
Música

As vozes vão ecoarnogrande teatro
o Coral da Scar se apresenta neste domingo com o

Concerto da Primavera. O evento ocorre às 19h e terá

como atração especial a participação do Citharis
Grupo de Harpas. Ingressos custam R$ 6. .1.'

Doces

Umbologostoso fácil de preparar
Saiba como preparar a receita de uma guloseima
de chocolate sem glútem (foto). A sugestão vai com
cobertura. Aprenda também a fazer um prato de
banana assada light, com canela. Página 1 7

A saudade de quem ficou
EDUARDO MONTECINO

Queda

Turista deCuritiba

morre emCorupá
Cristiano Farias, 31 anos, teria
caído no leito do rio Novo,
durante o passeio pela Rota
das Cachoeiras. Ele estava

junto com amigos que há três
anos visitam o local durante o

feriado de Finados. As causas
da morte serão investigadas
pela Polícia Civil. Página 22

Para 2013

Juventus pretende
renovarcomPingo
o presidente Ierri Luft
disse que a definição de

quem fica para a próxima
temporada passa pelo acerto

com o técnico Pingo. A
negociação deve acontecer
na segunda-feira. Os dois
lados demonstraram o

interesse em firmar o acerto.
O objetivo é montar um time

competitivo. Página 20

Na região
Trêsmil alunos
no testedoEnem
Provas ocorrem em seis

escolas durante a tarde deste
sábado e domingo em seis
escolas. Alguns estudantes
têm o objetivo de conseguir
uma boa média para
ingressar na faculdade, outros
querem apenas testar os

Amido da Silva, relembra com carinho do padrinhoMartinho Zezuino, falecido em 1976. Páginas 4 e q��� .conheeimernos:�á� 6 , I
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Bell'Arte
Comemora hoje 25 anos

de atividades a Bell'Arte
. Estofados. Uma das'mais
déstacadas empresas do

"fi

.ramo naregião,

Sonbo
de Natal
'A Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do
Sul começou na última

quinta - feira a campanha
"Sonho de Natal2012".
Esse ano ela vai destinar

R$ 100mil em prêmios
para os clientes.A

premiação inclui o sorteio
, de dois automóveis (Celta
e Fox), cinco televisores
LCD 42 polegadas e 60

vales-compras com valor

unitário de R$ 500.

A promoção vale até o

dia 24 de dezembro. O
sorteio vai ocorrer no

dia 8 de janeiro, às 15h,
no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul. Para

ter direito a participar, a
cada R$ 40 em compras,
o cliente recebe um

cupom que deverá ser
depositado nas urnas

distribuídas pelas lojas
participantes.

Grande

adesão

Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Recuperação
/\ taxamédia de inadimplência no co

rlmércio de Iaraguã, segundo o SPC lo
cal, gira em tomo de 6,7%. O percentual
está dentro do padrão estadual. ACâma

ra de Dirigentes Lojistas (CDL) está com
uma campanha de recuperação do cré

dito e a expectativa é baixar ainda mais

este índice. "Não é interessante para a

CDLmanter clientes em registro negati
vo, isto acaba gerando perdas para a eco
nomia. Temos verificado uma procura

pelo serviço, o quemostra o interesse do
cliente em saldar seus débitos", disse o

coordenador da campanha, Fábio Stein.

•

Ina

Como tradicionalmente

acontece todo final de ano,
o povo sai às ruas para as

compras, mas também para

apreciar a decoração de Natal.

É uma atração à parte, em

especial nos-últimos anos.
Está cada ano melhor. A

. inaugurada oficial será no
dia 12 de novembro, às 20h,
na PraçaÂngelo Piazera.
A abertura da decoração
e iluminação especial vai
contar com a participação do

Coral PequenosVencedores.
Os enfeites ficam até o dia 6

de janeiro de 2013.

f'L-
�

Prevenção
Além de contar com um

programa eficiente de

prevenção às drogas, que
é o Proerd, a Polícia Militar
está formatando um evento

de esclarecimento de

empresários do comércio.
Os policiais deverão repassar
medidas preventivas que
podemminimizar osriscos

de ocorrência de um crime

nesses ramos. Esse evento

poderá ser estendido para
empresários de outras
categorias, bem como para
a comunidade.

L(JTE]ffapIAfj�
LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 823
01 - 02 - 04 - 05 - 09

11 - 12 - 13 - 14 - 16

19 - 20 - 22 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3035
13 - 34 - 46 - 51 - 77

ERRATA
Nesta edição, o anúncio de Leila

W. Mantau Corretora de Imóveis,
CREC1011420, o imóvel de reto

195.1 tem como descrição correta:

Área Construída: 160m2. Área Ter

reno: 535m2. Valor: R$ 217.000,00
{aceita troca por sítio).

Área/ Requisito
ATIVIDADE FíSICA: nível superior completo em

Educação Física; Inscrição no CREF; Experiência com

Natação e Hidroginástica. Carga Horária: 40h

semanais.

ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL: Ensino médio

completo; Curso de formação em ASB ou THSD;

Experiência na área; Carga Horária: 36h semanais.

Ensino médio incompleto;

Experlêncla com atendimento ao público; Segunda' a

sábado, l�h às 18h.

�.���� .??�.?Cl(o 1.g:.9.p.!.P.I.3.�.9:.?9.�.� ..

.!.�... ..

.Q?9.Q9.0(o }.:.�.<?��l?�.<?:.?g.1..? .

.çy.� ):.�..�ªI.9.ª �.9�Mª.ª.9:.?.9..1..?. ..

.ª.º���� � ..?I.ª.�!O' �.:.�.Q�M.J:3.�.Q:.?º.�.? ..

.�:'\.$..ºl.\.� ! .. :º!.ª.?�o �.:.�.Q�Mªª.Q:.?º.1..? ..

AÇÕES PETR4 20,85 .. 0,24%
VALE5 37,17 -t- 2,26%

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

l?�.�.? �.�.!.?9 � �.!.�?.O(� .

POUPANÇA
2.NOVEMBRO.2012

EDUCAÇÃO: Nível superior' completo em Pedagogia

e/ou. Letras; Experiência n� coordenação de

atividades educacionais, cursos de idiomas e

educação complementar; Habilidade na condução de

projetos na área de Educação. Carga Horária: 44h

semanais.

0,4273

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT -lID. -0,95%

OURO .Qf, -0,09%

US$ 109,710

US$ 1714,350

.ç���º ç.º.l:\'!�� �N.�� y�� .

Pº.�.1.\.ª ..
_ç.QM.E.J.ª_ç.I.� .. (�M ª�) 2..I_º.ªº.? 2..I_º.ª.�.� � ..QI_º.?�O .

.P.º.�.Aª ..
T.Y..I.P.êM.Q ..

(E.J.M..ª.�L... ..).I.�.�º.9 ?,.9.�º.9 ��: .. .Q()Io. ..

.�.P..�-º .. (�.� .. �.�}.. � �.???.�.1. ????9? � �g'.9..?�l.o
LIBRA (EM R$) 3,2736 3,2780 1t 0,02%

Breithaupt
ARede Breithaupt de Iaraguá do Sul foi

escolhida como a empresa destaque no ramo
demateriais de construção. O reconhecimento

é do Índice deMarcas de Preferência e

Afinidade Regional (Impar) para as empresas e

produtosmais lembrados pelos consumidores
da região Norte do Estado de Santa Catarina.
A pesquisa, que foi desenvolvida pelo Grupo
ruc em parceria com o Ibope Inteligência, é
utilizada para conhecer os hábitos de consumo

dos catarínenses, permitindo uma análise do

comportamento em várias áreas. Commais

de 85 de atuação no Norte do Estado, a rede

reforça sua participação neste concorrido

segmento, apontado como um dosmais

importantes para a econômica brasileira.

INSTRUTOR INGLÊS: Ensino I,Superior completo,

formação' em Inglês, Fluência no idioma, experiência I,

com ensino para püblícb de todas as faixas etárias.

Carga Ilorária: 20h s7m�nais.

Informa abertura de processo seletivo:

Cidade

Por meio do site até dia

11/11/2012
Contrato por período

Inscrições e informações
Por meio do site até dia

11/11/2012
Contrato por período

determinado
.

Por meio do site até.dia
.11/11/2012

Contrato por período
determinado

Por meio do site até dia

18/11/201Z
Contrato por período

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC

através do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

II I Illl I' f I I', , l"I II ti
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"'/\ 'PolíciaMilitar conta com uma equipe de trabalho
,

t:\especi;Mizadano ate1}dimento ao cidadãQ'iNum�
sala especial do 14° Batalhão em Iaraguá do sul, esses

'. profissionais aríônímos estão 24 horas disponibiliza.;'
'

dos paraprestar ajuda aosmoradores da região.
, A central, como é chain�da' essa unidade, é a'

base das ig,formações que são encaminbaçl,as aos
policiais que estão nas ruas. Ali são recebidas de-

. núncias repassadas pelos moradores -.A atenção, é.
constante para que os resultados tenham a eficá-

cia desejada,
.

Nem sempre temos noção de como esse serviço é

primordial para o bom resultado na prisão dos'desa-

em SchloetÍer. A ação pdlicíâl ocorreu depois de uma .

.. rápida çOlIlunicaç�o feita entre uiJta testemunha da
presença dos bandidos numa comunidade e a agili
dade no acioaamento das equipes. "

'

Muitas pessoas não percebem, mas a todo o ins-

'tartté os policiais que estão nas viaturas ficam em , .1,

constante sintonia com a central trocando informa

ções para averigUações de atitudes stlspeítas, Fre
quentemente estão consultando placas de veículos

.
, .' . , J:

e documentos de pessoas como forma de prevenção
de alguma ação criminosa que possa acontecer. Esse
trabalho de constante comunicação, pouco visível,
faz uma grande'diferertça.

fiadores das leis.Geralmente o salda positivo aparece
praticamente quando há uma boa sintonia entre o

cidadão denunciante e o atendente para direcionar
o grupamento de apoio na ocorrência. Foi assim no

mês passado quando foram presos doisassaltantes

i toClol! o instante'os pOliciaiS nas !

vi..,turas ficam -em constante sintonia
,

I,. . ..,.'. v.' .

. J' "'. ....!'
.

com a central trocando iDformações
'

qarp. av,eri&"l,!�çõe!i d� atitudes suspeitas.

rge
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o leitor

Vamos dar um tempo?
NãO, não estou falando de

briga de namorados. Mas

quem é que, depois de um dia
inteiro de trabalho, nunca che
gou em casa com aquela von
tade louca de entrar em férias?
E isso não vaie só para aqueles
que estão insatisfeitos com a

profissão.
Uma paisagem, um lugar

novo para conhecer, culturas
diferentes ou talvez aventuras

quase impossíveis! Ah, que
vontade de dar um tempo ...

Mas as férias são curtas, a

grana também e nem sempre
é possível programar aquela
viagem dos sonhos. E por isso,
um bom livro é a receita per
feita para esses momentos. Ele
está sempre à mão, e tudo que
você precisa é de um sofá con
fartável para se jogar e viajar
com os personagens.

Através da leitura você

pode ir até para Marte, para a

Lua; pode conhecer a Europa, AnaEduarda, escritora

desvendar os mistérios das

religiões, se aventurar em alto

mar, voltar no tempo, enfim...

com os livros tudo é possível.
.

Basta permitir que a sua ima

ginação te leve para os cená

rios descritos pelos autores.
De todos os estilos de leitu

ra disponíveis, o que mais fun
ciona paramim, a fim de rela
xar e se divertir é a ficção. Há
muito o que escolher dentro
deste gênero, desde histórias
extraordinárias até aquelas
que se baseiam em alguma re
alidade para desenvolver o en
redo principal. Para curtir uma
ficção, você tem que se entre

gar por completo, entrar na

história, ser amigo ou inimigo
dos personagens, rir, chorar e

se emocionar com eles. E as

sim, vem a grande magia do

entretenimento, a .gente viaja
de verdade, sem sair de casa.

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

Ontem e amanhã
'l lida é tempo, você sabe disso desde que nas

V ceu. Quando uma pessoa diz que tem 30

anos, 40, 70, na verdade o que ela está dizendo

é que não tem mais 30 anos, 40,70, esse tempo
ela não tem mais, só se tem como tempo de vida
o tempo de agora até o desconhecido fim. Só te
mos de vida o tempo de hoje até o prazo final de

nossa individual validade...
Pode parecer uma obviedade infantil dizer

que não temos mais os anos que dizemos ter,
mas parando e pensando, a conclusão é mais

que óbvia, é triste. Mas teimamos em viver con

tando como tempo de vida o tempo que já pas
sou, o tempo que não pode mais ser alterado, o

que não nos pode mais servir para nada senão

de sabedoria, conhecimentos.
Dia destes, num comentário que fiz para as

rádios queme ouvem por todo o Estado de Santa

Catarina, falei de uma frase da Lygia Fagundes Tel
les que bem reproduz o que estou dizendo.A Lygia,
num dos seus livros, diz que - "Nascemos todos os

dias, quando nasce o Sol. Começa hoje mesmo a

vida que te resta...
"

Quem assumir essa proposta do "daqui para a

frente é o que tenho e o que importa", talvezvivame
lhor. Digo talvez porque é muito fácil dizer frases da
boca para fora; difícil é jogá-las na corrente sanguí
nea e transformá-las em vida, emmodo de viver.

Que fizer isso, quem delegar ao seu "gerente"
interno a vida apartir de hoje talvez, insisto, venha
a viver melhor. Porque convenhamos, nada mais

estúpido que viver debruçado na janela do pas
sado, suspirando pelo que passou, ou puxando a

enevoada cortina do futuro e sonhando com o que
talvez nunca nos chegue aos braços. Só temos o

aqui e agora, um aqui e agora que, de fato, se re
nova todos os dias ao nascer do sol. Quem viver

assim, viverá bem. Aliás, gostaria de conhecer uma
só pessoa que viva assim...

Fé
O título fé está mal colocado. Na verdade, o

. que eu devia ter dito era "interesse". Você já notou
que as pessoas se tornammuito religiosas quando
têm umproblema? E as que vão à igrejapor hábito
regular o fazem pelo "condicionamento" de que
foram vítimas. As pessoas só vão à igreja quando
estão infelizes ... - Ah, e é bom lembrar que quem
precisa de pastor é "ovelha", tornou-se parte de um
rebanho, não tem vontade própria.

Enganos
Maior parte das vezes e do tempo, as pessoas

estão bem, ou não estão tão mal quanto pen
sam, ,e imaginam a felicidade lá e então, isto é,
em outro lugar e em outro momento. E lutam
duramente para chegar a esse tempo futuro e

nesse lugar feliz. Quando chegam lá, descobrem

que a felicidade imaginada não era bem aquilo...
E jogam outra vez a felicidade para lá e então. E

vão ao fim da vida procurando pela bela felici
dade, não se dão conta de que ou ela está aqui
e agora, dentro de nós, ou em lugar nenhum...

Falta dizer
Falei em felicidade? Ouça esta: - "Estudos cien

tíficos demonstram que um dos principais fatores
associados ao aumento da longevidade humana e

a uma vida mais saudável é o envolvimento com o

trabalho". Peguei no Estadão. E quantas vezes eu já
disse isso aqui?Queres ser feliz?Ama o teu trabalho.
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Dia de Finados

Histórias de
vidasnodia
dosmortos
Familiares recordam com saudades

e emoção os parentes que partiram

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Flores, velas e.orações.,O.tradicional fenado relIgIOSO
de finados leva todos os anos

milhares de pessoas para ho

menagear aqueles que já dei-

xaram a vida. Ontem, junto
aos jazigos dos principais ce

mitérios de Jaraguá do Sul, a
saudade predominou. ° pas
sado se mistura ao presente
por meio das fortes recorda

ções. Momentos que são eter

nizados pelamemória.

Boas embranças
SeuAroldo tem saudades

do padrinho arteiro
"Eu cheguei e disse 'tudo

bem arteiro? '. Eu já estava rin

do aqui sozinho". É assim que
Aroldo da Silva, 69 anos, saúda
o padrinho Martinho Zeguino,
falecido em 1976. ° tempo
passou, mas a lembrança ní

tida em sua memória é do tio

abusado e sempre pronto para
uma boa gargalhada.

Na vida dos que o cercaram

Martinho espalhou alegria e

mostrou que apesar dos desen

tendimentos' o amor em famí

lia é indestrutível. "Isso ficou

marcado, era assim com ele e

os irmãos, continua assim na

minha família, não existe res

sentimento, estão sempre um

do lado do outro", disse Silva.

A história que deixou esse

exemplo de união ele lembra

bem. Aroldo conta que o tio e

seu pai viviam se cutucando.

"Parecia que ia dar briga de

soco", contou ele. Os irmãos se

devam bem, mas um dia a coisa

ficou feia. "Eu fiquei preocupa
do, mas passou um mês e o pai
disse que ia à casa doMartinho,
eu fui junto pra ver o que ia

dar", lembrou.
A expectativa que é seriabri

ga na certa, mas o final foi sur

preendente. "O tio disse 'aí seu

m ... , agora tu vens na minha

casa? '. Os dois riram e se abra

çaram porque o entendimento

deles eramuito maior. Foi uma

coisa fantástica", contou Silva.

Aldo da Silva visita o túmulo do tio

.....

AUSÊNCIA Shigueko ainda sente falta do

marido Tosbio, que adotou Jaraguá como larlJb.igrante
Um japonês
que gostava
de feijoada

, .

Mensagens
nas lápides

Em busca de trabalho, o Bra
sil se tornou a terra do japonês
Toshio Issago. Foi aqui que ele se

estabeleceu, por meio da agricul
tura, e construiu uma família que
há 36 anos sente sua falta.

Aos pés do túmulo, os filhos
Maria Yaeko, 48 anos, e Mário

Minoru, 57 anos, acompanha
dos da mãe Shigueko, 88, re-

�,;(,

lembram a história da imigra-
ção de Toshio.

"Na época, eles precisavam
de mão de obra na agricultura
e chamavam os estrangeiros.
Ele começou trabalhando de

empregado, juntou dinheiro e

comprou as próprias terras, fa

zia plantação de verduras", con
touMário.

Ele ainda lembra que o pai
não parava em um só lugar.
Passou por São Paulo, Riode Ia-

.

neiro, Minas Gerais, Ioinville e

pouco antes de falecer se esta

beleceu em Jaraguá do Sul. "Ele
até voltou para o Japão, mas era

pós-guerra e ele voltou. Aqui as
condições eram boas, aqui era
bemmelhor", disse.

Das lembranças do coti

diano' Maria se lembra do pai
como um ótimo cozinheiro.

IIEle gostava do Brasif gostava
de feijoada. Ele mesmo fazia

o feijão, ele veio para o país só
.

com o irmão e aprendeu a cozi-

nhar", .cornentouMar,iél.

-
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Casal amoroso

Lembranças de uma união feliz

Não tem como esquecer

Amãezona sempre será lembrada

Emoção
Um superpai
nuncamorre

Com muita doçura e emo

ção, Elisa do Nascimento, 63

anos, fala de seu amado pai, An
dré Rosa. Sempre cultivando os

filhos e netos ao seu lado, Rosa
deixou uma saudade profunda
por ter sido mais que um pai,
mas um amigo para todos os

momentos.

O orgulho de toda família é

grande. Rosa lutou na segunda
Guerra Mundial como segun
do tenente da Força Expedicio
nária Brasileira (FEB) e viveu

momentos difíceis com os

traumas da guerra. "Ficaram
marcas da guerra. O barulho
de foguetes ou armas o deixava
bastante agitado. Mas o maior

medo era sempre que ele via al

guma revolução, ele tinha medo
que os filhos precisassem lutar",

�

contou a filha.
Mas amaior de todas as mar

cas foi deixada pelos exemplos e

pelo comportamento carinhoso

de Rosa. "Foi um super pai que
soube educar seus filhos, que
esteve ao nosso lado na saúde,
na tristeza, em todos os mo

mentos", disse.
As ações mantidas em vida

pelo expedicionário são visíveis.

Toda a família se uniu para pres
tar homenagens, e mesmo de

pois de 11 anos de falecimento

as lembranças trazem a tona lá

grimas e sorrisos, em uma mis

tura de sentimentos.

No diade finados, a famíliaAnanias centra
liza todas as homenagens aos entes queridos
no túmulo da tia, Ovidia Monteiro da Silva. A
distância tomadifícil estarpresente no Paraná,
onde os demais familiares foram enterrados,
mas a figura de Ovidia representa urn senti

mento de unidade entre a família.
.. liÉ urna comparação meio boba, mas ela
era como urna galinha com seus pintinhos",
comenta o sobrinho Cláudio Ananias, 52

anos. Depois que ele e os irmãos,Maria Clei
de, 50 anos, e Sidnei, 40, vieram para Iara
guá do Sul, a tia veio atrás e cuidou de todos
como uma verdadeiramãe.

Ovidia sempre estava preocupada com

a união da famíli� realizando almoços de

domingo com a marcante canja de galinha.
"Nem sempre teve essas sopas prontas, mas
ela botava partes de galinha e arroz que ficava

Alfredo e Marcelina Fanton estavam com

o túmulo cheio de flores e velas enquanto a fi

lha, genro e netas faziam suas orações com os

olhos marejados de lágrimas. Depois que eles
se foram, as datas comemorativas em família
nuncamais foram asmesmo, e as lembranças
ainda trazem emoção.

Marcelina foi urna mulher de muita fé.
Todo o dia rezava urn terço para cada urn dos
10 filhos e pedia sempre a união da família.

"Nas crises em família ela sempre estava bus
cando harmonizar, tentando juntar todos", re
lembra o genroRoberto, 53 anos.

Para as netas, a figura forte de urna avó ca-

HERÓI
Elisa recorda
do paí eomo
wnhomem

carinhoso e

muito amigo
dos rJ.lhos

'"
�

FAMlLIA·

Filha, genro
e netos de

Alfredo e

MarceIina

não esquecem
dos natais
como casal

rinhosa ficou presente. "Eu lembro que ela fa
zia roupinhas de crochê para asminhas bone
cas. Lembro de pular elástico nas pernas deles.
Eu tenho muita saudade, sinto bastante falta",
comentou Daiane, 29 anos. .

O Natal é o mais lembrado por Beatriz, 52
anos, a filha.A data ganhava forçapor ser tam
bém o aniversário de Alfredo. "Na metade do
ano ele convidava todomundo, queria a famí
lia toda reunida", disse. Agora, sem a referência

do casal, a família fica distante. liÉ difícil a gen
te ficar junto, cadaurn busca formar a sua pró
pria família, antes sempre estávamos juntos
nessas datas especiais", explicaRoberto.

,",. (

VIVÊNCIAGelásio eAdelina
relembraram damãe e sogro

Legado
Encontro

em família

urnverdadeiro sopão", lembraMaria.
O mais marcante para a família foi o fato

de Ovidia ter falecido no Dia das Mães, por
problemas no coração. "Eu queria comprar

alguma coisa, mas ela disse que não precisava
comprar flores para ela, só quando elamorres
se. Ela nem sabia que seria naquele dia. Não

tem como esquecer", lamentaCláudio.

O tradicional encontro em

família foi o legado deixado

pelo casal Hermínia e Geraldo

Campestrini. Em vida, eles ensi
naram os filhos e netos a man

terem os encontros anuais e

também a devoção religiosa.
O filho, Gelásio Campestri

ni, 60 anos, teve pouco convívio
com amãe que faleceu em 1980,
mas lembra da importância da
união e religião para ela. liA mãe
deixou a gente mais cedo, mas
sempre procurou dar ensina

mentos valiosos", comentou
Já Geraldo é lembrado pela

nora, Adelina, 55 anos, pelo con

vívio em família. As lembranças e

os últimos momentos de cuida
dos ao sogro doente ficarammar

cados. "Ultimamente ele convivia
bastante com a gente. Lembrava
de pessoas que já tinham falecido,
mas a gente reviveu e relembrou

histórias", disse.
MEMÓRIA Família reunida para
recordar histórias da tia Ovidia

SANrlNVEST
Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PÚBLICOS

I'Sem consulta ao SPC/SERASA

I'Créditos com excelentes taxas

ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO, às 17hOO
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FOCO Bárbara adotou wna rotina dedicada aos estudos para tirar wna boa nota e cursar Nutrição

pr v

Feriadão na sala de aula

•

I

pre fazia os exercícios e busca

va asatualidades, agora na reta
final é importante descansar",
comentou.

A aluna Bárbara Leone da

Silva, 17 anos, também confia
na sua preparação ao longo do

ano, que foi intensificada nesse

segundo semestre. Para alcançar
o objetivo de cursar Nutrição na

Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) , ela assumiu

uma rotina pesada, conciliando
o estudo regular durante a ma

nhã' trabalho a tarde e um curso

preparatório à noite.
"Ficamos o ano inteiro guar

dando informação. Antes- de
dormir sempre revisava o con

teúdo e lia atualidades. O Enem

é importante, pois pode ajudar
na nota para eu passar na Fede

ral", destacou Bárbara.
Neste sábado, o candidato

resolverá questões de Ciências

Humanas e suas Tecnologias e

de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias, com duração de

4h30 minutos. Já no domin

go serão realizados os testes

.
de Linguagens, Códigos e suas

Tecnologias, Matemática e suas

Tecnologias e Redação, com

duração de 5h30.

Seleção do Enem movimenta cerca de três

mil alunos na região neste final de semana

REGIÃO
-

..................... ,
,., .

Natália Trentin

Aalgumas horas do início das

provas do Exame Nacio

nal do Ensino Médio (ENEM),
não adianta cair no desespero,
é preciso. manter a cabeça no

lugar. Tranqüilidade e confian

ça são apontados pelos profes
sores como elementos chaves

para fazer uma boa prova.
Só na região, cerca de três

mil alunos estarão fazendo o

Enem durante a tarde deste
sábado e domingo em seis es

colas. Alguns têm o objetivo de
.

conseguir uma boa média para
ingressar na faculdade, outros

.

querem apenas testar seus co

nhecimentos.
Com a preparação na sala de

aula e o estudo diário, Jeferson
Carlos da Silva, 17 anos, espe
ra alcançar um bom resultado.

A preparação foi maior para a

área de exatas, onde o aluno
encontrava maior' dificuldade,
e também para a redação, que
temmaior peso na prova.

Nos últimos dias, Jeferson
seguiu a dica dos professores e

incluiu o descanso em sua roti

na. IIEu chegava da escola, sem-

DICAS Nos últimos dias de preparação,
Jeferson (E) seguiu as orientações do mestre
Jaisson (D) para ir descansado às provas

N"as escolas

Preparação
do Enem

virou hábito
Na escola de ensino básico

Holanda Marcellino Gonçalves
(Homago), a preparação para
o Enem já se tornou tradição.
Desde o início do terceiro ano,

os professores trabalham de
forma integrada para que os

alunos estejam preparados para
a interdisciplinaridade da prova.

"Para nós o crescimento do
exame é positivo. A partir do

momento que o aluno quer
fazer a prova ele se torna par
ceiro, dando um retorno que
incentiva o professor. Sabemos
da importância da prova, que é

uma grande preocupação dos

alunos", ressaltou a professora
de língua portuguesa, Priscila
Valentino Santos .

No Colégio Marista São Luís

não é diferente. Uma estrutura

forte de ensino aplica testes ao

longo do ano, aulões no final
de semana, tudo para garantir
o sucesso dos alunos. "Nosso

lema é preparar os alunos para
todas as provas da vida, sabe
mos que o exame é importante,
por isso damos todo o suporte",
comentou a coordenadora de
escolha profissional, Andrea

Gomes Cardozo.

O professor titular do tercei
ro ano do Marista, Jaisson Po

trich dos Reis, ainda ressalta

que o momento é de manter

calma. IINão adianta se deses

perar, agora é relaxar. O que
era para ter entrado na cabe

ça, já entrou", brincou. Para

ajudar, os alunos que farão as

provas receberam um kit com

água, caneta e até uma oração
para dar tranquilidade na hora
das provas.

Toques para se sairbem nas provas
Além das dicas básicas para

um bom desempenho, como

usar roupas confortáveis, ter

uma alimentação leve, descan
sarnavéspera daprova emanter
a calma, os professores do Pré
Vestibular Conexão destacaram

algumas informações que po
dem ajudar aindamais:

• A lcompreensão das ques
tões são fundamentais para um
bom desempenho.

• Sinalize as palavras chaves,
facilitando assim a assimilação
das informações.

• Priorize as questõesmais fá-

ceis e por último as difíceis.
• Não adianta chutar.
•A prova é cansativa. Por isso

é importante estar descansado.
• O estudante terá que tornar

o cuidado de manter o foco no

desenvolvimento do texto dís
sertativo argumentativo, que é
um texto opinativo que se or-

.ganiza na defesa de um ponto
de vista sobre determinado as

sunto. Vale a pena lembrar que
o candidato deverá elaborar um
texto que trabalhe a problemáti
ca apresentando a solução para
a mesma. Deste modo a intro-

dução deve contemplar uma

abordagem contextualizada, em
seu desenvolvimento o mesmo

deve argumentar os fatos e por
fim urna abordagem de cunho
conclusivo com propostas con

dizentes e relevantes.
•Recomenda-se darurna res

pirada durante a prova, vá ao ba

nheiro, lave o rosto, caminhe urn
pouco. Será permitida a saída de
urn aluno por vez ao banheiro.

• Leve barrinhas de cereais

ou chocolates (embrulhados em

plástico filme) para manter urn

bom nível da glicose.
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Hospital de
Massaranduba
Estámarcada, pela terceira vez,
a presença do presidente do do
InstitutoAdonhiran deAssistência
a Saúde, NilsonNaya, napróxima

. sessão da Câmara deVereadores
deMassaranduba. O instituto é o

que deve administrar o Hospital de
Massaranduba, mas o tema não
é unanimidade no parlamento
domunicípio. Naya deveria ter
participado daúltima sessão,
contudo não apareceu.Agora, pelo

,

que tudo indica, ele deve participar
para esclarecer algumas dúvidas
dos parlamentares.

