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Ajuíza da Vara da Fazenda de Jaraguá do Sul, Candida Inês .

. Zoellner Brugnoli, determinou na última quinta-feira, a suspensão
dos direitos políticos da prefeita Cecília Konell por cinco anos por
causa- das nomeações do marido Ivo Konell e da filha Fedra Konell.
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EXCLUSIVIDADE
POSTOS MIME

COM MUITO MAIS

CHOCOLATE

• Oferta válida enquanto duraram os estoques.

Piscinas à espera do público

____o ••••

Com a chegada do calor, clubes sociais, parques aquáticos e hotéis que oferecem esse lazer são opções na r�. Páginas 20 e 21

,

Neste domingo, às 20h, as Orquestras da Scar apresentam
o Concerto de Gala que reunirá a Camerata Júnior, a Orquestra
de Cordas, Camerata e Grupo de Câmara. I

Ação social
Você também pode serumPapaiNoel
Empresas e instituições de Iaraguã do Sul estão mobilizadas para
ajudar as crianças carentes a terem um Natalmais feliz. Confira

algumas das ações sociais e saiba como contribuir. Página 7

Concerto

Uma celebração àmúsica clássicanaScar
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Feirão -de carros
As sete maiores revendas da re

gião estarão no 3° Power Feirão
das Concessionárias, na Arena Iara
guá. O evento acontece neste sábado,
das 9h às 20h, e domingo, das 10h às
18h. A feira vai reunir as marcas Hon
da, Nissan, Fiat Iavel, GM, Citrõen Le

Monde, Renault Liberté e Volkswagen
Caraguá Auto Elite, proporcionando
ao cliente várias opções de financia-

menta, IPI reduzido, crédito facilitado
e condições de pagamento em até 60
vezes. Maria Cristina Emmendorfer,
integrante do Núcleo das Concessio

nárias, diz que a expectativa é de que
pelo menos cinco mil pessoas passem
pela Arena. "Temos a prospecção de
vender aproximadamente 200 unida
des", afirma. Informações pelo telefo
ne (47) 3275-7045.

DIVULGAÇÃO

IIOff:ole.ite
Integrantes do Núcleo de Jovens EmpreendedoresAcijs- Apevi realizaram
uma visita técnica à empresa Chocoleite, no bairro Rio Cerro. Eles
conhecerama história do empreendimento e todo o processo de

produção. Seu principal produto - achocolatado pronto para beber -

,.)
faz parte da história da vida demuitas pessoas. Além de mudanças nas
embalagens, a empresa projeta o lançamento de novos produtos.

Críticas e uma solução
Mozart Neves durante o encontro do Sistema Fiesc em Iaraguá do Sul, afirmou que
hoje o Brasil tem uma escola do século 19, professores do século 20 e alunos do
século 21. "O desafio é a escola e o professor para o século 21 ", disse. O movimento
liA Indústria pela Educação" pretende ampliar a oferta de programas de educação
do Sistema Fiesc e incentivar empresas de Santa Catarina a destinarmaior atenção
a ações voltadas para a área. Além disso, prevê investimento de R$ 330milhões
em ações educacionais pelas entidades que compõem o Sistema Fiesc - Sesi,
Senai e IEL. Com amobilização da classe empresarial e da sociedade, as entidades
esperam registrar quase 800milmatrículas nos próximos três anos.

Errata
A foto publicada na coluna de ontem, e na página 12, cobrindo a palestra
de Luiz Carlos Prates é de autoria do fotógrafo Horst Baümle.

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089

E

PROFF;SSOR(a) RROJ�TO HABILIDADES DE ESTUD.OS:
Fo�mação; superior completa em Pedagogia, com Habilitação
em Educação Infantil e Ensino Fundamental. Experiência êm
atividades educacionais. 40 horas semânajs. ,

Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.
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COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT ,t 0,54%
OURO 4/1]1, 0%

US$ 111,800
US$ 1753,500
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o sucesso
O 6° Encontro Regional de Jovens
Empreendedores acontece no próximo dia

28, a partir das 20h, no Centro Cultural da
Scar. O evento é promovido pelo Núcleo
de Jovens Empreendedores daAcijs/Apevi.
Este ano a organização traz a Iaraguá do Sul
a palestra "O Sucesso anda de Limousine",
com JotaAbussafi - conhecido como o Jota
de Miami. Ele falará sobre sua experiência
de brasileiro que conseguiu o sucesso como

empreendedor no país mais competitivo do
mundo: os Estados Unidos.

Domp
Comemora neste sábado, dia 24, 14 anos de
atividades esta que é uma dasmais relevantes

empresas focadas no desenvolvimento de

pessoas e organizações. O mestreAlcino conta
com uma vasta experiência em apresentar
temas complexos de formamuito objetiva,
acessível a todos os públicos.

MetaRH
Originalmente focada em um segmento
específico do mercado de recursos humanos,
aMeta RH conseguiu, em 8 anos de
atividades, consolidar-se no mercado.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 832
02 - 05 - 06 -' 07 - 08
10 - 11 - 12 - 15 - 16
19 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3051
13 - 33 - 46 - 51 - 70

Informa abertura de processo seletivo

.'

EDUCAÇÃO - ESPANHOL: Nível superior completo; Curso
de formação em Espanhol; Experiência no ensino do idioma JI\�GUÁ DO suL
direcionado a diversas idades. 10 horas semanais.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site
www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

II {I. I I I I' J {"

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
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o leitor

Nota de esclarecimento
Relativamente à carta'Cadê as

autoridades", presente na edição .

de 15 novembro, cumpre esclare
cer, a bem da verdade, o seguinte.

Os processos afetos à família,
via de regra, retratam situações de
conflito intenso. As partes envolvi
das em tais demandas apresentam
versões diferentes sobre os mes

mos fatos. É comum que um pai
não concorde com as posturas da
mãe, e vice-versa. Isto exige cuida
dos especiais do Poder Judiciário
e do Ministério Público quando
de manifestações e decisões, evi
tando-se a prática de injustiças. É
necessário celeridade com cautela.

