
Outubro Rosa

Mobilização pela prevenção
Rede Feminina de Combate ao Câncer promove neste

sábado uma caminhada em laraguá do Sul para divulgar
as ações realizadas pela entidade e chamar a atenção
pará os cuidados com a saúde. Página 20

Horário de verão
Medida para economizar energia
Relógios devem ser adiantados em uma hora a partir
deste domingo. Medida adotada tem o objetivo de
estimular as pessoas a adquirir práticas para
evitar gastos desnecessários com luz. Página 6

TurisIDO
t

,

Aguas quentes o ano inteiro
"Iermas de Piratuba, no Meio Oeste catarinense, é um

bom atrativo para o lazer. Cidade possui estrutura de .

hotéis e um parque com piscinas, que oferece também

serviços de tratamentos de saúde. Página 16

Perfil da administração

a nova-e
•

UI e

Futebol
Leão do Vale quer
rugir em Caçador
Jaraguá inicia a decisão da
Divisão de Acesso, buscando
uma vaga na Divisão Especial
do futebol catarinense em

2013. Página 21 .

Prefeito eleito fala das características que espera das pessoas que serão convidadas para
trabalhar no próximo mandato. Algumas das exigências são: vontade em servir à população,

respeito ao dinheiro público e que priviligiem a economia e a concretização de resultados.

Página4
MARCELE GOUCHE

Pessoas fantasiadas de mortos-vivos fazem moa caminhada

. pelo Centro da cidade, neste.sábado, para celebrar o

primeiro evento Zombie WaIk. "Página· '1
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BMW
/\ diretoria da montadora alemã BMW;

r\acompanhada do secretário de Es
tado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Paulo Bornhausen, e do

governador, Raimundo Colombo, deve
anunciar em audiência com a presiden
te Dilma Rousseff, na próxima segunda
feira, . em Brasília, a cidade de Araquari
como sede da construção da sua primeira
fábrica no Brasil. O nome do município
catarinense é o mais cogitado desde o iní
cio das negociações. O projeto de instala-

ção está orçado em R$l bilhão e vai gerar
mais de mil empregos diretos na primei
ra etapa e mais mil na segunda. A região
de Jaraguá do Sul chegou a ser sondada.
Mesmo com a distância entre as duas
cidades, nosso município pode ser be
neficiado com os postos de trabalhos
oferecidos e pela qualidade das empre
sas do setor metal' mecânico que estão
instaladas na região. Um dos veículos

produzidos no Estado será o Xl que atu

almente vale R$137 mil a unidade.

xpedição Sol arok
Do dia 17 de outubro até 21 de novembro deste ano, o time SOL

Paragliders, com o patrocínio daVolkswagen Amarok e apoio da

Flymaster, formado pelos já multi-recordistas mundiais, estarão à caça
dos principais recordes mundiais de voo livre com parapente. Uma

equipe de mídia e TV acompanha a expedição. A história já mostra que
as expedições SOL Paragliders na caça de recordes é indiscutivelmente a

mais existosa e inigualável no mundo. Nenhuma marca colecionou mais
recordes mundiais que a SOL, desde a invenção do parapente. Acima
da marca está a brasilianidade do projeto: Estabelecer novos marcas
mundiais no Brasil com os nossos pilotos e nossos equipamentos.

Vitalin
Rogério Manske anuncia investimentos de R$ 300' mil na nova identidade
visual da mesma, contemplando nova logomarca e modernização de todas
as embalagens. O esforço faz parte de um projeto de ajuste da imagem

.

da empresa para acompanhar a evolução dos produtos. "Nossa intenção.
foi revitalizar a marca, criar um 'padrão de identidade visual, apresentar
melhor os benefícios dos produtos e nos aproximarmos mais dos nossos

consumidores", justifica Manske. A partir da mudança, a empresa prevê
um crescimento de 20% a 25% nas vendas. A nova identidade visual

chega ao mercado na segunda quinzena de outubro deste ano.

www.ocponline.com.br
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Espaço empresarial
Com o objetivo de dar mais dinâmica às plenárias
semanais, aAcijs e aApevi estão colocando em

prática mudanças no formato dos encontros
que ocorrem sempre nas segundas-feiras no

Centro Empresarial. Dentre as inovações está a

transferência do local para realização do Espaço
Empresarial, deslocando-se da plenária para o

Salão de Eventos Rodolfo Hufenüssler e passando
a ocorrer às 19h, oferecendo aos participantes um

Coquetel de Relacionamento. Neste ambiente,
contando com todo o suporte necessário, a

empresa ocupará o Espaço Empresarial para
divulgar seus produtos e serviços, aproximando
sua marca dos associados e demais participantes
da plenária semanal. Ao término do evento,
recepciona os convidados e fortalece suas

redes de relacionamentos. Informações e

agendamentos para o Espaço Empresarial e

Coquetel de Relacionamento podem ser obtidas

pelo telefone (47) 3275-7027, ou pelo e-mail

secretaria@acijs.com.br.

Expo Schroeder 2013
No último dia 18, aconteéeu na Associação
Empresarial de Schroeder (Acias) o

lançamento da Expo Schroeder 2013 que
deverá movimentar as empresas de Schroeder
e região. Trata-se de uma oportunidade bem
interessante para apresentar produtos e

serviços para uma comunidade que passa
por forte desenvolvimento.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 817
01 - 02 - 03 - 04 - 05
08 - 10 - 11 - 12 - 17
18 - 20 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3023
04 - 38 - 44 - 76 - 78

Banda larga
AAnatel já autorizou as operadoras Claro, Oi,
TIM e Vivo a oferecerem serviços de banda larga
de quarta geração, a chamada telefonia móvel
4G. Embora a difusão da tecnologia por todo
o País ainda deva demorar, apenas através da

oportunidade de comercializar este tipo de serviço
é que os investimentos ganharão impulso. O

objetivo é que em 2014 o serviço esteja
disponível nas cidades-sede da Copa do Mundo.
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Charge
A LUTA É DE TODOS

�oollJBRa�.ROSA,

li
�j1

o leitor

Um torcedor feliz

Gostaria de agradecer a toda a

equipe do O Correio do Povo

por acreditar em um sonho, e por
ajudar a fazer uma cidade sorrir.
Sabemos que sem o apoio de
vocês o sonho de estarmos no

vamente na elite do futebol ca

tarinense não seria possível. Eu,
como filho de um assinante do

jornal, tenho orgulho de carre

gar no meu peito o, escudo desta

equipe, da mesma forma que
"nosso" jornal teve a coragem e

orgulho de estampar sua marca

na camisa.
Com essa ajuda e com o

apoio de poucos, estamos nova

mente no local onde Jaraguá do
. Sul merece estar, na Elite. Não
somente por se tratar da Elite
do Futebol Catarinense, mais
sim por nossa cidade merecer

estar ao lado das outras grandes
cidades do Estado,

Trabalho hoje em Joinville
e é muito bonito ver o orgulho
que eles possuem de sua equi
pe. É esse orgulho que O Correio

do Povo está ajudando a resga
tar em nossa cidade. Espero que
essa parceria perdure por mais
muitos ciclos.

Ainda não consegui com

prar a nossa nova camisa (caso
tenha alguma sobrando eu

aceito), mais com certeza terei
todo orgulho de carregar junto
ao escudo do meu time a mar

ca de uma empresa séria e que
acreditou comigo, minha famí
lia e alguns fanáticos por esse

time, em um sonho, sonho hoje
realizado com muito trabalho e

dedicação.
Novamente, OBRIGADO e

PARABÉNS por essa conquista,
afinal ela não é somente do G.E

Juventus, e sim de todos que des
tavitória participaram.

De um filho de assinante do
Jornal (Altair Zímmermann), ir
mão de uma fanática (Nara) fe
liz e fanático torcedor do NOS
SO Iuventus.

Samarone Zimmennann

i . � COlnpartilbe a sua opilli,ão. Escreva-nos!
!ªJ Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caract�res com espaços,
\il , ... 'F! !I'

com seu nome, profissão e CPF, para redacaoêocorreiodopcvo.com.br,

•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Cabeça e pernas
Frases podem ser vitaminas para o êxito, e exem

plos humanos podem mais que isso, podem ser

modelos de vida, de vida saudável e feliz. Mas, con

venhamos, é o que mais nos falta nesta sociedade
estéril de boas falas e mais ainda de bons exemplos
pessoais. Vou falar. dela mais uma vez, ela me tem

inspirado em bons momentos, tanto aqui quanto
no rádio, na tevê e mais ainda nas minhas palestras
sobre vida, felicidade, sucesso e possibilidades que
costumam estar escondidas dentro de nós. Vou fa
lar de Bibi Ferreira a incansável atriz de 90 anos,

recém-celebrados. Faz uns dois anos que fui ver a

Bibi cantar e contar histórias' de sua vida, foi em

Florianópolis.
Bibi não para, tem tudo para já ter parado, quer

dizer, tudo de bens materiais... Mas quem dis
se que os bens materiais são tudo, quem? Só um

cego existencial pode pensar isso e assim. Bibi tem Mudança
tudo? Tem, no palco. Ali é que ela vive e se rejuve- A orientação é para você parar com o que está
nesce todos os dias há 90 anos. fazendo e repensar a própria vida. Se chegar à

O que me traz outra vez a Bibi é uma frase dela, �onclusão de que o �esinteresse � maior do .que o

mais uma, dita há alguns dias na Folha. Ela decla - . Interesse, o melhor e dar uma guinada na Vida. O

rou que - "Se o sujeito tem boa memória e suas
' conselho é bom mas poucos o ouvem. Tenho uma

pernas andam, fazer 90 anos é a coisa mais natural amiga que fez isso, incr�veli é preciso ver u�afoto
do mundo...

" Boa frase, diz muito, mas diz pouco dela antes e outra depois, agora. De executíva de

para certas pessoas. ponta a uma mulher livre,. solta e f�liz. D� rouJ>�s
É que a maioria das pessoas precisa de "mais" de Londres a roupas de CIgana, fehz, muíto feliz.

para viver, precisa, ou pensa que precisa, de bens Mas ela é rara...

externos, festas, de mundanismos, enfim. Esque
cem que só se vive bem quando se tem um traba

lho, uma paixão por algo que independa de quem
quer que seja. Caso da Bibi, ela é uma artista da
vida por ela mesma, as pernas a acompanham,
não cansam. E a cabeça é boa - leia-se a memó

ria - porque ela está sempre investindo em novos

estímulos, conhecimentos e entusiasmos. Assim,

não há mesmo como parar, e fazer 90 anos é como

fazer 19 ... Frase e uma lição de vida que serve para
todos, ainda que sirva para bem poucos... A maio

ria não-entende.

Sapatos
A atriz e cantora Bibi Ferreira, de quem falei aí

em cima, diz não dispensar o sapato de salto alto
para andar pela vida e mais ainda para subir ao

palco. Bibi é esperta, sabe que a elegância exige sa

crifícios, e que tem retorno garantido. Ao testemu

nhar a elegância da Bibi, não recordo de uma só
das minhas amigas com um perfumezinho atrás
das orelhas ... Elas acham que perfume é coisa de
mulher velha. Que burras, não sabem o que estão

perdendo. Como são modernas para baixo ...

Falta dizer
Você continua a ver-se como um explorado no

trabalho? A ver uma sanguessuga .na empresa que
hoje o contrata e paga? Sinto muito, então, você
não vai longe e é um formidável perdedor na vida.
Sucesso e insucesso nada têm a ver com os outros,
mas com nós mesmos. Ponto. Ponte de reflexão...

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com,br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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Entrevista

"Eu SOU bem
criterioso com

os gastos"
Prefeito eleito de [araguá do Sul fala sobre as características

que busca na formação da equipe de governo
MARCELE GOUCHE

JARAGUÁ DO SUL

Diego Rosa

com enfoque na economia e cumpri
mento de resultados. Ianssen quer va

lorizar o servidor público experiente,
integrar pessoas dos partidos da base

que tenham capacidade profissional
e também da comunidade. Nessa en

trevista ao jornal O Correio do Povo,
Janssen fala sobre os objetivos dentro
da formação da equipe de trabalho para
o mandato que inicia daqui a 72 dias.

Passados quase 15 dias após a esma

gadora vitória das urnas, o prefeito
eleito de Iaraguá do Sul, Dieter Janssen
(PP), começa a organizar a equipe de

governo. E as exigências de perfil é co

nhecimento técnico, vontade em tra

balhar e respeito ao dinheiro público,

O Correio do Povo - Como está a

tua participação na montagem da

equipe de governo?
,

Dieter Janssen - Estou partici
pando diretamente da montagem
da equipe' de transição e também
de nomes para compor o futuro go
verno e acompanho a conversa com

os partidos da base e também ou

tras situações. de pessoas que po-
.

dem participar da administração.
Eu estou ajudando bastante a fazer o

filtro para a montagem dessa equipe,
que deve estar voltada à economia
de gastos, vamos enxugar o organo
grama e os cargos. E vamos priorizar
pessoas de carreira na Prefeitura. Ser
vidores internos experientes. Vamos
valorizá-los. Também queremos con

tar com pessoas que estão dentro dos

partidos da coligação que tenham

capacidade técnica .para atuar em

determinadas funções. Além disso,
pretendemos integrar pessoas da co

munidade, que não estão na Prefei
tura e nem fazem parte dos partidos,
mas que possam contribuir conosco'

pela experiência e conhecimento em
'.

algumas áreas. Acho que com isso te

remos a sociedade bem representada
no nosso governo.

OCP - E essa filtragem para a esco

lha da equipe será baseada em que cri
térios de exigências e de princípios?
.

Ianssen - Buscamos pessoas ficha
limpa, que sejam determinadas em

trabalhar para a comunidade. Que te

nham realmente muita disposição para
trabalhar nesses quatro anos, porque
eles passam muito rápido. Quero que
todos que trabalhem comigo tenham o

objetivo de deixar uma marca boa para
Jaraguá do Sul. Quando fui secretário

(Desenvolvimento Econômico entre

2001/2004) trabalhei muito nos quatro
anos e isso foi reconhecido pela popula
ção porque depois fui eleito o vereador
mais votado. Não quero que as pessoas
estejam comigo por estar. Elas têm de
mostrar compromisso e interessadas
em mostrar algo novo para deixar para
a cidade. Se cada um tiver esse objetivo
aívamos deixar algo muito bom. Tem de
haver ética e respeito ao dinheiro públi
co. Eu sou bem criterioso com os gastos.
Fui praticamente criado na Weg (em
presa de motores) e lá aprendi a valori
zar a economia. Nos 15 minutos antes

do fim do expediente o ar condicionado
era desligado. A sala continuava com o �

ar refrigerado. Isso resultava em econo-
.

mia nos custos no final-Se nós tivermos
ria Prefeitura esse espírito de economia
nas coisas pequenas iremos economi
zar nas grandes também. Assim faremos
muita diferença.

OCP - Como.tu espera ter a equipe
bem afinada para te dar segurança na

gestão e no compromisso de atender
. os projetos e metas estabelecidas?

Janssen - Essas pessoas que vão

comigo deverão dar prioridade ao

- trabalho. Chegar cedo e sair tarde.
Vamos fazer um governo com metas

e acompanhamentos. As pessoas
que aceitarem esse desafio saberão

que haverá cobranças. Vamos fazer
um grande trabalho se houver essa

interação. Vamos cobrar mês a mês
como está a execução dos trabalhos.
Firmamos um compromisso com a

comunidade durante a campanha e

temos agora que cumprir. Temos essa

responsabilidade. Vamos colocar no

papel os prazos e metas de cada secre

taria para que sejam feitas as cobran

ças e tenhamos 'essa resposta à socie
dade. Vamos ter muita transparência--.,

e ética nesse trabalho.

OCP - Como será o teu relacio
namento com a Câmara de Vereado

res, ainda mais com uma Casa com a

maioria (seis vereadores) de partidos
da oposição?

'

Ianssen - Estamos indo para Pre

feitura com novos objetivos. Não que
remos dar trabalho para a oposição
porque temos o compromisso de não
cometer erros. Eles podem ocorrer,
mas vamos evitar ao máximo isso.
Vamos dialogar muito e queremos
ter um bom relacionamento com os

vereadores.

OCP - Como espera essa relação
em busca de recursos no governo do
Estado e em Brasília?

Ianssen - Em Florianópolis tere

mos contato com o deputado Carlos
Chiodini (PMDB) e também temos

um bom relacionamento com o go
vernador Raimundo Colombo (PSD).
Em Brasília temos boas perspectivas.
O Pp, meu partido, comanda o Minis
tério das Cidades. O PT está conosco

e temos uma coligação bem integrada.
. Um dos objetivos dentro das metas é

exigir que cada secretaria faça projetos
para buscar recursos junto ao governo
federal. Vamos ter de trabalhar bas
tante. Vamos mandar projeto para lá
e cada secretaria terá uma pessoa afi
nada nesse compromisso. Os recursos

estão lá, só depende de nós buscar
mos esse dinheiro novo.

OCP - Como você idealiza a futura

administração?
Janssen - Visualizo uma adminis

tração com muita confiança do muní

cipe na nossa equipe. Não queremos
perder esse sentimento que a popula
ção tem em nós. Assim tudo flui me

lhor, porque todos se envolvem. Se a

pessoa tem algum problema na sua
casa e ela tem confiança em quem está
na Prefeitúra, vai ajudar a resolver.
Vira uma parceira da administração.
Queremos essa integração. Será uma

administração transparente. Haverá
muito respeito ao investimento e ao

recurso público. Acho que Iaraguá vai
mudar bastante.

'
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A semana

dlil'''' . �I'"IIfII"/liIdn"'II!.Iu:,')
..,e f;fJW{nl),aW'";;;lrrr�()S C;#,gi�"�'l� m1IIHHLW/I.UP'�llIiOJlIIJ;J'J!

Iqu��irwd�:�11 d�:�b�l�i
'IRh fIP�!/I"nRllbdl/:lih·"�ftl.d/I',lmlm"'I'I/j"Lljl!,;Jj.I/Ji" �I'''�/' 1III�rWrl" 1H1"11,;io ,ffll�"n"l�;ilYJJJ' I�;;,,·ml w/;;",11.�'I1.lft'Jn",/lI'1I/, 11", . .:I11'7J1 'Qli,,@' 1ft' Wl 1111 ,1/r.JUIWIi,JI' r/I1�I"nlll/l

'q/llriCr,f/j".JfI'qlillfl,'i.('*'II'u" dlI"'Rh Wdll,,�I/II""'311 iII;" 1111"'I/!/ln"'IIIL qP'''�I'�II,�I'WIII�11' 1,,1i:!/�,qlil"!/�'IIfP'WII 1u;:Jn:'Iif�"II'�"i//1I ��
IfJJI 'UJ, Qf&'I/IbJ/fpl'llIJ �IJJ n/pi <llwWW11im1111 UIL 'Uf WI' rtnrf/C"IHj,jIUH'IP � �� "II q/,nilll' 1ktlll;t/IJ;all�Y' "'I Wlu. n;;;dr·,J/' �1,W/'" 1I111U1' :/m,�llP'IfIh·I/III·f/lt J/C"IUiW� �f'

�f%· uwrn lue 'W:f;:,�'it,'e"J"Natáli� Petry é exonerada
No último dia 2, a administração

municipál de Jaraguá do Sul exo

nerou do quadro de servidores a pro
fessora e vereadora Natália Lucia Petry
(PMDB). A demissão aconteceu depois
que a comissão de servidores concluiu
o processo de sindicância para averiguar
possíveis irregularidades nos horários
de trabalho da servidora, O processo foi

. aberto em 2009 devido às supostas faltas
de 65 horas/aulas. Contudo, Natália afir
ma que o parecer da equipe não foi pela

exoneração. A professora acredita que a

decisão tenha sido tomada por questões
políticas. "Já era esperada uma atitude

destas, pois os quatro anos foram de

perseguição", disse.
A servidora explicou que vai entrar

com um mandado de segurança para ga
rantir o retomo ao trabalho. Segundo ela,
à atitude da prefeita Cecília Konell (PSD)
em não respeitar a decisão da comissão,
mostra que está havendo perseguição.
Natália trabalha há 35 anos na função e

. '

PlVIDB repudia a atitude
o presidente do PMDB, Antídio Lunelli, divulgou uma nota na manhã de
ontem repudiando a decisão do governo municipal. Na nota, o partido diz

"que as decisões tomadas no Paço fogem do respeito, da ética e da coerência'
e que "toda a situação pode ser considerada perseguição pessoal".

Perseguição política?
A vereadora Natália Lucia Petry (PMDB) foi uma das vozes no Legislativo
jaraguaense que mais "pegou no pé" da administração da prefeita Cecília
Konell (PSD). Tem certa coerência a justificativa da parlamentar de que
estaria sofrendo perseguição política, pois foram 65 horas/ aulas que
causaram a demissão da servidora. Conforme Natália, no período em questão
ela estava com a mãe enferma e não pode estar em sala de aula. Contudo,
segundo ela, foram apresentadas todas as justificativas necessárias.

Primeiro
escalão
o prefeito eleito Dieter

Janssen (PP) disse que
o primeiro escalão
do governo deve ser

anunciado até o final
de novembro. Até lá, os

partidos que compõe
a coligação estudam

possíveis nomes para
apresentar ao pepista.

ISem consulta ao S '/SERASA

"Crê .

os CÔ'" excelentes ta,J,as
"Sem brança (le seguro e' taijfas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região ��ais Regiõês ao Estado

(47) 3370-5985 8· .480506'
,

Opçã - Crédito Pessoal

Empres� gen�inamente
EMPRESTIMO CONSIGNA

disse que em 2010 encaminhou o pedido
de aposentadoria para a Prefeitura.

Para Natália, a alegação da admi

nistração de. que ela não cumpria a

carga horária integralmente não seria
motivo para tal punição. "Neste caso, a

medida a ser adotada deve ser o des
conto no pagamento dos salários ou a

reposição das horas. Mas não justifica
exercer a pena máxima sobre o servi

dor", explicou a professora, referindo
se à exoneração.

1. RIOLANDO PETRY, presidente do PT,
na avaliação sobre o resultado das eleições.

'1\ l'C f' '1('I"r (�': "'iTJ" �"'lr'l
, .. , c a 'IJ d'� 'W""�"'O.1 "",1 ,) \:::� .rJ ...

Ij J.• '�, .. JJ•..••1.. () \�, 1".-1" I. (..1. tJL �,

an.os vou :f:lzer (liféren"te ..

u.ero participar mais (las

aç:ões do, município, l�star
mais f)resente n.as obras

Capacitação
de collSelheiros
A divisão dos conselhos
da Prefeitura vai realizar
a capacitação dos

representantes da sociedade
civil e do governo, titulares
e suplentes, de todos
os conselhos. A atividade
acontece na segunda-feira,
dia 22, às 19h, no auditório
São José, na Paróquia
São Sebastião.

2. LUIZ CARLOS TAMANINI (PMDB),
prefeito de Corupá,sobre as metas do mandato

para os próximos quatro anos

�Varn�c)s Wif:'(�i"I/#ewl/"nar
IC·f,m!1 b"liI&nS,J,),;Jr"ênl[;WiW (!

r·/!�SI.)�)nSr;;Jbwl�dadle.. Sf!
terwl dinhE�iro a gente faz�

srd não teni, não 'faz..'
3. LAURO FROHtlCH (PSD), prefeito

eleito de Guaramirim, projetando os

próximos anos à frente da prefeitura.

'() l·ie-·l"'Ifé." 1'''' '1 () S 11 1 I'rl o�ove 'I/(·1�� () bet..v:

""""",",,,,,,.:".
..

- �.A.1 .... 1,_ u......
.. iS � ,_L i: I t (..... JkJ.

integrado cou: as J)essoas,
q"lle esteja J?fóxjrno das

"'u c: C() c�; "1 r= (-::::: r::J. f' c� e" �,."�",,. ('" -ro �,J ("., ''D.''. c:..,. f'
�

(.1f.'::'h:1 '" ".".II..4r.... ,1�_j"J("" ,.:' ",J" .. ,' s .. a.l .J.t II:;)!, t.1UllJl.. /L_"., "

4. OSVALDO JURK (PSDB),
prefeito eleito de Schroder

EST
NSE atua há 20",anos com

RVIDf)RES PUBI.'COS

1f,1:�lb:w 11, de nov/el'nbw"(1ffiw
. �n;!u.ll�UW"ijrf,;n'n(bjs o hO!�ih m � I{la\ue�
WIú,"lií ·1;uw"IIJ�::i(w/n;c.:,uj'lII IE"j#�! Jlbul)rrr1U"1lt;C!Hj 1E,�r,ut;;4u/dvv�i:j�lI"
j�,� 'li!nl'�JI#eMr,�'iatw,q/ll:ui ,qé íifJ[ d�(,� I/(IUWE� WI dir-!n'b",q[,)

dje� b"'ês, ou (wuaffkwro nWj�!�;(!S'�1 "todíiW
.

a es,t�mUituwt�J 1�'lSfff.�ja atendendo" ']i

5. MARIO FERNANDO REINKE (PSDB),
prefeito de Massaranduba, referindo-se

ao Hospital Municipal
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o ári de v

Relógios devem ser adiantados
Para a Celesc, em [araguá do Sul a medida vai evitar sobrecarga.na rede durante os dias quentes

.