Sessão longa
o vereador José OsnirRonchi
(PP) já disse que tem cerca de
30 questionamentos para ser
respondido pelo presidente da
entidade. Ao que tudo indica a
sessão será polêmica e longa.
Entretanto, Ronchi garantiu
que irá até as últimas instâncias

para não permitir que o projeto
seja aprovado sem que haja
transparência sobre as obrigações
de cada urn dos envolvidos, ou
seja, oMunicípio e o Instituto.

"Não vou assinar urna autorização
mal explicada e se for necessário
acionarei a justiça", afirmou.

Cursode
vereadores
Na próxima quarta-feira, dia 7, a

Associação deVereadores doVale do
Itapocu (Avevi) realiza o curso para
os vereadores eleitos e suplentes.
A atividade inicia às 8h30, na
Fameg, emGuararnirim. Durante

o encontro serão abordados os .

temas que tratam da "A importância
da leiOrgânica e do Regimento
Interno", "Cerimonial noAmbiente
Legislativo", "PeçasOrçamentárias",
"Lei deResponsabilidade Fiscal"
e "Orientações Legais no exercício
domandato".

,

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

Vereadores cedem
ao apelo popular

Durante um ano, o projeto que trata

da Ficha Limpa para os cargos co
missionados no Executivo e Legislativo
perambuloupelaCâmara deVereadores.
Neste período, teoricamente, o projeto
deveria ter sido analisado pelos verea

dores e pelas comissões. Mas, no dia que
foi colocado em votação percebeu-se
que não foi bem assim.

Com a iniciativa popular em restrin

gir situações para que políticos envolvi
dos em esquemas fraudulentos e com

problemas com a Justiça, inclusive elei

toral, o tema da Ficha Limpa tornou-se
moda em todo o País. Várias Câmaras

municipais aprovaram projetos para
tentar moralizar a política nos municí

pios. Jaraguá do Sul não ficou para trás.
O Projeto de Lei foi protocolado em

novembro do ano passado e de lá para
cá ficou adormecido. Neste período,
alguns ensaios de que a proposta seria

votada apareceu, mas não aconteceu.

Com o passar do tempo, os vereadores
começaram a sofrer pressão da socie
dade e acabaram cedendo e colocaram
em votação.

Na hora de decidir foram apontados
problemas na redação da lei. Ou seja,
depois de urn ano de transição a propos
ta não havia sido revista como deveria.

E, os vereadores não tiveram a coragem
de retirar o projeto para fazer as altera

ções. Eles temeram a repercussão da

atitude, caso não votassem na última

quinta-feira.
Foi a pressão que fez com que o pro

jeto fosse aprovado na íntegra. Ainda
existem outras propostas que estão pa
rados no Legislativo. Entre eles, a aber
tura do concurso público para alguns
cargos no parlamento jaraguaense e a

situação do crematório. Espera�se que
sejam decididas logo.

Aprovado com erros

O democrataAdernar Possamai utilizou a tribuna durante a votação do Projeto de

Lei 416/2012, da Ficha Limpa para os comissionados do Executivo e do Legislativo
em Jaraguá do Sul, na quinta-feira, para apontar alguns erros na proposta que seria
votada. A falha estava noArtigo 2° quando dizia que "a vedação prevista na alínea
b deste artigo... ", porém o artigo não tinha a 'tal alínea b'. Alguns vereadores se
pronunciaram pedindo a votação mesmo assim do projeto.

Será modificado
o vereador Jean Leutprecht (PCdoB) sugeriu que a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final fizesse as .alterações apontadas pelo colegaAdernar
Possamai (DEM) antes de encaminhar o projeto para o Executivo sancionar. De

fato, a comissão não deve ter revisado o projeto, como lhe compete,' e os demais
vereadores não se aprofundaram tanto assim da proposta.

A mn

I'Tenho I"ne colocado à disposiÇf'1o
d,;)!:� n"��)ll'í:�d�o/IW·lfj*S J��JWt'íij i1ltUíJfft�'" �::onUJI

inter'ltletUário ·junto ao novo

1i1,�Jj�llIi�"?J.�"';"tj�;;gp �:J�('lw"a 14'"'dl;;�1;llg),htrf:'�W·
as questões de creches,

IJ/I,ii!�!�d/im"1ff'1&f,�!�"rlj1�lli;lldÇ;�íiMg:;ml III.:� s 1"'I@�1!4u�il�t'"mziullç,:ij(�1
de �otes!p que são pl�oblemas

1. ARLINDO RINCOS (PP), vereador eleito
de Jaraguá do Sul, ao comentar que já está se

reunindo com as Associações de Moradores.

'Q.yereIY10S OS conselhos da

P
'11"",j!:·:I' 'f�:';C"'l'"·,t'''tW I'·a�: t'''''h' ') P t. �:1! 'Ir'}" ·,t"f-J" "'11 ,�....� ·V. ","011 }""1 '1/rec"IL �.�, ...., .:0,.. L, 1•.4.':' ,.U . . .... (.)J", t 1...,1.. (t. "- .... o

l?ara qL'tle :nos ajuden1 a

tornar as decisões certas' ..
2. DIETER JANSSEN (PP), prefeito eleito referindo
se à importância da participação popular no governo ..

, e (IUe 'fOI' p/al"a o
benl dos c()nsu�'rwidor'es e dos

IH/, .,'" ,
OI ,.

wlOjlSlJ!as)! sorrlos parceir'os II!

3. NEIVOR BUSSOLARO, presidente do CDL
de Jaraguá do Sul, ao afirmar o apoio da entidade a

administração de Dieter Janssen (PP).

'Se não tivesse acontecido
lU m

j
...•

f)l'''I''"'� lO�O ] (;;- c:oc,''" ..

o .0;',

,"J c: F' "rn, /1--", '�1 �J r!h c: 1�er; �') 1·'''11�.:;7!,.,,"::',h ",,,.,',,LLa. '�,,,",'/IL J;�".1(..:*",) '" ",.' .s.. (.�".L",

sido aprovadas
tranquilamente' .

dli. NATÁLIA PETRY (PMDB), vereadora, ao

explicar os motivos que levaram a retirar as emendas

propostas ao Projeto de Lei da Ficha Limpa.

- ,dhriljã�) é 'lUla S(�IU c1u"n'b''a (ao
con',ênio)" Desde que ,a legislação
�m,(,jiJ �I)b�:�d�id,��u e sqf�lt ff(),�U" bll'),W/l1 1)IiWWma
a população, eu serei a favor',..

5. JOSÉOSNIR RONCHI (PP), vereador, em referência

ao convênio entre o município de Massaranduba e o

Instituto Adonhiran de Assistência a Saúde.
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Nova Unidade Sanitária é

entregue pelo governo 'do Estado
Anexa ao Posto de Saúde Mu

nicipal, situado na rua Reinoldo

Rau, foi inaugurada em 3 de no
vembro de 1982 a Unidade Sa
nitária do Estado. O ato contou

com a presença do Secretário

Estadual de Saúde, Vanildo José
Ozelame, do prefeito de Jaraguá
do Sul Sigolf Schünke e diversas
autoridades municipais.

No discurso, o secretário in

formou que a nova unidade pas
saria de 45 para 100 atendimen

tos médicos diários. Além disso,
revelou que seriam contratados

diversos profissionais para qua
lificar o atendimento na unida

de. Com o Posto de Saúde, a área
total da edificação passou para.

500m2• Conforme foi informado

na ocasião, a estrutura deveria

atender com seis médicos, dois
dentistas; dois bioquímicos,
duas enfermeiras, demais fun
cionanos e, posteriormente,
um guarda sanitário. O chefe da
Unidade Sanitária, Luiz Martins

Gonçalves, proferiu a 'Oração
doMédico' e informou que até o

final do mês deveria estar regu
larizado o serviço de abreugrafia
(chapas radiográficas dos pul
mões') para facilitar o diagnósti
co da tuberculose.

Em agosto de 2004, a Prefei
tura inaugurou novas reformas

e ampliações do Posto de Saúde

Municipal.
ACERVO ARQUIVO HIST6RICO/FUNDO PMJS
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Unidade Sanitária Central, 2004

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0

Competência
Credibílidade

www.gumz.com.br

Qualidade
E�;:eJ:lêncÍ!l

ResiJünf,.,�bllidat'!e

gumz@gumz.com.br

(41)3311-4747 UMA PAftCflUa QUf DÁ CERTO. Desde 1978

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunelli �ldlZf!O;:" C
Grupo Lunelli

PubliCaD10s em 3 de novembro

Sociedade

Evangélica de Rio
da Luz registra
os estatutos

Em 3 de novembro de 1938, a Sociedade

Evangélica Lutherana do Salvador de Rio da

Luz registrou os estatutos no cartório local.

O artigo primeiro dizia ter sido fundada em

28 de março de 1935 por Emilio Rheinhei

mer,Walter Iungton, Henrique Heise e Carlos

Schroeder. A entidade tinha por finalidade a

propaganda do Evangelho de Cristo e a edu

cação cristã. Continha ainda normas para ser

integrante da sociedade, o direito de votar, as

reuniões e assembleias, forma de administra

ção da sociedade, reforma de seus estatutos,

dissolução ou extinção. Assinaram os docu

mentos o presidente Walter Iungton, tesou
reiro Gustavo Mathias, o secretário Heinrich

Heise e o pastor Richard Hasz.

• 1928 - Serviço de Luz e

força ao município de Joinville
- Foram apresentadas no início

de novembro ao prefeito muni

cipal de Joinville as propostas
para fornecimento de luz e for

ça aos distritos joinvillenses. As
ações seriam estudadas por uma
comissão de engenheiros. Fo

ram signatários das propostas:
Empreza Joinvillense de Eletri

cidade, .A.E.G. Sulamerícana de
Eletricidade e Quatke & Cia, de

Hansa. As propostas foram todas

publicadas no Jornal de Joinville,
com detalhes. Os engenheiros
opinaram e o prefeito contratou

a empresa A.E.G para forneci
mento de força e luz para a ci

dade e os distritos de Bananal e

Hansa. Iaraguá jámantinha con-I

trato com Blumenau e a Empre-
sa de Eletricidade desde 1925.

estão expostos os sinos de bronze,
fabricados para a matriz de Iara

guá. Com esses três é completado
o jogo de quatro sinos para a nos
sa igreja. O maior pesa 480 quilos,
sendo de 270 e 100 kg o peso dos

outros dois. Ao reverendo Padre

Alberto, digníssimo vigário, felici
tamos pelo êxito de seus esforços."

Os sinos foram entregues no
dia 18 de novembro através de

solene benção, seguida de mis- .

sa e festa popular.
• 1934 - Os sinos da matriz -

"Em Blumenau, nas Lojas Garcia,

ARQUIVO HIST6RICO
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Arthm KIug abriu sua casa

comercial, em 1946, com o nome

de Bazar Carioca. No locaI, oferecia

produtos de vestuário, presentes e
brinquedos, conforme propaganda
neste jornal em outubro de 1947.

Requerimentos de 1918

Em' janeiro de 1918, Ma
noel Alves de Oliveira solici
tava demissão do cargo de

professor da Escola de Ribei
rão Grande.

Bernardo Grubba pedia
licença para abertura de uma
filial de sua casa de Secos e

Molhados em Hansa (Coru
pá), localidade de Isabel.

Willy Voigt requeria li-

cença para abrir um hotel

na sede do distrito.
pedia licença para abrir uma
casa de negócio em pequena
escala na Estrada Garibaldi,
em sua residência;Ricardo Iark solicitava

licença para abrir um negó
cio em pequena escala, em
Pedra de Amolar. Também

requeria a abertura de casa

de negócio o sr. José Cordei

ro, com instalação na Estrada
Nova.

Em julho, Oscar Hroma
tka pedia licença para fazer
exame de "chauffeur" (moto
rista) de automóvel;

Em agosto, Walter Hertel
também solicitava licença

Em fevereiro, JoãoWeiller para exame de "chauffeur"
w�

':;;:::;}j{ij'!lllii!i!l .l!lIJ;iiI;;'1IJmliJ:i11JJ!l/tlllJ!!1iIiI!: "O Wilil'lil!1W;,.�·f I ?Il!'JJIJJl)CJ· .;iJil'IDirn' :JiI1iJ!I;m'llIl!"'.. J
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Em novembro de 1987, Re-
.

nato José Freiberger, um jovem
ambicioso, fundou uma peque
na fábrica de estofados. Com
um sonho em mente e muita

disposição para o trabalho, dois
anos depois buscou apoio na

esposa Lurdes Maria Dallagno
lo Freiberger, que deixou a em

presa em que trabalhava na área

comercial, para juntos conquis
tarem seus sonhos.

Desde o princípio, o jovem
casal foi guiado pelo claro ob

jetivo de oferecer ao mercado

estofados que agregam beleza,
sofisticação e. qualidade com

uma boa dose de arte. O nome

Bell'Arte é a tradução perfeita
do desejo dos dois de elevar a

produção de estofados ao "esta

do da arte", valorizando o traba
lho dos profissjonajs co�o 'rer
dadeíros '.artistas. "Ben" vem'do

.

'italiano e significa "oelo" � "Bo":
níto". Em conjúntô cdm ;l' pal�

� vra arte, ·formou-se 'o Rom'e que
, .traduz a.verdadeíra essêncíada

,

"

tálogos, materiais promocionais
de apoio, entre outras formas

de divulgar e fortalecer a mar

ca e os seus produtos junto ao

mercado moyeleiro brasileiro,
iniciando também a sua parti
cipação nas mais importantes
feiras do segmento de móveis e

decorações, consolidando defi
nitivamente seu espaço no mer

cado nacional.

o casal Renato José

Freiberger e Lurdes Maria
Dallagnolo Freiberger,
fundadores da empresa

Uma marca de desejo
A Bell'Arte tem uma filosofia de

marca e um posicionamento de mer

cadomuito bem definido, que não se

resume apenas a produtos, mas em

conceitos onde inovação é sempre o

foco principal de todo o trabalho.

Todos os esforços da família

Bell'Arte são guiados pelo desejo de

transformar o seu nome em uma ver

dadeira marca de desejo, uma marca
que é humana e compactua das mes

mas ideias e valores que seus clien

tes e, por isso, cria conexões emocio
nais que vão além dos produtos em

si. "Nós queremos que as pessoas

cheguem às lojas' não para comprar
um estofado, mas para comprar um

Bell'Arte, um produto que é bonito

de verdade, elegante de verdade,
confortável de verdade, autêntico de

verdade e feito para pessoas de ver

dade", idealiza Lurdes.

AMARCA DE ESTOFADOSMAIS

LEMBRADA DO BRASIL

Produzir estofados de alta qua
lidade e com muito estilo para
clientes altamente exigentes é o

que motiva a Bell'Arte a trabalhar

buscando resultados cada vez me

lhores. Foi com a dedicação e o tra

balho de cada um de seus colabo

radores que a Bell'Arte se tornou a

marca mais lembrada do segmento
de estofados de decoração do Prê

mio Tap Móbile. Uma conquista
obtida com a competência de sua

equipe e que nasceu da exigência é
bom gosto dos seus clientes.

A Bell'Arte conquistou três ve

zes o primeiro lugar do Prêmio Tap

Móbile: em 2009, 2011 e 2012, o

que demonstra mais uma vez que a

marca ocupa um lugar especial na
mente e no coração dos clientes. É
o resultado de um esforço contínuo
para construir e estreitar laços com

o seu público consumidor e parcei
ros de negócios.

"Quando o consumidor se iden

tifica com o produto, ele se torna

um parceiro e um verdadeiro fã",
explica a responsável pelo setor de

Marketing, Thayse Freiberger. Au
tenticidade, sofisticação, elegân
cia, estilo, inovação e atenção aos

detalhes fazem parte do DNA da

Bell'Arte e são a essência da mar

ca. "Nossos valores - comprometi
mento, ética, pensamento inovador,
busca constante pela excelência,
valorização dos colaboradores e

responsabilidade ambiental e social
- são claros e orientam todas as nos

sas ações", reforça Thayse.
"Ser uma marca Top of Mind é

muito gratificante, pois sinaliza que
realmente estamos no coração dos

nossos clientes, que somos a primei
ra marca que surge nas suas mentes

quando pensam em estofados. Mas

isso também gera um comprometi
mento ainda maior para continuar

mos realizando a nossa missão dia

após dia, que é 'criar uma relação
de encantamento com os clientes ao

atender seus desejos, expectativas e

necessidades com produtos e servi

ços surpreendentes que proporcio
nem conforto e bem-estar de forma

rentável e sustentável"', finaliza Re

nato .

UMA VERDADEIRA

REFERÊNCIA NACIONAL

A Bell'Arte é conhecida

como uma empresa inovadora,
,autêntica, sofisticada, elegante
e cheia de estilo e essas carac

terísticas sempre estiveram em

Seu DNA. Ateríta às transfor-
I' mações e .exígênoíaa do consu-

midor, no. q:t+� s.� .,refere q,p d€!�i
sign �,t�Spo�opi�, de c9pfÇlrtQ;'. �
Ben'Arte 'desde 'cedo contratou

profissionais de désig'n Com' o
ihtuifd; dé, diferenciar-se e estar

,

sempre um nas�o à frente, com
criações inédita,s � ª:r;rgjSldas,
sem deixar de lado o conforto.

'fIo'je,' � pequen� fábrÍca de
estofáêlo's tranSfónrroh-se'" êm '

uma emp1r6Sa'difel1enciada, tilw'a
.

. ,,�erdaàeil1a ditadora de j;tendên-
"' i' I' "':. e persistência.nos anqs �ffgu�n'r: c�as no merc�do brasi1evo�!í" 1\

. teso Todo o trabalho era dividi- Bell'Arte está entre as maiores

'do e�tre os dois '� os resultado; é melhores empresas Cíh país ha
",.

financeiros reinvestidos' na em- produção '"de estofados e poltto- I

'�presa para aquisição de novas nas, e é um ícone no lançamen
máquinas e equipamentos. Os . to de produtos inéditos com

frutos do empenho e da dedi, ,
sistemas de conforto incompa

cação de ambos começam a ser ráveis, coma por exemplo, os

'colhidos e, em 1993, a primeira "sofás inteligentes", com meca

sede própria da Bell'Arte foi ad-' nismos que unem funcionalída

quirida. de e versatilidade ao conforto

Q diferencial dos seus pro- e qualidade já consagrados de

, dutos passou a ser reconhecido seus produtos.
além dos limites do Estado de A partir de fevereiro de 2013

Santa Catarina e a criação de a Bell'Arte também fabricará

unia equipe de representantes colchões de alto padrão focados
. comerciais se fez neoessénas em .atender um público diferen

Com o passar do tempo, mais cíado que opta por qu�lidade e

do que clientes, a emp�esa ja-, conforto, sem
I
abrir m�o da ,be

raguaense conquis�,ou, gar�ei� leza dos detalhes. "Já estamos

ros e admiradores em fad.o o "'fazenab protótipos é aüquirintlo'
';'Brasil. Coín 'a expalf'sãe de I'seilt "rnáC1_uillas inipórtacl.as;' Quando

.
' mercado de-atuaçâe, e� ,1994,'a ,:coIllSt;vuímos essa .nova 'S,ed,ejá ,

Bell'Arte começou tit. iJ).ve$,;Hr e:Ql. I ;g�n�ávq,;(l}o� {,em, ,qiY�rsi{icar"� ','

�.m�ketingl cç>m, a cria�ão de cél-. �fir!lla Renato Freibyrger.
'I' '
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Linha do tempo
.i�OOq '1,1.'

lançamento dô sofáBradley.Neste ano, aBell'Arte
, cofi$olidarse'comb 'I1à1la êmpresadê�l$OfáB

inteligentes", sgregando funcionalidade e versatilidade
.

.'

âú éO�lfbrld e qtiil1ltladé de SéUSpmutbs. I
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"Quando entrei na Bell'Arte,
vi o quanto é gratificante
trabalhar em uma empresa
onde a confiança depositada
em você lheproporciona novos
desafios e oportunidades de se

desenvolver tantopessoalmente
. comoprofissionalmente. Estamos

crescendo juntos e somos

reconhecidospor todo o Brasil.

Agradeçopor tudo.
"

Cristiano Fernando Cabral
Técnico de Processos

"Me sinto honrada em fazer
parte desta empresa que

conquistou o sucesso baseada
na coragem, ousadia, muito
trabalho e dedicação porparte
de seus fundadores; valores
os quais compartilho e nos

quais acredito! É bom demais

fazerparte da família Bell'Arte

e poder contribuir com o seu

crescimento e reconhecimento.
"

Lucéia A. Augustin
Recursos Humanos

"Sinto-me realizado. Amo
trabalhar na Bell'Arte,

pois aqui aprendi que com

esforço, determinação e

amor conseguimos chegar
onde queremos, alcançando
nosso objetivos. E é por isso

que somos top! Obrigado à

diretoria e a todos os colegas
de trabalho, que Deus
abençoe a todos."

Jaquiel da Silva
Supervisor de Expedição

, rte

"Eu me sinto orgulhoso por
trabalhar numa empresa
como a Bell'Arte e ver o seu

sucesso diariamente, ano
após ano, até hoje podendo
participar dessa vitória. O
meu sucesso depende dessa

empresa, porque é daqui
que eu tiro meu sustento!

A beleza de uma empresa
mora nos detalhes!"
Roberto da Cruz

Operador de Máquinas

4

"Tenho orgulho em estar

presente na história desta

empresa, que hoje é a mais

lembrada do Brasil em sua área

de atuação. Fico felizpor saber
que omeu trabalho está sendo

reconhecido, assim como o dos
demais colegas. Por trás dessa

grande empresa existem pessoas

capazes e determinadas a Jazer
o seu melhor, fazer acontecer!"

Elias Ribeiro Borges
Assistente de Compras
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"Me sinto orgulhosa por fazer
parte desta família que vem

crescendo cada vez mais e

motivando os colaboradores a

fazerem sempre o melhor. Por

isso, somos Top!"
Leidaiane Arendt Koenig

Costureira

"É um privilégio para mim
fazer parte dessa empresa que

-

completa 25 anos de sucesso!
Uma empresa que carrega em

seu DNA o comprometimento,
a ética, a busca constante

pela excelência e inovação, a
valorização dos colaboradores

e a responsabilidade
ambiental e social. Por esses
motivos posso dizer que me
sinto orgulhoso de fazer parte
dessa história, dessa família!"

Guilherme Prada
Assistente de Marketing

"Eu me sinto muito bem e

feliz. Para mim esta data
é muito significativa, pois

completo junto com a empresa
25 anos de trabalho. "

Ivandir H. Freiberger
Costureira

"Quando comecei a trabalhar
na Bell'Arte, ela era apenas
mais uma fabricante de

- estofados. Hoje tenho muito

orgulho em trabalhar nesta

que é uma das empresas mais
lembradas do ramo no Brasil".

Edson Garcia
Montador de-Estruturas

"Fico muito feliz porque a

concorrência sempre está em

segundo lugar.
"

Valmir José.de Souza

Montador de Móveis

"Émuitogratificante tmbalhar
nesta empresa, queparomim é

amelhor doBrosil. Há seis anos

estou fazendoparte dessa farrúlia.
Tmbalharna Bell'Arte é ser artesão
de seuspIÓprios sonhos epretendo
trabalharpormuitos anospara
continuarfabricando esta arte

em estofados.
"

Edilson de Oliveira
Montador de Estruturas

"É uma empresa que visa

o melhorpara os seus

funcionários e trata todos com

respeito. Gosto do convívio

com todos, é realmente como

se fosse uma grande família.
Parabéns pelos 25 anos!"

João C. Bertollo - Jardineiro

"Me sinto ótimo trabalhando
na Bell'Arte. Espero ficar aqui
pormuitos anos, pois é uma

empresa acolhedora. Agradeço o

carinho de todos. "

Joacir Rick
Auxiliar de Almoxarifado

"Me sinto muito feliz por fazer
parte há 20 anos da família
Bell'Arte. Parabéns pelos seus

25 anos de história. "

Valdecir Marcelo Steilein

Operador de'Máquinas

/

"Eu me sinto orgulhosa e

realizada trabalhando nesta

empresa, que ao longo destes
25 anos conquistou nome e

respeito em todo o Brasil. "

Daniela Dellagiustina
Comercial

#6exem

5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Depoimentos de clientes parceiros
Nós da Trend Casual temos o prazer de comercializar os produtos da
Bell'Arte há mais de 12 anos. É gratificante trabalharmos com uma

empresa tão bem estruturada quanto a Bell'Arte. Estão sempre buscando
novos designs para seus produtos, ajudando a nossa marca a se manter

atualizada com as últimas tendências de mercado. A qualidade dos

produtos também é um diferencial, o que, sem sombra de dúvida, nos dá
a segurança de efetuarmos uma venda bem feita e sem problemas futuros.

Para nós, a BellArte é sinônimo de sofisticação e conforto.
Parabéns família Bell'Arte pelos seus 25 anos de existência e que nossa

parceria se prolongue por muitos e muitos anos.

Tania e José Carlos Corrêa
Trend Casual
São Paulo - SP

6

A Bell'Arte, ao longo de 25 anos, tem sido a minha melhor parceira
na linha de estofados. A qualidade de seus designs é de um elevado

profissionalismo, não tem comparação. A Bell'Arte consegue proporcionar
bem estar para as pessoas que adquirem seus produtos. Ao longo desses

anos, a empresa tem sido fiel em oferecer soluções inovadoras através

de sua curada arte -de renovar, prezando por acabamentos perfeitos,
entrelaçando em conformidade com os melhores padrões do mundo.

Ela tem uma paixão pelo belo, e acredita que o belo torna seus clientes
felizes. O estilo e a originalidade de seus produtos são sua melhor

expressão de criatividade. Hoje, em um mundo em constantes mudanças,
a Bell'Arte se destaca como uma empresa que tem coragem para ser

diferente e compromisso para fazer diferença na arte de fazer estofados.
Zeferino Marques.

Emporium Marques Móveis e Decorações
Maringá-PR

Estamos contentes por sermos
parceiros da Bell'Arte. A

satisfação de nossos clientes
é a prova de que a beleza
e a qualidade Bell'Arte são
elementos essenciais para
o sucesso. Nós da Venezia
Art Design parabenizamos
à família Bell'Arte'pelo seus

25 anos. A beleza e simpatia
da família Freiberger reflete
no seu trabalho próspero.
Torcemos para que todos os

próximos muitos anos que
virão, sejam ainda mais cheios
de produtividade, conquistas,

sucesso e felicidades.
Samir Laila

VeneziaArt Design
Cuiabá-MT

Os amigos verdadeiros são

aqueles que se fazem presentes
nos momentos mais difíceis da

vida, mas, talvez, a amizade
maior seja aquela em que o

amigo está ao lado do outro nos

momentos de glória, vibrando
com essa glória, como sempre
vibrei e vibro com a família �

Bell'Arte, que também é minha
família. Muitos beijos!

Marinete Costa Nazareno
Costa e Nazareno
Gurupi - GO
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TEM BELEZA E ARTE NO PROPRIO NOME.

TEMCOMPROMISSO ASSUMIDO

COM CONFORTO.

TEM 25 ANOS DE SUCESSO.
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QUER MAIS ?
, .

cn.nrruoes

Faça como nós, mande um forte abraço
Aos Amigos da Bell'arte.

Uma empresa do Grupo Henval 4_'.

ww'w.bquimico.com
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DIVULGAÇÃO

Coral da Scar
- Sociedade
Cultura Ar
tística volta a

se apresentar
ao público

neste domingo. O Concerto
da Primavera ocorre às 19hs
recebendo como atração es

pecial a participação do Ci
tharis - Grupo de Harpas.

Para o regente Wanderli
Siewerdt este será mais um

momento especial na traje
tória do coral, fundado em

6 de junho de 1974. "Neste

período o coral construiu
uma história muito bonita
na cultura de Iaragua do Sul
e de Santa Catarina. Será um
momento para celebramos
mais uma vez esta relação
com o público que sempre
foi fiel ao nosso trabalho",
comenta.

O programa que os cora

listas apresentarão promete
incluir canções conheci
das, da MPB e populares,
cabendo ao grupo de har

pas um caráter mais eru

dito à noite, com peças
mais clássicas, porém de

repertório reconhecido por
aqueles que acompanham
suas apresentações.

Há dois anos liderando
o coral, do qual faz parte
faz duas décadas, Wander
li Siewerd atua na regência

de outros corais na região. A
história com amúsica come

çou aos 15 anos e não parou
mais, a ponto de Wanderli
fazer do canto coral sua pro
fissão. "Santa Catarina tem
muita tradição nesta cate

goria da música, é um mo

vimento trazido da Europa
que encontrou espaço nas

nossas comunidades. Que
remos que cresça cada vez

mais", salienta,
O Coral da Scar é for

mado por 25 integrantes. O
processo de deleção para
eventuais interessados fun
ciona de modo permanente:
candidatos a coralistas de
ambos os sexos, com idade
a partir dos 16 anos, podem
se inscrever no Centro Cul
tural e participar de audição
e ensaios às quartas-feiras às
20h. "Todos são bem-vindos,
após a avaliação podem par
ticipar do nosso grupo", esti
mulaWanderli.

Além do Concerto de Pri
mavera, o Coral da Scar tam
bém se prepara para o Auto
de Natal2012, iniciativa que
congrega todos os núcle
os de produção cultural da
Scar, em dezembro.

