
Temporada. Teatral

Domingo temCiaSandraBaron

Espetáculo "Quemulher é essa? Feminin(a)" provoca
o debate sobre a violência física e psicológica contra
mulheres. A peça tem início as 20h, na

I.Scar. A entrada é gratuita.

Tristeza

Mulherperde avida no trânsito
Cleonice Lesa Ferreira, 40, morreu ontem depois de
sofrer um acidente na rua Feliciano Bertolini, na Barra
do Rio Cerro, por volta das 16h. O filho dela,
de 17 anos, corre risco demorte. Página 23

CatarinellSe 2013

Juventus em busca de reforços
o clube segue atrás de mais um goleiro, um zagueiro,
dois laterais e um centroavante. Até o final de

novembro, técnico Pingo espera ter time pronto.
Saiba os confrontos do Moleque. Páginas 20 e 21

....

-

Na rua Marcelo Barbi, no bairro Tifa Martins, a

preocupação dos moradores é com com o excesso de

"velocidade e com ultrapassagens perigosas dos motoristas .
. �O estudante Jean da Silva (foto), 14 anos, foi

atropel�do por causa das imprudências. Págipa 4

EDUARDO MONTECFNO

Novo organogTama

Aadministrd
�

O de
,

Dieter toma fOl111a

Dica
r O melhor é viver
intensamente os

pequenos prazeres

Luiz Carlos .Prates
Página3

Prefeito eleito, juntamente com integrantes dos partidos da base aliada, definiu as

principais mudanças no desenho da estrutura da Prefeitura de Jaraguá do Sul para a gestão
2013/2016. Algumas secretarias serão integradas e passarão a abranger mais funções.

Governo pretende enxugar em 30% o número de cargos comissionados para ter economia.

Página 6
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Q banco estatal defornento ."

leva sua influência para . I

, além do território nacíonal
na_medidaem 'gue'firl�dâ
'ôllras em' oll'ttos"pafses/
rlôrrnhlrrtehíe êÍÍJOianêlo" ".1 !

i empresas brasileiras de
engenharia. Praticamente
todos os países
desenvolvidos, e também

outros, contam com

este tipo demecanismo.
O mais recente projeto
apoiado é uma hidrelétrica

no Equador para a qual
serão destinados US$ 90,2
milhões, cobrindo 72% do
valor total do projeto.

Contratação
temporária
Ela pode ser considerada

um termômetro da

expectativa dos lojistas
"

em relação às vendas de

final de ano. Omovimento

verificado no país não
chega a Ser decepcionante,
mas osmais animados
na verdade são os lojistas
que vendem produtos de
menor valor, acreditando
ria limitação do poder de
compra dos consumidores

que ainda tentam se livrar

das prestações. Também
há quem-espera que seja 0

" melhor Natal de todos os

��lP�ps,,,·,,.:m," 'RI"""':i""i" .. , ... '.wm

j : I . ,: i I � }! .

. , .1 III ti J I I II' II' I II II I I I I II I"" I'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.eom.br

Fotografia digital
A contece no próximo dia 5 de de

rLembro, das 19h às 22h30h, no
Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul, curso organizado pelaApevi que
visa o aperfeiçoamento de fotógra-

Ias com o conhecimento de dicas e

macetes importante para conseguir
uma imagem de qualidade. O instru

tor será o consagrado fotógrafoFlavio
Motoaki Ueta.

tano:l
Aos poucos, o mercado de etanol está se tornando um negócio
mundial. Este é um dos poucos setores em que o Brasil poderá
se tornar o principal player do mundo. Lamentavelmente, boa
parte das empresas já tem controlemultinacional.

Jovens empreendedores_
o Núcleo de Jovens Empreendedores Acíjs-Apevi elegeu seus novos

representantes para a gestão 2013. O advogado Samuel Piazera Taranto,

sócio da PappAdvocacia e Consultoria, foi escolhido por unanimidade para

ocupar a função de coordenação do Núcleo. Ele terá como vice-coordenador
executivo o empresário Gibran Souza, da empresa NovaAutomação. Para a

tesouraria foi escolhida KetyPrestini, da Romitex Malhas.

Ferramentas da qualidade
A difusão destas- técnicas é de fundamental importância para que o

engajamento dos colaboradores na solução dos problemas ocorra de forma
consistente. Namedida em que os problemas são abordados de uma forma

estruturada, os resultados aparecem commuito mais facilidade. Nos dias 23

e 24 de novembro as ferramentas da qualidade serão objeto de capacitação
promovida pelaAcijs, no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089,
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co j. r/eletríca heinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

\
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Recomaq
Completa hoje 43 anos de atividades esta

empresa dedicada ao comércio demóveis

e equipamentos para escritórios. Sua idade

já dá uma pista de quanto está inserida no

mercado regional.

Confraria
No dia 18 de novembro de 1993 surgia
a Confraria do Churrasco, que veio a

suprir uma carência na gastronomia
local. Nestes poucos anos já pode ser

considerado uma referência.

Episteme
Comemora no próximo dia 19 seu décimo

aniversário de funcionamento em um

mercado complexo e com demanda
cíclica. O seu trabalho consistente, no

entanto, lhe rendeu a conquista de um

espaço. que vai além da região.

/ Analfabetismo
Em 2010,9,6% da população eram
analfabetos. Embora este percentual seja
muito alto, apenas dez anos antes era
de 13,63%. Nós começamos a busca da

universalização da educaçãomuito tempo
depois daArgentina, Uruguai e até do
Paraguai. Em Iaraguá do Sul, o percentual de
analfabetos é de 1,78%, significativamente
menor que os 3,86% do Estado de Santa

Catar-ina. Estes dados destacados pelo
deputado estadual Carlos Chiodini durante
plenária daAcijs/Apevi, fornecem uma
amostra do desafio que é a atividade

empresarial no país. A baixa escolaridade

é um grande entrave para as empresas

que buscam a produtividade e utilizam

equipamentos de ponta.

I. 1iI11").mI'li1iL"!R.}· ,1I'Il. (/f:'!'
_,J{J 'fllL�,t< �u ,., ,ilt:;tJI,qi,,7lfr LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 829
02 - 05 - 07 - 08 - 09
11 - 13 - 14 - 16 - 17

18 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3045
19 - 26 - 42 - 43 - 50

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwwocponlíne.com..br

harge

Do leitor

Dignidade da pessoa
humana (2ª parte)

Como fundamento do Estado

brasileiro, conforme estabele
ce o art. 1°, III, da Constituição Fe
deral de 1988, a dignidade assume

o papel de "valor supremo que atrai
o conteúdo de todos os direitos
fundamentais do homem" (José
Afonso da Silva).

Para Canotilho e Vital Moreira,
"o conceito de dignidade dapessoa
humana obriga a uma densifica

ção valorativa que tenha em conta

o seu amplo sentido normativo

constitucional e não uma qualquer
idéia apríonstíca do homem, não
podendo reduzir-se o sentido de

dignidadehumanaà defesa dos di
reitos pessoais tradicionais".

Certo, no entanto, é que não

é tarefa simples conceituar e deli
mitar a abrangência da dignidade
da pessoa humana, muito menos

compreendê-la como princípio
constitucional.

Contudo, leciona IngoW Sarlet

que a dignidade humana, compre
endida como qualidade integrante
e irrenunciável da própria condi

ção do ser humano, deve ser reco-

nhecida, respeitada, promovida e

protegida, já que atribuída a cada
ser humano como algo que lhe é
inerente.

Nesse passo, estar-se-ia ob
servando-a na ausência de vagas
em creches, na péssima qualidade
dos transportes coletivos, na falta
de médicos e leitos hospitalares,
na superlotação dos presídios, na
proliferação das "cracolandias'; no
aumento exacerbado dos impostos
etc., diariamente noticiados pela
mídia nacional? Um Estado em

bora legalmente constituído, mas
que não respeita o próprio povo,
não é um Estado legítimo, muito
menos de Direito.

Assim, não há como se negar a
enorme importância da dignidade
humanacomo princípio norteador
do Estado brasileiro, devendo ser

obrigatoriamente consagrada por
todas as políticas públicas e ações
governamentais.

Mario Cesar Felippi l1Ihcr,
advogado e pl'Ofessor da

Católica se

COlupartilhe a sua opinião. Escr(�va ...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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de futuros condutores devem ser estimulados jun-
to às escolas para que no futuro próximo tenhamos

essa futura mais respeito entre os usuários do trânsito.
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Valores sem valor
Imagine uma pessoa poderosa. Imaginou?
Agora imagine outra, bonita, rica, famosa, do

tipo que você quiser... Imaginou? Claro que você
sabe, pode não lembrar, isso sim, mas você sabe

que essa pessoa está por um fio, pode morrer a
qualquer momento. Ninguém sabe de sua hora,
de seu prazo de validade. Vale para todo ser vivo

sobre a terra, não há poder que faça qualquer um
de nós escapar à sua hora pessoal e final, não há.

Em razão disso, em razão de que sabemos que
somos mortais, que não nos garantimos em nada

diante da finitude, volta e meia alguém tem cons

ciência disso e faz aquela frase manjada, desgas
tada: - I� vida não vale nada, todos andamos no
fio da navalha, somos uns idiotas, perdemos tem
po com inutilidades, brigamos por coisas peque
nas e de repente vem a morte e vupt, leva-nos";
Concordamos todos, mas concordar não -anula a

estupidez humana de desgastar-se diante de tolices
e "valores"sem qualquer sentido e valor para uma

vida mais em paz e com saúde. Costumo dizer nas
minhas palestras, quando falo sobre felicidade,
que mais das vezes somos muito mais felizes do

que pensamos, mas só nos vamos dar conta disso

quando algo traumático nos sacode os ombros. Aí
vem aquela história de olharmos para trás e can

tarmosAtaulfo Alves: - "Eu era feliz e não sabia..."

Para viver melhor e não sentir tanto esse "fio da
�

navalha" da vida, para não sermos surpreendidos
com o ato final dessa ópera bufa que atende pelo
nome de existência humana, o melhor seria, o me
lhor é, viver intensamente dos pequenos prazeres do
cotidiano, exatamente os mesmos por nós despre
zados e só suspirados de modo saudoso quando os

perdemos. Que tal a ideia? Boa? Então é para já, pare
mos de chorar pelo que não temos e nos alegremos
com o que temos.Autoajuda barata? Não, sabedoria.

Outra
Ela tinha 25 anos, trabalhava como auxiliar de

enfermagem, bonita e, paramim, perfeita.Mas a po
bremoça, omito-lhe o nome, queria ficaraindamais
bonita. Procurouporuma lipoaspiração, achava que
não estava bem no abdômen, gordinha. Coitadi
nha, morreu na cirurgia. Foi emVitória, ES. Por que,
Santo Deus, por que as pessoas buscam amutilação
de seus corpos por vaidade? Penso que faltam pai
e mãe, faltam amigos, alguém que pegue a pessoa
pelo braço, sacuda-a e lhe grite palavras fortes nos
ouvidos. Tão bonitinha amoça era...

Culpa.
Quando os funcionários de qualquer empresa

não se cuidam, bebem, comem até o pé da mesa,
drogam-se, saem para noitadas e vivem enrasca

dos, paciência, a culpa é deles e a empresa que os

contrata não tem nada a ver com isso. Ouvi,um
doutorzinho idiota acusar o Flamengo'de não ter
"cuidado" devidamente do Adriano, o imperador,
imperador das noites cariocas". Era só o que falta
va. Empresas e clubes de futebol não são casas de
caridade e ajudar só aos que merecem, tudo den
tro de limites, bem limitados".

Falta dizer
Tenho ouvido duras críticas ao general ameri

cano David Petraeus, demitido da direção da CIA

por ter tido uni caso amoroso com sua biógrafa,
ele que é casado. Sim, o general cometeu crime de

adultério, um crime moral, mas o diacho é que a

maioria dos críticos nunca passou por uma ver

dadeira "tentação'na vida. E honesto só se pode
proclamar a pessoa que enfrentou a tentação e a

ela resistiu. Antes não, antes o sujeito pode apenas
conjectúrar que é honesto".

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski·marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br • Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

·Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919·99021380· 91614112· Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400· Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores,
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Trânsito

Imprudência ao volante
Moradores buscam uma solução que dê mais

segurança para tráfego na rua Marcelo Barbi

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

Natália Trentini

1\ alta velocidade dos carros,

rlmotos e caminhões que pas
sam pela rua Marcelo Barbi, no
bairro TifaMartins, preocupa os

moradores. O abuso é notável.

Algunsmotoristas ainda somam
uma dose de imprudência com

ultrapassagens perigosas.
Segundo os moradores, os

acidentes são recorrentes. O úl
timo aconteceu no dia 8 deste
mês. O estudante Jean da Silva,
14 anos, voltava para casa de

pois de buscar um pote de sor

vete para amãe, Igianete Novaes
da Silva, 47 anos. Ao atravessar a
rua, ele não viu o carro que des
cia rápido e foi atropelado.

"Pai um desespero. Deu

para ouvir a freada daqui de
casa. O motorista disse que es-

tava a 60 km, mas a freada foi

grande", lembrou Igianete. A

família mora em uma rua late
ral da Marcelo Barbi. O menino

teve apenas ferimentos leves,
mas o susto foi grande para a

família e vizinhos que socorre

ram o garoto.
"Aqui é muito perigoso para

criança, animal, pedestre de

qualquer idade. Eles vêm em

alta velocidade na descida e na

subida abrem para ultrapassar",
contou o metalúrgico, Silvano

Wessler, 36 anos. Ele ainda co

menta que nunca aconteceram

acidentes graves, mas que a

quantidade de batidas e moto

ristas que se perdem é grande.
"Uma vez tinha até um carro ca

patada, logo ali na frente", disse.
A rua Marcelo Barbi conta

com mais de um quilômetro de
extensão. O início da via é pavi-

...

mentado com paralelepípedo
e não é alvo de reclamações. O
segundo trecho, com pavimen
tação em asfalto é o mais peri
goso. São duas descidas acen

tuadas, que embalam o veículo,
dois cruzamentos e uma curva.

Os moradores afirmam que
as reivindicações por uma lom
bada física ou eletrônica, para
obrigar a diminuição da veloci
dade dos automóveis, se arras

tam há cerca de dois anos. "De

pois das 17h e no final de semana
o negócio piora. Precisamos

de lombadas para pelo menos

amenizar o problema", explicou
o técnico em segurança, João
Luís de Souza, 51 anos. Já para o

aposentado Berta Ribas de Lara,
63 anos, a solução seria um se

máforo. "Já colocaram tachão ali
e não adiantou nada, eles que
bram o carro, mas passam com

velocidade. O negócio é colocar

algo que obrigue a diminuir os

excessos", destacou.
Segundo o gerente de Trânsi

to de Secretaria de Planejamento

de Iaraguá do Sul, Márcio Ribas,
ainda não há uma solução deti
nida para o problema. "Estamos
estudando, vendo o que dá para
fazer. Queremos fazer alguma
coisa até o final do ano", disse.

Ele afirma que a colocação
de uma lombada eletrônica é

inviável, já que o contrato atual
entre a prefeitura e empresa que
aluga os equipamentos já foi en
cerrado. Há possibilidade da via
receber uma nova pintura, com
mais'sinalização, e uma lomba
da física. "Temos a preocupação
de prevenir esses acidentes, po
demos discutir com os morado
res as possibilidades", destacou.

Já colocaram
tachão ali e não

adiantou nada, eles

quebram o carro,

mas passam com

velocidade.

Berto Ribas de

Lara, aposentado
FOTOS EDUARDO MONTECINO

PREOCUPAÇÃO Trecho asfaltado da via é o que oferece mais perigo. Condutores abusam na velocidade e nas ultrapassagens

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entldade sem fins lucrativos, fundada em 14 ele
setembro de 1998, com sua Comunidade

Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro 11, no municfpio de Jaraguá do 61,11,
SC.
o maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
átccot e outras drogas. bem Como orientar os

familiares empartículare a sociedade em geral.
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100 anos fazendo você ver a vida melhor
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SECULO DE HISTORIA
No ano de 1911,Walter Hertel
terminava seus estudos na

Alemanha, onde aprendeu o ofício

de relojoeiro. Regressando ao Brasil,
instalou-se em Jaraguá do Sul, onde
passou a exercer a profissão de

relojoeiro na loja de esquina entre
as duas principais vias da então

. pequena vila de Iaraguã do Sul.
Em 1924, o comércio adotou a razão

social de RelojoariaW. Hertel, onde
além dos relógios e joias, passam
a ser comercializados brinquedos,
cristais, prataria e instrumentos

musicais, atuando, inclusive, com
bomba de gasolina que abastecia os

raros veículos que transitavam ou

estavam de passagem pela região.
Da pequena construção surge aos

poucos o prédio que hoje ainda
abriga a empresa. As alterações em
sua estrutura física foram realizadas

desde a década de 1930 até o início

da década de 1950.

Em 1960, ocorreu o falecimento
deWalter Hertel, e então o seu

filhoWalter Carlos Hertel assume
o negócio da família. No final da
década de 1970, com a empresa sob o

comando da terceira geração, o foco
passa a ser somente o ramo ótico,
passando a denominar-se Ótica
Hertel Ltda., nome que mantém até

os dias atuais.
No ano de 2007, a empresa passou

por uma reestruturação e foi

adquirida por outro grupo, dando
um novo salto de desenvolvimento,
ampliando os mercados, porém,
mantendo os valores de inovação
e honestidade que-são seus pilares
desde o longínquo ano de sua

fundação. Foi uma história de
sucesso construída commuito
trabalho.
A Ótica Hertel busca na elegância,
sofisticação e conforto, oferecer
aos seus clientes o que há de
melhor no setor ótico. A qualidade
dos produtos, a busca por novas
tecnologias e uma equipe altamente
capacitada foram e continuam sendo

aspectos determinantes para as

conquistas da Ótica Hertel.
A empresa disponibilizá de produtos
de excelência com as mais variadas

grifes em armações e lentes. Givenchy,
Roberto Cavalli,Victor Hugo, Ray
Ban, Vogue, Prada, Ermenegildo
Zegna,Varilux, Rodenstock e Zeiss
são algumas das inúmeras marcas
encontradas na Ótica.

Contamos com laboratório de última

geração, garantindo a precisão em

todos os trabalhos. A Ótica Hertel
possui duas lojas no Centro de

Jaraguá do Sul e oferece condições
especiais de pagamento em até 10

parcelas no carnê, cheque ou cartão
de crédito.
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Partidos aliados e Dieter [anssen
bateram o martelo sobre modelo
administrativo a ser implantado
JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprefeito eleito Dieter Janssen (PP) definiu, junta
mente com o vice-prefeito eleito Jaime Negherbon

(PMDB) e o grupo de lideranças partidárias da coligação,
o novo organograma da estrutura da próxima adminis

tração municipal. Entre as principais mudanças está
confirmada a redução das atuais 11 secretarias para seis

pastas e a diminuição do quadro de comissionados.
"Vamos cortar 30% dos cargos de confiança em

geral, entre eles diretores, gerentes e subgerentes",
afirmou Janssen. Segundo ele, a redução nas despe
sas com folha de pagamento e encargos vai gerar uma
economia anual de R$ 5 milhões, o equivalente à cons

trução de uma nova ponte. "Omaior corte será na área
administrativa, porque não adianta ter muita gente
trabalhando ali para, no fim, não sobrarnadapara apli
car em saúde, obras e outras áreas", completou.

De acordo com a advogada Fernanda Klitzke, mem
bro da equipe de transição de governo, o organograma
final foi baseado em modelos de sucesso adotados por
outras administrações, como as deMaringá, no Paraná,
Brusque e Criciúma. Imediatamente após as eleições, o
grupo iniciou um trabalho de estudo da atual estrutura
e verificou duas principais deficiências.

"No organograma atual há pastas em que tem o

secretário, mas não tem o resto da estrutura. E tem

pessoas lotadas para uma secretaria, mas que atua
de fato em outra", apontou Fernanda. A unificação e

redução das secretarias têm como objetivo resolver
tais situações.

Dentro da nova estrutura, a Secretaria deAdminis
tração irá juntar-se com a da Fazenda, tornando-se
Secretaria de Gestão e Finanças. A secretaria do De
senvolvimento Econômico e Turismo se dissolverá.
A área econômica será somada com a Secretaria de
Obras e Serviço Públicos. Dessa união será formada a

Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Eco
nômico. O Turismo deverá ser tornar uma diretoria
dentro da Fundação de Esportes ..

Integr ão de servicos.::1/1

A nova Secretaria de Infraestrutura poderá abran
I ger ainda as pastas de Desenvolvimento Rural e Agri
, cultura e a da Habitação e Regularização Fundiária. Já

a Secretaria do Urbanismo se transformará na Secre
taria deUrbanismo e Mobilidade. O novo organogra
ma não prevê a continuidade das Casas da Cidadania.

Ainda que os partidos tenham batido o martelo so-
,

bre a nova estrutura, duas questões ainda serão discu
tidas, segundo explicou a advogada Fernanda Klitzke.
"Uma é se a Defesa Civil será secretaria ou diretoria',
disse. A outra questão trata de uma ideia que surgiu
após a elaboração do organograma final, que pretende
desmembrar a área da Informática daAdministração e

criar uma diretoria juntamente comumaAssessoria Iurí
dica eDiretoria de Comunicação.Aproposta é não deixá-
las ligadas ao gabinete, sobrecarregando o prefeito.; I II111. I ,1 ti II .

COMO VAI FICAR

Secretaria

Çomunicação

Secretaria de

Defesa Civil

Diretoria de

Controladoria

COMO É

CODllil1.icação cilitada para val'orizar a transpal-..êllcia
A futura administração projeta trabalhar com

um sistema integrado de comunicação entre todas
as secretarias, para que os servidores tenham aces

so aos dados. A exigência cumpre uma promessa do

prefeito eleito Dieter Ianssen sobre transparência e

lei de acesso à informação.I '\

I tll\!li.

O novo organograma também implementa o Conse
lho Político, estrutura prevista na LeiOrgânica do Muni
cípio e transforma a chefia de gabinete em Secretaria de
Governo, vinculada ao .gabinete. Agora, o prefeito eleito
espera definir, até 30 de novembro, quem serão os indi
cados para assumir o novo quadro.
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�106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Está melhorando
do ano. E, talvez, a secretaria de mais ex

pressão passe a ser a deMobilidade Urba
na, devido à situação caótica que a cidade
vive. Além da questão do transporte cole
tivo, os congestionamentos tiram o tempo
e a paciência dos motoristas diariamente.
A construção da ponte que liga o Rau ao

bairro Amizade é uma promessa, Com a

obra pronta, grande parte da lentidão do
trânsito deve ser amenizada.

O desafio será grande aos novos gesto
res. E passará pelos nomes que serão es

colhidos para compor o governo. Espera
se a mesma maturidade que os partidos
tiveram para redução das secretarias, na
hora de indicar os futuros secretários.

Uma coisa é unia coisa...
A decisão da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lóssio, de não ter
julgado o recurso que pedia a impugnação da candidatura de Cecília Konell, foi
baseada na decisão das urnas que confirmaram, de forma sólida, a vitória de Dieter
Ianssen, com 54% dos votos. Com base nisso, aministra não encontrou razões para
julgar um recurso que pedia a anulação de uma candidatura derrotada.

...outra coisa é outra coisa
Para deixar bem claro, a decisão do TSE não está relacionada ao processo contra
amandatária sobre aperda dos direitos políticos por causa da nomeação
irregular da irmã, em 2009, que a enquadra como Ficha Suja. Essa ação continua
tramitando e a prefeita só não teve a perda dos direitos políticos confirmada
porque está amparada numa liminar judicial, que ainda não foi julgada.

As propostas do prefeito eleito Dieter

Janssen (PP) para compor o novo go
verno são animadoras. Abrem-se portas
para uma gestão diferente. E a primeira
impressão é de que o dinheiro público e

os cidadãos serão respeitados.
Muitos consideravam falácias as pro

postas de redução de pastas devido ao

grande número de partidos que compu
seram a chapa vencedora das eleições.
Mas, aconteceu. Ficou a impressão de que
houve o bom senso dos partidos ao acatar
as ideias de Dieter Janssen em cortar em

30% os cargos de primeiro escalão.