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Vr"

O sol vai aparecer mais cedo nos próxi
mos dias. A partir da meia noite. deste

domingo, os relógios devem ser adianta
dos em uma hora. O horário de verão é
válido para os moradores das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A inicia
tiva deve durar até o dia 17 de fevereiro e

pretende economizar energia entre o ho
rário das 18h às 22h, quando existe maior
demanda de consumo nas residências. A

proposta sugere que a população aprovei
te a claridade e reduza o uso.

Durante os 116 dias a meta é de que a

redução chegue aos 5% na carga do sistema
elétrico da Celesc. O número equivale a 35%

da carga utilizada por Joinville no "horário
de ponta". É neste período que existe uma

coincidência de consumo, pois muitas pes-
.

soas utilizam energia elétrica.
O horário de verão pretende diminuir

o consumo neste período para que a dis

tribuição não seja afeta na ponta, ou seja,
nas concessionárias que redistribuem. Se

gundo o Ministério de Minas e Energias a

economia no ano passado foi de R$ 160
milhões no País.

Segundo o gerente regional da con
cessionária em Iaraguã do Sul, Luis Mel

ro, a medida é importante para evitar. a

sobrecarga na rede. A mudança de horá
rio também auxilia na descentralização
de distribuição e evita que o consumo

seja em apenas um local. Com a chegada
da estação mais quente do ano aumenta

consideravelmente o uso da rede. "Mui-:
tos transformadores usam a capacidade
máxima nestes horários e causam que
das indesejadas", diz. A redução 5%, por
exemplo, equivale a 20 dias sem consumo

de energia em Iaraguá do Sul.
Com a luminosidade natural as pessoas

mudam alguns hábitos também. "Muitas

pessoas aproveitam a luz natural e vão para
as ruas e, consequentemente, diminuem
o consumo em suas casas", explica. A dica
também é para que a população fique com

as janelas abertas e evite utilizar as lâmpa
das. Com o dia claro a iluminação pública
demoraem ser acionadae o fornecimento.
de energia também se torna mais seguro.
Nesta faixa de horário as pessoas utilizam
mais o chuveiro elétrico, condicionadores
de ar e outros equipamentos elétricos.

Em vigor desde 1985, o horário não agra
da a todos. A principal reclamação é de que
o dia fica muito extenso e interfere na hora
de acordar. Mas por outro lado existem opi
niões favoráveis ao modelo, pois garante um

tempo maior para atividades externas e aju
dar a economizar na conta de luz.

- .....

l I

e você acha do horário de verão?

,

E bom, pois Eu não gosto
porque demora

muito para
anoitecer e não

consigo dormir
direito. O meu

metabolismo
não se acostuma.

O sono fica ruim
e o tempo vai ser

o mesmo como

antes. Gasto
mais tempo para
acordar e parece

que o dia não
acaba nunca.

Eu gosto porque a

claridade colabora

para fazer mais
atividades. Eu já
acordo cedo e não

sinto diferença
nenhuma neste

horário.

.

.

economizamos

energia e ainda
me sinto mais
animada para
fazer as coisas

no meu trabalho,
por exemplo.

Sabrbla Iunkhr'JI
19 altOS

Bl"una do Jbnal�al

Siqueira, 24 anos

Il"Ollda ll"endenbwrg',
35 anos

EV31·is·to Pessl3l.tti
Juniol', 26 anos
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Estranhos nas ruas

A invasão dos mortos-vivos
Primeira edição da

.

caminhada zumbi
dissemina cultura

underground em

[araguá do Sul

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

Verônica Lemus

/\ 'tenção! As principais ruas

.L\do Centro de Iaragua do Sul
serão tomadas neste sábado por
seres meio mortos, meio vivos,
sangrentos e famintos por carne

humana. Mas não se preocupe. O

sangue é de groselha e a fome, na

realidade, é de diversão. A cami
nhada que reúne pessoas fanta
siadas como zumbis, conhecida
no mundo todo como Zombie
Walk, é realizada na cidade pela
primeira vez.

A concentração dos zumbis

começa às 14h na Praça Ângelo
Piazera, no Centro. A caminhada·
terá início às 16h e será feita em

grupos menores, para não cau

sar tumulto e atrapalhar o trânsi
to. O destino final é o Anfiteatro,
na Avenida Getúlio Vargas, entre

a Biblioteca Pública e a sede da

Fundação Cultural. "Como o tra

jeto. ficou curto e o impacto cul-

MARCELE GOUCHE

FANTASIA Participantes da caminhada vão usar maquiagens assustadoras

tural seria pouco a gente deci
diu colocar três bandas de rock
no

-

Anfiteatro e fazer também
uma Zombie Party", explicou
Voltolini. Os equipamentos de
som foram cedidos pela Fun

dação e os shows encerrarão o

evento, às 20h.
"A ideia em primeiro lugar

é disseminar a cultura under

ground (alternativa) que é
muito fraca e anda esquecida
em Jaraguá do Sul", disse o

responsável pela organização
do evento, Gustavo Voltolini,
de 20 anos. Juntamente com

os amigos Gustavo Netto Ri

beiro, 20, e Djovani Douglas,
19, o grupo criou, há três

anos, um site na Internet que
fornece informações sobre a

cultura zumbi. "Hoje o assun

to já virou moda, têm séries
de TV; jogos para videogame,
filmes. A coisa explodiu", co

mentou Gustavo Ribeiro.
\

MARCELE GOUCHE

Daí, passar do mundo
virtual para o mundo real foi
uma consequência natural. A
vontade de participar de uma

caminhada de mortos-vivos
existia desde que eventos

como esse começaram a sur

gir em todo o mundo. "Temos
umas 730 pessoas confirmadas
no evento criado no Facebook.
Mas a gente está sendo mais

pessimista, estimando cerca de
350 pessoas", disseVoltolini.

Mail1SiDlônio coletivo

Vos declaro marido e mulher
O dia em que Marli de Freitas

Souza, de 40 anos, e Paulo Cezar

Souza, de 48, assinaram a certidão
de casamento foi há 24 anos, Mas
eles nunca entraram como noi
vos em uma igreja. Ela não usou o

pomposo vestido branco. Ele não

calçou os sapatos lustrados.
Na época, o registro no cartó

rio foi suficiente para unir o ca

sal, mas agora eles querem mais.
Marli e Paulo são um dos mais de
50 casais que já confirmaram a

presença no casamento coletivo,
organizado pela Casa de Oração
para Todos os Povos, em Iaraguá
do Sul. As inscrições estão abertas
até este domingo a todos os casais
da região, independente da reli

gião ou situação financeira.
Esse é o quarto ano que acon

tece o casamento coletivo, mas é
a primeira vez que é aberto à co

munidade. O objetivo do projeto
o DIA DO SIM. Marli e Paulo Cezar estão jW1tos

há 24 anos e vão casar na cerimônia coletiva

é dar 'oportunidade para os casais

que sonham em casar na igreja,
mas não conseguiram por algum
motivo. Nesse casamento, basta
muito amor.

O local, a decoração, música,
convites, bolo, lembrancinhas e

até o curso para os noivos é orga
nizado e subsidiado pela igreja. A
Casa de Oração vai contribuir com

acertidão de casamento, alianças,
vestidos, temos, fotografias e até
dos cabelos das noivas. A ajuda
será para os casais que não têm

condições de comprar os itens.

Segundo um dos organizado
res, Eduardo Schuster, essa será
a maior cerimônia feita pela igre
ja. As inscrições podem ser feitas
até este domingo, pelo telefo
ne 3370-6180 ou pessoalmente
na Casa Pastoral (casa de muro

roxo), na rua MaxWilhelm, 832,
no bairro Baependí.

Pastoral'; �'.

Encontro
, .

reune Jovens - -

Por meio de oficinas e

apresentações culturais, a

Pastoral da Juventude da
Diocese de Joinville, irá de
bater questões referentes à
vivência da juventude neste

domingo, Dia Nacional da

Juventude, no Colégio Ma
rista São Luís em Iaraguá
do Sul. O

.

evento, que terá

edições no País .inteiro, terá
início às 9h e pretende reu

nir cerca de dois mil jovens
entre os 14 e 29 anos da re

gião. Não é necessário' fazer

inscrição e a participação é

gratuita e aberta aos jovens
de todas as religiões.

'

li

Qualquer jovem, fami
liares e amigos que se sentir
convidado a participar será

bem-vindo", disse o coorde
nador diocesano da Pastoral
da Juventude de Ioinville, Io
elso da França. Na parte da
manhã, líderes comunitários
e coordenadores diocesanos
das cidades que compõem a

comarca da diocese joinvilen
se irão ministrar 18 oficinas
de 1h30 de duração, que dis
cutirão temas relacionados à

juventude como vocação, afe
tividade e sexualidade, juven
tude e vida, entre outros.

Para as 15h está progra
mada uma caminhada pelas
ruas centrais da cidade e às
16h o evento será encerra

do com uma missa que será

presidida pelo Bispo Dio
cesano Dom lrineu Roque
Scherer. "Quem quiser par
ticipar que venha de braços
abertos e com o coração
cheio de esperança para
continuar vivendo e enfren
tando as adversidades que
cercam a juventude", convi
dou o coordenador.

O Dia Nacional da Juven
tude é um grande encontro
de jovens da igreja católica
realizado há mais de 25 anos

pela Pastoral da Juventude em

todo o Brasil, Com o tema: "Ju
ventude e Vida" e lema: "Que
vida vale a pena ser vivida?". O
evento é também uma prepa
ração para as comemorações
dos 30 anos da Pastoral da Ju
ventude em Santa Catarina,
para a Campanha da Frater
nidade 2013 e para a Jornada
Mundial da Juventude que
acontecerá no Rio de Janeiro
em Julho de 2013.

�

_ ,.,,"1
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"Vamos ao teatro"!
Jaraguá está com grande

movimentação na área teatral
com a Temporada Teatral 2012.
Desde os primórdios, acida
de valorizava a cultura teatral e

havia uma sociedade especial
mente vinculada a esta área,
bem como muitas escolas re

alizavam sessões teatrais com

seus alunos em espaços como

Salão Buhr, Salão Mielke (Lo
renzen), Bosque da Saúde. Mais

tarde temos também a vinda de
circos teatros como o Philadel
fia. No anúncio de hoje temos a

apresentação teatral, em agosto
de 1929, da senhorita Charlotte
Christann e de Hans Nachreiner,
com a peça ao Satanás". A peça
criminal esteve sendo apresen
tada no Salão Buhr, situado na

Rua Emilio Carlos Jourdan. Os
atores estavam hospedados no

Hotel Wensersky.
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

DE o
im S A L O N B U H R

Donnerstag den 15. Rugàst 1929
-, �.__....- .,......__ - .. -

"DER SATAN"
lirl",J'1t118Ii;t.·/' ,II' ., ·.t4k&(�

Ii a ti p t d a r s f � I I e r:

Charlotte Chrisfano (
ftans Nacbr�iDer (

\10m
Georg Nobern-ênsemble

Aníang 8,30 tihr abends.

.�\;urr�erierter·Stuhl i B$300 - Nichtnumerierter-Stuhle 2$200

Vonu:rl·wul: -� .. bei F', Bcckcr A. Müller �aljnger &; Cia
Hotel Wénsel'skv,

.J

Jornal COITeio do Povo, agosto 1929
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JUNTOS
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Lunerider ����
*

Lunelli �iUlZcyJ�* C
Grupo Lunelli

Atividades da adlninistração lDunicipal
O que acontecia na sede da

Intendência Distrital de Iaraguã
era publicado no jornal Correio
do Povo. Em maio de 1928, o In-

. tendente assinou contrato com

Lorenço Lorenzi para a constru

ção de um pontilhão de cimen
to armado e macadamização de

Era comum há algumas
,

décadas a celebração da festa
da cumeeira, ou seja, quando
uma edificação em constru

ção chegava ao telhado, co

memorava-se. Assim, muitas

edificações foram agraciadas
com esta festa, e no caso da

fotografia é a sede da So
ciedade Atiradores Iaragua,
inaugurada em 1931. Pouco

antes, 22 de março, a diretoria
recebia os convidados para .sua
festa da Cumeeira ("Richtfest"),

, congratulando-se com os asso

ciados. Sempre acompanhad
de umabanda musical.

Retorcida a Hansa. 'O serviço re

ferente ao macadame seria pago
pelos moradores marginas da es

trada. Foi também éntregue para
o Intendente a planta do cemi
tério municipal. Outro contrato

assinado com Eurico Marquardt
e Augusto Pereira de Lacerda pre-

via o abaulamento e macadami

zação das estradas Itapocu Hansa

e Domingo Novas. Estava ainda
sendo preparado o terreno para
a construção das edificações que
serviriam para a fábrica de tubos
de cimento, almoxarifado e gara
gem da Intendência do Distrito.

Festa da ClUDeeira

Sociedade Atiradores no ano de 1931

Sociedade elege nova diretoria
Dia 8 de outubro de 1928, a

Sociedade Familiar de Diversões

elegia sua nova diretoria, a saber:
Presidente João Adams, Vice-pre
sidente Sra. Bernardo Grubba, lo

secretário Francisco Fischer Ju
nior' 20 secretário sra. Jacob An

dersen, lo Tesoureiro Leopoldo
may, 20 tesoureiro Carlos May, Di-

retor de Cena Portuguesa Haydéa
Silva, Diretor de cena alemã Carl

Scholz, Ponto de cena alemã Fritz

Vogel, Ponto de cena brasileira
Francisco Dutra Junior. O Con
selho Fiscal era formado pelo sr.

Arthur Breithaupt, João Thiedke,
Francisco Fischer, Adolpho Fied
ler e sra. Lucia Buck.

No dia 14 de outubro da

quele ano a entidade realizou
a apresentação de duas comé
dias: Um marido vítima das mo

das e Hans Huckebein. A renda
foi revertida para a família Nu

nes, que muito necessitava des
te gesto de caridade. A socieda
de foi dissolvida em 1933.

FamíIias alemãs de Jaraguá do Sul homenageadas
nos 180 anos da Imi.gTação Alemã no Brasil

Friedrich Carl Albert Vasel- Chegou em Iara
guá em 1897, instalando-se em Itapocuzinho I,
com sua esposa Maria Schwanberg. Foi professor
de português e alemão na Escola da Localidade

Itapocuzinho. Também foi guarda-livros e balco
nista no comércio de Georg Czerniewicz. Exerceu
a profissão de guarda-livros em outros estabeleci
mentos comerciais. Faleceu na Barra do Ribeirão
Molha em 07/10 /1931. Seu filho Curt Vasel, faleci
do em 08/01/1971, foi balseiro e canoeiro da balsa
de Georg Czerniewicz.

Hermann Mathias - Casado com Ulrica Kuhl Ma

thias, tiveram seis filhos. Veio da Alemanha para Blu
menau e de lá para Iaraguá, na localidade de Rio da
Luz II, na década de 1890. Edificou a maior casa co

mercial daquela região, servindo inclusive, como re

vendedor de produtos da Casa Salinger de Blumenau.
A casa comercial servia também de pensão para os

viajantes, com estábulo para os animais, para prosse
guirem viagem. Atendia a transportadores que traziam

produtos 'de Blumenau para São Francisco do Sul, uti

lizando carroças com seis animais.
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'Telinha

Salve Jorge
estreia

na Globo
....._ nquanto a novela

'Avenida Brasil" es

tava bombando a

Globo já estava pre
parando uma tra

..._.ma para substituí-la
no horário nobre. A nova novela
a ser exibida após o Jornal Nacío
nal será Salve Jorge e está sendo

- escrita por Glória Perez, respon
sável por grandes sucessos como

"O Clone", "Caminho das Índias"
e 'América" Com um elenco

numeroso, a autora conta com

grandes talentos para reforçarem
a sua história.

Glória Perez está trazendo

para a nova novela alguns dos
atores com quem já trabalhou,
como é o caso de Giovanna An
tonelli e Dalton Vigh, que fize
ram Jade e Said Rachid em O

Clone, além de Antônio Callo
ni, Nívea Maria e Totia Meire

les, que também integravam o

elenco da novela. Outros dois
atares com quem Glória Perez

já trabalhou e traz novamente

para uma de suas produções é
Deborah Secco e' Caco Ciocler,
que fizeram parte de América.

O time de estrelas que irá

Sinopse do enredo
A novela tratará sobre um

tema polêmico, o' tráfico de

pessoas. A protagonista ,de
Nanda Costa será uma das víti
mas e conquistará o coração de
Téo (Rodrigo Lombardi), que
será um chefe da UPP no Com

plexo do Alemão (fictício).
Parte da novela será ambien

tada na Turquia (Istambul e Ca

padócia' onde São Jorge Nasceu)
e outra parte no Rio de Janeiro
(Morro do Alemão) e alguns dos
atores já estão morando por al

guns meses no Oriente Médio

para as gravações e também para
se adaptarem à região. Flávia
Alessandra será a tenente Érica,
uma veterínária militar.

A novela irá abordar também
a fé em São Jorge da Capadócia,
que representa a força que to

dos precisam ter para matar os .

dragões da vida. Uma mudança
de nome havia sido sugerida,
para evitar a rejeição dos evan

gélicos, mas "Salve Jorge" foi
mantido. A novela está prevista
para estrear em outubro ou no-

,

vembro deste ano de 2012.

CENA .II. cavalo, Theo (Rodrigo Lombardi) na

procissão de São Jorge: santo faz uma ponte
simbólica entre Brasil e Turquia

PERSONAGEM
Detalhe da

produção que
ilustrará o primeiro
capítulo da novela

_-
.

Nova novela do horária

FOTOS JOÃO MIGUEL IR/ GLOBO

dar vida aos p�rsonagens da
nova novela está fortíssimo,
com quase 100 personagens.
Número que impressiona para
uma novela, mas não quando
se trata de lima produção de
Glória Perez, já que a novelista
tem esta característica de . tra

balhar com um grande elenco.
A talentosíssima Ana Beatriz

Nogueira está emendando um

trabalho em outro. Após viver a

esposa traída Clarice Cortez em

Insensato Coração e concluir o

trabalho já para entrar para o

, time de AVida da Gente, dando

filha da dançarina Gretchen,
para o elenco da novela, mas

esta pode ter sido uma estraté

gia para chamar mais atenção
para a produção. Veja a seguir
outros confirmados para o

elenco: Cláudia Raia, Cristiana

Oliveira, Tiago Abravanel, Ni
cette Bruno, Anderson Muller,
Nívea Maria, Suzana Faini, Le
tícia Spiller, Malvino Salvador,
Domingos Montagner, Cleo
Pires, Regiane Alves, Fernan
da Paes Leme, Odilon Wagner,
Murilo Rosa, Antônio Calloni,
entre outros.

um show de interpretação com

a também esposa traída e mu

lher inconveniente Eva, agora
ela foi escalada por Glória Perez

para encarar mais um trabalho
. na séquência, em Salve Jorge.

No elenco principal, Nan
da Costa, Rodrigo Lombardi
e Flávia Alessandra vivem um

triângulo amoroso. Totia Mei
reles também terá um. papel
de destaque, vivendo uma vilã

que irá infernizar a vida dos
outros personagens da novela.
A autora causou polêmica ao

selecionar Tammy Miranda, a

Deslqn e Sofisticação
Conheça o novo Shqw Róom de puxadores da Bauwelt

o
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Puxador para box de vidro

Square / Diamond
Zen
� 46 x 4ómm,
* Produzido em aço inox cromado
com detalhe em cr,ístais Swarovski.

--
--

Bauwelt
ZEN SWAROVSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Bauwelt Materiais de Construção - RUA BARÃO DO RIO BRANCO - N° 1000 - CENTRO - JARAGU� DO SUL - sc

Vendas (47) 3376-8100 www.bauwelt.com.br
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Charles Zimmermann,.
escritor

charlesautor@gmail.com
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'Fidelismo

Quando Pidel Castro renunciou, passou
o bastão para seu irmão Raul, muitos

se perguntaram se Che Guevara estaria ao

seu lado, seria seu apoio ou seu difamador,
se vivesse. Seria impossível prever, mas

um e outro eram diferentes, e a diferença
os uniu. Pidel é um mestre absoluto na

oralidade, um exibicionista da palavra,
como extraordinário poder de convencer e

ludibriar pessoas. Che Guevara era austero,
profundo, mas recatado. Isso talvez ajude
a explicar que o Che (cultor do concreto)
tenha "deixado" Cuba sob a proteção de
Pidel, ao discordar da influência soviética.
Dos 11,5 milhões de habitantes de Cuba,
mais de 70% nasceram depois que Pidel já
havia assumido o poder, na revolução de
1959. Cubanos das gerações mais velhas,
saudosistas, "defendem o sistema" com

unhas e dentes. Gerações mais novas, que
cresceram cansadas de ver promessas de
uma vida melhor não se concretizarem,
aguardam todos os dias por mudanças
significativas. Homem de peito, por ter

resistidoà arrogância dos EUA, acredito

que Fidel não seria esse Fidel badalado,

't:;: ...

comentado e ouvido mundo afora sem o

embargo americano. Os EUA colaboraram

para o seu estrelato. De acordo com

estatísticas da ONU, Cuba é o sexto País do
mundo em desenvolvimento humano, a

mortalidade infantil é a menor da América

Latina, seis por mil crianças nascidas,
ao mesmo tempo em que escasseiam
alimentos e roupas. A população não conta

com sabonete, xampu, batom, porque são

Cubanos das gerações mais

velhas, saudosistas, "defendem
o sistema" com unhas e dentes.

itens considerados supérfluos. Sorvete em

Cuba só existem dois sabores, baunilha e

caramelo. A diferença consiste em um ter.

açúcar queimado, ou não. O atendimento
de saúde publica é bom, de educação
excelente, mas, como bico, médicos e

engenheiros carregam malas de turistas,
ou são motoristas destes. As gorjetas em

dólar, acumuladas, são muito maiores que

seus ganhos. As "gineteiras" (as garotas
de aluguel nos hotéis para estrangeiros)
possuem carteira profissional. Quando
estive na ilha recordo que a camareira de
uma pousada insistia em falar para mim;
"tres dólares". Demorou para me "cair a

ficha"; o que ela estava dispondo, eram

agrados sexuais por esse montante.

Mudanças, melhorias como a anunciada
recentemente, em que cidadãos
cubanos poderão viajar ao exterior sem

a necessidade de uma "autorização"
do governo, somente mostrando seu

passaporte, sempre serão acolhidas
em duplo sentido a quem está fora da
ilha. Obter o passaporte é a questão.
Quais as regras para o cidadão cubano
obter o passaporte é a questão. Cuba é

sempre assim: um duplo sentido. Não faz

tempo que o governo cubano anunciou
a liberação de compra de automóveis

por parte do seu povo. Mas as regras
consistiam a somente quem estava ligado
ao funcionalismo público.
Mudanças continuarão, nem

Raul Castro parece saber.

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

companheiro de estimação nas páginas doFacebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sulc

•

qu, animalLADO A LADO - GLOBO· 18R
Edgar se lamenta para Laura de ter participado de um ataque contra

Bonifácio. Laura pede para Isabel aceitar a ajuda de Albertinho. Margarida vê
o panfleto contra o marido na casa de Edgar. Margarida desiste de entregar
a carta que recebeu para Edgar. Neusinha encontra Quequé na rua com a

moça para quem ele deu o convite. Mário pede para Diva ajudar Neusinha
com o teatro. Praxedes invade a redação do jornal de Guel1'a. Constância lê
a carta endereçada para Édgar e fica furiosa. Fernando descobre que Edgar
é cúmplice de Guerra ao ver o panfleto na bolsa de Margarida. Fernando
denuncia o irmão para Bonifácio. Zé Maria agradece Edgar por tê-lo ajudado.
Bonifácio chega à casa de Edgar com Praxedes e dois policiais.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Otávio mente para Roberta. Juliana nega que tenha algo com Fábio, mas

Vânia não acredita. Carolina fica eufórica por voltar a trabalhar na Charlo's.
Fábio procura Ciça na natação. Frô conta para Ulisses que Fábio beijou Caro
lina à força. Charlô e Roberta conversam em um restaurante. Otávio confessa
a Felipe que não tem o recibo de pagamento das ações de Vitório. Semíramis
fica nervosa com a presença de Nenê. Carolina mente para Juliana sobre a

relação de Fábio e Manoela. Nenê pede para guardar seus pacotes na casa

de Semíramis. Juliana aceita a carona de Nando. Charlô garante a Roberta
que vai ajudá-Ia a descobrir o que aconteceu entre Otávio e Vitório. Manoela

liga para Carolina. Nando fica penalizado ao ver Juliana chorando. Juliana
termina seu romance secreto.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GABRIELA - GLOBO
Não é exibida no sábado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

A,princesa
_Sophia é O

'bebê' da casa

e faz a alegria
da família.
É o amor da
mamãe Bruna
e da vovó

Magda

.. Aniv
20/10 Edson Junckes Mariana Nelmann 21/10 . Diego F. Fragoso Josus Lossi

Everson Jagn Mariza Iria Klein Dionéia Puttbs Marcia G. Bassani
Antoniele Merini Gerson M. de Oliveira Marli de S. San Clemente Adenice A. B. Sardanha Evanilda Backes Marli Rengel
Antonio Lescowitz Filho Giovani Venturi Maurici A. Perkoriski Alcides Zastrow Fabiano L. Bastos Neuritânia M. de A. Nagel
Arilton Gerent Gisele Weingardne! Mauricio dos A. Junior Amderson Nasato Gabriel Assis Odirlei Martins

Carla Grutzmacher Jaime Teodoro de Avila Mauricio Peres Antonio Schwirkowsky Hans Kanzler Olga Saibert

Carla Grutzmacher Jair da Silva Ronaldino Rahn Avenita. Gessner Heidi Kanzler Richard Mahnke

Cariar Grutzmacher Jardel Lange Ruth Z. Friedemann Bruno Schimiguel Hilário Weber Roseli Westphal
cindia nara Jardes Lange Sara A. dos Santos Charles Frank Garcia Hilda Wolf Silvino Forlim

Claus Melcher João C. Coelho Valmir S. de Lima Charles R. Gomes Ida Caroline de Andrade Terezinha G. Ristou

Dirceu Hister Jonas dematte Vanderlei W. H. Lenz Clara Guths Inaura Mattos Vitória G. Schroeder
Dorizete Andreghetoni Jusemar Boing Claudio· Ronclavilo Ivo H. Júnior Waldemar Blanke

Dusnelda Schumacher Marcos Gumz Claudio Straub Ivo O. Piazetzni William Voigt
Dusnilda K. Schumacher Maria T. Kath Denise Ramos Jeane Schmidt Zelinda Gneipel
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Cultura
Aproveite para
curtir no fim
de semana a 2a

Mostra de Teatro
Lambe-Lambe
de Jaraguá do Sul.
Uma realização
da Cia. Alma livre,
com correalização
do Sesc e apoio do
Fundo Municipal
de Cultura. A

programação
de hoje começa
às 10h na Praça
Ângelo Piazera:Já
às 19h no Sesc, rola

cordTaternização
entre os Lambe
Lambeirose

simpatizantes. No

domingo haverá

apresentação das
caixas às 15h,
na Praça Ângelo
Piazera. Vá se

divertir!