Ingressos para amanhã no
valor de R$ 6 e R$ 3 (meia en
trada), podem ser adquiridos
na secretaria do Centro Cultu
ral; Informações: 3275-2477.
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• contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

Pedal

MarinesRonchi eAmigos do Pedal de Timbó
convidam para Circuito de Ciclo turismoAlto
São Bernardo - de Timbó a Rio dos Cedros
- Pedalando nas alturas. Será dui 11 de

novembro, com saída no CTG GalpãoAmigo
, (ParqueJardim Botânico - Rodovia Tercílio

Marchett), em Timbó, sendo que às 8h30 ocorre
a concentração e às 9 horas a saída. Distância

que será percorrida é de 60 quilômetros (24km
pela manhã - 36km depois do almoço) com

alto grau de dificuldade (na parte da manhã
subida a 580mts de altitude. Exige bom preparo
físico. O roteiro inclui CTG - Tiroleses - Alto
São Bernardo - Pesque PagueAndreazza
(almoço) - Rio dos Cedros - Cedrinho - Timbó.

Inscrições gratuitas até hoje somente por email
para marinesronchi@gmail.com. Informar o
nome, cidade e reserva de almoço. Haverá carro
de apoio e mecânicos durante todo o trajeto.
Informações: 3371-6075 ou 9973-3167.

Rock solidário
Neste sábado, no Curupira Rock Club, em
Guaramirim, ocorre a segunda edição do projeto
"Cultura Solidária". O evento visa utilizar recursos
humanos e físicos existentes na própria comunidade
para ajudar entidades carentes da região. O evento

reúne cinco bandas regionais para arrecadar
alimentos, que serão doados para o Lar da Criança
de Guaramirim, entidade que já é ajudada pelo clube

roqueiro há alguns anos. As bandas que compõe
o evento são: Mutley Rock, Atomic Death ,Hades,
Asylun e The Fun, todas de Jaraguá do Sul. A entrada

é um quilo de alimento ou uma caixa de leite longa
vida. Os shows começam às 21h30. O Curupira fica

,

.

na Rua João Sottêr Corrêa, 523. Mais informações
com Mariana no 8426-3211.

Mares do Sul ,>

o ClubeAtlético Baependi espera para o dia 10, apartir
das 23 horas, reunir muita gente bonita e alto astral, na
17a NoiteMares do Sul, em torno das piscinas do clube.
Com layout repaginado, mais de uma tonelada de frutas,
a animação ficará por conta da bandaNew Scorpions e

dos DJs Kabeça, do BatiHai, e Rodrigo Kost, do Sky Beach
de BC. Ingressos do dia 5 até dia 9: sócio R$ 15 e não

sócio R$ 30; dia 10: sócio R$ 20 e não sócio R$ 40. Ponto
de venda: Postos Mime e secretaria do clube. Reservas de
mesas e informações no 3371-0222.

Via Twitter

"Acabei de ver um adesivo:

'Joaquim Barbosa Presidente
2014: País carente e

personalista. Desde 1500.

Carlos Augusto Lima (@memoriaeprojeto)

WALMOR KLITZKEIDIVULGAÇÃO

Sarau de poesia
Neste sábado, das 17 às 19 horas, ocorre o terceiro de uma série

de quatro encontros do "Saraus de Poesias nos Trilhos do Trem",
com apresentações, Interpretações, música, performances
artísticas, Iiterárías e poéticas. As participações, na plataforma da
Fundação Cultural de Iaraguá do Sul, têm a mediação do "Boneco
Poeta" e de convidados do Ceará, KlévissonViana, Kelsen Bravos
e Sílvio Araújo. De Jaraguá do sul, participam Adriana Nietzkar,
João Chiodini, Nilza Helena SilvaVilhena, Vivaldo Bordin e Sônia
Pillon. O outro encontro está programado para 24 de novembro,
também das 17 às 19 horas. O evento conta com verba Fundo

Municipal de Cultura e tem como proponente o Grupo Bonecos
e Mamulengos. A coordenação artística e direção de produção é

deÂngela Escudeiro. A assistência de produção e divulgação de
Cristina Pretti. O registro fotográfico e audiovisual é de Evelyn
Prodõhl Hansen e a identidade visual de Cleberson Lima.

:
.

I

.

:1

II

Sonbstiefe Vereinfest
Quem gosta de tradição e festividades de sociedades, pode
aproveitar neste fim de semana, na Sociedade de Atiradores
Ribeirão Grande da Luz, a 12a Sonhstiefe Vereinfest. O início
das festividades ocorre a partir das 14h deste sábado com o i

tradicional desfile da terceira idade, tarde dançante com Die

Piraten Musikanten, torneio de bolão e jogos. Será servida costela
nos fogo de chão. Haverá Festa de Rei e Rainha. A partir das 22
horas tem baile com escolha da rainha da festa. No domingo, às
9h, as festividades reiniciam com o desfile típico das sociedades

convidadas, torneios e jogos. Ao meio dia haverá almoço típico
e, em seguida tarde dançante e baile animado pela Banda Som
Legal. A sociedade fica na Estrada Ribeirão Grande da Luz, s/n°.
Mais informações: 3055-8739 ou 9923-8327.
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Há mais de um século, famílias têm escolhido o Bom Jesus pelo cuidado que a Instituição revela nas

palavras, nas ações, nos valores humanos e nas atitudes praticadas no dia a dia.

Para o Bom Jesus, a escolha de uma instituição de ensino é um ato consciente e responsável. O Colégio
oferece o que há de melhor em proposta pedagógica, materiais didáticos, corpo docente, recursos

multimídia e segurança. Além disso, trabalha com o desenvolvimento da autodisciplina e da

aprendizagem por meio da descoberta e da pesquisa.

A educação para o Bom Jesus transcende a simples ideia de ampliar saberes. Ela vai além quando
pretende formar cidadãos que transformem a sociedade e alunos que passem de atores

"coadjuvantes'! a "protaqonistas" de sua própria história.

CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS

Virtudes e Atitudes I Parte integrante da proposta
pedagógica do Bom Jesus, o projeto tem como

objetivo promover a formação integral do ser

humano, permitindo aos alunos aprender, exercitar e
vivenciar cada virtude.

Mostra do Conhecimento I Evento realizado pelos
alunos, aberto à comunidade e que busca

evidenciar as atividades desenvolvidas

durante o ano letivo, por meio da

apresentação de diversos

trabalhos.

Ferinha Kids I No espaço virtual,
os alunos do Fundamental I

encontram esse recurso, que visa

à retomada dos temas de estudo a

partir de questões que envolvem as

áreas do conhecimento.

Programa de Inovação Tecnológica na Educação - Pite

Dentre os cursos digitais desenvolvidos no Pite, um que se

destaca é o de Matemática Básica On-line. Disponível para
estudantes do 9.° ano do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio, o conteúdo pode ser acessado pelo aluno, por meio

de computador pessoal, tablet ou smartphone.

BJtão e Enem I A cada bimestre, os

alunos realizam o BJtão, uma avaliação
que reproduz as exigências dos

principais vestibulares e do Enem,
além de permitir que os estudantes

- se deparem com questões de todas

as áreas do conhecimento, tenham

condições para se preparar para os

futuros desafios e se autoavaliar.

Para conhecer todos

os nossos projetos,
acesse: www.bomjesus.br

�
r�

.

�
Bom Jesus I
Uma UçlO dt vt4a �.

�

I'
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Bom dia

amigoS!

,/

Hoje, super sábado, dia 3
de novembro e nossa city

está com a agenda social fer
vilhando, se é que você me en
tende!Afinal, a nossa cidade é
uma das mais festeiras da re

gião Norte de Santa Catarina
e também seleiro dos grandes
eventos, sejam eles empresa
riais como os sociais. Todos
são disputados à tapa! E será
nesta energia positiva que co

meçamosmais uma coluna do
Moa. Sem contar os meios vir

tuais, ela deverá ser lida por
mais de 20mil leitores.

f
KAY�ÓS
H O T E t

Dica de sábado
Conferir a pizzaria
Peperone. Uma das

melhores pizzas da região.

,1

3370-3242 Bela Catarina
Moa Gonçalves

FOTOS DIVULGAÇÃO
,--- -

---------l
SPORT CAPA O casal Renato e

Lurdes Freiberger, brinda na

Revista Nossa, edição
de novembro, os 25 anos

da Deli' Arte

I

I

I
'

: Troféus e Medalhas:
: 3�75:-�M_,

Divino Club
Hoje à noite com participação
dos DIs Paulico, NeneWolf e
Marcelo Luiz, a Divino Club,
em Massaranduba, promove a

maior festaAnos 80 da região.
Vai perder?

TIMTIM

Everton

Machado,
da Upper
Mann,
troca

idade
neste

sábado.
Mil vivas!Niver do

Cristiano
Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-se:
CristianoWatzko, um dos
badalados colunistas de O
Correio do Povo, foi o mais

festejado aniversariante do
dia 30 de outubro. Parabéns.
o nosso desejo é que sejas
plenamente feliz

Intercâmbio
Com a participação do

prestigiado professor e
dançarino Omar Forte, no
próximo dia 18 de novembro,
acontece no Colégio
Marista São Luiz, o
concorrido Intercâmbio
de Dança de Salão,"Segredo
de Dançar a Dois"..
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Nas rodas

cumprimentos.
Parabéns!

• O jovem casalAndré
Passaes e Kellen
'Gnewlich aíudá récebem '

os cumprimentos dos
amigos pelo um ano de
namoro.

• Dia 14 de novembro, às
18 horas, rolamais uma
edição de a II

Gatage".

Ro! Ro! Ro!
Como já vi vitrines de loja e

algumas casas com decoração
de Natal na fachada, eu vou
chamar a atenção de que
já estamos em novembro, e
dezembro é daqui a pouco.
Então, adiantado todo, já vou
desejar feliz ano novo. Sim,
porque já já, quando menos se

esperar, espumantes e pernis
estarão na mesa e Papai Noel
chegando. É como sempre
digo: temos que ser felizes aqui
e agora, porque o amanhã é já.

Beira Rio
As Lulus, já agendando
cabeleireiro, e os bolinhas
passando a camisa social. Toda
essa arrumação é por causa da
festa de reabertura das piscinas
do Beira Rio Clube de Campo,
que acontece na próxima
sexta, dia nove de novembro,
com a animação do Pop
Band. Vai perder?

Esgotados
As áreasVips para a grande
festa Country, na Epic Concept
Club, já foram reservadas. O
evento terá a participação .

da dupla sertanejaAlex &
Willian, no próximo dia IOde
novembro. Nando Raboch,
Rodrigo e Eduardo Fogaça estão
comemorando. Vai ser festão.

moagoncalves@netuno.com.br

Na. faixa
Para começar bem, o meu amigo e parceiro Charles Lux,
"cap" da Patuá Music, movimenta neste sábado à noite uma

mega festa com o cantor sertanejo Fernando Lima e mais a

participação do DI Bibbe Andreatta. E o que é muito melhor, o
mulherio entra free e junto da "rapeize" vai saborear na faixa,
até meia noite, caipirinhas e a famosa cerveja Duff. Que tal?

Saber encontrar a alegria
na alegria dos outros, é o

segredo da felicidade.

Georges Hernanos

Buscamos na elegância, sofisticação e conforto,
oferecer a você o que há de melhor no mundo da ótica.

I
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

MAURICIO HERMANN

���1;rff:?ir5",;
Rua Barão do Rio Branco, 4-1 - Cenlro

Fone (47) 3371-2662

HAPPY HOUR Mayara Kraus e Valcir Pinter,
conferil)do os lugares da moda

Não abandone seu cão

• Joice Girolla estreia
idade nova na próxima
segunda-feira. Cheers!

• Segunda-feira aterrissa
em Iaraguâ do Sul, após
temporada de business na
Itália, o empresárioHelio
Micheluzzi, da Karlache.

• No próximo dia IOde
novembro, nas piscinas do
ClubeAtléticoBaependi,
acontecemais uma edição
doMares do Sul.

NIVER Nosso José Carlos Klein, o Carlinhos,
que posa' com a namorada Verenice, é o
aniversariante mais festejado deste domingo

• Com essa, fui!

INAUGUBAÇÃO Galera bacana da JJ Sul Transportadora,
que movimentou, dia 27, a inauguração da nova sede da empresa
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Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Uma loja fazendo uma "sale",
oferecendo um "off" A apresentação

de um artista com os ingressos "sold out".
Pare num "drive tru". A balada será na
"tuesday", Vamos dirigir o "Best Drive"
para conhecer melhor o automóvel. O
professor pede ao aluno que faça um
"breefing' do assunto num "paper",
Estamos mergulhados no estrangeirismo
e tem-se a impressão que estamos
num túnel sem retorno. Nesse espaço,
já escrevi em outras oportunidades a

respeito. Defensor da língua portuguesa,
nunca vou perder a chance.
O estrangeirismo é um produto
do movimento social, de unidade
de países. Estamos num momento
de globalização e como a língua é
a expressão do homem, a língua
reflete os efeitos dessa globalização.
Na sala de aula a língua portuguesa
perdeu espaço para as novas

Cr"niea

O vício do estrangeirismo
no nosso cotidiano

disciplinas, principalmente às ligadas
a tecnologia: Acredito que a falta da
língua portuguesa a um aluno vai
gerar dificuldades em geografia, em
história, matemática ... a leitura, a
interpretação de texto é uma condição
para a aprendizagem em geral. O
estrangeirismo dificulta em principal
o censo crítico, a assimilação das
expressões.

o estrangeirismo dificulta em

principal o censo crítico, a
assimilação das expressões.

A língua e a linguagem é uma criação
de todos. Claro que todo falante tem o

direito de se pronunciar sobre ela - essa é
a visão cultural da linguagem.

Novelas
LADO A LADO - GLOBO - 18R

Isabel se deixa levar pela música e Dorleác fica fascinada. Umberto se irrita
com a demora da dançarina. Edgar combina de jantar com Laura. Dorleác convida
Diva para ir à praia. Edgar demonstra para Guerra sua preocupação com a filha.
Catarina engana Margarida para que ela acredite que Melissa está com febre. Te
resa reclama do movimento da biblioteca por causa da campanha de Eulália. Por
causa da falsa doença de Melissa, Laura acaba jantando sozinha. Isabel pede para
conversar com Dorleác. Laura descobre que seu marido foi para a casa de Catarina.
Laura procura Edgar na casa de Catarina.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Veruska combina de ir à Positano com Otávio. Roberta elogia Nando. Nieta

suspeita que Veruska e Vitória eram amantes e Dino fica intrigado. Charlô tem
uma ideia para convencer Otávio a recontratar Nando. Felipe tenta descobrir
o que aflige Juliana. Fábio pensa em Juliana, Manoela fala �bm Carolina. Ve
ruska se encontra com Otávio na Positano. Roberta sonha com Nando. Felipe
conversa com Juliana sobre Fábio. Veruska explica a Otávio como a Positano
funciona. Charlô fala com uma antiga motorista dos caminhões das Charlo's.
Juliana afirma que esquecerá Fábio. Nando comenta com Roberta que deseja
encontrar uma pessoa que o ame de verdade. Dino flagra Veruska na Positano
com Otávio. Carolina percebe que Vânia e Felipe vão se encontrar no porão e

segue os dois. Charlô apresenta uma mulher como a nova motorista e Otávio
fica furioso. Roberta percebe que está apaixonada por Nando. Dino descobre
.que Vitória deu uma joia para Veruska Carolina confronta Vânia e a ameaça.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Morena e Érica se enfrentam. Julinha se afasta de Elcio. Amanda reclama com

Carlos da proximidade de Yolanda. Deborah procura por Aída. Carol vê Aída pingar
uma substância no copo de água de Leonor. Theo vence a competição. Érica vê
Julinha com Elcio. Theo e Morena são fotografados juntos. Carol impede Leonor de
tomar a água que Aída adulterou. Stênio tenta conquistar Bianca. Zyah fala para
Tartan que não quer se casar. Ekram confessa que quebrou a garrafa de Tamar.
Stênio e Bianca se beijam. Drica reclama de Fatma para Helô. Mustafa repreende
Pepeu. Haroldo avisa a Lívia que viajará com ela. Russo conversa com Irina sobre
Jéssica. Morena acerta com Delzuite a compra do tecido para seu vestido de noiva.
Clovis aceita se associar a Miro. Morena pede para faxinar o escritório de Stênio. Ca
cilda fala para Áurea se esforçar para tratar bem Lucimar e Morena. Lívia pede para
Wanda avisar Irina e Russo que Haroldo viajará com ela. Stênio e Bianca passeiamria praia. Zyah marca um encontro com uma turista. Morena decide se arrumar no
trabalho para o jantar na casa de Theo. Russo leva Jéssica para o interior da boate.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Até mesmo a língua portuguesa sofre
com os dias de hoje. As pessoas já
trocaram o dizer pelo falar. Hoje
ninguém mais vende, só comercializa.
Em breve os que comercializam serão
os comercializantes. As galinhas não
põe mais. Estão colocando ovos. Em
breve estamos vendendo galinhas

.

colocadeiras. Fim de semana virou final
de semana, mesmo que segunda-feira
não é inicial de semana. Nossa, como
estamos aderindo fácil às mudanças ...
Não existe cultura nacional fora do idioma
nacional. A cultura nacional se expressa
pela língua nacional. Uma nação não
pode ser portadora de cultura apartir do
estágio de formação, de consolidação do
seu idioma. É assim com o frances, com
o espanhol, com o japonês. E quando
perdemos isso perdemos uma base
fundamental de nossa cultura. Afinal,
o que será de um povo sem cultura.

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Ajapra divulga
esses dois
cãezinhos que
estão para
adoção coma
tutora Jane.
Estão vacinados,

,

vermifugados
e são de porte
pequeno.
Contato:
8803-7532

Duas cadelinhas
de porte pequeno
(uma precisa de

cuidados), com
quatro meses,

dóceis e sociáveis,
estão disponíveis
para adoção.
Já receberam
tratamento
veterinário

completo. Contato
na Clínica

Schweitzer, pelo
telefone 3275-3268

Aniversariantes
3/11 Ivone G. Prieli Sonia de Oliveira Everton Machado Leonice Cisz
Alexsander Krueger Loni D. vyilbert Tereza Sehmidt Fabricio G. Filho Luiz Paulo Azevedo
Alvaro Neumann Maria S. Koehler Valdinei S. Kowski Gilmar J. Viebrantz Norma de Souza
Antonio M. Demarehi Marines Kureheski Wilson Ananias Junior Grizelda Kriseskil Olavio Rosa
Carim Kuhn Marizete T. Reitz Ivone M. Spezia Rafael Glatz

Janete Vieira Rafaela D. dos SantosCristiane Bregoehi Michael Bahr 4/11 Jaqueline Raupp Rodolfo RodriguesDarci Moretti Priseila Baader Alcides Trisotto Josiléia R. Marciel Rodrigo BoltaraDébora Ulrieh Ricardo Baehmann Alexandre L. Nagel Juraci J. de Lima Rosalete MettEleio C. T. Rodrigues Robson M. dos Santos Bianca C. Weller Karin Neves Rosani L. Lensers
Epidio L. da Rosa Jr Sérgio A. Minei Diva Lindner Leoní L. Woladasczyk Sueli S. de Souza
Isa Riegel Bosse Sérgio Casagrande Emily Ribeiro Leoni Laube Wolodasczyk .. Ube� C,arl�s H�ss �.( : 1,1) !,,J. l I I \ 'u!)
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CY) ÁRIES
.

I· É hora de priorizar os momentos em
famHia: faça o que estiver ao seu alcance
para fortalecer os laços de afeto. Impre
vistos não estão descartados, mas com
paciência conseguirá superá-los. A dois,
sua tolerância ajudará a evitar conflitos,
Cor. preto.

�
lOURO

IO dia deve ser tenso, então, tenha paciên- �cia para superar os desafios. Converse �icom os fiuniiares e dê o apoio que eles

Iprecisam. Não se frustre se não conseguir �
_ satisfazer a todos. No romance, mantenha �a calma diante de problemas. Cor: lilás. �

II
GÊMEOS
Mantenha as suas finanças em dia. Se
estiver com contas elevadas, é bom se

organizar e começar a fazer economia.
Sua família poderá precisar de auxílio,
então dê o apoio necessário. Saia da

I
rotina e convide seu amor para um pas-
seio. Cor. branco.

�
CÂNCER
Pratique um hobby ou alguma atividade

�que deixe seu dia mais dinâmico. O
contato com familiares está favorecido.
Aproveite o sábado para assistir a um

Ifilme ou sair para passear com pessoas
de sua estima. No amor, demonstre
carinho ao par. Cor. pink.

Iól
LEÃo
Rque longe de encrencas, pois algo
inesperado pode acontecer em família.
Não se aflija se não conseguir atender a
tudo que pedirem a você. Cumpra todas
as suas responsabilidades sem criar
grandes transtornos para as pessoas que
ama. Cor. roxo.

VIRGEM
Um dia tenso, em que vai ter que mediar Iconflitos familiares, brigas entre pessoas �
mais jovens ou mesmo chantagens �
emocionais provocadas por parentes. Use I"a diplomacia para resolver problemas. 'i
Também seja paciente com sua cara

metade. Cor. roxo.

.o, UBRA
Com tanto charme e talento, você poderá
ganhar a admiração e o respeito de
muitas pessoas. Drible as pressões da
família programando algum passeio
descontraído ou atividade de lazer: A dois,
preservar o clima de paz será essencial.
Cor. azul-claro.

ESCORPIÃO
Realize suas atividades de rotina com
discrição e disciplina. Falar demais
vai gerar mal-entendidos. Contorne os
conflitos familiares e seja tolerante com
sua alma gêmea para evitar discussões.
Se estiver SÓ, cuidado com a impaciência.
Cor. laranja

SAGITÁRIO
Sua família vai cobrar a sua presença
neste dia. Cumpra suas responsabili
dades e faça o possível para evitar abitos.
A relação a dois estará cheia de fogo e

desejo, então, aproveite para curtirmo
mentos ardentes com seu par. Cor: azul.

V\_ CAPRICÓRNIO

'p Considere as opiniões.dos outros antes de
tomar uma decisão. Impor as suas von
tades poderá gerar conflitos e discussões.
Seja maleável no romance e avalie os
sentimentos de quem ama. Deixe-se
levar pela sedução. Cor. vennelho.

Aoo'\A AQUÁRIO
Aoo'\A Não se sobrecarregue com abibuições

que pertencem aos seus familiares:
aprenda a dMdir tarefas. Procure
soluções para as preocupações e os

dilemas do pessoal de casa. Cuidado com
desentendimentos no amor. tenha jogo de
cintura! Cor. tons pastel.

PEIXES
Relaxar em casa será importante
para recarregar as baterias. Procure
desenvolver um hobby ou passatempo
para descansar a mente. Ofereça carinho
e proteção à pessoa amada. Se estiver
só, mostre a quem deseja o quanto é
envolvente. Cor. azul-escuro..
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Você sabia que a idade

cronológica das pessoas
nem sempre coincide com a

emocional? Muitos adultos
mantêm atitudes infantis
diante das circunstâncias da
vida. Assim como há jovens
precocemente maduros.
Sabemos que é humanamente
.impossível controlar
absolutamente todas as

emoções, mas é preciso ter
domínio sob muitas delas. Para
isso é preciso crescer. Faça o
teste para saber qual sua idade
emocional!

Página3

Organização:
D
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Luiz Marins

CompetinClo conosco
mesmos

Recebi de um assinante de nossas

mensagens "Motiuaçãoõõucesso" um
e-mailmuito interessante em que ele

afirma: mais importante do que com
petir com 'os outros, coisa que tem dei

xado as pessoas num nível de estresse

intolerável, é, na verdade, que cada um
de nós compita conosco mesmos.

A ideia dele é a de que devemos

sim competir; mas conosco e não com

os outros. Devemos fazer um esforço
grande para sermos melhores a cada
dia. Devemos não nos conformar com
nossos pequenos erioiôu "defeitos. De
u�mos.buscar o autoaperfeiçoamento
todos os dia� da vida. Isso é competir
conosco mesmos. Ê não nos confor
marmos com nossa preguiça ou falta
de coragem em enfrentar arealidaàe
como ela se apresenta diante de nós.
Enquanto perdemos tempo compe
tindo com os outros, ganhamos muito
em competir conosco mesmos, pois só

, �

assim realmente seremos vencedores,

I I

A Viúva Clicquot
/lÊ uma história realmente im

pressionante e é um livro fino de
leitura fácil. A personagem princi
pal soube pensarfora da caixa em
vários aspectos em uma época que
o champagne não tinha rótulo e

.

nem marca'; explicaFernandoAn
draus, diretor da Executiue Search.

A obra tem como pano de

fundo a história de uma viúva que
herdou a vinícola do sogro e trans

formou em um grande negócio.
Além do sucesso como empreende
dora, ela revolucionou a própria
indústria de champagne ao adi
cionar componentes de marketing
que são usados até hoje.

MOTIVACIOHAL

todo". Ela sugere que você use aquilo que

percebeu da prova para criar estratégias
de tempo e organização (para o dia seguin
te. "Aquilo que atrapalha também pode
ajudar", diz.

3. Olhe para dentro, para ver como

você pode melhorar, e olhe para fora, pois
você não está sozinho.

Não pense que você está sozinho ou

que é o único a passar por essa situação.
Além disso, o Enem não é a primeira, mui
to menos a última avaliação que você irá

enfrentar na vida.
4. Não espere o ambiente ideal para

fazer a prova, sem barulhos, por exemplo,
porque ele não vai existir.

5. Priorize aquilo que você domina,
pois isso te deixa mais confiante e seguro

para fazer aquilo que tem dificuldade.

Se perceber que está com problemas
em determinada questão, vá para a pró
xima, pois o tempo não vai parar 'para
que você resolva a pergunta. Marilene dá

a dica: "priorize aquilo que você domina

e deixe o mais difícil para depois, você se

sentirá mais autoconfiante."

6. Cada pessoa encontra seus próprios
recursos para enfrentar situações desa

fiantes, como o Enem.
,

Superstições, por exemplo, podem ser

úteis para aqueles que acreditam nesse

tipo de recurso.
7. O Enem é uma prova comparativa e

não competitiva.
"O Enem avalia seu conhecimento acu

mulado no ensino médio. Você não está

competindo pelamelhor nota, a prova é uma
expressão da formação que recebeu durante
a escola. Por conta disso, a responsabilidade
não é só do aluno. É também social, pois ele
estará expressando a qualidade da escola em
que estudou", explicaMarilene.

Pensamentos para
controlar a ansiedade

durante o Enem 2012
Brancos na memória, suor frio, falta de ar e perda
frequente da concentração são alguns dos prejuízos
que podem ocorrer com o desequilíbrio emocional

FONTE

noticias.universia.com.br

As provas do Enem 2012 acontecem

neste fim de semana, dias 3 e 4. Com o

exame se aproximando, a ansiedade e

preocupação aumentam cada vez mais,
e podem se tornar verdadeiras vilãs para
a hora das provas. Brancos na memória,
suor frio, falta de ar e perda frequente da

concentração são alguns dos prejuízos
que podem ocorrer com o desequilíbrio
emocional.

Para evitar esses riscos, a psicóloga
Marilene Proença, pesquisadora do Ins

tituto de Psicologia da USP e membro da

Associação Brasileira de Psicologia Es

colar e Educacional (Abrapee), forneceu
algumas dicas que vão ajudar você a con

trolar a ansiedade e manter o equilíbrio
emocional durante os dias de prova.

Pensamentos para controlar a ansie

dade durante o Enem 2012:

1. Não existe uma única maneira de
enfrentar a ansiedade, cada um encon

tra sua própria estratégia, aquilo que faz

mais efeito ou sentido.
2. Não sabemos tudo o tempo todo
Por ser composto por dois dias de

prova seguidos, o Enem é um exame

mais cansativo que outros vestibulares.

O intervalo entre sábado e domingo, para
muitos candidatos, pode se transformar

em um verdadeiro terror. Os alunos co

meçam a se comparar uns com os ou

tros, ou acham que não foram bem no

primeiro dia de prova e se prejudicam no

segundo. Para a psicóloga, "o importante
é perceber que o exame é um todo, não

apenas um dia, mas sim uma somatória

da preparação e dos dois momentos de

prova. Não é possível saber tudo o tempo

seremos melhores a cada dia.

Quanta verdade eu vi nessamen

sagem! Se todos os dias da vida nos

preocuparmos em ser melhores, em cor

rigir um pequeno defeito, em aumen

tar uma virtude, com certezaseremos

vencedores. Em vez de olharparafora,
olharmos para dentro de nós mesmos

para ver no que podemos melhorar.
Certa vez, escrevi um artigo dizen

do que em vez de dizer "comofulano é

irritante."deveríamos nos perguntar:
"por que me irrito tanto com fulano?';
buscando a soluçãtJdo problema em
nós e não nos outros.

Mudar
é

um esforço continuo, áiá-
';ú rio. Exige um(:l consciência crítica sabre .

nós mesmos. O nosso espelho deve ser
algo quenôs itiga a verdade sobre nós e

'

não nos engane todos os d�fls. Compe
tindo conosco mesmos encontraremos

o segredo para conviver com os outros

sem competir.
Pense nisso. Sucesso!

Sardagnã VAGAS
A Distribuidora de Alimentos Sardagna contrata:

PROMOTOR(A) DE VENDAS
Para atuar em Jaraguá do Sul e região.

Necessário ensino médio completo, disponibilidade de horário e moto

para trabalhar.

Empresa oferece salário fixo, ajuda de custo, premiação, vale

alimentação e plano de saúde.
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TESTE

Qual sua idade emocional?
Descubra se suas emoções caminham de

mãos dadas com seu corpo

lógica. "Idade, no caso, quer
dizer desenvolvimento ou ma

turidade. Estamos falando das

experiências e das responsa
bilidades que essa pessoa vem

acumulando", explica o psicó
logo Tiago Lupoli.