Algumas propostas de campanha de
vem começar a tomar corpo já no início

'iIC� :lIJ "t" d,,,,�,",.Inpre respel an O os

qques�'tosj de ec(}n/�:)nlia e
dII"I<, "'7/lllfI"WI' "';111,1/"'" �n ,'III·m,H, IIIJ�1 i/flll, ,nh"I,/i5&J1P""�'I11, I;: /{P"'" "':1111 ���; 111r.J11,ln,n.t,�I,�I'%1'Wlhl/l,l/)t:,IIJ mrUJI/Ul,unIIHmlllun�I'I}JfJ /o III/b,'� I��'IJ! 1/bu ";lIrjlr'I/{IIt�/l1UJ IJO '/I, IImrl1'l/Il,HIII/IJ �1IN1,,'ill UIbJI/I,U/1 t!C:.1fhWlllliHI

n�)nleadas pessoas da
prefeitura, ligadas aos partidos

,/tall 1urQ 1111'�flI1l/1l1ru.1fG/�'·IIIf"I/I.NJ!lJfb�C;'lJ. �r""�lI'flhl ,JIl!IIh'O�i f11jll''IIhllh �nll1Jt�J�liJn#p"'m1�ffJitllllti!fillf.!k, 'fJ1
Iq/i;;,: �.Jffilll/,;,."":,�ffi""�ill"'n,,IP'/ICJt/!.,,,�ill m"la<Ul:w "m"", 'IH, 11/1 lb,,/fflIW !Ullh.1IM"I!!�I,JIJj'(;;,! 1/1/

1. DIETER JANSSEN (PP), prefeito eleito de Jaraguá
do Sul, referindo-se aos ocupantes do primeiro escalão

'C) recurso vai ser

direcionado, principalmente,
para dar continuidade

":J 11""'" c: a»IY,rf�'h""l:;'(' ç: J" (l' fir'll""l('� ados�JIi"",J;:) �,,� �
. J!. h !""""JL. ,l ,) I.' c " , "_ s s. s. IW 1 ...'J

..

na área de saúde',
2. JosÉOLíVIO PAPP, secretário da

Fazenda.justificando o pedido de antecipação
da devolução de recursos da Câmara

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

i&Signifk;a '(IUe a enlpl�esa viJi
reduzir o valor da passagem?'
3. NATÁLIA LÚCIA PETRY (PMDB), vereadora,
ao lembrar que Viação Canarinho afirmou que a

isenção estava embutida no preÇo final da passagem

1\. ernF,resa f"Cz O que
autorizava ajustiça. Não
tel110S como obrigá-los a

conceder a gratuidade'.
4. MÁRIO SÉRGIO PEIXER, procurador

do município de Jaraguá do Sul,
referindo-se ao fim da isenção ao pagamento
de passagem para idosos entre 60 e 64 anos

!
1
i '

,
'

'Preocupa-me a diminuição
das fP:·e:(�eitas'm., PI"ecisarnos t;er
urna ideia de canlO varnos

I"eceber a administração' fi
5. OSVALDO JURCK (PSDB), prefeito
eleito de Schroeder, fazendo referência
à queda de arrecadação das prefeituras
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Centenário da colonização
ale:mã em Santa Catarina '

Em 1929 comemorava-se o Intendente - Maximiliano Schu
centenário da colonização ale- bert, o juiz de paz - Frederico
mã em Santa Catarina e o jornal Schmidt, e o escrivão - Joaquim
Correio do Povo publicou exten- Athanásio da Costa. Relata ainda
sa matéria sobre o assunto em a venda da Colônia Iaraguã para
novembro daquele ano. Grande a empresa Pecher & Cia e os su

parte do desenvolvimento de 'cessores, terminando com pro
Santa Catarina deve-se à pre- priedade deÂngelo Piazera.
sença dos imigrantes alemães' Quando a Colônia pertencia à
e seus descendentes. No artigo empresa Pecher & Cia, o respon
também são evidenciados dados sável pelos trabalhos era Domin
históricos de Jaraguá, repassados gos-Rodrigues da Nova, homem
pelo Pastor Schlünzen. Retratava de grande capacidade para o tra

dados da chegada de Emilio Car - balho, que abriu estradas e tratou

los Jourdan à Iaraguá, a chegada de aperfeiçoar a colonização. As
dos descendentes de alemães estradas muitas vezes receberam
vindos de Joinville e Blumenau, nomes de seus familiares: Cacil

principalmente deste último, e da, Rodrigues, Alice, Corina. Em
a criação do Distrito de Iaraguá 1929 contava Jaraguá com uma

em 1895. Nominava o primeiro população de 15mil habitantes.

FOTOS ACERVOARQUIVO HISTÓRICO

i
I

Jaraguá do Sul, na década de 1930
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Lunender ���z.. C
Grupo Lunelli

dos novos sinos
-

Padre Alberto Jacobs convidava a comu-

nidade para a consagração dos três novos
sinos da Igreja São Sebastião. Amissa solene
aconteceu dia 18 de novembro de 1934, con
tando com a presença do ex Bispo diocesano
de Joinville, D. Pio de Freitas. Após a benção
dos sinos houve sermão em português e em

seguida missa campal cantada pelo Padre
Moller e sermão em alemão. Depois acon

teceu grande festa popular em benefício da

igreja, com recursos destinados ao paga
mento dos sinos, que foram fabricados por
empresa de Blumenau, e tocavam sempre às

6h, às 12h e às 18h.

Associação
Atlética

Baependi
Edmundo Emmendõrfer

foi presidente da associação
no período de 1936 a 1942,
mas somente foi oficializada
em 15 de novembro de 1939
como "Esporte Clube Brasil".
0-campo esportivo era em ter

ras de Jacó Emmendõrfer. As

primeiras reuniões em caráter

preparatório eram feitas na

residência do Sr. Jacó Emmen
dõrfer, pai do presidente. Mais
tarde, as reuniões passaram a

ser realizadas no Salão Buhr e

depois na Sociedade Atirado
res Iaraguá, A primeira sede do
Clube era alugada e funciona
va no segundo pavimento do

prédio do Sr. Tuffie Mahfud, na
Av. GetúlioVargas.

Por Lei federal ficaram proi
bidos nomes pátrios e a associa

ção teve que alterar sua denomi

nação. Por sugestão de Geraldo

Marquardt passou a ser ASSO

CIAÇÃO ATLÉTICA BAEPENDI,
conforme ata de 7 de fevereiro de
1944. Preservava-se o B de Brasil,
que estava estampado em sua

bandeira A Sociedade Atirado
res Iaraguá, por sua vez, com

a denominação alterada para
. Clube Jaraguaense, aceita o

convite de fusão com aAssocia

ção Atlética Baependi e através
de ata de 30 de março de 1947
é efetivada a fusão, passando
a entidade, após aprovação de
seu estatuto, a ser denominada
Clube Atlético Baependi.

Sociedade Escolar Evangélica
de Rio da Luz Vitória

Em novembro de 1929 eram

registrados e publicados os Es
tatutos da Sociedade Escola

Evangélica de Rio da LuzVitória,
a qual tinha por finalidade pro
mover a educação primária de

crianças. Poderiam pertencer
à sociedade os chefes de famí
lias da comunidade, que seriam
considerados como sócios e

deveriam contribuir mensal
mente com amesma. Os bens
da sociedade consistiam num

terreno na localidade onde es

tava situada uma casa de tijolos
que servia de escola e uma casa

de moradia para o professor. A
sociedade era administrada por
uma diretoria, composta de:

presidente, secretário e tesou

reiro. Assinavam o estatuto o

\

presidente Carlos Ramthum e o

tesoureiro Hemique Boeder.
Iniciou como escola alemã,

criada pela Comunidade Esco
lar Estrada Rio da Luz Vitória,
com aulas iniciando em 1904.
Em 1908 atendia a escola o pro
fessorWilhelm Schulz. Em 1909,
Otto Ramthum transfere oficial
mente 15 morgos (37.500m2)
para a Sociedade Escolar Ribei
rão da Luz Vitória, e o terreno

continha casa e escola. A esco

la servia nos finais de semana

como Igreja. O primeiro prédio
era demadeira e foi demolido. O
2° prédio, de alvenaria, foi edifi
cado em 1927, sendo que so

mente em 1957 deixou de aten

der as atividades religiosas, com
a construção da Igreja.

Para comemorar a ampliação de
sua sede, o proprietário do Salão
Buhr convidava para grande bane
-- ------,'

SALÃO BUHR,.
Sabbado dia 15 de �ovelnbro· de 19ao

"i "Gpande Baile Publieo"
'.

w

eoox in,augul�� do augmento je prédio.
.'/ii:t: J!

Sendol1Jr* lhrilibmtado pela banda I...lnsueyer.
,p

Convite para baile. Jornal CoITeio do Povo 1930
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Uma atriz e

muitas.mulheres
.

Espetáculo "Que mulher é essafFemínínfa)" provoca
o debate sobre a violência física e psicológica

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

ual amulher que nunca sofreu abuso?
Uma cantada na rua, uma reprimen
da pela roupa curta ou a exigência da
feminilidade. O sexismo não se per
petua somente nos comentários ou

atitudes, mas no modelo pelo qual
a socie conceitua a mulher, Existem incontáveis

.
histórias de olência psicológica e física. Algumas de
las ficam guardadas, outras ganham espaço no palco,
com o espetáculo "Que mulher é essa? Feminin(a)", da
Cia Sandra Baron, de Jaraguá do Sul.

Para construir aproposta da peça, a atriz SandraBa
ron fez pesquisas sobre a história da mulher. Ela perce
beu que há situações de discriminação e superação que
deixaram resquícios na atualidade. Por isso, procurou
por histórias atuais e encontrou mulheres que com-

Q!� estilo erp Iaraguá do S,ul. putante sete dias,
escritores e leitores têm encontros rríàrcados
pata ttoca;r iâeias'e discutir sobre literatura, A
prqgramaçãó;corneça na segun�ã:fei�a, dia 19/
aGro ofiCina� 'em várias escolas.durante o dia,e,

I ", _,o _
••

,
" •

, '�" ,.... i '-f

fr' noite, aco).Itecenl palestras conr conVidados"
especiàis. No' domíbgo; ,haverá distribuição,dê
centenas de livros na Praça Ângelo Píazera. To
das as atrações são gratuitas.

,

9 objetivo é aproximar o Hvro das 'pessoas e

formarmais leitoresna região. Esse é o terceiro

grande evento literário que acontece na cidade,
somente neste ano. Osprimeiros foram'aFeira do
Livro, em maio, e o Festival do Conto, em agosto., Aléin das visitas a� escolas e bibliotecas, have-

.
Nãs escolas municipais e estaduais, os pales- '" r� distribuição de livros na PraçaÂngelo Piazera,

trantes serão CristialJ0 Moreira, de Itajaí, Charles 110 domingo, às 17h. Algumas livrarias da cidade
Zímmermann e Gelson Bíni, de Iaragua do Sul também foram convidadas a partícípar do mo
Moreira levará a poesia e a cártonaría às salas mento e oferecer de8�ontos nas compras.

partilharam com a atriz as situações que vivenciaram.
Agora, Baron interpreta as histórias no palco, como se

questionasse a plateia, e usa o teatro como linguagem
para abrir a discussão sobre a violência. "Através da en
cenação, o público pode sentir o que aquelasmulheres
passarani e, então, interagir com a história. Muitas pes
soas se identificam com as situações. Alguns concor

dam' outros discordam. É bem polêmico", comentou.
Assuntos como a liberdade sexual feminina, vir

gindade, hormônios e maternidade são postos à mesa
com o objetivo de enxergá-los sobre outro ponto de vis
ta. ''ft contribuição dos expectadores é tão importante
porque precisamos nos questionar", disse. - .-

Será a última apresentação do Feminin(a) este ano.

A data também é alusiva ao Dia Internacional de Com
bate àViolência Contra aMulher, em 25 de novembro.
O espetáculo faz parte da programação da Temporada
Teatral2012 e acontece neste domingo 18, às 20h, na .

Scar. A entrada é gratuita.
.

FABIO PRATESIDIVULGAÇÃO

.,\'

.,de aula.. , Zímtnermann vai compartilhar as ex..
' '

,,,periências que 'teve enquanto viajante e Bini, o
livreiro-divulgador, vailevar os Guias de teit?ra.'
Quase 20 escolhas serão atendidas:W '" n ,

"'

Segundo o coordenador do evento,' Carlos,

,'Sclfroeder, "os cdnvidados��s(wlhidos têm relação
dfreta'çom,o trabalho q,e formação, de leitç>res. As
qtrações �erãd Miguel Sanehes Neto,' Rogério Pe

reira, Mâno�l Ricardo.de Lima e Carola Sa,avedIa.
,

flPensei ' em trazer pessoas que têm um diálogo
centemporâneo, que àpontem questões atuais e

incentivem a leitura", comentou Schroeder.

Miguel Sanches Neto
Dia 19 de novemhro -19h30

:[,

E.E.M.Abdon Batista - rua

'Presidente E,nitácio ,I?�ssoa, 473
- Centro - J;araguá do Sul '- SG.
Miguél Sanches Neto é estritor,

, professor universjtário e

doutor em Teoria Lãerãfia pela'
. Unicamp. � autor de "Chove

. sobreminha infância' ( Record,
2000); "Hóspede secreto"
(Record,2003), "Um amor.

,

anarquista" (2005), ''Aprimeira
mulher" (Record, 20(8) e "Chá

. das cinco com Q vampiro"
(Objetiva,201O).

Manoel Ricardó'de Lima
,

Dia 22 de novembro- 19h30
Auditório,da C;ltólica SE - rua dos Imigrantes; 500-
'Bairro Bau I

Manoel Ricardo de Lima é professor daUniversidade
Pederaldo Rio deJaneiro. Doutor e pós-doutor em
teoria literáriapela UFSC. Publicoú "Quando todos
os acidentes acontecem" (7Letras, 20101'e "Jogo de
varetas" (7Letras,2012), dentre outros.

, .

Rogério Pereira.
Dia 20 de novembro- 19h30

.

BibliotecaPúblicaMunicipal Rui Barbosa
Avenida GetúIoVargas, 245

'

Rogério Pereira é diretor da Biblioteca Pública do
Paraná, e editor-fundador dos jornais líteréríqs
Rascunho e Cândido. É cronista do site vidabreve.com.
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contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

ELTON MELCHIORETTO

ELTON MELCHIORETIO

Via Twitter

1/0 mundo está cheio-de boas

citações; só falta aplicá-Ias:'
Blaise Pascal

@'rases'amosasbr

Revelado primeiro pôster,da Sa

temporada de Game ofThrones
o inverno está chegando. Não, no Brasil ainda estamos na

primavera, mas o lema dafamília Stark logo voltará às telas na
terceira temporada da série Game ofThrones. E, enquanto osfãs
esperam, um novo pôster divulgado provoca ainda mais expectativa
para que chegue logo dia 31 de março - data agora confirmada
oficialmente para a volta da série
nos Estados Unidos com episódios
inéditos. Mesmo quefaltem apen�
alguns meses até o início da nova

temporada, pouco se sabe sobre
ela - afinal, apenas uma imagem
foi divulgada, e nela aparece
um homem de costas. Quem
foi confirmado para a atração
é o baterista do Coldplay,Will

Champion, que fará participação
especial na série. Game ofThrones,
uma das principais séries da
atualidade, é baseada na série de
livros Crônicas de Gelo e Fogo, de
George R. R.Martin.

Coldplay eaneela shows
Foram apenas alguns dias de comemoração para os fãs de

. Coldplay no Brasil. A turnê pelaAmérica Latina que havia sido
divulgada dia 13, foi cancelada, segundo informou nota postada
no site oficial da banda: "Commuita tristeza nós fomos forçados
a adiar a nossa recém-anunciada tour naAmérica Latina devido
a circunstancias inesperadas. Pedimos desculpas a todos que
estavam esperando pelos shows e torcemos para que novas datas

sejam anunciadas em breve", diz o comunicado traduzido em
português, espanhol e inglês. A banda se apresentaria no dia 5

de fevereiro, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e no dia 7 do
mesmo mês no estádio do Zequinha, em Porto Alegre.
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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 valoreshumanos 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 pormeio 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.

CONHEÇAALGUNS 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, prepara

para os futuros desafios e

possibilita a autoavaliação.

Para conhecer todos os nossos projetos,
acesse: www.bomjesus.br

Bom Jesus
Uma lição de vida
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Bela Catarina

Moa Gonçalves
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: Troféus e Medalhas,

, a�75-4044

FLAGRA Raquel
Lehmann na lente do

fotógTafo Mauricio
Hermann, nas

baladas da moda

Car Show
No próximo dia 2 de dezembro,
no ParqueMunicipal de

'

Eventos, vai rolar o 5° Car

Shaw, o maior encontro
catarinense de antigos,
motos, caminhões e desafio
internacional de som
automotivo. Carros rebaixados
e outrasmil atrações. Anotem!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Carlos
GilmarVenturi, o grande
Male. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os
dias para ficar antenado nas

notícias da região.
Valeu mesmo!

Nas rodas
•

• o friozinho de quarta-
feira à noite, fez com que
o empresário Paulinho
Chiodíni, fosse conferir a

'Garage' de jaqueta. Claro,
demarca!

• Léca Povoas, depois de
comandar-por vários anos
a escola de idiomasWizard

.

e dar aquela sossegada,
está de volta ao batente
e resdlvettintensifi�ar
",suas �nergias em torpe do; "

que ele mais sabe fazer:
assessoria de vendas.
No portfólio do. poli, só
empresas de alto nível.

• A beleza de Gabriela
Zonta tem chamado a

atenção dos bacanas da
urbe. Dizem que ela está
solteirinha.

Dica de sábado
Dar um rasante na Confraria do
Churrasco. Carne nobre, chope
gelado e bom atencfimento.

Bom dia!
'f>Jm dia, urbe sorriso! Hoje é

Dsábado, dia da criatividade!
Aproveite para brincar, se diver
tir, descobrir coisas e criarmil e
uma ideias. Não fique parado,
queime essas energias. Se quiser
uma dica: namore muito. De

pois, se vocêassim desejar, conte
me tudo. Vamos à coluna social
mais lida da região. Antes, po
rém, uma mensagem bem legal
deMary Lou Cook: "Criativida
de é inventar, experimentar, cres
cer, correr riscos, quebrar regras,
cometer erros, e sedivertir."

,

�
)
}
1
I

} Dica de domingo
Conferir as delícias do

Restaurante ParkAurora.
Onde? No Rio Cerro I. Quer
saber mais? 9622:-2222.

moagoncalves@netuno.com.br

Destaque
A linda gatinhaMariane Luiza Britto continua arrasando
corações por onde passa, pela sua beleza e simpatia.
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Por aí
O fim de semana promete
muitas emoções para os

'empresários e irmãos Reinaldo

.

e Rodrigo Souza. Com uma

"trupe" eles vão tecer a costa
do litoral paulista de moto,
bem no estilo americano "easy
rider". A viagem promete altas

emoções e tudo será filmado.
Esses irmãos Souza são pura
adrenalinamesmo!

FOTOS MAURICIO HERMANN Ilegal
Poxa! Ontem assistindo os

melhores momentos do jogo
entre Brasil e Colômbia,
pelo número de torcedores
a favor da Colômbia no
Ginásio Huamark, Bangkok.
(Tailândia), deu para notar
"facinho" ,que já temmuito

mais colombiano que
brasileiro ilegal por lá.

BIPADA Luisa Bettoni dá um tempo
e confere as últimas da rede, durante festa

concorrida na Epic Concept Club

Fôlego
o prefeito eleito Dieter Janssen
tem aproveitado os feriados

e finais de semana para
condicionamento físico e para
estarmais perto do eleitor.

Quinta-feira, durante uma
pedalada e outra, tirava um

tempinho para abraços e bate

papo com os eleitores. O tour

pela cidade demorou amanhã

toda. Haja fôlego!

Paz & amor
O vice-prefeito Irineu Pasold
dividia mesa no Meu Boteco

até que uma galera quis
saber o seu destino político.
"Deputado estadual ou
federal, vereador, ou de
fora? No que ele disparou
tranquilo, como sempre,

perto das 19h: "Quem vai

escolher o meu futuro é Q

povo". Tomou mais uma
gelada e, ao se despedir, fez
o sinal de paz e amor.

Vicente Donini
Quero registrar na coluna
deste sábado, com todo o meu

carinho e apreço, o aniversário

do industrialVicente Donini,
do'grupo Marisol. Pessoa do

bem, que merece os maiores

cumprimentos. Parabéns!
O meu desejo é que você
e sua linda família sejam
plenamentefelizes. , , 11 , I I I i I I I ti d II I H

Quem pode .

ter paciência
pode ter tudo
o que quer.

Benjamin
Franklin

'(47) 3084-3300
atendimento.jaragua@seguralta.com.br

Registro
Aviso aos arquitetos:
Comercial Haveg recebe o que
há de mais moderno para você
dar um show em seu projeto
luminotécnico. Anotem!

LINDA Pâmela Voltolini abre belo sorriso

para coluna, nos corredores da Patuá

$, Te contei'
• o industrialAntídio
Aleixo Lunelli, quando não
pode dar rasante in loco,
acompanha a gigantesca
fazenda noMato Grosso,
um dos xodós da presidente
do grupo Lunender, via
iPhone.

.• O dentistaNilson Soares, .

boa praça, inteligente
e 'semprecercado de
pessoas do bem, já está

, escolhendo ó cardápiopara
comemorar, no próximo
dia 30, ti idade nova.

.. O grupo Desejo
Constante movimenta

hoje, a partir das 16h, um
concorrido pagode na
Lanchonete Laguna, no
Iaraguâ Esquerdo,
Vai serfestão.

• A RevistaNossa,
edição de dezembro, terá
como capa o renomado

advogado, sócio da
MMBDAssociados e ex

presidente daAssociação
Comercial e Industrial de

larâguá dá Sul, Paulo Luiz
da SilvaMattos.

• Não abandone seu cão.

Com essa,fui!

T
... O

..

Ligue para nós:

.Jaraguá do Sul e Região . Demais Regiões do Esta�o .

(47) 3370-5985 O
»a
.480506

-,

Opção 1 - Crédito Pessoal'
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a língua salmoura no dia seguinte ao
excesso de café amargo.
Leva os braços até o toalheiro, busca
o alívio seco emacio do pano gasto.
Os olhos, meio sem querer, lembram

de outro sabor: o Dela. E, semmais

nem menos, entre o orgânico e o

sentimental, despenca uma lágrima.
Daquelas que só o fulgor e a rapidez

Acorda de sobressalto, súbito

igual a sobrevivente de
pesadelo marítimo.

dos espelhos, podem captar. Incapaz
de se lembrar exatamente do sonho

que o atormenta e, ainda por cima,
pelamemória damulher que não
mais há, baila consigo debaixo
do chuveiro, ducha que capaz de

esfregar dilúvios de ânimo no corpo
cansado. O sono mal sonhado, o

Aniversariantes

17/11 Guilherme F. Fodi Marciana S. Calisto 18/11 Leocadio M. Pianezzer

Guilherme Gretter Marciane Neumann Loreci M. Neubecker

Adriana Nonato da Silva Heverton Luis Pasquali Márcio Voelz Adelirio Moresco Lorilda Imroth

Ana Paula Bortone Ireneu Keller Marilena Bruch Alessandra H. Oldenburg Manoel Werner

de Magalhães Johann M. Konell Marinês Kurcheski Cecilia Raulino Matheo Roeder

Ana T. Mileide Wachholz Jordana Ehlke Matheus F. Fodi Edna Piacentine Otavio M. Neves

I André de Barros Albuquerque José Schroeder Otomar Kruger Elisane Grasiela Lemes Rodrigo Kuskowski

11 Arno Steinert Josiane F. Rial Simara B. L. Orela Elizabete B. Longo Rosenilda Feliciano

. �� Carlos Lenci Junior Agostinho Cilusinsky Soraide Kraisch Bordin Emilie Carolina Rossio Simone F. Imroth

Claudio Santos Leodovilson Ribeiro Tatiane Raquel Hornburg Franciele luana Balbinot Tiago Amarante

,� Elaine da S. Santos Luiz F. Minei Wanderlei Zapella Izane L. Ciconeti Uedersaid de Godoy Leite

Felipe Hening Manfred Meier Wanessa Morssanei Juliana Gumz
..

��I Gilberto Marcos Zapella Mara Alves Grandberg Julio C. Braz I II

Sonha com um cardume de corações
loucos. No território do devaneio,

podem sermamíferos ou aves de

arribação. Não importam as escolhas.

Como se peixes fossem, as palavras
tomam de assalto a imaginação
precária. De repente, murmúrios,
véspera de fala. .Sons indefinidos
cedem�milimetricamente, seu espaço
a algomais concreto. Pétalas de
flor verbal, sílabas sibilam sentidos,
arrancando do âmago de dentro,
esforço inútil, a breve tentação do
poema. Acorda ce sobressalto, súbito

igual a sobrevivente de pesadelo
marítimo. Nau frágil, naufrágio, sem
direito a bote salva-vidas.

Espreguiça, coloca asmãos em frente

aos olhos remelentos. Busca a frieza

líquida, jato d'água na cara. O sabonete

desliza pelo nariz, flagrante fragrância
consome flancos da face. Os lábios e a

boca, brutos, sentem o gosto do sabão,
nem doce nem amargo, quase igual

Novelas
LADO II. LADO - GLOBO· 18R

Edgar deixa Melissa no colégio. Constância avisa a Albertinho que ele vai se

casar, assim que a revolta dos marinheiros acabar. Laura não consegue emprego no

colégio de freiras. Edgar afirma que vai conseguir uma reportagem sobre a Revolta

da Chibata. Laura vê Edgar na rua. Neusinha ameaça Diva para Quequé. Fernando

engana Edgar para se reaproximar de Bonifácio. Diva sugef.� terminar com a compa

nhia de teatro. Catarina maltrata Melissa. Laura procura Sandra e Eulália desconfia.

Caniço ameaça Berenice. Zé Maria teme que o Rio de Janeiro seja bombardeado.