A Fundação Logosófica
deJaraguá do Sul

promove a atividade

Diálogo Jovem, tendo
como tema de estudo
o livro "Deficiências
e Propensões do Ser
Humano" de González
Pecotche, precursor da

Logosofia. O evento

acontece hoje, com o

sub- tema "Flexibilidade
x Rigidez': no horário
das 15h às 16h, na sede
da Fundação Logosófica,
na ruaJoão Planincheck,
141. Contato: 3275-1867.

Rock
O Projeto Rock
Brasil Anos 80 terá
sua quarta edição
neste domingo,
às 14h, no Parque
Malwee. Haverá
show acústico com

a banda Tribo da
Lua e convidados

especiais,
apresentando as

melhores músicas
dos anos 80.
O evento é

gratuito.
MARIANA BOROIDIVULGAÇÃO

A empresária Joelma

Zbnmermann, que
comanda a loja Denan,

comandou visita à
Mostra Casa Nova na

última quarta-feira, em

F1o�ópolis.Elalevou
um grupo de arquitetos e

decoradores para conhecer
os ambientes projetados

DO evento, especialmente
os da Luxaflex, por

Hunter Douglas, marca

que representa. O passeio
terminou com coquetel
no espaço Wine Bar. Na

foto, Daniela Heck, Joelma

Zimmermann, Silvana
Pretto e Ana Wolf

"...,'

Oferecemos completo serviço de LaV'a�o e

Manutenção de Persianas de todos os modelos,
__

e também Lavaçãode Sofá� e Tapetes.
_

Ruo AJfiT'edo NvuHer .. 595 - Solo (ri - Centro
C C/! r" -I, 1"'/,0 0,0/'"'1' I' í " II. ,.

S"r, e'pt" 0,..;1')<' I �
..)Ol- I 'L - 1'\,;,Q.'SSOrOln.aUO,o, - .1..

Fones::, (,41] 3319·,5615 / (41] 9192·4606
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\ ISO 9001
Bela Catarina
RESTAURANTE&CONFEITARIA

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Homenagem
1\ Ta quinta-feira, o diretor

1 "presidente da Dipil Indús
tria Química, Alberto Correa,
recebeu das mãos do coronel

Gonçalves, o troféu Amigo do
14° Batalhão da Polícia Mi

litar, além de diploma e uma

carteirinha de identificação,
pela, constante ajuda ao órgão
público. A premiação ocorreu
na Câmara de Vereadores de

Massaranduba, em solenida
de que contou com a presença
do prefeito Mário Fernando

Reinke, do presidente do Legis
lativo, Pier Gustavo Berri, do

major Jofrey e do sub-tenente
Sales, comandante do Gru-'

pamento de Polícia Militar de
Massaranduba.

I,
,

,

! RICOH
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NIVER A senhora Dirce Péixer Rausisse,
que posa ao lado do filho Zeca Raus�s, o

nO 15 dos 18 filhos, será a grande anfitriã
no domingo, no sítio da família. Ela vai

comemorar os 83 anos com todôs os

familiares.�Serão mais de 150 pessoas

HOMENGAEM O sub-tenente Sales, comandante do grupamento de

Massaranduba, e o comandante geral, coronel Gonçalves, durante a entrega
do troféu'Amigo do 14° Batalhão da Polícia Militar ao sr. Alberto Correa,

presidente da Dipil,_ e sua esposa, sra. Denise Rocha

BATIZADO De Atlanta, Estados Unidos, o casal KC
Decker e Renata Janssen, a primogênita de Teco e

Solange Janssen, batiza hoje em Jaraguá, a rillta

Amélia, que posa com o irmão John Henry

Dose dupla
No próximo dia 8 de
novembro receberei o prêmio
como o colunista mais

prestigiado e a Revista Nossa,
como a mais lida da região.
Apesquisa foi realizada pela
Mérito Pesquisas.

GREYCI MOSER FOTOGRAFlAlDIVULGAÇÃO

Adefig
Hoje, a partir das 11h,

,

estaremos em Guaramirim, na

Sociedade Diana, prestigiando
a 1 a Feijoada da Associação
dos Deficientes Físicos de
Guaramirim. O feijoeiro será
Tato Branco e sua equipe,
formada por Valdirzinho,
Bini e Todynho. No palco,
para animar o frege, um

acústico com a revelação do

sertanejo catarinense Bruno
& Díonatas. Ingressos no

local no valor de R$ 15. Toda a

renda será destinada

para a entidade.

TROCOU
IDADE
A fotógrafa
Greyci Moser
Murara foi a

mais festejada
aniversariante
do dia 19

Teo & Edu
Neste sábado, a dupla
Teo & Edu, sertanejos que
embalaram com sucesso

, a 12a, Feijoada do Moa,
em setembro, e uma das

revelações no cenário
nacional, estará no palco da

festejada casa noturna The

Way Club. Imperdível.
'

Led Zeppelin
Neste sábado, vai rolar na

Lico Bar, do meu amigoNení
Iunkes, um super show da
banda Led Zeppelin Cover.
Vai perder?

ESEDtltlR PORR
SEIlJ FIlIJU RO.Avida só

pode ser

entendida
olhando-se

para trás.
Mas só pode

ser vivida
olhando-se

para frente. /'
Soren

Kierkegaard

Batizado
o casal KC Decker e Renata

Janssen, aterrissou de Atlanta,
Estado Unidos, e vai batizar

hoje, em Jaraguá do Sul, a

gatinha Amélia, a neta mais
nova do casal Teca e Solange
Silva Janssen. Felicidades!

GUARAMIRlMUniformes'
Cami$etas Personali%adas

1 Moda. Masculina I Feminina

(47,) 3376-1378

I

INSCREVA-SE JRTURNO DURAÇÃO
Administração

- Com linha de formação em Comércio Exterior Noturno
'

4 anos
- Com linha de formação em Finanças Noturno 4 anos'

o... Com linha de formação em Marketing Nóturno 4anos
- Com linha de formação em Recursos Humanos Noturno 4 anos

Arquitetura e Urbanismo Noturno S anos

Ciências Contábeis Noturno 4 anos

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda Noturno 4 anos

Design com Habilitação em Moda Noturno 4 anos

Direito Noturno' S anos

Engenharia Civil Noturno 5 anos

Engenharia de Produção Noturno S anos

Engenharia Química Noturno 5 anos

Psicologia Noturno 5 anos

Niver 110
Renato
Embora não pareça ter tanto,
quem pontua hoje 5.0 é o

meu querido amigo Renato

Koslowski, da Menina Linda.
A festa para comemorar a data

especial será na próxima terça,
em torno dos convivas do

grupo Loks, com mesa regàda
-

a salmão.camarão e vinhos
de primeira linha. Parabéns,
Renato! O meu desejo é

que você tenha saúde e seja
plenamente feliz.

Onde comer bem em Jaraguá'
No Restaurante Galo Londrino.

Um dos melhores buffet da cidade.

ESTUDE SEM SE PREOCUPRR tUM MENSIU.1DROES!
�� �FINRNCIER1É 100 % DO CURSO nUM FIES.

� • PRGUE RPENRS R$50* R CnOR 3 MESES

FIES EM PRRCIIJIS EIXRS.

Leodo dos Cowboys
Quem esqueceu ainda está em tempo de desculpar-se:
Leodornar Lopes, o Leodo dos Cowboys e avô do Teodoro,
estreou ontem, dia 19 de outubro, 6.1. Parabéns. Seja feliz,
porque você merece e muito, irmão.

","',
","?, '," CURSO'SURERIOR DE:,mECNOlOGIA' ,:r:,"�',,'" r'.'

I ); "J I I I II I �'r I
"I ) I

I

Análise e Deselvolvirnento de Sitemas
Redes de Computadores

Noturno

Noturno
2,5 anos

2,5 anos

GRUPO

.RI&SSELVI
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•

Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �

A gatinha Larissa
Karoline fará sua

conf"IrlDaÇão neste

domingo e festejará
com sua família e

convidados. Filha,
,

nós te amamos muito.
Que Deus te ilwnine.

Parabéns!

Familiares e amigos
de Emma Vogel

Bartel reúnem-se
neste domingo, para

comemorar seus 90 �os
de vida, completados no

último dia 17. Parabéns!

Este sábado, dia 20, é Um dia especial para Sabrina
Ribeiro e Rodrigo Ribeiro, pois eles comemoram' 2

anos e 10 meses de namoro. Ela agradeee por ele
fazê-Ia muito feliz e diz que o ama muito

Em apoio ao Outubro Rosa,
promovido pela Rede Feminina

de Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul, a empresa
jaraguaense AdIin Plásticos,
fabricante de materiais para

saúde, principalmente voltados

para a prevenção do câncer de
colo uterino, promoveu uma

ação interna para divulgação
da campanha. A empresa
incentivou a compra das

camisetas que gerou fundos

para as ações da Rede. A

entrega da doação realizou
se no dia 8 de outubro nas

instalações da empresa. Todos
os colaboradores estavam

presentes e sobrou alegria

•

,:-ormltz
Precisa-se URGENTE de Van ou Topic

para transporte de funcionários de
'Guaramirim a Schroeder I nos horários
de 1° turno, 2° turno e 3° turno. Tratar

fone: 2106-6700, 2106-6711 ou 995�-2659.

Ailson e Adriana Campos Manoel com grande
alegria celebram neste domingo a Ia Comunhão de

seus rllhos Mariana e Lucas. Felicidades!

Enzo comemorou

aniversário de 2 aninhos
no dia 19. Papai Jica

e mamãe Francine
te amam muito!

Felicidades! .

Os sapecas
Mélany Ribas e

Pedro Stãhelin dando
uma voltinha de

super motoca

www.ocponline.com.br

!
,

I Almoço
i Neste domingo, a

Associação Recreativa e

I' Cultural Rio da Luz "Salão

I Barg", de Iaraguá do Sul,

I promove almoço, com

1 o tradicional marreco
t recheado, costela fogo de

chão, acompanhamentos'
e sobremesa. O almoço
será servido a partir das
l1h30, após terá Tarde

Dançante animada pelo
,

Musical Sertanejo. Valor por
i pessoa R$ 17. Endereço da

Sociedade: rua Eurico Duwe,
2.600, Bairro Rio da Luz r.

'ail
A Sociedade Alvorada,
no Bairro Rio Cerro, em

Iaraguá, programou para
hoje baile público com

i animação da banda Estrela
D'Alva, de São Francisco do
Sul. Ingressos antecipados:
Posto Mime (matriz e Barra
e Rio Cerro) e Flasch Vídeo
Locadora.

,: Festa
'i A Igreja Matriz São

Vendelino, de Schroeder,
� convida para grandiosa

festa anual em honra ao

padroeiro. Na programação
de hoje, às 19h30 - Santa

! Missa e após jantar com

churrasco. No domingo,
,

às 9h30 - pré-inauguração
da Igreja, às 10h - Santa

Missa, l1h30 - almoço com

churrasco, galeto, maionese,
saladas e strudel, 14h - café
com bolos, cucas e brindes.
Durante a festa, haverá

brinquedos para as crianças
II e diversão para todos.

1� Participe e contribua com a

�� ampliação da igreja.
DIVULGAÇÃO
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Nasce primeiro filho
de MeganFox

Os atores Megan Fax e Brian Austin
Green tiveram o primeiro filho do casal. O

bebê, de nome Noah Shannon, nasceu no

27 de setembro mas só foi divulgado pela
mãe hoje em sua. conta no Facebook. "Fo
mos muito sortudos por termos algumas
semanas de paz em casa. Ele está saudá

vel, feliz e perfeito", escreveu. Megan ainda

agradeceu aos fãs e a todos que enviaram

energias positivas.
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Novaes irá receber
medalha da Câmara

Marcello Novaes irá receber a meda
lha Albert Sabin, homenagem aos que
se destacam na cultura, pela Câmara de
Vereadores do Rio de Janeiro, de acor

do com informações do jornal O Glo
bo, de quarta-feira. A sugestão foi dada

pela vereadora Teresa Bergher (PSDB).
O ator interpretou o vilão Max na no

vela Avenida Brasil, que terminou nesta

sexta - feira.

Alinne Moraes
revela ser ateia

Alinne Moraes revelou durante uma en

trevista coletiva da nova série em que será

protagonista, "Corno aproveitar o fim do
mundo", ser uma pessoa ateia, que acredi
ta apenas' em energias. A atriz, que ironi
camente interpretará a supersticiosa Kátia

Maia, disse: ('As pessoas cobram que você
acredite em alguma coisa. Eu acredito
em mim, tenho fé em mim. Eu sou meu

Deus. Escrava da minha própria criação".

Horóscopo
CV) ARlES

.

I· Demonstre seus talentos e sua competência neste
dia AstraJ favorável para participar de atividades que
envolvam um grande número de pessoas. Esteja
mais presente no seu círculo de amizades. Preserve a

serenidade na relação amorosa Cor: branco .

\..i TOURO .

U O clima estará tenso: propício a discussões de todos
os tipos. Se puder, fuja disso! Prefira ficar com pessoas
queridas e frequentar ambientes conhecidos. Aprove�
o seu charme e carisma para atrair um par ou fortalecer
seu romance. Cor: branco.

II GÊMEOS
Tente controlar sua ansiedade. Não fique pensando em

mudar radicalmente a sua vida a toda hora: é melhor
deixar as coisas como estão para não ter de refazer tudo.
CUidado também com a sua impulsividade na sua vida

'. afetiva Cor: tons escuros.

� CÂNCER
� Passeios em pequenos grupos contam com boas

energias. Mas é preciso selecionar bem as pessoas que
estarão ao seu redor para evitar conflitos. No campo
amoroso, divergências não estão descartadas. Passe
mais tempo apenas com seu par. Cor: roxo.

..() LEÃo
UL CUide das responsabilidades e atribuições domésticas

antes de se dedicar ao lazer. Selecione melhor suas

amizades e se comprometa apenas com aquelas
pessoas nas quais confia de verdade. No campo afetivo,
curta cada momento a dois. Cor: marrom.

Wh VIRGEM

II...\' Há uma certa tendência a se irritar com facilidade. Se

quer se divertir, será preciso manter a serenidade e a

calma Não tente impor suas vontades às pessoas ao

seu redor. A dois, tenha cautela se não quiser tumultuar
o relacionamento. Cor. branco.

Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. -14:00, 15:50, 19:30,

21:20
• ARCOIRIS 2
• Madagascar 3 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19: 10, 21: 10
• Resident Evil 5 - Leg. - 15:30, 17:20
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:10, 16:00,

17:50, 19:40, 21 :30
.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D/Dub. - 15:50, 17:40, 19:30,

21:20
• Procurando Nemo 3D/Dub. - 13:50
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal4 - Leg. --14:00,15:50,

17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX3
• Ted - Leg. - 14:30 16:40, 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20,

19:10,21:00
• ARCOPLEX5
• Até que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00,

19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Entidade - Dub. - 19:30
• A Entidade - Leg. - 21 :40
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30 15:30 17:30
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00 16:00,

18:00, 20:00, 22:00
.GNC3
• Busca Implacável 2 - Dub. - 14:45 21 :30
·Ted -Leg.-17:1019:20
• GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 15:00, 17:00, 19:00 21 :00
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe -13:5016:15,

18:45, 21 :20
• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - 14:20
·Intocáveis - Leg. -16:4519:10 21:50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13h40, 16hOO, 18h1 O,

20h20
• CINÉPOLlS 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14h30, 16h45,
·19h10, 22hOO

.

• CINÉPOLlS.3
• Até que a Sorte nos Separe - 12h45, 15h10,

17h45,20hOO, 22h25A
• CINÉPOLlS 4

.

• Os Candidatos - Leg. - 13hOO, 15hOO, 17h10,
19h25, 21h30

• CINÉPOLlS 5
• A Entidade - Leg. - 21 h50
• O Diário de Tati -13h10, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉPOLlS 6
·Ted - Dub. -18h50, 21h20
• E aí, Comeu? - 14hOO, 16h20
• CINÉPOLlS 7

AGORA ACHA O

CotJTRÁRio

• Procurando Nemo - Dub. - 13h30
• Busca Implacável2 - Dub. - 15h50, 20h10
• Busca Implacável 2 - Leg. - 18hOO, 22h30A
A - Somente sexta (19/10), sábado (20/10)

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00,

16:00,18:00, 20:00, 22:00
• GNC2

.

• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15,16:20,
18:45,21 :15

• GNC3
• O Diárjo de Tati - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• GNC4
• A Entidade - Leg. - 15:40, 19:50
• Busca Implacável2 - Leg. -13:30,17:50,22:10
• GNC5
• Os Infratores - Leg. - 21 :30
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19: 15
• GNC6
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 15:30, 17:30,

19:30
• Proéurando Nemo (3D) - Dub. - 13:20
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 21 :40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNCt
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30, 15:30,

17:30, 19:30
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :45
• GNC2 .

• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:30,
19:00, 21 :30

• GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00, 16:00,

18:00, 20:00, 22:09

Em "Atividade Paranormal4"cinco anos

após Katie (Kathie Featherston) matara

irmã Kristi (Sprague Grayden) e o cunhado
Daniel (Brian Boland) e levar consigo o

sobrinho Hunter, ela vive com o pequeno
Robbie (BradyAllen) em uma casa. Do
outro lado da rua mora a adolescente
Alice (Kathryn Newton)! que acompanha
os passos do garoto juntamente com o

amigoAlex (Matt Shively). Ambos acham
Robbie bastante estranho, principalmente
quando elefica alguns dias na casa deAlice

após Katie ter um problema e irparar no

hospital. Aos poucos Robbie se toma amigo
de "yatt, o irmão caçula deAlice, atraindo-o
para um universo perigoso.

, �.. r!. � t.·
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Sarah Oliveira escoUte
nome da .primeira filha .

Sarah Oliveira está curtindo cada mo

mento de sua primeira gravidez. No séti
mo mês de gestação, a artista já sabe qual
nome dará para sua filha com Thiago Lo

peso "Escolhí esse nome porque sempre
estudei francês e este nome é um clássico",
revelou Sarah, que escolheu Chloe, "Vivo
uma fase muito gostosa", acrescentou, fa
lando da agitação de Chloe. Sarah Oliveira
e Thiago Lopes são casados há sete anos.
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.n. UBRA
- Aproveite o dia em casa para acabar com todas as

encrencas e disputas familiares. Resolva as pendências
com segurança e sem ceder a chantagens e pressões.
Porém, não deseude.de sua vida amorosa Compartilhe
suas incertezas com seu par. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
II L. Prepare-se para enfrentar dificuldades, cobranças e

pressões até mesmo em casa Tudo indica que terá que
mudar sua rotina para dar conta de novos encargos.
No romance, faça um passeio diferente com a pessoa
amada para fugir da mesmice. Cor: lilás.

.. 7\ SAGITÁRIO
)(.

•

O dia requer cautela com sua vida financeira. Contenha
sua impulsMdade ou poderá se arrepender depois.
Organize seu dinheiro e dê o primeiro passo para fazer
economia No amor, o clima é de grande sensualidade
com suacara-metade. Cor: vermelho.

'Y\_ CAPRiCÓRNIO .

.

F Hoje, há uma tendência a se deixar levar pela
impulsMdade. Mantenha a calma e pense antes de
fazer algo de que possa se arrepender. Fique longe
de discussões com pessoas de seu convivio. A dois, a

sensualidade vai dar as cartas. Cor: azul-claro.

� AQUÁRIO
� Há um clima de tensão no ar, mas não desanime. Tudo

indica que terá que lidar com situações familiares

complexas que exigirão decisões difíceis. Avalie as

consequências. No amor, não vá com tanta sede ao

pote. Compartilhe os desejos. Cor. verde-claro..

PEIXES
,

Mantenha distância de pessoas que apenas fazem

cobranças ou pressionam você de alguma forma.
Assim, evita irritações e aborrecimentos. No campo
amoroso, seja paciente e afaste conflitos. Tente.
manter um clima de paz. Cor: branco.
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,Para relaxar

o município 'de Piratuba re

velou sua aptidão para. o turis
mo e hoje é conhecido em todo
o Brasil pela qualidade de sua

fonte de água termal e por sua

rede hoteleira. Contando com

vários hotéis, infraestrutura de
tratamento e de lazer, piscinas,
quadras de esporte e acompa
nhamento médico, incluindo
também tratamentos à base
de argila, massaterapia, trilhas

ecológicas e espaço para a rea

lização de eventos.

Localizada em cenário privi-

legiado, no Vale do Rio do Peixe,
Piratuba recebe milhares de tu

ristas todo ano que vem à procu
ra de tratamento de saúde, des
canso, lazer e qualidade de vida.

O complexo termal abriga
um dos mais belos parques de

águas quentes do Brasil, atrain
do quem busca momentos de
lazer e melhorias na saúde. São

piscinas para adultos e crianças,
chuveiros ao ar livre, duchas e

banheiras individuais com água
na temperatura de 38° C. .

Fonte: aguastermais.com

Propriedades benéficas das águas termais
O grande impulso de Pira

tuba como Estância Hidromi-
. neral começou a acontecer a

partir de 1964, quando a Pe

trobras, em busca de petróleo,
acabou encontrando um lençol
de águas termais, localiiado
a uma profundidade de mais
de 674 metros. Hoje é uma de
suas mais importantes' fontes
de renda.

Todos os anos, em todas as

estações, turistas são recebi
dos no Balneário, cujas águas,

na marca de 38 graus, além de

proporcionarem lazer e .diver

são, ainda são terapêuticas,
com importantes propriedades
medicinais, receitadas na cura

de diversas doenças.
Recomendações da água e

seu uso: no' tratamento de reu

matismos, úlceras, cálculos re

nais, hipertensão arterial, ecze

mas e stress. É recomendado
iniciar com o meio copo de água
antes das refeições, além de cer

ta quantidade durante seus in-

tervalos. Pode-se chegar a tomar

dois litros de água por dia.

Hipertermal

A classificação da água é

água mineral bicarbonatada
e fluoretada. Aspecto límpi
do, incolor, sabor. agradável,
levemente alcalina. Tempera
tura em estado natural 38,6°C
e 56°C na origem. A fonte ter

mal de Piratuba é enquadrada
como sendo hipertermal.

APOSENTADO, COM O.�
CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO

_ t

VOCE' REALIZA MUITO MAIS.

rtl
Q)

• eSPECIAL PARA
APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
POflLlCOS

Fale com o Gerente Bradesco
,

a um Correspondenteou va .

Autorizado da 8ra�esco
tora mais proxlmo.Promo .

725 2335
Ou ligue para 0800

.

.

, ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br FIM DE SEMANA, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2012 1171 CULINÁRIA

r-

I
.t

Tudo ótimo!

Mundial do Páo
o pãozinho nosso de cada dia ganhou um dia especial há 12 anos, quando a organização

international Union ofBakers and Bakers-Confectioners (UIB) resolveu instituir o Dia Mun
dial do Pão em 16 de outubro, a fim de divulgar e valorizar a produção do alimento.

Não se sabe ao certo em que época exata o primeiro pão foi produzido. Presume-se que a

primeira versão tenha surgido há 12 mil anos na região da Mesopotâmia, quando o trigo co

meçou a ser cultivado. Porém, nesse tempo o pão não era fofi
nho e saboroso como você conhece hoje. O alimento feito pelos
antigos era duro, seco e com o gosto amargo, pois era feito com

a farinha misturada com os poucos ingredientes disponíveis na
.

época como o fruto do carvalho e depois assado sobre pedras.
Somente no século 7 a.C., no Egito, os pães passaram a

ser assados em fornos de barro e, mais tarde, o processo de
fermentação foi descoberto, deixando os pães mais gostosos
e macios. A partir daí, a produção do alimento se disseminou
e se aperfeiçoou, resultando nas delícias que são disponibili
zadas hoje em dia em padarias e nas receitas caseiras.