A diferença entre o que
marca o calendário e o que
indicam suas emoções preci
sa ser vista com cuidado.

FONTE
décadas somadas, ela tem es

pírito bem mais jovem do que
a média? A surpresa é mais

comum do que se imagina e

é percebida quando a idade

cronológica de alguém destoa

da idade emocional ou psico-

mulher.uol.com.br

Quem nunca se surpreen
deu ao ouvir a idade de uma

pessoa e notar que, apesar das

1- Os melhores anos da sua vida foram:

(a) Infância
(b) Adolescência
(c) Idade adulta

(d) Nenhuma época em particular. Cada uma teve seus bons e maus momentos

2- Se você acorda com alguma parte do corpo dolorida

(a) Sente-se frustrado, pois os sinais da idade já estão aparecendo
(b) Marca uma consulta médica
(c) Ignora os sintomas, presumindo que eles irão embora sozinhos

(d) Tenta se lembrar se realizou algum esforço no dia anterior que pode ter causado a dor

3- As pessoas com as quais você convive são, em geral:
(a) Pelo menos cinco anos mais velhas do que você

(b) Até cinco anos mais velhas que você

(c) Mais novas do que você

(d) Da mesma idade que você

4- -Você se preocupa em envelhecer:

(a) Quase todos os dias

(b) De tempos em tempos (quando pensa no futuro fica um pouco nervoso)

(c) Nunca. Você evita pensar nisso

(d) Quando faz aniversário

5- Quando se olha no espelho, você:
(a) Não gosta do que vê e se sente inseguro
(b) Faz um rápido exame para ver se há novos sinais de envelhecimento

(c) Vejo a mesma pessoa que via dez anos atrás

(d) Fico contente com o que vejo

6- Quando acontece um erro no seu computador, você:
(a) No mesmo instante levo a um lugar especializado para consertar
(b) Ligo para um membro mais jovem dafamília e peço auxílio por telefone

(c) Adio reparar o erro e, enquanto isso, uso o computador de um colega
(d) Procura no Google alguma instrução para reparar o erro

7- Quando você assiste a um filme, costuma se identificar com qual personagem?
(a) Com aquele que tem idade próxima aminha

(b) Com aquele que se parece comigo
(c) Com o que lidera a história

(d) Com aquele cuja personalidade mais se aproxima daminha

8- Se você fosse disputar uma corrida com pessoas da sua idade, você:

(a) Fingiria estar doente para não passar vergonha
(b) Provavelmente ficaria entre os últimos

(c) Treinaria para tentar ganhar
(d) Tentaria se divertir sem se importar com a competição

9- Em compara�ão há alguns anos, você fica gripado:
(a) Muito mais vezes do que antigamente
(b) Mais frequentemente do que antigamente
(c) Tantas vezes quanto ficava antigamente
(d) Menos frequentemente do que antigamente

A leveza e a facilidade em

arriscar, típicas de um com

portamento mais jovem, po
dem se tornar um problema
na rotina de um adulto que

precisa tomar decisões im

portantes.
Por outro lado, o excesso

de preocupações e o tempe
ramento mais introvertido

são capazes de arruinar um

convívio e até de afastar as

pessoas. Para calcular a sua

idade emocional e tirar pro
veito máximo ·da sua desco

berta, o teste abaixo é a me

lhor ferramenta. Conte com

as dicas dos especialistas para
superar os desequilíbrios que,
eventualmente, possam atra

palhar suas relações afetivas

ou profissionais.

• Se você respondeu a maioria: A
O processo de envelhecimento é uma preocupação constante na

sua vida e, por isso, você tem medo de investir em coisas novas e até

de aceitar mudanças. Segundo o psicólogo clínico Tiago Lupoli, ter
uma idade emocional como esta pode resultar em limitações na sua

vida social, profissional e afetivo-sexual. Por outro lado, você sabe

como ninguém assumir responsabilidades e, muitas vezes, a forma

como você abraça causas de forma segura e confiante surpreende as

pessoas a sua volta. O profissional recomenda prestar atenção nos

momentos em que novos desafios provocam medo: usar esta opor
tunidade p'ara testar a si mesmo e ver como você agiria em situações
inesperadas é uma maneira bem prática de experimentar a ousadia

típica da juventude. Além disso, faça uma lista dos seus principais va
Iores. Em seguida tente se lembrar de situações positivas e negativas
envolvendo cada um deles. "Essa avaliação vai arejar a sua maneira

de lidar com os problemas e abrir espaço para novas idéias", afirma
o neuropsicólogo Alexandre Monteiro, do Centro de neuropsicologia
aplicada à terceira idade (Centronati), no Rio de Janeiro.

• Se você respondeu a maioria: B
"Sua capacidade de planejamento, de criar novas estratégias de acordo

com as situações que aparecem e de aceitarmudanças externas evidenciam
sua maturidade", aponta o neuropsicólogo Alexandre Monteiro, do Centro
de neuropsicologia aplicada à terceira idade (Centronati), no Rio de Janeiro.
Por outro lado, de tempos em tempos, você se vê extremamente preocupa
do com o futuro, materializado em cada nova ruga, limitação física ou falha
de memória. Respeitar o seu envelhecimento e lidar bem com as mudan

ças do tempo é seumaior desafio. Outra recomendação, agora do psicólogo
Tiago, é tentar encarar o medo de se aventurar no desconhecido. Embora

garanta sucesso em atividades.que só dependem do seu próprio esforço,
muitas vezes você fica inseguro em compartilhar uma tarefa com outras

pessoas. Dê uma chance ao outro e aprenda com ele.

• Se você respondeu a maioria: C
Segundo o psicólogo Tiago, o espírito jovial é o mais propenso a apro

veitar situações prazerosas, a investir no novo e a romper com limites e

valores morais. Sua impulsividade é sempre superior ao medo de encarar

novidades. Esse comportamento, entretanto, pode levar à falta de censura

e a dificuldades sociais, atrapalhando o convívio no trabalho, as relações
familiares e até amanutenção dos amigos ou de um relacionamento amo

rosos. O neuropsicólogoAlexandreMonteiro, do Centro de neuropsicologia
aplicada à terceira idade (Centronati), no Rio de Janeiro também alerta para
os cuidados com a saúde "Por acreditar demais na sua saúde mental, você

pode negligenciar cuidados com o corpo físico", afirma: Resultado: você as
sume atividades que seu corpo não acompanha e corre riscos de saúde por
causa disso. Não confunda ser jovem com imaturidade.

• Se você respondeu a maioria: D
Entender que o tempo passa foi seu maior aprendizado até hoje.

Você não força situações para parecer mais jovem ou mais velho, mas
não perde a oportunidade de aprender com cada experiência que apa
rece - seja uma tarde com as crianças ou uma reunião importante. Essa
leveza e a facilidade em lidar com o novo ajudam você a tomar consci

ência dos seus limites físicos e emocionais, evitando situações constran
gedoras para você mesmo e para os outros. Só tome cuidado para não se

acomodar na posição de detentor da verdade, principalmente no campo
afetivo. "O· ideal é buscar o equilíbrio, tomando atitudes mais ousadias

.quando a avaliação de riscos indicar que vale a pena testar uma novi

dade ou assumindo uma postura mais conservadora nos casos em que
as chances de erro ameaçam algo importante, de difícil reconstrução",
afirma o psicólogo Clínico Tiago Lupoli.
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COMPATIBILIDADE

Seu chefe não vai COUl a sua cara?

VejacoUlocontonnaressasituação
o importante, é
haver respeito de
todos os lados e
-

nao esperar que o

trabalho supra as

suas amizades

FONTE

mulher.uol.com.br

Depois de levar algumas
patadas, você começa a des
confiar de que seu nome não

consta na lista das pessoas
mais queridas por seu· chefe.
Ele (ou ela) parece sempre irri-

_

tado quando você dá ideias em

reuniões, te responde e-mails
de forma ríspida e, sempre que
pode, critica seu trabalho gra
tuitamente ou se apega a mi
núcias irrelevantes.

"Se você acha que alguém o

odeia e está em um ambiente

desagradável, é bom avaliar se

realmente vale a pena ficar nes
te trabalho",

-

afirma a professo
ra Tânia Casado, coordenadora
do Programa de Vida e Carreira

(Procar) da Fundação Instituto
de Administração (FIA). Afinal,
sentir-se acuado e hostilizado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Se você acha que alguém o odeia e está em wn ambiente desagradável, é bom
avaliar 'se realmente valea pena ficar neste trabalho

pode afetar diretamente a sua

produtividade e até a saúde.
"É impossível trabalhar

neste clima", diz Andreza San

tana' diretora de Marketing
do Monster Brasil, subsidiária
brasileira do MonsterWorldwi

de, empresa de recrutamento e

gerenciamento de carreiras on
line. liA gente sabe que a maior

Muitas vezes o assédio moral é praticado às escondidas.
Na frente dos outros, o trataInento é nonnal, e nem

sempre o chefe deixa a hostilidade registrada em e-maiIs

responsabilidade de rotativi
dade de pessoal é do chefe.
Ele dita até o clima geral e tem'
uma influência colossal na vida
de uma pessoa". Em outras pa
lavras, não importa muito o ta

manho ou o nome da empresa
em que você atua. Dependen
do da sua relação com o gestor,
ela parecerá a melhor ou a pior

corporação para se trabalhar.
Tânia Casado afirma que

nem sempre é fácil fazer ami

gos no trabalho. "Você escolhe
seus amigos, mas não escolhe
família nem colegas de traba
lho. O importante, então, é ha
ver respeito de todos os lados
e não esperar que o trabalho

supra as suas amizades", conta.

I

Fato oumanta de perseguição?
Antes de se sentir a pessoa

mais odiada do mundo, é im

portante analisar a situação
friamente: será que o chefe é
desse jeito com todo mundo ou

só com você? Segundo Andreza

Santana, sentir-se odiado pode
ser reflexo de problema de co

municação entre o subordinado
e seu superior. E é possível, tam
bém' que o funcionário tenha
mania de perseguição.

Para saber se o problema
é você ou o chefe, não há ou

tro jeito, a não ser usar o bom
senso, fazer uma autoavaliação
e, claro, partir para o diálogo.
Mas antes de sair perguntando
para o chefe se ele não vai com
a sua cara, é bom ter argumen
tos, ou a conversa pode soar

um tanto infantil.

Jaqueline Silveira, psicóloga,
coordenadora de carreira e pro
fessora de Gestão de Pessoas do

Ibmec, diz que quando o gestor

se apega ao "detalhe do detalhe
do detalhe", demonstra que a crí
tica deixou de ser profissional.
IiRelatório malfeito ou atrasos,

por exemplo, são questões prá
ticas e concretas. Entretanto, as

picuinhas, coisas pequenas que
não têm nada a ver com a sua

atividade ou implicâncias repe
titivas são sinais de que o chefe
realmente não tem simpatia pelo
funcionário", diz a psicóloga.

Alguns exemplos: quando ele
reclama que você não respon
deu um e-mail cinco minutos

depois de ele ter enviado men

sagem' controla se você está

almoçando ou não, critica sua

vida particular, liga fora do ho
rário de trabalho com cobran

ças exageradas, aponta falhas e

não dá soluções concretas para
os problemas e fala sempre em

tom de crítica'. IIÉ preciso ter

sensibilidade para perceber es
ses sinais", diz Jaqueline.

Papo sério
Uma coisa é certa: quanto

mais tempo durar essa situação
com o seu chefe, pior. Além do es

tresse, não é raro chegar a um es

tágio ainda mais grave: o de assé
dio moral. "0 número de pessoas
que procura advogados tem sido

grande, mas o fato é que assédio
moral é difícil de ser provado.Você
não pode gravar as conversas, por
exemplo. Também é preciso ter

testemunhas, que quase nunca

querem dar seu depoimento em

um processo por medo de perder
o emprego", diz Jaqueline.

Muitas vezes o assédio moral é

praticado às escondidas. Na frente
dos outros, o tratamento é nor

mal, e nem sempre o chefe deixa a

hostilidade registrada em e-mails.
Mas ele sempre encontra outras

formas de demonstrar o desafeto.
O importante, portanto, é não dei
xar esse clima perdurar por muito
tempo. Tome uma atitude.

Resolva a situação
Você já sabe que levar essa

história para frente não é saudá
vel e as consequências podem ser

desastrosas para a sua carreira.

Então, qual é o remédio? As es

pecialistas consultadas por UOL

Comportamento dão dicas de
como encarar situação:
- Diálogo é o primeiro passo,

mas sempre de maneira

profissional, sem arrogân
cia e, principalmente, sem se

tornar a vitima. Pergunte ao

seu chefe em que pontos você
pode melhorar.

- "Puxar o saco" reverte a

situação?
Nem cogite essa hipótese. Al

gumas pessoas se irritam com

esta atitude e a situação só piora,
além de não ser boa para você.

Elogie algum trabalho em que ele
tenha sido bem sucedido quando
você tiver vontade, mas de forma
discreta e profissional.

- Dê-se um prazo para
resolver a questão

Se nesse período a questão
não se solucionar, procure outro

emprego ou fale com instâncias

superiores. Durante esse prazo,
sonde o mercado e outras áreas
da empresa (com muita discri

ção). Você pode encontrar uma

vagamelhor.

- Evite desabafar com

colegas
e envolver-se em fofocas cor

porativas. Não vai resolver seu

problema e pode ser um argu
mento a mais para as persegui
ções do seu gestor. A máxima

de que a corda arrebenta para o

lado mais fraco é verdadeira.
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DIA A DIA

Muito trabalho pode refletir
em ineficiência

Você processou os pedidos em atraso?Apresentou
,

uma ideia nova para resolver um problema dificil? E
evidente que são essas realizações, e não o número
de horas trabalhadas, que promovem o sucesso.

FONTE

Folha de São Paulo
Kiinberly D. Elsbach, da Universi
dade da Califórnia em Davis, en
trevistaram 39 gerentes corpora
tivos para saber suas impressões
sobre seus funcíonários.Os geren
tes avaliaram os funcionários vis
tos no escritório durante o horário
comercial como sendo altamente
"confiáveis". Funcionários que tra
balhavam nos fins de semana ou

à noite foram vistos como sendo
"dedicados" e "engajados".

Um gerente comentou: "Há
um sujeito que está presente em
todas as reuniões. Muitas vezes,
ele não diz nada, mas ele che

ga na hora, e as pessoas notam
isso. Ele é visto como uma pes-

São 17h no escritório. Traba
lhando rapidamente, você con

cluiu suas tarefas do dia e quer
voltar para casa. Mas nenhum dos

seus colegas já foi embora, então
você fica lá pormais uma ou duas
horas navegando na internet e re
lendo seus e-mails, para não pas
sar a impressão de ser preguiçoso.

O fato de a eficiência muitas
vezes não ser recompensada nos

locais de trabalho é uma realidade
lamentável. Em um estudo publi
cado recentemente, três pesqui
sadores, liderados pela professora

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

capacitacao@apevi.com.br
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

Data: 17 de novembro e Iode dezembro (sábado)
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Instrutoras: Fabíola Cargnin eAndréiaMartins

N C
Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22h
Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos

Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22hl5min.
Instrutor:ValdirValentim Adami

�S
Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

Data: 8 de novembro (quinta-feira) - das 19h às 22h
'-

Palestrante: Fábio Batista Hencke

DNULGAÇÃO

É provável que seu chefe se mostre receptivo se você falar educadamente da

questão da pr.odutividade e mostrar que está disposto a ser cobrado pelos
resultados que consegue, em vez das horas trabalhadas

soa que trabalha muito e é con
fiável." Outro gerente observou:
"Trabalhar nos finais de semana
gera uma impressão muito boa.
Mostra que você está contri
buindo para sua equipe e está

.

dando aquela colaboração extra

para que o trabalho seja feito."
As reações desses gerentes são

resquícios compreensíveis da era
industrial. Mas, paraprofissionais
do conhecimento, um sistema de

medição baseado em horas não

faz sentido. Você processou os

pedidos em atraso? Apresentou
uma ideia nova para resolver um

problema difícil? É evidente que
. são essas realizações, e não o nú
mero de horas trabalhadas, que
promovem o sucesso.

Muitas organizações estão so

lapando os incentivos à, eficiência
. de seus profissionais. Se o fun
cionário precisa ficar na empresa
até tarde para ser bem visto pelo
chefe, que motivação ele pode ter
para terminar suas tarefas dentro
do horário de trabalho normal?
Não surpreende que tantos profis
sionais achem fácil procrastinar e
difícil ficar focado numa tarefa.

Melhore sua eficiência

Limite reuniões

Reuniões internas podem ser

uma enorme perda de tempo.
Uma reunião curta pode ser útil

para discutir uma questão con

troversa, mas reuniões longas,
que passem de 60 a 90 minutos,

geralmente são improdutivas.
Os líderes muitas vezes passam
tempo demais apresentando
materiais introdutórios, e os

participantes acabam deixando
de prestar atenção.

Quando for possível, recuse

educadamente os convites rece

bidos de seus pares para partici
par de reuniões, explicando que
tem prazos a cumprir. Ou deixe
claro que você não poderá ficar
além dos 60minutos iniciais.

Se você está envolvido na

convocação ou no planejamen
to de uma reunião necessária,
garanta que ela seja produtiva.
Redija uma pauta que organize a

reuníão e a deixe ágil. Distribua a

pauta com um dia oumais de an
tecedência.

Reduza a leitura

Não é precíso ler tudo com

o que você se depara no decor
rer do trabalho. Provavelmente

apenas uma partemuito peque
na será crucial para o que você
está fazendo.

Evite reler seus e-mails. Quan
do você lê um e-mail, decida se

vai respondê-lo e, se isso for ne

cessário, faça-o imediatamente.
Mais de 80% de todos os e-mails,
sejam eles internos ou externos,
não necessitam de resposta.

Es�reva commais rapidez
Um projeto não precisa ser

perfeito desde o começo. Separe
as etapas principais no processo

de redação. Primeiro, trace um

esboço geral. Em seguida, escreva
um rascunho. Depois, releia seu

trabalho e modifique o que for

preciso. Demodo geral, não perca
tempo criando trabalhos nota A+

quando um B+ seria suficiente.:

Quando experimentar essa e

outras estratégias, você poderá
acabar passando menos tempo
no escritório, o que pode irritar
algumas chefias. Afinal, a ênfase
tradicional sobre o tempo é fácil

para os gerentes: é muito me

nos trabalhoso contar horas tra
balhadas que medir resultados.
Por essa razão, pode ser preciso
forjar um novo relacionamento
novo com a chefia.

É provável que seu chefe se

mostre receptivo se você falar
educadamente da questão da

produtividade e mostrar que
está disposto a ser cobrado pe
los resultados que consegue, em
vez das horas trabalhadas. Talvez
também seja possível trabalhar
mais horas em casa.

Focar sobre os resultados, em
vez das horas passadas na em

presa, vai ajudar você a realizar
mais no trabalho e reservarmais

tempo para o resto de sua vida.
Não tenha medo de falar com
seu chefe sobre esses assuntos.

Parafraseando o guru da admi

nistração Peter Drucker, você
não precisa gostar de seu chefe,
mas lidar bem com ele (ou ela)
para que possa ter uma carreira

profissional de sucesso.
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empresarial

Cabe à empresa persuadir e
convencer caela indivíduo que do
seu trabalho, pormaismodesto que
seja, depende o sucesso do conjunto
ela empresa, apesar ela divisão do
trabalho e ela especialização.

Alidor Lueders. Consultor • alidor@lueders.c:om.br

Empresas de controle lamiliar e sua administração
Empresas pequenas ou gran

des, de capital aberto ou fechado.
A realidade é que empresasfami
liares são aforma mais antiga e

dominante de negócios em todo o

mundo. Independente de seu porte
e estágio dedesenvolvimento com
portam diferentes estruturas de
governança corporativa, familiar
e sucessória. Podem ou não contar

com Conselho deAdministração,
Conselho Consultivo,Acordo de
Acionistas ou Quotistas, Código de
Ética, Testamento do Controlador,
etc. Seja qualfora estrutura de
controle ou de gestão da empresa,

.

as decisões devem serguiadas
por critérios razoáveis. Torna-se

imperioso a tomada de decisões
profissionais orientadas a desem
penho, se a empresa pretender
elevada performance e resultados.
Todos essesfatores levam inúmeras

empresasfamiliares a se preocu
parem com o desenvolvimento das

práticas degouemança corporati
va constituindo um Conselho de

Administração e/ou Conselho Con

sultivo, que decide deforma cole

giada. Na empresa podem ocorrer

diversos e diferentes conflitos, por
poder entre osfamiliares, ou pelo

DINÂMICA

nepotismo ou entre a gestão da
empresa e os sócios/acionistas, ou
entre acionistas controladores e

acionistasminoritários. Conflitos
esses, que afetam negativamente o
seu desenvolvimento, e o próprio
relacionamento pessoal entre os
membros dafamília.Na realidade
todos os conflitos podem gerar de
sentendimentos e litígiosfamilia
res, que podem inibir o desenvolvi
mento ou mesmo levar a empresa
à insolvência. Daía importância
da governança corporativa em
empresas de controlefamiliar, que
deve procurar unir os interesses
entre gestores, sócios/acionistas e

membros dafamília que pos
suem vínculos com a empresa. O
Conselho deAdministração ou
Consultivo pode se tornar um ins
trumentomitigador dos conflitos
de interesse, uma vez que exerce o

papel de supervisionaraDiretoria
Executiva da empresa, ratificando
as decisõesmais importantes.A
independência entre os gestores e
o Conselho deAdministração e/ou
Consultivo deve visarmelhorar a

eficiência das atividades da admi
nistração da empresa. Pressupõe
-se que o Conselho deAdministra-

ção conte commembros externos

independentes e seja bastante
ativo, procurando atingirmelhores
resultados e criar mais valorpara o

negócio.
No Brasil, o Código deMelhores

Práticas de Governança Corporati
va do IBGefaz referência ao papel,
à composição, às atividades, aos
relacionamentos e à remuneração
dos Conselheiros, entre outros te
mas, e defende os princípiosfunda
mentais para uma boa governança:
transparência, equidade, prestação
de contas e responsabilidadesocial.

Ogrande desafio das empre
sasfamiliares está em promover
o crescimento, competitividade e

perenidade da empresa, buscando:
" preservar o controle acioná

rio, mantendoforte coesão entre

osgruposacionários, formalizado
através de acordo de acionistas ou

constituição de holdings;
" um bom alinhamento no

planejamento sucessóriopara inte
grarem a administração da empresa;

" preservar os valores eprin
cípios da empresa, como integri
dade, honestidadee preservação
da uniãofamiliar, instituindo
inclusive código de conduta e ética,

para que sejam amplamente disse
minadas na organização;

" a elaboração pela adminis
tração de um planejamento estraté
gico, com direcionadores estratégicos
para os negócios eagestão, estabele
cendo os rumosda empresa alinha
dosasmudanças e tendências;

" discutir as questõesfami
liares, societárias e empresariais
em diferentesfóruns, deforma que
os papéis dafamília, dos sócios ou
acionistas, do conselho e da dite
toria executiva, sejam claramente
entendidos edefinidos, assim como

as suas alçadas e responsabilidades;
" definira estrutura organi

zacional, com preenchimento dos
cargosporgestores levando em
consideração critériosdemérito e
competência, prevenindo-se lutas
pelopoderentre osgrupos acionários;

" realização de reuniões efica
zes pelo Conselho deAdministração
e/ou Consultivo, que contribuam
para os negócios e na gestão, obede
cendo aos critérios e atribuições do
seu regimento interno;

" a perenidade da empresa,
-avaliando asperspectivas de

vida dos negócios e a disposição de
investirna expansão;

-gerando resultados que aten
dam as expectativas dos acionistas;

-preparando emotivando os

herdeiros sucessores para permane
cerem no negócio.

Nesse artigofazemos alusão
ao Conselho deAdministração
ou Consultivo, porpoderem ter

as mesmas atribuições e contar
com conselheiros externos inde

pendentes. Porém, para a cons
tituição do Conselho Consultivo
não há necessidade da alteração
do contrato social ou estatuto, e os
conselheiros não tem a responsa
bilidade de administradorprevisto
na legislação. No estágio inicial da
adoção de práticas degovernança
corporativa, a constituição de um
Conselho Consultivo pode ser uma
boa alternativa.

Concluindo, a iniciativa da
empresafamiliar, seja limitada ou
sociedadeanônima, de implantar
práticas degovernança corporativa
com a constituição do Conselho
deAdministração e/ou Consultivo
com decisões colegiadas, certa
mente agregará valorao negócio,
namedida em que contribui para
promover o crescimento, competiti
vidade e perenidade da empresa.

Truques mentais para ter sucesso
Quer perder peso, ser mais eficiente e ter

mais energia? Confira os truques mentais

que você pode empregar para alcançar
.

esses objetivos

FONTE.

mulher.uol.com.br

Você conhece o poder das expec
tativas? Pense no efeito comprovado'
cientificamente do placebo, uma

substância ou medicamento inativo

que pessoas doentes tomam pensan
do que é um remédio normal, mas
que na realidade não passa de uma

"pílula de açúcar". Por acreditar que
estão sendo realmente medicados,

os indivíduos acreditam que ficarão
curados e, realmente, ficam! No por
causa do "remédio", mas por causa de
suamente.

Confira outras descobertas de
como você pode sermais eficiente:
1. O exercício de mentirinha

Pensar na sua rotina como um

exercício físico pode ajudar você a

emagrecer. Em um estudo realizado

pela psicóloga Ellen Langer, da Uni
versidade de Harvard, nos Estados

Unidos, camareiras de hotel foram in- você realmente gaste toda energia.
formadas que seus trabalhos, inclusive Em uma pesquisa britânica, ciclistas
a troca de lençóis e aspiração de pó, pedalaram uma bicicleta fixa o mais

eram, na realidade, exercícios físicos. rápido que conseguiam enquanto
Esse fato melhorou significativamen- enchiam a boca de um ou dois lí
te suas condições físicas sem mudar quidos e, em seguida, os cuspiam .

suas rotinas. Em quatro semanas elas Os líquidos tinham o mesmo sabor,
perderammais peso e gordura corpo- mas um deles continha carboidratos.

ral, diminuíram a pressão sanguínea Aconteceu que aqueles que prova
e reduziram as medidas da cintura vam o líquido com carboidrato gera
quando comparadas com o grupo de ram mais energia com a bicicleta do

controle, que não foi conduzido apen- que o grupo sem carboidrato.Ao pro-
sar no trabalho como exercício. var o líquido com carboidrato, aboca
2. Enganando o cérebro percebia a presença da substância e

Quando você fica aparentemen- mandava sinais para o cérebro que
te sem energia, parece que seu corpo contrariavam os efeitos da fadiga.
"desiste" de continuar a fazer as ativi- 3. Desempenho sob pressão
dades. Entretanto, pesquisas sugerem Você temmedo de trabalhar sob

que o cérebro antecipa esse estado e pressão e não consegue controlar
diz ao corpo para se conter antes que a ansiedade? A solução pode estar

ti. !!!I;�! !!!.,I!!!!!ll!!. !.l1.!,::!!�!I! '

mais perto do que imagina. Em uma

pesquisa realizada este ano, os par
ticipantes do estudo tentavam jogar
umabola em determinado alvo e, en

tão, completavam dois questionários.
Para alguns foi falado que suas res

postas indicavam que tinham bom

desempenho sob pressão, enquanto
outros receberam comentários não

específicos sobre suas habilidades.

Depois, os participantes tiveram que
acertar o alvo novamente. Desta vez,
sendo filmados e com a oferta de um

prêmio se aumentassem sua precisão
em 15%. Quase 90% das pessoas que
receberam os comentários positivos,
que trabalhavam bem sob pressão,
conseguiram atingir o alvo compara
do com apenas 27% das pessoas do
outro grupo.

, !
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Qual funcionário estámais apto a
ser promovido? Será ,que a empresa
está satisfazendo as necessidades
de seus funcionários? Todos gostam

de trabalhar nela?

I

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Quer melhorar a sua empresa? Avalie-a!
Será que osfuncionários estão

trazendo resultados conforme o
esperado?As metasforam alcan

çadas?Qualfuncionário estámais

apto a serpromovido?Será quea
empresa está satisfazendo as neces
sidades de seusfuncionários? Todos

gostam de trabalhar nela?
São muitos os questionamentos

que podem surgir nas empresas, e
as avaliações internas servempara
respondê-los deforma mais precisa
e sem achismos, pois são baseadas
em critérios.Ao serem realizadas

periodicamente, épossível criar
históricos que servem para compa
rar se houve evolução emelhora de

alguns aspectos internos, como in-
'

fraestrutura, satisfação dosfuncio
nários, potencialidades do público
interno e inventário depotencial

- quepode sermensurado pormeio
de serviços como oAssessment.

Este último item, inventário de

potencial, émuito interessante para
seraplicado porqualquer empresa.
Funciona, basicamente, como uma

ferramenta para encontrar e iden
tificarfuturos líderes e é baseado
no potencial dosfuncionários da
empresa. Por vezes, pode serdifícil
distinguir o desempenho atual do
profissional eprever atéque ponto
essa pessoa pode desenvolver-
-se - mesmo porque nem sempre
o melhor vendedor será omelhor

gerente de vendas, porexemplo.
Essaferramenta usa indicadores

quepermite às empresasaprovei
tarem e valorizarem o verdadeiro

potencial do colaborador, evitando
equívocos.

Um leitorme encaminhou um

e-mail, comentando que esse servi

çofoi aplicado na empresa em que
ele trabalha. Confira-o abaixo.

"OueridoBernt,
Sempre leio a sua coluna edecidi

colaborarpedindo que escreva sobre
um tema quepodemudardrastica
mentea carreira de um profissional:
a avaliação de potencial.