Berenice descobre que Isabel envia dinheiro para Afonso. Edgar se oferece para

acompanhar Assunção a um dos navios da Revolta da Chibata.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19R

Juliana se afasta de Fábio; mas não consegue ir embora. Vânia chega em seu

apartamento pouco antes de Manoela. Charlô ouve Agenor falando sobre uma nova

sabotagem à Positano e o prende. Analú leva Kiko ao estúdio para ver as fotos que

Nando fez para a campanha da Positano. Juliana conta para Mânoela que é amante

de Fábio. Veruska arma a fuga de Agenor. Nando conta o que houve entre ele e

Roberta no iate e Otávio ri da ingenuidade do motorista. Nenê chega com um homem

mal-encarado à casa de Semíramis e um investigador os observa. Fábio agradece
Carolina por ter avisado a Vânia sobre Manoela. Manoela exige que Felipe mande

Vânia embora. Kiko acusa Roberta de terum caso com Nando.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Helô liga para Antônia e Arturo atende e confirma que sua nora está com um novo

negócio. Morena não consegue contar para Theo sobre sua possível viagem para o ex

terior. Diva se interessa em comprar a casa de Lucimar. Helô descobre que a identidade

que Wanda apresentou é falsa. Wanda conversa com Santiago. Aída avisa que viajará
para encontrar o coronel Nunes. Lívia avalia Rosângela e Jéssica. Lucimar avisa aNil

ceia que elas serão despejadas se não pagarem o reajuste do aluguel. Morena viaja com
Junior para um evento da cavalaria. Morena conhece Aída na pousada. Buque descobre

que Pepeu está ganhando dinheiro alugando o iate de Mustafa para turistas. Zyah dá

uma flor para Bianca. Maitê encontraWanda na rua.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Crônica

Um dia como
OUtro qualquer

remelexo na cama, de um lado para
o outro, o ronco a azucrinar ninguém
mais, a solidão do espaço vazio, dois
travesseiros abraçados à cintura.
Escova os dentes, o creme dental

atingindo, míssel pastoso, a cárie
desatenta, a visitamais uma vez
adiada ao dentista, o hálito impuro,
como se dali saísse estrepitoso
vulcão. Coloca a roupa bem devagar,
escondendo o físico maltratado

dos anos, a ausência total das

caminhadas, nem mesmo as peladas
que antecediam a grande resenha
esportiva das cervejas geladas e

espetinhos de alcatra. Entra no velho
Ómega preto, freguês constante das
oficinas mecânicas que dividem em

três vezes no cheque, no vermelho,
cor da vergonha em não mais dar

conta de si próprio. Desliga o alarme,

liga o carro, atravessa os limites da

garagem e ganha o asfalto. A cidade o

espera. Na devora de mais um día.

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

Esta é a

Laika,que
completa
9 aninhos

com a Família
Vitorello

neste dia 18

m

1í!�1 "I @mundn :rnoçIet:np""
teçoolQgicau\ç1J.te a�a�l,Ça�Q .

I, � g�ob�adoi adquiriu. .1.

um grau de complexiaade
nunca visto na história da
numarlldade - porém seu

equilíbrio é tão precário
quanto um castelo de
cartas. É o que o renomado
cientista de sistemas John
Casti expõe, de forma
cristalina, em seu novo livro.
Basta o empurrãozinho
do inesperado para que
a civilização como a
'conhecemos entre em pane,
com consequências graves.
Casti examina aprobabilidade
de ocorrência de eventos
extremosprovocadospelo
próprio homem. E omais
assustador é que todos
os eventos catastróficos

apresentados no livro já
aconteceram antes,
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Ney Latorraca pode
deixar o CTI

o estado de saúde do atorNey Latorra
ca já apresenta excelente melhora, segun
do boletim médico divulgado quinta-feira.
O ator não precisamais de medicamentos
para controlar a pressão arterial e também
não apresenta sinais de infecção. Segundo
a equipe médica, caso o paciente perma-

.

neça por 48h sem necessitar do equipa
mento' ele já poderá ser transferido para a

unidade semi-intensiva.

Tirinhas

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20

.ARCOIRIS 2

.'
• Hotel Transilvânia - Dub. -. 14:30
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00, 21: 1 O
.ARCOIRIS 3
• 007 O era ão S all- Le . -17:00,21 :30
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 15:00, 19:40

SHOPPING MUEUER JOINVIUE
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 13:30, 16:20, 19:00
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21:40

.GNC2
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe -13:15,17:20
• Possessão - Leg. - 15:20, 19:30
• GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00

JOINVIUE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Crepúscelo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 19:00, 21 :40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:30, 16:50, 18:50,21 :10
.GNC3
• Argo - Leg. - 19:30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. -

13:2015:10
-Ted - Leg. -17:00, 22:10
.GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:40 16:30

19:1021 :50
.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00
.GNC6
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18:30
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Frankenweenie (3D) - Dub. -14:10,16:10

SHOPPING ·NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
.GNC2
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Dub. -14:00,

. 16:40,19:20,22:00
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30,19:1021:50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - [ego - 15:50, 18:40
•O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. - 13:50
• Possessão - Leg. - 21 :30

.GNC5
•Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:40, 18:50, 2f:00
• SALVAVIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13hOO, 18h30
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 15h45, 21 h15
• CINÉPOUS2
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 12hOO, 14h45,
17h20, 20hOO, 22h30
• CINÉPOLlS 3

. • Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 14hOO, 19h20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final -Leg. - 16h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 17h50, 20h50
• E a Vida Continua... - 13h20, 15h30
• CINÉPOUS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h20
• Três Histórias, Um Destino - Dub. - 17h30
• Argo (Estreia) - Leg. - 19h50, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h50, 16h35, 19h20, 22h05
• CINÉPOUS7
• Até que a Sorte nos Separe - 14hoo, 16h20, 18h50, 21 h20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. -14:00, 16:20,
18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal4 - Leg. -14:00,15:50,17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. - 14:20, 16:10
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

Winits interpretará
enfermeira

Danielle Winits viverá uma enfermei

ra na primeira novela deWalcyr Carrasco
para as 21h na TV Globo. A trama substi

tuirá "Salve Jorge" de Glória Perez e ainda
não tem nome definido. Ela atualmente

está fazendo par romântico com o cantor

Leo Jaime na novelinha teen "Malhação"
que passa no finais de tarde. A loira inter

preta Marcela, uma professora de Educa
ção Física.

Larissa Maciela�
de cabelo raspado

Giba desmente
-

separaçao
Enquanto Cristina Pirv dá como cer

to o fim do casamento de nove anos com

Giba, o atleta desmente. Em sua página do
Facebook, o campeão olímpico publicou
um comunicado sobre o assunto. No texto,
ele fala que o relacionamento entre os dois

passaporuma "profunda crise que se acen

tuou nos últimos dias". Já Cristina postou
no Twitter uma mensagem, que foi apaga
da em seguida, onde falava em separação.

Horóscopo
CV) ÁRIES

. 1 .

situações d�c�is �n�olvendo tarriil�ru:.es nã,� estão
-

descàrtadas;Aja rapldo e com precisãol Críticas
podem surgir, mas não se incomode com isso. No

camposentimental, cuidado para não anumar
conflitos à toa com a sua cara-metade. Cor: roxo.

TOURO

Hoje, você terá disposição de sobra, aproveite o dia

para colocar sua casa em ordem e mudar os móveis

de lugar. Dedique mais tempo para atividades de lazer
na companhia da pessoa amada À noite, saia para
passear e se divertir. Cor: tons claros.

II GÊMEOS
O seu dinheiro merece uma atenção especial neste
sábado. Evite investir um alto valor em algo incerto.

Mantenha o foco em suas atividades e faça uma coisa
de cada vez. Declare-se àquela pessoa que faz seu
coração bater mais forte! Cor: cinza .

§ CÂNCER
Há indícios de pequenos atritos em seu ambiente

familiar. Seja flexível e conseguirá superar qualquer
desafio. Abra-se ao contato com parentes, aproxime
se deles e não terá do que se arrepender. Não force

situações com quem ama Cor: amarelo.

LEÃo
Cuidado com pequenos acidentes - faça uma tarefa
de cada vez. Em casa, ofereça segurança aos seus
familiares e estabilidade para sua alma gêmea.
Pequenas brigas podem surgir em relações antigas -

seja paciente e tudo vai melhorar. Cor: vermelho.

YYk VIRGEM
I l,f Distrações e contrariedades podem surgir neste dia,

mantenha a calma e tudo vai se resolver. O conselho

dos parentes mais velhos pode ajudar você a tomar
uma decisão importante. No campo afetivo, mantenha
se sempre pertinho de quem ama Cor: roxo.

,j

Filha de Ale Ambrosio
dá entrevista para TV

A carreira de modelo de Anja, filha de
Alessandra Ambrosio, começou oficial

mente. Ela estrelou uma campanha para
a marca London Fog. E não é só nas fotos

que a pequena brilha. Assim como a mãe,

Anja lidamuito bem em frente às câmeras.

A fofuxa deu uma entrevista para o progra
ma "GoodMorningAmerica", daABC, e fa
lou o que é preciso fazer em um ensaio fo

tográfico: "Ficarmais bonita que amamãe".

.n. UBRA
- Lute para ter um dia de paz e conforto em sua casa.

Também indicado para fazer uma faxina completa em
todos os cômodos de seu lar, jogando fora o que não

tem mais serventia No romance, cuidado com atrasos

ou poderá entrar em conflito. Cor: vermelho.

m ESCORPIÃO
Ii L. Selecione as suas amizades e reflita se não vale

a pena romper com as pessoas que lhe fazem

cobranças o tempo todo. Dia excelente para atividades

físicas que exijam resistência Fale a respeito dos seus
sentimentos à pessoa amada Cor: branco.

.

.. � SAGITÁRIO
)(.

-

Afaste-se das encrencas com o pessoal de casa Cuide

do bem-estar dos seus parentes, sem dar margem

para desentendimentos. Saiba delegar tarefas para
não se sobrecarregar e agende um programa bem

gostoso com sua alma gêmea. Cor: tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Você não gosta de contrariedades, mas não convém
discutir. Procure adotar umdiálogo inteligente com
quem discorda de você. Em família, cuidado para não
falar coisas das quais possa se arrepender depois.
Espante os atritos no romance. Cor: marrom.

� AQUÁRIO
""""""'"

Fique longe dos problemas e das angústias que
roubam a sua paz de espírito. Ouça os ensinamentos
dos familiares mais velhos para lidar com as situações
mais críticas. Aconselhe-se também com sua cara

metade, relatando os conflitos. Cor: verde.

PEIXES
Será melhor não confiar na sua intuição, mantendo
os pés firmes no chão. É possível que se decepcione
com um colega e, por causa disso, poderá selecionar
melhor suas amizades. Terá momentos alegres em
casa Leve sua união mais a sério. Cor: rosa.
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ui!
Quer publicar sua foto' �É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

.

Um clique da
princesinha Nayara
Elyzabeth Marquardt

que dia 15 completou 11

meses. Os pais Rafaela e

Anderson te amam!

Brwta Lethicia Soares

completa um aninho
dia 19. Desejamos
felicidades e temos
certeza que esta

princesinha continuará
alegrando nossas vidas.
Mamãe Veridiana e

papai Gerson te amam!

OlgaCarine
comemora

aniversário neste
sábado e recebe
o carinho do

marido Márcio e

da f"JIha Mariana.

Desejamos
muitos anos de

vida, felicidade,
paz, saúde,
sucesso e a

benção de Deus
em nossas vidas!

Vilmae
Lauride

comemoraram

dois anos
de namoro
no dia 16.

Felicidades!

Parabéns

para Adriana
D. Girolla que
completa 24
anos hoje.
Quem deseja
tudo de bom
,I'

e seu esposo
Geovani e
seus amigos
do Moto

Clube Alta

Rotação
e demais
familiares

Baile público
AAssociação Desportiva e Recreativa
Amizade, de Iaraguá do Sul, promove neste

sábado, baile público com animação da
Banda San Marino, do Rio Grande do Sul,
com início às 23h. Ingressos antecipados
a R$ 15 nos seguintes locais: Posto Mime
do Kohlbach, Mime da Barra, Lanchonete
Skini House, Mercado Destac e no Bar da
Sociedade. Endereço da Sociedade: rua
Roberto Ziemann, 3.174, Bairro Amizade.
Informações no telefone 3371-3257 ou por
e-mail sociedadeamizade@yahoo.com.br.

Festa e baile
A Sociedade Catarinense de Brüderthal
convida para tradicional festa e baile de
Rei e Rainha que acontece hoje, na sede
da sociedade, na Rodovida do Arroz,
em Guaramirim.A programação inicia
as 17h, com concentração dos sócios
e simpatizantes, seguido de busca das

majestades Anderson e Raquel Morch. As 20h
será servido jantar e as 22h começa o baile
com animação da bandaAdlers Band.
Mais informações através do telefone
3373-0242 ou 9139-0272.

A Sociedade
Catarinense
de Briiderthal

promoveu no dia

3, um jantar de
, confraternização
com os participantes
do Torneio de Tiro,
realizado uma
vez por mês, de
fevereiro a outubro.
Na ocasião foram

entregues troféus
e medalhas aos

melhores atiradores

Princesas e Rainha
da 12a Sonhstiefe

Vereinfest, da
Sociedade de

Atiradores Ribeirão
Grande da Luz.

Simpatia - Fernanda

Lemonge,2a
Princesa - Charlene

Odeli Vargas, la
Princesa - Sandra

Effting e Rainha -

Brwta Raauenz

�
.

Alguns cliques da Festa de Rei com Baile Temático, resgatando as

tradições da década de 1960, realizado pelo Salão Barg, no dia 10
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FONTE E FOTOS: NESTLÉ

Tudo ótimo!

Receitas nutriti s
-

para as crlan s

Pavê vitaminado
3 colheres (sopa) de Nutren Kids Nestlé sabor morango
Meia colher (sopa) de amido de milho
2 biscoitos Passatempo Nestlé leite quebrado grosseiramente
3 uvas picadas, sem sementes

Em uma panela pequena, dissolva o Nutren e o amido em meia xícara (chá)
de água. Leve aofogo, mexendo sempre, por cerca de cinco minutos ou até

engrossar. Em uma taça pequena, coloque metade do creme, distribua os

biscoitos Passatempo, faça uma camada com as uvas e finalize com o res

tante do creme. Leve à geladeira por cerca de uma hora.

Sanduichinho de frango
1 xícara (chá) de ricota amassada
6 colheres (sopa) de Nutren Kids Nestlé sabor baunilha
Meia colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado
Meia lata de milho em conserva escorrida
4 fatias de pão de forma integral
2 folhas de alface
4 tomates cerejas em rodelas
4 colheres (sopa) de cenoura ralada

Em um recipiente, misture a ricota com o Nutren, meia xícara (chá) de
água e o sal. Acrescente o frango desfiado, o milho, e mexa bem. Coloque o

creme sobre duas fatias de pão, as folhas de alface, as rodelas de tomate e a

cenoura ralada.Finalize com as outras fatias de pão, corte ao meio e sirva.
Se desejar, tire a casca do pão de forma.

Cuca de pêra
Farofa: 4' colheres (sopa) de açúcar
4 colheres (sopa) de Farinha Láctea Nestlé com Aveia

, meia colher (chá) de canela em pó
Cuca: 4 peras sem casca, em cubos pequenos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de Farinha Láctea Nestlé com aveia
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha
1 colher (sopa) de fermento em pó

Farofa: Em uma tigela, misture os ingredientes e reserve.

Cuca: Em uma tigela, misture a pêra com o açúcar. Cubra com filme

plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Acrescente a farinha de

trigo, a Farinha Láctea, o óleo, os ovos, a essência de baunilha e o fermento,
em pó. Misture bem e despeje em uma forma de aro removível (24 cm de
diâmetro). Polvilhe a farofa reservada e asse em forno médio-alto (200°C),
pré-aquecido, por cerca de 45 minutos. Desenforme e sirva. Se desejar,
decore a cuca com fatias de pêra.

../

Caldinho verde
2 batatas picadas
1 pacote de Nestlé MaggiMeu Instante Batata assada com carne e toque de
cebola tostada
Meia xícara (chá) de couve picada
Meía xícara (chá) de presunto

Em um recipiente refratário de bordas altas, coloque a batata com duas xícaras
e meia (chá) de água. Leve ao microondas por cerca de 12 minutos, na potên
cia alta, mexendo nametade do tempo. Retire da água, espere esfriar e passe
por um espremedor de batatas. Na água do cozimento das batatas, misture
a couve, oMeu Instante Maggi, o presunto e as batatas espremidas e volte ao

,
microondas pormais cerca de 4minutos em potência alta. Mexa bem e sirva.
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revisão do Inpo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Temperatura
em elevação
Sábado e domingo: O sol

aparece em todas as regiões,
mas persiste a condição de

pancadas isoladas de chuva,
. especialmente no Litoral
eVale do Itajaí, devido
à circulaçãomarítima,
menos ativa nestes dias.

Temperatura em gradativa
elevação. Segunda e terça
feira: Sol com aumento de
nuvens e pancadas isoladas
de chuva com trovoadas.

� �..

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

� i!l� ,1'/
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jal'aguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sudeste 5km/h 100
• 9h Sul-Sudeste 5km/h 100
• 12h Leste-Sudeste 10km/h 76
• 15h Leste-Sudeste 13km/h 60

2mm

80%
• 18h Leste 17km/h 58

de possibilidade
• 21 h Leste 13km/h 76 de chuva.

Humor
Baratas a domicílio
Em umamercearia de bairro:
- Sabe, seuAlcides, lá em casa está cheio de barata! O senhor não tem

nenhum veneno eficiente aí?
-Tenho. sim - diz ele, pegando o inseticida -Você vai levar pra casa?
- Não - responde ele, com cara de tolerância zero - Prefiro trazer as

baratas aqui pro senhor matar!
�\

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
lca
(.)4\
:::s
-

Q
cn

t
r

• MINGUANTE 7/11

'. NOVA 13/11

'. CRESCENTE 20/11

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul

�I lôJ

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

17°C"

1 4°
SEGUNDA

MíN: 17°C
MÁX: 27°C

-:
Lembre-se de
hidratar-se! TERÇA

MíN: 17°C
MÁX: 30°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6h02: 1,5m
.13h: 1,5m
• Baixamar
• 9h34: O,4m
• 23h: O,4m

Itajaí
• Preamar
• 4h12: 1,1m
• 16h46: O,9m
• Baixamar
• 8h01: O,5m
• 22h01: O,3m

Florianópolis
• Preamar
• 4h24: 1,1m
• 10h53: 1m
• Baixamar
• 7h47: O,5m
• 20h28: O,3mTábua

das marés Imbituba

CHEIA 28/11

• Preamar
• 4h08: O,5m
• 8h09: O,6m
• Baixamar
• 12h02: O,4m
• 23h23: Om

\

1 2. 3 4 5 6 7 8 9f

I

2 II
3,

4

5

6

7 II
8

,:":';��2f�tsÚ;á�-iBá311�(fj • �:Iaeeft'emli�é: (5 primelhj revista de 'po1cixtpos'cr:uzaaos' dQ BraSIL

'

I I
J I I

HORIZONTAIS
1. Sujeito a mudança, alteração
2. O continente mais populoso I Elemento de compo

sição: um bilhão
3. luta pelos direitos dos trabi;ilhadores J Um grande

afluente do Amazonas
4. Mulheres nascidas em um dos' países fronteiriços

ao' sul do Brasil
5. Um osso da face I Habitação de Indios
6. Exprimir em altas vozes
7. Prisioneiro que fica como garantia
8. A menor unidade fonética que pode ser articulada e

percebida acusticamente
9. Movimento dos Sem-Terra I Temperatura elevada
10. Importante cidade paranaense do norte do estado
11. Adormecer (criança) ao som de cantigas / O nome

da letra que, em algarismos romanos, vale 10
12. Os animais que formam uma matilha / (Pop.) In

divíduo tato, simplório, que se deixa enganar fa
cilmente

13, Que está ao lado,

VERTICAIS
1. Oferenda a Exu, especialmente nas encruzilhadas

/ Capenga
2. Emprestar dinheiro a juros excessivos I Mulher que

vigia secretamente alguém ou algo
3. Ocupante efetivo de cargo ou função j Passagem

subterrânea de uma estrada
4. Alcoólicos Anônimos I Os jogos que formam um

set no tênis I Cada uma das divisões dos tabuleiros
de xadrez e de dama

5. livrar de impurezas
6. A fêmea do cavalo / Tocar de leve em alguma coisa

/ Unidade de medida equivalente a 30,48 em

7. Planta também é conhecida coma açucena ou tis
I Amassar ou mexer muito (uma substância), para
amolecer

8. Planta herbácea, usada como expectorante remédio
contra mordidas de cobras, escorpiões e insetos'!
A Maria companheira de lampião, rei do cangaço

9. Fruta seca ao solou em estufa I Outro nome para o

guarda-chuva.

��---+--�--�--+---+---��--�I
��---+--�--�--+---+---��--�i

i

9��--r-�--T--+--��--��t
��---+--�--�--+---+---��--��

j
10 �
�-4---+--�--�--+---����--��

..

;i!l

J�-4---+--�--�--+---����--�<
{?l

12. 'IJ,

�-4---+--�--�--+---����--�i
�

13 i
��--�--�--�--�--._--��--��

11

'IOS eJRd

'BSSBd '6 '1l1!U09 'O!lllnE) 'S 'JexetRW 'O!Jjl 'L '�d 'jelal:j 'en53 '9 �mo!J!md '9 'RS!!!)
'salUll9 ''rf'r;J 'Ir 'laU\ll 'jlltnl!! 'g '!lIas:! 'JeJIlSn 'Z 'oDlmw 'tlqíllflGG!I'l '� :Slvmll::E1A

'jllJ<Jtlll 'g� 'Ol1ld 'sa�!) 'ZI
'S!X 'JIlU!N '�I 'eUll.l1l:JlldV ·O� 'JOI!!:) J.SVII 'S 'IlCj11I!S 's 'lU\lja\:l"L 'j!weJg '9 'l!:JO
)!lIRW '5 'sllwnfifl10 '1; 'snJnd '�n:> 'f: 'eO!9 'l'!!S\i 'l 'laAy�nw '� :SI\ilNQZ!HOH

.

oy)nlOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponlíne.com.br FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2012 119 1 OPIN.lÃO

OO.to rle
Romeo Piazera

Júnior,advogado

ista,

A importância'daOAB na sociedade
Na próxima segunda - feira

(l9), ocorrerão as eleições
para a escolha dos próximos di
rigentes da OAB em todo o Es
tado de Santa Catarina. Serão
escolhidos não só os dirigentes
para comandar a OAB Seccio
nal de Santa Catarina no triênio

2013/2015, como também os

dirigentes que terão a nobre e

importantíssimamissão capita
near os rumos de cada uma das
44 Subseções da OAB existentes
no nosso estado. Aqui em Iara
guá do Sul - 23a Subseção da
OAB 1 SC (integrada também pe
los municípios de Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaran
duba), aproximadamente 545

advogados eleitores estão sendo
chamados para o exercício do

voto, que é obrigatório.
As eleições que ocorrerão no

âmbito da OAB/SC, são particu
larmente importantespara todos
os advogados que, diariamente,
demaneira incansável, lutam em

nome dos seus clientes, sendo,
não raras vezes, a única e última
voz desses, no afã de lhes assegu
rar respeito, justiça e cidadania.
As eleições da OAB/SC, também
se apresentam como de extrema
relevância para toda a socieda
de catarinense em geral, assim
como para a nossa sociedade
macro-regional (Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Schroeder
e Masssaranduba), visto ser aqui
o palco no qual a grandemaioria
dos advogados eleitores exerce

esta apaixonante profissão, que
serve de um dos fundamentos

para a manutenção do nosso

Estado Democrático de Direito,
impedindo que ocorra o império
da injustiça, do desrespeito às leis
e às instituições. O advogado é
um agente distribuidor de justi
ça, posto que é através dele que
se inicia a proteção dos direitos
tidos como vilipendiados. Uma
sociedade justa e cidadã só pode
ser forjada através de uma atu

ação firme e ética por parte dos

advogados que a integram.
Na nossa região, a OAB sem

pre esteve presente e atuante

nos momentos em que foi cha
mada ao envolvimento, assim

.

como em momentos em que,
mesmo não tendo sido provoca
da, tomou a frente demovimen
tos importantes que sempre
procuraram defender e pr�te
'ger os princípios da ética, da
moralidade pública, do respei
to às leis e às instituições. A(o)
s advogada(o)s que integram
a nossa 23a Subseção da OAB1

SC, de maneira incansável, dia
riamente' lutam para fazer algo
que na teoria é muito simples,
mas que na prática apresenta,
por vezes, abissais dificuldades:
fazer com que haja o império da

justiça sobre a injustiça. Esta é,
em síntese, a missão de toda(o)
advogada(o).

Portanto, neste momento

. pré-eleitoral que ocorrerá no

âmbito da OAB/SC, devemos

reconhecer e enaltecer todos os

trabalhos e esforços que foram

realizados arduamente por todos
os ex-presidentes da nossa 23a

Subseção (Drs. Humberto Pra

di, Robert Donath, Jurandyr H.
Bertoldi, Paulo Luis da S. Mattos
e Osmar Graciola), assim como

pelo atual presidente Raphael R.
Lopes, bem como por suas equi
pes que lhes deram e dão suporte,
visto que sem este voluntarioso e

dedicado trabalho à advocacia re

gional catarinense, não teríamos

chegado até aqui com o elevado

grau de importância, respeito e

reconhecimento, através do qual
somos vistos.

Também, merece destaque
de modo especial, a participa
ção de toda(o)s os advogada(o)
s integrantes da nossa 23a Sub

seção, que sempre procuraram
colaborar, cada qual do seu

modo, para um fortalecimento
da advocacia na nossa região.
Sem este apoio e participação
nada teria sentido.

Particularmente, sinto-me

orgulhoso em pertencer a uma
classe de profissionais que
abraçaram a advocacia como

um sacerdócio, que possui a

missão ímpar e extrema de lu
tar diariamente pelos ideais de

ética, justiça, respeito às leis e

às instituições, e que acredita

que só com uma advocacia for
te e respeitada, em todos os ní

veis, é que se conseguirá atingir
a plenitude da cidadania.

ASMA
A asma brônquica é a inflamação crônica dos brônquios,
que ficam mais estreitos e dificultam a respiração do pa
ciente em episódios repetidos de tosse e falta de ar. A asma

é uma doença hereditária que acontece principalmente em

famílias de indivíduos alérgicos (atópicos)
A doença não tem cura, mas pode ser controlada com

tratamento adequado, possibilitando ao paciente ter vida
normal, inclusive com a prática de esportes.
Os sintomas da asma brônquica são episódios de:
* Falta de ar
* Tosse
* Cansaço
* Chiado e aperto no peito.
Recomendações importantes:
* Não há como curar a asma, mas é possível prevenir

as crises de falta de ar com medicamentos de uso

profilático ou por mudança de comportamento;
* A natação pode ser um bom exercício para o

asmático, entretanto, deve haver sempre orientação
de um profissional especializado, porque exercícios
intensos praticados por pessoas pouco acostumadas

podem piorar o quadro de sintomas;
* Também é possível prevenir a doença evitando-se certos

medicamentos, que agravam os sintomas. Alguns adultos
com asma têm crises ao usar beta-bloqueadores (indicados
para o tratamento de hipertensão, arritmias e enxaqueca)
ou o ácido acetilsalicílico, por exemplo;
* Embora não tenha cura, a asma deve ser controlada,
pois existem quadros bastante graves que colocam
a vida dó asmático em risco.

