

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
5· rodada (returno)
14/10
15:30 Oeste x Caçador
15:30 Inter de Lages x NEC
15:30 Jaraguá x Maga

4 Oeste

5 NEC

6 Maga

7!9
3 9 1 O

!-12�5,9%
-2611,1%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

/
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