Já tinhaouvidofalarsobre isso
háalguns anos, mas não conheciaa
fundo sua verdadeiraaplicaçãoaté
quea empresa em que trabalho a

aplicou em nósfuncionários. Foi-nos
explicadoqueparticiparíamosde
uma aualioçãa internapara verificar
possíveismudançasna empresa.

Na época, eu estava há dois anos
nomesmo cargo, um tanto insatis

feito com omeu salário eminhas

condições profissionais. Desde
jovem, eu estudeimuito, busqueime
especializar eenriquecermeu currí
culo com asmelhores experiências
possíveis, esabia quepoderia encon
trar um émprego queme valorizasse
mais. Inclusiveestava procurando
novas oportunidades em outras em

presas, mesmogostando do clima
organizacional e das pessoas que
trabalhavam comigo.

No entanto, participei desse teste
ealgum tempo depoisfui chamado
para conversar commeu diretor.
Eleme explicou que na avaliação
foram analisadaspotencialidades
para liderança e que eu tinhame
destacado. Falou quegostariamuito
demepromovera uma posição
estratégica eque eu trariamuitos
benefíciosparaa área,mas que isso

só seria possíveldali um ano, devido
às então condições da empresa.

Fiquei contente com o resultado
e hoje, um ano apósa avaliação,
me sinto realizado trabalhando
como gestor, sabendo que estou sen
do valorizado e quemeu potencial
foi avaliado pelosmeus superiores.
Espero queoutras empresasado
tem esta prática, que émuito justa,
para quemais pessoas possam ter

uma oportunidade como eu tive."
Realmente, o ideal seria que

as empresas se conscientizassem
da importância das avaliações
internas como um todo, não só
as depotencial. Diversos aspectos
internos podem sermelhorados a

partirdelas, trazendo benefícios
tanto para as organizações quanto
para seusfuncionários.
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Mantenha amotivação
Motivação é essencial para que alcancemos nossos

objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Mas qual
é amelhormaneira para se mantermotivado?

que grandeza vem da ambição. Portanto,
adote esta ideia como um mantra. Para

que ele guie suas atitudes e carreira.

Destamaneira, você passarápor cima
dos obstáculos muito mais facilmente. É
uma dica óbvia. Lembre-se: foque-se na

recompensa e passe por cima dosmedos,
das incertezas e dos obstáculos. Você re

cordará deste momento mais tarde com

deliciosa sensação de dever cumprido.

FONTE

noticias.universia.com.br

Tente lembrar-se de uma semana

extremamente corrida pela qual você
teve que passar. Agora que ela é passa
do, você não se sente, de certa forma re

compensado por ela? Ela não traz uma

sensação de dever cumprido? Isso acon
tece porque, para superar momentos

difíceis, normalmente nos focamos no

futuro, na recompensa. Essa é a melhor
maneira de se mantermotivado.

Às vezes, quando as coisas compli
cam, a primeira vontade que temos é
de desistir. Jogar tudo para o alto e sair
correndo para fugir dos problemas. En
tretanto, você deve voltar à realidade e

pensar em sua recompensa após todos
esses obstáculos.

Acredite: todo trabalho é recompen
sado. Além disso, quanto mais difícil ele

for, maior será o prêmio no final. Esta é
a fórmula que você deve ter em mente,

pois ela não permitirá que você deixe

passar oportunidades desafiadoras.
Normalmente, não nos damos conta

disso e acabamos recusando desafios.
E quem faz isso não será grande por-
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MERCADO

Alunos populares na escola tendem
a receber saláriosmaiores no futuro

Pesquisadores avaliam que os adolescentes

mais extrovertidos compreendemmais cedo

como ganhar a confiança dos colegas, em
quem confiar e como se relacionar

FONTE

mulher.uol.com.br

Estudo realizado nos Estados
Unidos revelou que os adolescentes
mais populares na escola tenderri a
se tornar adultos mais confiantes,
com salários melhores do que os

colegas com menos desenvoltura

para fazer amigos.
Conduzida pelo Escritório Nacio

nal de Pesquisas Econômicas (NBER,
na sigla em inglês), a pesquisa ligou
as facilidades de comunicação e de

construir amizades comuns a crian

ças e adolescentes mais extrovertidos
às habilidades necessárias para uma
carreira bem sucedida no futuro.

O trabalho foi baseado em um

estudo prévio realizado em 1957,
quando pesquisadores pediram que
estudantes de escolas secundárias do
Estado americano de Wisconsin no

meassem seus trêsmelhores amigos.
Mais de 10.300 adolescentes

responderam à pesquisa em 1�57 e

novos dados sobre suas carreiras fo
ram coletados em 1964, 1975, 1992 e

2004. Os resultadosmostraram que os

adultos que figuraram no topo da lista
tinham salários até 10% maiores cerca
de 40 anos depois.

Na época, duas' teorias foram es

tabelecidas para tentar dar conta dos
dados. Uma indicava que as "conexões
estabelecidas na escola são mantidas
durante toda a vida e produzem um

efeito positivo, tais como acesso privi
legiado a algumas vagas de emprego".

No entanto, mais tarde desco
briu-se que as pessoas que haviam
deixado suas cidades natais e seus

círculos sociais tinham construído
carreiras mais bem sucedidas, o que
desbancou a teoria inicial.

Chegou-se então à conclusão
de que "0 número de indicações
de amizade recebido é um reflexo
da popularidade de um estudante
entre seus colegas, umamedida de
sua habilidade em construir rela-

ções pessoas e sociais positívas
e de se ajustar às demandas de
uma situação social".

Os pesquisadores avaliam que
os adolescentes mais extrovertidos

compreendem mais cedo lias regras
do jogo" da sociedade, como ganhar
a confiança dos colegas, em quem
confiar e como se relacionar.

"É esta habilidade produtiva que
é recompensada pelo mercado de

trabalho, ao invés das amizades por
si próprias", diz o grupo.

Cadamenção de "melhor amigo"
por outro adolescente na época estu
dantil equivaleria a um acréscimo de
2% no salário 35 anos depois, sugere
o estudo.

lescente pode ser influenciado pelo
ambiente familiar.

Os pesquisadores afirmam que é

possível encontrar relações entre um

ambiente familiar acolhedor e um nú

meromaiorde indicações de amizade.
Além disso há uma tendência

de escolha entre pessoas parecidas,
fenômeno conhecido como "ho

mofilia", quando uma pessoa ten

de a optar por construir amizades
com outras que têm características

semelhantes às suas.
Outros dados encontrados apon

tam que adolescentes mais inteli

gentes e relativamente mais velhos
tendem a ser indicados como me

lhores amigos commais frequência e,

surpreendentemente, o status social
conferido pela situação econômica

da família não tem um papel crucial
no processo .

Família
O estudo revelou ainda que o

nível de popularidade de um ado-
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COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em Coordenação na área
Financeira.

COORDENADOR OFICINA MECÂNICA

Vivência em manutenção de caminhões
,e.li,c.l�r,�l1ç?·, , .. , , .. , , " ..

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

Vivência em liderança e estamparia
localizada.

ENCARREGADA DE FACÇÂO
y"iY�I1c.i� n.a. ,f�rlç�g,: """ ..

GERENTE DE LOJA

Vivência em vendas de confecção,
liderança.

�"""""""H'"
ANALISTA DE TI

Vivência em programação PHP, SQL, setor
de transportes.

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência em criação de bordados e

e,st.a..rn-P9:, ., ,. '., ' , .. , .

ELETRICISTA MANUTENÇÂO/
INSTALADOR

Vivência na função. Desejável curso
Técnico e NR-1 O .

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

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDÊNCIAL
ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção
,(.�fa.,rl!i.l.�p�?q�is.�s.:, , , , .. '."., , ..

IMPRESSOR GRÁFICO

yilJ�ns.ia. .e..rr.t.LI1!Pr.e.��.<:lra. .. �ic.<:l,I<:>E· ..
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

\j,iY�fl,c..ia.l1a. flJrlç�o:.. . " .

MECÂNICO DE COMPRESSORES

Vivência em compressores de pistão e

p"�r�,fu.s.g: ., , , .. , , ','H'_"'H"

MECÂNICO DIESEL

Vivência em mecânica de veículos a diesel.

MECÂNICO DE MANUTENÇAo
Vivência em manutenção de máquina de
bordado.
............., , , , " .. " .. " , .

MECÂNICO DE MANUTENÇAo
Vivência em manutenção de máquinas em
9�r.a._I!_r�t!.'<:l,il1cllJs�r..i?I� .. " , , , ,,,

PROFESSOR DE MANUTENÇAo
DE MICROCOMPUTADOR

yiY�I1c.ia ria. f.lJrlÇ�<:>: ' ,

PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.
...... , ,............... .. , ..

PROJETISTA MECÂNICO
Vivência em projetos mecânicos, foco em
P&D. Superior completo ou cursando em

Mecânica, Elétrica ou afins.

PROJETISTA DE MÓVEIS ESTOFADOR

y'iyênsia e..ITl. pr<:>gr�ll1açã.o,p�()1V10� ..

SOLDADOR /MONTADOR

\jiY�r:!c.ia. na.flJl1çã(): .. , , .... "... ..

FRENTISTA
... �" .. , " , ,- , " ,� ..

���çº,I'v1.. , .

LAVADOR DE VEíCULOS
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÂO
Vivência na função.

QP�IlA(IQ"AI.$ " ",,'H" ""'"

MONTADOR/SOLDADOR

Vi".ência em montagem e solcja.. ,

MOTORISTA

Possuir CNH AB.
..... , , .. , , , ,

MOTORISTA CARRETEIRO

ALMOXARIFE

ATENDENTE DE FARMÁCIA

AUXILIAR DE CORTE

Vivência na área têxtil. Possuir CNH AE ou E.

AUXILIAR DE COZINHA
.............., "."" ,." .. , ..

AUXILIAR DE PRODUÇÂO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

OPERADOR DE RAMA

Y.iY��Ei�..�� flJnç�c:>: ""
REVISORA

y"iY�I1�i9,1!a. f�,!ç�(),: ...

TECELÃO
Vivência em tear circular.

AUXILIAR DE TINTURARIA

yiY�I1C.i9 .'!�f��ç�,o: .....
BABA

y,iy�,fl,Si�.. �a..f�n..ç�<?:, .H' , , .. , ,.,., " .

BALANCEIRO

TINTUREIRO

ZELADORA

Desejável conhecimento em informática.
Para atuar em Nereu Ramos.

.., ' .. "." .. ,' , ,. ,." .. , .. , ,.,.' VAGAS URGENTES
BALCONISTA

tAMAREIRA

COLCHOEIRO

Vivência em costura de colchões .

ºi�p<:>ni�iIIc:ia.c:i� p�ra. ..�,tlJ�r�!!.llt�j�í,:.
CONFEITEIRA

TÉCNICO DE INFORMATICA

.,_ ,yiy'�nc.ia,l1� .f.':lfl,çã�.,_.. , ' , ..

VENDEDOR EXTERNO

Para atuar na região de Jaraguá.
Necessário vivência na função e

veículo próprio.
' .... ,�':l.;z.�D9:P,c:>s�.�.rT1.9i,@?grlJP()f.!1e.!a.:S�I]1 ...

ESTAMOS CONTRATANDO COM A
MAxlMA URG�NCIA PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

CONFERENTE

yiY�r1�,ia �� f.lJ�ç�():.,
COSTUREIRA

COZINHEIRA

ENFESTADOR / TALHADOR

Vivencia na função.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tirinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:30, 16: 10, 18:50,
21:30
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40, 16:50, 19:00, 21:1 °
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:50, 19:40, 21 :30
• Busca Implacável 2 - Dub. - 16:00
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14: 1 °

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Para Peixe 2 - 3D/Dub. - 13:50,
15:30,17:10
• ARCOPLEX 2
• Frankenweenie - Leg. - 14: 1 0, 16:00, 17:50, 19:40,
21 :30
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:00, 15:40, 18:20,
21:00
• ARCOPLEX 4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:20, 15:10, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Ate Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 19:10, 21:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -15h10, 18h10, 21h10
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, um Destino - 14hOO, 16h25,
18h50,21h20
• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie 3D - Leg. - 21 h35
• Frankenweenie 3D - Dub. - 13h2, 15h20, 17h25, 19h30
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfal- Leg. - 13h10, 16hOO,
19hOO,22h10
• CINÉPOLlS.5
• E a Vida Continua ... - 17:35, 20hOO
• O Diário de Tati - 12h50, 14h50
• CINÉPOLlS 6
• Possessão - Dub. - 14h30, 16h40, 18h55, 20h55
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe -19h10, 21h50
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista 3D

- Dub. - 13hOO, 15hOO, 17hOO

.SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D)- Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC 3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 °
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:20, 15:10
• GNC4
• Possessão - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :20
• GNC 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30,17:15,
19:45, 21 :50

• SALA VIP
• Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14: 15,
16:30,19:15,21:30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40 ,22:00
• GNC 3
• Atividade Paranormal4 - Leg. -17:10,19:10,21:10
• Possessão - Leg. - 13:30,15:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC 2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14: 15, 16:30,
19:10,21:20
• GNC 3
• Magic Mike - Leg. - 14:40, 17:00, 19:20, 21 :30
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20,
21:1 °

• O Diário de Tati - 13:15
• GNC5
• Busca Implacável 2 - Leg. - 19:50
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:45, 15:45
• Ted - Leg. - 17:40, 21 :50
• GNC 6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30 I

"Irankeruoeenie", do gênio criativo Tim
Burton (Alice no País dasMaravilhas,
OEstranhoMundo deJack), chega
Frankenweenie, um conto acolhedor sobre

um menino e seu cão. Depois de perder,
inesperadamente, seu adorado cão Sparky,
o jovem Victor usa o poder da ciência para
trazer de volta à vida.seu melhor amigo -

com apenas alguns pequenos ajustes. Ele
tenta esconder sua criação feita à mão,
mas quando Sparky sai, os colegas de sala
de Victor, seus professores e toda a cidade

.

aprendem que tentar "dominar a vida"

pode ser algo monstruoso.

.,
•

Quer publicar sua foto? f.M1
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. �.d

Um clique da Natália ela

curtiu as festividades de

HaIloween devidamente

caracterizada de
bruxinha

Monique Steciuk da Costa, eleita
,

rainha da Sociedade Aguia Dourada,
de Corupá, com a mãe Isolete Rático

ORIGINALPB

o dia do "sim",
de José Roberto
Taufenbach e

JulianaMillnitz
aconteceu no Hotel

Tureck Garten, no
dia 20, em Corupá.
Os familiares e

amigos desejam
uma vida de muito

amor e felicidades

ao casal

I
Candidatas ao título de Rainha da 12a Sonhstiefe

Vereinfest, da Sociedade de Atiradores de Ribeirão

Grande da Luz, que acontecerá neste sábado, às 21 horas

As crianças do Maternal III e do Jardim do C.E.I. Gertrlldes
Steffen comemoraram o dia das bruxas em grande estilo.
Todas as crianças e professoras estavam caracterizadas

e foram visitar o comércio e as casas da comunidade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l Por Renê Augusto
Rodrigues,

I personaltrainer
CRU lB01-G/SC

personalesaude.blogspot.com

Alguns anos atrás, os ado- de musculação acabam se tor

lescentes costumavam praticar nando suscetíveis a um trans

esportes na rua, na escola e nos torno psíquico conhecido como

clubes. Hoje, cada vez mais, vigorexia (assunto tratado na

eles se deixam atrair pelas aca- coluna do dia 12/10/l2)� Apesar
demias que, de olho no filão, demusculoso, o rapaz se olha no
oferecem programas específi- espelho e acha que está flácido.
cos para jovens. Os especialis-

-

Isso leva ao ganho exagerado de

tas julgam essa busca positiva, massamuscular e à tentação dos
uma vez que é uma contrapar- anabolizantes. O contrário dis

tida ao hábito alimentar à base so - a obsessão de perder peso
de fast - food e ao sedentarismo não émenos perigoso. Já não são
motivado pelos avanços tecno- raros os casos demeninas jovens
lógicos. que morrem escravizadas por

Porém, pais e jovens devem dietas para perder peso, em que
-

ficar atentos quanto aos riscos se inclui a utilização de laxantes,
envolvidos. Com o corpo do diuréticos e o vômito auto-indu
.adolescente ainda em formação, zido. Elas são as maiores vítimas

ele fica inseguro com respei- da obsessão pelamagreza. -

to à própria aparência. Muitos No caso das garotas que fre

acham que o corpo já definiu quentam academia, gastarmais
sua silhueta e ficam desespera-tempo que o recomendável na

dos querendo mudar a situação. esteira, na bicicleta ou mesmo

Para isso, às vezes, recorrem aos nas aulas de aeróbica (fazendo
exercícios com pesos nas salas uma aula atrás da outra) pode,
de musculação, praticando ex-ser indício de que a preocupa
cessas. Amaioria das garotas al- ção "passou dos limites. Num

meja ter o corpo como o das fa- extremo - e aí já se trata de dis

mosas modelos e estrelas da TV túrbios que requerem apoio de
e do cinema. Diante disso, é pre- terapia -, a fixação pode levar a
ciso haver orientação adequada males como anorexia e bulimia.

e bem criteriosa quanto à forma Não custa lembrar: atividade fi

de se exercitar, especificamente sica é saudável, desde que-haja
no caso da musculação, visando acompanhamento de um pro
àharmonia integral e boa postu- fissional qualificado que impo
ra do corpo. nha limites corretos e observe

Ao frequentar academias, o a resposta do jovem durante o

adolescente deve cuidai para exercício. Para isso, o profissio
não criar obsessão. Garotos que nal deve ficar atento aos exage
se tornam obsessivos na prática ros que podem ser cometidos,

como, por exemplo, utilização
de excesso de peso, postura in
correta e alteração de compor
tamento (agressividade, dificul
dade nas relações sociais).

Uma atividade geradora de

polêmica, quanto à sua uti

lização pelo jovem, é a mus

culação. Muitos pais proíbem
a prática da musculação, por
acreditarem que ela impede o

desenvolvimento natural do

corpo dos filhos. Por isso, é
necessário esclarecer quais os

efeitos verdadeiros da museu

lação no corpo adolescente.
Os adolescentes podem e

devem levantar pesos, desde

que estes sejam adequados à
sua estrutura óssea e muscular,
visando à otimização do condi
cionamento físico, sem causar

hipertrofia muscular (aumento
de volume muscular). Assim,
ao contrário do que alguns
imaginam, a musculação não

paralisa o crescimento ósseo
do adolescente, mas promove a

formação de cálcio, benefician
do o seu crescimento. A mus

culação não se destina única e

exclusivamente ao trabalho de

hipertrofiamuscular.

Cuidados especiais

É importante lembrar que a

carga de treinamento deve ser

administrada de acordo com o

desenvolvimento físico de cada
adolescente. Um bom planeja
mento com profissionais atua

lizados e de confiança, sempre
contribui para bons resultados.
Émuito importante o relaciona
mento entre professor e aluno.
O primeiro precisa conquistar a
confiança do segundo, a fim de
que suas orientações e limita

ções impostas sejam acatadas.

Portanto, nunca ultrapasse o

treinamento indicado pelo pro-

www.ocponline.com.br

FOTOS THINKSTOCK

fessor. Não sobrecarregue na

prática do exercício, para evitar

lesões. O condicionamento é

conquistado passo a passo e, no

momento certo, o instrutor irá
orientá-lo a mudar sua série de
exercícios. Não use anabolizan

tes, mesmo que existam muitas

ofertas. Se um profissional lhe
oferecer ou recomendar o uso,

saiba que esse procedimento é
totalmente errado. A partir daí,
esteja certo de que esse não é

um profissional confiável. Essas
drogas só podem ser utilizadas

quando recomendadas pelo
médico, e para tratamento

F

de

alguma doença.

Lembre-se:
Antes de começar o exercício,

é importante que o aluno faça uma visita ao médico,
para avaliação, informando sobre os seus objetivos.

Depois, devidamente orientado, é só escolher um bom

profissional de educação física e começar a se exercitar.

Fica a dica: para se exercitar, não existe limite de idade.
O que deve existir é motivação, objetivos e boa

orientação. Então meu jovem, saia um pouco
da frente do computador

e mexa-se!

A toxina botulínica (ingre-
.

diente ativo do Botox®) paralisa
ou relaxa os músculos respon
sáveis por algumas das rugas do

rosto, suavizando-as e dando ao

rosto um aspecto rejuvenescido.
Só que é por tempo limitado, de
quatro a seis meses. Esse tempo
varia dependendo das caracterís
ticas pessoais, como a força dos
músculos do rosto, e também da

quantidade de toxina aplicada.
A técnica de aplicação do

Botoxmudou ao longo do tem

po. Há alguns anos era comum

usar doses maiores de toxina.

Mas doses grandes deixam um pode ser considerada, já que é

efeito artificial, enquanto doses possível haver anticorpos que
menores têm um efeito natural. neutralizam a toxina. Mas é uma

Por outro lado, quanto menor a hipótese remota, pois o estímulo
dose, menor sua duração. à formação de anticorpos acon-

Passados alguns meses da tece com doses muito altas de to

aplicação, o movimento do - xina botulínica, não usadas nos

músculo tratado começa a vol- tratamentos estéticos habituais.

tar, mas enfraquecido. Significa Discuta com seu dermato

que a toxina continua agindo. A logista se é possível aumentar
ação da toxina vai diminuindo a dose injetada, mas sem ultra-

. aos poucos e só quando você passar o limite da naturalidade,
conseguirmovimentar comple- ou se a alternativa é retornar

tamente o músculo seu efeito ao consultório para aplicações
está terminado. mais frequentes.

A resistência ao Botox até *PorLuciaMandêi, Veja.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tudo ótimo!

Bolo de chocolale
sem glúleo
Ingredientes da massa

3 gemas
1 xícara (chá) de açúcar
200 g de margarina em temperatura ambiente
1 xícara (chá) de amido de milho
Meia xícara (chá) de fubá
1 xícara (chá) de chocolate em pó
Meia xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 claras em neve

Ingredientes da cobertura
Meia xícara (chá) de açúcar
Meia xícara (chá) de chocolate em pó
4 colheres (sopa) de leite
2 colheres (sopa) de margarina
Para decorar: cerejas

Unte e polvilhe com açúcar uma forma de
furo central média (24 cm de diâmetro). Reser
ve. Preaqueça o forno em temperatura média

(I80°C).

Massa

Junte na batedeira as gemas, o açúcar, a mar
garina culinária e bata até obter um creme es

branquiçado. À parte, peneire o amido de milho,
o fubá e o chocolate em pó. Acrescente à batedei
ra os ingredientes peneirados, alternando com

o leite. Bata até que a massa fique homogênea. .

Desligue abatedeira, junte o fermento e misture.

Acrescente as claras em neve delicadamente. Co

loque amassa na forma reservada e espalhe com
uma colher. Leve ao forno por 35 minutos ou até

que, espetando um palito, este saia limpo. Espe
re amornar e desenforme.

Ingredientes
1 prato (mesa) de agrião
1 prato (mesa) de rúcula
2 pires (chá) de erva-doce
5 colheres (sopa) de cenoura ralada
1 pimentão-amarelo
4 rabanetes
2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 colher (chá) de sal

Preparo
Coloque verduras e

legumes numa saladei
ra e tempere com vina

gre' azeite e sal.

Cobertura
Em uma panela média, junte o açúcar, o chocolate em pó, o

leite e a margarina. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmen
te, até ferver e engrossar levemente (cerca de 5 minutos). Despeje
a cobertura sobre o bolo, decore com cerejas e sirva em seguida.

* Receita do núcleo de nutricionistas daMaizena (Unilever).

Ingredientes
150ml de suco de laranja sem açúcar
1 colher (chá) cheias de raspas de laranja
100ml de vinho branco seco

1 colher (chá) de sal refinado
Meia cebola pequena
4 coxas de frango sem a pele
1 colher (sopa) de farinha de trigo

• Paramais frango, dobre a receita
• Se preferir, acrescente 10 unidades
médias de champignon

• 171 calorias cada coxa

Preparo
Misture o suco de laranja, com as ras

pas, o vinho, o sal e a cebola ralada. Colo

que as coxas de frango nesta vinha d'alho
e deixe por 30 minutos. Leve para assar em
forno médio por 30 minutos em um refra
tário coberto com papel manteiga. Quan
do as coxas estiverem macias, escorra o

caldo e coloque em uma panela. Dilua a

farinha com um pouco do caldo. Retorne

_

à panela e deixe até o caldo engrossar e re

tire do fogo. Derrame este caldo por cima
das coxas e deixe em forno médio até dou
rar. Sirva a seguir:

J

Receita da revista Corpo a Corpo edição 285,
Especial Barriga: Lisa e-Delineada. Receita de ba
nana assada tem 89 calorias.

Ingredientes
2 bananas-prata médias
1 colher (chá) de canela em pó
2 sachês de adoçante em pó

Preparo _

Corte as bananas em quatro fatias no senti

do do comprimento. Forre uma forma refratária
com papel manteiga, distribua as bananas e pol
vilhe a canela em pó, misturada com adoçante.
Leve ao forno médio, preaquecido, por três mi
nutos. Sirva ainda quente.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Previsão do Tem.po
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Tempo nos
próximos dias
Sábado: Variação de nuvens
em se, com aberturas de
sol emais encoberto com
chuva fraca pelamanhã e

à noite em algumas regiões
do Estado. Domingo,
segunda - feira e terça-feira:
Tempo mais estável com
sol entre nuvens namaioria
das regiões, com chance
de chuva isolada na noite/

madrugada. Temperatura
amena ao amanhecer e em

elevação durante o dia.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Geada
oJI .JJ

ChuvosoNublado

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

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Sudeste 3km/h 95
• 9h Leste-Sudeste 3km/h 95
• 12h Leste 7km/h 79
• 15h Leste 9km/h 74

2mm

20%
• 18h Leste 10km/h 75

de possibilidade
• 21 h Leste 7km/h 86 de chuva,

ixau»:

A loira e a azeitona
Depois de ver a loira passar algumas horas tentando fincar o palito de

dentes em uma azeitona, fazendo a dita cuja deslizar de um lado pro outro

do prato, o garçom da pizzaria resolve ajudá-la.
- A senhorita permite que eu tente pegar esta azeitona?
- Pode tentar... - diz a loira, exausta. -Você não vai conseguir mesmo!
Então o garçom pega outro palito e, pimba, finca na primeira tentativa.
- Ah, não valeu! - resmunga ela. - Eu já tinha cansado ela!

udoku

Q
.ca
,

c.>t
=
-

Q
cn

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

-:
Roupa

leve para a

temperatura
agradável.

• MINGUANTE 7/11

'. NOVA 13/11

.• CRESCENTE, 20/11

a srlJ.za

Tábua
das marés

CHEIA 28/11

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6h34: 1,3m
• 18h43: 1,1m
• Baixamar
• 1Oh19: O,5m
• 22h36: O,3m

Itajaí
• Preamar
• 4h49: 1m
• 16h34: O,9m
• Baixamar
• 9h02: O,4m
• 21 h16: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• 4h53: 1m
• 16h54: O,9m
• Baixamar
• 8h53: O,5m
• 21h: O,2m

�

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA

MíN: 15°C
MÁX: 29°C

�'

TERÇA
MíN: 14°C
MÁX: 28°C

IllIbiluba
• Preamar
• 3h45: O,5m
• 14h56: O,6m
• Baixamar
• 10h58: O,4m
• 23h04: O,2m

HORIZONTAIS
1, Sal fertilizante
2. A massa de água que circunda e separa os conti-

nentes I Exclamação de surpresa
3. Golpe dado com certo recip.iente de vidro
4. Rechaçar
5. Bolo feito com massa de tapioca / .As três últimas

vogais
6. Os dentes situados nas partes média e posterior

dos maxilares
7. O símbolo do érbio, elemento químico usado em

reatores nucleares I Que foi amarrotado, amassado 5 oi

8. Nenhuma das Alternativas / Sigla, em português, da
\ i

doença considerada "o mal do século" 7 f3.

9. (lngL) Comando muno utilizado em programas de
- ___-_-+-_-_-__ fi

computador I (Gír.) O fato de um parceiro, no iogo 8. i
de cartas, parar subitamente de jogar I

,
10. Suplemento / Aquele que se notabiliza num es-

9 !
Porte

---..,.._,..j----------- ..

�

'lO
�

11. Parte fronteira de algo em relação ao observador / i
Doença Sexualmente Transmissível "I "I II li,

12. Dirigir-se J Elegãncia no trajar
. J

<t

13. Viço. '12
.s

"I
��������i

13 �
��--�--�----�--��--�--���

VERTICAIS
1. (Pop.) Bebedeira, pileque I Periódico que se publica

cada trinta dias
2. Construção de madeira, entretecida e coberta por

fibras vegetais, usada pelos indígenas do Brasil
como moradia I Aquele que orla, debrua, recama

3. Que se assemelha a certo instrumento cortante I
Animais como a ema e o pintassilgo

4. Seguir pelo cheiro J Uma tecla muito utilizada pelo
usuário de computadores

5. Grupo indígena, hoje considerado extinto. �ue habi
tava o Maranhão I Quantidade prescrita

6. Caramelo de consistência dura e grudenta / País
africano cuja capital é Cairo I O escritor inglês EUol
(1888-1965), Nobel de literatura

7. Cabelo tratado a fim de parecer desencrespado /
Abreviatura de dicionário

8. Forte aversão a algo ou alguém I Outro nome do

abricó
9. Bdlo de folhas de tabaco para se fumar / Um tipo

de sala.