Fonte: www.crisedeasma.com.br

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

importantes relacionadosà saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

tOBITUÁRIO
Nascido em 9 de dezembro de 1950, Adalberto Fugel ficou co

nhecido pela simpatia com os vizinhos, no bairro Braço do Ribeirão
Cavalo. Trabalhou como técnico em refrigeração, lotoeire e, por úl

timo, porteiro, na Marlan Malhas. Foi casado por 27 anos com Líbia

Tavares, com quem teve três filhos. Adalberto também criou os seis

filhos que teve com a ex-mulher. Líbia se lembra do marido como um

pai amoroso, brincalhão e um homem compreensivo. "Ele não foi
só um companheiro, mas um amigo, irmão e conselheiro". A esposa
conta que Adalberto gostava muito de novidades e de ser o primeiro
em tudo. "Ele foi o primeiro da família a ser cremado". Adalberto

Fugel, de 61 anos, faleceu na segunda-feira (12), às 12h, Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na terça-feira, a 1 h, na Capela Mortuária da
Vila Lenzi. O corpo foi cremado em Balneário Camboriú.

• Servino Konig, de 74 anos, fa
leceu na manhã de segunda-feira,
em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na terça-feira (13), às

8h30, na Igreja Luterana do Alto
.

da Serra.

• Christina Tischner Schroeder,
de 88 anos, faleceu na segunda
feira, às Bh, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu no dia seguinte,
às 10h, na Igreja Cristo Salvador,
no bairro Barra do Rio Cerro. O

corpo foi sepultado no Cemitério
da Barra do RiQ Cerro.

• Carmelino Gili, de 65 anos, fa
leceu às 9h de segunda-feira, em
Jaraguá do Sul. O velório acon

teceu na terça-feira, às 9h, na

Capela Mortuária Maria Leier. O

corpo foi sepultado no .cemitério
do Centro.

• Verginia Scalvin Dal-ri, de 82

anos, faleceu na segunda-feira, ás
15h 15, em Jaraguá do Sul. O ve

lório aconteceu na terça-feira, às

16h, na Capela Mortuária da Vila
Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Thor Varela, de 14 dias, faleceu
na segunda-feira, às 16h20, em

Jaraguá do Sul. O velório acon

teceu na manhã de terça-feira, na
Capela Mortuária Maria Leier. O

corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.
-

• Gilmar Antonio Frhustuck,
de 54 anos, faleceu na terça-feira
(13), às 10h55, em Guaramirim.
O velório aconteceu na Capela
Mortuária Rio Branco, no bairro
Rio Branco. O corpo foi sepultado
no cemitério da mesma localidade.

• Herbert Helter, de 83 anos,

faleceu na terça-feira, às 16h30,
em Jaraguá do Sul, O velório
aconteceu na tarde do dia seguin
te, na Comunidade São Paulo. O

corpo foi sepultado no cemitério

do bairro Rancho Bom.

• Irene Barbosa da Silva Ma

tos, de 87 cnós, faleceu na terça
feira, às 19h, em Guaramirim. O
velório aconteceu na quarta-feira
(14), às 16h, na Capela Mortuá
ria Bom Jesus. O corpo foi sepul
tado no Cemitério Municipal de
Guaramirim.

• Carmelo Zânluca, de 73 anos,

faleceu na quarta-feira, às 6h, em
Guaramirim. O velório aconteceu

na tarde do mesmo dia, na Cape
la Mortuária Bom Jesus. O corpo
foi sepultado no Cemitério Muni

cipal de Guaramirim.

• Milda Rudiger Peschke, de 68

anos, faleceu na quinta-feira (15),
a 1 h30, em Schroeder. O velório
aconteceu no mesmo dia, às 1 7h,
na lqre]o do Brasil. O corpo foi se

pultado no Cemitério Bom Jesus.

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.

Grupo Pegoraro contrata:
Vendedor Pracista

Região: Jaraguá do Sul e região
Conhecimento em vendas, negociação de alimentos ou bebidas

Ter moto/carro própria(o).
Interessados enviar currículo com pretensão salarial
Para: maria.cristina@grupopegoraro.com.br

Repositor de Mercadorias

Região: Jaraguá do Sul e região
Para ofetuar promoção e reposição de produtos nos clientes.
Necessário ter moto própria.
Nossa empresa oferece salário compatível + ajuda de custo.

Interessados enviar currículo com pretensão salarial

Para: maria.cristina@grupopegoraro.com.br.
Interessados enviar currículo com o nome da vaga para: maria.

cristina@grupopegoraro.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL·
Faça como manda.a 'ei: Publique emjornal de grande circulação

o jornal O CORREIO 00 POVO atende preceitos da lei 289/SA por
enquadrar-se como jornal diário de grande circulação

local e regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919
"";,;,,,,
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Cam e nat Catarinense

Elenco do Iuventus
vai ganhando forma

Com 17 atletas jácontratados, Pingo analisa
as chances da equipe jaraguaense na elite

JARAGUÁ DO SUL, , ", ..

Henrique Porto

Um time valente e polivalen
te. Essa deve ser a cara do

Iuventus no Campeonato Catari
nense de 2013. Durante as contra

tações, o clube está levando em

conta dois fatores principais: o

fato dos atletas atuarem em mais
de uma posição e já terem dispu
tado competições nacionais.

"Nossa preocupação é trazer

jogadores competitivos, com

um bom número de partidas no
currículo. Queremos contar com
atletas vencedores e acostuma

dos a jogar competições nacio

nais", afirmou o técnico Pingo,
que conduz as negociações junto
com a diretoria de futebol.

_Pingo prevê um campeo
nato difícil pela frente e deixa
claro que o principal objetivo
da equipe será buscar a vaga no

Campeonato Brasileiro da Série
D. "Será um dos campeonatos
mais fortes.dos últimos anos.

Teremos uma equipe da Série A

e quatro da Série B do Brasilei
ro. Por-isso nossa preocupação
em fortalecer o grupo de forma
consciente", ponderou.

Segundo o' comandante tri

color, os jogadores estão sendo
contratados para buscar uma

vaga na equipe titular e não ape
nas para compor o elenco. "Esta
mos nos fortalecendo com joga
dores que eu conheço e sei que
serão importantes para o grupo
do Iuventus" O treinador acredi
ta que o fato de termantido uma

.

base irá ajudar na formação da
nova equipe. "Isso é importan
te, pois nos dá um bom início.
Agora, acrescentando esses joga
dores, creio que vamos iniciar o

campeonato fortalecidos".
Sobre a briga pela única vaga

na Série D, Pingo acredita que
será muito complicada. "Temos o
Metropolitano, oAtlético de Ibíra-
� .

ma - que sempre monta equipes
fortes, o Camboriú e o Guarani",
ponderou. Quis o destino que o

Juventus enfrentasse logo de cara
três adversários diretos nesta bri-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ATUANTE Ao lado da diretoria de futebol, técnico

Pingo está à frente das negociações com os atletas

ga. O primeiro é o Metropolitano,
no dia 20 de janeiro, no João Mar
catto. "Teremos muitas dificulda
des nesses três primeiros jogos,
especialmente contra oMetropo
litano. Camboriú é uma equipe
complicada de ser batida lá den
tro. E o Atlético de Ibirama vem

se fortalecendo com jogadores de
nível. Se somarmos entre cinco
e sete pontos nesses jogos, será
muito importante para as nossas

pretensões", comentou.
Até o final de novembro o

treinador espera saber todos os

nomes do elenco, que inicia os

treinos no dia 4 de dezembro.
Um dia antes acontece a apre
sentação oficial, em evento no

salão social do estádio João Mar
catto. Enquanto isso, o clube

segue atrás de mais um goleiro,
um zagueiro, dois laterais e um

centroavante. Confira o elenco
até o momento:
•Goleiros-Wanderson eMaurício
• Laterais - Paulinho e Michel
• Zagueiros - Peixoto, Charles e

Fabinho
• Meio-campo - Anderson Pe

dra, Evandro, Mauro Cardoso,
Iocinei, Max, Giso e Geninho

• Atacantes - Lourival, Romero
e Marcelo Quilder

Queremos contar
no elenco com

atletas vencedores,
competitivos e

acostumados a

'jogar competições
nacionais.

PiDgo, técnico
do Juventus

,
Iil

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Deu fim...

O presidente Ierri Luft foi inteligente e ficou fora da 'bola

dividida' na questão do repasse da verba da Chevrolet aos
clubes do Campeonato Catarinense. Se "macaco velho não
coloca amão em cumbuca", o que dizer de macaco novo,
então? Creio que seu posicionamento foi o correto, ao esperar.
os desdobramentos dessa história, que ainda vai darmuito o

que falar. Certamente a Federação Catarinense de Futebol vai
ter que dar uma desculpamelhor por ter dado fim no repasse.

SantoAntônio Segundona
Hoje acontecem os jogos de
ida das semifinais da Segunda
Divisão. O equilíbrio entre
as forças é grande e assim
fica' difícilapontar favoritos.
De todas as equipes, a que
menos vijogar foi o Flamengo
B. O Operário tem como

vantagem um elenco que se

conhece hámais tempo, mas
o Barrabaxomerece respeito,
assim como aTecnopan.

Interessante o evento

organizado pelo Sport
Clube SantoAntônio para
comemorar os 30 anos da

conquista do Campeonato
Varzeano de 1982. Pena ser tão
rara a realização de eventos
como este aqui na região.
Ano que vem será o basquete
.quem irá comemorar os
20 anos de suaprimeira
conquista estadual.

Jaraguá Oodles" CUp
O pioneirismo tem o seu preço. Depois uma primeira fase de
aprendizado e ajustes, a JaraguáOodles' Cup vai ganhando força
nesta segunda etapa. Neste sábado à tarde tem rodada no GT

Society.Anovidade fica por conta da implantação do tempo
_

técnico, para que as equipes possam se reorganizar em quadra.

Jasc

Com chance
de ouro

Bicicross

Competição
emSapíranga

Depois de vencer Con
córdia por 2 a 1 na manhã
de ontem e ver Joinville ser
superada por Florianópolis
em 3 a 2, a CSM viu renascer

as chances de uma medalha
de ouro nos 52° Iasc. Hoje a

equipe volta à quadra, as 9h,
contra Blumenau. Depois
'seca' Joinville, que joga às
13h15 contra o Concórdia.
Os jaraguaenses somam oito

pontos, contra dez da Krona.

Neste fim de semana a

equipe de bícicross de Iara
guá do Sul compete em Sa

piranga, no Rio Grande do

Sul, 'na etapa final do Cam

peonato Brasileiro. Os jara
guaenses vão atrás do título
nacional por (Equipes'. Para
isso, contarão com uma de

legação formada por oito

atletas, entre eles Luis Edu
ardo Markiewicz, medalhista
de ouro nos 52° Iasc,
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Será que você

uti ízu to o

seu potencia •

Autor do livro 110 Elemento Chavell Sir Ken
Robinson, um dos principais experts em

criatividade mundial, aponta que ainda existe uma
barreira que impede muitos profissionais de
descobrirem· que podem extrair o melhor de si.
Muitas pessoas não fazem ideia dos seus talentos
verdadeiros e a maioria passam a vida inteira
fazendo coisas que não gostam, tem um emprego

que só serve para pagar as contas e só esperaram
o fim de semana chegar.
E você sente o mesmo?

Página 5
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

Prepare um linal
de ano diferente

,.'

DICA DE LEITURA'

www.ocorreiodopovo.com.br

LEITURA

Prímeíro Escambo
de Livros

Vamos dar a outros a oportunidade de ler a obra que
gostamos e criar para nós mesmos a possibilidade
de ler algo novo, sem ... pagar um só centavo!

JARAGUÁ DO SUL liAproposta é prática: a pessoa leva um
livro (ou mais) e terá a disposição uma

seleção de livros didáticos e de literatura

para poder trocar no estilo IxI ", explica
Irene Albino, bibliotecária do Senac.

Interessados poderão fazer a troca

com outras pessoas que levarem suas

obras, a biblioteca contará com um acer

vo especifico para fazer trocas, além de
livros novos que foram cedidos pela Edi
tora Viena, de São Paulo. "É uma nova

oportunidade para quem gosta de ler e

aprecia leitura diferenciada. Faça o saber
circular e aproveite para atualizar sua es

tante de livros", convida Irene.

Da Redação

Todos nós temos em. casa aquele li
vro que, de tanto abrir, chegamos a de
corar o texto, não é? Vamos dar a outros
a oportunidade de ler a obra que gosta
mos e criar para nós mesmos a possi
bilidade de ler algo novo, sem ... pagar
um só centavo! Durante a Primeira Se
manaAcadêmica da Faculdade de Teco
nologia Senac (Semac), acontecerá o 10
Escambo de Livros, que promete movi
mentar a Biblioteca do Senac, de 21 a 23
de novembro.

VEM AÍ:

1 'o'
""'" I

IV SEMAC .. Semana ACadêmica da Faouldade, dé Teçnologia Senao Jaraguá dó Sul

.

� i
lilll,. l/f· !" i!Ij" rlh'ff/III WI, rlll.'lb!1JJi,�,�J/I iii;lI1Lii,. 1!!!..I1'Jl;,"!/Ii#!Idi.':il. 115. I.lii'

.

Ij".::.P \lJP,'

Que tal atualizar sua estante sem gastar nada com isso'? Sabe

aquele livro que você tem em casa, sabe que não vai usar nova
mente, mas tem pena de se desfazer'? Leve para o 10 Escambo

VAGAS ABERTAS PARA ATENDENTE DE RESTAURANTE,
,

no McDonald's de Jaraguá do Sul.
, , ,

Pré-requisitos: cursando Ensino Médio, acima de 16 anos.

Oferecemos: Assistência médica, assistência odontológica,
seguro de vida, treinamento, refeições, uniforme,

plano .de carreira, vale transporte, PPR e horário flexível.

Interessados enviar currículo para: sto.jgs@br.mcd.com
, ou entrar em contato com Fabiane ou Aline através do

telefone 47 3374-0270 ou no próprio restaurante

(Praça de alimentação do Shopping Breithaupt)
.
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MOTIVACIONAL

Benefícios de um sorríso i]
Você sabia que os
benefícios do riso e

, de uma perspectiva
mais positiva vão
muito além da simples
diversão? Confira os
motivos que fazem do

riso omelhor remédio

FONTE
........................ "

" .

Universia Brasil

Você já ouviu a frase "rir é o

melhor remédio"? Para muitas

doenças, como o estresse, ela

pode ser a verdadeira solução.
Como disse certa vez o célebre
comediante inglês Charles Cha

plin' "um dia sem rir é um dia

desperdiçado". Você deve apro
veitar todos os dias os benefícios
da terapia do riso para ser mais

feliz, saudável e satisfeito.

Confira a seguir. cinco moti

vos para rir mais durante seu dia:

COMPORTAMENTO

1. Diminui o estresse
Pense na última vez que você

riu tanto, que quase fez xixi e per
deu o fôlego. Como se sentiu de

pois? Estressado, com raiva, pre
ocupado? Muito provavelmente
não. O riso aumenta a liberação
de hormônios ótimos para o

bem-estar como a endorfina, ao
mesmo tempo em que diminui a

liberação de hormônio prejudi
ciais' como o cortisol.

2. Refresca a perspectiva
Senso de humor deixa as pes

soas mais leves, despreocupadas
e positivas. Sabe por quê? Pois

ajuda você a ter uma perspecti
va diferente sobre as coisas que
ocorrem em sua vida e trabalho,
sejam elas boas ou ruins.

3. Tem benefícios sociais

O riso aproxima as pessoas
uma das outras demaneira natural
e duradoura. Situações, comentá
rios e conversas engraçadas são as

que mais lembramos. Da próxima
vez que estiver com seus amigos,
familiares e principalmente pes-

soas que não conhece, aproveite
os benefícios sociais do riso para
fazermais amizades.

4. Aumenta a imunidade

O riso faz muito mais

do que diminuir o es

tresse, ele também
aumenta a sua imu

nidade contra doen

ças. Quando você
ri e encara a vida
comumaperspec
tiva mais positiva,
seu corpo produz I.

anticorpos e célu _

l

las de proteção.
.

5. Deixa. você
mais esperto

O riso também

pode aprimorar o

funcionamento do cé
rebro. Ele deixa você mais
criativo e estimula a criação
de novas ideias, além de au

mentar a capacidade de solu
cionar problemas, uma habi
lidade muito necessária nas

tarefas do dia a dia.

Mantenha a calma
no trabalho

"Levar todo o seu ser para o trabalho -

mente, coração e corpo - ajudavocê a trazer
asmelhores respostas para as situações".

FONTE

Noticias Universia

Um ambiente de trabalho
estressante faz com quemanter

o equilíbrio emocional e a cal
ma sejam tarefas desafiadoras.

Esse tipo de desafio muitas ve

zes pode desencadear decisões

inusitadas, como a da norte

-americana Pamela Weiss, que
em 1989 pediu as contas em

seu emprego para passar uma

temporada em um monastério

budista, na Califórnia.
Esse verão se transformou

em dois anos e, algum tempo
mais tarde, em um novo título:
o de monja zen budista. Atual

mente, Pamela oferece palestras

sobre bem-estar para empresas
como Twitter. Ela acredita que
"levar todo o seu ser para o tra

balho - mente, coração e corpo
- ajuda você a trazer as melhores

respostas para as situações".

A seguir você confere quatro
dicas para se manter mais cal

mo no trabalho:

Identifique suas bases
Para que as pessoas encon

trem o comportamento correto,
Pamela sugere que você encon

tre suas bases físicas. Da próxi
ma vez que enfrentar lima situ

ação difícil, pressione seus pés
contra o chão. "Ao estabelecer

uma fundação física forte, você

traz senso de equilíbrio para seu

corpo", explica.

Torne-se um iniciante

Muitas vezes é impossível
evitar um debate mais acalorado
com outros colegas de trabalho.

Entretanto, você pode evitar a

evolução dessa situação para
áreas mais sensíveis e emocio

nais, como a de descontrole. Se
estiver em um debate, não dis

cuta, ao invés disso, comece a

fazer perguntas. Pamela escla
rece que "ao ser inquisitivo, você
descobre novas maneiras de ver

(a situação). Isso auxilia na su

peração de obstáculos."

Nomeie seu humor
As oscilações de humor no

ambiente de trabalho podem ser

muito frequentes. Infelizmente,
na maioria das vezes você só se

lembra daquilo que foi negativo
ou mais prejudicial. Para per-

Emwn sbnples sorriso, mais de 400 músculos
faciais se movem. Além de expressar alegria, a arte

do riso tru benefícios mentais e corporais

DIVULGAÇÃO

Segurança, questionamentos e saber deixar no

trabalho todos os eventos do dia podem contribuir

para wna vida mellior!

ceber como essa mentalidade

é equivocada, Weiss sugere que
você escreva a cada hora exata

mente como se sente, resumin

do seu estado de espírito ou hu
mor. "No fim do dia, revise sua

lista. Você irá perceber que até
os piores sentimentos não du
ram para sempre."

judiciais do estresse no trabalho
é levá-lo para fora do escritório

afetando seus relacionamentos

pessoais, tempo de descanso e

lazer. "Antes de sair do escritório,
imagine uma caixa. Coloque to

dos os eventos do dia dentro dela
e enxergue-a flutuando para lon

ge. Liberar esses pensamentos
permite que você se envolva de

todo coração quando chegar em
casa", aconselha amonja.

-I

Deixe para lá
Um dos aspectos mais pre-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 , CARREIRA f FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.corn.br

CARREIRA

o que você vai ser
quando crescer?

Conforme o tempo vai passando, novas
experiências são adquiridas, novos conceitos
são assimilados e muitas famílias incorporam
o papel de destruidoras de sonhos

FONTE

Administradores.com

Às vésperas dos principais
vestibulares do país, muitos jo
vens costumam procurar servi

ços de orientação profissional
para escolher a carreira que se

guirão durante suas vidas. Em

meio a um turbilhão de dúvidas,
um dos principais pontos de re

flexão incide sobre como a deci
são que farão afetará diretamen
te sua qualidade de vida.

De início, quando crianças,
sonham em ser bombeiros, as

tronautas, jogadores de futebol,
bailarinas. Estimuladas pela fa
mília ou baseadas em arquéti
pos do herói, do invencível, da
pureza, essas crianças começam
a delinear o seu próprio projeto
de vida, imaginando e ilustrando
como serão quando crescerem.

Conforme o tempo vai passan
do, novas experiências são adquiri
das, novos conceitos são assimila
dos e muitas famílias incorporam
o papel de destruidoras de sonhos.
"Como é que você quer ser baila

rina, . filha, se não consegue nem

abrir urn espacate na educação fí
sica da escola?". "Músico? Sim, você
pode tocar quando quiser. Mas

qual será sua profissão?".
Já adolescentes, novas ambi

ções e desejos são constituídos,
associados não só à sua própria
individualidade, como também à

personalidade de seus pais. O pai
de Eduardo, por exemplo, é mé
dico e ele gostariamuito que o fi
lho seguisse sua profissão. Além
de, na maioria dos casos, ser

compensador financeiramente,
acredita que a profissão lhe dê

status, poder e grande reconhe
cimento. Mas Eduardo tem pa
vor a ferimentos, cortes, sangue
e, principalmente, à biologia.

Se já não bastasse a angústia
e insegurança diante da escolha

profissional e da promessa de ter
ou não uma carreira de sucesso,

esse jovem se depara com um

verdadeiro conflito familiar. O

pai de Eduardo tem mais do que
um sonho para seu filho, já tem o

seu destino traçado. O medo de

fracassar, de decepcionar as pes
soas e de fazer a escolha errada é
forte. Como solucionar esse im

passe?
Pesquisas apontam os bene

fícios que programas de orien

tação profissional podem trazer

não só ao jovem indeciso, quanto
àquele que já possui certa con

vicção do caminho que pretende
trilhar. Em primeiro lugar, é im

portante que o jovem conheça
suas inclinações profissionais - o

que gosta e não gosta de fazer,
o que o desafia, o que o motiva,
quais são suas habilidades, que
tipo de conhecimento gostaria de
adquirir, de que forma pretende
contribuir com a humanidade.

Eduardo gosta de plantas. Sem
pre ajudou a cuidar do jardim.
Rega, aduba e conversa com elas. É
capaz de fazê-las sobreviver quan
do já estão caídas. Também tem

'verdadeira paixão por aeromode
los. Projeta, constrói, conserta e se

interessa muito sobre seu funcio
namento aerodinâmico. Gostar
de plantas e ter habilidade em seu

manuseio não parecem suficientes

para escolher urna carreira como

biologia, ainda mais quando não

se tem afinidade com ela. Por outro

lado, procurar entender a física que
possibilita o voo pode ser urn índí-

cio de inclinação às ciências exatas.
Tendo um pouco mais de

clareza e conhecimento sobre si

mesmo, o segundo passo é inves

tigar as profissões existentes, os

cursos oferecidos pelas universi
dades e o mercado de trabalho.
Muitas profissões surgiram com

o avanço tecnológico, envolven
do a urgência pela preservação
do planeta, o crescente contin

gente populacional, o relaciona
mento familiar e social e o incre
mento do poder aquisitivo.

Analisar médias salariais,
campos de atuação, desenvolvi
mento de atividades, demandas
do mercado e potenciais locais
de trabalho nacionais e regionais
constituem-se como fatores fun
damentais na escolha conscien
te de uma profissão. E todo esse

processo deve ser acompanhado
pela família, que não deve atuar

de forma autoritária, impondo ao

filho um sonho que não é dela,
mas também não pode ser negli
gente, deixando o jovem tomar

a decisão que lhe cabe, mas sem

apoio algum. À família cabe o pa
pel de facilitar a escolha da car

reira pelo jovem, seja oferecendo
informações pertinentes sobre o

assunto ou proporcionando su

porte emocional.
Participando de programas de

orientação profissional e sendo

amparados por suas famílias, certa
mentemuitos "Eduardos" demons
trarão mais segurança e confiança
quando, finalmente, tiverem que
decidir o seu futuro profissional.

Pesquisas apontam os benetícios que progTamas
de orientação profissional podem trazer não só ao

jovem indeciso, quanto àquele que já possui certa
convicção do caminho que pretende trilhar

�
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO lTAPOCU

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

capacitacao@apevi.com.br

Data: 22 e 23 de novembro (quinta e sexta-feira)
Horário: 8h30min às 12h30min e das 13h30min às

17h30min

Data: 26 a 29 de novembro - das 19h às 22h

Data: 26 a 29 de novembro - das 19h às 22hl5min.

Data: 26 a 29 de novembro - das 18h30min às 22h

)

Data: 26 a 30 de novembro - das 18h às 22h

Data: 5 de dezembro - das 19h às 22h30min.

Data: 21 a 26 de janeiro 2013
Entrevistas: 26 a 30 de novembro de 2012

�
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BIOVITA
Tecnologias SlI<temavels

�" Catóücaa-Contabitidade §Ênta Cat.?rín_?
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A criatividade consiste em colocar.a imagi:n.ação para trabalhar. E a inovação significa colocar as boas ideias em prática
.

NEGÓCIOS

Imaginação, criatividade e

inovação para revolucionar
Muitas pessoas não fazem ideia dos seus
talentos verdadeiros e amaioria dos adultos

passa a vida fazendo coisas que não gosta,
só esperaram o fim de semana chegar!