Fonte: http://todaela.uol.com.br

Dicas para o pão perfeito
O grande segredo do pão para que ele fique
muito macio é sovar a massa. Isso faz com

que a massa fique mais elástica, pois é
desenvolvido o glúten da farinha de trigo.
Esse "ingrediente" mágico aparece depois
que movimentamos bastante a massa

com as mãos, fazendo com que a ação
mecânica misturado com a água deixe o pão
elástico. É nesse estágio que as bolhas de
gás do fermento irão ficar presas na massa,

deixando um pão bem fofinho.
É importante que a receita seja seguida à risca,
com a pesagem correta dos ingredientes. Isso
também ajuda a ter uma proporção de líquido
e farinha mais equilibrada, não deixando o pão
muito mole ou muito duro.
Para que a massa cresça bem lisa, coloque um

pano úmido sobre ela, para que não resseque.
É nessa segunda sovada que damos o formato
final ao pão. Depois disso, é só deixar crescer

bem e assar.

Buscamos na elegância, softstlcaçõo e confonto,
oferecer a você o que há de melhor no muna

•

ouc
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

FOTOS THINKSTOCK

M s d
lo accia italiana
Ingredientes para 2 focaccias grandes:
1,5kg de farinha de trigo
750g de água
150g de azeite de oliva

50g de sal

50g de açúcar
50g de fermento biológico fresco

Misture todos os ingredientes à mão e sove até a massa ficar
bem lisa (lO a 15 minutos). Faça uma bola com a massa e deixe
descansar em uma tigela untada com azeite. Deixe crescer até do
brar de tamanho.

Forre duas assadeiras com papel manteiga e passe um fio de
azeite por baixo e por cima do papel manteiga. Isso ajuda a deixar
a massa bem solta.

Divida a massa em duas partes iguais e a abra com um rolo até
ficar dó tamanho e no formato da assadeira. Coloque ela sobre a

assadeira e deixe crescer até que dobre de tamanho novamente
(cubra com um pano úmido).

Depois de crescida, misture no liquidificador 200 rnl de azeite
de oliva e 100 ml de água. Bata até que fique cremoso. Jogue por
cima·das focaccias e faça furos com os dedos até o fim da massa,
encostando seus dedos na assadeira.

\

Salpique sal grosso e folhas de alecrim por cima e asse em for-
no a 180°C por 45 a 50 minutos. Deve ficar bem dourada. Retire,
deixe esfriar por uns 20 minutos e corte com uma faca de pão. A
casca deve ficar bem crocante e o miolo bem macio.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagn, Climatempo e Tempo Agora

Sensação de
ar abafado
Sábado: nebulosidade
variável em se, com

condições de pancadas
de chuva e trovoadas pela
manhã no Oeste e nas

demais regiões entre a tarde e

a noite. Domingo e segunda
feira: tempo instável com

predomínio de nebulosidade
e chuva forte em alguns
momentos, devido a uma

frente fria no Sul do Brasil.
Risco de temporal.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

.;J JiI
Nublado Chuvoso Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Nordeste 5km/h 96
• 9h Nordeste 4km/h 98
• 12h Nordeste 9km/h· 75
• 15h Nordeste 9km/h 58

12mm

80%
• 18h Nordeste 8km/h 51

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 8km/h 74 de chuva,

Humor
Clientes inventores
Um alfaiate comenta com um amigo:
- Eu tenho uma clientela muito variada. Uns são médicos, outros

advogados, professores. Tem até alguns que são inventores.
- Puxa, que interessante! - responde o amigo - Eles inventam o quê?
- Só desculpas, na hora de pagar a conta.

u
•

Preencha um quadrada
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE 8/10

• NOVA 15/10

• CRESCENTE 22/10

Pa vras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

,;fi <ii';

TERÇA
MíN: 18°C

MÁX: 29°C

AMANHÃ
MíN: 15°C

MÁX: 25°C

'�
14°C i

124°C
:. "J

SEGUNDA

MíN: 16°C

MÁX: 27°C

Roupas
leves para

clima
abafado

São Francisco do Sul
• Preamar
• 13hS4: 1,Sm
• 20h34: 1,1m
• Baixamar
• 10h26: O,Sm
• 17h23: O,4m

Itajaí
• Preamar
• 5h10: O,9m
• 11 hSS: O,9m
• Baixamar
• Oh16: O,3m
• 23h34: O,4m

• Preamar
• 4h4S:0,Sm
• 9hS8:0,6m
• Baixamar
• 6h09: O,Sm
• 20h: O,2m

Florianópolis
• Preamar
·Sh19:1m
• 11hS6: 1,1m
• Baixamar
• OhS8: O,Sm
• 21h11: O,3mTábua

das marés Imbituba

.

CHEIA 29/10
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1. O Legal dos desenhos animados / Ancorado
12 i

2. (Med.) Traumatismo numa articulação, resultante 131---+--+---t---+--..,_II---t---+---+----tide uma distensão brusca I Abreviatura (em por- I
tuguês) de Cuba

3� R�staurarite rústico / A principal ilha da Polinésia
francesa, importante centro turístico

4. Exato I A atriz francesa Brigitte, de "E Deus Criou
a Mulher"

6. O são, Judas, "o santo das causas impo�s;íveis",
comemorado em 28 de outubro I Película foto

gráfica ou cinematográfica
6. Costume local, hábito particular I (Ingl.) Trata

mento e penteado dos cabelos, mecha a mecha,
com ajuda de escova e de secador

7. O miolo da ... peroba I 600
8. Pequena propriedade agrícola / Disco luminoso

que circunda as cabeças ou os corpos de figuras
sagradas

9. (Med.) Suor excessivo sob os braços, com mau

cheiro I Ética.

HORIZONTAIS
1. Pontifícia Universidade, Católica I Grúpinho de

amigos
2. Fato imprevisível
3. Grande pedra I Quociente Inlectual
4. No meio de I Um dos quatro pontos cardeais
5.lndecisão
6. Elemento de composição: som, voz (Órgãos hu

manos transplantáveis
7. Um pouco de... urãnio / O tronco da árvore
8. As iniciais do sambista Sargento / (Pop.) Indiví-

duo ruim, de mau caráter, dissimulado
9. Particularidade, pormenor
10. Mamífero de pelame branco no inverno
11. Tornar um terreno desigualou irregular
1'2. Canal no organismo animal J Parte da roupa que

cinge o pescoço ou está junto dele
13. Falecímento, passamento I Estrela de quinta

grandeza que faz parte da Via-Láctea e é o centro
do nosso sistema planetário.

VERTICAIS
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1

fl
s:

3

4

5

B

7

8

9 fi
·10

11

;
�-+---+---t�-+-�+-�--�--��i

�

���-+---r--�--�--+---��--�I
i
..

��---+---r--�--�--+---��--�� .

I

·1R.l°W

'asol!XV '6 'OjllH 'mUlntl 'S ··sollla3S!as 'oH °1 '!iulllsmg 'oso 'S 'awl!:I 'naplll :ç
'IOpJIl8 'OIJ3::J 0" 'n!111 'IlUjlUllO 'E'811::1 'asJojllj oe; 'opeapun.:l'aOOd °1 :SIVOIHI3A

.

'!OS 'Ol!QO °!lL '11J09 'omo 'l�

1RIUllPIlV 'U 'OIlU!WJV 'Ol 'alj!ll190 '6 'll3sj9 'S� 0g 'alSnj 'íun 'L 'SIlIl:l 'OUO:l '9
'o!aQI1l!l 'ç ''os 'alIlI3 "v 'ro 'OpaUIId 'C 'OSIl31;1 "l 'BWJn! '::Jnd '� :SIVINOZll:lOH

oy�n,os

A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!
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Ponto de Vista
Romeo Piazera

Júnior,advogado

Continuidade dos serviços públicos
Nesta semana, os noticiários

.

locais informaram que foi

deflagrado um processo de de
missão de servidores munici

pais que ocupavam cargos co

missionados, e que tal medida
visa a atender à Lei de Respon
sabilidade Fiscal que, neste

sentido, determina que a ad

ministração não deixe dívidas

pendentes. Também ouvimos
nos noticiários que a medida
de corte de pessoal (comis
sionado) acabaria por oca

sionar reflexos na prestação
de serviços por parte da mu

nicipalidade' e em especial de

que tal medida geraria a neces

sidade de redução do horário
de atendimento à população
que de modo geral necessita

de, serviços disponibilizados
pela prefeitura. Pontualmen
te foi informado que o horário
de atendimento ao público, na

prefeitura, seria reduzido e rea

lizado das 7h30 às 13h30.

Ora, que uma administra

ção pública deve ser pautada

Sinusite é uma doença com base
inflamatória e/pu infecciosa que
acomete as cavidades existentes
ao redor do nariz. Estas deveriam

<,

comunicar-se com as fossas nasais
sem impedimentos! São cavidades
revestidas por uma mucosa que
necessita ventilação para a manu

tenção da normalidade na região.
Após infecção virai, inflamação de

origem alérgica 01:1 por poluentes,
a mucosa da região nasal aumenta
devolme e obstrui a comunicação
destas cavidades com as fossas
nasais. Esta obstrução acarreta o

por uma gestão absolutamente
clara e eficiente, especialmen
te no que diz respeito ao con

trole dos gastos, ninguém tem

dúvida. Ninguém tem dúvida
também de que a Lei da Res

ponsabilidade Fiscal serve para
determinar aos gestores públi
cos' que procurem pautar suas

ações administrativas de modo
ético, planejado e responsável,
uma vez que é mero gestor de

'

recursos que são arrecadados
dos munícipes, e que tais recur

sos devem ser devdlvidos sob a

forma de prestação continuada
e cada vez mais eficiente dos

serviços públicos.
Pois bem, voltemos à ques

tão da noticiada redução do ho
rário de atendimento ao públi
co pela prefeitura, tal como foi
informado. Foi dito que a redu-

,

ção do horário de atendimento
aos munícipes, limitando-o ao

horário das 7h30 às 13h30, não

seria prejudicial, uma vez que
não afetaria os serviços tidos
como essenciais, tais como o

setor de protocolo da prefeitu
ra' serviços relacionados com a

saúde (postos de saúde) e com

a educação (escolas e creches).
A pergunta que não quer calar
é a seguinte: os serviços públi
cos que devem ser prestados
com padrões de horários de
atendimento e funcionamento,
de modo eficiente a .atender a

todas as necessidades da popu
lação, resumem-se aos serviços
de uma ou de outra área, ape
nas? Ou é exatamente a quali
dade máxima de atendimento
aos munícipes, sem a limita

ção a determinados assuntos

ou áreas, e sem a limitação ou

redução de horários de atendi
mento ao público, pela prefei
tura' que demonstra o quanto
os governantes municipais se

preocupam com as demandas
da população?

De duas uma, ou os servi
dores comissionados que fo

ram, e também os que serão
demitidos ainda, não estavam

prestando um serviço tido

início da coloalzação por germes
e fungos que estão presentes na

região, mas não encontravam condi

ções favoráveis ao seu crescimento.

Sintomas: A doença pode qerarsen-
'

sação de "peso na face", corrimento

nasal, dores de cabeça, sensação
de mau cheiro oriunda do nariz ou

da boca e obstrução nasal com

eventuais espirros.

Como se prevenir:
• O cuidado com a saúde para se

evitar as infecções virais e a ma-

, nutenção da permeabilidade nasal
durante essas viroses;
• O correto tratamento dos proble
mas alérgicos;

-

• A correção cirúrgica de eventuais
desvios septais obsuufvos e/ou
cornetos nasais obstrutivas podem
prevenir as sinusites.
• Quem vive em regiões frias ou

com grandes variações climáticas

ao/longo dos dias 01:1 meses, deve
tomar cuidados mais intensos pela
propensão maior da doença.

Fonte :www.abcdasaude.com.br

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

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

como necessano e essencial meros inquilinos. A população
à população, já que simples- de Iaraguã do Sul não merece

mente pelo fato de que, com ser mal atendida, e este recado
a derrota nas urnas, a atual já foi dado com o resultado das

administração resolveu gui - últimas eleições. Esta lição de
lhotiná -los do serviço público veria ter sido aprendida pelos
municipal, ou a atitude dos atuais governantes municipais.
gestores municipais possui Competência e excelência
outras intenções, quem sabe no atendimento à população
de 'caráter revanchista e vin - jaraguaense não se faz com

gativo, pelo simples fato de
, redução de horário de atendi

que a partir do dia Iode janei- mento por parte da prefeitura.
ro de 2013 não mais estarão A eventual redução no horário

ocupando o trono instalado . de atendimento à população é,
no topo do "Olimpo" munici- antes, castigo, e este castigo os

pal. Se tivessem logrado êxito jaraguaenses não merecem.

nas eleições municipais, seria
feita esta assepsia na folha de

pagamento da prefeitura?
Bom, quem não pode se

conformar com a, prejudiciali
dade na prestação dos serviços

'públicos municipais, como a

que foi noticiada com a possi
bilidade de redução no horário
de atendimento, é a população.
É a população que é a dona da
chave do Paço Municipal, sen-

,

do o prefeito e toda sua equipe,

A população de

Jaraguá do Sul
não merece ser

mal atendida, e

este recado já
foi dado com o

resultado das
,

últimas eleições.

tOBITUÁRIO
, I,

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br ou pelo telefone 2106-1919.

Na quarta-feira (17), faleceu o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Durval Vasel. Ele
morreu aos 68 anos, no Hospital do Coração, em Balneário Camboriú, devido
a cornpliccçôes causadas por diobetes: Vasel administrou a cidade durante dois
mandatos: em 1983/1988, pelo PMDB, e de 1993/1996, pela PTB. Durante o

governo, criou a Fundação Cultural, instituiu o Samae e a primeira unidade sani
tária municipal, na Vila Lenzi, tendo sido um dos idealizadores da Schützenfest. Em

1990, foi eleito deputado estadual pelo PSDB, O velório aconteceu no dia seguin
te, às 16h, na Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul. O corpo foi

sepultado no Cemitério Municipal do Centro.

• Gilberto Sérgio Lunelli, de 51

anos, faleceu na quinta-feira (18), às

9h30, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na tarde de sexta-feira, na

Capela Mortuária Maria Leier. O corpo

,

foi cremado no Crematório de Itajaí.

• Leoncio Chiodini, de 84 anos, fale
ceu na segunda-feira (15), às 12h 15,
em Jaraguá do Sul. O velório aconteceu

às 1 Oh de terça-feira, no Salão da Igreja
Católica do Rio Molha, O corpo foi se

pultado no Cemitério do Rio Molha.

• Benedito dos S(mtos Rufino, de
62 anos, faleceu na terça-feira (16),
às 15h40, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu no mesmo dia, às

16h30, na Capela Mortuária de Ne-'
reu R'lmos. O corpo foi sepultado no

Cemitério de Nereu Ramos.

• Herberto Alpersted, de 61 anos,

faleceu na segunda-feira (15), às 9h,
em Guorornirim. O velório aconteceu

na terça-feira, às 10h, na Capela
Mortuária Senhor Bom Jesus. O cor

po foi sepultado no Cemitério Munici
pal de Guaramirim.
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Outubro Rosa

Umaatenção
-

,

para dar mais
valor à vida

Rede Feminina de Combate ao Câncer vai às
ruas para conscientizar sobre a prevenção

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

T ourdes Gregório Costa, de 62
.

.l.....enos, é um.a das 60.pacientes
fixas atendidas pela Rede Femini
na de Combate ao Câncer de Iara
guá do Sul que, este mês, intensi
fica a campanha de prevenção do
câncer de mama e do câncer do
colo do útero com a programação
especial do Outubro Rosa. A pro
gramação encerra com a "Cami
nhada Rosa", que acontece neste

sábado, com concentração a par
tir das 8h, na PraçaÂngelo Piazera

,

e saída às 9h.
A caminhada tem o objetivo

de conscientizar a população,
sobretudo as mulheres de Iara
guá do Sul, sobre a importância
do auto-exame de mamas e da

prevenção. A ideia é difundir, a

informação de que o diagnóstico
precoce é essencial e aumenta

substancialmente as chances de
'cura da doença. A Rede Feminina

pede que os participantes vistam
a camiseta do Outubro Rosa, à
venda com as voluntárias da ins

tituição ao valor de R$ 20.
De acordo com a presidente

da Rede Feminina, Rozanda Ba

lestrin, a entidade acaba se trans

formando em um diferencial na

vida de mulheres como dona
Lourdes, em tratamento na enti
dade há mais de um ano. "Desde

que a paciente recebe o diagnós
tico da doença e nos procura ou é
encaminhada pelo SUS, ela rece- ,

be todo o apoio necessário". Entre

Muitas
pacientes
continuam

conosco, mesmo
,

apos a cura

da doença,
Rozanda Balestrin,
presidente da Rede

os trabalhos, um dos destacados

pela presidente é a realização de

palestras de prevenção e as cam

panhas de conscientização das
mulheres sobre a importância do
cuidado constante, dos exames

de rotina e do diagnóstico preco
ce da doença.

O apoio dado às pacientes
durante o tratamento da doença,
que vai desde acompanhamento
psicológico, distribuição de medi

camentos, realização de exames

como mamografias e ecografias,
até a distribuição de cestasbasícas
e o empréstimo de próteses ca

pilares para aquelas que perdem
os cabelos durante o tratamento

quimioterápico e radioterápico,
pode ser estendido para depois da

doença. "Muitas pacientes con

tiauam conosco, mesmo após a

.cura da doença", afirma ela, com

plementdo que também são

oferecidas terapias alternativas

que contribuem para o relaxa
mento e bem-estar das pacientes.
"Algumas realizam sessões de acu

puntura, reike, yoga, fisioterapia,
artesanato e acompanhamento
psicológico", afirma.

De fato, foi o que aconteceu

com Dona Lourdes. Na manhã de
'

ontem ela procurou a Rede Femi
ninapara realizarmais uma sessão
de acupuntura, como faz todas as

sextas-feiras pela manhã. Diag
nosticada com câncer no reto, ela

já concluiu o tratamento oncoló

gico e agora realiza apenas con

sultas periódicas de acompanha
mento. Ao receber o diagnóstico,
há aproximadamente dois anos,
Lourdes entrou em depressão e

não pensou em procurar ajuda
na Rede Feminina. "Só procurei as

meninas quando precisei de um

produto específico para o intesti

no", afirmou Lourdes, concluindo

que foi a melhor decisão que já
tomou, porque ali encontrou ami

gos e pessoas que deram a força
necessária para que ela conseguis
se finalizar o tratamento. "Aqui eu

encontrei amparo".

EDUARDO MONTECINO

MOBILIZADAS Equipe de VOlW1táriaS da Rede Feminina em Jaraguá do Sul

Nova sede

Entidade vai mudar de endereço
Em breve, a Rede Feminina

de Combate ao Câncer contará
com sede própria. O terreno já
foi adquirido e está em fase de

escrituração. A nova sede será
localizada em frente da Weg I,
na rua Venâncio da Silva Porto.
O local foi adquirido a partir de

doações e depois da percepção
de que o espaço disponível atual
mente já não atendia à demanda
de mulheres que procuram a en

tidade todos os dias. Outro pon
to que contou para a troca foi a

acessibilidade das pacientes. De
acordo com a presidente, Rozan
da Balestrin, no atual endereço,

muitas mulheres têm dificulda
des de atravessar a rua devido ao

trânsito intenso. O dinheiro foi
arrecado com doações e eventos

promovidos pela entidade.
Diariamente são realizados 30

exames preventivos de câncer de
mama e do colo do útero e, àque
las que apresentam alguma arior
malidade são automaticamente
encaminhadas para uma médica

especialista contratada pela Rede
Feminina. Atualmente a Rede Fe
minina de Combate ao Câncer
funciona com alto funcionários

fixos, três especialistas da saúde e

100 voluntárias.

,

Os exames preventivos são
realizados gratuitamente e ainda
há vagas para o mês de novem

bro. Para realizar os exames são
.

índispensáveís a Carteira de Iden

tidade, o CPF, o Cartão Nacional
de Saúde e um comprovante de
residência. Também é sugerida a

contribuição espontânea de 1 kg
de alimento não pereçível, uti
lizado na preparação das cestas

básicas distribuídas às pacientes
carentes. As interessadas devem

procurar a sede da entidade, na

rua Procópio Gomes de Oliveira,
n° 801. Ou ligar para o telefone
(47) 3275-0268.

"Prevenção contia o câncer de colo uterino
O exame de câncer de

colo de útero é essencial para
diagnosticar lesões que po
dem causa câncer e prevenir
a doença, além de prevenir
inflamações ginecológicas e

doenças' sexualmente trans

missíveis (DST). Neste sába
do, será realizado um mutirão

para que as mulheres realizem

gratuitamente exames de colo
de útero em postos de saúde
de Jaraguá do Sul.

Segundo a supervisora do
Centro de Atenção à Mulher,
Luciana Dreher Hermes, a ini
ciativa de fazer este mutirão
de exames no sábado se deu
devido à grande procura e a

melhor disponibilidade de ho
rários para atender as mulhe-

res. Dezenove postos de saúde
irão trabalhar das 8h às 17h. "É
um exame simples, que as mu

lheres podem identificar lesões

precursoras do câncer de colo
uterino", destacou. O exame

deve ser feito anualmente por
todas as mulheres a partir do
início davida sexual.

Os agendamentos das
consultas já foram feitos pelos
agentes de saúde dos bairros
e cada unidade irá atender de
acordo com a sua capacidade.
Estima-se de que sejam feitos
cerca de 35 exames por postos
de saúde. As coletas serão feitas

por enfermeiros e enfermeiras.
Os resultados dos preventivos'
levam em média dois meses

para ficarem prontos. Se for

identificada alguma doença, a

mulher é encaminhada para o

médico ginecologista para rea

lizar o exame de coloposcopia.
Em conjunto ao exame de colo
de útero, será feito o exame de
mama. Pacientes com mais de
40 anos receberão o encami
nhamento para realizar ma

mografia.
Como acontecem muitos

casos de faltas nas consultas
marcadas, há possibilidade de

que mulheres que não tenham

agendado o exame consigam
realizá-lo. Para isso elas pre
cisam comparecer no local e

obedecer aos requisitos: não

podem estai- menstruadas,'
nem ter mantido relações se

xuais nas últimas 48 horas.
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dê liberdade, mas esteja
sempre junto

Quando perguntamos a mais de 9.000 pessoas qual chefe elas consideravam o

melhor, a resposta, com mais de 85% foi o que "Dá liberdade, mas está sempre junto e

acompanha tudo o que vocêfaz':

'Chama a :sua, {atenção, quando \1'fJl'ol ,fU'(:1

: '943 9'.,8"4 r IP:
,

: leOA'na tanto 'I,M, �/'OC., 'q,ue nl'm 'qalif ,8:lber mu,IQ, 'o qu,e 'v9,oê taz,

; 2;31 ;2.·:5�", _
. .

! iQ,cl,sta QUie: 1180" J;UJro;unte, tudo, :8 ele, e P'lç,!.lpe:rmBllo
1:3,5 1 .•'V", iII

. '''un,CI cha,ma :1, IUI :atençlo" mesmo quan,dc 'vo,ci 'errl'

�A;. ,n, :5'O�, '

•...vu ;lÇ(/i-' .' 'IV

Assim, dar liberdade é importante,
mas não se esqueça de estar sempre

junto e acompanhar tudo o que os

" seus colaboradoresfazem. Isso osfará
motivados. Afalta de liberdade é tão

desmotivadora quanto a falta de acom

panhamento e participação. Há chefes

que não dão liberdade e há os que dão
a seus subordinados uma verdadeira

sensação de abandono. No equilíbrio
está a virtude. É preciso dar liberdade,
mas estar semprejunto e acompanhar,
mostrando o caminho, corrigindo a rota

e acima de tudo, participando.

OPORTUNIDADES PARA JOINVILLE
MECANICO INDUSTRIAL - Cf experiência em mecânica de maquinário pesado, estruturas de aço e

ferro, noções de hidráulica, soldas e maçaricos'de cortes.Foco em manutenção preventiva .

.AlMOXARIFE -Experiência em implantação de controle de estoque,orçamentos, compras, recebimento
de mercadorias. Excel avançado, ensino superior em logística, administração, ou áreas afins.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO -Experiência e formação na área. Desejável conhecimento
emNR11 eNr12.
LABORATORISTA OE TERRAPLANAGEM E ASFALTO - Coletar, coordenar e executar ensaios de
laboratório para elaboração de projetas de massa asfáltica, brita graduada, solos e concretos.

Calibragem das Usinas. Curso técnico de laboratorista.

Interessados enviar currículo com o título da vaga para:
vagasobrasjoinville@gmail.com

OPORTUNIDADES
, \.-�.. INFRASUL

OPERADOR DE ESCAVADEIRA � Experiência em Escavadeira Hidráulica, Martelo HidráuliCo
(Rompedor) e Perfuratriz Hidráulica, com CNH J'CII
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA - Experiência em carregamento de material britado e

terroso, com CNH "C»
OPERADOR DE BRITADOR PRIMÁRIO - Experiência em britadores de mandíbulas, noções

.

de mecânica industrial básica.

Interessados enviar currículo com o título da vaga para: edineia@infrasul.com.br ou

comparecer na Rodovia do Arroz, Km 28, fone (47) 3028-0100 (Unidade Rio Zoada).

TECNOLOGIA

Habilidades raras no

mercado de TI
Para se destacar, profissionais da tecnóloqía da

\
.

informação precisam ter mais do que apenas
conhecimento técnico

FONTE A profissionalização das empresas,
o aumento de fusões e aquisições-dos
últimos anos, a incorporação de novas

tecnologias e, principalmente, o entendi
mento de TI como uma área estratégica
do negócio estão levando inúmeras em

presas a implementar novas ações e am

pliar ou elevai a qualificação de suas áre
as de tecnologia da informação. '�s áreas
de TI das empresas estão ficando cada
vez mais maduras", diz Gamba.