A Vara da Família, Infância e

Juventude, por seus integrantes
(Juízes, Promotores, Servidores e

Colaboradores) têm atuado' nos
mais de quatro mil processos em

trâmite com esta preocupação.
Alternativas para a solução de li

tígios' inclusive, têm sido criadas,
a fim de se buscar a tão almejada
pacificação social. Recentemente,
foi instalado o serviço deMediação
Familiar, que permite aos jurisdi
cionados um atendimento com

equipe treinada e capaz de auxi
liá-los na resolução do conflito no

âmbito farnilliar. O árduo trabalho
também se reflete nos números: de
abril até hoje foram proferidas cer
ca de 2.000 sentenças, 1.200 deci
sões, 6.300 despachos, assim como

�50 audiências.
Quanto ao caso destacado na

carta do leitor, respeitado o sigilo
da lei, registra-se que existem duas
ações em trâmite, uma ajuizada
inicialmente pela mãe e outra,
posterior, ajuizada pelo pai. Am
bas discutem a guarda da criança
Também já houve discussão judi
cial sobre pensão alimentícia não

paga pelo pai. O contexto é de forte
litígio. A criança possui nove anos

de idade e desde o seu nascimento
mora com a mãe. O casal se sepa
rou no ano passado e de uns tem
pos para cá começaram a se desen-

tender especificamente quanto ao

filho (a). O infante estuda em Iara
guá do Sul. O pai reside emCorupá
Diante deste contexto, foi negado o

pedido de retirada da criança da
casa damãe e designada audiência
de conciliação entre os envolvidos,
ato este que, a pedido da advoga
da do pai, foi antecipado para dar
maior celeridade ao caso.

Os processos iniciaram em

outubro deste ano e não houve re
curso das decisões proferidas até
então, presumindo-se que as par
tes, por seus Procuradores, concor
dam com a tramitação processual.
O Conselho Tutelar, ciente do caso,

apresentou relatório onde indica
que a criança apresenta bom com

portamento e desempenho na es

cola. Também visitou-se a casa da
criança e da mãe e não se consta
tou nenhum direito sendo violado.
Os alegados maus-tratos com a

criança não foram registrados na

Delegacia de Polícia da Comarca,
o que não impede de serem apura
dos oportunamente.

Assim, não há como deixar de
lamentar-se o conteúdo da nota

"Cadê as autoridades?", que naver
dade deveria ser intitulada "Cadê
os pais?", estes sim os verdadeiros
responsáveis por toda e qualquer
situação difícil que o (a) filho (a)
vem sofrendo. O manifesto do tio
é injusto e parcial, pois não aborda
os dois lados do caso, tratando-se
de mero desabafo de pessoa mal
informada.

Importante, enfim, que os ju
risdicionados de Jaraguá do Sul e

Corupá saibam que o Poder Judi
ciário local está pronto a atender a
todos imediatamente, com impar
cialidade, procurando, mais do que
resolver processos, buscar a verda
deira pacificação social por meio
da solução dos conflitos.

RafaelMaas dos Anjos,
Juiz de Direito e

Aristeu Xenofontes Lenzi,
Promotor de Justiça

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dar de ombros
�

Emuito cansativo catar novidades, tentar achá-
las pelos cantos do mundo. Não há novidades,

tudo se repete numa monotonia circular, e o que
pode haver de mais monótono que um círculo? E
bem diziam os gregos: nada há de novo abaixo do
sol, o que é já foi e o que foi será.

.

Digo isso, olhando para uma manchete de um
jornal gaúcho que me cutuca com uma surrada
manchete: - "Atividades para aliviar o estresse":
Abaixo da manchete, uma foto. Na foto, pessoas
se esticam, se contorcem em exercícios ao ar livre,
tudo para mandar para os quintos o estresse. Que
formidável perda de tempo.

Há dois estresses, você sabe disso: o físico, re
sultado de esforços continuados e pesados, e o

estresse emocional, resultando dos incômodos
vividos namente. O estresse do corpo físico admi
to que se o possa tratar por exercícios prazerosos
numa pracinha qualquer, mas que não se tente,
que não percamos tempo querendo aliviar o es

tresse emocional subindo escadas, fazendo peda
linhos na praça em frente à igreja...

Fico apatetado com a ignorância das pessoas
em não saber que estresse só pode ser tratado por
uma alteração perceptiva, isto é, com uma consis
tentemudança nomodo de ver a vida e a ela reagir.
Já disse aqui quantas vezes que o que nos estressa
não é o fato em si, mas o modo como a ele reagi
mos. Se você fica estressado com buzina de auto
móvel, por exemplo, de nada lhe adiantará fazer
musculação na barra ali na beira da praia, perda
de tempo. Mude a reação diante das buzinadas e

está resolvido o problema. Mas lhe faço um desa
fio; mude, quero ver, mude...

Acabei de ver uma mulher com a cara enfiada
numa espécie de almofada, às suas costas outra

mulher lhe fazia massagens, apertava daqui, aperta
va dali, coitadas, que enganadas. Isso não acaba com
o estresse nem aqui nem em Ribeirão Preto. O que
cura estresse é dar de ombros. Mas semmentir...

Não
Não mesmo, companheiros, não mesmo. Dois

"relígíosínhos'; especialistas em casamentos, dão
conselhos na televisão, isso e aquilo, mas "pecam'
gravemente ao falar demodo preconceituoso con
tra pessoas separadas. Os hipócritas não sabem
quemuitomelhor,mil vezes melhor, é acabar com
um casamento que já está falido do que mantê-lo
em aparências e sofrimento? Hipócritas.

Se...
Se no "passado" já era contraindicado aparecer

em fotografias segurando um copo numa festa,
agora então nem se fala, com os celulares prontos
para flagrar tudo. Se conselho valesse alguma coi
sa, diria aos meus amigos que não se deixem fo
tografar com aquele sorriso idiota das festas e um

copo namão. É um prato cheio para as "redes so
ciais", tipo, - Viste, não te disse que ele era chegado
numas biritas, olha só ...

Falta dizer
Há pobres pessoas que pensam que ao casar vão

ser para sempre felizes, esquecem de uma grave e

sonoraverdade: da escolha do cônjuge, dele ou dela,
vão resultar 98% das chances de razoável felicidade
ou grave infelicidade na vida. E é o que está aconte
cendo, casos e mais casos de infelicidades ruidosas
em razão da pressa com que as pessoas hoje se jun
tam, opa, quis dizer se casam... Eu só acredito em al-
mas gêmeas, só. O resto é gemido.

.
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ASEGURAI:rACHEGOU

E JUNTOCOM ELASUA

TRANQUIUDADE
,

(47) 2 - 00
Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Aumento do preço
das passagens

Opreço da passagem deve tirar o sono dos

prefeitos eleitos neste fim de ano. A eles

caberá resolver a questão dos aumentos no

valor do passe. Em Iaraguá do Sul, ainda é um

indicativo, mas em Guaramirim e Schroeder o

preço com reajuste começou a ser praticado na

quarta - feira desta semana.
O prefeito eleito de Guaramirim, Lauro

Frõhlích (PSD) disse que ainda não definiu

como vai tratar do assunto. Segundo ele, du
rante o período eleitoral foram abordadas situ

ações de falta de qualidade no serviço e o baixo

número de linhas, mas sobre o preço não há um

posicionamento definido ainda. IIÉ difícil opinar
sem estar atuando, por isso devo me aprofundar

SEGURALTA
BOLSA DE SEGUROS

da situação para ver o que é o mais indicado a

fazer", afirmou.
Em Jaraguá do Sul, a afirmação do prefeito

eleito Dieter Ianssen (PP) é de que pretende
fazer o município ser referência na qualidade
do transporte no Estado. Para 'isso, ele terá de

mexer nas tarifas, cobrar melhorias da em

presa concessionária (Viação Canarinho), tais
como mais linhas e a construção dos tão falados
mini - terminais .