1 2

,2

3 4 6 75

3

4

'Illl.S3 'OlOlCtj:J
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,
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oy,nlos

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nos ses (oleções
de revistos

já publicados.
São 5 revlstas
em cada volume

por um pre�o especial!
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Educação para os porcos
'l Jiver em sociedade não é fácil.
V Viver em sociedade nos impõe
a adoção de valores e a prática de

ações éticas e morais, de maneira

constante, uma vez que em socie

dade somos todos responsáveis
pelo que acontece não só conosco,
mas com todos os nossos seme

lhantes. É como viver em família,
. 0 que também não é fácil, uma vez
que ninguém escolhe nascer (ou
no caso da filiação adotiva - pas-

.

sar a pertencer) e viver nesta ou

naquela família. E uma vez inte

grante de um determinado grupo
familiar, existem regras próprias
também das famílias que devem
ser observadas pelos seus .mem

bros, e isto se deve ao fato de que,
seja em família, seja em sociedade,
devemos primar sempre por pa
drões elevados de convivência e

respeito mútuos.
Na família aprendemos (ou

deveríamos ter aprendido), os va
lores básicos relacionados com a

educação e respeito ao que é nos

so, mas que é do outro também.
Isto é simples assim e diz respeito
ao cuidado que devemos ter para
com tudo que nos é dado de ma

neira livre, e que devemos manter

onto de
Romeo Piazera

JÚliior,advogado

do na calçada da Reinoldo Rau, e

que se acham acima dos padrões
mais elementares de boa convi

vência em sociedade, precisam
aprender o que é respeito pela coi
sa pública. Precisam urgentemen
te receber aulas de boas maneiras
e de como se vive em sociedade.
Precisam entender que embora

porquinhos, a sociedade possui
condições de mostrar e ensinar

a todos aqueles que apresentam
déficit de respeito e educação, que
todos nós somos responsáveis por
tudo que nos é concedido para uti

lização por todos.
Nossos porquinhos urbanos,

antes de serem abastecidos por
suas famílias com roupas de gri
fe, com carros que mais parecem
depósito de caixas acústicas e

amplificadores, e outras tantas

utilidades que realmente fazem a

diferença na vida de uma pessoa,
estão clamando por receber lições
de educação e boas maneiras, que
possivelmente não conseguiram
aprender em casa, uma vez que o

lixo urbano que produzem, sema
nalmente, é mero resultado da in

diferença, pouco caso e negligên
cia destas famílias.

e zelar para que possa ser utilizado
também por aqueles que integram
as famílias e as sociedades.

Lamentavelmente, ao andar
mos pelas calçadas de algumas
ruas da nossa cidade, em especial
pela Rua Reinoldo Rau, principal
mente no período da manhã, e se

for segunda-feira aí o bicho pega,
vamos nos deparar com um cená

rio de desrespeito e flagrante sinal
de falta de educação. As calçadas
que margeiam a nossa Rua Rei

noIdo Rau, em boa parte da sua

extensão, viraram depósito de lixo,
deixado por pessoas que de ma

neira absolutarpente imbecil, des
respeitosa emal educada, insistem
em fazer das nossas ruas e calça
das uma extensão do quintal das
suas casas. Devem morar em um

ambiente absolutamente hostil e
onde os mais elementares prin
cípios de limpeza e higiene já há
muito não dão as caras. São porcos
urbanos, que precisam urgente
mente de lições de boa educação
e de como se atua com respeito a

tudo o que é coletivo.
Os nossos porquinhos urba

nos, que contribuem para o au

mento do lixo produzido e defeca-

tOBITUÁRIO
Zenida Antonia Lenzi Zanluca, de 73 anos, faleceu na quarta
feira (31), às 11 h30, em Jaraguá do Sul. O velório aconteceu na

manhã de quinta-feira, na Capela Mortuária da Vila Lenzi. O corpo

foi sepultado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• José Antonio de Lima (Pa
raíba), de 83 anos, faleceu na

terça-feira (30), às 21 h, em Gua
ramirim. O velório aconteceu às

17h de quarta-feira, na comuni

dade Ribeirão Wilde. O corpo foi

sepultado na mesma localidade.

• Jesione Cristina Sabino Le
vandoski faleceu aos 30 anos

na última segunda-feira (29).
Natural de São João do Itape
riu, deixou enlutado marido,
mãe, sogro, irmãos e amigos.
O enterro foi realizado no dia

seguinte, no cemitério Santa Cruz

daquele município.
• Joãó Moreira morreu no dia
28 de outubro, aos 69 anos.

Morador de Jaraguá do Sul, era

casado. Deixou filhos, netos e bis
netos. O enterro foi realizado na

última segunda-feira, em Corupá,
cidade natal.

• Ademir Steinert morreu no dia
28 de outubro em Jaraguá do Sul.
Tinha 33 anos e deixou enlutado

esposa, sogro, sogra, irmãos e

amigos. O sepultamento ocorreu

no Cemitério Municipal do bairro
Vila Lenzi .

• Leonel Hilger, de Jaraguá do

Sul, morreu no dia 27 de outu

bro, aos 50 anos. Deixou filhos,
mulher, genro, nora e amigos. O
enterro ocorreu no Cemitério do
bairro Vila Lenzi.

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.

Elétrica F KE

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 10/2012

o ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra ins

taurada a licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 10/2012
- Modalidade: Tomada de Preço
- Tipo de Licitação: Melhor Preço Global
- Forma de Julgamento: Total Geral
- Objeto: A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURíDICA PARA A

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

DATA CENTER E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE NA FORMA

DE CLOUD COMPUTING (COMPUTAÇÃO EM NUVEM), EM

CLOUD PRIVADA, PARA HOSPEDAGEM E ACESSO AOS APLI

CATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
-FMASA
- Data da Abertura: 20/11/2012
- Horário: 10:00 horas
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.is

sem.com.br, ou através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de

Licitações ou e-mail cornpraseplssem.com.br.

Francisco Rodrigues - Diretor Presidente
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f) Juventus
Um dia de despedidas
e também novidades

Confraternização marcou o encerramento

da vitoriosa temporada e trouxe novidades

JARAGuÁ DO SUL
...............................................................................................................................

Henrique Porto

O dia seguinte a perda do
título da Divisão Especial

não foi de tristeza no João Mar
catto. Pelo contrário. Com um

churrasco, o clube comemorou

e agradeceu a todos que aju
daram na conquista do acesso.

Na ocasião estiveram presentes
atletas, familiares, comissão

técnica epatrocinadores.
Um a um os atletas foram

chamados para receber os sa

lários de novembro. "Fizemos

poucas promessas quando as-

sumimos e uma delas era ter

minar o campeonato sem dívi
das. Estamos cumprindo com

esse acerto com os atletas", fes
tejou o presidente Ierri Luft.

A definição de quem fica

para a próxima temporada pas
sa pela renovação do técnico

Pingo, o que deve acontecer

na segunda-feira. "Há interesse
em ambas as partes e agora é só
confirmar. Foi um casamento

perfeito", afirmou Pingo. Sobre
o elenco, as únicas certezas são

que Serginho e Almeida não re

tornam. Disputarão o Campeo
nato Gaúcho, respectivamente

por Cerâmica e São Luís.
Ainda refletindo sobre o

jogo com o Guarani, Pingo fes

teja a reconquista do torcedor.
"O fator mais importante que
aconteceu foi o resgate do tor

cedor. A torcida deu uma de

monstração de carinho e amor

pelo clube, coisa que eu nunca

tinha visto. Foi o nosso maior

título", lembrou emocionado.
Fora das quatro linhas, o

clube anunciou seu primeiro
parceiro para 2013, quando a

empresa Kaiapós Sports passa
a fornecer o material esportivo.
"Iremos disponibilizar quase
mil peças de vestuário sem cus

tos ao clube, como materiais de
treino, jogo, casual e agasalhos",
comentou diretor comercial
Marcío Hafemann.

IRlANE PORTO/AVANTE!

PARCEmo Hafemann. e Luft celebram o acordo entre Juventus e Kaiapós

Aberto de Fotsal

Conhecidos os quatro semifinalistas
O Campeonato Aberto de

Futsal de Iaragua do Sul conhe
ceu -no decorrer da semana os

semifinalistas no naipe mas

culino. Nicocceli Materiais de

Construção, Titi Bar/APE Cam

poAlegre, Kiferro e o atual cam -
.

peão Kaiapós seguem na dispu
ta pelo título desta temporada.

. As classificações mais dra
máticas foram da Nicocceli e da

Kaiapós, ambas decididas nos

pênaltis, após empates no tem
po regulamentar. No caso da

Nicocceli, o adversário foi Me
cânica Olicar/Bagaceiros, com
empate por 2 a 2 e 4 a 3 nos tiros.
livres. A Kaiapós ficou no 1 a 1

com a Baumann, vencendo nas

penalidades por 3 a 2.

Já o Titi Bar/APE Campo
Alegre venceu a Eletropoll/FME
Corupá, por apertados 2 a 1. O

placar e o aperto se repetiram

na partida entre Kiferro e Glo

bal Pisos/Cavalete Transportes,
com vitória da equipe azul e

branco daVila Lalau.
Com os resultados, os con

frontos da fase semifinal colo
cam frente a frente Kaiapós e

Kiferro, além de Nicocceli e Titi

Bar /APE Campo Alegre. As par
tidas acontecem na próxima
terça-feira (6), na Arena Iara

guá, a partir das 20h.

Fotsal

SubiS e Sub13 em quadra
Hoje e amanhã a equipe de futsal sub15 masculino de Ia

raguá do Sul disputa, em Camboriú, o turno da quinta fase do

Campeonato Catarinense. Os adversários serão São Miguel do
Oeste, Figueirense e o time da casa. O returno está agendado
para os dias 14 e 15 de novembro, na Arena Jaraguá. Já o grupo
sub13 disputou até a noite de ontem o returno da quarta fase,
em Blumenau. As partidas acontecem no Ginásio da Escola Ba

rão do Rio Branco, com os jaraguaenses precisando de duas vi

tórias para sonharem com a.classificação à final.

CSM

Juvenil é
finalista

A equipe juvenil da CSM

é finalista do Campeonato
Catarinense. Na semifinal,
despachou o Joinville, atual

campeão estadual e da Taça
Brasil de Clubes na categoria.
Após vencerem o jogo de ida

por 7 a O, os comandados de
Renato Vieira seguraram um

empate por 4 a 4 na noite de

quinta-feira, no ginásio do
GremioWhirlpool, em Ioinvíl
le. Felipe, Charuto (2x) e Assis
marcaram. A Chapecoense
deve ser o adversário na final.

Oodles' Cup

Quarta
rodada hoje
A P Iaraguá Oodles'Cup

tem sequência hoje, com

os jogos válidos pela quarta
rodada da fase de classifi

cação. São catorze partidas
agendadas para as quadras
do GT Futebol Society, com
o primeiro jogo iniciando às

14h20 (Independente x Inter
nacional) e o último às 19h40

(Mega Tranze o Pé/Baumann

x Bravos). Ontem foram re

alizados os jogos da terceira

rodada quando 32 equipes
entraram em quadra.

JASC

Bonzepara
[unkes

No primeiro dia da na

tação dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (Jasc), excep
cionalmente realizada em

Blumenau, Eduardo Iunkes
foi destaque da delegação de

Jaraguá do Sul. Conquistou o

bronze nos 200 metros livre,
com o tempo de 1'52"93. As

competições prosseguem até
amanhã na piscina do com

plexo esportivo do Sesi. O

complemento do evento po
liesportivo acontece em Ca

çador' de 6 a 17 de novembro.

Interclubes

Jogo isolado
na rodada

Depois de ser interrom

pido no último dia 28, o jogo
entre Unidos/Néki eVitória
válido pela Copa Interclubes
- será concluído amanhã (4).
Na ocasião, o árbitro inter

rompeu o confronto aos 18'
do segundo tempo, alegando
falta de segurança. Os mi
nutos finais da partida serão

disputados no Guilherme Tri

bess, a partir das 16h. Os jogos
da segunda fase que estavam

programados inicialmente

para domingo, foram adiados.
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Berta

�SÉCUL'JS
Empreendimentos Imobiliárias

mobiliária da

3376-0015 www.imobiliariabarrasul.com

Re[3101- Apto- Vila Lalau-I Suite c/
sacada + 2 Dormitório + Sacada c/

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
c/ churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

SÃO Luís Vila lenzi

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi
1,5 km do Centro. Apto com 2'Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3
Dormitórios. Valor do imóvel á partir de

R$ 128.150,00

II
IMOBILIÁRIA

Piermann
10
GIRASSOL

IMÓVEIS

, ,

BarraSul
A imobiliária da Barra

. "

719 anos de experiência no mercado de
,

• ,.

J'
r

d S" Irmovers em .aragua o Sut.
o melhor negôeío para locar, comprar ou vender

iméveis está aqui!
Casas, tCf"rCI10S, chácaras, salas comcrcíats c' gal'pões industriais ..

vcndas@inlohllíartabarrasu t,COI'n' locacao@imobiliari,abarrasul.,com
www .irn obilía rfabarrasul.cem .br www.faeebeok ..com/Barraâu!

em área nobre. Próximo ao centro,
aceita financiamento.

Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Vila Lenzi

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur

rasqueira, Salão de Festas. Entrada de

R$ 9.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês.
Balões + Saldo Financiado.

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em
porcelanato e laminado.

Amizade

.Ref.38710- Casa Geminada- 2 Dor

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.

RENATO ..JR

PIAZERA

CRE:CI 5330

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços,
1 Bwc, Sacada cf Churrasqueira, vaga de
garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Vila Nova

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dorrnitóri-

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
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Av. MaL Deodoro, ,191 - Alameda 25
Centro - jaraguá do Sul - se

bertaimo
•

veis. COme 5 www.• ; .

o vm

* 125m2
* 01 suíte +

02 dormitórios
* demais dependo I
* O 1 vaga de ga rageni
* Última unidade

* De

R$ 315.000,00
por

R$ 295.000,00

: *Qlsa de alvenaria com 120m2
* 01 Suíte (closet),02 Dormitório

j ,* Demais dependências
,
'" Área de festa/Piscina/Teto rebaixando em gesso;
* Escanamento para água quenteI . * Garagem para 03 carros
* R$ 250.0po,_oO

I
* Terreno de Esquina com 350m2
* Pronto pra construir
,;. 17,5x20

j
* R$ 90.000,00

,* 55m2
: * 02 quartos demais dependência
* 01 vaga de garagem

I j * R$ 243.000,00
à vísra ou Enuclda üe ft$ {·10.('Il,\).(11.)

c s;'.ldc, em eo meses (eOnl correçJ.:o de 1%,+ '

�=""=""';"�"","""""""__",,,,,,,,,,_;_�::::;;_���=:�;;:;;':.�;;;:;=;;::':'��
n;S) cu saidoü·, tlnam.iamento bancário, I

l
1
1
1
1

,. ..._��._=j
11 ! * 'lerreno com 327m2

I ! * Rua sem saída

I I * ótima localização
f i * R$ 130.000,00
1 I

! * 360m2
I * Barro Branco
( * R$ 75.000,00
I
I

jj I
.: I.

1* 1200 m2 (30x40)
I
* Casa 78,40mz

I
* 03 dorm,02 Bwc.

I * demais dependencia
l ,. R$ 668.000,00
(
""--

* Terreno com 2.520mZ

f * Sem Benfeitorias
i * 40 mZ de frente
i * R$ 900.000,00
I

l

* Apartamento 49m2
* demais dependências
* 01 vaga de garagem
* Último andar
* R$ 130.000,00

7 I
I

1
I

I
I
I I

I
i

I Apartamento 2 dorm,l bwc, 1
! cozinha ,lavanderia,sala de estar I I
I íntima, varanda.R$ 750,00 + I

! condomínio j
'�''_'-.u-..._ ........�_..__,__"__ , ,_,.,_,._�_�_ ...... ,_,__.,...'"

I

: Cod lCXXX3 - casa - sau - com 03 dorrn, sala, (I)Z, bwc, área de serviço e 02 garagens, \Mor R$ 8eu.00

I

I Cod llC1J8 - Apanamento - \(rla t\tova - 01 suíte.02 d01111. sala 00111 sadaía, B\VC, cozínha planeada.área de i
: se1111}) e garagem. R$ 900.00 I

II .11
I Cod l4000rn - teneno comeníal com aprox. 200m2 - NOVd Br.t-;ília. R$ 6(X),00 I
I I

I Ref 11020 - AlIw.ade - Apartamento com 1 suíre + 1 dormír, sala e CO'l.. área de selviço e gpr. valor H$ )
! 690.C(). i
I I1 Ref l0C0)·ÜlS!I com 4 dormkórios e demais dependêndas, \{]lor'� 1250,00 I

I 1
! Ref:12.(:ro - Cenrro - Sala comerdal no lnrenor de pre.1io oxn 18tm2. \àlorR$ 2.<XXl,00 I
I ReI'. 11(0) - ceuro -apanamento oom;) dorm.sendo I suíte(rnobiliada), sala com .CO'l moo, área de serviço 1
I dep .de empregaca e g'.Ir<tgem dupia. R$ l.COO,(X)+ condomínio. I
I Ref. 11lX)9 - Baependl- apanamento um 3 donn.tbwc, I vaga na�\!a�lI e demais dependências. II
'\ R$ 650,00+ oondomínio .. '

.........__\�
.......................,-..- ... .:.... ....� ............-... ... "' __N'_'''' ",_ ... ,__-... _'._"'"_�"_�_"'_'_""'''''')" "'._,,_...... "..__...."..... ,� ... ' ......."_I_ ...,_ .. _04�_' ...... '_,�,'

I I

Casa com 3 dorm.sendo 1 ! 1 '

I suíte,bwc,2 vagas na garagem, I I
Casa com 2 dorm,sendo 1 suíte, 1

I salão de festas e demais ! bwc,2 vagas na garagem e !
l dependências.R$ 900,00 I! demais dependências.R$ 900,00!
r.....___ �__ _, __'__' � �_,__ _, �,___.,_" _ ....

' \.,_ .....,__,...-._._,,__, ,_.__.,__,__. � ....".,..J

Apartamento 2 dorm,sendo 1

suíte,bwc ,1 vaga na garagem e

demais dependências.
R$ 830,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- 6336 - CASA DE ALVENARIA NO TRÊS RIOS DO SUL,
COM 102 M2 (03 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA

COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA
EXTERNA. TERRENO DE 312 M2• FINANCIÁVEL.

R$ 188.000,00

- 6309 - CASA NO JARAGUÁ ESQUERDO, COM

193 M2. (01 SUíTE ,03 QUARTOS, SALA DE ESTAR,
SALA DE VISITAS, COPA-COZINHA, 03 BWC, LA

VANDERIA, 02 VAGAS DE GARAGEM. TERRENO

DE 409 M2• FINANCIÁVEL.

-6323 - TERRENO NO ÁGUAVERDE. 450 M2 (15M X

30M). RUATHEREZITAMENEGOTII ROCHA. ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL.•115....".

- 6267 - SOBRADO NO NOVA BRASíLIA (REGIÃO CENTRAL), COM 300 M2.

(01 AMPLA SUíTE COM SAUNA, 02 QUARTOS, 02 BWC, 01 BW, SALA DE

JANTAR, SALA DE VISITAS, SALA DE ESTAR, ADEGA COM SALA DE DE-

GUSTAÇÃO, COPA-COZINHA, ÁREA DE FESTAS COM PISCINA, LAVANDE

RIA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS.
TERRENO DE 352 M2. R$ 500.000,00

- 6330 - CASA NO ÁGUA VERDE. COM 335 M2. (01
SUíTE, 03 QUARTOS, 02 BWC, 01 WC, COPA-COZ
INHA, CHURRASQUEIRA, SALA DE JANTAR, SALA

-..

DE ESTAR, ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, GARAGEM
PARA03AUTOMÓVEIS. TERRENO DE 513 M2.

R$650.. O,

-6318 - TERRENO NO CHICO DE PAULA. 435

M2 (15M X 29M). RUA DOMINGOS

MICHELUZZI. R$ 125.000,00

- 6351- CASA NO SÃO Luís, COM 114 M2. (01
SUíTE MAIS 01 QUARTO, 01 BWC, COPA-COZ
INHA, SALA DE ESTAR, CHURRASQUEIRA, LA
VANDERIA, GARAGEM PARA 03 AUTOMÓVEIS.

TERRENO DE 338 M2. R$ 280.000,00

-6281 - TERRENO$ NO AMIZADE.

À PARTIR DE R$ 79.000,00

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA RICARDO ROEDER, N" 60 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUAMANOEL DOS SANTOS, N°500 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MUNICIPAL, N"282 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 380,00
RUAROMEU BASTOS, N° 115 - oisurre, 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.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 CURTA. VASEL, -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTl, 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 FRERICHS, N" 415 -01 SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 900,00
RUAWERNERSTANGE,N° 140 - 02QTOS, SI.,COz, BWC, LAVE GARR$ 530,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ, N° 100 -01 SUITE,02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E 02 GARAGENS.R$ 1.000,00
BAIRRO JGUA ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI, N 37- 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAVR$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N" 287 - CENTRO -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 650,00
BAIRRO SÃO LUIS - RUA FRANCISCO HRUSCKA, N 1677-02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 460,00

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO - RUA EXP. CABO HARRY HADLIC, -01 SUITE, SL, COZ,
BWC, LAV; GAR. R$ 530,00 - EDIE SAINT TROPEZ
- MAL. DEODORO DAFONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV; E GAR. R$

750,00 EDIE MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE, 01 QUARTO, SL, COZ,
BWC, LAV; GAR. R$ 650,00 -EDIE LESSMANN

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N" 88 - 01 SUITE, 02 QUARTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; GAR. R$ 1.000,00 -EDIP. LESSMANN
-GOV JORGE LACERDA, N° 310 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -EDIESTA. LUZIA
-GOV JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIEFERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIE JULIANA
-RUA JOÃO PICOLLI, N° 473 - 02 QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV; GAR. R$
600,00 -EDIF!KARINE
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT,N° 960 - 02QTO, SI., COz,BWC,
LAV; SACADACI CHURRASQUEIRAE GAR. R$ 620,00 EDIF. GUILHERME
-R.PAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;
CHURRASQUEIRA GAR. R$ 1.100,00 -EDIE 04 ILHAS

BAIRRO VILA LENZI, RUAMAR.IA UMBELINA DA SILVA, N° 500 -lQTO, SL,
COZ, BWC, LAV R$420,00
RUAMARCELO BARBI,N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV: EGAlt,R$'440,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL "'LOT.CORÚPA
-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,OO
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH,W 1606 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO JGUÁ 99- R. OSCAR SCHNEIDER, N° 301 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 480,00.
BAIRRO:VILA NOVA -RUAOSWALDO GLATZ, N° 40 - 02QTOS, SL, COZMO
BILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 625,00 EDIE JARDIM DAS MERCEDES

BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA,W 194

-01 SUíTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; E GAR.R$1.300,00
BAIRROVILA LALAU -RUAWALDEMARGRUBBA,N" 277 ·01 SUíTE, 1QTO,
SL, COZ MOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 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
-RUAWALDOMIROSCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SI.,COz,BWC,LAVEGARR$550,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESSMANN, N° 421 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 530,00.
- RUA PREFEITO JOSE BAUER,N 93 -lQTO, SL,COz, BWC, LAVE GAR.R$ 420,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, N"250 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV EGAR.R$ 570,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI PRADI, N° 126-

2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, N° 49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 460,00
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER,N" 87 - 01 SUfTE, 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 700,00 EDIE CEZANE
BAIRRO AGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 650,00 EDIE BRASfLIA BELTRAMINI

KITINETE

BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ-

01 QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS -RUAFRANCISCO 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 JOSÉTHEODORO RIBEIRO - ILHADA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL - RUA MAXWILHEIM, N° 258 -03 QTOS, SI., COZ, BWC,
LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N° 161 - 34

M2 - R$ 440,00
SALACOMERCIAL-AVMAR DEODORODAFONSECA,N" 1594-32M2-R$670,oo
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N° 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALACOMERCIAL-RUAJOAQUIMERANCISCODEPAULA,N" 194-45M2R$1.100,OO

. Consulte nossas outras op ões no nosso site www.irnobiliariamenegotti.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACI·MA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagens I Completa área socigl,-'entregúe. mobiliada e decorada

00
00
0'\

_. �

----

Locallzação central: .-_
Rua Florlanópolls I Jaraguá do Sul ...SC

www.edlficlomanhettan.net

Vendas: Incorporação eConstrução:

[]realsec
�

� . -�
-��l\lo$l�Ufõ$ uaá.í ,"

(41) 3275 9500 www.reatsec..com.br

'fendas e Ipc:açqo no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horáriodiferenciadQ!
.

"I_linda a Sexta.! lOh às ..22h • •SéibCldo' 1Oh .às 20h FOl1�: (47) 3371.8818 .14l}�65ª*61ll5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

,

DIFI IPANEMAI
Vila Baependí

Apartamentos NOVOS

PRONTOS PARAMORAR

01 suite + 02 dormitórios

01 ou 02 vagas de garagem.

Edificlo com elevador} hatl e sa140 de festas
i

I mobiliados e decorados.
I
I

! A partir de RS 190,000,00
I

I (aceita financiamento baneéríe)
I

I

I .

!

,
I

L ._._._.. ._.�_._. ._.__ . .__ . . . ._._. . __ . .__._._._._.
. __ .__ ._._.__.. . __ . .

. .__ . .. _._.__ ._. .__ .
._.-.J

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

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,OOm2,
2 qtos e demais dependências, terreno cf
360,OOm2 todo murado, ótima localização

residencial. R$ 285.000,00 - aceita

financiamento bancário.

Cód. 2402 - Agua Verde - Terreno cf 1.343,00m2, 33,00m de frente - Próx. An

geloni Novo - R$ 329.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno

comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,00m2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

t.

Cód. 165 - Rau - Ap. cf 01 qto e

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

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário).

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,OOm2 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. 571 - Centro - Ap. cf 128,OOm2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

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

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

cf 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. 171 - na Martins - Casa de alv.

130,OOm2, 1 sute + 2 qtos, e demais dep.,
cozo mobiliada, aquecedor solar de água,

terreno cf 745,OOm2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,00m2,
sendo 20,OOm de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

CASAS
Ref. 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
Ref. 1001 - Baependi - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, área de

serviço com dep. de empregada, casa toda murada com jardim na frente e fundos.
- R$ 1.000,00

Ref. 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
Ref. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.
Ref. 1006 - AMIZADE - CASA ALVENARIA - Com 01 suíte + 02 quartos, com

banheiro social, 02 salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço, garagem, edicula
nos fundos. R$ 1.300,00

Ref. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 3.000,00
Ref. 1008 - CASA MADEIRA - TIFA MARTINS - Com 02 quartos, 01 banheiro,

sala, cozinha, área de serviço, fundos com edícula com garagem e lavanderia, toda
murada. R$ 650,00

APARTAMENTOS
Ref. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro

social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
ReI. 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$1.300,00
ReI. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

ReI. 2004 -ILHA DA FIGUEIRA· 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
ReI. 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. 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.
ReI. 2008 - BAEPENDI - Com 02 quartos, banheiro, salã com sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
ReI. 2010 - CENTRO - Com 01 sute + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$1.500,00
ReI. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Ref. 2D12 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ref. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 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

ReI. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

ReI. 2017 - CENTRO - 9UITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00

ReI. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 suíte com hidro e closet + 02

quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
ReI. 2020 - CENTRO - QUITINETE - com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00
ReI. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2028 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala

com sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 650,00
ReI. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ref. 2031 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
ReI. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
ReI. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
ReI. 2034 -ILHA DA FIGUEIRA - APARTAMENTO - com 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com banheiro e 01 vaga de

garagem. R$ 630,00
ReI. 2035 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 670,00
ReI. 2036 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
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
Ref. 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
ReI. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 suíte + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
ReI. 2044 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 01 suíte, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0

SALAS COMERCIAIS
ReI. 3000 - CENTRO - Com aproximadamente 35 m2 e banheiro. R$ 700,00
Ref. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m2 e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00

Ref. 3006- BARRA - Com 50 m2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,00
ReI. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,00

Ref. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ref. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 40m2 com
banheiro, na frente estacionamento rotativo. R$ 500,00.

Ref. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
ReI. 3015 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Corri aproximadamente 48 m2, com

banheiro. R$ 600,00
Ref. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
ReI. 3019 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro.R$ 750,00
Ref. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 900,00
ReI. 3024 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.250,00
ReI. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00

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

Ref. 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
translonnador industrial. R$ 6.500,00

Ref. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escritório.
R$ 2.580,00
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•

• 1 rR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

. ,/

,

'

Cóóo 146 - CASA ALVENARIA - Centenário, ·1't com 239m2, 3 dormitórios, 2 vagas de I
garagem. Terreno com 448m2. R$ 400.000,00. �
1J1ilIJfIlIIIIi1CiJ!iI!jL._IH1JIilm1}I1:#rJII11/H!iiIi/il!I11i1itfmtii/UlI!I1m_I1IIt1I�IItJI1I1l1J1iJt1JJmti/JJfflNL_rJliinlBllItffjlffjJfI11Ij

� Cód: 541 - APARTAMENTO - Nereu Ramos, M

com 42m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Residencial Hausgarten.
R$ 99.840,00.

I Cód: 138 - CASA ALVENARIA - Chico de

Paula, com 142m2, 4 dormitórios sendo

1 suíte, 1 vaga de garagem. Terreno com I

L.........
465m2. R$ 260.000,00.

Cód: 198 - CASA ALVENARIA':" Praia de Gravatá,
I com 110m2, 4 dormitórios, 3 banheiros. Terreno '

com 300m2. R$150.000,00.

I :
Cód: 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com I1 200m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. Terreno com 400m2. R$ 280.0qO,00.