...............•....... ! " , , •.. , , .• " •..•. , ':'>. •••••••••••••• " •••••••••
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www.exame.abril.com.br

Com o mercado de tecnologia da in

formação aquecido, recrutadores estão

perdendo o sono para encontrar profis
.

sionais. "Muita gente fala em apagão de
talentos e no setor TI isso é bem dato",
diz Henrique Gamba, gerente da experti
sede tecnologia da informação da Hays.

A maior dificuldade é preencher as

vagas das empresas que não são de TI.
"São as empresas que tem uma estrutu

ra enxuta de TI, com profissionais pára
apoio interno", explica ele.

Para se dar bem nesse setor, não bas
ta ter um perfil técnico invejável. Segun
do Gamba, a exigência das empresas já
ultrapassa a, barreira técnica. "Verifica
mos diferença de expectativa e falta de

requisitos específicos, corno domínio de

inglês, nos profissionais acostumados a

trabalhar para consultorias especializa
das", diz Gamba.

De acordo com ele, são três as habili
dades que estão mais em falta no merca

.

do de tecnologia da informação voltado

para as empresas fora do setor de TI, que.
buscam profissionais para apoio interno.

Comunicação
Se é preciso saber negociar, é certo que

a capacidade de comunicação é também
um fator importante para o profissional
de TI que quer se destacar. (�s empresas
não querem o profissional de TI que fica.
fechado no seu mundo".

Também nesse contexto, o domínio
do inglês tem sido, decisivo na contrata

ção dos profissionais. "Essa é a parte mais
difícil. O inglês é o que mais elimina can

didatos nas etapas de seleção", diz Gam
ba.

Visão de Negócio
, Sai na frente o profissional com, per

fil dinâmico, que procura entender o ne

gócio e o mercado no qual se insere. As

empresas buscam pessoas capazes de
utilizar o seu conhecimento técnico para
alavancar o faturamento. -

((É aquele cara que vai atrás e que tem

uma visão estratégica de negócio que se

preocupa com o que está acontecendo ao

seu redor", explica Gamba.

Negociação
As empresas procuram profissionais

TI que estejam próximos de seus clien
tes que sugiram e negociem soluções.
"Aquele profissional reativo, que fica
sentado na mesa esperando o problema
aparecer para resolver, está perdendo es

paço", diz Gamba.

Para se dar bem, não basta ter um perfil técnico inVejável, é
necessário saber negociar, ter boa comunicação e são de negócio
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FINANÇAS-

Tranquilidade tem preço?
Profissionais que
buscam recolocação
devem se preparar

para ficarem d� seis
a dez meses em

processo de transição

JARAGUÁ DO�UL
www.vocesa.abril.com.br

Que tal passar pela crise com

bastante tranquilidade? Para isso
é preciso ter uma reserva finan
ceira. Ter dinheiro sobrando neste

momento tem, no mínimo, duas

vantagens. A primeira é que se

você perder o emprego terá tempo
suficiente para buscar uma nova

vaga ou tirar do papel um plano B
e continuar pagando suas contas.

Segundo Neli Barboza, diretora
da Ricardo Xavier, consultoria de
recursos humanos de São Paulo,
um profissional em busca de reco- .

locação deve se preparar para ficar
de seis a dez meses nesse proces
so de transição. "Profissionais que
têm reserva financeira são mais
estáveis emocionalmente", diz. A

segunda vantagem é que, se você
continuar empregado, vai passar
pela turbulência com menos an

siedade e insegurança. Quer saber
como juntar dinheiro de um jeito
fácil e sem sacrifícios?

DIVULGAÇÃO

Para começar a poupar, seja qual for seu salário, o primeiro passo
é fazer um planejamento detalhado

A regra é basicamente a mesma

para todas as faixas salariais. "Cor
tar todos os gastos que não sejam
essenciais e tentar sobreviver com

cerca de 30% ou 40% do seu salá
rio bruto", diz Sandra Nanci Biagioli
Cesário, economista e professora da
Universidade Cidade de São Paulo'
(Unicid). Ou seja, para quem ganha
4 000 reais seriam necessários 1 200
reais mensais para viver sem luxos.
Mas, quanto mais alto o salário,

maior deve ser a poupança. Quem
ganha 7 000 reais, por exemplo,
pode considerar que precisa de 40%
disso, em média, para passar o mês.

Para começar a poupar, seja
qual for seu salário, o primeiro
passo é fazer um planejamento
detalhado. Coloque no papel tudo
o que você ganha e o que gasta.
Assim, saberá quanto são suas

despesas fixas - aquelas que não

podem ser cortadas, como o alu-

Passo a passo
•

para economizar

1 - Se você ganha 2 500 reais

por mês, precisa de pelo menos 9
000 reais (o equivalente a gastos de
30% do salário bruto por mês) para
passar 12 meses sem trabalhar..

2 - Para juntar esse dinheiro
você deve investir 750 reais pormês

por um ano.

3 - Outra possibilidade é utilizar
o seguro-desemprego. Com dois
anos de emprego você teria direi

to a cinco parcelas no valor de
870 reais, totalizando 4 350

reais. Assim, seria preci-
so ter reserva de 4 650
reais. Se você trabalha
nos setores de side

rurgia e mineração,
poderá contar com

até sete parcelas do

seguro-desemprego* .

*Para conhecer as re

gras do seguro-desemprego
visite o site do Ministério do
Trabalho e Emprego: www.

mte.gov.br

guel- .e as variáveis - as que po
dem ser eliminadas, como o jantar
fora de casa. Depois que você fizer
isso, vai ter ideia de quanto pode
destinar aos investimentos. "O
ideal é que seja 30% do salário", diz
Sandra. As principais dicas para
conseguir poupar são: esquecer
o cartão de crédito e reduzir os

gastos supérfluos, como jantares
e shows. Mas não seja radical, por
que sua vida ficará sem graça.

Disciplina
e sorte

Desde que começou a traba
lhar no Unibanco Investshop, aos

20 anos, o carioca João Guilherme

Lourenço, de 26 anos, tomou gos
tou pela bolsa de valores e chegou
a ter 110 000 reais investidos em

julho de 2007. Formado em ciên
cia da computação, ele investia

pelo menos 20% do salário. "Em

alguns meses, com muita hora ex

tra, chegava a poupar 5 000 reais",
diz João. Parte do dinheiro ia para
ações da Petrobras, Vale, Uniban
co e Bradesco, e outra parte para
renda fixa. Em agosto de 2007 ele
tirou dinheiro da bolsa para com

prar um apartamento. Depois
fez saques para fugir das quedas
que as ações vinham sofrendo.
No fim das contas, em fevereiro
de 2008, já tinha transferido tudo

para títulos públicos e CDB. A

opção por mudar os investimen
tos coincidiu com a vontade de
dar uma guinada na carreira. Em
meados do ano passado, ele dei
xou a instituição financeira para
abrir a J Consult, sua consultoria
de desenvolvimento de siste
mas. Ele só tomou essa decisão
ao constatar que poderia sobre
viver mais de um ano com os 50
000 reais que tem investidos. A

prudência mandou não arriscar
um aluguel de sala, pelo menos

por enquanto. 'Tenho notebook
e trabalho de qualquer lugar",
afirma. Seu conselho? "Parem de
achar que investir é difícil e que
precisa de muito dinheiro."

. Dicas para acumular dinheiro
1 - Se o Seu salário é de 5 000

. \

reais, para se manter um ano sem

trabalhar você precisará de" pelo
menos, uma reserva de 24 000 re

ais (gastando 30% do seu salário
bruto com as despesas mensais).

2 - Se a sua intenção for fa
zer um MBA, considere o custo

do curso e, sobre ele, acrescen

te 10%, levando em conta o que
você terá de gastar com material,
transporte, alimentação etc.

Para quem planeja poupar
1 - Se você ganha 7 000 re

ais, precisa de, pelo menos, 33
600 para manter as despesas
mensais em ordem por um

ano. É preciso investir cerca

de 40% do seu salário todo
mês, por um ano.

2 - Quem está nessa faixa
tem mais capacidade de poupar,
mas, proporcionalmente, tem

gastos maiores.
3 - Profissionais conservado

res conseguem investir até 50%
do que ganham todos os meses.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPETÊNCIA

Por que uns têm
sorte e outros não?
Quanto maior for o valor percebido, maior
será o preço. Analogamente, mais benefícios,
mais valor, melhor remuneração (seu preço)

cipal causador da baixa remune

ração oferecida. Entretanto, em

, paralelo, crescem as alternativas

.para aprimoramento profissio
nal; em essência leia-se: meios

para agregar valor aos serviços
por você oferecidos.

Proliferam-se os cursos de

pós-graduação lato sensu ou

especializações. Na prática, no

Brasil, não há diferenças' signi-
-

ficativas entre um curso de lato
sensu e um MBA - Master in Bu
siness. Administration: ambos
certificam o concluinte como

especialista. Os cursos de MBA
em outros países, podem assu

mir correlações diferentes, ava

liados e reconhecidos (ou não),
aqui no Brasil, pelo M E C ,

conforme critérios

específicos.
Não me

. - FONTE sa pretensão fazer qualquer sub
versão à ordem com que muitos
analistas de RH tratam a questão,
mas repare: só as pessoas bem

preparadas.têm bons contatos;
as outras também têm conta

tos, mas raramente geram boas

oportunidades de emprego. Não
é difícil notar que quanto menos

benefícios determinado profis
sional tem a oferecer, maior é a

probabilidade de que outros pro
fissionais o possam substituir.

Se você acaba de concluir
seu curso superior, parabéns!
Sabemos de todo o esforço que
empreendeu para que pudesse
atingir mais este degrau. No en

tanto, não se iluda: apesar
dos muitos que deixou
no degrau inferior, há
vários a dividir o seu

, degrau e, muitos

outros, ainda, nos

degraus mais aci
ma desta escada
de competências.

A oferta de

profissionais perfei
tamente substitutos
é grande e, Adam Smith
não teria dificuldades em

-

nos fazer ver que é este o prin-

www.administradores.com.br

Não adianta: a máxima é vá
lida para todos. Sorte só existe

para quem está preparado. As

grandes "coincidências" - como

estar no lugar certo, na hora cer

ta e conhecer a pessoa certa - de
nada têm valor se você (você
mesmo) não tiver as competên
cias necessárias para abraçar a,

oportunidade que se apresenta.
O mercado está cheio de

profissionais parecidos com

você, com formação semelhan
te à sua e com muitas das suas

competências. Longe de rotular
você como produto, muitos em

pregadores (reais ou potenciais)
lhe veem sob o ponto de vista

- dos benefícios que pode trazer

para a organização que lhe em

prega. Quanto mais benefícios,
mais valor você terá. Pode pare
cer simplista, mas' é exatamente

esta ótica, muito bem explora
da por Zeithaml e Bitner (2003)
que traduz a relação de valor na

prestação de serviços (como são

as atividades desempenhadas
l!as organizações). _

.Quanto maior for o valor

percebido, maior, será o preço.
Analogamente, mais benefícios,
mais valor, melhor remunera

ção (seu preço). Não é nos- Só as pessoas
bem preparadas têm

bons contatos; as

outras também têm

contatos, mas

raramente geram boas

oportwrldades - de emprego

-

Abertura de Vaga para Contrataçi�

Orl,antador de Curso

para a área Manicure
e Pedicura

R$15.16 por
hora/aula (Nfvt}1

Bíblco); 20 a 24/10/2012Jaraguá do Sul

(SENAC)(03 três)
R$ 16.91 hOfa/aula

(Nível Técnico)

MaIl Informa;6es: www",.sana"br no IInk "Trabalhe Conosco"
A cl"ltórlo do .siNAC/!C podor. Hivor "provoltaffl@nto do eondldlJtfu elOijlficêfloi tm praC;@i3o i@l;tiw ênttulof, no !)fAIO ® Q� i4- mm�

füpoltêfld@ ii ord@ffl �lil§ilfjeêtóflj. Vêlí!8 Pêr@ _mbOi Oi il.O�, ,

atreveria dizer quantas são as ins

tituições de ensino e quantos são
os cursos de pós-graduação ofe
recidos atualmente no Brasil- até
mesmo porque, enquanto você lê
este texto, novos cursos são lan

çados. Escolas cujos cursos de

graduação são percebidos como

de boa qualidade, tendem a ofere
cer cursos de pós-graduação que,
normalmente, têm igual percep
ção pelo mercado.

Mas se este é um dos critérios

para escolha por' curso de pós-
, -graduação, há outro bem mais

importante: saber mais, poten
cialmente fazer mais e, com isso,
aumentar os benefícios que ofere-

-

ce ou pode oferecer às organiza
ções que o emprega. Aqui cabem

parênteses: aumentar pressupõe
fazer crescer algo que já se tem.

Desta forma, o curso de pós-gra
duação deve ter aderência a curso

de graduação (de extensão ou ou

tro) anteriormente concluído e os
.

cursos subsequentes, tanto mais
com os anteriores, numa cadeia
crescente de conhecimento, ca

paz de ser aplicado ao cotidiano

organizacional.
Isso, entretanto, demanda in

vestimentos nem sempre dispo
níveis aos profissionais. Quando
oportunizados pela empresa, ain-

da melhor; mas não atribua a

ela a responsabilidade pela sua

carreira, a carreira é um ativo

que lhe pertence, portanto,
cabe a você cuidar dela.

Diante da necessidade de
aumentar seu valor, o profis
sional tem como alternativa
cursos livres ou de extensão,
cujas cargas horárias costu

mam ser menores (1) e que
não exigem à participação, for

mação em nível superior. Nor

malmente, são cursos onde a

troca de experiências é mais
limitada - principalmente pelo
menor tempo de convivência
entre os participantes.

Decerto há outros fatores
determinantes na escolha
dos caminhos para aumen

to do seu valor profissional
percebido. Muitos poderão
considerar o montante do

investimento, os ciclos de
vida em que se encontram,
os projetos de curto prazo ....

mas em todos eles, aprovei
te para desenvolver também
sua rede de' relacionamentos

pois quantos mais souberem
e reconhecerem os benefí
cios que você tem condições.
de disponibilizar, maior será
a sua sorte.

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7024
capacftacaocpapevtcom.br

QUAIlDADE NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO
TÉCNICAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS AO TELEFONE

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

Instrutor: Emílio Muíioz Moya- Local: CEIAS

CONfABIUDADE PARA NÃo CONTADORES

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

Instrutor: Paulo Henrique Felicioni- Local: CEIAS

FaTOGRAFIA 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

Instrutor: FlávioMotoaki Ueta- Local: CEIAS

PALEST,MSHOWDEVENDAS BOTIINI

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

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

CÁLCULO TRABALHISTA ""OM ÊNFASE EM FÉRIAS E 3° sALÁRIo
Data: 27 de outubro e 10 de novembro (sábado) -- das 8h às 12h

Instrutor: Rober José Alves Costa - Local: CEIAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Impol·tância do backup de dados
, .

para sua empresa
. Os backups devem
fazer parte da rotina
de operação dos
sistemas e seguir uma

política determinada.
O melhor é-fazê-
los da forma mais
automatizada possível.

FONTE

www.icombackup.com

As operações bem estrutura

das de backup e restauração de
dados são de vital importância
para continuidade do seu negócio!

Em uma realidade onde a

informação digital como con

tratos, registros financeiros/

contábeis, contatos de negócios,
material de marketing e e-mails

representam o ativo mais impor
tante em sua organização, o ar

mazenamento seguro e eficiente
de tais informações é mais que

imprescindível. É vital!
Entre as possíveis causas

para perda de dados estão: fa
lhas no equipamento, roubo,
incêndio e desastres naturais.

O - pequeno investimento
na proteção continuada é jus
tificado pelos altos custos des

pendidos na tentativa da recu

peração de tais dados.

Responda honestamente:
,Seu negócio sobreviveria à

perda dos registros mais críti
cos? E, se fosse possível, quan
to custaria para recuperar es

sas informações?

Volume de dados crescendo

exponencia.bnente
Devido ao exponencial au

mento do uso da Internet, uso

de correspondência eletrôni
ca e softwares ricos em mídia,
o volume de dados dentro das

organizações aumenta rapida
mente a cada dia. Neste ponto,
refletimos sobre como pode
mos armazenar estes dados de
forma eficiente e segura.

CUSTO

Calcula-se que 1MB de dados

qualificados custe às empresas
eD1 torno de R$ 10.000,00

Sua empresa já investiu mui
to TEMPO, DINHEIRO e ENER
GIA para desenvolver os dados
críticos do seu negócio. Os dados

podem ser propostas comerciais,
registros de vendas, banco de

dados, apresentações" fórmulas,
cadastro de clientes ou mesmo

todas estas variações em .con

junto. Estes dados representam o

coração de seu negócio.
A perda destas informações

não é aceitável! Estudos de-

DIVULGAÇÃO

IMPORTANTE É de suma �portância o armazenamento seguro de
dados de alto valor agregado

CUIDADO

Perda de dados pode ser fatal
* Os dados de sua empresa passam de mão em mão durante as ope

rações. A perda destes dados, ou mesmo a inacessibilidade temporária,
pode ameaçar a tão conquistada posição competitiva de seu negócio.

* Empresas sem uma política clara e proativa para a restauração e ba

ckup de dados, provavelmente estarão FORA DOS NEGóCIOS num perío
do estimado de 2 anos caso haja um desastre maior em sua infraestrutura.

* Perda de dados pode arruinar a reputação de sua empresa, e/ ou ain
da levá-lo aum processo judicial.

* E o-mais importante, interrompe seus negócios!

Causas para perda de dados
VIRUS DE DESASTRES

NATURAIS

3%

BACKUP

Métodos
convencionais
não são bons o

suficiente'
Métodos de backup conven

cionais não estruturados como

CD Horn, DVD, Tape e HD externo,
não são bons o suficiente para pro
teger se dados pois apresentam as

seguintes deficiências:
* Alto índice de erros durante

as restaurações de arquivos
* 'Dificuldade na detecção de

problemas até o momento da res

tauração de arquivos
* Velocidade lenta de leitura/

gravação
* Alto custo de manutenção
* Alto custo de armazenamen

to offsite
* Flexibilidade do backup re

duzida devido ao limite' da capa
cidade física da mídia

* Por tratar-se de processo ma

nual é propenso a negligência e ao

erro humano.

monstram que:
* 1 MB de dados qualificados

custe R$ 10.000
* Reconstruir somente 20MB

de dados perdidos pode custar

mais de R$ l.700 e quase três se

m�nas para reconstruir
,

* 1 arquivo corrompido pode
custar-lhe até R$180 para retificar

* A recuperação de dados a par
tir de um disco rígido danificado

pode custar uma fortuna, e mesmo

assim SEM GARANTIA de sucesso!

COMPUTADOR

7%

ERROS DE

SOFTWARE

14%

FALHA DE

HARDWARE

44%

ERROS

HUMANOS

32%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PESQUISA

Abrir negócio próprio é
a meta de estudantes

Apesar da vontade,
poucos dos
entrevistados estão
interessados em

buscar capacitação
antes de começar

, .

um neqocio

JAMG.º-A-ºº- �.º� .

www.revistapegn.globo.com '

Cerca de 60% dos estudantes pre
tendem abrir um negócio no futuro,
afirma a pesquisa "Empreendedoris
mo em Universidades Brasileiras", da
Endeavor. O estudo foi realizado com

.

46 instituições de ensino e 6.215 uni
versitários brasileiros, que respon
deram perguntas referentes a sua ex

posição ao empreendedorismo, suas

aspirações, confiança em suas capa
cidades e resultados que esperam ao

abrir uma empresa.
Os unívcrsitários que já são em

preendedores representam 8,8% dos
f'

. entrevistados. Mais de 80% de suas

empresas, no entanto, ainda são .con

sideradas microempresas, e 94,8%
possuem até dez funcionários. Os ho
mens pensam mais empreender do

que as mulheres.

Apesar da vontade, poucos dos en

trevistados estão interessados em bus
car capacitação antes de começar um

negócio. Apenas 38,1 % gastam tempo
aprendendo a iniciar um novo negó
cio. "É uma característica do jovem
se considerar autossuficiente", afirma
Amisha Miller, gerente de pesquisas e

políticas públicas da Endeavor. "Além
disso, em nossas conversas com em

preendedores ou potenciais empre
endedores, percebemos que ainda há
a crença de que empreendedores são

INCENTIVO

DIVULGAÇÃO

Empreendedorismo é prática e, por isso, é muito importante
que potenciais empreendedores estudem, mas também ten

ham experiência no dia a dia

\

nascidos, não criados."
44% dos estudantes entrevista

dos fizeram algum curso de empre
endedorismo e geralmente apre
sentam uma confiança maior do

que aqueles que não o fizeram. A

opinião dos pais também é parte
importante para a construção dessa
certeza. Para 60,2% dos universitá

rios, a opinião dos pais é considera
da "importante" ou "extremamente

importante". A parcela de pais que
apoiam os projetos de seus filhos e

têm uma opinião positiva ou muito

positiva sobre seus empreendimen
tos é de 52,3%. "Sem dúvida, os pais
começam a entender e aceitar o em

preendedorismo como uma carreira",
afirma Amisha. "Hoje, o empreende
dor é visto como aquele que calcula
riscos e tem a coragem para tomá-los

quase um super-herói."

As universidades e o empreendedorismo
Apesar de haver um número alto de

instituições de ensino que ofereçam
algum curso de graduação sobre o

tema empreendedorismo (76,1%),
69,6% são introdutórios e com con

teúdo iniciante. Amisha afirma que
isso se deve ao ineditismo do tema

em terras brasileiras. Professores e

universidades ainda têm muito a se

aprofundar, e os alunos ainda es

tão dão os primeiros passos sobre o

tema.

Essas instituições também estão ofe
recendo cada vez mais atividades

práticas. 89,1% recebem palestrantes
convidados a falar sobre empreende-

dorismo e 43,5% promovem visitas e

excursões focadas em empreendedo
rismó e pequenos negócios. "Empre
endedorismo é prática e, por iss_9, é
muito importante que potenciais em

preendedores estudem, mas também
tenham experiência no dia a dia em

preendedor", diz Amisha.

".CONTRATAÇÃO IMEDIATA pEA� IJE

A�X?UGl)EIRO PI mABALHAR EM Sm;>ER MERGÂD0
EM GuARAMIRIM. TR: 3373-4555/9623-8575 COM

t • -'" -'-! ,. 'H

•ATELIER DE COSTURA lVIARLENE, FAz REFORMAS
'. flÉ ROUPAS. CONTATO: 3275-4315 OU 9194-2435

,
(MARLENE)

'. CONSORCIO 'CONTEMPLADO cRÉDlTO
R$ 100, 300,00 ENTRADA R$ 31,999�00 MAIS 95

;'
,.' w.,',

J ''I, '1'
,,.

"",
'i

PARCELAS R$ 1290 POO,OO. OUTRO C,REDITO R$ 92
,

OOO,ODENTRADAS R$: 28 900,D() PARCw.S R$850,90 .

, , "

·DISKFRETE EM GERAL' c.AMlNHAo BAÚ C0M
. , ,

,

CAPACIDADE DE 4000 K.

TR: 8406-2183./3276-2100
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FIQUE ATENTO

Pegadinhas que o
cérebro faz com você
As distorções que o cérebro pode causar

em sua mente prejudicam seutrabalho de
várias maneiras. Confira as pegadinhas

FONTE

www.noticias.universia.com.br

Oseu cérebro é responsável por
muitas funções como raciocínio e

memória. Muitas dessas ativida

des, como concentração, imagina
ção, pensamentos e juízo, envol
vem o ato.ou processo de conhecer,
também chamado de cognição.

Acontece, porém, que muitas

.
vezes você pode fazer um processo
errado ou impreciso. Podemos cha
mar isso de "preconceito cognitivo".
Esse tipo de distorção faz com que'
seu cérebro "apronte" verdadeiras
pegadinhas com você,' com resulta-

dos muitas vezes negativos para sua

produtividade no trabalho.

Confira a seguir as quatro pega
dinhas que seu cérebro fazcomvocê:

1. Efeito manada
-

Conhecido também como

"Bandwagon effect" é a tendência
de fazer ou acreditar em coisas

por que outras fazem ou acredi
tam no mesmo. Isso afeta você es

pecialmente em reuniões e nego
ciações, quando fica mais fácil de
aceitar ou concordar com ideias
e decisões que você não entende
ou não concorda completamen
te. A'melhor maneira de evitar

essa pegadinha é adquirir conhe
cimento e análise crítica, comba
tendo a ignorância,

2. Tendência à confirmação
Isso ocorre quando você pro

cura ou interpreta informações de
maneira que estas confirmem a opi
nião ou ideia que você já possuía.
No trabalho você pode ser prejudi
cado por esse tipo de mentalidade,
já que as pessoas podem questionar
a credibilidade de suas informações
e fontes, de maneira que você pode
ser visto como alguém que não pes
quisou corretamente os vários lados
de um acontecimento para julgá-lo
ou analisá-lo com precisão.

3. Efeito avestruz

O efeito avestruz ocorre quan
do o indivíduo ignora uma si

tuação obviamente negativa e

potencialmente prejudicial. Isso

acontece, principalmente, quan-

/GradUação
/ • Superior de Tecnologia em

/ Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02
I .

I .