.

Para a Federação das Associações de Morado
res de Santa Catarina (Famesc), o tema é preocu

pante. 110 transporte coletivo é um problema re

gional e temos de trabalhar regionalmente", afirma
o secretário da entidade, Agostinho Zimmernaim.

.Ação contra secretária
Continua correndo a açãomovida porAnoar Batisti (PCdoB)
contra a atual secretária de Habitação, Maristela Menel Roza. O
motivo da interpelação de Batisti foi porque durante o período
pré-eleitoral, Maristela, que estava licenciada para concorrer
a uma vaga no Legislativo, estaria usando as estruturas da

secretaria para se autopromover. Namanhã da última quinta
feira, dia 22, aconteceu a primeira audiência sobre o caso.

h1definições
Anoar Batisti, que também foi candidato a vereador, disse

que está ansioso e confiante de que Maristela terá o registro
da candidatura anulada. "Temos de provar que o crime não

vale a pena e que os cargos políticos não devem servir para

pedir votos", afirmou. Segundo Batisti, há esperança de que a

decisão saía,até o final da primeira quinzena de dezembro. Se
Maristela tivero registro da candidatura cassado, podemudar a
composição no Legislativo de Jaraguá do Sul.

1 2 3

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

Voigt recebe homenagem
Atual presidente daArnvali, o prefeito de Schroeder

FelipeVoigt (PP) foi homenageado pelo Colegiado
de Saúde da entidade por ter sido o incentivador

do lo Encontro de SaúdeMental dosMunicípios da
Arnvali e 20 Encontro de Saúde Mental de Jaraguá
do Sul, realizados nos dias 25 e 26 de outubro, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

Tebaldi na região
O deputado federalMarco Tebaldi (PSDB)
realizou, ontem, uma rodada de visitas na

região para conversar com os líderes partido.
Pela manhã esteve em Guaramirim e Schroeder

e ao meio-dia almoçou com os tucanos, no

restaurante do Parque daMalwee, em Jaraguá do
Sul. Na pauta, foram abordadas as eleições deste
ano e os preparativos para2014.

4 5

A semana

dftWI'IJ�ão é 'tb"andc8/, da(!�ui I!,�.�

d,ali Ique vaWll0S r(:!s().v'i!�� a

ques'tão financeira, "'Ias
sw ,nn fil;;n!'lgE�w1&d'dC1I/1 i�!�:;I!,n'lnlnr�W3Elj !I,UI

1. DIETER JANSSEN (PP), prefeito eleito,
sobre a sugestão para os vereadores aprovarem a

proposta do Orçamento de 2013 na íntegra.

, � ,

\lereIIIOS mostrar qlle e

possível e qtle faremos um

go"verno com respeito aos

poderes � à sociedade',
2. ADEMIR IZIDORO, presidente do
PP, afirmando que o Executivo não vai

interferir nos debates do Legislativo.

'Concordamos com 99% do

��I'�()je'�k(� t� (lUIf�I"�eiHrn'os Illue� slejaJ
aprovado da forma que está,

pois as divergên!cias poderemos
ru:,tg'o�,��a�� �C�I(,n1 "., n�rJvo rjrE�f'�c�)ito'JIlIlI
3. LUIZ CARLOS ORTIZ PRIMO, presidente
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

de Jaraguá do Sul e Região (Sinsep), sobre o

Estatuto dos Servidores de Jaraguá do Sul.

'1\,�Tn.O 6, 'lI'peinaC uma questão.l • '4! (.14, '�,"", ,("JJ.,., v . t, #[. �,! ,. .. " . 4(;11. ' "",,' ,:.� . c ' ..

de transparência, mas
�rov·erna,bili(Iad.e' . .

L.'

4. AMARILDO SARTI (PV), vereador, justificando
a demora da Comissão de Legislação,Justiça e

Redação Final em dar o parecer final sobre o projeto
que refua a obrigatoriedade de passarem por plenário

os pedidos de informação ao Executivo.

�Nós esb:u'nos indo buscar
,'ecurs'os I:Jar,ii nosso custeiolll

Estamos pagando para trabalhar,
lelJtWf.IUan'tol lftiá r'f.!cursos fede��ai�s

que já·deveriam es,tar em
nossa conta bar'lcária'll"

5. JEFERSON GOMES, diretor do Hospital Jaraguá,
referindo-se às dificuldades financeiras da entidade.
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Justiça confirma crime de
nepotismo·naPrefeitura

Juíza condena prefeita à perda dos direitos
políticos e pede exoneração demarido e filha

JARAGUÁ DO SUL
....... ". . , .. , ,

.

Da Redação

/\ juíza da Vara da Fazenda de

flIaraguá do Sul, Candida Inês

Zoellner Brugnoli, condenou a

prefeitaCecíliaKonell com aperda
dos diretos políticos pelo prazo de
cinco anos devido à confirmação
do crime de improbidade admi
nistrativa pela prática nepotismo.
A ilegalidade apontada é referen

te às nomeações do marido Ivo

Konell ao cargo de secretário de

Administração, e da filha Fedra
Luciana Konell Alcântara da Sil

va, à função de chefe de gabinete.
A decisão foi registrada na última
quinta-feira, dia 22, e cabe recurso.

Na sentença, a juíza também

determinou à prefeita o prazo de
48 horas - a contar a partir da en
trega da intimação da sentença
aos condenados - para oficializar

a exoneração do marido e da filha

das funções.Além disso, a decisão

exige de Cecília Konell o paga
mento de multa no valor de três

vezes a remuneração que recebe

pelo cargo de prefeita. Ivo Konell e
Fedra também foram condenados

com a perda dos direitos políticos
(veja abaixo).

Porém, essa condenação só
deverá ser cumprida na prática
depois que for julgado o agravo de
instrumento (recurso da defesa da

prefeita), que suspendeu o efeito
da condenação feita em março
pela juíza contra a prefeita por in
dício de nepotismo. Naquele perí
odo, a magistrada condenou por
liminar a líder do Executivo a exo

nerar omarido e a filha dos cargos
devido a indícios de nepotismo. A
prefeita recorreu da sentença no

Tribunal de Justiça de Santa Ca
tarina (TJSC), que acatou o argu
mento apresentado pela prefeita
de que estaria amparada na Sú
mula Vmculante 13 do Supremo
Tribunal Federal, a qual, na inter
pretação de um desembargador
do TJSC, Rodolfo Tridapalli, não
haveria crime de nepotismo.