Cód: 530 - APARTAMENTO - Vila Lalau, com
51m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Meliah. R$135.000,00.
li11tfflIjf1ii/l1JJj�m!iIIflHlffl_Ii!I,' '��,"_..__"

r-;-;;;--.:--""""
.

! .

L.uCAÇAO
i CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormtóros, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2

cormíónos, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc.
R$ 605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormtónos, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope.
R$ 500,00 + cond.

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

� banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob

1 consuta

� Cód: 88 - CASA -Ilha da Figueira, com 2

L���nos�::�g:g:.,����,

ín;a:..iÃi:�lIt.""�1\'w'�;Ã t�r-L.:iá�4IP.;:f.!I:l& �:w...
!rlt<V�III:'Q1Il'Iu� "",1!..:a,viQ,lI·.·�

.

'Ç'JfJI"

.JJ.lfg,_:8 qt!lê;, 1UJf? Iantt10;8tNe ;;a '1181
*$�a.ls JWerla fdtdtct� fila I

I",eg�ii, tP"OC�r.ê��_.1i'íti!riilt ttal
.

\
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Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,00x

Rua Guanabara, 480. Czerniewicz
- Jguá do Sul - 3dormitórios,
1 suíte, Cozinha e banheiros
mobiliados. R$ 1200,00

- Ed. Prímula, Vila Nova, R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 550,00
- Ed. Manacá, Centro, Cozinha mobiliada, R$ 480,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Hibiscus, Barra do Rio Cerro, Semi mobiliada, R$
550,00

- Rua Dona Antonia, Nova Brasnia, R$ 380,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00

.lnsptrado em eõnceltes moderf'lQs, o Residen�

cial Cândido Portinari rompe com o tradicional

e ganha um novo estilo: o' s,eu;'
,

Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e oe' se admirar. '

Com localização privilegiada no coração de
I

"

Jarequá ao Sul, à 200m do calçadão, 'o

Residencial Cândido Portinari alia' o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed Dianlhus, Centro, R$1500,00
- Ed. Nova Yor1<, Centro, R$ 880,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer, Centro, R$1200,00
- Ed. AngeloMm, Vila LaIau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Vila Nova, Semi mobiliado, R$1150,00
- Ed. Amaran1hus, Centro, R$ 2500,00
- Ed, Marina, Centro, Cozinha mobiliada R$ 850,00
- Ed. Bela VISta, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Dom LoretW, Centro, R$11 00,00
- Ed. FragaUa, Jaraguá Esquerdo, R$ 500;00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 950,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$1 ro:J,OO
- Ed D'Angelis, Vila Nova, R$1ro:J,00
- Ed. Capti II, Vila Nova, R$1250,00
- Ed.lsabella, Centro, Cozinha mobiliada, R$ 805,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 850,00
- Ed Morada da Serra, Nova Brastlia, a partirde R$ 1 ro:J,OO
- Ed, BarteI, Baependi, R$ 680,00
- RuaJosé Emmendoerfer, Nova Brastlia, Mobiliado, R$1100,00
- Ed. Amaran1hus, Centro, R$ 2200,00

- 2 (J.EI1a3, No.raBr<9a, R$ 750,00
- 2 Q..klI'1rn, GalIro, R$ 00),00
- 2Q..klI'1rn, BaradoRbMcI1a, R$00),00
- 3nars, \liaNo.ra, R$1100,00
- 2Q..klI'1rn, Barado RbCam, R$ ffiJ,OO
- 3 Q..klI'1rn, lIla da l1;J.m, R$13Xl,00
- 1 Q..Ef1D, SarID.ArdâtJ, R$330,00
-3 q..a1ffi,CItn de PaUa, R$00),00
- 2Q..klI'1rn,CItn 00 PaUa, R$ ID:l,OO
- 2Q..kl1'1rn,� R$43J,00
- 2Q..klI'1rn + 1 su1e,� Ccrj.gOOaeMd::iOOa, R$1500,00
- 2Q..a1OO, TIfa 1'v1au:;, R$ 350,00
-3QH1J:s, \Iia�R$700,00
- 2 (J.JClI1m, Três Rbs do SU, R$ 500,00
-3Q..kl1'1rn+ 1 su1e,� R$13Xl,00
- 2Q..klI'1rn, Três Rbs doSU, R$ 500,00

- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00

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

- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 600,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Hungría, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasnia, R$ 720,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, A PARTIR DE R$ 750,00
- Ed. Maria Luiza, Centro, a partir de R$ 880,00
- Ed. Monise, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro, Cozinha mobiliada, R$ 450,00
- Rua José T Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 500,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Saint Tropez, Centro, Semi mobiliado, R$ 1100,00
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasfiia, Cozinha mobiliada, R$ 760,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Ana Lúcia, Jaraguá Esquerdo, R$ 740,00
- Ed. Algarve, Amizade, Mobiliado, R$ 800,00

www.seculus.net

- Rua Tufie Ma1hud, Centro, 97,69ni2, R$1465,00
- Rua Tufie Ma1hud, Centro, 101 ,02m2, R$ 1485,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61m2, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, 79,41 m2, Mobiliado, R$ 1500,00
- Rua Cei. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2000,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$
670,00

- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Rua Exp. Antônio Canos Ferreira, Nova Brasfiia, 100m2, R$
1200,00

- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$ 1250,00
- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$ 1430,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, 225m2, R$ 3000,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$ 12000,00
- Ed. Menegotli, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua José Nanoch, São Luis, 150m2, R$1 000,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m2, R$ 21 00,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasfiia, a partir de 53m2, a
partir de R$1200,00

- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$
800,00

- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Nanoch, São Luis, R$1500,00
- Casa comercial, Rua Exp, Cabo Harry Hadlich, Centro, R$
2400,00

- Casa comercial, Rua Angelo Schiochet, Centro, R$ 2500,00

-Ilha da Figueira, 4050m2,R$ 28800,00
- Centro, 301 ,6m2,R$ 4000,00
- São Luis, 2 salas com 150m2 cada,R$ 3000,00
- Barra 00 Rio Cimo, 300m2,R$ 2500,00

- Ilha da Figueira, 3000m2,R$ 1000,00
- Amizade, 800m2,R$ 600,00
- Água Verde, 330m2,R$ 1000,00
- Centro, 1400m2,R$ 4000,00

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Uno Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 11.950,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de R$ 289,00 a parcela, lendo

o valor total do financiamento R$ 17.340,00. Financiamento CDe com TAe de R$ 555,00, taxa de 1,09% a.rn, e taxa de 14,00% a.a, No caso de pagamento à \lista, o

valor é de R$ 23.890,00, sem troca, ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes 11)0 vekulo. Dlsporilbllldade em estaque: 2

unidades. Oferta válida até 03/11/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta dilJulgação são de carà.l'er ilbstratfllC!l.

��,�ff����� a.l!Hle9..f.!!f.

reV'ISÕES EM seu VBCllL!O REGlJJLARME�TE.
Rva Frctnci$co 1fi$"'aner, 100 - Centro - Jarq_guá do Sul - sc

(4') 327q 0100 - www.iavel.e,otn"br
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CASA
CURSO DE FRUIT CARVING

Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS

BOLOS E SALGADOS
Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.

3275..6487 I 9700-2254

EMPREGO

• Oportunidade Única Quer
Trabalhar? Qualifique-se! Faça
o curso de Eletricista industrial,

e seja um dos profissionais mais

bem remunerados do mercado,

você vai aprender: Instalar motores

elétricos, montar painéis de
acionamentos e comandos para

diversos fins, interpretar projetos
E muito mais. Apenas 20 vagas

por turma Com 50 % de desconto,

aberta a toda a população e

ainda certificado de conclusão

e encaminhamento curricular.

Interessados no curso comparecer

no Sindicato dos Comerciários, Rua:

Frederico Bartel próximo ao Edifício

Royal Barg em Frente ao Posto

Marechal - Jaragua.

• Giacomini Garden Center contrata:

Jardineiro com experiência
Interessados comparecer na cede

da empresa situado na Avenida

Marechal Deodoro da Fonseca,

1233. Centro - Jaraguá do Sul!
SC em frente à Marcatto Center.

Horário de Atendimento: 7h30 às

20h.

• Contratamos: Assistente de RH.

Experiência em departamento

pessoal e folha de pagamento.

Tr: 47 33716057 c/ Paula ou

comparecer a Rua João Januário

Ayroso, 607 Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum.

• Contratamos: Vendedor Interno.

Experiência em vendas. Salário

+ Comissão. F: 47 3371 6057 c/
Paula ou comparecer a Rua João

Januário Ayroso, 607, Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com

ou sem experiência. F: 47 3371

.

6057 c/ Paula ou comparecer a rua

João Januário Ayroso, 607 - Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil.

Necessário habilidade com o Corei

Draw. Tr: 47 33716057 c/ Paula

ou comparecer a rua João Januário

Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Vaga de costureira com experiência
em ajustes, para trabalhar no

período das 08:3Ó as 12:00 E das

14:00 as 19:00. Na Rua: Walter

Marquardt, 178 Vila Nova.

• Procuro pessoa do sexo feminino

para trabalhar de secretaria em

comercio na Ilha da Figueira, com

pernoite no emprego, salário a

combinar. Tr: 3273-2423/ 9141-

9776 com Dinaldo.

EMPREGO

• Procuro pessoas de sexo masculino

maiores de 18 anos, interessados

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.

• Precisa-se de pessoa do sexo

masculino para trabalhar em

lavoura de palmeira real situada

no Rio Molha. Ofereço registro em

carteira, salário compatível com

a função, moradia. Necessário

ter experiência comprovada na

agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo para

combustível). Tratar pelos telefones

3376-4110, 9163-7000 ou à noite

pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz

reformas de roupas. Contato: 3275-

4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• 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

bemesta red i nhei ro@yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos
fantásticos 100% naturais,
trabalhamos com controle de peso,

estética, nutrição, saúde, redução
de medida entre outras, distribuidor

autorizado; produtos testados e

registrados na ANVISA. Ligue e

agende uma visita. Tr: 9910-7484/
9140-5014 com Deyvid.

• Preciso de latoeiro e preparador
com experiência - urgência. Tr:
3371-2003 com Odilon.

• 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

COMPRA-SE

• Compro um triturador. TR: 3273-

2347.

• Compro moveis usados para

o quarto em bom estado de

conservação. Tr: 3376-3541.

VENDE-SE

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros

de tabuas de caixarias, 300

metros de sarrafos de piquetes e

algumas escoras. Tudo por R$ 250,
000. Aceito propostas Tr. 9170-

9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura e

Avon. Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-

2354/ 8813-5808 com Sergio.

• Vende-se zetaoetrasem' ,1io�af (la

VENDE-SE

marca cõnsul 360 L, Tr: 9610-1607

Ernani.

• 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 ou troca-se acordeons de

varias marcas e modelos. Tr: 3370-

0084 ou 8410-7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta
semi novo - gelo seco. R$ 500,00.
Tr: 3273-0779.

• 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 dog, R$

2.000,00. Tr: 9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000

btus em ótimo estado, quente/frio.
Valor a combinar. Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azert. 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:

3375-1915/3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente /
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 bebê conforto da

Burigoto, azul marinho, de menino,

R$ 150,00 Tr: 3370-7160 C/
Susan.

• Vende-se uma Lava-louças da

Brastemp seis programas,

automática. R$ 250,00. Tr: 3371-

3993/ 9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado

por crianças de ate 10 anos, com

garupa, ótimo estado de conservação.

R$ 550,00. Obs: um novo neste

modelo, valor aprox. R$ 1.900,00. Tr:
33713993/9973 8281

• Vende-se telha colonial, quantidade

de 7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de

ferro. Preço a combinar. Tr: 3376-

1481 i ; ",I

VENDE-SE

• 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$ 175, '

000,00. Tr: (47) 9122-0300/9647-
0865.

• Vende-se Galpão de madeira

quadrada com cobertura de telhas

medindo 120m2. 10X12 p/ retirar

no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento no inicio

da Ilha da Figueira, 80 mt2 útil,
e 111 mt2 no total, na Rua José

Pavanello, com 2 dormitórios, uma

suíte, sala e cozinha conjugada,

prédio com elevador, boa infra

estrutura, segundo andar, aceita

financiamento. R$ 178.000,00. Tr:

8838-3955.

• Aluga apartamento com 2 quartos

com 75 mts com garagem, na rua

Francisco Piermann 404, Vila Lenzi.

R$ 660,00. Condomínio em média

R$ 35,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem

filhos e sem animais. R$ 550,00
com água. No Bairro Nova Brasília.

Tr: 3372-1173/9921-1013.:

• Alugo apartamento com 2 quartos,

75 rnt, 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, 1 suíte, sala

2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr:

8499-4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com

2 quartos prox. ao Shopping
Breithaupt - Centro R$ 600,00 +

condomínio. Tr: (47) 3275-0128

com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2

quartos prox. Prefeitura. R$550,00
+ Condomínio Tr: (47) 3275-0128

com Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120

mt>, na Rua Emma R. Bartel,

121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$

1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia

Itajuba 65 mt2 c/ suíte, aceita

carro. TR: 8448-8644

CASA

• Vende-se casa no Bairro

Czerniewicz, de alvenaria com

90 mt-, 3 quartos e demais

dependências, terreno com 450

mt2. Próximo a subestação da

Celesc. R$ 90.000,00. Aceito

propostas. TR: 9926-6746.

• Vende-se obra na fase do reboco,

Vende-se casa nova com 94m2,
terreno de 495m2, toda murada,

em Barra Velha. Entrega em

dezembro / 2012. Localizada a 5

minutos de carro da praia central,

área r..esidencial casa com suíte +

2 quartos, sala, cozinha, banheiro,

porcelanato e rodateto de gesso,

garagem com churrasqueira. Pode

ser financiada pela Caixa. R$ 180

mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506 ou

9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de

alvenaria, terreno com 2000 rnt?

legalizada, R$ 380.000,00. Tr:

3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com

três quartos, 2 salas, banheiro,

cozinha, garagem para 3 carros,

murada com portão eletrõnico.

R$ 110.000,00. Na Rua Leopoldo

Muller, n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mt?

desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47

9699-7862/9108-7554.

• Vende-se uma chácara de

50.000,00 mt2 com nascente,

cachoeira, plano, pronto para

construir. R$ 110.000,00. TR:

3376-0726.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:

3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr:

3375- 1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua

PrefeitoWaldemar Grubba, 1532 -

Baependi. Tr: 3275-1185/ 9912-

6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-

0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas

pessoas, na Rua PrefeitoWaldemar

Grubba, 1532 - Baependi. TR: 3275-

1185/ 9912-6200.
'

• Alugo Kitmetes 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: 8851 9651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.

Com uma suíte mais dois quartos,

sala, cozinha, áreà de serviço, e
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SALA COMERCIAL

garagem. Área de 97 m2. Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda

R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no

Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz
e internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua

Walter Breithaupt, n° 110, comercial

ou residencial. Em frente ao clube do

Beira Rio, contrato para 5 anos. TR:

9102-1212 com Elzira.

,TERRENO

• Vende-se terreno com escritura com

medidas 16X23 bairro Rio branco

Guaramirim R$ 68.000,00 estudo

propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno c/ 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 Ranthum, área

com 2742 mt2, escriturado. Valor à.
combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência
nas medições do Bairro Rau 3372-

0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro

II ideal para construção de galpão. Tr

9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova

Brasilia c/l.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 na 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

na 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 2500 mt2 plano
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba,
R$ 10.000,00 entrada e, saldo.
parcelado direto c/ proprietário. Tr:
8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de

Itajuba, R$ 28.000,00 todos

escriturados 300 m2• Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba

R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2.

TR: 8448-8644

CHEVROLET

• Vende-se D20, ano 94, único dono,

turbo, ar e direção hidráulica. R$ 9903-

6730.

• Vende ASTRAGL 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 CaminhoneteS10 cabine

estendida, ano 98,�corverde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,

pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-
9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,

Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool.
Elétrica e Mecânica Revisada. R'$
4.000;00. Tr. 8408-8384 com Dany

• 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 ou troco Montana Made Off

roud, 1.8 prata, ano 2005, completa, .

rodas 17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

PEUGEOT

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas,

1.0, ótimo estado, particular. R$

15.000,00. TR: 3273-7644 ou 7813-

4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006

flex, 4 portas, completo c/ ar, direção, ,

couro, c/ som. Particular. R$ 8.500,00
+ 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$ 16.500,00. 3371-1634.

RENAULT

• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com

Thiago (47)8498-6484

• Renault Clio ri 1.08v Ano 2002,
cor branca. R$ 11.500,00. Contato:

Carlos (9102-9254)

RENAULT

• 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 3032-1400.

• 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

• Corsa Wind 96, preto, particular,

revisado, injeção 4 bicos super
econômico. R$ 8300,00. TR 3397-

2050.
-

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros

elétricos, Volante com regulagern
de altura, Controle som no

volante, IPVA pago. Sem troca. R$

16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Gol, ano 2004, no

GNV, com ar condicionado. R$

14.000,00. Tr: 9944-2025.

• 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. Valor a combinar.

Tr: 9183-8930/9183-1162 com

Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul,

único dono, em ótimo estado de

conservação. Tr: 3372-3626.

• Vende-se Gol G5 200�/2009
completo 1.6 com pneus novos e

roda de liga leve, preço de ocasião

R$ 28.000.00 totalmente revisado

Tr.84136088

• 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 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.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$

13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

FIAT

• Vende-se Uno Mille fire flex ano

modelo 2006, cor preta, R$ .

18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

FIAT

• Vendo um Stilo 2007, ótimo

estado, completo. TR: 15.000,00 +

prestações. (não precisa transferir).
TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$

36.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa,

taxas a partir de 0,98% .. Fone

3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex

2012, R$ 19.990,00, entrada

R$ 990,00 + 48x R$ 599,00,
viabilizamos troca, fone 3032-

1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012

completo, 1lugares, R$ 44.990,00,
metálico, estado de zero, entrada

em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98%. Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo
7 lugares R$ 41.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até

6x sem juros no cartão de crédito

FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano

e modelo 2002 fire, vidro elétrico

na frente, limpador trazeiro. R$

11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano

94, 1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-

1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012

R$ 28.990,00, metálico, estado

de zero com apenas 18.000km,

entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa,

taxas a partir de 0,98%. Fone 3032-

1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$

5.500,00. Tr. 3370-0719/ 9953-

3878

FORD

� 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.

• Vende-se Ford RangerXLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa

(air bag abs, santo Antônio, estribos

capota marítima, protetor de caçamba,
trava elétrica no tampão traseiro e

demais opcionais da Limited. Estudo

troca veículo de menor valor. R$

60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Vendo 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

nocartâq de crédito. yiabilizamos troca,

FORD

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

-

CAMINHA0

• 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 uma camionete Hyundai. H.R

2010. Com câmera fria. Tr. 9991-7943

Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro

15 com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-

0340/9197-9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano

2009, Valor R$ 30, 000,00 + parco R$

250, 000 Tr. 3376-3961/9136-0049

Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.
. Valor a negociar. Contato Zito (47)
3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83. R$

4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-

5544.

• 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.

• Vende-se Kit de suspensão a ar para
Saveiro, Gol e Parati, com controle

remoto. ValorRS 700,00. Tr.: 8871-4532

OUTROS

• Vende-se moto XTZ, 2005. R$

3500,00. R$ 8833-5707.

• 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,«Ioc. 2012 pago. R$ 2.500 TR:

8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$

3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com

3800 km originallPVA 2012/2013

pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/
Rodrigo.
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o Conselho Nacional de Trânsito

(Contran) decidiu, nesta

quarta-feira (31), que será

obrigatório o uso do Simulador

de Direção Veicular em todos

os Centros de Formação de

Condutores (Autoescolas)
do país, para habilitação na

categoria "B" (automóveis e

comerciais leves).

Serão cinco aulas de 30 minutos

com conteúdo didático,
como conceitos básicos

de condução, marchas,
aprendizado de circulação em

avenidas, curvas, estradas,
vias de tráfego, regras de

segurança, congestionamento
e em situações climáticas e

de risco.

Os futuros condutores só

poderão utilizar o simulador

após o cumprimento da

carga .relativa às aulas

teóricas-técnicas, e antes da

realização do exame teórico.

As aulas serão ministradas pelo
instrutor de trânsito, o diretor

de ensino, ou o diretor geral
do Centro de Formação de
Condutores (CFC), que deverá

acompanhar e supervisionar
de perto cada candidato. O

equipamento poderá ter o seu
uso compartilhado por um ou

M

mais autoescolas.

De acordo com comunicado

do Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), as
autoescolas terão até o

dia 30 de junho de 2013

para se adequar às normas

estipuladas para o uso do

equipamento.

O objetivo é utilizar a tecnologia
para qualificar a formação de

novos condutores e ter mais

segurança no trânsito.

Conforme estabelecido pelo
Contran, a simulação na

prática de direção veicular
deverá ser ministrada em

equipamentos homologados

pelo Denatran, sob a

fiscalização dos órgãos
executivos estaduais de

trânsito e do Distrito Federal.

Simulador está no Salão de SP

O protótipo do simulador está

no estande do Ministério das

Cidades, no São Internacional

do Automóvel de São

Paulo, para conscientizar

os motoristas sobre a
f"
necessidade de cumprir as

regras no trânsito.

O estande é uma das ações da

VAI I

Campanha Permanente para

Redução de Acidentes no

Trânsito, do governo federal,

para reduzir pela metade o

número de mortes no trânsito

até 2020.

o ministro das Cidades,

Aguinaldo Ribeiro.

normas e procedimentos para

a formação de condutores

de veículos automotores e

elétricos, e na Resolução
Contran n° 358/2010, que
trata de procedimentos de

credenciamento de instituição
ou entidades publicas
ou privadas voltadas ao

aprendizado de candidatos e

condutores.

A ideia é que o motor.ista se sinta

mais seguro em dirigir o carro
nas aulas práticas.

"O simulador será mais um

instrumento que qualificará
o treinamento dos novos

motoristas, para evitar

acidentes nas ruas", disse

Para a implantação do

simulador nas autoescolas,

foi necessária alterações
na Resolução Contran n°

168/2004, que institui as

Pomerode, a cidade mais No ano passado, mais de 400 . fica pequeno para tantos Criado na década de 30, com de 27 anos, a Volkswagen

alemã do Brasil, vai ficar - colecionadores€ admiradores admiradores destes simpáticos pequena interrupção da sua desistiu de fabricá-lo,

pequena diante da invasão participaram da quinta edição. automóveis, que fizeram e produção durante a Segunda alegando que era um modelo

de relíquias do setor A expectativa para este ano, ainda fazem parte da vida e Guerra Mundial, o Fusca foi muito obsoleto, apesar de ser

automobilístico e que fizeram segundo um dos organizadores, história de muitas pessoas. sempre o carro mais barato ainda um dos 12 carros mais

parte da história de gerações Luiz Claudio Bento, é de que
São esperados participantes

em todos os países em que vendidos daquela época.

e gerações de brasileiros, haja um aumento de 25% no foi comercializado.

no dia 02 de dezembro, número de inscrições.
dos estados de São Paulo, Em 1993,por sugestão do

Rio de Janeiro, Paraná, Rio Logo que as dificuldades então presidente Itamar

quando acontece a 6a edição
Para os admiradores o encontro Grande do Sul, assim como ·econômicas foram superadas, Franco, a empresa voltou a

do VolksFriends - Encontro
é gratuito. Os participantes de inúmeras cidades de no pós-guerra, o Fusca, com fabricar o modelo. Itamar

de Fuscas e Derivados.

Organizado pelo Pomer
devem se inscrever na Santa Catarina, e de outros sua fama de indestrutível, queria a fabricação de carros

entrada do evento e municípios brasileiros. dominou a sua fatia de populares e sugeriu que o

Volks - Fusca Clube, o evento
colaborar também com mercado e se tornou um ícone Brasil precisava de um carro

tem por objetivo promover o História do Fusca
cinco quilos de alimentos que persiste até os dias de como o Fusca. Como na

encontro de admiradores e
\

colecionadores de fuscas e
não-perecíveis, que serão A história do Fusca é uma das hoje, apesar de já não ser década de 90 já existiam

carros antigos.
doados, posteriormente, para mais complexas e longas da fabricado há muitos anos. carros populares com mais

entidades assistenciais de história do automóvel. Diferente acessórios que o Fusca, a
O primeiro Volkswagen

Os modelos variam entre os Pomerode. da maioria dos outros carros, venda não foi à esperada
brasileiro foi lançado em

mais conservados, com o projeto do Fusca envolveu e, em 1996, a Volkswagen
No ano passado, foram 1959,obedecendo, com

acessórios totalmente várias empresas e até mesmo
desistiu do projeto. Porém,

arrecadados mais de 1,5 mil poucas modificações, ao
originais, e aos adaptados o governo do seu país. Além de o Fusca permanece como

quilos de donativos. projeto deFerdinand Porsche,
com o que há de mais ter levado à fundação de uma um dos carros usados mais

moderno no mundo A cada nova edição do encontro, fábrica inteira de automóveis
lançado na Alemanha 20

vendidos e valorizados no

anos antes. Em 1986, depois
automobilístico. o Pavilhão de Eventos no processo. mercado nacional.

, ,
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www.kia.combr

CAOENZA
Scfistimçioe tú)tO in�aM\lêis,
�de290 cv e fMÔ1$� XenM.
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@>
Sal. C:am�ú� 47 136Q..9777

8'�au (loja Cent:ro� 47 3136..8000
a.umenau (loja eR)� 47 1321...7171

Promoção válida até 1011112012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro, Condições válidas para o KiaCerato código E.283: R$ 64,200,00
à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 32.100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1,358,63. Valor total a prazo: R$ 64.707,18. Para o !<ia Soul

código U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entradamínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,10. Valortotal a prazo: R$ 69.444,31, Para o !<ia Gadenza código 2.555: R$ 124.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas

fixas de R$ 2.643,20. Valor total a prazo: R$ 125.886,71, Para.o Kia Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entradaminima de 50% (R$ 60,700,00) + 24 parcelas fix� de R$ 2.569,13. valor total a prazo: R$ 122.359,06, IOF (Imposto sobreOperações Rnanceiras) incluso nas

parcelas, TG (Tartfa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tartfas de Regístro de Contrato e Registro de Gravame não

inclusas nas parcelas, Para mais informações, consulte a concessionária de sua preferência. Frete
não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 emáximo de R$ C

II

t d I
II

d5.000,00 variável de acordo com omodelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Gerato código E283, 5 unidades para o
!<ia

.'

. ln. ,O e se·g.u ran·ça·. s·a va v I
.

a's �

Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza códigoZ,555 e 5 unidades para o Kia Sorento código S.558. Fotos ilustrativas,
-

&II
'-

8ratN6 doSut 47 3275-0808
Pse�tll)��l346""�

FORESTER 2.5 TURBO COMP+ABS+ABG+COURO 2010 86.000 81.000 207 HBXS 1.6 COMP+ROOA+lOT+W 2009 30.500 28.000

IMPREZA HB 2,0 4X4 'COMP+ABStABGt4X4 2011 66,000 65.000 SCENIC EXPRESSION 1.6 COMP+CO+AUTO+ROOA 2007 31.900 27.900

408 FELlNE 2.0 COMP+ABG+ABStCOURO 2012 64.000 59,000 BLAZER 4.3 OLX EXEC, COMP+ABStABG+COURO 2001 28.500 26.500

308 HB AllURE 2,0 COMP+ABS+ABG+TETO 2013 61.000 57.000 CIVIC lX 1.716V COMP+AO+ABG+ROOA 2006 29.000 26.500

JmA VA�IANT 2.5 20V COMP+ABStABG+COURO 2009 58.000 54.000 STllO 1,8 FlEX COMP+OT-u+Al+RE+W 2006 27.900 25.900

SX4 2.0 16V 4WO COMP+ABStABG+AUTO 2010 50,900 47.900 STRAOA FIRE 1.4 CE OH 2008 25,900 24.400

FUSION SEl 16V COMP+ABStABG+COURO 2009 48.500 44,500 PARATI1.8 COMFORT COMP+VTE+AO+lOT+W 2006 25.900 23,900

SCORPIO 2.6 4X4 OIES. COMP+COUROt4X4tROOA 2009 47.990 43.990 lOGAN 1,6 PRIVIL 16V COMP+VTE+Al+CO+ABG 2008 25.500 23.500

GRANO CHEROKEE COMP+ABStABG+COURO 2004 49,000 43,000 A31.8 TURBO 180CV COMP.+ABS+ABG+COURO 2002 23,900 21.900

CITY EX FlEX COMP+ABS+ABG+COURO 2010 44,990 41.490 C3 EXCLUSIVE 1.616V COMP+ABG+ABStCOURO 2004 22.500 19,500

IOEA AOVENTURE 1.8 COMP+AO+ROOAtlOT 2010 42.800 39,800 GOlF 1.68V COMP+VTE+AltAO+lOT 2001 18,990 17.190

FIT EX 1.5 FlEX COMP+ABStAO+ROOA 2009 41.500 38.000 CLlO HB AUTH, 1.0 16V Al+AO+TE+lOT+VE 2007 18,500 17.000

ECOSPORT XlS 2.0 COMP+ABS+ABG+COURO 2009 39.000 36,500 CORSA HB 1,0 Al+AO+TE+lOT 2004 18.500 16.500

206 CC 1.616V COMP+ABStABG+COURO 2005 38.990 36.290 206 SENSAT 1.0 16V AOtVTEtROOA+OT+VRA 2006 18,900 16.400

ZAFIRA 2.0 ElEGANCE COMP+ABG+CO+AO 2008 35,900 34.200 CELTA 1.0 W 2006 16,900 15.100

POlO SO 1.6 COMP+Al+CO+AO 2010 36.900 33,900 ASTRA SO MlllENI. 1,8 COMP+VTE+ROOAtGNV 2001 16.700 14.700

VECTRA GT 2,0 COMP+ABG+COURO 2008 35,900 33.900 GOL 1,0 MI 8V GIII Al+TE+lOT+W 2005 14.990 13,990

207 SO PASSION XS 1.6 COMP+ROOA+ABStAUTO 2010 36.400 32,900 PALIO YOUNG 1,0 AO+lOT 2001 11.500 10.000

C4 VTR 2.0 COMP+ABS+ABG+ROOA 2008 35,900 32.900 SANTANA 1.8 MI COMP+VEtAOtROOAtOT 1997 9,900 8,600

CIElO HB 1.6 COMP+ABS+ABG+SENSOR 2011 34,900 31.900 FIESTA HB 1,0Gl W 2001 9.400 7.900

307 SO FEUNE 2,0 COMP+ABS+ABG+Al 2008 32,500 29,500 ESCORT SW GLX 1.816V COMP+VE+AO+lOT 1998 8,500 7.500

Veículos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para pagamento à vista ou financiàmento sem troca, Promoção válida até

dia 30 de novembro de 2012, São 42 carros no estoque com preço até 10% abaixo da tabela FIPE de outubro, Os carros estão no estoque das llojas de

seminovos do Grupo Strasbourg, Taxa de 0,99% ao mês mediante entrada de 30%, do valor da compra, com prazo de pagamento de 12 a 48 parcelas para
('�rrn� ?007 � ?01 ':l ç:in�n('bmpntn rnr _ 1 o n�r(,pb ':lO rli�� nfprb� \I�lirb� pnnllontn riurarcm n� pdMnllP� .