I
• !��;;��::�r;;����i�i:C�04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cursos Informática

• 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

ombeiro voluntário - início 10/11

DIVULGAÇÃO

o efeito avestruz ocorre quando o indivíduo ignora
uma situação obviamente negativa e prejudicial

do a pessoa em questão tem difi
culdade para lidar co:rp o proble
ma e resolvê-lo preferindo fingir
que ele não está presentepara não
ter que encará-lo. Ocorre, porém,
que esse tipo de situação pode
acarretar em uma verdadeira bola
de neve de dificuldades que serão
mais complexas de solucionar do

que o problema original.

CRESCIMENTO

4. Engano de planejamento
É a tendência a subestimar

o tempo necessário para fazer
determinada tarefa, ou seja, um

engano ou falha de planejamen
to. As consequências negativas
para seu trabalho podem variar
de acordo com a importância da
atividade que você planejou in
corretamente.

Qual O melhor momento

para pedir aumento
Escolher o momento certo. e ter na ponta da língua
resultados concretos para apresentar são os

. .

primeiros passos

FONTE

Globo.com

De acordo com pesquisa realizada pela
empresa de recrutamento Robert Half é im

portante conhecero seu chefe, principalmen
te na hora de pedirum aumento de salário.

Segundo números de uma pesqui
sa feita com 764 profissionais de todo
o Brasil, mais de 45%. dos entrevistados
nunca pediram aumento de salário, mui
tos porque não se sentiram à vontade. Já
38,6% disseram que vão pedir ainda este

ano e mais da metade (51,2%) dos entre

vistados disse que vai esperar o aumento

sair naturalmente. Apenas 10,2 % confir
maram que já pediram diretamente au

mento pro chefe.
A consultora Meiry Kamia, dá algumas

dicas de como solicitar aumento:

1. Colete dados objetivos de benefícios
obtidos para a empresa (aumento do fatu

ramento, melhoria de processos, redução de

gastos, etc.) ê que estejam diretamente liga-

dos ao seu desempenho.
2. Evite justificar o 'aumento apenas di

zendo que você faz bem o seu trabalho, que
não chega atrasado, que não falta, etc. Isso
tudo nada mais é que obrigação. Para me

recer o aumento é necessário mostrar que
você está fazendo um trabalho além do que
foi contratado e que está gerando benefícios

para a empresa.
3. Evite também comparações com cole

gas do tipo "eu trabalho mais que fulano", "o
fulano é folgado, eu faço todo trabalho meu

e dele junto, por isso mereço ganhar mais".
Esse tipo de justificativa não tem sustentação
sólida e mostra imaturidade para lidar com a

situação.
4. Observe o momento propício, se a

empresa estiver passando por um período
de crise financeira, talvez não seja o melhor
momento.

5. Escolha o melhor momento para falar
com seu chefe. Evite dias muito atribulados
e estressantes, tente abordá-lo num dia mais

tranquilo.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VICIOS DE LINGUAGEM

Saiba Porque Eles Podem Te Atrapalhar
Entenda como os vícios de linguagem podem te

atrapalhar em uma entrevista de emprego

CDNSULTORIA EM GESTÃo DE PESSOAS

Contratamos pára as seguintes vagas:

·ASSESSOR COMERCIAl! MARKETING

ASSISTENTE RNANCElRO

CONSULTOR DE IMPlANTAÇAO- HSCAL

CONSULTOR DE VENDAS

GERENTE COMEROAl

OPERADOR DE PRODUÇAO

FONTE

www.guiadacarreira.com.br

São milhares de pessoas que possuem
vícios de linguagem, este problema muitas

.
vezes pode atrapalhar em uma entrevista de

emprego. Algumas pessoas, que possuem
esses vícios, ficam sem entender porque não

conseguem ingressar cm alguma empresa ou

ser chamado para uma boa oportunidade de
entrevista. Por mais que esses vícios, mesmo

que sejam poucos, podem atrapalhar desen

volver.assuntos profissionais necessários que
são questionados por recrutadores em uma

entrevista.
Porém antes de pensar nos vícios de lin

guagem é necessário tomar muito cuidado
com

I

os erros de português, qualquer erro

pode ser fatal em uma entrevista de emprego,
por isso muito cuidado ao tentar incrementar
as suas frases utilizando palavras que não tem

costume de usar, existem muitos inexperien
tes que tentam falar difícil e por muitas vezes

não sabem quais os significados das palavras.

SUPERVISOR COMEROAl

SUPERVISOR DE VENDAS

TAlHADOR'

TECELÃO vaga para Schroeder

VENDEOOR EXTERNO

VIGR.ANTE

Quando estiver em uma entrevista de em

prego, tome cuidado para não tentar se tornar

intimo demais do recrutador, às vezes você

pode se perder na liberdade e dizer coisas que
não fazem o menor sentido para uma pes
soa que você acaba de conhecer, ainda mais

quando se trata de uma relação profissional,
como é o caso de uma entrevista.

É importante ter uma boa conduta duran
te a entrevista de emprego, por isso tente ser

mais formal, evite ao máximo a informalida
de. Pense também na sua postura, pois você

será analisado através dela pelo recrutador,
então se mantenha em posição ereta, com os

braços apoiados e não esqueça de forma algu
ma deixe-os cruzados.

Alguns recrutadores afirmar que uma si

tuação comum de ocorrer em muitas entre

vistas é chamar candidatos que demonstram
em seus currículos terem todo o potencial
para o preenchimento da vaga, porém com a

dificuldade em se expressar faz com que o re

crutador fique em dúvida do que analisou no

currículo do entrevistado

ANALISTA ESCRITA FISCAL

Yivência n.� fll�çã()....
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR

Vivência na. função. ..

ANALISTA DE CUSTOS

Yivência (la furlção.
ANALISTA FINANCEIRO

Vivência em fluxo de caixa, contas a pagar
e receber.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Vivência em Departamento Pessoal,
Recr�tamento � Sele��o: ..

ASSISTENTE DE VENDAS

Irá atuar com digitação de pedidos,
atendim�nt�. ao cliente, e represe.rltante.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vivência em Departamento Pessoal, para
atu�rern (j�aramiril11,ges�jável te� CNH�B.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE

�ursa.nd().?�per.i0r.efl1 Ciê.ncias Contábeis ...

CAIXA

Para atuar no comércio.

CONSULTOR DE VENDAS

Para atuar �om ve_ndas de.Transport�s.
CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em

Indústria.

CRONOANAlISTA

Vivência. n�.fun��o, r��o. t.�xtil. .

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

PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo

metal�r9.ico e têxtil. Sistema MS PR()jET.
.

RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.

-

VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO
Vivência em vendas.

. , -. "

VETERINÁRIO
Vivência na função.

COORDENADOR COMERCIAL

Vivência em treinamento e

acompanhamento da equipe de vendas,
a�ertura de novos postos d� ve�das ..

COORDENADOR OFICINA MECÂNICA
Vivência em manutenção de caminhões e

liderança.
COORDENADOR DE TECELAGEM

Vivência na área de tecelagem e liderança
ge�g�ipes:
ENCARREGADA DE COSTURA

Viyên.cia n.a f��çã(): ..

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA
Vivência em liderança. Necessário
conhecimento em sala de pastas, gravação e

rnáCj�in.� Sã() RoCju�. . . .

GERENTE DE LOJA

y'i�ê��ia. �fl1. y��das d.e c.o.rl!ec.ç�()�li9�r�.rl.ç�· ..

LíDER DE REVESTIDORA

Vivência em revestimento de borracha.

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Vivência na função. Superior completo ou

cursando Logística ou Suprimentos.

ANALISTA DA QUALIDADE

Vivênci� �af�nção, para atuar em indústri.a: .

ANALISTA DE TI

Vivência com programação PHP, SQL, setor

.

de tr�nspor!es:
DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência com criação de bordados e

estampa...

ELETRICISTA MANUTENÇÃO/
INSTALADOR

Vivência na função. Desejável curso Técnico
e NR-lO.

,. ,-, .. , ,.�. " .. " ,

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL

ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção
infantil e.pesguisas.
FRESADOR

Vivênci� .. n�f�,n.ç�o:
INSTALADOR TELEFÔNICO
Vivência em instalação e manutenção de
sistema de telefonia, programação de central
telefônica.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

yi�ên.�iarla �unçã()..
MECÂNICO DE COMPRESSORES

Vivência em compressores de pistão e

paraf�so., _ ...

MECÂNICO DIESEL

Vivência em mecânica de veículos a diesel.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de máquina de
bordado..

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de maquinas em

geral, ramo industrial.

PROJETISTA MECÂNICO
Vivência com projetos mecânicos, foco em

P&D. Superior completo ou cursando em

Mecânica, Elétrica ou afins ..

PROJETISTA DE MÓVEIS

Yiyência com o. p�owarna PR9M9.B.
SOLDADOR /MONTADOR

MESTRE DE OBRAS

y'i�ência na função.
PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Vivên.c,ia (la função. .

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.

.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

OPERAOONAlS
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE FOTOCOPIADORA

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE TINTURARIA

yi�ência na f�n.��.
BABÁ

yi��nc,ia na.fun�ã(): .

COLCHOEIRO

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

..

CONFEITEIRA

CONFERENTE /ESTOQUISTA
Vivência n.�furlção .

COSTUREIRA
. ,.

COZINHEIRA

ENFESTADOR / TALHADOR

y'i\{�n.cia lia. fUrl�ã()..
ESTOFADOR

yiyênc.i� na. furyç.ão...
FRENTISTA

.�ARÇO� .

LAVADOR DE VEfcULOS

MONTADOR/SOLDADOR

Vivência.c.0m mo:�ta�e.m e sold� ...

MOTORISTA INTERNO

CNH AB.

OPERADOR DE RAMA

yivênc.i� lia. funçáo .....

TECELÃO
Vivência em tear circular.

TINTUREIRO

ZELADORA

VAGAS URGENTES
BALANCEIRO

Conhecimento em ínformática. Para atuar

em Nereu Ramos.

BALCONISTA

CAMAREIRA

CAIXA'
" ._. , ', , .. , ,', ,"_.,

REPOSITOR

simone.ríbeíro@grupometa.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMP VENDE-

ALUGA - ADMINISTRA
3376 0015 - vendas@imobiliariabarrasul.com

Apartamentos Minha Casa Minha Vida. em excelente localização!

.. Empreendimento construido com recursos próprios.
'" Inscrito na Caixa Económica, pronto para financiar •

• Parcelas a partir de R$ 480,00 mensais decrescentes.
-Incentivo de até R$ 17.000,00 •

.. Financiamento peto plano rnlnha casa minha vida·.
-

, ���� ft'���ftíIIV'Il!�tvAi'!:l!R'�

."

\ .

\
Apartamentos de dois quartos, safa.
cozlnha1 área de serviço, acada e

�

ainda opçlo com uma ou duas vagas
-tll=l=li!Jll!!!l!l-..._III!!!!I!I!---_-

de garagem.

.
inhaCasa

Minha Vida

__ • •. ._ • _ • _� .• ,J � � �_ .

.imobiliariabarra uI. om
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - [araguá do Sul - SC

t,. •

I v I

* 92 m-
• 02 dormitórios, sala'l

cozinha' 1
* Bwc, lavanderia,

Churrasqueira.
* 01 va a de

* 125m2
* 01 suíte + 02

1

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

financiamento bancário. )
_,.M_.,_,.,.... �,-.._..._"._,.'.....,_..,.H_"_....,._.,._"..M..._ ...._" ... �··!

À vista ou Entrada de R$
60.0.00,00 e saldo em 60 .

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

I I I

I 1 * Terreno com 2.520m2 ! I
* 440m2

i II
* Sem Benfeitorias 1 I * Terreno sem benfeitorias

I * 40 m2 de frente I 1 * R$ 130.000,00

; I
* R$ 900.000,00 I !

1 ! IIl \ I I,
________ -..__"_ -......... .�

...........'_._ • ._,,._ __ ........... _,_ .._ ......... _ ,_, ,,"_"HH"_ ............_",r '·�._H_H _" '._'_' __ H _-... ...... _ 'H .--..c__ ..... _,._

I ! * 45000 m-

! * Lagoa, nascente

lj 1
* sem benfeitorias.

I I * R$ 250.000,00

I !
..,·-...,H_.H_ .....�_"H_ .. �'.__ � ...",._.__ .... _ •. -..<'-...._.-.._.__ .H_.__'._.

",' __ .....,_�H_" ,,_�,_,__ , �,__ ..... '_ .. H '__,,_"_ ",--,,_ .... 'H�·';

I I
I I * 360m2
f I * Barro Branco
i 1 * R$ 75.000,00
I II I

j I
J

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

Locação
coo 11005 - I.o(t bairro Cenrro ctl SUIte + sala c COZInha, área de SClVlço e 1 vaga de gar. \alor R$ 600,00., 'I

I
l
I

coei. 10em - casa - Rau - com 03 dorm.. sala. coz, bwe, área de serviço e 02 garagens, \ãJor R$ 800,00 1
Cod. 11005 - Apartamento - NOVd Bra'lilia - 02 dorm sala com sacada, BWC. lXTlÍllha, área de St,.'rviço e 02 1
vagas gar�. R$ 715,00+ condomínio

.

ICod. 11<X8 - Apartamenli:l- VJla Nova - 01 suíte, 02 donn, sala com sadada. BWC. COl.inha planejada.área de
servig:> e gardgem. R$ 9<Xl,C(l

jCod. lCXXl2 - casa - Bana do Rio Cerro. 02 00011.. sala(ocrl, BWC. área de ret'\�ço e �m R$ 600.00

Cod. 14COOm - '!erreIlO comercial com aprox. 200m2 - Nova Brnsilia. R$ 600,00

11Rtf 11020 - Amir.àde . Apartamento com I suíre + 1 doonit., sala e coz.. área de ret'\'Íl,u e gar. valor R$
690.00. •

Rtf lCXXX> -Casa com 4 dornútória> e demais dependênàas. \âlor R$ 1250,00 I
Rtf l1COO - Apto C/ .01 suite(mobiliada), 02 domi sala (sa<llda). COl_ mób.. área de serviço. dep. empregada e

!(consulte-nos). I
gar; dupla \hlJrR$ I.COO.OO

____________................... ) lRtf l�. Centro - Sala ':'��o interior�'::_com 181m2, \ãJor ��.oo __ , .....)

coo 11004 - Apto. em SchroOOe1' C/2 dotmit6rios e demais dependências. R$450,OO.

I ! ! I

f Casa c0!TI 2 I Apt c/ 2 dorm.bwc.copa cozinha! Sala comercial com

I dorm,b,wc,cozmha esala !! lavanderia, sala de estar íntima,! 190m2 com 2 bwc.

I estar/ íntima 1 vaga na I sacada e 2 vagas na garagem II
R$ 2.700,00

( garagem. R$ 600,00 j t R<l715 00+ condomínio J,'"\..............__._________ �__'f-_ _ ....�__._............. - _

Galpão com área de
1.411 m2 + 3 banheiros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI

www.parcimoveis.com.br

E3 A

.imo ilia iamenegoHi.com.br
e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br
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WWw.P8Pcimoveis.colIJ.br

3371·003'1
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6,275· SOBRADO NO RAU. (OPORTUNIDADE PARA INVES
TIDOR), 400 M2 DE CONSTRUÇÃO (SOBRADO COM 05

APARTAMENTOS INDIVIDUAIS. O SOBRADO, LOCALIZADO
NO BAIRRO VILARAU, NO LOTEAMENTO HELENA, TEM
COMO DIFERENCIAL, POSSUIR 05 APTOS INIVIDUAIS,

APTOS ESTES DE 02 E 03 QUARTOS. TODOS CI COZ" SALA,
BWC E LAVANDERIA, UM DELES POSSUI CHURRASQ,)

TERRENO DE 300 M2. R$ 350.000,00

CHICO DE PAULA

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:JGUÁ 84 -RUA PAULINA KRIEGER LES
COWICZ, WI86-01QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 500,00
-RUA FREDERICO CURr VASEL, AO LADO N"652-
02QTOS,Sr.. COZ,BWCLAVEESPAÇO PI CARRO.R$600,OO
BAIRRO:RlO CERRO II -RUA RICARDO ROEQER, N°
60 -02QTOS, st, COzo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS
SANTOS, N°500 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MU
NICIPAL, N°282 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 380,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - oisurrr, 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, N° 414 -01 SUITE,
02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00
RUA ANTON FRERlCHS, N° 415 -01 SUITE, 02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 900,00
RUA WERNER STANGE, N° 140 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 530,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ,
W 100 -01 SUITE,02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E 02
GARAGENS.R$ 1.000\00

BAIRRO JGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRA
DI, N 37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, W 287
.- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 650,00
BAIRRO SÃO LUIS - RUA FRANCISCO HRUSCKA, N
1677-02QTOS,Sr..COZ,BWC,LAVE GARAGEM.R$460,oo
BAIRRO CENTRO - RUA VERA FISCHER, N° 132

-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 830,00
RUA VERA FISCHER, W 40 - 01QTO, SL, COZ, BWC,
LAV.R$ 600,00

APi\.RTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA EXP. CABO HARRY
HADLIC, -01 SUITE, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$
530,00 -EDIF. SAINT TROPEZ
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL,
COZ, BWC, LAV, E GAR. R$ 750,00 EDIF. MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE,
01 QUARTO, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$ 650,00-
EDIF. LESSMANN •

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE,
02 QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$1.000,00
-EDIE LESSMANN
-GOv. JORGE LACERDA, N° 310 - 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -

EDIESTA. LUZIA
-GOv. JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -

EDIEFERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01
SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIE JULIANA
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT, N°
960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHUR
RASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIE GUILHERME
-R.PAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRA

GAR. R$l.lOO,OO -EDIE 04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA
SILVA, W 500 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV. R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 440,00
BAIRRO TIBA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE
TOFFOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, W
1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO JGUÁ 99- R. OSCAR SCHNEIDER, N° 301
-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00.
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N°
40 - 02QTOS, SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E
GAR.R$ 625,00 EDIE JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAULA, N° 194 -01 SCíTE, 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, E GAR.R$ 1.300,00 ,

BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUB
BA, N° 277 -01 SuíTE, 1QTO, SL, COZ MOBILIADA, '

BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIE VENEZA
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEL, N°
275-, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV E GAR.R$
750,00 EDIE BAEPENDI
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO,
N°3695 -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 SCHMITZ,W 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRlCH LESSMANN,
W 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 530,00.
BAIRRO:VILA RAU -RUA CARLOS HRUSCKA, W72
- 3QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI CHUR-

RASQUElRA E GAR.R$ 650,00
- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N 93 -lQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 420,00
BAIRRO:VIEIRAS-RUAMANOELFRANCISCODACOS
TA, N"250 -3QTOS, si, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 700,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUAMANOELFRANCISCODA COS
TA, N"250 -2QTOS, sr, COZo BWC, LAV E GAR.R$ 610,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA
DALRI PRADI, W 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
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, W 87 - 01
SUÍTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 700,00
EDIECEZANE

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCH
KA, 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

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUE
IRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N° 258 -03
QTOS,.SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUIL
HERME DANCKER,N° 161 - 34 M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL - AV.MAR. DEODORO DA FON
SECA, N° 1594 - 32 M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, W
91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO
DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$l.lOO,OO

.,.," '_ ,', "

Consulte nossas outraS,Qpções 'no, nesso site wwW�jmo�i,lia_ri�menegotti.com8br " �_
". � � \, "'. � . '.' .,' !..� • � " � • " . _ {" F. • I.... . ... _" _ ..... '}, _ � .
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUD,O, SEU BEM .. ESTAR
, Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:

3 suítes I 2 garagens I Completa área sodaí. entre9u� mobiliada e decorada
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Vendas: Incorporação e Construção:.

Locaílzação central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do Sul-Se
www.edificlomanhattan.net

realsec
(47) 3275 9500 www.realsec.corn.or
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EDIFrCIO ÂNGELO MENEL

APartafl1entos NOVOS com suite + 2 quartos. acabamento diferenCiado, excelElrrt'El.
I •. çi;jo, sacada com churras

.

e.sel"lliço GOm SéjcaÕ8, op(;;Õe� c;orn 1
.

,de g�rageQ1. O F;djfleí e �ntrada e salão detestas 1rl0l'JJliádtil'
s, 2.,el(?vadores, capta

.
�g!,la da chuva, ihternet COletiva, erlVé ouíros

. Agende u'ma visita Rara conhecer o apartamento modelo decorado. Apar
talTléliltos com valores a partir de R$215.670;66: Aceita financiamento bancário.

-Ret. 2000 - Santa Luzia -Terreno para agrtculb.ua com aprox. 58.000 f112 + galpão e casa alv.
Valor. Consulte-nos.

.

-Ref. 2004- Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 mZ• Yalor:·Consulte-nos.
:.Rat. 2020-BaIla 00 Rb N1OU1a-Temro��léH'"�W��t? 560f112-R$ 450.�,OO

• 'Ref. 2030 � !,\uflIlllllirtl1] f1óx. W�
.. �B. Qu

.. iQ'Jiea. -.Terieno ind
....

{.�oml. C/ 5.2�3 ma d� fre
i ",. I ./f'. '. �g(:),f. Fi$ 45�.000,oa"'}

. "

({et. 2001 -Ilha q� RgueÍra � Terreno de 13.11S0f112. 1'1$350.000,00
Ref. 2024 -Jaragua EsquerdO- Terreno d�i.097,65m2. R$330.oo0,OO

- Ref. 20013 -C�ntro - Terreno com 480m2• R$240.QOO,00.
Ret. 2014 - 'lIha da Rguelra - Terreno de 845m2• R$235.000,00

- Ret. 2008 - Chico de Paula - Terreno oom 702 rn2 + casa madeira. R$139.000,00
- Ref. 2022 - Vila Lenzi - Terreno com 300m2 em rua pavimentada. R$135.QOO,oo. Aceita

financiamento bancário
- Ref. 2023 - Água Verlle - Terre�o com 330tJi2 em rua pavimentada. R$135.000,00.:Aceita

. ,
financiament,o banoârto .

ReI. 20aS - Ilafra âo.RiQ Q�rro ';"Terreno 2. R$130,QOO,Q
q' ,I;·>p'ti; ;,',

. ';'

.

- Bé,Foi "�? ?O 120:?O�1
Ref. 4001 ;.;". teiTeno. R$�,14

- Ret. 2026 -.Ráu - T�iten� C/396 ma· R$105,OOO,OÚ
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EDIFíCIO IPANEMA
Vila Baependi

Apartamentos NOVOS

PRONTOS PARA MORAR

74�00m2 plivativos
01 suíte + 02 dormitórios

01 ou 02 vagas de garagem...!
I
,

I

I
I
I
�

I
I
!

I
I
!
, .

!
I....._._� . . __._ .......--.. ....._�_ .. ,_._. ._._.__� . __. __ . __. . __� .. ._. ._........___._...... . . . . �_. ._ ..... . __ . __. . ...;.. .;... . .t

,.
'

Cód. 2552 - Agua Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,00m2,
sendo 20,00m de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

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

Angeloni Novo

R$ 329.000,00

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

estuda propostas

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,OOm2,
2 qtos e demais dependências, terreno c/
360,OOm2 todo murado, ótima localização

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

Edifício com elevador:!) haIl e saBão de festas

A partir de RS 1 ,,00

(aceita Mandamento bancltio)

CÓd. 571 - Centro - Ap. c/ 128,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

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

Cód. 471 .

- Centro - Ap. c/ 125,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi mo

biliado, 1 vaga - Próx. Bradesco.

R$ 289.000,00

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

garagem, cozinha mobiliada, próx. do

Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 165 - Rau - Ap. c/ 01 qto e

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

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário).

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

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

Cód. 1756 - Centro - Ap. c/ 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 - Tifa Martins - Casa de alv.

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

terreno c/ 745,00m2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

GALPÃO
Rei. 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
transformador industrial. R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escritório.
R$2.580,00

CASAS
Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02

banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00
Ret. 1001 - Baependi - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, área de

serviço com dep. de empregada, casa toda murada com jardim na lrente e fundos.
R$1.000,00

ReI. 1 002 - Vila Rau - ALVENARIA - Com 01 suíte + 02 quartos, com banheiro
social, sala e copa conjugadas, cozinha com móveis sob medida, área de serviço,
churrasqueira El garagem para 02 carros, casa toda murada com portáo eletrônico.

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

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.

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 - QUITINETE - Com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas, banheiro. R$ 400,00.
Ret. 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 suíte + 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.

ReI. 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 vag�s 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

ReI. 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 FIGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014- VILA NOVA - Com suíte, 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 - QUITlNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃ01EM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2020 - CENTRO - QUITlNETE - com 01 quarto, e demais dependência
conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00

Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinh'a, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2024 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 quarto, sala, cozinha, área de s�rviço
.

com uma vaga de garagem. R$ 550,00
Ret. 2028 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala

com sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 650,00
ReI. 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 garagem.R$ 1.150,000

Ret. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço
e 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2031 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 530,00

.

Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

ReI. 2035 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem. R$ 670,00

Rei. 2037 - CENTRO - com 01 suíte + 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
Ret. 2040 - BARRA - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

SALAS COMERCIAIS
ReI. 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

Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00
Ret. 3006 - BARRA - Com 50 m2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,
Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,0

Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 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

ReI. 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód: 125 - SOBRADO - João Pessoa, 230f112, 5
donnitórios, 2 vagas de garagem. Terreno com

418f112. Possui 2 casas no terreno. R$ 250.000,00.