A juíza analisou novamente o

caso e pela avaliação confirmou
o crime de nepotismo. Por esse

motivo, houve a confirmação
da sentença condenatória da

prefeita proferida na quinta
feira. "Ocorreu uma ofensa à Lei

OrgânicaMunicipal que proíbe
o nepotismo. Na minha inter

pretaç�o, a Súmula Vmculante
não se aplica nesse caso. Além

disso, numa cidade com 150

milmoradores, há pessoas com
capacidade técnicaparaocupar
esses cargos. Houve um favore
cimento de familiares", justífi
couajuíza.

utro lado
A chefe de gabinete da Pre

feitura, Fedra Konell, que está

em licença médica, afirmou à

reportagem do OCp, que nem

ela, tampouco a prefeita Cecília
Konell e secretário de Adminis

tração, Ivo Konell, receberam

qualquer notificação da Justiça
acerca do assunto. Cecília e Ivo
não foram localizados pela re

portagem do OCP.

Entenda o caso
Emmarço desse ano, a juíza

da Vara da Fazenda de Jaraguá

do Sul, Candida Inês Zoellner

Brugnoli, concedeu liminar

condenando a prefeita Cecília
Konell com a perda dos direi

tos políticos devido à prática de
nepotismo referente às nome

ações do marido Ivo Konell ao

cargo de secretário deAdminis

tração, e da filha Fedra Luciana

KonellAlcântara da Silva para a
chefia de gabinete. A prefeita
exonerou os dois do cargo e de

pois recorreu da decisão no TJ
através de um agravo de instru
mento. O desembargador Ro
dolfo Tridapalli concedeu deci
são favorável à prefeita. Porém,
condicionou a posição a uma

análise de uma câmara espe
cial do TJ. Ainda não saiu uma

decisão final sobre o agravo de

instrumento, que vai decidir se
a prefeita tem razão na defeta
argumentada ou não.

Nessa última quinta-feira, a
juíza daVara da Fazenda de Ia

raguá do Sul, Candida InêsZoell
ner, confirmou a decisão da con

denação dapráticadenepotismo
e aplicou a perda dos direitos

políticos dos envolvidos, exone
ração dos cargos emulta.

As condell.ações definida,s pela' juíza Candida Inês Zoellller
FOTOS ARQUIVO OCP

CECÍLIA KONELL - Suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de cinco

anos. Pagamento de multa civil, ar

bitrada no valor de três vezes a sua

remuneração percebida no cargo de .

prefeita e proibição de contratar com

o Poder Público ou receber benefícios

ou incentivos fiscais ou creditícios, di
reta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de

três anos.

IVO KONELL - Perda da função pública
de secretário deAdministração; suspensão
dos direitos políticos pelo prazo de cinco

anos; pagamento de multa civil, arbitrada
no valor de três vezes a sua remuneração
percebida no cargo de secretário de Admi

nistração; e, proibição de contratar com o

Poder Público ou receber benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios; direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio

de pessoa jurídica da qual seja sócio majo
ritário, pelo prazo de três anos ..

PEDRA KONELL - Perda da função de

chefe de gabinete da Prefeitura Municipal
de Iaraguá do Sul;' suspensão dos direitos

políticos pelo prazo de três anos; pagamen
to de multa civil, arbitrada no valor de duas
vezes a sua remuneração recebida no cargo
chefe de gabinete e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios

ou incentivos fiscais ou creditícios, diretaou
indiretamente, ainda quepor intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sóciamajoritá
ria, pelo prazo de três anos.

NET

MP recebe
denúncia

Clientes da empresa de ser

viços de comunicação NET, que
tenham pago mensalidades pela
programação do ponto adicio

nal, devem procurar o Ministé

rio Público de Santa Catarina.

O órgão instaurou um inquérito
civil público para apurar eventu
ais irregularidades e recebe mais

informações pelo email capital-
29pj@mp.sc.gov.br.

A primeira denúncia foi regis
trada em novembro de 2009, em

Jaraguádo Sul, e desde então, a 29a
Promotoria de Justiça da Capital
abriu umaAção Civil Pública con
tra aNET. Adecisão doTribunal de

Justiça declarou ilegal a cobrança,
obrigou a empresa a suspender
a medida e devolver os valores
cobrados indevidamente. A NET

entrou com um recurso e aguarda
nova decisão.

Em Iaraguã do Sul, a empresa
que prestava os serviços para a

NET se desvinculou da rede de

franquias e opera com o nome

de Transcabo. IINão cobramos

por ponto extra, essa nomen

clatura nem existe no nosso sis

tema. A Transcabo cobra pela
locação do equipamento, o que
é permitido pela legislação", jus
tificou a supervisara administra
tiva' Glauce Cantelli.

De acordo com a resolução 528
da Agência Nacional de Teleco

municações (Anatel), a empresa

pode cobrar pela instalação e pelo
equipamento decodificador do

ponto adicional. Mas fica proibi
da a cobrança pela programação,
já que este serviço é pago através

do ponto principal. "Todos os va
lores relativos a aluguel ou outra
contratação onerosa de equipa
mentos de ponto-extra pagos
desde abril de 2009 que não te

nham sido previamente anuídos
pelo assinante devem ser devol
vidos em. dobro, com correção
monetária e juros legais. Qual
quer outra cobrança periódica
relativa ao ponto-extra é vedada

e também está sujeita ao ressar

cimento citado", diz o texto.

Não cobramos por
ponto extra, isso
não existe no
nosso sistema.

Glauce Cantelli,
supervisora
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Que tal transformar o Natal de alguém neste ano? Empresas.e instituições de [araguá do Sul estão

mobilizadas para ajudar as crianças carentes. Confira algumas delas e saiba como contribuir.

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Correios
Na campanha "Papai Noel dos Correios", o doa

dor adota a cartinha de uma criança e se torna um

Papai Noel. Desde 2009, já foram recebidas mais de

quatro milhões de cartinhas em todo o Brasil. Des

sas, cerca de 1,5 milhões foram adotadas.

Para participar, é preciso escolher uma cartinha na

sede dos Correios até o dia Iode dezembro. Não há limite

de cartas porpadrinho. Em Jaraguá do Sul, a distribuição
está acontecendo na agência central, na rua Padre Pran
cken, 13, próximo ao terminalurbano.As doações devem
serentregues naagência até o dia 5 de dezembro. Os Cor
reias alertam para que os números de identificação das

cartas sejam escritos nas embalagens dos presentes, para
identificação. Mais informações pelo telefone (48) 3954-
4237 ou pelo e-mail scascom@correios.com.br.