FONTE

Administradores.com

Talento. Essa é uma caracte

rística cada vez mais exigida no

mercado. Se antes precisava -se
dos trabalhadores operacionais,
hoje, os profissionais do conhe
cimento - aqueles que colabo
ram com ideias e agregam mais

valor ao trabalho - tem sido cada
vez mais procurados.

No entanto, de acordo com

Sir Ken Robinson, autor do livro

"0 Elemento Chave" e um dos

principais experts em criativi

dade mundial, ainda existe uma

barreira que impede muitos

profissionais de descobrirem o

que podem extrair melhor de si.
"Muitas pessoas não fazem ideia
dos seus talentos verdadeiros e

a maioria desses adultos passa
a vida inteira fazendo coisas que
não gostam, tem um emprego
que só serve para pagar as contas
e só esperaram o fim de semana

chegar", definiu em sua palestra
na Expomanagement.

.

Para Ken Robinson, o grande
problema está na forma que o sis
tema educacional atua, que não

estimula as pessoas a pensarem
diferente. "Todos nós nascemos

OS MITOS DA CRIATIVIDADE

com talentos enormes, mas todo
o talento é como o mineral, pre
cisa ser extraído. As pessoas não

sabem extrair o seu verdadeiro ta
lento porque o modelo educacio
nal do último século vem suprin
do a imaginação", aponta.

Para o especialista, o mundo
atual exige uma mudança rápida
nessemodelo, principalmente por
que as tecnologias e o própriomer
cado vêm mudando rapidamente.
''A inovação das empresas é uma

das prioridades estratégicas exis

tentes. Empresas devem ser cria
tivas constantemente. Daqui a 20

anos as novas tecnologias já esta

rão ultrapassadas e muitas empre
sas não vão resistir a isso", destaca.

Muitas empresas estão inte

ressadas nesse processo, mas elas
não podem inovar da noite para
o dia. O desafio para a inovação,
explica Sir Ken Robinson, está no

Mito 1 - Só pessoas especiais são criativas

processo de incentivar a criativi
dade e promover a imaginação.

''A imaginação nos permite
trazer à mente algo que não está

disponível para ser captado por
nossos sentidos. Tudo o que é

humano vem do poder da ima

ginação. A criatividade consiste

em colocar a imaginação para
trabalhar. E a inovação significa
colocar as boas ideias em práti
ca", explica o especialista.

Mito 3 - Ou você é bom ou não é
"É preciso estabelecer um clima no qual as pessoas contribuam com ideias. É

uma passagem do estado de Gomando e controle para o de controle climático.
"Existe um mito em achar que criati

vidade requer coisas especiais ou pesso
as especiais. No entanto, fazer uma co

mida, administrar, construir uma casa,

tudo é fonte potencial de pensamento

criativo. O que temos é uma cultura de

inovação que deveria envolver a todos.
Muitas organizações dividem as equi
pes em pessoas criativas e não criativas,
e isso não deveria acontecer"; destaca.

Mito 2 - Acriatividade requeratributos
• •

especiais
"Muitas vezesme pergunto como é pos

sível incentivar a imaginação e me respon
do que uma forma é com novas experiên
cias. Se você nunca foi a uma galeria de arte,
visite alguma; se nunca viu balé, assista a

-

um espetáculo; se não costuma ir a eventos
esportivos, vá a um; se sempre segue omes
mo caminho de casa para o trabalho, ten
te um diferente. Estimule sua imaginação
com um novo fluxo de ideias", indica.

I

Para ser um grande líder não
é preciso ter ideias o tempo
todo, mas criar um ambiente

que permita que as ideias
possam ser criadas. Ele tem que
envolver a organização inte�a"
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Cabe à empresa persuadir e
convencer caela indivíduo que do
seu trabalho, pormais modesto que
seja, depende o sucesso do conjunto
ela empresa, apesar da divisão do
trabalho e ela especialização.I

III

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

Empresa lamiliar.
Otimizando o processo decisório na empresa

Acionistas, é instituído peloEstatuto
\ Social ou Contrato Social, que também

define as suas atribuições, e os conselhei
ros assumem a responsabilidade legal
deadministrador. Suamissão éproteger
e valorizar o patrimônio emaximizaros
resultados da empresa.

A importância do Conselho Consul
tivo e/ou Conselho desdministraçõo na
empresafamiliaréde:

-avaliar oPlanejamento Estratégico
e outrosPlanos deNegócio a partirde
diferentes perspectivas;

-apoiara diretoria da empresa
na condução dos planos eprójetos
propostos;

-identificarmudanças e oportuni
dades, contribuindo para reconhecere
perseguirobjetivos estratégicos;

-proteção a empresa, avaliando QS

riscos inerentes ao negócio; e,
-avaliar eacompanharsistematica

mente o desempenho da empresa.
Concluindo, a criação de Conse

lho de Família, Acordo deAcionistas,
implantação dos conceitos de gover
nança corporativa, com a criação
de um Conselho Consultivo ou de

Administração, por serem decisões

colegiadas, se constituem em impor
tantes instrumentos e órgãos para a
perenidade da empresa familiar por
contribuírem no processo decisório,
minimizando conflitos e potencia
lizando interesses da família e da

empresa que controla.

e sua continuidade e protege o negócio
e o patrimônio dafamília. Objetiv'l
resumidamente:

a)consolidar o controle da empresa;
b) definira estrutura organizacio

nal e de poder;
.

c) estabelecer regraspara a negocia
ção de cotas/ações; e,

d)contemplar relações entre afamí
lia e os negócios, como:

" admissão edemissão demembro
dafamília ou parente, na empresa;

" relacionados ao desenvolvimen
to profissionalpara seradmitido na
empresa;

" relacionadosa remuneração pelo
trabalho;

" indicação demembros dafamília
para compor o Conselho deAdministra

ção da empresa;
"alienação, venda; transferên

cia ou oneração de cotas ou ações da
empresa, etc.

O Conselho Consultivo pode ter
as mesmas atribuições de um Conse
lho deAdministração, mas atuará de

.

forma mais informal, definindo-se
uma pauta de assuntos pelos gestores
(diretores) da empresa. A condução
da reunião éatribuição do dirigente
da empresa, lavrando-se a respec
tiva ata das reuniões enfocando os

assuntos tratados e decisões tomadas
ou encaminhadas.

O Conselho deAdministração,
criado pelaAssembleia dosSócios ou

- membros dafamília.
Inúmeras empresasfamiliares com

vistas a solucionarem seus dilemas estão
adotando princípios degovernança
corporativa efamiliar.Nagovernança
corporativa se estabelecem as regras
e limites do compromisso dafamília
com aalta administração da empre-
sa, estabelecendo como afamília vai
se relacionar com os seus negócios,
definindo responsabilidades, proprie
dades, prerrogativas de sócios egestores.
Omodelo pode sematerializarcom o

desenvolvimento:
-deAcordo de Cotistas (ou acio

nistas);
-a criação do Conselho de Famí

lia; e,
-a criação de um Conselho Consul

tivo da empresa, quepode evoluirpara
Conselho deAdminisuação.

O Conselho deFamília pode ter
atribuições voltadas à:

-mediar solução de conflitos
familiares;

-planejar carreira dosfamiliares,
propiciando condições de desenvolvi
mento educacional eprofissional;

-integraçãafamiliar; e, .

-estabelecer código de ética e de
conduta, etc.

OAcordo deAcionistas éo instru
mento queformaliza as relações entre
os atuais efuturos sócios ou acionistas,
apoia afamília empresária no controle
da empresa, asseguraa sua harmonia

O processo decisório na empresa o que requerplanejamento para se

familiarpode se tornar complexo na ter uma transição bem sucedida.Na
medida que as decisões deveriam ser sucessão patrimonial (bens), poder-se-á
tomadas com base no que interessa ao planejarformalmenteatravés de testa-
negóc.io, optando racionalmentepelo menta, doação, constituição de holding
que émelhorpara a empresa.Mas, . familiar, mas afalta deplanejamento
muitas vezes circunstâncias se apresen- pode suscitarconflito e custos elevados

tamque obrigam a tomada de decisão porocasião do inventário. Os herdeiros

privilegiando o atendimentoa aspectos devem serpreparados para exercerem o

emocionaisfamiliares para evitar um papel de investidores e terum proces-
conflitomaior com vistas a preservara so dedesenvolvimento visando o seu
harmoniafamiliar. crescimento pessoal, profissional e na

Deve-se levarem consideração que, sociedadefamiliar, pois poderão vira
a perenidade da empresa e a transição ocupar cargos na gestão da empresa e
de seu controle degeração em geração, exercerpapel de líder nafamília.
dependefundamentalmente da coesão A sucessão na empresa (gestão), é
entre osmembros dafamília, a quem uma oportunidade paramudanças e
cabe no seu seio identificar e equacionar deve serbem dirigido pelosfamiliares
os conflitos relacionados a preservação envolvidos, permitindo ganhos a todos
de seu patrimônio. Se de um lado a os envolvidos o que exige tampo e

empresafamiliar tem como objetivo exploração de alternativas eavaliação
a conservação dos ativos eprestígio de experiências. Espera-se do sucessor,
dafamília, protegendo-a de riscos familiarou não, o entendimento da
relacionados a especulação e/ou entrada importância da empresa para afamília
em novos negócios; de outro lado uma e seusfuncionários, e que sirva a empre-
empresa administrada profissional- sa dedicando os seusmaiores esforços
mente tem o objetivo demaximização e competências, inovando, fazendo-a
dos resultados, e o crescimento constante crescer edeseniolier-se continuada-
assumindo maiores riscos em novos "mente, além de saber comunicar-se bem

negócios e inclusive estimulando fusões com todos os sócios/acionistasda em-
e aquisições. presafamiliar. Seo sucessorformembro

A empresafamiliarprospera dafamília, a estedeverá sersolicitado
normalmentefaceao trabalho árduo o comprometimento com o trabalho,
ededicado de seufundador, por isso além da suaatuaparticipação e seu

cabe-lhepensarnum plano desucessão compromissomoral eético com os

patrimonial eda empresa (gestão), demais participantes da empresa e

PRECISA-SE DE RECEPCIONISTA

E AUXILIAR DE LIMPEZA PARA

CENTRO ODONTOLÓGICO NO

CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL.
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Empresa do Ramo de Atimentação
Corporativa em Expansão

CONTRATA:

OPORTUNIDADES PARA: SCHOROEOER, JARAGuA, JOINVILLE E CURITIBA

Desejável pró-atividade, boa comunicação,
domlnio ooExcel, foco em processos e foco no cliente,

Oferecemos possíbâídade de crescimento profissional, plano de saúde,
I

alimentação gratuita, cesta básica e salário compatív�1 com a função.
Foccuíd'ade, -de Te,cnol,og.ta
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1-Negativismo

Atitudes que contribuem para o
.

.,

fracasso da sua carreira
FOTOS: DIVULGAÇÃO

r
f'Especialistas citam o que deve ser

evitado a todo custo por quem está em
busca de ascensão profissional

FONTE

Exame.abril

É certo que ninguém pro
cura intencionalmente o fra
casso na carreira. Mas durante
a trajetória profissional alguns
aspectos comportamentais po
dem contribuir para o sucesso

ou para enterrar as chances de

alcançá-lo.
Estar há alguns anos sem

promoção, não ser chamado a

fazer tarefas importantes, ser

excluído de reuniões e confra

ternizações indicam que algo
não vai bem no escritório.

EXAME.com consultou es

pecialistas para levantar quais
atitudes são as mais perigosas
e prejudiciais para a carreira no

ambiente corporativo. O que as

pessoas podem estar fazendo de
errado e no que isso pode resul
tar em uma curva descendente
na profissão? Confira o que deve
ser evitado a todo custo, na opi
nião dos entrevistados:

.
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O espírito competitivo é natural e saudável para o ambiente corporativo, mas
em excesso pode acabar se voltando contra a sua carreira

''As pessoas negativas têm dificul
dade de ir à frente, são resistentes, têm
medo de avançar", lembra Matilde Ber

na, diretora de transição de carreira da

Right Management, "Os profissionais
negativos acabam ficando isolados, os

colegas rejeitam", diz Correia.
E, se o networking é fator que impul

siona a carreira, o isolamento pode mi
nar as suas chances de investir na sua

agenda de contatos. "Essas pessoas têm
dificuldades com a rede de relaciona

mentos", diz Matilde.

2 - Não cumprir com apalavra
precisa inspirar confiança", diz a especialista.

Achar que sempre está certo, não aceitar

críticas e desprezar as opiniões dos outros

também um prato cheio para o fracasso, na
opinião deCorreia..

"Ser participativo, envolver o grupo, assu
mir que está sempre aprendendo e que tam
bémpode ensina é de grande importânciano
ambiente corporativo", diz Matilde.

Julgar-semelhor do que seus colegas não
vai trazer nenhuma vantagem profissional.
Pelo contrário, as chances de você ganhar
uma torcida "do contra" são grandes. "O com

portamento arrogante estimula que os ou

tros torçam pelo seu insucesso", dizMatilde.

3 - Não saber trabalhar em equipe
Com as empresas cada vez mais multi

culturais, com pessoas de todos os jeitos e

costumes, saber trabalhar bem em equipe
é algo muito valorizado pelas lideranças.
"Quem não trabalha bem em equipe acaba
criando problema para a empresa, e em

presa alguma quer problema", dizMatilde.
"Em empresas que têm uma cultura de

coletividade, de um ajudar o outro a pessoa
que não sabe trabalhar em equipe vai fra
cassar", diz Correia.

Para Matilde, o fato de não trabalhar
bem em grupo isoladamente, não é deter
minante para o fracasso. "Mas aliado aos

outros comportamentos, como a arrogân
cia e não cumprir o que promete, sim",diz.

4 - Falta deposicionamento
. Gerenciar as demandas e, muitas ve

zes, ser realista a ponto de saber dizer não
é outro fator que pode ter como resultado
o fracasso, segundo os especialistas. "Esse
gerenciamento dá demanda, da expectati
va em relação a ela, é uma arte", diz.

Quem sempre diz amém transmite
uma ideia de que não tem opinião própria.
"É importante prestar atenção na questão

da postura e da habilidade de negociação",
diz Matilde. Um dos riscos deste tipo de
atitude é assumir mais do que se é capaz
de fazer. ''A pessoa pode perder o foco".

Mesmo que o profissional dê conta de
tudo magistralmente, a falta de posiciona
mento pode transparecer fragilidade. "E é
essa imagem que pode destruir a carreira",
dizMatilde.

Quem não se lembra da hiena Hardy,
personagem do clássico desenho animado
Leão daMontanha, produzido pelaHanna
Barbera? "ó céus, ó vida, ó azar. Eu sei que
não vai dar certo", repetia a pessimista hie
na durante boa parte da animação.

"É aquela pessoa que só enxerga o

lado escuro das coisas", diz Gerson Cor

reia, sócio da Talent Solution. De acordo
com o especialista, é interessante contar
com pessoas que tragam pontos de vista

diferentes, mas que. não sejam o tempo
todo negativas.

RISCOS

5 - Desconhecer seus pontos fortes e fracos
O autoconhecimento é fundamental

para saber até onde você pode chegar e o

que ainda precisa melhorar. "Quem está
atento a isso, e sabe o que faz bem e o que
ainda não faz, busca se desenvolver", diz
Matilde.

A atenção deve estar direcionada às
suas competências e habilidades e tam-

bém à demanda do mercado de trabalho,
ressalta a especialista. "Vemos isso acon

tecer com carreiras e também com em

presas. A Kodak, por exemplo, é uma em

presa que demoroumuito a perceber que
o caminho era a fotografia digital", diz a

especialista citando a empresa que pediu
concordata no início deste ano.

Em ambientes altamente competiti
vos, dominados por prazos e metas, cum

prir o que se propõe a fazer é essencial.
Prometer mas não produzir os resultados
esperados é algo que vai, sem dúvida, mi
nar suas chances de sucesso.

"É o profissional que fala uma coisa e faz
outra. As pessoas ficam irritadas com com

portamentos deste tipo", diz Correia. O risco
é a falta de confiança que o profissional que
não cumpre o que diz oumente cria ao redor

dele, na opinião de Matilde. "Seja qual for a
carreira você terá que lidar com clientes, se
jam eles externos ou internos, ou seja, dentro
da própria empresa, e, para mantê-los, você

6 - Competitividade excessiva
O espírito competitivo é natural e sau

dável para o ambiente corporativo, mas
em excesso pode acabar se voltando con

tra a sua carreira. Isso acontece porque
o "vencer a qualquer custo" muita vezes

descamba em uma postura antiética.
''A competitividade aponto de ficar pu

xando tapete dos outros é muito mal vista
e prejudica a carreira de qualquer profis
sional", dizMatilde.

Hiena do desenho

animado clássico

da Hanna Barbera
� ,." �.

e a expressa0 maxr-

ma do negativismo,
atitude que

; prejudica a carreira
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Bernt Entschev

Ainda que seja algo primor-
dial em nossas vidas, o profissional
que possui boa comunicação se

destaca dos demais. Quandofalo
em "comunicação'; não me refiro à
oratória, mas sim à boa e velha troca
de informações. Seja numfeedback,
numa reunião, numa apresentação
demetas e estratégias ou, atémesmo,
num simples telefonema, precisamos .

nos expressar deforma clara para não
havermal entendidos.

.

Um novo processo empregado
na empresa, por exemplo, se não for
bem comunicado, explicado e ensi

nado, trará, sem dúvidas, problemas
dosmais diversos tamanhos.Mas
rião é preciso ir tão longe - um mal

Seja nmn feedback, numa reunião, numa
apresentação de metas e estratégias ou,
atémesmo, nmn simples telefonema,
precisamos nos expressar de fonna
clara para não haver mal entendidos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Comunicação ou reparação
entendido, uma informação básica
passada às pressas no corredor
da empresa pode criar situações
desagradáveis. É só tentar lembrar
a vez que pediu ao seu cônjuge para
buscar o filho depois do trabalho
e ele não entendeu, quando você

fez um pedido e esqueceu-se de .

especificaralgum detalhe que, no

final, lhe rendeu o resultado errado,
além de tantas outras situações que
poderiam ser evitadas apenas es

pecificando mais, sendo mais claro,
falando com cuidado e paciência.

Um parentedeminha esposa
chamado Luís, gerente de vendas da
empresa em que trabalha, aprendeu,
de umamaneira�muito agradável,

a importância da comunicação eficaz.
Luís é um verdadeiro workaholic.

Na época, tinha uns 30 epoucos anos
egerenciava uma equipe de nove
vendedores, que passavam a semana

.

abordando e caçando clientes nas
mais diversas empresas.

Um dia, a representante de uma
multinacionalligou diretamente
para Luís, pedindo quemarcasse uma
reunião para conhecer os produtos
que ele oferecia. Como ele estava com
a agenda cheia naquela semana,
disseà representante que um de seus
vendedores, o Sérgio, iria atendê-la no
dia seguinte.

Ao desligaro telefone, Luís tentou
entrarem contato para avisá-lo, po-

rém não conseguiu. Pediu então para
que um de seus outrosfuncionários
avisassem ao Sérgio que ligasseaLuís.

Luís me contou que pediu
rapidamente, sem maiores explica
ções. Essefuncionário, como estava

.

muito ocupado, depois da primeira
tentativa frustrada defalar com
Sérgio, acabou esquecendo-se de
transmitir a informação ao mes

mo. Quem nunca se esqueceu de
transmitir um recado do tipo "Ligar
para a pessoa tal"? Se a informação
tivesse sido mais detalhada, expli
cando a importância do telefone
ma, prouaueimente a pessoa não
teria esquecido. Mas nãofoi isso o
que aconteceu.

No dia seguinte, quando Luís
tentou, novamente,falar com Sergio,
ele estava em reunião com outro clien
te e nada sabia da reuniãomarcada
com a tal representante. Resumindo
a ópera, Luís e sua equipefuraram
com o compromisso, deixando uma
potencial cliente esperando.

Situações (simples) como esta
poderiam serevitadas com uma co

municação clara, objetiva, explicando
a importância do que está sendo dito.
Épreciso terpaciência na hora de
comunicar, especialmente quando
o que está sendo tratado tem grande
importância. Ou sefaz isso, ou repara
-se o dano causado por uma comuni

cação errada.'

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

Viyê��.i� .t:1.� .f�n.ç�(?: .

ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR

yiy�nc.ia f!�J��Ç�(?: ..

ANALISTA DE CRÉDITO

\J'.ivê.n.�.i� t:1?, f�n.ç�()·., . , , .. , , .' .

ANALISTA DE CUSTOS

y'iyê.n�i� .I}.�f� n.ç�,o:. . , , ,.,

ASSISTENTE DE VENDAS

Irá atuar com digitação de pedidos,
atendimento ao cliente e representantes.
Necessário vivência com instrumentos de
'!.1�<:ii.çª() .. � fe.r�a�e.n.t�� , ' .. ""

.

AUXILlAR ADMINISTRATIVO
Vivência na função, cursando superior.
I.�gl,�,s i.n.����,e.�i�Ti() ,.. .., ..

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
-

ç�.r.sa!!d() ..?up�r!()r.,e.'!1.Çj��,Si��.Ç<?n.t�.�e.i.�.
AUXILIAR DE IMPORTAÇAo
Desejável estar cursando superior em
Ç()rr.'�.r�i() �)(��r,i9�, in.gl�� fl��.r:!�E!: ... , ... " ..

CAIXA

Para atuar no comércio.

CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar
em Indústria.

•• ' .. o ,_ •• ,_ •• "''''" •• _, •• , •••••• _ •• _, ,.." •• _ •• , •••••,.,.0, ".,,_ .. " , " .

CORRETOR DE IMÓVEIS

yiy'�� s.,ia.� f�l1.ç�o.: .

CRONOANALlSTA

yiy�.�.�i�.. I1a..f�n..çã9, .. r.a..!119,,!��til .

FONOAUDIÓLOGO
Vivência em Portaria 19 Ministério do
Trsbalho.tnterpretação dos Exames
Complementares.

OPERADOR DE TELEMARKETING

yi\l�l1si9,.naf_�flç�(): .. _ . ,_, ,., , ... " .....

PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo

.�E!!�19Egi�g: �i?!E!I!la. .M� .. P,�ºJ�T-..
RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.
._" •• " •• _ _ " •• , •• 0'- __ ' •••• , ••• , " •• , ••••••• , , .

SECRETÁRIA BILINGUE

Vivência na área.

VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função. Necessário
P9s,�ui�.YE!,í�ulg p��p�i(): .. , .. ". "., ." " .

VETERINÁRIO
Vivência na função.

..... Çºº�º�NAç4º
COORDENADOR COMERCIAL

Vivência em treinamento e

acompanhamento da equipe de vendas,
.a.�e.r��.@ d..E! n.o.\lo.sp��t()� �e..YE!I1���: .

COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em Coordenação na área
Financeira.

ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

Vivência em liderança e estamparia
.

localizada.
•••••• / •••••• / •••• , ••••", ••••• " •.•• , ••••••••••.••••_, •••••••••• p-••••_.,,,,.................... , ...... - ••••••

ENCARREGADA DE FACçAo
yi\l�r:!�i� n�.flJ.�,ç�(): , . " " .

GERENTE DE LOJA

Vivência em vendas de confecção,
.1i��_ra.l1ça.: ,. ,,, .. ,.. . '..... . " ..

SUBGERENTE

Vivência na função.

TÉCNICAS
ANALISTA DE TI

Vivência em programação PHP, SQL, setor
.dE! �Fa.,!�p9.rte.?: ' , '" ., ..

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

.p.a.�� ?��a.�.c9.m !.QlP�E?s.s.()r?� H"" •••••••••• ,

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência em criação de bordados e

�s�a..�p�:........ . H' '" "" , " •...•.

ELETRICISTA MANUTENÇAO/
INSTALADOR

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

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
..... , , ,- _ , ,.- - , , .. ' .. " .

ELETRO MECANICO

\(iY�,�Si? �a.f_lln.ç�(?,.�()'T.l,.fc:>r'!la.ç�.c:>.. 1J,él.. �.�E!.�:
ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção
i�fél,rl�iJ�pe.�qllis.��: " , .' "

MECANICO DE AUTOMÓVEIS

yiY�n.�i�.�.� fll.n.ç�():,. H'H" .

MECANICO DE COMPRESSORES

Vivência em compressores de pistão e

p�ra.f':l�():. H', "'"'' ."., "., '. ,........ ,.

MECÂNICO DE MANUTENÇAo
Vivência em manutenção de máquina de
bordado.

. " .

MECANICO DE MANUTENÇAo
Vivência em manutenção de máquinas em
g�.�C3I!.,!a.'!I�) il}.911 ?�r.i�l: .

PROFESSOR DE MANUTENÇAo
DE MICRO COMPUTADOR

Y.iv�r.'�.i�,I1.�f.�lJçã.()· """'H ." " H' H'

PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.

PROJETISTA MECANICO
Vivência em projetos mecânicos, foco em

P&D. Superior completo ou cursando em

1v1e.câ.rl_i�a., �1��r.iSa. E:a.�f.1�. '." .

PROJETISTA DE MÓVEIS

\fiy$'!Sia...��.pr()grC3�a.ç�() ..P.R..º�ºB .

SOLDADOR /MONTADOR

EMPREGADA DOMÉSTICA

yiyê,!cia.. rl�, f� rl_ç�().: .. :,.".,. ,

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

§A.:.IlÇ9� '.

MONTADOR/SOLDADOR

yiY��Sia. �nl.rY1(),f.1�.a�J�'!.l.� .�()19.�· .

MOTORISTA CARRETEIRO
TÉCNICO INFORMÁTICA

yiYê.��ia.lJa.f�rlç�()· .