Plantão: 9135·8601

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

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

garagem.Terreno com 169w. R$139.000,00.

Cód: 507 - APARTAMENTO - Centro, com

244m2, 4 dormitórios sendo 4 suítes, 3
vagas de garagem. Residencial Jardim de

Monet. Valor sob consulta

Códi 172 - CASA MISTA - Schroeder, com 140m2,
4 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de garagem.

Terreno com 714m2• R$100.000,OO.

, TERRENOS/CHÁCARAS'
Cód:200 - TERRENO - Amizade,

com 359m2, próximo a

agropecuária Todt.

R$ 130.000,00.

Cód: 205 - TERRENO - Tifa

Martins, com 350m2.

R$ 80.000,00.

Cód: 234 - TERRENO - Estrada

Nova, com 392m2. R$ 60.000,00.

Cód: 249 - TERRENO - Vila Nova,
com 8.256m2. Valor sob Consulta.

Cód: 273 - TERRENO -,Três Rios

do Sul, com 380m2.

R$ 80.000,00.
Cód: 181 - CASA ALVENARIA - Amizade, com

99m2, 2 dormitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de

garagem. Terreno com 385m2• R$ 235.000,00.

Três Rios do Sul

IMi·W§i·il.i,Jt;j

Coo: 533 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com

69f112, 2 donnitórios sendo 1 suíte, 1 vaga de
garagem. Residencial Ar}.; Frutuoso.R$ 140.000,00. ,

Cód: 88 - CASA -Ilha ga Rgu,eira, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. R$ 750,00.

\.

Ref.3101- Apto- Vila Lalau-1 Suite c/
sacada + 2 Dormitório + Sacada c/

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

Ref. 4834- Apto 2 Dorm., 1 Bwc, 1 vaga
de gar., Acabamento em gesso e granito,

sacada ampla e porcelanato. Entrega p/ Se
tembro de 2012. Entrada de R$ 10.000,00.

Valor do imóvel R$ l35.000 00.

em área nobre. Próximo ao centro,

aceita financiamento.
Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada cf Chur

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de
R$ �.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês.

Balões + Saldo Financiado.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSÁS 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
corrmónos, 1 vaga de garagem. Próximo a

- Recreativa da Celesc.
R$605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormITórios, 1 vaga dê

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
consulta.

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em

porcelanato e laminado.

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços,
1 Bwc, Sacada c/ Churrasqueira, vaga de

garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Ref. 5581 - Apartamento- Localizado em

área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala de Estar/jantar;
Cozinha Conjugada, Lavanderia, Sacada

c/ churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi

1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de

R$128.150,OO

mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,
cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-

os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Criado para transformar seus dias ag

de morar e de se admirar.

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza
.

A partir de R$880,OO

- 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$480,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova R$ 550,00
- Ed. Emilie, Centro R$ 540,00
- Ed. Hibiscus, Barra R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau R$ 550,00

- Ed. Imperyalis, cozinha mobiliada R$ 820,00
- Ed. Petunia ,Nova Brasilia ,Cozinha Mobiliada ,R$760,OO
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro R$600,00
- Ed. Maria Luiza, Centro a partir de R$880,00
- Ed. Erica, Centro, a patir de R$ 670,00
- Apto Rua Arduino Pradi, São Luis R$500,OO
- Ed. Magnólia, Centro R$ 780,00
- Ed. Granada, Vila Nova R$ 1.300,00
- Ed. Ferreti , Centro R$600.00
- Ed. Hungria, Baependi R$680.00
- Ed. Monise, Vila Nova a partir de R$ 720,00
- Ed. Ilha das Açores, Vila Lenzi - MOBILIADO R$ 850,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 720,00
- Ed. San Raphael , Nova Brasília R$ 600,00

.

- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira R$ 750,00
- Ed. Baependi, Baependi R$ 680,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 1100,00
- Ed. Ana Lucia, Jgua Esquerdo R$740,OO

Rua Dos Escoteiros - 123 -

Chico de Paulo - Jaraguá do
Sul - 4 dormitórios, 1 suíte,
2 vaga(s) na garagem,piscina

- Ed. D'AngefIS, Vila Nova R$1.ooo,00
- Ed. Zimbros ,Vila Nova ,Cozinha Mobiliada, R$1150,00
- Apto Rua Jose Emendoerfer;Nova Brasilia,R$11 00,00 Mobiliado
- Ed. Dianthus, Centro R$1500,00
- Ed.Nova York, Centro R$880,OO
• Ed. Morada da Serra, Nov� Brasilia a partir de R$ 950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$ 850,00
- Ed. Angelo Menel, Vila Lalau a partir de R$ 950,00
- Ed Amaranthus, Centro, a partir de R$ 2200,00
- 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$590,00
- Ed. Marina, Centro R$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$ 1100,00
- Ed. Chiodini, Centro R$ 950,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi R$ 1000,00
- Ed. Isabella, Centro R$ 850,00
- Ed. Suellen, Czerniewicz R$ 600,00

- Casa na Rua RrnlJm MarEr ,TIfa fv'k:m), 2 Q..JCl11ffi, R$35O,oo .

- Casa Com, Centro R$ 3.000,00
- Casa no Estrada Nova, 2 quartos R$480,oo
- Casa Com. 4 quartos , Centro R$2500,00
- Casa Com. Centro, R$ 2400,00
- Casa 3 qr1s + suíte, Czemiewicz R$1500,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,OO
- Casa mista, 2 quartos Barra do Rio Molha, R$600,00
- Casa 2 quartos -Rua João Planincheck 685-Nova Brasilia R$750.00
- Casa 3 quartos -Rua Adão Noroschny 234-Vila Lenzi R$780.00
- Casa Schroder R$ 550,00
- Casa mista, 2 quartos, Centro R$ 600,00
- Casa 3 quartos, Vila Nova R$ 1100,00
- Casa 2 quartos, Rio Cerro R$ 850,00
- Casa 3 quartos, Ilha da Figueira R$ 1200,00
- Casa mista, 3 quartos, Chico de Paula R$ 600,00
- Casa 2 quartos, Czemiewicz R$ 430,00

.

- Casa 4 qts, Czemiewicz, Cozinha Mobiliada, R$ 120q,00

- Aptos. Rua Germano Muller, R$900,00

www.seculus.net

- Sala cml, Centro R$ 1.200,00
- Casa Duas Mamas R$ 550,00

fIi'1ff.1,1'i!lIUlNlf_dl�UH�f)f�;d'J!'ii,1J:!,1;n.r,ciJ"'·'I' j:.!fl'Ji 'tjjf"'II'i#t/fl.!PriliJtF,Lhrf.,1{!/IIlfll!tll>lrll!,"IMI1m�I,Ii!ff'lf!FIj,'/i!!lmwfJ!f!!fii!' t1"'ij;'I''';'I'I"
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Sala Ilha da Rgueira 115m2 R$ 1250,00
Sala Centro 97,40m2 R$ 1430,00
Sala Vila Nova 50m2 R$ 680,00
Rua Presidente Epit. Pessoa-1460-Centro cf 225m R$3000,OO
Salas no Czerniewicz apartir de 30 m2 R$800,
Salas Nova Brasiia a partir de 53 m2. R$1200,00
Sala Vila Nova, 200 m2 R$2.100,00
Sala Tower Center, centro 61 m2 R$11 00,00
Ed. Tower Center, Centro, 79m2 R$ 1500,00
Ed. Menegotti, Centro 40m2 R$ 470,00
Ed. Market Place, Centro 40 m2 R$530,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 2000,00
Sala cml Centro, a partir de 32m2. A partir de R$ 670,00
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,OO

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Rua José teodoro Ribeiro 4133,IIha da Figueira 3.600m,

R$28,000,00
- Galpão Rio Cerro 300m2 R$ 2500,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil mts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BA.NCO TRASEIRO FOlD AND TUMBlE COM DUAS POSiÇÕES PARA. O ENCOSTO'
·m

VIDROS CUMATlZADOS VERDES

Uno ViVaGe 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 11.950,00 de entrada e saldo financiado em 60 fl.\esé'$ <lwarttr de R$r21l9/00 a

o valor total do financiamento R$ 17.340,00. Financiamento CDe com TAe de R$ 555,00, taxa de 1,09% a.rn. e ta:x�cle 141,0.0% 'Mo, NóiGasô;.de'Jlla.gam
valor é de R$ 23.890,00, sem troca, ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais p�esEm'f:és't)lO ve1cwj0� Il>rspomibilldade
unidades, Ofertavéltda até 31/10/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulga�ão sãe de GaJ'áfsr i1bstratlvo.
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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

EXC
• Gramado /Natalluz Saída 14/11 e

retorno 18/11 (feriadão). Tr.3371
3993 -r 99738281

• Patagônia Argentina / Chilena (11
dias) Buenos Aires/ Ushuaia/Punta
- Arenas/ EI Calafate, Varias saída
Réveillon, janeiro e abril. Pacote
inclui ... Aéreo/hotel/terrestre e

todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. Tr: 3371

3993/ 9973 8281.

EMPREGO
• 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/ 9141-9716 com Dinalvo.
I

• Procuro pessoas de sexo masculino
maior de ,18 anos, interessado
em. trabalhar meio período, como

instalador de som, alarme e trava em

carros. Interessados entrar em contato

pelo fone: '3370-0226 no horário
comercial ou comparecer na loja B .. K.
Personal Som Automotivo, na Ilha da

Figueira.
• CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA

Interessados deixar curriculum na
Extinsul ou ligar 3275-2205.

• Cuido de pessoas idosas a noite. TR:
9989-3205 1 8459-6106

,

• Cuida - se de idosos a qualquer
período do dia ou à noite. TR: 3273-
077'9.

.. 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

• Renda . extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos, que queiram desenvolver um

negocio lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima

de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento
e alto retorno. Contato 47 8418-3292

/ 9988-2844 bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Atenção, procuro pessoas para
trabalhar na área de vendas como:

Vendedor externo, ganhando com as

vendas, mais a comissão e bônus,
dependendo apenas do seu esforço,
tendo treinamentos e todo suporte com

matérias na área. Interessados entrar

em contato no fone: 47 9910-7484.

• Ofereço serviço de podas de arvores.

TR: 9158-0019

.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha·
residencial. TR: 3371-2946 / 9216-
4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú
com capacidade de 4000 k. TR: 8406-
2183 / 3276-2100

-SE
• Procuro Border Collie macho para

cruzamento. TR: 99344300.

• Procuro um guarda roupa usado para
doação.TR:327�315

• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:

3275-6258.

E.
• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro moveis usados para o quarto
em bom estado de conservação. Tr:
3376-3541.

.

VE E-SE

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de
tabuas de caixarias, 300 metros de
sarrafos de piquetes e algumas escoràs.
Tudo por R$ 250, 000. Aceito propostas
Tr.9170-9656/3275-4811

• Vendo semi-reboque ano 1998, (tipo
carretlnha) tamanho 1,10x2 metros,
serve para motos de carga pesada. R$
1500,00. Tr.3371-1634

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se geladeira semi nova da cônsul
360 L, contato: 9610-1607 Ernani :

• Vendo bicicleta, 18 marchas, na cor azul,
em bom estado. Valor R$ 170,00. Tr:

9251-6210/ 47 3371-8489

• Tenho fêmeas e machos de cachorro

Cofap para entregar no dia 06/10 com

45 dias. Fêmea R$ 180,00 e macho R$
150,00. Tr: 9220-0047 ou 3371-269

.. com Daiana.

/ Vende-se um Calopsita macho com

viveiro. Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se Ar condicionado de 10.000
btus em bom estado, 'R$ 200,00. Tr:
9969-5540 ou 3370-2468.

• Vende-se uma maquina de sorvete

expresso Italianinha, aceito proposta. R$
15.500,00. Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para
menino, na cor azul marinho com

ursinhos, da marca Angel. Valor a

negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362 /�

• Vende vestido de prenda em ótimo
estado, lindo. Por R$80,00. Tratar no

9913-0362

• Vendo um carrinho de cog, 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 uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azerf. R$ 12.000,00.
Tr: 3375 1915! 3375 1039

• Vende-se um Torno de bancada, semi

novo, Placa 120 mm, 500 mm entre

pontas. R$ 4.000,00. Tr: 3375-1915 1
3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente 1
frio Consular 10.000 Btus (escuro) R$
300,00. Tr: 3371-3993/9973-8281

• Vende-se uma radiola antiga de 127

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

• Vende-se Notebook HP Mini 210 -

Processador Intel Atom -1GB de memória
- Windows 7 - R$ 400,00. 9959-9595
com Elis.

• Vende-se maquina de costura por R$
450,00 contato: 3275-4315

• Vende-se duas maquinas overlock siruba
com arremate, semi-novas e com poucos
meses de uso. Valor R$1.650,00 cada.
Tr: 9142-7220 com Marcelo

• Vende-se 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-�e 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 CI Susan.

• Vende-se freezer vertical cônsul 190

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: 3371-39931 9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado

por crianças de ate lQ 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 Mercado em Barra do Sul, com

20 anos de funcionamento, a 100 metros

da praia. Tr: 3448'-3958 / 9612-5558.
Aceito propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú
com mais de 32 anos e com clientela
formada. R$ 115, 000,00. Tr: (47) 9122-

0300/9647-0865.
• Vende-se mercado na Rua Antonio Carlos

Ferreira, 976 , Bairro Nova Brasília.
Tr: 9905-2331 / 3276-0614 aceito

propostas com casa, terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

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

• Vende-se Galpão de madeira quadrada
com cobertura de telhas medindo 120m2•
10X12 p/ retirar no loeal em Guaramirim
valor a combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Alugo apartamento para casais sem

filhos e sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova BrasDia. Tr: 3372-

1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• 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, lsuíte, 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 + Condomlnio
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
mP c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

CASA
• Vende-se casa de alvenaria, com três

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 �

carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00. Na Rua

Leopoldo Muller, n 313 - perto das lagoas
de Peixe. Tr: 3376-2134.

• Vende-se casa no Rio Cerro, livre de

enchente, 3 quartosL 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 Gamboriú. Tr: 47 3367-6101

• Vende-se casa averbada em Blumenau,
casa com 46 mt e terreno 675 mt. R$
140.000,00 ou troca-se por uma em

Jaraguá. Tr: 9137-4420 ou 8440-0390

Raquel.

• Vende-se Casa de alvenaria com dois

quartos, o terreno temAOO m2 no Bairro
Três Rios do Norte. R$ 118.000,00. Tr:

9613-5553 aceito propostas.

• Vende-se easa 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 mF

com nascente, cachoeira, plano, pronto
para construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-
0726.

• Vende-se chácara pequena em

Guaramirim, no bairro: Barro Branco
ou troco por casa na região Marechal
Candido no Paraná. Tr: 3373-6337

SALA 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 mP cada, sobre loja. Tr: 3375-

1004 no horário comercial.
,

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185/9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, proximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047

Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na

Rua Prefeito Waldema'r Grubba, 1532 -

Baependi. TR: 3275-1185 f 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 sulte mais dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, e garagem. Área
de 97 rn-', Valor do aluguel R$900,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00. 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.

TERRENO
• Vende-se Terreno cf contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km da'
Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35 mil. Aceito

Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na Rua

Carlos Frederico Ranthurn, área com 2742.
mP, escriturado. Valor à combinar. Tr: 3274-
8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau 3372-0665.

.•. Terreno de �522 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 600 mt

de área útil, e 20 mt de frente, fica no final
da rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00.
TR: 8812-8971

• 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 m2•

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 mP 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

proprietá rio.

• Vende-se terreno 2500 mF plano no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726
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• 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

• 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

• 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 GNVe 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

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$
25,700;00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT
1.0 FLEXPOWER 4P completo 2009 Valor:

R$ 18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO, R$
25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00 + 60X R$
670,00, VIABILIZO TROCA, metálico, estado

de zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, fone 30321400.

• 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$: 18

100,00 FONES: 9617-7704

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas
17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho,
quatro p. revisões de R$ 1900,00 reais,
4 pneus novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

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 .

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

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.500,00 + 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.

• Renault Clio ri 1.0 8v. Ano 2002, cor

branca. R$ 11.500,00. Contato: Carlos

(9102-9254)

• Vende-se Sandero Stepway, 2009,
prata, completo com banco de couro. R$
29.800,00. (Só-vendo) Tr: 9953-5554.

• 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.

ã\GEN
• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô

- A/C - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme - Manual,
NF e Chave res. Fone: 9163-9276

• 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 gol 1000, ano 99, 8 v, cor

verde. R$ 9.500,00. Tr. 3370-1161

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00, BX

KM, revisões em autorizada, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa, taxas

a partir de 0,98% .. Fone 30321400.

• Vende-se Gol CITY 2006, FLEX, Completo,
04 portas, cor prata, alarme inteligente
e radio LG com entrada para pen drive.

Carro de mulher está inteiro e lindo.

Forma de pagamento: 3 mil de entrada

(negociável) + assumir 50 parcelas
de 57-0,00 (Santander). Transferência

imediata. Tr. com Caroline 8478-7422

• Vendo Gol G5 total Ft.,EX 2012 4 Portas,
Completo. R$ 26.990,00, Entrada

H$ 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 cl 1.6 ano 92 azul. R$

'. 4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Gol 89, cinza, 1.8, roda

de liga leve, em ótimo estado de

conservação. R$ 6000,00. TR: �371-
1960.

• Vende-se um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Jet ta 2007 modelo 2007,
top de linha, prata, R$ 42000,00. TR:

9176rv-4929.3371-8208.

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

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

• 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 ..

FfA:T
• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00. interessados
Tr: (47) 3373-8388 ou 8803-6698

I

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. TR: 15.000,00 + prestações.
(não precisa transferir). TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de
um ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Fone 3032-1400.

• Imbatível- Novo Uno Vivace flex 2012, R$
19.990,00, entrada H$ 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 inclúsa, 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 serri juros no

cartão de crédito FONE: 3032-1400
)

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpadortrazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-

3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• 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.
r. 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 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos capota
marítima, protetor de caçamba, trava elétrica
no tampão traseiro e demais opcionais da .

Limited. Estudo troca veículo de menor valor.

R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-9?92.
• Vendo Ranger 2006, prata, diesel, completa.

R$ 56.000,00. Tr. 33764611 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. 99p2-3664.

C-AMINRio
• Vende-se Carninhâo 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 11.13 com

pouca quilometragem, todo revisado,
carroceria em estado novo. Preço a combinar.
Tr: 9997-0019

• Vende-se Caminhão Puma 914 Cd 1993
com Baú 4,80C x 2,4 L x 2,10 altura. Motor
revisado (Kit novo), pneus em bom estado.
MWM 229. R$ 25.410,00 Ano 93. Tr: 3373-

4105/ 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, aceita-se troca

de menor valor ou maior valor. Contato Zito

(47) 3370-7994

• Vende-se um caminhão Scania modelo

124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr. 9664-0865 TIM /9122-
0300VIVO

I
• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R 2010.

Com câmera fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

• 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 81. Bom de
mecânica. R$ 30.000,00, aceito propostas,
troco, financio. Tr.3370-1550 / 9929-8922
TIM / 8811-0769 claro.

• 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 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-

7300/9103-7200/3373-4105

• 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,
ValorH$ 30, 000,00 + parco R$ 250, 000 Tr.

3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão. Valor
a negociar. Contato Zito (47) 3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco. ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-5544.

• Vende-se um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3

dono, todo original, na cor azul, restaurado.
Ótimo estado de conservação. Tr. 3375-
2136. R$ 20.000,00

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

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4 portas,
instalação GNV e gasolina.R$ 6,000,00. Tr:

9923-9418/ 3371-2699.

Mc)�OCfCLETA
• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004.

Em ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000 km

rodados, moto usada só em fins de semana.

Brinde: 1 capacete, rede de capacete, capa
de chuva, manual e chave reserva. Tr: 3373-
1900 Fabrício.'

-

• 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 ssoo km

originallPVA 2012/2013 pago. Moto estado

nova, sem troca R$ 9800,00. Tr. 47 9138-
.

,

9592 c/ Rodrigo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CERATO
O sedã completfss!mo,
imbatível nas comparações.
Câmbio automático
de 6 marchas
e rodas 17",

u.

.

Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prelélto Waldemar Grubba, 1346 - Baependi

www.kla.com.br

SOUL
O carro desien superpremíado,
Câmbio automático de
6 marchas e motor flex.

www.eu.outoveiculos.com.br

I GMNECTRA GL 2 g �ut2ogi ILICOMPLETO/PRATA.�I.�'illllrl.
._._._,._ .. _ .._-_._._---_.. _,_ .. _ .._-�----

CADENZA
Sofisticação e luxo incomparáveis.
Motor de 290 cv e faróis de xenon,

.__,,-�-
--.......____-
.......
_- .. _-"-- ��-

- _..

SORENTO
O SU\f para a famíia: 7 Sugares e fOOfDr V6

de última geração 'com 278 OI.

Promoção válida até 31/10/2012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e 1inanciamento com entrada mlnima de 50% (R$ 32.1oo,OO) + 24 parcelas fixas de R$ 1,358,63. Valor total a prazo: R$ 64.707,18. Para o Kia Soul

código U.174: R$ 68,900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,1.0. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza código Z.555: R$ 124.900,00 á vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas
fixas de R$ 2.643,20, Valor total a prazo: R$ 125.886,71. Para o KJa Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2,569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas

parcelas, TC (Tarifa 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, consulte a concessionária de sua preferência. Frete não inclUSO, frete minímo de R$ 500,00 e máximo

de R$ 5.000,00 variável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Cerato código E.283, 5 unidades

para o Kia Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorento código S.558. 'Redução do IPI válida para o Kia
Soul e Kia Cerato. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nO 010/2012,

Bal. Camboriú; 47 3360-9777

Blumenac (Loja Centro): 473236-8000
Blumenau {Loja SR}: 473323-7171

loínvilfe (ShO'lN Roam}: 47 343WS85

Joinvft1.e: 4·7 3435-3595
Frorianóporis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0717

Power Imports'
Blurnenau> Bal, Camborlú "laraguá do Sul

Joínvi!le " Florianópolis: .. São José

int lva vidas.de s quranças
TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA
COMPRE ENIAUTO!

Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: [47J 3370-7500
-
.1IlI�

PROMOÇÃO I
•

;;!,,:!I.��qZI r:���-�����M��--------------I
I HoNDA CMC EX 1.7 2006 ABS III HoNDA Frr LX 1,4 2009 COMPlEID I

I SANoEIRo EXP. 1.6 2011 COMPlETO I
I LoGAN 1. o 200B COMPlETO I
I CUO SEDAN PRIVILEGE "!:.o 2005 COMPlETO I
I CORSA SEOAN MAX 1.4 2008 I

HIWX SRV SW 3.0 TAl I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPlETO I
/AUT/COURO I i FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA I

==�==;;:::..=:-------�j I �=;� �����O�0��1O i
I PICA.SSO EXCWSIV 2. o 2003 :
I PICA.SSo GLX 1,6 0912009 PRETA CINZA i
I GM AGILE 1.4lJZ 2010 CoM�LETO I

I FIAT PUI\ITD 1.8 SPORllNG 2008 I
: GM ASTRA SS 2008 COMPlETO ABS I

t
,I FORD TAURUS 3. O 1997 U. DONO i

. : GM MERIVA 1.8 2004 I
--"""""'tI I

CLlO SEDAN PRI" 1 o 2005

) II
GM ZAFIRA ELEGANCE 2006 7 LUGARES I

COMPLET co Ifi�!Nllillltwi!_JiiliqOlII'I FIESTA SEOAN 1,6 2005 COMPLEID I
0/ IIIAiillimH!iiII!��IWI ,/'" /

I FORD ECOSPORT FREESTYLE 2007 PRETA I
- .. - .. - ... --.---.-- .. -.--.-.-.-.- .. -.-,--.,_

I I
I C3 XTR 1.62007 ABS Ii C3 EX2004

I BMW 130 HATCH 3. O 2008 I
I HONOA CB 300 2010 I

II HoNOA TUYSTER 04\2007 I
GM VECrnA GL5 2000 BRANCA. I

I FORD KA 2007 PRATA I
I CUO SEDAN 200512006 I
I CUO HATCH 05/10/11 IC3 EXCLUSIVO 1.6 2004 ! PEUGEoUT 2061.4 2007 I

COMPLETo.f/R/ill.llit/ISI'''I'''lIiR./h I TOYillA FILOER 1.8 AT 2005 IIIllJllimhlil. �T'hl /1/ ,UMI'
- .. ----.-.-.. ---.-.- .. --.-._- .. --._-.-.- ... - ...--.� I HoNDA FfT EX 1.5 AT 2005 I

I PAUo ELX 2007 I
: PRISMA JOY 1.4 2009 I
I CEITA 4P 0407 I

I C3 EXCWSIVE 2008 I
I SCENIC PN 1. 6 05,tJ5/2oo6 i
I CEITA OFF ROUO 2006 II HONDA 81Z 2002 I

I CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPlETO I
II UNO ECONOMY 4P 2010 .