R�de Breithaupt
Neste ano, a campanha "Natal Solidário", da

Rede Breithaupt está aberta à comunidade. As seis

lojas da região são pontos de coleta de brinquedos
novos ou usados, desde que estejam em bom es

tado. São cinco unidades de arrecadação em Iara

guá doSul e uma em Guaramirim.

A campanha segue até segunda-feira, dia 26, e

a entrega está programada para os dias seguintes,
no centro municipal de educação Waldir Edson

Theilacker, no bairro Jaraguá 84. De acordo com

Bianca Mosak, do departamento de marketing da

rede, dependendo da quantidade de brinquedos
arrecadados, outras instituições serão atendidas.

Mais informações pelo telefone 3372-9852.
Neste sábado, no piso G2 do Shopping Brei

thaupt, acontece um evento especial para as crian

ças.' A partir das 16h, os palhaços do Circo Teatro

Biriba sobem ao palco para divertir os pequenos e,

em seguida, chega o Pãpai Noel. O bom velhinho vai

atender o público diariamente, das 11h30 às 13h30 e

das 16h30 às 20h30, no primeiro piso.

o Correio do Povo

O jornal OCP também tem uma

campanha de arrecadação de brin

quedas. Até o dia 7 de dezembro, os
voluntários podem deixar as doações
na sede da empresa, na ruaWaldemar

Grubba, 1400, bairro Baependi. Os co
laboradores do jornal devem entregar
os brinquedos no dia 15 de dezembro.

A instituição que receberá as doações
ainda não foi definida. Mais informa

ções pelo telefone (47) 2106-1919.

Pastoral da Católica se
Até o dia 10 de dezembro a Católica SC reco

lhe alimentos não perecíveis e brinquedos para a

campanha de Natal. Serão atendidas sete famílias

cadastradas na Pastoral Social da Comunidade

Santa Clara, no. bairro Rau. São aceitas doações
de brinquedos novos ou usados e alimentos como

leite, café, açúcar, macarrão, polenta, farinha de

trigo oumandioca, por exemplo.
O ponto de coleta fica na sede da Católica, na

rua dos Imigrantes, 500, bairro Rau. Segundo o

responsável pela pastoral da instituição, Marcos
Paulo Oliari, a entrega está programada para o

dia 11 de dezembro. Mais informações pelo te

lefone (47) 3275-8305 ou pelo e-mail pastoral@
catolicasc.org.br.

Angeloni
A campanha de natal do supermercado

Angeloni vai ajudar as crianças de comuni
dades pobres da cidade. Na loja da rua Ber
nardo Grubba, no Centro, há uma árvore de
Natal com várias fotos de crianças que po
dem ser "adotadas". Cada voluntário pode
contribuir com roupa, calçado e brinquedo.
A campanha segue até o dia 8 de dezembro.

No dia 13, será feita uma festa para a entre

ga das doações. A campanha acontece tam
bém nas lojas da rede em outras cidades.
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

otas policiais
moedas falsas.Alguns chegavam
a dizer que 80% do dinheiro
circulante na localidade era falso.

•MOEDAS FALSASNO
COMÉRCIO - Grande derrame de
moedas falsas estava assolando
Joinville e região em novembro
de 1934, principalmentemoedas
de dois mil contos de réis.

Alguns comerciantes estavam-se
negando a receber estamoeda
para não sofrerem prejuízos.
Estavamuito difícil diferenciar
o dinheiro verdadeiro do falso e

solicitavam providências à polícia.
Em Joinville, era voz corrente que
o derrame partira de falsários,
provavelmente instalados nesta
localidade. O jornal "Iaraguã''
clamava por atitudemais intensa
da polícia na solução destes

problemas, tendo em vista a

quantidade cada vezmaior destas

• OS TAMPINHAS - Dois
malandros estavam ludibriando
os colonos locais em novembro de
1928. Um chegava num botequim,
oManoel Gordo, começava a jogar
com tampinhas. Pouco depois,
entrava o comparsa, e começava
a jogar e ganhava uma atrás da
outra. Os colonos vendo aquilo,
também se interessavam em

jogar, mas sempre perdiam.
Como a polícia não estava

preocupada em prender estes
bandidos, o jornal Correio do
Povo aconselhava os colonos a

dar um "corridão" nos pilantras.

Competêllcla
Credibilidade Confiança

wWI,'I,gumz.com.br gumz@gumz.com.br
limA I'lIRGERIlI QUE DÁ cmn, Desde' t9:7S(47)3371-4147

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
C

Grupo Lunelli

Escolas Centenárias de Jaraguá do Sul
hOlOenageadas em Florianópolis

Fundamental Professor Arnoldo
Schulz, Escola Municipal Ensino
Fundamental Professora Ger
trudes Stailein Milbratz, Escola

Municipal Ensino Fundamental
Ribeirão Cavalo e Escola Munici

pal Ensino Fundamental Ricieri
Marcatto.

Discursou em nome das ho

menageadas, o diretor do Colégio
Cônsul Carlos Renaux, e, de Brus

que, o senhorOrlando Borchardt.
A entidade foi fundada em 1872.

Explanou sobre a história da edu

cação no Estado, dizendo que es

tas escolas sempre pautaram por
uma educação como direito de
todos e um dever da sociedade,
muitos antes de ser inserida esta

fala na Constituição Federal. Que
a maioria destas escolas come

çou por iniciativa de imigrantes

e seus descendentes. A partir das
capelas-escolas, eles pensavam
no futuro educacional e religioso
de seus filhos.

Discursaram ainda o Secre

tário de Estado da Educação
- Eduardo Deschamps, a Secre
tariaAdjunta da Educação - Elza
Marina da SilvaMoretto e o pre
sidente do CEE/SC, Mauricio
Fernandes Pereira, que em seu

discurso afirmou:
'lia prestar esta homenagem,

o Conselho Estadual de Educa

ção reconhece o trabalho e a de

dicação de pessoas e instituições
que, ao longo de sua existência,
deixaram sua marca na for
mação de milhares de cidadãos
catarinenses que ali realizaram
seus estudos e desenvolveram
suas potencialidades':

Na última segunda-feira, 30

escolas centenárias do Estado
de Santa Catarina foram home

nageadas pelo Conselho Esta

dual de Educação. A celebração
ocorreu no auditório Antonieta

de Barros, da Assembleia Legis
lativa do Estado. A solenidade
encerrou os eventos relativos aos
50 anos .de existência do Con

selho. Entre as homenageadas,
dez escolas são de Jaraguá do
Sul: Colégio Evangélico Iaraguá
'(CED, Escola de Educação Básica
José Duarte Magalhães, Escola
de Educação Básica João Romá
rio Moreira, Colégio Marista São

Luiz, Escola Municipal Ensino
Fundamental Antônio Estanis

lauAyroso, EscolaMunicipal En
sino Fundamental Luiz Gonzaga
Ayroso, Escola Municipal Ensino