TÉCNICO EM REFRIGERAÇ,AO
Vivência na função.

Possuir CNH AE ou E.
. " .. _" _" .. , " " .

PRENSISTA / CILlNDRISTA

Vivênda na função. Para atuar no ramo de
Borrachas.

OPERACIONAIS TALHADOR

yiyê..�.çi�,nCl.flJ.l1ç�().:_.
TECELÃO
Vivência em tear circular.

ALMOXARIFE

yiy�n.çi,a. n�f�l}çª()· .....
AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.
.. , .. , , , ,,- , ., , , , , , , , ...

TINTUREIRO

ZELADORA

AUXILIAR DE TINTURARIA

Y.iyê.t:1�i�.��.f�l}ç�,<:J."',,.
BABÁ

VAGAS URGENTES

yiY�I1,S,i�.fl� f.�.flÇ�():.. . .. ", "."u ... " .. , .u

BALANCEIRO

Desejável conhecimento em informática.
Para atuar em Nereu Ramos.
...... , " , ,.

ÁUXIUARES DE PRODUçAo
Vagas temporárias para atuar no l°tumo.

.... " .. " �ily.ia,gregg@gf.lJ,p().rne!ª.cq!T.!. ... " .....

RECEPCIONISTA

.., .... , .. , .. º.t?��j�\I�! P9��lIi.Lq�!:! A!3. qll.�· .... ,... ,., ..

TELEFONISTA

Vivência em PABX.

,.s.1I2:ªIJ.a.·P9ss.ªf!lªi@grllPº.m�ti'l,(l;)m.:, ....

. ,." ÇM��,
VENDEDOR

Para atuar em Guaramirim.

...... ,simone.rib.eico@gcupometa.coffi .

ESTAMOS CONTRATANDO COM
MÁXIMA URG�NCIA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEl

CAMAREIRA

CONFEITEIRO

CONFERENTE

y"i\l�,I1,�i� .. �.�f.�l1ç�,?��ÇN�. ç., .

COSTUREIRA

COZINHEIRA

ENFESTADOR / TALHADOR

Vivência na função.
,

www.grupometa.com
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PIAZERA
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19 ano� de experiência no mercado de
imóveis em Jaraguá do Sul.
o melhor negócio para locar, ·comprar ou vender

imóv'e·is está aquíl
CaSlI'S, terrenas, cháearas 'salas cOf;llert�ais c gal,pões industrhli$�

COMP A - VENDE E ALUGA
vcndas@imobiUariabarrasul.com locaCSlo@imobilliarhlbarrasul't!,eorD
"t'V�f�hJl0biUartiabar·r8Su.fi.tORJ�br "tM1V�f&tebof)k.t-omlBarf'a.Sul,

mo

a

II!

.
•

b' -I-
•

b I3376-0015 WWW.lmO·llarla"arrasu.com

Ref.3101- Apto- Vila Lalau-1 Suite cf

sacada + 2 Dormitório + Sacada c/

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

SÃO Luís

Ref 5581 - Apartamento- Localizado em
área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha Conjugada, Lavanderia, Sacada
c/ churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Ref 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
c/ churrasqueira, Sala, Cozinha,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
Valor do Imóvel R$ 119.000,00

Ref. 4791- Suíte + 1 Dorm. Localizado
em área nobre. Próximo ao centro,

aceita financiamento.
Valor do Imóvel R$ 159.800,00

Ref. 5771 - Casa Geminada- 3 Dor

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em

porcelanato e laminado.

Ref 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha, área de Serviços,
1 Bwc, Sacada c/ Churrasqueira, vaga de
garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Vila Lenzi

Ref:4172-Apartamento- Vila Lenzi
1,51pn do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3
Dormitórios. Valor do imóvel á partir de

R$ 128.150,00

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 + Parco de R$ 800,00/mês.

Balões + Saldo Financiado.

Amizade

Ref.3871O- 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.

'Vila Nova

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-

ost Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00

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

Centro - Iaraguá do Sul - sc

berta• • www.
•

imovcis.corn
.

•
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Om I sv e

�mizaâen
* 125m2
* 01 suíte +

02 dormitórios
* demais dependo
* 01 vaga de garagem
* Última unidade i

)
* De i

R$ 315.000,00 i
por 1

R$ 295.000,00 i
à �i.sru DLi El1I.rOOa lte as 14Q.f(XI.\.)IJ �

I! saldo em 60 meses (com correção de 1%'i" IrUO) cu saldo Vk1 Un(indatnentl.l bancário. I

�---_......._----...;;................_;...-...............-...._........�.__.--- .. _.-.. -- .. -.,._._-_._.-" .. _,-,".- ...",

1
" !

I
I .-����--�---

I
I

I
I
I
I

I j
I )
I II * Casa com 252m2 / Terreno 516m2
I I 1 '* 03 dormitórios
I * 70m2 I 1

* Sala,cozinha,Iav,Bwc

; '* 03 quartos e demais dependências I i * 01 vaga de garagem

I * 01 vaga de garagem I j '* 02 apartamento pronto para locação
I * R$ 120.000,00 I k\* Aceita de imóvel de menor valor

1., * Próximo a Malwee Malhas ,I (* R$ 299.000,00
-.----� ...........�._"-..,--"- _--.._----_

.. _ .
.-..._-.,._--"----,,, .._ -'''�'...,-�---_'''''_''__' ----,-,,-�_ .._,-,,----,,-,-

* 70m2
* 02 quartos e demais dependência
* O 1 vaga de garagem
* R$ 119.000,00

I
II
1
I

-�� ..�--! I

! I * Terreno com 327m2

i I * Rua sem saída

; ! * ótima localização
li * R$ 130.000,00
\ i
,I \__ _ _._ .,,__

I "'casa de alvenaria com 120m2 I j * Apartamento 49m2

! .. 01 Suíte (closet),02 Dormitório 1 I
'* demais dependências

I" Demais dependências ! !" 01 vaga de garagem
1
* Area de festa!Piscina,l1eto rebaixando em gesso; !

* Último andar
I .. Escanamento para água quente i l'

* R$ 130.000,00
I .. Garagem para 03 carros I 1I *Ji$25.Q.QQQ>OO _ " ""," o

"'__ _

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

i
,'o

I \
I

(

I l'
I'

!
\ I OX!. Iam - UNI - Rau - axn roOOrnt, SIia. ('('fl, bv,{;, área de 5eI\iÇ:> e 02�JS, \êbr R$ &Xlro I

I I :Rff. 11002 - � \tn:Ie - açanamel1lO um 2 00rm, 1 !7,�IDl, lavarària,BiJla de f'iW/ Última R$ ssx» + rond I
! 11 :Rff. 11007 -!'.5tJaIa NCM, -KitdJeneue axn I 00nTl, I !7,\� e lavarx:leriaR$ 4tn,oo !
I I

I

I! I OX!. 110C6 - t\jWtarIlcrllO - '& Nem. - 01 SlÚl!, 02 0Cmt, S:lIa axn sadada, B\M:', tw.inha.� de ,i.servY;o e )WcJg'!ln R$ 9)):00

f Rtf. 1<XX6 -l1fu Martins -casa mIU 2 dJnn. serrlJ 1 ruíre, 1 [MI:, duas vag>s de� serrlJ uma o:mta !
I R$ 9)),00 i
! I

!
) OX!. 14aXm -1lmt\:l CO!l"I;'JdaI mm ajlrox. 2tnm2 - No\.a llia5ílla R$ 6IXl,tn !

I I

j Rtf. 11014 - ('alUO -t\plrtalJm1O 2 dorrn. 1 bV,C,<Xllinha,lavan(bia,,sala re elIa1fintilna.Valílllda R$ 7fIJ,00 + anil
I Rtf uem-,� -�tomm 1 suíle + 1 (Umit, S:lIa e (lJ7., área re 5el\tu e f}IJ:vakl:R$ 6'XJ'(x), !

.._.......�·!I lj Rtf 1<XOO -QNI oan 4 d:lrrnitó1ic6 e renais deçerv.lêJ1das. \ãIor R$ tzsoco !
Apartamento com 2 dorm,l bwc e

I
Rtf tm5 - Ce!ltro - S<lla axretrkll 00 inlflXx de pnXOO um 181m2. \ãbrR$ 2,<XXl.00 !

uma vaga de garagem.R$ ! Rtf. 11(0) - Cft]1ro� cm 3 cbnl,.om;b 1 �m:biliada), S:lIa (lJl1J .0Jlm.iJ, án':a de servY;o I
530,00+ cond. i dep.c'ecmprej?ildi!e)WageUI(Iu!itR$l.lX"O,OO+OJ!XkJmínio. 1

t,"���:���,���������__ " )

iI I

! Casa com 3 dorm,sendo 1 I

j suíte,bwc,2 vagas na garagem, I.salão de festas e demais I1 dependências.R$ 900,00 I
\__ .� .. ,__,.__.,_.. ,_._,._ ....... "_._"_�._"._...__"�,�,_�.,._,._,_"",_",_,,.,.,I

r

i Apartamento 2 dorm,sendo 1 I
I! suíte,bwc ,1 vaga na garagem e 1

demais dependências. !
( R$ 830,00 J
,,,,_.,.��,,,._",_"",""""_'_ ... "."'__.U,_",,_,,_,,,_.,,,_,,,,�,,,,,,,,,,,,_,�.... , __ ... _" ...�,,_.,,_ '"...,_ .. ,,"�'

Sala comercial com área de
50m2 ,1 bwc. R$ 980,00

•
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e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

IMÓVELMINHA CASAMINHA VIDA

REF: 6.350-APARTAMENTOS

NO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA.

APARTAMENTOS DE 55 M2• 02

QUARTOS, SALA, COZINHN

LAVANDERIA, SACADACOM

CHURRASQUEIRA, 01 VAGA PARA

ESTACIONAMENTO. ENTREGA

EM FEVEREIRO DE 2014. 20 %

DE ENTRADA E PARCELAMENTO,

SALDO FINANCIADO PELACAIXA.

ENTRADA PODE SER DIVIDIDA EM

R$ 5.000,00 DE SINAL, E PARCE

LASATÉAGOSTO DE 2013.

ENTREGA EM FEVEREIRO DE

2014. INCORPORAÇÃO: R.121.978
VALOR: R$119.000,OO

APARTAMENTOS

REF: 6.277 -APARTAMENTO NOAMIZADE

APTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, coz

INHA, ÁREA DE SERViÇO, BANHEIRO E

UMAVAGADE GARAGEM. SOL DAMANHÃ

NAFRENTEAREATOTALDE 72,15MZ,
VALOR: R$ 126.000,00

REF: 6.334 -APARTAMENTO NO EDIFíCIO
MENEGOTII, AP. 302 , 02 QUARTOS, 02

BANHEIROS, COZINHA, SALA DE ESTAR

E JANTAR CONJUGADAS, SACADA,
LAVANDERIA, DEPENDÊNCIA DE EMPRE

GADA. ÁREA PRIVATIVA DE 80,63 M2

VALOR: R$ 159.000,00

REF: 6.329-APARTAMENTO NO

BAIRRO CHICO DE PAULA COM

ÁREA DE 61,10 M2 PRIVATIVA. 02

QUARTOS;COPA COZINHA; CHUR
RASQUEIRA; ÁREA DE SERViÇO; OI
BWC; GARAGEM OI AUTOMÓVEL.
VALOR: R$130.000,OO

REF: 6.270-APARTAMENTO NO CENTRO. ED.

SCHIOCHET -APARTAMENTO COM 1 suíTE
+ 2OORMrTÓRIOS + DEPENDÊNCIAS DE

EMPREGADA, SACADA, AMPLASALACONJU

GADA, 2 BWC, COZINHA, E GARAGEM N" 48

O EDIF. POSSUI ÁREADE FESTAS COM

CHURRASQUEIRA, PISCINA E QUADRADE

ESPORTE. VALOR: R$ 256.000,00

REF: 6.346 - APARTAMENTO NO

CENTRO. ED. NATHALlA SCHIOCHET.

ÁREA PRIVATIVA DE 69,58 M2. 02

DORMITÓRIOS.
VALOR: R$ 154.000,00

RESIDENCIALVASEL, BAIRROVILANOVA

APARTAMENTOSCOM 01 suíTE MAIS 02

QUARTOS,100M'EN1RADA+ FINANCIAMENTO

BANCÁRIo NAENTREGADAS CHAVES. EN

TREGAPREVISTAPARAJUNHODE2)14 + 180

DIAS ÚTEIS
INCORPORAÇÃO: R-5.17010.
VALOR: R$ 246.000,00

IMÓVEL MINHA CASAMINHA VIDA

TERRENOS

REF: 6293 - TERRENOS NO TRÊS RIOS

DO NORTE CONDiÇÃO ESPECIAL PARA

O PLANO DEAQUISiÇÃO DE TERRENO

E CONSTRUÇÃO DACAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. A PARTIR DE R$ 75.000,00

REF: 6281. TERRENOS NOAMIZADE.

A PARTIR DE R$ 79.000,00

CASAS

REF: 6.326 - CASACOMAPROXIMADAMENTE

80 M". COM 03 DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA,
LAVANDERIA, GARAGEM. TERRENO COM

312M2. 13,OOM X 24,OOM. LOTE 99 DO LOTEA

MENTO JOÃO GUALBERTOROCHA PRÓXIMO
AO MERCADO LARISSA. R$ 110.000,00

REF: 6.336 - CASA DE ALVENARIA;03
QUARTOS;SALA TV;COPA COZINHA;02
BWC;LAVANOERIA;CHURRASQUEIRA.
TERENO COM ÁREA DE 13,00M X 24,00
M=312M2 CONSTRUçAo DE 102 M2

R$ 188.00,00

REF: 6.352- APARTAMENTOS

NO TRÊS RIOS DO SUL. APAR

TAMENTO COM ÁREA DE

71,00 M2 CONSTRUIDAÁREA

PRIVATIVA DE 59,70 M2.

2 QUARTOS; SALA-COPA

COZINHA; LAVANDERIA; BWC;1

VAGA DE GARAGEM. ENTRADA

+ FINANCIAMENTO DIRETO

COMACAIXA. ENTREGA EM

JANEIRO DE 20151NCORPO

RAÇÃO: R.3- 63.823
VALOR :R$119.81�

REF: 6.358 - TERRENO NO JARAGUÁ
84. COM 325,00 M2 (13,00 X 25,00).

PODE SER FINANCIADO.

R$ 85.000,00

REF: 6351. CASA NO BAIRRO SÃO Luís.
ÁREADE 114,90M2 E TERRENO COM ÁREA
DE 338,OOM2. OI SUITE;01 QUARTO;1 BWC;
COPA-COZINHA; SALA DE TV;LAVANDERIA;
CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA 2 AU-

TOMÓVEIS. VALOR: R$ 280.000,00

LOCAÇÃO
.

,

CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

BREITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV EGAR .R$ 450,00.
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ,
BWC,LAVEGAR.R$550,00

- R U A

FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652-

02QTOS, SI., 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 -RUA MANOEL DOS

SANTOS, N°500 -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:T!®; RIOS DO NORTE -RUA ROD. MU

NICIPAL,N°282 -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV EGA

RAGEM.R$ 380,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - OlsUíTE, 03QTOS,
SI., COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 1.900,00
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N° 210 - 03QTOS, SI., COZ, BWC, LAV EGA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO:VILA NOVA - RUA FREDERICO CURT A.

VASEl, -02QTOS, SI., coz, BWC, LAV E ESPAÇO PI

CARRO.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOAO MORETTI, N° 65

-04QTOS,SI., COZ, BWC,LAVEGARAGEM.R$ 850,00
RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 414 -01 SUITE,

02QTOS, SI.,COZ,BWC,LAVE GARAGEM.R$ 950,00

RUA ANTON FRERICHS, N° 415 -01 SUITE,02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 900,00
RUA WERNER STANGE, N° 140 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC,LAVE GARR$530,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ, N"

100 -01 SUITE,02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E 02 GA

RAGENS.R$ 1.000,00
BAIRRO JGUÁESQUERDO -RUAHORACIO PRADI,
N 37- 02QTOS, SI., Coz, BWC, LAY.R$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287
- CENTRO -02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 650,00
BAIRROSAOllJlS-RUAFRANOSCOHRUSCKA,NI677-

02QTOS,Si, coz, BWC,LAVE GARAGEMR$400,OO

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO - RUA EXP. CABO HARRY

HADLIC, -01 SUITE, SL, COZ, BWC, LAV, GAR. R$

530,00 -EDIE SAINT TROPEZ

-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SI.,
COZ, BWC, LAV, E GAR R$ 750,00 EDIE MENE

GOTT!
-MAL. DEODORODAFONSECA,N°88-01 SUITE,OI
QUARTO, SL,COZ, BWC, LAV,GAR. R$ 650,00 -EDIF.
LESSMANN

.

-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUJTE,
02 QUARTOS, SI., coz, BWC, LAV, GAR. R$ 1.000,00
-EDIF.·LESSMANN
-GOY. JORGE LACERDA, N° 310 - 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -

EDIESTA. LUZIA
-GOY. JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -

EDIF.FERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01

SUITE, 02 QTOS, SI., coz, BWC, LAV, CHUR

RASQUEIRAGAR. R$ 850,00 -EDIE JULIANA
-RUA ioxo PICOllI, N° 473 - 02 QUARTOS, Si, COZ,
BWC, LAV, GAR. R$ 600,00 -EDIF. KARINE
BAIRRO CZERNIEWICZ -R FRANCISCO TODT,
N" 960 - 02 QTO, SI., COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIE GUIL

HERME
-RPAULO BENKENDORF, N

c 230 - Ol SUITE, 02

QTOS, SI., COZ, BWC, LAV, CHURRASQUEIRAGAR.

R$ 1.100,00 -EDIE 04 ILHAS

BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N° 500 -IQTO, SL, coz, BWC, LAY. R$420,00
RUA MARCELO BAREI, N° 314 - 02QTOS, SI., coz,
BWC, LAV E GAR.R$ 440,00
BAIRRO TIFAMARTINS -RUA 766, ADELAIDETOF

FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$380,OO
.

BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N"
1606 -02QTOS, Si, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO JGUÁ 99- R OSCAR SCHNEIDER, N° 301

-02QTOS, Si, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 480,00.
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N°

40 - 02QTOS, SI., COZ MOBILIADA, BWC, LAV E

GAR.R$ 625,00 EDIE JARDIM DAS MERCEDES

BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRAN

CISCO DE PAULA, N° 194 -01 SUíTE, 2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV, EGARR$ 1.300,00
BAIRRÓVILA LALAU -RUAWALDEMARGRUBBA,
N° 277 -01 SUíTE, 1QTO, SL, COZMOBILIADA, BWC,
LAV EGAR'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

BAIRRU:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO,
N°3695 -02QTOS, SI., COZ, BWC, LAV,SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GARR$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02

QTOS, SI., Coz, BWC, LAV E GAR. R$ 590,0
-RUA WALDOMIRO SCHMITZ,N° 160 -2QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$550,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESS

MANN,N" 421 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR

R$530,00.
- RUAPREFEITO JOSEBAUER,N 93 -IQTO, SL, COZ,
BWC, LAV EGAR.R$ 420,00
BAIRRO:VlElRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA, N"250 -2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR

R$570,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA

DALRI PRADI,N° 126-2QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E

GARR$ 550,00
BAIRRO:AMlZADE -RUA JOAO BAPTISTA RUDOLF,
N° 49 -2QTOS, SI.,Coz, BWC, LAV EGARR$ 460,00
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N° 87 - 01

SUÍTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 700,00
EDIF. CEZANE
BAIRRO ÁGUA VERDE -RUA BR 280, N° 1570

-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 650,00 EDIE
BRASÍLIA BELTRAMINI

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -sxo LUIZ - 01 QTO ECOZ JUNTO, BWC.

R$250,00
BAIRRO -sAo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCH

KA, N° 916 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV, E GAR.R$

500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224
- 0IQTO,COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUE

IRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAX WILHEIM, N" 258

-03 QTOS, SI., COZ, BWC, LAV E GAR .R$1.8oo,00-
100M2

SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUIL

HERME DANCKER,N" 161 - 34M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AY.MAR. DEODORO DA FON

SECA,N° 1594 - 32M2 - R$ 670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER, N"

91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALA COMERCIAL -RUA JOAQUIM FRANCISCO

DE PAULA, N° 194 - 45M2 R$l.lOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2012 www.parcimoveis.com.br

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 surtes I 2 garagens I Completa área social, 'entregue mobiliada e decorada
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...... Vendas: Incorporação e Construção:

localização central:
Rua Florianópolis I Jaraguá do sul-se
www.edificiomanhattan.net

,S{IiCULU,.§
'=_ _ . _. _ ,=. � 2
Empreendimentos Imobiliários Ltda.1:

realsec
(47) 3275 9500 www.realsec.com.br

quartos e demais depend. Ter
raço amplo. Estuda propostas -

Aceita financiam. Bancário

Ed: Graná L� - Excelente aparta
mento semi-nova. Amplo c/ surte +
02 quartas, ambientes modernos e
integrados, sol da manhã. Área útil
de 115 m2 - Ficam móveis sob me
dida.'Acelta finanoiaménto bancário

. Ed. Real Parque - Lindo Ed. NovoHorizonte - Apartamer:rt0
apartamento semi-n'lobiliado todo mobiliàdb sobmedida. suíte .,cf suíte + 1 quarto de demais + 2 quartos, sacada com chur-
dependo Sacada cf ehur- .

2' d
rasqueira, prédio com eleva- rasqueua, v�gas e garagem.

dor. Estuqa propostas -,l1caita e)(Célentepad�ao de acaba�e!lto. ,I
finanCiamento bancano Ace� finanCiamento bancárío,

J t-4Wlh"'N""'.J

Ed. Saint German - Apto

!1OVOIcl suite + 2 quartos e demais
,.

dependo Sacada cf churrasq.
Terraço lateral

;-- Estuda propostas

�iJ'ti.i.'+'+__

'JARAGUÁ ESQUERDO
JARAGUÀ DO SUL. se

Condom. Azaléia - Bellssima casa

em condomínio fechado, com O�
, suítes + 02 quartos, 04 vagas de

garagens. Estuda propostas com

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sébcdo 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários Ltda .

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
Tom Jobim

EdifíCiO
I

Ár:GELO MENEL:
I

Ed. Morada da Serra -Apto
com suíte + 2 quartos e demais
dependo Prédio com piscina,

elevador.

Linda casa de alto com amplo ter

I reno e excelente localização, sendo
suilemáster com hidro + 02 quartos
e demais dependo Piscina, quadra

I
de vôlei, sala de jogos, adega. Aceita

• apto menor valor em Jaraguá. •

.....ifij.l!H'i,i:t.tiej

Casa ampla c/ área de 160 m'
útll, cf suíte + 2 quartos, Ficam
móveis na cozinha. Garagem pI
2 carros, Piscina. Estuda propos-

tas. Aceita Financ. bancário

Casa alv. 0/112 m2, sendo suíte
+ 1 quarto e demais dependo

Terreno cf 581 m2 - Estuda apto
de menor valor no negócio. Aceita

financiamento bancário,

Casa ampla, com 6 quartos,
em perfeita manutenção,
com piscina, móveis sob
medida e área de festas.

m2,contendo 03 quartos, sala,
cozinha com mobilia e demais

dependências. Próximo de

COlégio.

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua pavimentada.
R$135.000,00. Aceita financiamento bancário
-Ret. 2028 - Barra do Rio Oerro - Terreno de 453,85m2. R$130.000,00
- Ref. 4001 - EstradaMo Garibaldo - Terreno de 134.213m2•

R$114.000,00
- Ref. 2026-Rau- Terreno cl 396 m2- R$105.000,00
- Ref. 2013 - João Pessoa ..... Terreno coto 545m2, R$93.qOO,Oo

-Ref. 2000 - Santa Lu�la �Terreno para agricuttura Dom aprox. 58.000 m2
+ galpão e casa alv. Valor: Consutte-nos.

-Ref. 2004 - Morro Boa Vista - Terreno com 200.000 m2 . .Valor: Consutte
nos.

- Ret. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na Rua Watter
Marquardt cl 560 m2 - R$ 450.000,00
- Ref. 2030 - Guaramírim Próx. Weg Química - Terreno ind'/coml. c/5.253
fn2 de frente BR 280 - R$ 450.000,00
- Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de 13.980m2. $350.000,00
- Ret. 2024 - Jaraguá E�querdo - Terreno de 1.097,65m2. 0.000,00

�Redo06'- Gentro'::'"té!íl'enQ com 480m2. R$240.000,O
- Ret. 2014 -Ilha da Rgueira - Terreno de 845m2. R$235. 00,00
- Ref. 2008 - Chico de Paula - Terreno com 702 m2 + casamadeira. R$
139.000,00

;�922,-:\1,í1
g.OOO,dO:
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6 I FIM DE SEMANA, I 18 m NOVE MRRI

Cód. 164 - Centro - Ap. c/ 80,OOm2
de útil, 1 suite + 1 qto, 1 vaga de

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

www.parcimoveis.com.br

lR.AV1ENNA

Cód. 571 - Centro - Ap. c/128,OOm2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

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

R e s d c ee n

1 Suíte+ 2 Dormitórios

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

c/148,OOm2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católica SC

- R$ 215.000,OQ - Aceita propostas

-Área privativa 111,OOm2

- Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao living
2 Vagas de garagem

- Rua Eugênio Nicolini - Centro
__.. _ _ _ __ .. � '.'_ . .. � .. ._._.__.. . . __ ._ _. .. __ . _._l

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 - Água Verde - Terreno c/
1.343,OOm2, 33,OOm de frente - Próx.

Angeloni Novo - R$ 329.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno

comercial/ residencial com 431 ,OOm2,
possui casa de alvenaria com 90,00m2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
c/55,OOm2, 2 qtos e demais dependên
cias, 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

Cód. 165 - Rau - Ap. c/01 qto e

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

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário).