,

Power Imports
Blumenau lO Sal. Camborlú .. laraguá do Sul

joinviUe .. Florianópolis· São José

v ND
A

CASA DE ALVENARIA, COM TRE

QUARTOS,2 SALÁS, B�NH IRO, CO·

ZINHA, GARAGEM PARA 3 CAR OS,
MURADA COM PORTÃO EL T ÔNIC
RS 110.000,00. NA UA LEOPOLDO

MULLER, N 313,-RIO DA LUZ, P RTO

DAS LAGOAS DE PEIXE. T : 3376·2134.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I VEÍCULOS I FIM DE �EMANA, 3 E 4 DE NOVEMBRO DE 2012

City Exll.5 AT

2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, CO Player Mp3,
Computador de Bordo, Bancos em Couro, Câmbio Automático + Shift

atrás do Volante, Freios Abs, Aír Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Faróis de

Neblina, Piloto Automático.

Grand Vitara 2.0
MT 4x2

Okm - Pronta Entrega!

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player p/6 Cd's. Freios Abs. Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

.

.

C N·· I t d I '''/'''IIIIIIII'I/''I'/'''d111Ih/l'I''/Iff''liIffll/III!///'ffilllli(q/IIi'/lif'Mml!/I/I/I!I!/m!/I""WI/lIlll!nl/I/I'/II/I!IMI!lIm!lI!I!"�1!llllmlllim/Ilm� I
Rua Angelo schlecnet 80 Centro

arros aeienais e mpor a 08
'

,,1. > ""'iJifjr l/ifil1!',\: /:I,,,,"IiII!I':I/�jllilllllqiffllllllll!ffJ/llflIfI11/Ih
I

.
.' ,MaU;;/fllJo.,/lup,IZ,elcCI, US'Yh 473275.1132 Fax: 47 3275.1132

Novos e Semi-novos Bevlsados
I '1/"i,/,/""",,!"lilil,,!"'WI!IQ;/;,rilll,,)11I1''l''/!dI11q!!IIIIil!llmllll!III!I!fllll/illlllll!IIII/I/�fll/II�$� Jaraguá do Sul SC

C3 Glx 1.4

22.500,00
2006 - Branco - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, CO

Player.

Idea Adventure 1.8

31.000,00
2007 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Computador de Bordo, Faróis de Neblina.

Novo Palio
Attractive 1.4

Okm - Pronta Entrega!

New Civic Lx11.8 AT

59.200,00

2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios

ABS, AirBag Duplo, Piloto Automático.

Palio Weekend
Adventure
Locker 1.8

o KM - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas

Elétricas, Limpador e üesernbaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Chave Canivete.

38.900,00
2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de

Bordo, Cd Player, Locker, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

Rua Walter Marquardt, 2670

Fone: (47) 3370-7500

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENJAUTO!

www.enlautoveiculos.com.br

BLAZER EXA.3 2000
.

Il-/IJI'W,_111im, JCOMPlETA GN\f..u/'wiill'&"UlIiIIIa'
L,_._.__ ,� .. _,_ ..__.._._,__,_."_,,.

__ �__ ._.�__ ..

� CEIJ'A 1.4 OFF ROU
VISIBIUDADElRLiIU.O.
-,_.. _. __

._-_.__ ._ ..__
._-----�

PEl.IGBlU1' 307 PReENCE 1.6 2008.
aJMPLETO ABS.••IIIIP.II

GM\AGILE LTZ 1.4 2010 !COMPLETO. �11".lllI.IJ

PROMOÇÃO
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

COMPLETAço /ABS

l-vw GOLG;4P2oo9COMPLErCi----------

I i vw PARATl 1,6 2006 COMPLEm

I HPNDA CIVIC EX 1.7 2006 ABS

I I HONDA FlT LX 1.4 2009 COMPLEID

II SANDEIRO EXP. 1.6 2011 COMPLEID

I I LOGAN 1.0 2008 COMPlElD

I I CUO SEDAN PRMLEGE 1. o 2005 COMPLETD

I CORSA SEDAN MAX 1.4 2008

IHILUX SRV SW 3.0 �II CORSA HAlCH 1.82005 COMPLEID

L_/Al1r/C��� _j �T��������A
PEUGEOUT 207 PASSION 2010

I PICASSO EXCWSIV 2.0 2003

I PICASSO GLX 1.6 09\2009 PRETA CINZA

I GM AGILE 1.4 lJZ 2010 COMPLEID

II FIAT PUNID 1.8 SPORllNG 2008

GM ASmA SS 2008 COMPLETD ABS

I
FORD TAURUS 3.0 1997 U.OONO

GM MERIVA 1,8 2004

CLtO SEOAN PRIV. 1.0 2005 I J GM ZAFlRA ELEGANCE 2005 7 WGARES

l_:�o�������!!!������'!!I_'!_I_j
I

�:AE��;r6F���M:�PRETA
C3 XTR 1.6 2007 ABS

C3 EX2004

I BMW 130 HATCH 3.0 2008

I
HONDA ca 800 2010
HONDA TUYSTER 0412007

I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

I FORD KA 2007 PRATA

CUO SEDAN 2005/2006
CUO HATCH 05/10/11
PEUGEOUT 2061.42007

TOYDTA FILOER 1. B AT 2005

HONDA rrr EX 1.5 AT 2005

�OELX2007

PRISMA JOY 1.4 2009

CELJA4PQ.W7

I
C3 EXCWSIVE 2008

SCENIC PIV 1.6 05105/2006

. f CElTA OFF ROUO 2006

I HONDA BIZ 2002

I
CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPLEID

UNO ECONOMY 4P 2010

l��!ii. l.��������l��_� ,__ , ,__,__J
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Na parte dianteira, o Renault

Fluence 2013 traz uma nova

grade, com acabamento

em preto brilhante, que

contorna o logotipo losango
da montadora, e um

pequeno filete em cromado,

além de um para-choque

renovado, exibindo um

,

CHEGA AS RUAS EUROPEIAS
Por estar à venda no

mercado há um tempo

significativo (algo próximo
dos três anos), o Fluence

carecia de um novo

visual. E para dar ar de

novidade para o modelo,

a Renault apresentou

sua reestilização, que
acaba de fazer sua estreia

no mercado europeu,

juntamente com a nova

geração do t.ogan, que por

lá será conhecida como

um novo Symbol. O novo

Renault Fluence traz a

nova identidade da marca,

marcada principalmente

pelo conjunto frontal.

envolto em cromado na

área dos faróis de neblina,

que inclusive traz filete em

LEDs, uma exigência no

velho-continente. Os faróis

permaneceram intactos, a

não ser pelo acabamento
escurecido. Nas laterais, a

novidade fica por conta do

novo conjunto de rodas. Na

traseira, nenhuma alteração.

Por dentro, o novo

Renault Fluence ganhou
mostradores digitais, desde

a versão mais básica, a

exemplo da versão esportiva

GT apresentada no Salão de

São Paulo e que chega ao

nosso País em novembro,

e novos bancos. Na lista

de equipamentos, também

há novidades. O sedã

francês agora conta com

um novo sistema multimídia

R-Link, com tela sensível

ao toque, e comandos

por voz e conexão com o

celular. Para o download

de aplicativos automotivos,

que poderão ser instalados

no aparelho celular, a

Renault disponibilizará a

R-Link Store. Além disso,

o carro ganhou freio de

estacionamento elétrico

e USB/Bluetooth no rádio

convencional.

Na mecânica, pelo menos

na Europa, o novo Huence
apresenta como novidade

um novo motor 1.6 litro,
movido a gasolina, capaz
de entregar 115 cavalos de

potência máxima, associado

a uma transmissão

continuamente variável

(CVT), exibindo um consumo

médio de 15,6 km/I. Estará

disponível ainda duas

opções a diesel, afora uma
'<,

transmissão automatizada

de dupla embreagem. Sua

apresentação ao público
acontecerá no Sa Ião de

Istambul, na Turquia, de 2 a

11 de novembro.
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Classic 1..0 LS 2013

-Arquehte
• Alatmesonoro de far6is ligados
• Para-choques na cordo veículo
" Desembaçador, tempolizador e
limpador do vidro traseiro
"Painel de instrumentos com cOl'lta-giros
• Protetor de cárter
• Prepar8Qão de som

Celta 1.0 LS 2013
1J=ll;,I��

60X DE R$ 255,00
COM TAXA DE

0,98% A.M. E ENTRADA
DE R$11.890,OO

•Motor1.0 VHCE com 78CV
• Novo volante
• Para-choques na cordo veículo
• Brake IIght
• Novo grafismo do painel
•Aviso sonoro de far6ls ligados

Captlva cotec2012 .. Motor com 1S5CV
• A,......condicionado
• Remo�st8rt (aeionamentodo
motor e ar-oondiclonado a distância)
'FreiosABS
'6alrbags
•Câmbio automático de
6 veíocldades
• Bal'lcos em couro
• ESP (controle eletrônico
de estabilidade)

.1tS (sistema de controle
detração)
-Rádio com CD IMP3
usa e entrada auxiliar
•Computador de bordo

+..__----�-
CENTRAL MULTIMíDIA:
navegador GPS, interface para lpod
TV digital. tela HD, Bluetooth,
reprodução de OVO, câmera de Ré

CONFIR

Oêltê li tO, fl�Wêf (OgflflO. �gf\)\ �1'I�)I'MtI�� 1ô1:t�n\m J!l� 'f)mffi�1 � \1Ís" I�rtíf 'dê R$ 2�J\90\OO 00 tm. t1� 1)1 � de I1M_mtm{O�m S1.m do enma (:R$1t800)OO), 60
�1'téíÇ@�8 ffiênuj§ �ê�UM.u OOffi� t)\�l% {tffi-: O�'t; 1�\�% ã.ã, Valõf ttltêl fiM�:R$�7J4S,t)5, Ola IC LS t�,� (Oon_,�), ênol�.20t_13, çom��alhisla
ê l�êftif dê �$�4,ntM)O �11 ª'w-. tI� plal'lti! 00 fil1êf\�ffi@fltti oom��,�. fim� (R$ n,�tI,Qn), 60� itê�s 111OOU11 00 -R$ a14,52 com_0,_ �UI'I" OET: 1M� tUt V.lor totAl fiMntlllldo: R$
�U61 ,1�,� ,ªoo�a�A toM_ ptjW), ãfio1mOO����flO1�, oom�p�1 �Wl� ai !)Mil' de �$ 81.900,00 oua\f;m 00 fllMO de fiMMtíWMto«Im61,58%.entftda (R$'SU90,OO),
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Tem início omata-mata daSegundona
Oito equipes seguem
na disputa pelo título
da única competição
com a chancela da

Liga Jaraguaense de
Futebol no semestre

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OCampeonato Regional da

Segunda Divisão tem se

quência na tarde de hoje, com
a realização dos jogos de ida da
fase quartas-de- finais. Agora os

jogos passam a ser de ida e vol
ta, no estilo mata-mata.

Com a ausência da Primeira
Divisão - por não haver acordo
com os clubes - a competição
é a única promovida pela Liga
Jaraguaense de Futebol (LJaF)

neste segundo semestre e con

tou inicialmente com onze

equipes, divididas em dois gru
pos. Destas, oito seguem na bri
ga pelo título da temporada.

Dois jogos acontecem na

Vila Lalau e outros dois no Rio
Molha. Na Vila, inicialmente a

Vidraçaria Barrabaxo encara o

Roma (às 13h45). Na sequência,
às 15h30, jogam Tecnopan/Bel
mec e Atlético Independente.

No Molha, Nova Geração/
CSM/Elian/Mime e Flamengo
B abrem a rodada, às 13h45,
seguidos por Guarany e Operá
rio/Rotabela/Sipar, às 15h30.

Avançam para as semifi-
. .

nais as equipes que somarem

o maior número de pontos nos
dois jogos. Caso os times ter

minem empatados em pontos,
vale como critério de desempa
te o saldo de gols nos dois jogos.
Persistindo a igualdade, a deci
são das vagas será nos pênaltis.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Barrabaxo (vermelho) e Tecnopan seguem na disputa

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SURPRESA João Pessoa (branco) precisa de um empate para avançar à f"mal

Co a I ter air

Rodada para apontar os finalistas
Amanhã (4) serão conheci

das as duas equipes finalistas
da 4a Copa Interbairros de Fu-
tebol. Três Rios do 'Norte e João
Pessoa estão em vantagem para
as partidas de volta da semifi
nal. Já a tricampeã Ilha da Fi

gueira e o Santo Antônio preci
sam partir para o ataque, para
reverter a vantagem adversária.

Às 9h30, no João Marcatto,
ocorre o confronto entre Três

Rios do Norte e Ilha da Figueira.
O Três Rios venceu a Figueira
por 2 a O. Agora, pode perder
até por 1 a ° que avança. A Fi

gueira precisa vencer por três

gols de diferença. Um 2 a ° em
favor da Figueira leva a disputa
para os pênaltis.

No mesmo horário, só que
no campo do Sport Club San
to Antônio, o time da casa en
frenta a equipe do bairro João

Pessoa. Na partida de ida, o

João Pessoa bateu o Santo An
tônio por 2 a 1. Agora, joga pelo
empate, enquanto uma vitória
simples basta ao Santo Antônio.

É importante salientar que
nesta fase da competição valem
os gols qualificados. A exemplo
da Copa do Brasil, gols marca
dos com mando de campo do
adversário valem mais no crité
rio de desempate.

Aspirantes do JJ Bordados
decidem a CopaKaiser

A Copa Kaiser é conside
rada a maior competição de
futebol amador no Brasil. Foi
criada em 1995, com o objetivo
desenvolver o esporte amador,
resgatar valores históricos e -

porque não - revelar craques.
Atualmente acontece em

seis cidades (São Paulo, São
José do Rio Preto, Belo Hori-

. zonte, Curitiba, Blumenau e

Porto Alegre). Em Blumenau,
esta é a terceira edição do tor
neio' que contou com a parti
cipação do 10 Braço, de Massa
randuba, e do JJ Bordados.

Os massarandubenses fo
ram muito bem na categoria

Titular, caindo apenas na se

mifinal. O JJ não teve a mesma

sorte, ficando pelo caminho
nos Titulares eVeteranos.

Mas chegou à decisão nosAs
piantes, onde enfrenta o Grêmio

Itoupavazinha, de Blumenau. No
jogo de ida, empataram por 1 a 1
no João Marcatto. Eles voltam a

se enfrentar amanhã, às 16h, no
estádio Adolfo Largura, com o JJ
precisando da vitória.

Copa Kaiser é a
maior competição
de futebol amador

do Brasil.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

}
"

.k ' ""

�. �� �'" �
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DESVANTAGEM Empate no primeiro jogo foi bom
para o Grêmio (azul) que decide o título em casa

�
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Valeu, Juve!
Não foi por falta de esforço, suor, trabalho ou torcida.

É preciso reconhecer os méritos de um adversário que foi
amplamente superior ao Iuventus no confronto direto e

sagrou-se com justiça o campeão catarinense da Divisão
Especial, ao vencer o jogo de ida e segurar o empate sem

gols na partida de volta.

É verdade que a torcida que tomou as dependências do
estádio João Marcatto na noite de quinta-feira (1°) queria a

vitória. O Juventus atuou completo e fez pormerecer um me

lhor resultado, criando boas oportunidades, colocando bola
na trave e dominando a posse de bola. O Bugre assustou em
três lances, mas fez 'da defesa sua arma.

De nada adiantou o luventus ter os dois artilheiros do cam
peonato em campo. Max e Lourival não conseguiram transpor
a forte defesa montada por Hudson Coutinho. Kiko foi bem na

primeira etapa, umaválvula de escape, mas foi acabouvítima da
implacávelmarcação bugrina no segundo tempo.

A equipe de Pingo tentou o gol da vitória até o último se

gundo, ao ponto do goleiroWanderson - o único atleta a estar
em campo em todos os jogos da equipe - curtir uma de ata
cante em duas oportunidades. Teve sua chance, mas a bola
acabou saindo.

Restou o consolo do acesso, emoldurado por um está
dio aplaudindo de pé os atletas na saída de campo, reco
nhecendo o esforço atrás da vitória. Este reconhecimento
da torcida e da comunidade de Jaraguá do Sul foi a grande
conquista do Iuventus neste ano, muito maior do que qual
quer troféu. O tricolor jaraguaense "ressurgiu para a vitó
ria" e "seu futuro é glorioso".

Que venham os grandes ao João Marcatto em 2013. Espe
ramos vocês de braços abertos, mas já adiantamos: tenham
cuidado com o Moleque Travessol O gigante adormecido
acordou e devolveu o orgulho ao futebol profissional de Ia
raguá do Sul.

De minha parte, fico feliz por ter contribuido com esse

'processo de resgate do clube. Se não fizmais, foi por absoluta
falta de tempo, nunca de vontade.

Como disse ao presidente Jerri em diversas ocasiões - in
clusive nos momentos mais difíceis - o clube hoje está no ca

minho certo ..É uma estradamais longa que as demais, mas é
preciso ter fé e seguir caminhando, fazendo a coisa certa, .que
os resultados aparecerão, como apareceram.

Padre Elemar deve estar orgulhoso lá em cima!

SIL.EII�O ..- SÉR�E A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

348 rodada

03/11
19:30 Cruzeiro x Santos
19:30 Grêmio x Ponte Preta
21:00 Flamengo x Figueirense
04/11
17:00 São Paulo x Fluminense
17:00 Palmeiras x Botafogo
17:00 Vasco x Sport
17:00 Atlético-GO x Corinthians
19:30 Portuguesa x Bahia
19:30 Coritiba x Atlético-MG
19:30 Náutico x Internacional9 Cruzeiro 43

: 33, 14 7 ,14: 38 i
42 C4 :43,4%

10 Ponte Preta. 43 133, 1jfl0t12 !,36i4� )-6 ;43,4%
11 ','

Santos "

43 !33! ld 1,31101\39r40 f'�1143,4%t ! � .'
" I -j !

12 Corttloe . 42 : 3� 1� 6 ;15146[51! -5 142.4%
1.3' Náutico; 'n, 42 J33: 1� 6 T15�l8�,+4;ZJ.-� 14,2,:+%
14 Flamengo 41 t 3� lQ 11: 12: 33142 : -9 141,4%
15 Portuguesa AO. 33 9

: 13'11: 35: 35 I o. :40.,4%
16 Bahia 37 33 8 1312· 32 37 '-5 37,4%

• Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Séne B
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Tragédiamarca o

feriado de turistas
Cristiano Farias, 31 anos, morreu enquanto
transitava pela trilha que leva às cachoeiras

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Uma tragédia na tarde de
ontem pôs fim às ativida

des de um grupo de turistas de
Curitiba, no Paraná, que pas
sava o feriado acampado no

interior de Corupá, na região tu
rística conhecida como Rota das
Cachoeiras. Cristiano Farias, 31

anos, morreu enquanto percor
ria a trilha que leva às cachoeiras
na Reserva Particular do Patri
mônio Natural Emilio Battistella.
A suspeita é que ele teria perdi
do o equilíbrio e depois caído na
água. As causas da morte não

foram confirmadas. A Polícia
Civil vai investigar o caso.

Por volta das 16h30, um dos
demais

-

visitantes da reserva

desceu a trilha para comuni
car o acidente à responsável
pelo local, Franciele Brõnstrup.
Logo em seguida, Franciele
acionou os bombeiros, que em

15 minutos já estavam nos por
tões da reserva,' em direção à
11 a cachoeira, conhecida como

Palmito, ponto onde o acidente
teria acontecido.

Segundo Franciele, o acam

pamento e a visita às cachoei
ras já eram uma tradição entre
o grupo de oito amigos. "Este

é o terceiro ano que eles vêm,
sempre no dia 2 de novembro",
disse. O grupo não quis falar
com a imprensa depois da con
firmação do óbito.

Franciele afirmou que aci
dentes graves como este são
raros no local. A última morte

registrada ocorreu em janeiro
de 2009, quando o jovemAdria
no Palukost, de 19 anos, morreu

afogado. Por coincidência a VÍ
tima também era paranaense.

"Temos uma equipe que faz
a manutenção constante da
trilha, verificando o corrimão
e fazendo a limpeza", afirmou.
Franciele também lembrou a

importância de não consumir
bebidas alcoólicas e não abu
sar da sorte. "Existe segurança,
mas também existem os efeitos
da natureza', afirmou.

EDUARDO Mo.NTECINo.

ROTA Somente os bombeiros de Corupá tive� acesso ao local do acidente

Droga estava com um casal

PolíciaMilitar recolhe cerca de 500 gramas de crack
APolíciaMilitar de Iaraguá do

Sul apreendeu cerca de 500 gra
mas de crack na noite de quinta
feira. O entorpecente foi localiza
do com urn casal. A Agência de

Inteligência (AI) do 14° BPMmo- .

nitorou urna residência da rua

Oscar Ferreira Mendes, bairro
João Pessoa, depois que denún
cias de comércio de drogas foram
feitas de forma anônima através
do telefone de emergência da

corporação (190). Na primeira
abordagem foram localiiados
132 gramas.

Depois de abordar urn usu

ário e encontrar cerca de cinco

gramas de crack, logo após de ter
saído da casa suspeita, policiais
de radiopatrulha e PPT (Pelotão
de Patrulhamento Tático) entra
ram no local e encontraram urn

casal com umà criança. Dentro
de urn dos cômodos foi locali-

zada debaixo da cama urna po
chete com 327 gramas de crack,
dinheiro e urna balança.

O homem de 21 anos confes
sou que residia naquele local, há
pelo menos urn ano, tempo que
também vendia drogas, ele rece
beu voz de prisão, acusado por
tráfico de entorpecentes. A es

posa, de 23 anos, disse saber da
ocupação do marido e foi presa
por associação ao tráfico.
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Qual éa sua emergência?
Central Regional
da Polícia Militar
em Jaraguá do Sul

registra 33 mil
chamadas por ano

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Quando se fala em emer

gência, qual o primeiro
número de telefone que vem à

cabeça? Ao digitar 190, a liga
ção é direcionada a uma equipe
da Polícia Militar, treinada para
direcionar toda a atenção para
tentar resolver a situação.

Briga entre vizinhos, acidente
de trânsito, agressão doméstica,
denúncia de tráfico de drogas,
reclamação por causa do baru
lho, roubo e furto são apenas
alguns dos casos atendidos pela
Central Regional de Emergência
(CRE). Só no mês de outubro fo
ram quase quatro mil ligações
dos cinco municípios da região.

Na sala de aproximadamen
te 20 metros quadrados, no 140
Batalhão da Polícia Militar, há

FOTOS MARCELE GOUCHE
'�I'Ci

CEN"J:1.tlU.a Equipe recebe as ligações de emergência e também monitora as

40 câmeras de segurança espalhadas na região central de Jaraguá do Sul

espaço suficiente para doze
atendentes trabalharem si
multaneamente. Atualmente
as equipes são compostas por
cinco pessoas. "A orientação
é que a ligação seja atendida
antes do segundo toque. Mas
nos dias em que a demanda
é maior, como nas noites de

Estudante trabalha
no ambientemilitar

"Polícia Militar, qual a sua

emergência?". A voz que responde
ao chamado do 190 não é de um

policial militar, mas do estudante
Matheus Bovoas, de 18 anos. Ele

passou pelo curso de sete sema

nas paraser agente temporário,
função que realizahá cincomeses.

"Antes de começar o treina

mento, eu não fazia ideia de como
era o trabalho", contou Bovoas.
"No curso e durante o estágio,
aprendi o que fazer em cada caso,

quais ligações devo encaminhar

para os Bombeiros ou àPolíciaCi
vil, quando devo repassar a ocor

rência aum policialmilitar."
Foi Bovoas quem recebeu a

ligação do seqüestro da família
de Schroeder, no caso do assalto
ao carro-forte, em meados de ou
tubro. "O vizinho da vítima que
telefonou estava muito nervoso,
ao poucos consegui acalmar o se

nhor até ele repassar informações
mais detalhadas, que depois aju
daram na identificação dos bandi
dos", lembrou o jovem.

Mas nem todas as ocorrências

são assim emocionantes. "Agora
mesmo, acabei de receber um tro

te. Erauma criança dizendo coisas
sem sentido, eu vi que a ligação
partir de um orelhão e logo resolvi
a questão", disseMatheus, mas ele.
afirma que são poucos os casos de
falsa ocorrência.

A demanda por pessoas como
Matheus para ajudar no aten

,dimento ainda é grande. Das 26

vagas abertas em agosto no con

curso, apenas 11 jovens se can

didataram e somente cinco che
garam ao final do curso e estão
atuando. Os agentes temporários
precisam ter entre 18 e 23 anos

e recebem um auxílio de R$ 765

para turnos diários de seis horas.

Antes de começar
o treinamento, éu
não fazia ideia
de como seria.

Matheus Bovoas,
agente temporário

sexta ou sábado, pode haver

algum tempo de espera", ex
plicou o capitão Aires Volnei
Pilonetto.

Em média, entre 90 e 130

pessoas ligam diariamente

para a Central de Emergência.
Este ano, as chamadas para o

190 ultrapassaram os 24 mil

telefonemas. Só no mês de
outubro foram 3.978 ligações,
que resultaram em cerca de
2,4 mil ocorrências.

O número de trotes dimi
nuiu. Não passa dê dois por
semana. "Acredito que as pes
soas estão mais conscientes e

a divulgação deste problema

pelas redes SOCIaIS também

ajudou", disse Pilonetto. "Ain
da temos alguns poucos ca

sos, feitos principalmente por
crianças, que não sabem da

importância do trabalho reali
zado aqui", analisou.

Os 17 policiais militares e

sete agentes temporários que
trabalham na CRE se dividem
em seis equipes de cinco pes
soas, atuando em turnos de seis
horas. Eles respondem as liga-

,

ções do 190, monitoram as ima

gens das 40 câmeras de vigilân
cia de Jaraguá do Sul e as cinco
de Corupá, e também acionam
as viaturas em serviço para os

locais das ocorrências.
O envolvimento de atenden

tes não-militares começou há
dois anos, quando os agentes
temporários foram incorporados
para amenizar a falta de pessoal.
Os interessados se inscrevem no

concurso, passampor um treina
menta de sete semanas e podem
atuar por.no máximo, dois anos.
Mas são poucos os jovens da re

gião com interesse em participar.
Todos os anos existem mais va

gas do que inscritos.

- FUNÇÕES Matheus (E) é civil e trabalha no at�ndimento da Central, já o

sargento Borck auxilia os deslocamentos das viaturas às ocorrências

Coordellacão..:lI

Militares experientes acompanham operações
O posicionamento de todas

,

as viaturas aparece' no nlapa da

região do Vale do Itapocu na tela
do computador onde o auxiliar
de atendimento,' o lo sargento
Luciano Borck, de 46 anos, está
trabalhando. Ele acompanha as

ocorrências mais importantes
e dali consegue resgatar as ima
gens relevantes para ajudar os

policiais que estão nas ruas.
. "Já estou há 25 anos na Poli
cia Militar e ainda me emociono
com alguns casos. Me coloco
no lugar dos colegas que estão
na viatura, e faço o melhor para

ajudar a coordenar as equipes de
apoio", contou o Borck, ao lem
brar do ccnfronto entre policiais
e dois suspeitos na BR-280 em

outubro. "Eles pediram reforço
pelo rádio, estávamos ouvindo
tudo e sabíamos que o clima es

tava esquentando."
Borck é um dos três coorde

nadores da Central Regional de
Emergência (CRE). Na coordena

ção, eles respondem pela parte
administrativa, controlam as gra
vações feitas pelas câmeras de vi
gilância, concentram as imagens
internas das viaturas e tem acesso

a todas as informações registradas
nos rádios daPolíciaMilitar.

Quando o prédio onde hoje
funciona o CRE ainda estava

sendo construído, em 2009, exis- ,

tia o projeto de integrar as outras
unidades de emergência, Bom
beiros e Serviço Ambulatorial
Médico de Urgência (SAMU),
como acontece em Joinville. "O
projeto ficou de lado ao perce
bermos que o sistema funciona
bem do jeito que está hoje, e a

demanda não pediamais do que
isso", revelou o capitão AiresVol
nei Pilonetto.
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