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Colégio Evangélico
foi uma das 1Ulidades

homenageadas pelo
GovemodeSC

o início da produção industrial
O trabalho artesanal e de pequena pro

dução perdurou no Distrito de Jaraguá até

a década de 1930. Para atender a demanda
local surgiram também ferrarias, fábricas de
carroças, selarias. Com uma infraestrutura
em desenvolvimento, e a necessidade de
novos produtos, temos a passagem do arte
sanato para a pequena indústria, geralmen
te familiar, utilizando instrumentos simples
e tendo muitas vezes seu trabalho remune
rado com mercadorias. Os investimentos

necessários para a implantação de peque
nas indústrias e outras empresas de médio

porte foram os acumulados, principalmen-

te, . pelos vendeiros. Os comerciantes que
mantiveram por um bom tempo as casas

de "secos emolhados", comerciando os pro
dutos dos colonos com outras regiões, acu
mularam capitais que os permitiu investir

em outros empreendimentos, tais como, na
indústria. Podemos citarWeege, Marquardt,
Czerniewicz,Wolf, Grubba, Gurnz.

Em 1930 foram registradas 241 in

dústrias' entre elas: Fábrica de manteiga:
JorgeWolf, Guilherme Radünz, João Dou
brawa, Carlos May, Jorge Czerniewicz,
Reinaldo Rau, Ricardo Iark: Fábrica de

manteiga e queijo - Gustavo Gumz,Willy

Lagemann, Walter Marquardt, Guilherme
Weege, Germano Ehnke, Bernardo Grub

ba; Fábrica de banha - Breithaupt & Cia,
João Doubrawa, Gustavo Salinger, Carlos
May, Willy Lagemann, Jorge .Czerniewi
cz, Walter Marquardt, Guilherme Weege,
Reinaldo Rau, Bernardo Grubba; Fábri
ca de salames - Breithaupt & Cia, Carlos

May, Germano Ehnke; Fábrica de conser
vas - Breithaupt & Cia, GuilhermeWeege,
Reinaldo Rau, Germano Ehnke, Bernardo
Grubba; Fábrica de gasosa - MaxWilhelm;
Fábrica de cerveja - Guilherme vyalther;
Fábrica de Pólvora - Augusto Mielke &

Cia: Fábrica de chapéus - João Marcatto e

Bruno Mahnke; Fábrica de licor - Estevan

Binder, JoãoWagner e Luiz Kienen; Curtu
me - Arnaldo Schmitt; Fábrica de vinagre
- MaxEggert; Fábrica demóveis - Roberto
Funke Ir.: Fábrica de charutos - Augusto
Sohn e Butzke & Cia.; Malharia - Eduardo

Kellermann; Torrefação de café - Leopol
do Blaese; Fábrica de bombons - José Em
mendõrfer,

E ainda havia: Engenho arroz (2), Enge
nho de fubá (26), Funilaria (7), Selaria (7),
Olaria (24), Serraria (27), Engenho de cana

(75), Ferraria (20).
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Concerto de-Galadas

Orquestras commúsicacelta
Neste domingo, dia 25, às

20h, as Orquestras da Scar

oferecem para a comunidade
uma atração especial. Inte

grando o Concerto de Gala

que reunirá a Camerata Jú
nior, a Orquestra de Cordas,
Camerata e Grupo de Câmara,
a programação recebe como

convidado especial o grupo
Gaiteros de Lume, de Curitiba.

Formado por cinco mü
sicos e liderado pelo multi
instrumentista Luís Felipe de
la Cerda, o grupo Gaiteros de
Lume é especializado na mú
sica celta tradicional, presente

.

em regiões da Bretanha, Es
cócia, Galícia e Irlanda, pro
porcionando ao público um

pouco mais desta rica cultura.
, O repertório foi selecio
nado' especialmente para
compor este programa, de
modo a permitir ao máximo

a interação entre o grupo e

as orquestras. Os instrumen
tos tradicionais da orquestra
irão se contrapor a instru
mentos típicos da música

celta, como a gaita de fole,
flauta, mandolim, whistles e

bodhrán. O resultado é uma
mistura única de sensações,
timbres e sonoridades.

O grupo Gaiteros se dedi
ca a estudar a fundo a cultura
celta com o intuito de trans
mitir por meio damúsica um

pouco da cultura de seus pa
íses de origem. O trabalho do

grupo pode ser conferido em

http://gaiteirosdelume.blo
gspot.com.br.

A apresentação tem in

gressos no valor de R$ 20 e

. R$ 10 (meia) que podem ser

adquiridos no Centro Cul
tural da Sçar, Informações:
3�75-2477.

MOSTRA PEUGEOT
STRASBOURG

UM CARRO
MODERNISTA
COM PREÇO
REALISTA

CARROS A PRONTA
ENTREGA

IPVAGRÁTIS'

A1lUlos da Scar apresentam
'� horripilante escola de monstrinhos"
Trabalho de criação em grupo, o espetáculo

liA horripilante escola de monstrinhos" é atração
neste sábado e domingo no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul.
Recomendado para público apartir de 7 anos, a

peça é uma produção de alunos dos cursos de tea
tro da Sociedade CulturaArtística (Scar) que conta
a história deVladinho, garoto que não se conforma
com o destino de ser um vampiro. Enviado pelos
pais para a Horripilante Escola de Monstrinhos, o

garoto prefere as manobras de skate e o som pesa
do do rock, que o faz passar o dia todo se divertin-

do, para desespero da inspetora do colégio, a seve
ra Bruxa Tituba, que fará de tudo para reprová-lo
junto com os amigos Nefertiti e Frank Stein, sob a

proteção do Mestre Nenius.
Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) podem

ser adquiridos na secretaria do Centro Cultural.

Informações pelo telefone 3275-2477. O elenco
da peça é formado por Fabrícia da Silva, Indianara
Melo, Jean Bachmann, Kenzo Kamada e Leonardo

Tomazelli, com figurino de Egberto Saurini, e dire
ção de Ana Paula Machado e Fred Paiva, que tam
bém é responsável pela cenografia.

DIVULGAÇÃO

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION & EMOTION III!IIIIHI!!P .IUUHhl I'
. ,

ARTES
CÊNICAS
Espetáculo
em cartaz
no fim de
semana

promete
diversão

para os

pequenos e

os adultos
na Scar

082013

à vista

Taxas o partir de

99%• A.M_

I «

�
a::
CID
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Sobre rodas
Neste sábado, das 10h às 17h,
ocorre mais um Encontro
de Antigos promovido pelo
Clube de Automóveis e Antigos
de Iaraguá do Sul. Será no

Parque de Eventos e a entrada
é franca. Vá conferir antigos,
hots, motos e bicicletas que
deixaram saudades.