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,OOm2,
sendo 20,OOm de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

Cód. 1756 - Centro - Ap. c/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

óvels

Cód. 171 - Tlfa Martins - Casa de alv.

'130,OOm2, 1 suite + 2 qtos, e demais dep.,
cozo mobiliada, aquecedor solar de água,

terreno c/745,OOm2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

CASAS
Ret. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02
banheiro, área de serviço, dep, de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00
ReI. 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
ReI. 1002 - JARAGUA ESQUERDO - CASA - Com 03 quartos, 02 salas, 02 banhei

ros, cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem. R$ 900,00 ( DISPONIVEL A
PARTIR DE 10/12/2012)

ReI. 1003 - Centro PI FINS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban

heiros, cozinha com armános, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.
Ret. 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

H. WOLF
eQNSffiUTORA � INCORfIO(ll\ClOfIA LTDA

APARTAMENTOS
Ret. 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
Ret. 2002 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 02 vagas de garagem (8 e

13). R$1.300,00
ReI. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suíte + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ret. 2007 - CENTRO - APT - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00 ( DISPONIVEL A

PARTIR DE 10/12/2012)
Ret. 2008 - BAEPENDI - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ret. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
ReI. 2010 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
Ref. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

ReI. 2013 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos banheiro social, sala com

sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 850,00

Ret. 2016 - BAEPENDI- com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

ReI. 2017 - CENTRO - QUITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 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$ 1.300,00
Ref. 2020 - CENTRO - QUITINETE - com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00
Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00
.

ReI. 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
Ret. 2034 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - com 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com banheiro e 01 vaga de

garagem. R$ 630,00
Ret. 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
ReI. 2038 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
ReI. 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 FIGUEIRA - 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 surre, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
ReI. 2046 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m2 com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m2 e banheiro. R$ 1.500,00
ReI. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00

Ret. 3006 - BARRA - Com 50 m2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,00
Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,00

Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 40m2 com
banheiro, na frente estacionamento rotativo. R$ 500,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
Ret. 3015 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 48 m2, com

banheiro. R$ 600,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3019 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro.R$ 750,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 900,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em aJvenana com 06

salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com
laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00

Ret. 4005 - VILA RAU - com 750m2 de área térrea, com 03 salas para escritóno

+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletárto na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transformador industnaL R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escrtóno.
R$ 2.580,00

.
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CORRETOR DE 'MÓVE'S

t EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

Cód: 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
om 142m2, 4 dorrn�órios sendo 1 su�e, 1 vaga de
garagem. Terreno com 465m2• R$ 260.000,00.

Cód: 527 - APARTAMENTO - Três Rios do Sul,
com 56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Cizeski. R$ 110.000,00.

SILVEIRA

Cód: 142 - GEMINADO - Barra do Rio
Cerro, com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 300m2.
R$ 140.000,00.

Plantão: 9135-8601

3371-0099 www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

www.dual.imb.brR. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

--

Cod: 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com
136m2, 4 dormitórios, 4 vagas de garagem. Terreno

em 480m2. R$ 650.000,00.
Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope.
R$ 500,00 + cond.

LOCAÇÃO
CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2 i '

dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao � IColégio. R$ 485,00.

I',.!Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2

Idormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605;00. � �

I
1

I�I Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,

II'
com 600m2, 8 vagas de garagem, 4

'

,

banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob, I
consulta. J, �

I Cód: 90 - CASA - Ilha da Figueira,

com_4, ,1.,;,:, �I,dormitórios, 2 vagas de garagem. ,

R$ 965,00.
11!/!t;fIffl,�

Cód: 534 - APARTAMENTO - Centenário,
com 61 m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Pirâmide. R$ 145.000,00.

Cód: 147 - CASA ALVENARIA - Jaraguá 99, com
240m2, 5 dorrnoorios sendo 1 suíte, 2 vagas de
garagem. Terreno com 760m2. R$ 450.000,00.

,---

COMP -

·

blll
·

WWW.lmO I ar

fYERRÊNõsiCHACARASI
i "

�
Cód: 442 - SITIO/CHACARA - Schroeder, �

com 202m2, 5 dormitórios, 2 vagas de

garagem. Terreno com 15.000m2. R$ 11
450.000,00. 1�

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul, �
com 352m2. R$ 90.000,00.

Cód: 200 - TERRENO - Amizade, com �
359m2• R$ 130.000,00. �

Cód:234 - TERRENO - Estrada Nova, com I.:
392m2. R$ 60.000,00. �

Cód: 261 - TERRENO - Jaraguá 99, com II'644m2. R$149.000,00.

Cód: 270 - TERRENO - Nereu Ramos, �
com 65.000m2. Valor sob consulta. �I�

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do Sul, ti
com 380m2• R$ 1 00.000,00. �

I

ALUGA-AD

Galpões Para Locaçãol
COtnsulte nossas rO�1Y9ôes pa'ta gallJPi'es

co;rnel1ciais e i'D,tt_tria.
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Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,00

Rua Guanabara, 480. Czerniewicz
- Jguá do Sul - 3dormitórios,
1 suíte, Cozinha e banheiros
mobiliados. R$ 1200,00

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Ed. Prímula, Vila Nova, R$ 550,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasília, R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Barra do Rio Cerro, Semi mobiliada, R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 550,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Centro, Cozinha mobiliada, R$ 480,00

- Rua Arduino Pradi, São Luis, R$ 500,00
- Ed. Brasilia Beitramini, Água Verde, a partir de R$ 600,00
- Ed. Ana Lúcia, Jaraguá Esquerdo, R$ 740,00
- Ed. Monise, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Hungria, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Maria Luiza, Centro, R$ 950,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed. Petúnia, Nova BrasHia, Cozinha mobiliada, R$ 760,00
- Ed. Sunflower, Nova BrasHia, R$ 720,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 500,OQ
- Ed. Hass, Centro, R$ 760,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 750,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 600,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Ed. Yachiyo, Barra do Rio Cerro, Cozinha mobiliada, R$
450,00

- Ed. Miami, Baependi, R$ 680,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00

��' :-"'I'""'-H_�""r;'I.-"''''' ,__ - ..II....

_,_..-�_ ......-

- -",

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
.

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, ª 2�Om do calçadão, 0·
,

.

I'" , ',II..
"

Residencial Cândido Portlfiarl alia o prazat €le
morar bem à pratícidade do dia a dla.

- Ed. Amaranthus, Centro, a partir de R$ 2200,00
- Ed. BelaVista, Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. AngeloMenel, Vila LaIau, a partirdeR$ 950,00
- Ed. Zimbros, Vila Nova, Semi mobiliado, R$1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer; Centro, R$12oo,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 950,00
- Ed. Bartel, Baependi, R$ 680,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasnia, a partir de R$1 000,00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 950,00
- Rua José Emmendoerfer; Nova Brasnia, Mobiliado, R$11 00,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova, R$ 850,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova, R$1 000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 700,00
- Ed. Novo HorizontB, Vila Lenzi, R$1000,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$1500,OO
- Ed. Marina, Centro; Cozinha mobiliada R$ 850,00
- Ed. Capri II, Vila Nova, R$1250,00
- Ed. NovaYork, Centro, R$ 880,00

- 1 quarto, Santo Antônio, R$ 330,00
- 2 quartos, Barra do Rio Cerro, R$ 850,00
- 2 quartos, Três Rios do Sul, R$ 580,00
- 2 quartos, Barra do Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, Nova Brasília, R$ 750,00
- 2 quartos, Chico de Paula, R$ 800,00
- 2 quartos, Tifa Monos, R$ 350,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 1100,00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 3 quartos, Ilha da Figueira, R$ 1200,00
- 2 quartos + 1 suíte, Czemiewicz, Conjugada e Mobiliada, R$ 1500,00
- 3 quartos + 1 suíte, Czerniewicz, R$ 1200,00

- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00

www.seculus.net

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m2, R$ 2100,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2000,00
- Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, Nova BrasHia, 100m2, R$
1000,00

- Ed. Tower Center, Centro, 61m2, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, 79,41 m2, Mobiliado, R$ 1500,00
- Rua José.Nartoch, São Luis, 150m2, R$1 000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$1250,00
- Rua MaI.1JooOOm da Fonseca, Ca1tm, 32m2, a par1irde R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotli, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasilia, a partir de 53m2, a
partir de R$1200,00

� Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, 225m2, R$ 3000,00
- Ed. Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 101,02m2, R$1485,00
- Ed. Granada, Vila Nova, 60m2, R$ 680,00
- Casa comercial, Rua Angelo Schiochet, Centro, R$ 2500,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Harry HadflCh, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Narloch, São Luis, R$ 1500,00

- Barra do Rio Cerro, 300m2, R$ 2500,00
- Ceotro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- São Luis, 2 salas com 150m2 cada, R$ 3000,00
-Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00

- Amizade, 800m2, R$ 600,00
- Água Verde, 330m2, R$1000,00
- São Luis, R$ 300,00
- Ilha da Figueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

�
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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1 - Punto Attractive 1.4, flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 14.620,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 589,00 a parcela,
sendo o valor total do financiamento R$ 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 36.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 2 - Uno

Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 9.560,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 379,00 a parcela, sendo o valor

total do financiamento RS 22.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 23.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 3 - Mille Fire Economy
1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 8.390,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 339,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento RS 20.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 20.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 4 - Novo Palio Attractive 1.4,
flex,4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 13.990,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 559,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento RS 33.540,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 34.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 5 - Siena EL 1.0, flex, 4 portas,
básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 10.790,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de R$ 429,00 a parcela, sendo o valor total do financiamento RS
25.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de R$ 26.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. Financiamentos coe com TAC de RS 555,00, taxa
de 1,54% a.m. e taxa de 18,62% a.a. Nesta promoção, a primeira parcela é paga em até 90 dias, baseada na data de emissão da Nota Fiscal. Porém, a entrada de 40% deve

ser realizada no ato da compra. Ofertas válidas até 30/11/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

BancoFiat
o tlt",II''''-l f"""�M , .. r,.., 'In«I .....1I r�f.

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
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SALA COMERCIAL
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 Emuito 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

noSindicato 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 3371 6057 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 3371

6057 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 08:30
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.

• 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.

• Procura-se casal sem filhos para morar e

cuidar de idoso, a mulher .para cuidar da
$ '�',(;

...

EMPREGO

casa, cozinhar e olhar pelo idoso o homem

pode continuar a trabalhar fora, sem custo de

aluguel, luz e água. Salário a ser negociado.
Tr: 3372-0879 após as 18:30.

• 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 33764110, 9163-

7000 ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 32754315 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
bemestaredinheiro@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.

• Consórcio contemplado; Crédito

R$70.500,00, entrada de R$24.900,00
e assumir 106 de R$ 824,06. Crédito

R$159.000,00 entrada de R$ 55.000,00 e

assumir 115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 / 9270-

3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Preciso de latoeiro e preparador com

experiência - urgência. Tr: 3371-2003 com

Odilon.

• JARGAS 1nstalações de Gás de cozinha

residencial. TR; 3371-2946/92164866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com
{'

capacidade de 4000 k. IR: 8406-2183 /
3276-2100

COMPRA-SE

• Compra-se maquinário para panificadora. Tr:
8912-7797.

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compra-se um escorregador infantil, ligar
3374-5906 ou 8802-6423.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-3541.

VENDE-SE
• Vende-se Freezer horizontal, mesa c/ 6

cadeiras, cama de casal com colchão, balcão
de cozinha c/ pia. Valor a combinar. Tr: 8464-

2080.

• Vende-se filhote de Lavrador. R$ 3273-2347.

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.

Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• 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-

9656/32754811

• Vende-se produtos da Natura eAvon. Contato:
32754315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354 /
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se geladeira semi nova da 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. "' J , • '

.1 t. �., .6: li t • • �...

VENDE-SE

• Vende-se um forno elétrico Fischer novo na

caixa, valor R$ 350,00. Tr: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se um bebê conforto com base na cor

azul marinho em bom estado de conservação.
R$ 120,00. Fone: 3374-5906 ou 8802-6423

• 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 freezer 5 gavetas branco. R$

150,00. Tr: 3273-0884.

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso

ltalianinha, aceito proposta. R$15.500,00. Tr:
3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para menino,
na cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel. Valor a negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por

R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo estado,
lindo. Por R$80,00 tratar no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog. R$ 2.000,00. Tr:
9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em

ótimo estado, quente/frio. Valor a combinar.

Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal, número

1, marca Azerf. R$ 12.000,00. Tr: 3375 1915

/33751039

• 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 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:

.

3371-3993/99738281.

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000

a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço a

combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com 20

anos de funcionamento, a 100 metros da

praia. Tr: 3448-3958/ 9612-5558. Aceito

propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú com mais

de 32 anos e com clientela formada. R$ 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 mP útil, e 111 mt2 no total, na

Rua José Pavanello, com 2 dormitórios, uma

surte, sala e cozinha conjugada, prédio com

elevador, boa infra-estrutura, segundo andar,
aceita financiamento. R$ 178.000,00. Tr:

8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$ 500,00. Tr:
9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se 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 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média de

R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com 2

APARTAMENTO

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 Vila Rau com 68 m2,
2 quartos, cozinha e bwc mobiliados. R$
125.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

• 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 1surte

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

• Alugo uma casa na praia de Armação, para
temporada. Tr: 3370-8633

• Aluga-se casa em Schroeder, na rua Marechal

Castelo Branco, 2128 - centro. Tr: 3374-

1488.

• Vende-se' casa no Bairro Czerniewicz,
de alvenaria com 90 mP, 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 residencial

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 mP 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 eletrônico. R$
110.000,00. Na Rua Leopoldo Muller, n 313
-Rio da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:

3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sftio a 20 minutos das praias de

ltapema, 4700 mt2 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

• Alugo quartos, livre de água e luz. Tr: 3374-

1488.

• Alugo sala comercial com 63 m2 na Vila Rau.

R$ valor a combinar. Tr: 3371-6968,
\

• Aluga-se sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão)
no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
60 mt2 cada, sobre loja. Tr: 3375- 1004 no

horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi.. Tr:

3275-1185/ 9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao

viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

Baependi. TR: 3275-1185/ 9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenz

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila nova �

quartos. Próximo ao papagaio autopeças, Tr

33714364 com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 32754315 com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade

com 1 suíte, mais um quarto, sala, cozinha

churrasqueira, área de serviço e garagerr

para dois carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Corr

uma suíte mais dois quartos, sala, cozinha
área de serviço, e garagem. Área de 97 m2

Valor do aluguel R$900,00. Valor da Vende

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 Walte

Breithaupt, n° 110, comercial ou residencial

Em frente ao clube do Beira Rio, contrato pare
5 anos. TR: 9102-1212 com Elzira.

TERRENO

• Troco terreno no Vila Rau por casa na praia, de

preferência Barra Velha. R$ 3371-6968

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Lu;

próximo a Ceva I R$ 25.000,00. Contato

Wilson ou Rosa 3376-3716

• 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 m;
(54x15). R$ 35 mil. Aceito Propostas. Tr (42
8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na Rue"

Carlos Frederico Ranthum, área com 274�

mt2, escriturado. Valor à combinar. Tr: 3274

8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia de

Ervino. Tr 3372-0028/ 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II idea

para construção de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasilia Cf
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos
1 suíte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104

8600. Creci 14482 .

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot. Gadott
III - bairro Santo Antonio. R$ 60.000,OC
Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairre

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R�
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600 rn

de área útil, e 20 mt de frente, fica no final de

rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00. TR
8812-8971

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,8C
de frente, matricula n° 61.445 pode sei

financiado. Rua Henrique Fuck nO 182, (Iatera
da Roberto Seidel), Bairro Seminário, Corupé
SC. R$ 55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137

4701

• Vende-se lote na praia de ltajuba 300 m2

Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-8644 f
993€>-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rie

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de ltajuba, R�
10.000,00 entrada e, saldo parcelado direte

c/ proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R�
28.000,00 todos escriturados 300 m2. Tr

8448-8644

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R�
30.000,00 escriturado, 300 m2. TR: 8448

8644

CHEVROLET

• Vende-se um Chevette 89, preto a gasolina
1.6 em ótimo estada de conservação. R�
5000.00.Tr: 3379-2303/ 9114-5998.
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CHEVROLET

:i • Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca 4

� portas, compl.eto 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-seCaminhoneteSl0 cabine estendida,
ano 98, cor verde metálica, 4lugares, direção,
ar, a gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica

revisada, pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/ 9923-9418.

·
• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,

Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool. Elétrica
e Mecânica Revisada. R$ 4.000,00. Tr. 8408-
8384 com Dany

: • 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$

z 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.

,

2 • 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.

1

� • 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
1 ___

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
I estado, particular. R$ 15.000,00. TR: 3273-

· 7644 ou 78134785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/ som.
:i Particular. R$ 8.500,00 +' presto 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.

tRENAULT
·

• Vende-se Sandero 1.6 completo, 2008, R$
20.000,00. Tratar Com Thiago (47)8498-
6484

r

I
• Renault Clio rll.0 8v Ano 2002, cor branca.

í R$ 11.500,00. Contato: Carlos (9102-
9254)

• 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: 91924442, 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 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos, Volante
com regulagem de altura, Controle som

no volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v Sportline
completo com banco de couro, 4 pneus

novos.Todo revisado e EPVA 2012 pago.Ir:
Adilson 3374-5709/8808-6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com ar

condicionado. R$ 14.000,00. Tr: 9944-2025.

• yénde-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô -

AlC - V.E. - TR.E. - EjE - 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 2008/2009 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.lnteressados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,

completo. TR: 15.000,00 + prestações. (não
precisa transferir). TR: 3273-7644.

FIAT

• 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 Vlvace flex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, viabilizamos troca, fone 3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo, 7

lugares, R$ 44.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%. Fone

3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7 lugares
R$ 41.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito FONE: 3032-1400

• Vendo 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 fiorin6 2006, GNV. R$ 7000,00
+ 23 parcelas de R$ 533,00. Tr:9668-2404.

• 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
• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar

condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava
elétrica, alarme, modelo cabine dupla,
prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e GNV. Falar"

com Paulo no telefone (47) 9966-2597

• 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

FORD"

• 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 Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, abs, santo Antônio, estribos capota
marítima, protetor de caçamba, trava

elétrica no tampão traseiro e demais

opcionais da Limited. Estudo troca veículo

de menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47

9138-9592.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 +

14 prestações de R$ 400,00 ou carro ou

moto de entrada. Tr. 9137-1504/ 9153-
1600.

� Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V 2012,
R$ 42.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viebilizarnos troca, garantia de

um ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico,
R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

-

CAMINHA0

• Vende-se caminhão Mercedes 66,
mecânica 1113 motor com pouca km,

revisado, pintura nova e carrocerias e

pneus em bom estado. Valor a combinar.

Tr:3372-1173/9997-0019.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513 todo

revisado, direção hidráulica, turbinado

freio a ar, km baixa, ano 81. Tr: 3372-1173

/9997-0019.

• 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

-

CAMINHA0

2010. Com câmera fria. Tr. 9991-794�

Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro lE

com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-0340 I

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. Valo

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.

MOTOCICLETA

• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004. Err
ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr: 9926-171i
com Marcos.

• Vende-se Honda C&300R S/ABS Ano

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono

documentação 2013 pago. 10.000 krr

rodados, moto usada só em fins de semana

Brinde: 1 capacete, rede de capacete, cape
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 Zitc

(47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km, doc
2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-0178

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R�
2000.00.Tr: 3273-0884.

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$ 3.000,00
Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800 krr

original IPVA 2012/2013 pago. Moto estadc

nova, sem troca R$ 9800,00. Tr. 47 9138

9592 c/ Rodrigo.
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5. Na compra do modelo zero-quilômetro da Nissan Frontier

(2012/2013) o cliente obterá bónus no valor de R$ 3 mil

se colocar uma das seguintes opções de veículo usado na

negociação: (i) Nissan importado, diretamente pela Nissan do

Brasil, ou fabricado no pais (Programa de Fidelidade) ou (ii)
picapes (4x2 ou 4x4) ou outro com tração 4x4 de qualquer

natureza (Programa de Conquista). Em ambos os casos, o cliente deve

ser proprietário do veiculo usado há no mlnimo seis meses (contados da

data da emissão do dooumento). Os programas não são cumulativos. O

CPF/CNPJ do proprietário do veículo usado, objeto da troca, deve ser

obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veículo. Este programa

também é válido para vendas diretas. Promoção valida até 30/11/2012.

Todas as condições de financiamento deste anúncio são válidas até 30/11/2012 ou até quando durar o estoque de 3 unidades por veículo e estão sujeitas a análise e aprovação de

cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 920,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil

km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para

obter mais informações, consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes velculos estão em conformidade com o Proconve - Programa

de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

PELA REVIStA CARRO.
(MARÇO/2012)

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA*
• AIRBAG DE SÉRIE

VERSÕES 1 ..0 E 1..6 R.Ele

'"

• AR-CONDICIONADO -"DIREÇÃO ELÉTRrca
• alRBAG DUPLO • FRErOS ABS COM EBD
• CÂMBIO MANUAl COM 6 MaRCHAS
.. COMPUTAj)OR D'E BORDO" ALARME
• RÁDIO COM 'CD PLAYER E MP3

• VIDRO/TRAVA NAS § POQTAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS

.. PILOTO AUTOMÁTICO

0/0 I ENTRAD� +

Entrada de R$ 30.834 * 1 $}( de R$ 1.189,90/mês�?)

GARANTIA
Rua Presidente Epitácip Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3054-':2600 - www.nissannix.com.br

4) Nissan FrontierXE 4x2 MT 12/13 Não R$ 87.390,00

PELA REVISTA QUATRO RODAS.
(JUNHO/2012)

• RODAS DE LIGA LEVE
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• AR-CONDICIONADO

• FREIOSABS

·AIRBAG

1SFl..EX

• O.ÂMBtG M�NU�L 6 M�,RGl1fAS
,., ROD�S LlIGí\ LEVE 16"

•�lR pAG DliJPLO
.. AR-CONDLCIONADO

� DI_REÇÃO ELÉtRrCA
·VIDRO/TRAVA. 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
'" RÁDIO CD PLAYER E MP3

À VISTA(2)

VERSÕES A PARTIR DE R$

TAXA DEOotoI ENTRADA +

Entrada de R$ 29.034 + 18x de R$ 1.122,27/mês<Ql

(2)

SHI'FT_thewayyou move

CDC R$ 52.434,00 0% R$ 88.375,49R$ 2.995,�212 0%

Reduza a velocidade, preserve a vlda,

•

PROGRAMA
�

direçãoespeciaJ�
ConsuHII CIII1III!;iIu osped8ll.
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,

o CARRO OFICIAL DO
THE VOICE BRASIL.