IPElIGBlUT 206 PAES. 2007 I

COMPI.ETQCCJRJ.•""I I ���S:�� :gg� BRANCA. I
________ .__._._, ,__._._, � L._._._._._._. ., __ .. _ .. _ .. _._._.__ .'-._._.__ . __._._ .. -,--_._-, I

I

RS 31.500,00
FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

COMPLETAÇO /ABS

FORO/FIESTA SEOAN 1.6 2005

COMPLETO/GNV.I·�I'III.-g/linl'I/11iIlflJllWiJBp••mAII I l
GMlPRISMA M::lWJ?II�:!n;'��111I1 I

AC/DH/DT/PprrR/JlmmUI/lilJlii!/ill"llImllim.iM, �II
_ .. .. .. __._ ... _ ... . .. J

GM\AGILE LTZ 1.4 2010
COMPLETO. II,,,jl'mll!flll'/f,'&Wijlf.lll_n�

I

11.., �B �1!itMi_ltm
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Rua Presidente Epitácio Pessoa 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - vJww.nissarinix.com.br

..---.---.--.-.----- ----.---_.---.�-_.-----.--------:-------�---"""-""""'--'-.----- -.._--••-----,.- _. __ _'r� ------.- ----------------.--- ---- - ----- - ..-- __ .. _ _ _

5. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier
(2012/2013) o cliente obterá bônus no valor de R$ 3 mil se colocar

"uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i)
Nissan importado, diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no

pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou 4\(4) ou outro
com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista). Em

ambos os casos, o cliente deve ser proprietário do veiculo usado há no mínimo
seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não
são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veiculo uaado, objeto da troca,
deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veículo. Este programa
também é válido para vendas diretas. Promoção válida até 31/10/2012. Todas as

condições de financiamento deste anúncio são válidas até 31/10/2012 ou até

quando durar o estoque de 3 unidades por veiculo e estão sujeitas a análise e

aprovação de cadastro. Frete incluso, Para todos os financiamentos, tarifa de .

confecção de cadastro de R$ 920,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e

manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens
meramente ilustrativas. Acessóríos não inclusos. Estes veiculas estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores.

R$ 593,162) Nissan Grand livina 1.8 S MT 12/13 R$ 51.990,00 LSG R$ 31.194,00 36 1,73% R$ 498,00 R$ 58,50Não 00/0 0% R$ 52.546,200,14%

4) Nissan Frontier XE 4x2 MT 12/13 R$ 86.390,00 R$ 51.834,00 0,43%R$ 2.960,88cocNão 12 5,29% R$ 490,00 R$ 58,50 H$ 87.364,560% 0%

Reduza a velocidade, preserve a vida.
•

PROGRAMA
J:.

direçãoespecial•
IlIlndII.:IIfIdiPesIlflllllllll,
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City Exl 1.5 AT

F-250 XLT CD 3.9
4x4

120.000,00 New Civic Lxs 1.8 At

42.500,00
2008 - Cinza - Flex' - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas'
e Espemos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, CD
Player, Bancos em Couro, Freios Abs, AirBag Duplo, Câmbio Automático.

Captiva Sport 2.4
Ecotec

65.500,00

.55.800,00
2011 - Prata - Diesel- Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, CD Player, Freios Abs, Air Bag Duplo, Traçâo 4x4.

2010 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulicà, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Tras_eiro, Cd
Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga
leve, faróis de Neblina, Piloto Automático.

2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, CD Player Mp3,
Computador de Bordo, Bancos eni Couro, Câmbio Automático + Shift
atrás do Volante, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Piloto Automático.

.

Palio Fire Flex 1.0

17.000,00
Sem Troca!

2007 - Vermelho - Gasolina - Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Aquecimento.

Fil Lx11.4 At
Fax Plus 1.6

42.500,00 26.000,00

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

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

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Cd Player, F-reios Abs, Air Bag Duplo , Câmbio Automático.

2007 - Prata - Flex - 4 portas � Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve.

.

Sem· ovos
lia 'ower Imports
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CENTENAS DE OPORTUNIDADES
PARA VOC� SAIR COM CHAVE NA MÃO

IS ES ES E I IS E � I
ATRAÇOES PARA TODA A FAMllIA
E I S I ES

�I fRJ.
RONDA-

Geblv!!!

@
KfA�

...i..t_;���tJ.li;!l<..

�jiI:�.JiI,tf..i'}LIi,

NUe_U,(I!ilAS
ç.I.;lNeJstIQNAntA�
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'!\Clni411f!fiVl

ACUS 'a(d�u6
.Auto Elítl!! Wlhmíit

x
o
>
o
cu
c:

GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO
E MUITO MAIS! 46.9"9"0

AVISTA
TAXADEO%JUROS �;;'30x

CITROEN C3
PICASSO 2013

VENHA CONHECER TODA A LINHA C3 PICASSO. SUA VIDA CABE AQUI.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOlOGIE

1-Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60%
+ 30 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para
Pessoa Física. Promoção Lilica e Tigor a bordo válida para os veículos: C3 Picasso, C4 Picasso e Grand C4 Picasso, Zero quilômetro (Okm), an012/modeI013. Benefício não pode ser convertido em espécie.
Promoção válida de 20/09/2012 a 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques. Consulte regulamento completo da promoção no interior das concessionárias Le Monde Citroen. Imagens lIu�trativas.
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• DuPlo.airbag
"Direção. hidráulica
• Ar-condtcJonado

.

• pnoto automático
• Computadorde bordo
·Trlo.elétrleo
• Som MP3/ bluetooth / leitor usa

PREÇOSETAXASESPECIAIS NÃOPERCA.

Celta 1.0 LS 2013
t1Mlo���
A PARTIR OE:

• Motor 1.0 VHCE com 78CV
• Novo volante
• Para-choques na cordo veículo
• Brake light _

• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

60X DE R$ 255,00
COM TAXA DE
O,98%A.M.,E ENTRADA
DE R$11.890,OO

Classic 1.0 LS2013
tJiVJí��
APAA'I1AO'E:

, B$ 24.790A�

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS
"

� LS to, FJ8xpower (Contig. R9A), ano/modelo 201212013, com preço promocional â vísta a partir de R$ 22.690,00 ou.através de plano de financiamento com 51,29% de entrada (R$11.890.00), 60

prestaçóe8 mensais de R$254,25 com taxa 0,98% am, CET: 15,53% a.a Valortolal financiado: R$27.145,05. CIassícLS 1.0, Ftexpower(Config. R6R), ano/modeIo2012J2013, com preçopromocíonalãvísta
a paI1ít de R$ 24.790,00 ou através de plano de financíamento com 51,76% de entrada (R$ 13.090,00),60 prestações mensais de R$ 274,52 com taxa 0,98% amo CET: 15,36% a.a ValortotaHínanciado: R$
29.561.13. Agite LT 1.4, Econoflex (Contig. R9U), ano/modelo 201212013, com preço promocional ã vísta a partir de R$ 37.990,00 ou através de plano de financiamento com 51,17% de enIrada CR$ 19.690,00),
48 prestações. mensais de R$ 497,94 com taxa 0.95% am, CET: 14,67% aa Valor total financiado: RS 43.590,88. OfertM váfidas para o período de 17 a 21 de outubro de 2012 para o Estado de Santa

catarina, para \/eiculos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet Ofertas. não válidas ou cumulativas com modalídade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte

condições em sua concessionária Ch!3vrolet Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o . PROCONVE - Programa de Controle da Poluição' do AI por Veículos AufomotDres_

�.chevroletcom.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvídoría GMAC - 08007226022.
-

GMAC Respeite os limites de velocidade.

Conte C�migo

Cll.-evrolet
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Campe ato

[uventus sem tempo
para comemorar

campeão do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial
em 2012.

Ainda no vestiário, Pingo
cobrou seriedade de seus jo
gadores nesta reta final. "Foi
merecido o acesso. Somos a

melhor equipe do campeona
to. A que mais pontuou, a com

o ataqu� mais positivo e a de
melhor defesa. Por isso não va

mos abrir mão do título. Vamos
concentrar e ir em busca desta

conquista, que será importante
para todos nós", analisou.

A definição da equipe que
entram em campo às 16h des-

te domingo, no estádio Re
nato Silveira, ficou para o

coletivo que será realizado
na manhã de hoje. Não está
descartada a possibilidade de
se poupar alguns atletas, pela
sequência de jogos decisivos

que a equipe vem realizando e

terá pela frente.
Guarani e Iuventus terá a

arbitragem de Edson da Silva,
auxiliado por Alex dos Santos
e Fernanda Colombo Uliana.
O jogo de volta acontece na

quarta-feira; às 20h30, no João
Marcatto.

Equipe volta à campo neste domingo} em

Palhoça para decidir o título do returno

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Sem tempo de comemorar o

acesso à elite do futebol de
Santa Catarina, o elenco do lu
ventus se reapresentou no fim
da tarde de ontem. O treino não
foi tão puxado como em outras

ocasiões, mas ainda restam

quatro jogos por disputar na

temporada, todos eles decisivos
e contra o Guarani de Palhoça.

Os dois primeiros são pela
decisão do returno. Os dois

seguintes servem para deci
dir com quem fica o troféu de

Juventus e Guarani
terão uma sequência

de quatro jogos _

decisivos pela frente.

IRIANE PORTO/AVANTE!

DESCONTRAÇÃO Treino na tarde de ontem foi solto, sem muitas cobranças

Futebol ��ete

Inicia a

Oodle'sCup
Vinte e nove equipes iniciam

hoje a disputa da 1 a Jaraguá
Oodles' Cup. Elas foram
inicialmente agrupadas em

seis chaves, onde jogam
entre si, em turno único. A

competição terá seu pon
tapé inicial às 14h20, com a

partida entre Demarchi Usi

nagem e Móveis Boeing. A
rodada encerra às 21h, com

o jogo envolvendo London
Pub e Sósqsobro. As partidas
acontecem no GT Society.

Rodada
. decisiva

Segunda
rodada

Hoje acontece última
rodada da primeira fase
da Segunda Divisão. Em

jogo, oito vagas na fase
de mata-mata. Confira os

encontros: Kiferro x Roma

(lSh30, no J. Pessoa), Ba-.
zar do Rau x Flamengo B

(13h4S, no J. Pessoa), Nova

Geração x Atlético (lSh30,
no G. Tribess), Barrabaxo
x Tecnopan (13h4S, na V.

Lalau) e Guarany x Prisma

(lSh30, no Guarany).

Está programada para
domingo, a segunda ro

dadada Copa Interclubes.
Serão oito os confrontos,
nas categoria "Aspiran
tes" (l4h30) e "Titulares"
(l6h30). No Guarany,
jogam Rio Cerro e JJ Bor
dados. No Garibaldi tem o

Grêmio e Cruz de Malta. O
Vitória recebe a Ponte Pre
ta no Rio da Luz. No Santo
Antônio, jogam Galácticos
e Unidos/Neki.

Triatlo

Parque Malwee recebe prova
O Parque Malwee recebe hoje, a partir das 14h30, a 4a etapa

do Campeonato Catarinense de Triatlo. Cerca de 150 atletas par
ticiparão da competição. Denominada Copa Malwee, a prova
terá a distância olímpica, com 1.500 metros de natação, 40 km

-

de ciclismo e 10 km de corrida. Também está prevista a realiza
ção do Aquatlo, uma prova infantil, com distância reduzida, que
tem como objetivo principal aproximar as crianças da modali
dade. Este é o segundo ano que o Parque Malwee sedia o evento

promovido pela Federação e Triathlon de Santa Catarina.

DA CASA Triatleta Jonathan Mandalho será um

dos representantes de Jaraguá do Sul na prova

I
'Jaraguá inida a decisão do
título da Divisão de Acesso
O Iuventus está se despe

dindo da Segunda Divisão,
mas Jaraguá do Sul pode ter

seu integrante na competição
em·2013. O Sport Club Iaraguá
inicia neste domingo, em Ca

çador' a decisão do título. Tem
a vantagem de realizar o jogo
final em casa e vem daí a im

portância de voltar do meio
oeste com um bom resultado.

"Tenho três possibilidades
para escalar a equipe, uma vez

que posso utilizar três forma

ções diferentes", adiantou o

técnico Rafael Rocha, que defi
ne na manhã de hoje a equipe
que inicia jogando. Suas dú
vidas são na lateral-esquerda,
no meio de campo e no ata

que. "Vamos buscar a vitória,

mas dependendo das circuns
tâncias o empate pode ser um

bom resultado", completou.
"Estamos confiantes e mo

tivados. Sabemos que vai ser

difícil, mas vamos em busca
da vitória", disse o polivalente
Adriel. Caçador e Jaraguá en- .

tram em campo às 16h30, no

estádio Carlos Alberto Neves.

Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de
Jaraguá do Sul.
Todas as terças e

quintas-feiras, a

partir das 18h.
Ou assistapela TV,
no cana/27 da Net.
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Atlético-MG tenta a

sua última cartada
Galo recebe o Fluminense e busca diminuir

desvantagem para o atual líder do certame

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

Agência Avante!

Faltando apenas sete roda
das para o encerramento da

Série A, a próxima volta é deci
siva na briga pelo título e pela
fuga do rebaixamento.

No sábado, o Palmeiras en

frenta o Cruzeiro, às l8h30, na

Fonte Luminosa. A vitória con

tra o Bahia renovou a esperança
dos palmeirenses, que voltaram

. J

a sonhar com a permanência.
O Corinthians enfrenta o

Bahia, às l8h30, no Pacaembu.
Sem pretensões de título, o Co-

rinthians vencendo ajudará o

rival Palmeiras, pois o Bahia é o

primeiro colocado fora da zona

de rebaixamento ..
O Grêmio enfrenta o Co

ritiba, às l8h30, no Olímpico.
Apesar de remotas chances, o

Grêmio busca a vitória e torce

por um tropeço do Fluminense.
No domingo, o Flamengo.

enfrenta o São Paulo, às l6h,
no Engenhão. Consolidado na

zona da Libertadores,' o . São
Paulo busca uma vitória no Rio
de Janeiro. Por outro lado, o

Flamengo precisa vencer para
se afastar do rebaixamento.

No principal confronto da ro

dada, o Atlético-MG enfrenta o

Fluminense, às 16h, no Indepen
dência. A vitória do Galo dimi
nui para seis pontos a vantagem
do Fluminense e coloca fogo no

campeonato. Por outro lado, os

cariocas vencendo aumentam

para nove pontos a vantagem e se

tornam virtualmente çampeões.
Fecham a rodada de domin

go, Náutico x Portuguesa, Ponte
Preta x Santos e Atlético-GO x

Sport. Na quarta-feira, Vasco x

Inter e Figueirense x Botafogo,
complementam a rodada.

Restam apenas sete
rodadas para se

conhecer o campeão
brasileiro de 2012.

BRUNO CANTINI/CAM

CALmRADO Galo treinou a pontaria para tentar se reaproximar do Flu

UFC

Falastrão
O falastrão Chael Sonnen

atacou novamente nesta se

mana. Em coletiva, o ameri
cano disse que o TUF (reality
show de MMA) é um evento

maior que as Olimpíadas e os

playoffs da NFL (a liga profis
sional de futebol americano).
Na edição do TUF americano,
Sonnen enfrentará Ion Jones,
como treinador. Em abril, os

dois devem ser enfrentar em

duelo aguardado no esporte.

Coritiba

Alexchega
Após 15 anos, o meia Alex

retornou ao Coritiba com

recepção de gala, no Couto
Pereira. O meia chegou de he

licóptero no gramado e foi re

verenciado por mais de 10 mil
torcedores. Para fechar com o

Coxa, Alex recusou propostas
de Palmeiras e Cruzeiro. Im

possibilitado de atuar neste

ano, Alexvai iniciar a prepara
ção para a próxima tempora
da na semana que vem.

Santos

Inte.rditada
Com os problemas ocorri

dos naVila Belmiro na quarta
feira, quando o zagueiro Rafa
el Marques, do Atlético-MG,
não foi atendido pela impos
sibilidade da ambulância en

trar no gramado, o STJD de
cidiu por interditar o estádio

precavendo possíveis proble
mas. O estádio só poderá ser

liberado, após nova vistoria e

melhorias para a prevenção e

adequação do local.

,
fi

Interbairros
Tem clube chiando com a

decisão do TJD em incluir
novamente a Ilha da Figueira
na Copa Interbairros,

.

Não vou tomar partido da

situação, mas sim levantar
um questionamento: se

não haviam provas contra

o atleta, .como inicialmente
um o recurso foi aceito,
julgado e punido? Em algum
momento o TJD errou e

precisa admitir, sob pena de

perder credibilidade diante
da comunidade esportiva.

)Jenrique Porto
redacao@avanteesportes..com

Pingo
Confesso que a primeira
passagem de Pingo no

comando do Iuventus não
me deixou saudades, mesmo

com o acesso. Parecia que
" faltava algo naquele time,

assim como um pouco mais
de bagagem para o treinador.

Hoje a história é outra. Pingo
evoluiu muito e não será

surpresa se logo pintar num

time de Série B. Torço para
que ele fique em 2013, uma

vez que já é o técnico mais
vitorioso da história do clube.

Pena ...

PEO�iATO B

Pena a cidade de Jaraguá do Sul não-ter acreditado antes no

projeto de recuperação do Juventus. Agora será fácil colocar
torcedores por jogo no João Marcatto, vender cotas patrocínio,
placas publicitárias e pacotes de ingressos. Todos querem ver

seu time na elite, mas poucos se sujeitam a encarar a dura
realidade da Segundona. Esses perderam a chance de ver um

dos melhores times da história do Juventus em ação. Um time
de qualidade no toque de bola, mas também de raça. Um time
de homens e pais família, que honraram as cores e a tradição

.

do clube, que pela 17a vez disputará a Primeira Divisão.

Méritos
Sem querer puxar a brasa

para a nossa sardinha,
mas é preciso enaltecer a

importância de O Correio
do Povo neste acesso.

Além da cobertura diária,
provemos o clube com

recursos. Inicialmente eles

víabílízaram a participação
no campeonato (alguém
se recorda da dívida de R$
35 mil paga junto à FCp) e

depois seguraram as pontas
por grande parte do certame.

Que sirva como exemplo!

Jaraguá
Agora chegou a vez do
Leão do Vale colocar

Jaraguá do Sul novamente

na Segunda Divisão do
futebol catarinense.
Amanhã a equipe inicia
a decisão da Terceirona,
em Caçador. Na quinta
feira, o clube apresentou

.

seuplanejamentopara .

2013, em uma reunião
com empresário e

patrocinadores. Continua

seguindo o seguro caminho
da organização.

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
328 rodada

20/10/
18h30 Palmeiras x Cruzeiro
18h30 Corinthians x Bahia
18h30 Grêmio x Coritiba

21/10
16hOO Flamengo x São Paulo
16hOO Atlético-MG x Auminense '

16hOO Náutico x Portuguesa
18h30 Ponte Preta x Santos
18h30 Atlético-GO x Sport
24/10
20h30 Vasco x Internacional
22hOO Rgueirense x Botafogo

15 Flamengo
16 Bahia

37 31 9

35 '31 8 -5 '38%
17 Sport 30 31 7 9 15 29 49 -2032%

r :'
I o

I I

19 Figueirense 28 31 7 7 17 36 59 -2330%

20 Atlético-GO 23 31 5 8 18 31 55 -24 25% Rebaixados para Série B
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Caminhoneiro
"

éencontrado
amarrado

o motorista foi rendido no município de
'

Paulo Lopes, na Grande Florianópolis
GUARAMIRIM

Carolina Veiga

OcaminhóneiroAdilson Mon

toya Gomes,33 anos, foi en

contrado por volta das 9h30 de

ontem, amarrado dentro do pró- .

prio veículo no estacionamento
do posto de combustíveis Rud

nick, às margens da BR-280, em

Guaramirim. Ele foivítima de um

assalto e teve a carga roubada.
O motorista foi rendido no

município de Paulo Lopes, na

Grande Florianópolis, por volta
das 23h de quinta-feira e pas
sou todo o restante do tempo no

chão da cabine do caminhão, até
ser deixado, ainda amarrado, no

posto de combustíveis.
Foram levados 20 pallets de

bebidas, 10 de refrigerantes e 10
de cervejas, mais nota fiscal da

carga e o celular do motorista.
Como os documentos da carga
também foram roubados. Gomes
não soube informar o valor e a

quantidade exata da mercadoria
roubada. Até o final da manhã de
sexta-feira, ninguém ainda sabia
do acontecido. Gomes iria avi
sar a empresa que o contratou, a

Targa Transportadora, e a família
somente após encerrar os proce
dimentos na Delegacia da Polícia
Civil de Guaramirim.

Gomes transportava na carre

ta de 15 metros azul do caminhão
Mercedez-Benz branco, carga de
bebidas da Ambev de Porto Alegre

Deram uma

coronhada na

minha cabeça e me

jogaram no chão.
Eu tentava

conversar, mas eles

falavam para eu

ficar quieto. ,

Adilson Gomes.
motorista

(RS) para o município de, Ponta

Grossa (PR). Após sete horas de

viagem, ele parou em um posto
de combustíveis no município de
Paulo Lopes, na grande Florianó

polis. Ainda com a chave na igni
ção e com o motor ligado, desceu
do veículo para vistoriar pneus,
cargas e demais equipamentos do
caminhão.

Depois de verificar os equipa
mentos, a intenção de Adilson era

trancar o caminhão e seguirpara o

posto de gasolina, onde faria um

lanche e tomaria um café para se

guir viagem. Entretanto, quando
ele retomou para a cabine para
desligar o motor, foi abordado por
dois homens armados, rendido e

jogado para dentro da cabine.
"Eles me encapuzaram. Deram

uma coronhada na minha cabeça
e me jogaram no chão. Eu tentava

conversar, mas falavam para eu

ficar quieto, caso contrário com

plicaria para mim. Taparam meu

rosto com uma camisa e amarra

ram minhas mãos e pernas". Tudo
aconteceu porvolta das 23h.

Descarga

Segundo a vítima, os assal
tantes assumiram a' direção do
veículo e rodaram por aproxi
madamente duas horas, quando
pararam o caminhão. Em algum
lugar que ele não soube identifi

car, o veículo ficou estacionado
até o amanhecer, quando teve iní
cio o processo de descarga. Pelas

impressões do caminhoneiro, foi
utilizado um equipamento meca

nizado para o transporte da mer

cadoria. "Pelos ruídos e pela movi

mentação do caminhão, acredito

que eles utilizaram uma máquina
para transportar as bebidas para
outro caminhão", afirmou Gomes.

Após a descarga, Gomes diz

que sentiu o motor do cami
nhão roncar e seguir por mais
uma ou duas horas, até que pa-1.

••

rou definitivamente.
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RISCO Caminhoneiro há 18 anos, Adilson Gomes
"-

disse que nunca ,passou por uma situação dessas

Polícia sem pistas dos ladrões
,

A equipe de investigação
da Polícia Civil de Guaramirim
iniciou as buscas pela região
e está analisando as imagens
que possam ajudar na identifi

cação dos suspeitos do assalto

ao caminhoneiro. "Acreditamos

que eles tenham feito o percur
so pela BR-I01, e averiguamos
às câmeras da rodovia atrás de

alguma pista", disse o delegado
Walter Santin.

-"

PRE�nJlZO Assaltante.s danificaram pneu novo

do caminhão ao bater o veículo no meio fio

:Me«l.o

','Pedia a Deus

para que nada
acontecesse"

Caminhoneiro há 18 anos,
Adilson Gomes conta que
nunca vivenciou nada pareci
do. Até então, ele havia apenas
escutado casos semelhantes

que aconteceram com conhe
cidos e as preocupações da

esposa sobre os riscos de sua

profissão. Durante as quase
10 horas de pânico nas mãos
dos assaltantes, Gomes queria
apenas voltar a salvo para os

filhos. "Eu tenho dois filhos,
um garoto de oito anos e uma

menina de 12. Eles passaram o

tempo todo na minha cabeça.
Eu só pedia a Deus para que
nada me acontecesse. A úni
ca coisa que queria era voltar

para minha família", desabafou
o motorista. Apesar das dores
no corpo e na cabeça, em fun

ção da coronhada, Adilson não

apresentava ferimentos mais

graves, além de leves marcas de
cordas nos punhos e nos torno

zelos. "Não sabia onde estava.

Não conheço essa região e não

consegui verpara onde eles fo
ram", contou.

O veículo fora deixado no

Posto Rudnick, em Guarami
rim, há aproximadamente 217

quilômetros ,'. de distância de
,

Paulo Lopes, O caminhão foi
deixado no posto de combus
tíveis próximo às 9h30 e ali,
mesmo amarrado, Gomes con

seguiu abrir' uma das portas
e gritar por socorro. "Eu não

aguentava mais de tanta dor
nos pulsos, não conseguia mais
me mexer". No local, Gomes re

cebeu ajuda do proprietário da
borracharia localizada nos fun
dos do posto de combustíveis,
conhecido como Paludo.

De voJ!ta a(J� :Presídifl

Ex-detento estupra e assalta em [araguá
Um homem de 36 anos foi

preso em flagrante na noite
de quinta-feira por estupro e

assalto. Ele abordou um casal
no bairro Chico de Paula com

uma lanterna e anunciou o as

salto. A mulher, de 41 anos, foi

obrigada a tirar a roupa e so

freu o estupro. O acusado fu-

giu levando a bolsa dela, com

R$100 e um celular, e o veícu
lo da vítima. I

O Palio vermelho foi locali
zado pela Polícia Militar na rua

Epitácio Pessoa, na Vila Lenzi.
Além dos objetos do roubo, fo-

,

ram encontradas facas, canive
tes e uma arma de brinquedo.

Natural de Indaial, o suspeito
cumpriu pena por furto há dez
anos, e na madrugada de on

tem foi levado ao Presídio Re

gional de Iaraguá do Sul.
A Polícia Militar orienta a

população a evitar locais er

mos, onde criminosos possam
se aproveitar da situação.
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10 que
norte catarine
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