I .•

Diálogo Jovem
A Fundação Logosófica de

Iaragua do Sul promove,
através do seu Setor Juvenil, a
atividade Diálogo Jovem, tendo
como tema de estudo o livro
"Deficiências e Propensões
do Ser Humano" de González
Pecotche, precursor da
Logosofía. O Diálogo Jovem
acontece hoje, com o sub- tema

"Disciplina x Indisciplina", no
horário das 15h às 16h,
na sede da Fundação
Logosófica, na rua João

.

Planincheck, 141 - Nova
Brasília. Contatos: 3275-1867 ou
3376-0668. Mais informações
no site logosofia.org.br.

ura
contato@beatrizsasse.com.br I 4784330306

Oficina de Processos
Manuais de Criação
Objetos com a capacidade de contar uma
história. Tudo o que éfeito manualmente,
utilizando matérias-primas locais,
ou se valendo de alguma técnica que
percorre gerações tem a capacidade
de falar sobre o espaço e a pessoa que
deu vida aquele objeto. Para debater

www.ocponline.com.br

Via Twitter

"0 dinheiro podia seguir
o método utilizado pelo
problema e também

aparecer do nada:'

Oino Cantelli
(@tiodino)

Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança,
de Jaraguá do Sul, promove hoje Festa

de Rainha e Baile-Os festejos iniciam as

13h30 com a con-centração das sócias
e convidados na sede social e posterior
busca da Majestade srta. Caroline Strutz,
sob o comando da sra, Venir Steinert.
As 22h30 inicia o baile com a animação
da Banda Universitária. O baile terá a

participação da equipe de Drink's Black
Lemon. Aniversariantes do mês tem

ingresso livre. Ingressos antecipados a R$
lO, nos Postos Mime (Rio Cerro e matriz),
FlashVídeo Locadora da Barra. Endereço
da Sociedade: Rodovia SC-416, Km 18,
bairro Rio Cerro II. Informações pelos

WILLIAM BUCHOLTZ/DIVULGAÇÃO telefones 3376-0057 ou 9671-4255.

esses fazeres, o Orbitato, de Pomerode,
propõe a oficina ProcessosManuais

para Criação de ProdutosAutorais, nos
dias 30 de novembro e 1 de dezembro,
das 9h às 12h e das 13h às 18h, onde
reflete sobre as conexões possíveis entre
os trabalhos manuais, o design e a moda,
e as diferentes maneiras de pensar e de
comercializar esses produtos. A mediação
é de ClariceBorian, idealizadora da
Brazoo, confecção que produzia roupas

femininas manualmente, e especialista
em dar uma identidade lúdica a
marcas e projetos. O curso é indicado

para artesãos, artistas e criadores em
busca de soluções para produtosfeitos
manualmente, além de educadores,
professores, assistentes sociais e
profissionais que desenvolvem trabalhos
com grupos e comunidades para a

geração de trabalho e renda. Outras

informações: contatoêorbitato.com.bt:

Festa e baile
A Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes, de Schroeder,
homenageia hoje com Festa de Rei e Baile, a Majestade do Tiro,
sr. Nelson Zoz. Os festejos iniciam às 12h com a concentração
na sede social e posterior busca da Majestade sob o comando
do sr. Hilmar Rubens Hertel. As 22h30 começa o baile com a

animação da Banda Canarinho, de Blumenau. Ingressosa R$ 12.

No local haverá completo serviço de bar e cozinha. Endereço da
Sociedade: RuaMarechal Castelo Branco, 10.955, bairro Bracinho.

Informações pelo telefone 3374-0022.

Tradição.
A SociedadeAtiradores Independência, de Iaraguá do Sul, promove
hoje Festa de Rei e Baile. A concentração dos sócios, convidados e

simpatizantes estámarcada para as 14h na sede social, seguindo
em busca daMajestade, sr. Almir Kreutzfeld, tendo como
comandante o sr. Osmar Schmidt. O baile começa as 23h e será
abrilhantado pela Banda Presença, do Rio Grande do Sul. Endereço
da Sociedade: Estrada Jaraguazinho, bairro Garibaldi. Mais
informações pelos telefones 3055-8014 ou 3055-8030.

Baile gaúcho
A Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Hansa Humboldt
"Salão Atiradores", de Corupá, promove neste sábado, dia 24, um
baile gaúcho. Início as 23h com animação do Grupo Gaítaço.com.
Ingressos antecipados nos seguintes locais: Bierende Informática,
Lojas Lindóia, Multi Economia, Unetesc Treinamentos e Posto

Isac (BR). Endereço da Sociedade: rua Roberto Seidel, 1.551,
Bairro Seminário. Contato: 3375-1957 ou 9122-0314.
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Há mais de um século, famílias têm escolhido o Bom Jesus pelo cuidado que a Instituição revela nas

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

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

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

aprendizagem 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 "protagonistas" 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 pejos
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-fine. 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

pa ra os futu ros desafios e

possibilita a autoavaliação.

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

d"

o BomJesus I
� Uma IlçAo d e vida

\
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Bom dia!

Na coluna de ontem o nosso

"bom dia"saiu com a data
e o dia da semana errados. Va
cilo. O certo éque hoje ésábado,
dia 24 de novembro. Amanhã,
não se esqueça, é o Dia Na
cional do Doador de Sangue.
Seja voluntário! Faz bem para
alma e ajuda o próximo. E nes

sa onda começamos a coluna
lida por mais de 20 mil pesso
as, mais os virtuais.Antes, para
refletir, uma frase deDanteAli
ghieri: IINo inferno os lugares

.

mais quentes são reservados

àqueles que escolheram a neu

tralidade em tempo de crise ':

Leitora fiel
Mesmo há pouco tempo na

urbe sorriso, Giliane Busato já
se tornou amais nova leitora
fiel da coluna. Valeu mesmo!

Perdeu!
Após uma leve frustração
amorosa, uma dentista,
segundo fui informado pela
turma que sabe tudo e mais
um pouco, está com toda

moral, paqueradíssima e

causando suspiros por onde
passa. Bestão do ex que não
soube valorizá-la. Pra quem é

gata, é assim mesmo.

Beta Catarina
RESTAURANTE&CONFEITARIA

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANN

Prima D,onna
Anteontem, como todas
as quintas- feiras, rolou
uma churrascada no
famoso BCC, no Complexo
Esportivo Jaraguá.
Motivo? Reunir, bebericar,
mexericar e, claro, fazer
amigos. E foi neste clima
de maior amizade que
o diretor da Rota Bela,
Alcides Pavanello, um
grande incentívador do bom
relacionamento, divulgou
que em breve a Prima

Donna, uma cachaça de
sua reserva, cultivada em
barril da carvalho escocês,
será distribuída para sua

constelação de amigos. E a:

picanha? Sorveu como um
néctar dos deuses gregos!
Tato Branco, comandante da

cozinha, e sua equipe nunca
decepcionam.

as rodas
• Quem anda sumido

depois das últimas eleições
é o boa gente Lucas
Schiochet. A turma língua
de veludo anda sentido
a sua falta nas rodas de
buxi N

�

T' b "1UXlXOS. e, im o.