E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROl, RETROVISOR ElETROCROMO,

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS, SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

CRÉATIVE liECHNOlOGIE
<o

CITROÊR
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Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

Fone: (47J 3370-7500 CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!
PROMOÇÃO

RS 31.500.00
FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

COMPLETAÇO /ABS

i !VW-Gal GN4P-20Õ"9.COMPL.Em---------·-··
II wv PARAl1 1.6 2006 COMPLETO

I HONDA CIVlC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA FfT LX 1.4 2009 COMPLETO
I SANoEIRO EXP 1.62011 COMPLETO

I LDGAN 1.o 2008 COMPlETD

I
CUO SEDAN PRIVILEGE 1.0 2005 COMPLETO

I
CORSA SEoAN MAX 1.4 2008

I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO

FIAT loEA ELX 200(3 COMPl:.ETA

C4�GLX 2.0 AT 2008

PEUGEOUf 207 �ION 2010

PICASSO EXCWSIV 2. O 2003

!
PICASSO GLX 1.6 092009 PRETA CINZA

GM AGILE 1.4lJZ 2010 COMPLETO

FIAT PUNTO 1. 8 SPORTlNG 2008

I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

II FORD TAURUS 3. O 1997 U. DONO
.r GM MERIVA 1.8 2004

f CLlO SEDAN PRIV. 1.0 2005 � I GM ZAFlRA ELEGANCE 2�05 7 lUGARES

I COMPLETO/col,l'.1"\�'18�1!"III!<W�'1!I!m� I FIESTA SEDAN 1.62005 COMPLETO

L ._.__.__._"_".!'::'...!!:.:.��"':.�_ I FORD ECOSPORT FREESTYLE 2007 PRETA
I C3 XTR 1. 6 2007 ABS

I C3 EX2004BMW 130 HATCH 3.O 2008

I HONDA CB 800 2010

I
HONDA TUYSTER 04\2007

I [ GM VECTRA GlS 2000 BRANCA

I I FORD KA 2007 PRATA .

ii I CUO SEOAN 200512006

JI
I CUO HATCH 05/10/11

C3 EXCLUSIVO 1.62004 I PEUGEOUf 2061.42007
COMPLETo·II.11

""

"""11111' I TOYOTA FILDER 1.8 AT 2005

I HONDA rrr EX 1.5 AT 2005

RC>JJo ELX 2007

! PRISMA JOY 1.4 2009

I CEITA 4P 04i07

I C3 EXCWSIVE 2008

I SCENIC PN. 1.6 05JÜ5!2006

• I CEITA OFF ROUO 2006

I HONDA 81Z 2002
CHERRY Q Q 1.1 2012 COMPLETOI

I PAUO WEEKEND ADVENTURE LOKER ,.
11.8 2010.COMP�.I
-_._- .._-----_ ..__._----'-__._ .._I

UNO ECONOMY 4P 2010
CORSA HATCH 2002

U:!!� S\IY_�º_2OQ.ª_8RANSA _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 20121 vEitm:,os 1 7

AS#MELHORES
FERIAS
começam com um

NOVO CARRO,
VEíCULOS 100%
FINANCIADOS EM
ATÉ 60 MESES

VEíCULOS ATÉ
10%ABAIXO DA
TABELAFIPE

SEU VEíCULO
OU MOTO NA

TROCA

VARIEDADE:
MAIS DE

300 VEíCULOS

Procurando
por um
veículo? � t' I '

1 VEICUlOS OPCIONAIS ANO DE POR I VEICULOS 'oPCij'oN,AJ's ,/I\NO iDIE iP10iR

X1 SDRIVE 18i 2.0 16V COMP VTE ABS ABG AO 2011 108.000 99.000 307 SD FELINE 2.0 COMP VTE ABS ABG 2008 32.500 29.500

FORESTER XT 2.5 COMP VTE ABS ABG Al 2010 86.000 81.000 SCENIC EXPRESSION 1.6 COMP VTE Al AO CD 2007 29.800 26.800

IX35 2.0 16V 170CV COMP VTE ABS ABG 2011 74.000 68.000 BLAZER 4.3 DLX COMP VTE ABS ABG 2001 29.500 27.000

IMPREZA HB 2.0 4X4 COMP VTE ABS ABG AO 2011 66.000 63.500 CIVIC lX 1.716V COMP VTEAl AO ABG 2006 28.800 26.300

408 FELINE 2.0 AUTO COMP RODA VTE ABG 2012 64.000 59.000 207 HB XS 1.6 COMP VTEAl AO RODA 2009 27.900 25.900

As melhores
308 HB AllURE 2.0 COMP VTE ABS ABG Al 2013 57.990 54.990 PARATI1.8 COMFORT COMP VTE AO U:JTW 2006 26.900 24.900

SX4 2.0 16V 4WO COMP VTE ABS ABG Al 2010 50.900 47.900 STllO 1.8 FlEX COMP RODA VTE AO 2006 26.900 24.900

GRAND CHEROKEE COMP VTE ABS ABG Al 2004 49.000 43.000 STRADA FIBE 1.4 CE DH 2008 25.900 24.000

opções de
FUSION SEl 2.316V COMP VTE ABS ABG AO 2009 47.500 43.500 lOGAN 1.6 PRIVllEGE COMP VTE Al CD ABG 2008 24.500 22.500

CITY EX FlEX COMP VTE ABS ABG 2010 44.990 41.490 FOX 1.0 VTEAO lDT 2009 24.500 22.100

veículos da região
SPORTAGE EX 2.7 V6 COMP VTE ABS ABG AO 2008 44.900 41.900 A3 1.8 TU�BO 180CV COMP VTE ABS ABG Al 2002 23.800 21.400

SCORPIO 2.6 GLX COMP VTE Al CD COURO 2009 43.900 39.900 C3 EXClUS. 1.616V COMP RODA VTE ABG 2004 22.500 19.500

IDEA ADVENTURE 1.8 COMP VTE Al CD AO 2010 39.900 36.900 GOlF 1.68V COMP VTE Al AO lDT 2001 18.990 17.190

você encontra
ECOSPORT XlS 2.0 COMP VTE ABS ABG Al 2009 39.000 36.500 CLlO HB AUTHENT. 1.0 Al AO TE lDT VE 2007 18.500 17.000

206 CC 1.616V COMP VTE ABS ABG 2005 36.990. 34.290 CORSA HB 1.0 AlAO TE lDT 2004 18.500 16.500

aqui no jornal
ZAFIRA 2.0 ElEGANCE COMP VTE ABG CD AO 2008 36.900 34.000 ASTRA SD MlllEN. 1.8 COMP VTE AO RODA DT 2001 16.900 15.100

POlO SD 1.6 COMP VTE Al CD AO RE 2010 36.900 33.900 206 SENSAT 1.0 16V AO VTE RODA DT VRA 2006 16.500 15.000

207 SD PASSION XS 1.6 COMP RODA VTE ABS 2010 36.400 32.900 GOL 1.0 MI 8V GIII Al TE lDTW 2005 14.900 13.900

O CORREIO DO POVO. CIELO HB 1.6 COMP VTE ABS ABG Al 2011 33.900 30.900 PALIO YOUNG 1.0 AOlDT 2001 10.900 9.400

VECTRA GT 2.0 COMP VTE ABG COURO 2008 32.900 30.900 SANTANA 1.8 MI COMP VE AO RODA DT 1997 9.900 8.600

C4 VTR 2.0 COMP VTE ABS ABG Al . 2008 32.900 29.900 FIESTA HB 1.0 Gl W 2001 9.500 8.500

Veículos com opção de financiamento, crédito sujeito à aprovação, preço "por R$" para pagamento à vista ou financiamento sem troca. Promoção válida até
dia 30 de novembro de 2012. São 42 carros no estoque com preço até 1 0% abaixo da tabela FIPE de outubro. Os carros estão no estoque das 710jas de
sem inovos 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
carros 2007 a 2013. Financiamento CDC _10 parcela 30 dias. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.

. www.lda.com.br CADENZÁ
SOfisticação e luxo incomparállets.
Motór de290 f)J eXenon.

'ERATO
O� completíssimo,
imbâtível nasroÕ'lpdrações,
Câffifiida�tQ
de6malthaS
eródasl7:

SOUl
ô carro design

Isuperpremiado.
Câmbio automático de
6 marchas emottlr flex.

SOREMfO
Q SWpam aifamffi�
7Jugarése inôtorW6
de última geraÇão
com 278cv.

Aproveite o IPI reduzido" para
colocar mais design e

tecnologia na sua garagem.

t;II Jaraeuá doSut 47 3275-0808
..., Av. PreléitoWaIdemarGrubba,1346 - Baependi -

Bal. (ambodú: 47 3360·9777
Blumenau (loja (entro): 473236·8000

Blumenau (loja SR): 47 3323-7171

Joínville (Show Roam):47 3435-0885
Joinvllle:47 3435-3515
FJorianópolis: 48 3248-0777
São josé: 48 3288 ..0777

Power Imports
Blum�na� • Sal. (�m�ori� lO jarâjluá d? SUl

Jomvllle • Flortanépcils > Sao jose

Promoção válida até 30/1112012 ou término do estoque, oque ocorrerprimeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E.284: R$ 65.200,00 à vista e financiamento com entradamínima de 50% (R$ 32.600,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.380,00. Valor total a prazo: R$65.719,00. Para o Kia Soul código
U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas lixas de R$ 1.458,10. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza código Z.555: R$ 129.900,00 à vista e financiamento com entrada minima de 50% (R$ 64,950,00) + 24 parcelas lixas de R$

2.748,68, Valor total a prazo: R$ 130.918,32. Para o !<ia Serento código 8.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas parcelas. TC

(farifa de Cadastro) devida à instituição ffnanceira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações,
consulte a concessionária de sua preferência. Frete não incluso, frete mlnimo de R$ SOO,OO e máximo de R$ 5.000,00

valiável de acordo com omodelo do veiculo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o KiaCerato código E.284, 5 unidades para o !<ia Seul

C
li

t de se I
iii

dcódigo U.174,5 unidadesparaoKiaCadenza código Z.555 e 5unidades para o Kia Sorento código S.558. *Reduçâodo IPI válida para o Kia Soule KiaCerato.
. ln·O ·e se·9u ra·nça 5a·.. ·va VI 8·S

Declaração de Consumo de Combustível em confonnidade com a Portaria Inmetro nO 01012012. Fotos ilustrativas.
.. - ..

\ � , I

-l

t ,

f
l
r
I
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A PARTIR OE�
•Motor com 185CV

R$ 87 990 'Ar-condlclonado
.

,

•Remote start (acionamento do
'.

..

...•. . motore ar-condicionado a distancia)
AVISTA • FreiosABS

"
• 6 alrbags
•Câmbioautomátrcode
6 velocidades '

..Bancos em touro
• ESP (controle eletranlco
de estabnJdade)

OU TAXA ZERO
+ 12X DER$ 2.86Z,OOCOM ENTRADADt
R$ 54.490,00 .

• TCS (sistema de controle
detraçio)
• Rádio com CO /MP3
USB e entrada auxiliar
•Computador de bordo

Classic 1.0 LS2013
��
A PARTIRDE:

R$24.79 .

AVISTA

•Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador, temporizador e
limpador do vidro traseiro
• Painel de instrumentoscom conta"giros
• Protetor de cárter
• Preparação de som

OU TAXA DE O,98%AIIM.
+ 60X DER$ 275,00
COM ENTRADA DE R$13.090,00

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Captlva Ecotec 2.4,.(Config. POW), ano/modelo 201212012, com preço promoGlonal à vista a partir de R$ 87.990,00 ou através do plano de finanoiamento com 61,58% de entrada (R$ 54.490,00), 12 prestações
mensais de RS 2.867,06 com taxa de 0% a.m. CET: 5,06% 8.8. Valor total financiado: RS 88.894,�8. ClassiG LS 1.0. Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista a partir
de R$ 24.790,00 ou através de planG de financiamento com 51}8% de entrada (R$13.090,OO), 60 prestaçóes mensais de RS 274,52 com taxa 0,98% a.m. CET: 15,36% 8.a. Valor total financiado: R$
29.561,13. Ofertas válidas para o penodo de 17 de novembro de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veiculos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou

cumulativas com modalidade de venda direta da fábriGa, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE
- Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores. WIYW.chevroleLcom.br • SAC: 0800702 4200. Ouvidooa GMAC ·0800 7226022

Conte Comigo

,
Cbeurolet

Respeite os limites de velocidade.
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NCIPAL - 2013

AVA FC

.� I
\ I

..., v

650
CRICfÚMA E.C•

1° TURNO

Vencedor do Jogo 1 Vencedor do Jogo 2

20 TURNO
la RODADA

10 de março - 17horas

Chapecoense DxD Joinville
Figueirense DxD Guarani

Metropolitano DxD Juventus
Camboriú DxD Criciúma
Atlético-IB DxD Avaí

-

2a RODADA

17 de março - 17horas

Avaí DxD Chapecoense
Criciúma DxD Atlético-IB
Juventus DxD Camboriú
Guarani DxD Metropolitano
Joinville DxD Figueirense

3a RODADA

20 de março - 20h30min

Chapecoense D X D Figueirense
Metropolitano D x D Joinville
Camboriú D x D Guarani
Atlético-IB DxD Juventus
Avaí DxD Criciúma

4a RODADA

24 de março - 17horas

Criciúma DxD Chapecoense
Juventus DxD Avaí
Guarani DxD Atlético-IB . I

Joinville DxD Camboriú I

Figueirense DxD Metropolitano

5a RODADA

27 de março- 20h30min

Chapecoense DxD Metropolitano
Camboriú DxD Figueirense
Atlético-IB DxD Joinville
Avaí DxD Guarani
Criciúma DxD Juventus

6a RODADA

31 de março- 17 horas

Juventus DxD Chapecoense
Guarani DxD Criciúrno
�inville DxD Avaí

Figueirense DxD Atlético-IB
Metropolitano DxD Camboriú

7a RODADA

7 de abril- 17 horas

Chapecoense DxD Camboriú
Atlético-IB DxD Metropolitano
Avaí DxD Figueirense
Criciúma DxD Joinville
Juventus DxD Guarani

la RODADA

20 de janeiro - 17 horas

Joinville D x D Chapecoense
Guarani D x D Figueirense
Juventus D x D Metropolitano
Criciúma D x O Camboriú
Avaí D x D Atlético de Ibirama

SEMIFINAIS

Jogo 1

Jogo de ida - 28 de abril2a RODADA

23 de janeiro - 20h30

Chapecoense D x D Avaí
Atlético IB D x D Criciúma
Camboriú D x D Juventus
Metropolitano D x D Guarani

Figueirense D x D Joinville

x

Melhor índice técnico Campeão do 1 ° turno

Jogo de volta - 5 de maio
3a RODADA

x
27 de janeiro - 17 horas

Figueirense D x D Chapecoense
Joinville D x D Metropolitano
Guarani D x D Camboriú
Juventus D x D Atlético-IB
Criciúma D x D Avaí

Campeão do 1 ° turno Melhor índice técnico

4a RODADA
Jogo 2

Jogo de idà - 28 de abril
30 de janeiro - 20h30

Chapecoense D x D Criciúma
Avaí D x D Juventus
Atlético-IB D x D Guarani
Camboriú D x D Joinville
Metropolitano D:X D Figueirense

x

2° melhor índice técnico Campeão do 2° turno

5a RODADA Jogo de volta - 5 de maio

3 de fevereiro - 17horas

MetropolitanosD x D Chapecoense
Figueirense D x D Ccmboriú
Joinville D x D Atlético -IB
Guarani D x D Avaí
Juventus D x D Criciúrno

x

Campeão do 2° turno 2° melhor índice técnico

6a RODADA

6 de fevereiro - 20h30

Chapecoense D x D Juventus
Criciúma D x D Guarani
Avaí D x D Joinville
Atlético-IB D x D Figueirense

FINAL*

Jogo de ida - 12 de maio

17 de fevereiro - 17 horas

Camboriú D x D Chapecoense
Metro'politano D x D Atlético-B'
Figueirense D x D Avaí
Joinville D x D Criciúma
Guarani D x D Juventus

x

8a RODADA
Jogo de volta - 19 de maio

8a RODADA

24 de fevereiro - 17 horas

Chapecoense D x D Guarani
Juventus D x D Joinville
Criciúma D x D Figueirense
Avaí D x D Metropolitano
Atlético-IB D x O Camboriú

x

Vencedor do Jogo 2 Vencedor do Jogo 1

14 de abril- 17 horas

Guarani O x O Chapecoense
Joinville O x O Juventus

Figueirense O x O Criciúma
Metropolitano O x D Avaí
Camboriú O x D Atlético-IB

*A equipe de melhor índice técnico faz a final em casa

9a RODADA 9a RODADA

3 de março - 17 horas

Atlético-IB D x O Chapecoense
Camboriú D x D Avaí

Metropolitano D x D Criciúma
Figueirense D x D Juventus
Joinville D x D Guarani

Regulamento
• As equipes se enfrentam em turno e returno, no sistema de pontos corridos.
• Cada turno terá um campeão. Caso a mesma equipe vença o turno e o retorno,
entram nas semifinais as três equipes de melhor índice técnico

21 de abril- 17 horas

Chapecoense D x O Atlético-IB
Avaí D x O Camboriú
Criciúma O x O Metropolitano
Juventus D xo Figueirense,
Guarani D x D Joinville
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Engenhão lotado para
a festa do título do Flu

Mais de 35 mil ingressos foram vendidos

antecipadamente para o jogo contra o Cruzeiro

JARAGUÁ DO SUL
, ,., , , ".

Agência Avante!

Com o campeão confirma
. do, faltam poucos detalhes

para definir a Série A. Além do
título do Fluminense, Grêmio e

Atlético-MG já confirmaram pre
sença na Libertadores. A última

vaga está sendo disputada por
São Paulo. e Botafogo. Em ritmo
de festa, o Fluminense enfrenta
o Cruzeiro,·domingo, às 17h, no
Engenhão. Foram disponibiliza
dos 35.770 ingressos, que foram

esgotados. Precisando vencer e

contar com um milagre, o Pal
meiras enfrenta o Flamengo,
domingo, às 17h, no Raulino de
Oliveira. A partida pode confir
mar o eminente rebaixamento
do Alviverde Paulista. Podendo
confirmar matematicamente a

vaga na Libertadores, o São Pau
lo enfrenta o Náutico, domingo,
às 17h, no Morumbi. A expecta
tiva é de um grande público, com
a possibilidade de o meia Ganso
estrear com a camisa do Tricolor
Paulista. Em Pernambuco, o Bo
tafogo enfrenta o Sport, domin
go' às 19h30, na Ilha do Retiro.

Lutando contra o rebaixamen
to, os nordestinos precisam da
vitória. Por outro lado, o Fogão
precisa vencer paramanter vivas
as chances de chegar ao G4. Em

Salvador, o Bahia enfrenta a Pon
te Preta, domingo, às 17h, no Pi

tuaçu. No Canindé, a Portuguesa
enfrenta o Grêmio, sábado, às
19h30.Vitória da Lusa e dos baia
nos, automaticamente rebaixa o

Palmeiras. Completa a rodada,
Santos x Figueirense, Coritiba x

Vasco,Atlético-MGxAtlético-GO
e Inter xCorinthians.

Estreia de Ganso no
São Paulo também

promete lotar
o Morumbi.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE

CONCENTRADQ Após co:nf"Irmar o título, Fluminense quer vencer o Cruzeiro

C
HIP * ""

rlCIUIlla�

Apoio
financeiro
oCriciúma precisa da vi

tória diante do Atlético-PR.

Com isso, a diretoria do Tigre
promete incentivo financei
ro de R$ 800 mil aos jogado
res, caso confirmem o acesso.

Além disso, a vitória pode co

locar o Criciúma novamente

na briga pelo título da Série B.
A expectativa é de um grande
público no estádio Heriberto
Hulse. O jogo será realizado
neste sábado, às 16h20.

(;

Silva versus
St-Pierre

Um dos duelos mais

aguardados da história do
MMA está perto de ser oficia
lizado. Pelo menos, é o que
garante o presidente do UFC, \

Dana Whlte, Segundo ele, a

luta entre Anderson Silva e

George St - Pierre deve ocorrer
em maio. No entanto, a afir

mação contradiz a opinião de
Anderson Silva, que esperava

- retornar ao octógono somen

te no final do próximo ano.

I�JlII,A

Indícadós
aoAll-Star
A NBA iniciou as seletivas

para escolher os jogadores
doAll-Star Game, evento que
reúne os principais jogado
res da Conferência. Leste e

Oeste. A lista de pré-selecio
nados inclui os brasileiros,
AndersonVarejão e Nenê Hi
lário. Com grande desempe
nho na temporada, Varejão
tem grande chance de ser o

primeiro brasileiro a partici
par do jogo na história.

Futsal

Favoritos, Brasil e Espanha
decidem oMundial

Após uma longa competição, surpresas surgiram, mas a final
não é novidade. Consideradas as duas principais seleções, Bra
sil e Espanha vão decidir o Mundial da Tailândia. Para chegar à
decisão, a seleção brasileira teve um duelo difícil. A Colômbia
dificultou, mas perdeu por 3 a l-para a seleção Canarinho. Na
semifinal europeia, os espanhóis venceram a Itália por 4 a 1.
Essa será a quinta vez que Brasil e Espanha realizam a final. O

jogo será neste domingo, às 10h30, em Bangcoc.
CHRIS MCGRATH/FIFA

FORÇAS Final da Copa doMundo coloca novamente
frente a frente duas potencias do salonismo

CLASSIFICAÇÃO

15 Portuguesa 40 35, 9

16 Bahia 40 35' 9 . 13 13 34 40 38,1%
17 Sport 37 35 9 10 16 36 54 -1835,2%

, II,. 'flJlJlIi)�" ':;,
.

,

19 Figueirense 30 35 7 9 19 37 63 -2628,6%
20 Atlético-GO 26 35 6 8 21 33 63 -30 24,8%

PRÓXIMOS JOGOS
368 rodada

17/11
19:30 Coritiba x Vasco
19:30 Santos x Figueirense

18/11
17:00 Flamengo x Palmeiras
17:00 Atlético-MG x Atlético-GO
17:00 São Paulo x Náutico
17:00 Fluminense x Cruzeiro
17:00 Bahia x Ponte Preta
19:30 Internacional x Corinthians
19:30 Portuguesa x Grêmio
19:30 Sport x Botatogo

Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO

16 Bragantino

36 19110, .

36 17:8 111 156 37 19 154,6%
36 1814 :14 :43 39 4 153,7%
36 14110 :12 i57 58 -1 [48,1%
36 1516 115 :59 56 3 147,2%
36 1319 114 147 46 1 144,4%
36 12110114 149 49 O '42,6%
36 13 i5 :18 A6 50 -4 140,7%

!

36 11110 i15 148 50 -2 139,8%
36 11110 :15 151 60 -9 139,8%
36 10111115 134 43 -9 :38,0%

38 36 ros :18 40 52 -12'35,2%

6 Joinville 59

7 Avaí 58

8 América-RN 52

9 América-MG 51

10 Paraná 48

11 Ceará 46

12 ASA-AL 44

13 ABC-RN 43

14 Boa-MG 43

15 Guarani-SP 41

I

17 Guaratinguetá 37 36 11 4 21 36 60 -24 34,3%
18 CRB 36 36 10 6 20 41 64 -2333,3%
19 lpatinga 31 36 8 7 21 35 67 -3228,7%

J ' ,

•
I (I •

; I ; 1 I f i �9!; E!a.ruefl: f .:. ,
27 36 6 9 21 35 67 -3225,0%

PRÓXIMOS JOGOS
378 rodada

16/11
21:00 Paraná x ASA-AL*

17/11
16:20 Joinville x Vitória
16:20 Boa-MG x ABC-RN
16:20 América-RN x América-MG
16:20 Ceará x Bragantino
16:20 Ipatinga x Guaratinguetá
16:20 Barueri x Avaí
16:20 São Caetano x Goiás
16:20 Criciúma x Atlético-PR
16:20 CRB x Guarani-SP

*encerrado após o fechamento da edição

Rebaixados para Série B

I I
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Mulhermorre em colisão
Rapaz de 18 anos foi
internado em estado

grave e corre rISCO

demorte.Acidente

ocorreu ontem à tarde

tórax e diversas outras fraturas.

As vítimas foram levadas

para o Hospital São José, porém
durante o transporte, Cleonice
sofreu uma parada cardíaca e

passou por procedimentos de

reanimação. Ela não resistiu

aos ferimentos e morreu logo
depois de dar entrada no hos

pital. O adolescente está inter

nado na UTI e permanece em

A colisão frontal entre um estado grave.

rlMeriva e uma motocicleta Testemunhas relataram que

Bizz, na rua Feliciano Bortolini, o adolescente estaria condu

no bairro Barra do Rio Cerro, zindo a moto. As causas do aci

resultou na morte de Cleonice dente serão investigadas pela
Lesa Ferreira, de 42 anos. O fi- Polícia Civil. Esta é a 28a víti

lho dela, de 18 anos, ficou gra- ma fatal devido a acidentes no

vemente ferido. Eles estavam trânsito em Iaraguá do Sul e a

na moto e foram arremessados 59a na região. No domingo, uma

para fora da pista. O condutor caminhada percorre as ruas do

do carro não se feriu.
. Centro da cidade para chamar

Quando os bombeiros che- a atenção da comunidade e

garam ao local do acidente, por conscientizar sobre o respeito
volta das l6h de ontem, Cleoni - às regras de trânsito. A Marcha

ce e o filho estavam inconscien- do Silêncio é realizada há cinco

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

.

Débora Remor

tes e apresentavam suspeitas anos e registra aumento do nú

de traumatismo no crânio, no mero de participantes.

APREENSÃO Na residência do homem de 24 anos a

Polícia Militar encontrou drogas e chips de celular

Susto

Carro invade

residência
Omotorista de um Scort prata
perdeu o controle numa curva
da rua João Lombardi, no bairro
Amizade, em Guaramirim, por
volta das 19h de quinta-feira. O

....._.... / veículo invadiu o pátio de uma
residência e parou a poucosme

tros da parede da casa e de um
poste de energia elétrica. Apesar
do susto, ninguém se feriu.

FOTOSWILLIAM FRITZKE

'"

1."'RAGEDIA Batida entre carro e moto aconteceu

em um cruzamento no bairro Barra do Rio Cerro

trás das grades

Suspeito de tráfico era
procurado porhomicídio
Um homem de 24 anos, sus

peito de traficar drogas, foi preso
na noite de quinta-feira durante

uma operação da Polícia Militar.

Numa nova abordagem, na tarde
de ontem, na residência do sus

peito, no bairro Iaraguá 84, a PM
encontrou.27 gramas de crack e

'-

12 gramas de cocaína enterrados

e dezenas de chips de celular.
Os policiais militares que re

alizaram a prisão reconheceram

o suspeito e confirmaram que
havia contra ele ummandado de

prisão por homicídio em Novo

Hamburgo (RS). O suspeito foi
encaminhado na manhã de on-

. tem ao Presídio Regional de Ia

raguá do Sul, mas deve ser trans

ferido para o Rio Grande do Sul
nas próximas semanas.Amulher
,dele, de 19 anos, contou que ele
se apresentava comnome falso.

Durante o depoimento, a jo
vem disse que não sabia da exis
tência da droga na residência.

Os cães treinados foram usados

para encontrar o crack e a co

caína enterrados no quintal da
casa. Na abordagem de quin
ta-feira, apenas uma pequena

quantidade de crack havia sido

encontrada, escondida dentro de
um vidro de acetona.

'Violência

Mulher deixa

hospital
Já está em casa amulher de 33

anos que foi ferida com um golpe
de faca, pelo ex-marido. Ele teria
invadido a casa dela, no bairro
João Pessoa, e depois de uma dis
cussão usouuma faca de cozinha

para atingir o tórax da vítima.
Os vizinhos escutaram os gritos
e, quando chegaram ao local,
encontraram amulher sangrando
e com o filho de poucosmeses no
colo. O suspeito, de 40 anos, teria
fugido de bicicleta.APM realizou

buscas na região,mas o homem
não foi localizado. Encaminhada

ao Hospital São José, a vítima foi
liberada namanhã de ontem.

Drogas
Homem preso
em flagrante

Um homem de 24 anos foi

preso em flagrante enquanto
tentava vender crackno Centro

de Iaraguá do Sul na tarde de
ontem. O delegado Eric Uratani
voltava da DIC quando o viu em

atitude suspeita. Na abordagem,
o suspeito tentou se desfazer das

pedras de crack, que somavam
8,8 gramas. Ele já tinha diversas
passagens por furto e tráfico,
e foi encaminhado ao Presídio

Regional de Iaraguá do Sul.

\
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