.

• Nâo ousem esquecê-la:
Marise Heller, a querida
Lica, é a aniversariante mais
festejada de hoje. Liguem!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Parabéns! Que

: ,,' Deus abençoe v
'

ê e sua
.

W'l' . "
.

.
.

.

a\� feliz; fa

• Amanhã, Suelen Lescovitz
recebe amigas para sessão
de piscina e sorvete. Tudo
na base do calor de verão.

BALADA Carla Daiana, feliz da vida
nos corredores da London Pub

Skate
Dia 14 de novembro foi

perdido no estacionamento
da Scar, um skate de duas
rodasWaveboard, da Oxela.

,

O dono do brinquedo, um
garoto de 11 anos, já fez
de tudo para encontrá-lo.
Distribuiu cartazes, postou
"no face" e chorou muito.

Infelizmente, nada! Só
restou a minha coluna. Se

TheWay
Hoje à noite, todos os

caminhos têm um sentido.
A direção é a casa noturna

TheWay Club. Pois é lá que/
desfilarão, neste sábado,
os pezinhos famosos dos
DJs Conrado e André Heat,
dois consagrados nomes
do house music e hip pop,
respectivamente.

alguém, por favor, souber do
paradeiro, dê um alô no fone

- Tissuko
9651-9019. Combinado? O boa praça Márcio Costa,

mais conhecido como "Pé de

Lagarto", sempre com aquela
Macarronada calma e suas famosas tiradas,
Hoje, a partir das 11h30, ' está espalhando pela urbe o

acontece no salão do Iuventus, apelido de Beto Taranto. Diz
a 1 a Macarronada da Escolinha ele que o Beto, seu cunhado
do Xoxo. Antes, para quem preferido, no auge da "fama"
curte um bom futebol, rola era popularmente conhecido
uma pelada entre os amigos do por "Tíssuko", Alcunha

professores da escolinha com conquistada no tempo que
os amigos do Xoxo. Na lista de Taranto só tomava água com
craques, Carioca, Neto, Murilo corante, não conhecia a

e Xande. Vai perder?
'

i I II :',In-p.rçIjta" cevada,

FIM DE ANO O empresário Amawi Jacobi e sua
esposa Emerita foram prestigiar, quarta-feira, a

,
inauguração das Luzes de Natal da Industrial Dipil

Dica de sábado
Conferir as delícias da

Pizzaria Domini, na praça
de alimentação do super
Angeloni. Eu indico.

Nunca faça nada que pudesse
ter medo de fazer se esta fosse
a última hora da sua vida.

Jonathan Edwards

Buscamos na elegância, sofisticação e contonto,
oferecer a você o que há de melhor no mund ' ,'tlca.

;
•

ISO 9001

I
100 anos fazendo.você ver a vida melhor

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

Dona Hilda Pensando bem
Escrever versículo bíblico no

Facebook não te deixamais

santo, principalmente se suas

atitudes não condizem com

aquilo que você escreve.

Segunda-feira, dia 26, a senhora
Hilda Gruetzmacher Enke, a
mãe dos amigos Neri e Esio
Enke, na condição da darling
das darling, pode preparar
a bochecha que a turma vai
invadir sua casa para beijá-la
muito, como a aniversariante
do dia. Quem manda ser

querida! Tim tim para você.

Le'bru
PatriciaWeirch , uma das mais
lembradas da cidade quando
o assunto é perfume, já fez os
convites e no próximo dia 29,
as 19h, movimenta na Reinoldo
Rau, um coquetel em torno

da inauguração da Le'Bru
Perfumes Importados. Agora,
além do serviço delivery, você
tem o endereço certo para
escolher o perfume de sua

preferência. Que tal?

Versão 2013
Dois amigos do peito estão
dando uma repaginada no
visual. Um já foi para sala de

cirurgia e o outro já agendou
a data. A versão 2013 será com
menos "queixada" e pouca
orelha. É isso aí!

susm Márcio Maluta, o Silico, e sua Juliana
Oliveira, conferindo as delícias do Kantan

PRESENÇA Caetano Marcatto e Erika

.mareando presença nos lugares da moda

Luiz Sérgio
Luiz Sérgio de Assis Pereira Junior, jovem empresário
que está ao lado do pai Luiz Sérgio Pereira, na direção
da Imobiliária Engetec, será o próximo presidente da
Associação das Imobiliárias de Iaraguá, para o biênio 2013

e 2014. A posse acontece dia 7 de dezembro, às 19h30, no
Restaurante do Beira Rio Clube de Campo.

I

j
I
)

J

• As inscrições para o concorrido
curso deDl com a descoladaPaty

. Lems já estão abertas.As aulas
iniciarão em princípio de janeiro..

. Quersabermais? dj@patyle,f1ils.
\, com.br iál,tpelofone 3275;.41,,0.

•A estilistaMarliDoni
aproveitou quinta-feira à noite
para passeio e compras no

ShoppingMuller.

•Hoje à noite, as 22h, rola um
concorrido show naMBB, para
celebrar@s,cincoanosda banda
'm'

I stituto eOrtopedia e
raumatologia de

Jara ádoSu

EM BREVE
.,

'. _, 1 .,'_ -., .. "''',,, " '.. '.,,', .. _ •• "
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Charles Zímmermann,

escritor
charlesautor@gmail.com Ilha dos filhos da lua

Numamanhã como esta, ensolarada,
de temperatura alta e úmida, folheava

uma revista europeia chamada Colors.
Deixada na recepção de um camping, na
África do Sul, por um turista, seu foco é

viagens com roteiros alternativos, música e

fotografia. Fui laçado por uma reportagem
de um lugar no Brasil, uma ilha "perdida"
no litoral do Maranhão. O jornalista
comentava que esta é amaior comunidade

albina conhecida no planeta. Também se

encaixava com o assunto discutido com o

rapaz que trabalhava naquele camping: na
Tanzânia, país da costa lesta do continente
africano, possuindo uma dasmais altas
taxas de população albina no mundo, uma
onda de assassinatos de centenas deles,
incluindo crianças, em rituais de feitiçaria.
A discriminação dos albinos é um sério

problemanaÁfrica. Repletos de crendices,
transmitidas pelos pais, as crianças
africanas desviam, quando veem um

albino no seu caminho. Eu também passei
pormomentos de "lobo mau" enquanto
viajavapelo continente. Pelo fato de nunca·
terem visto um cidadão branco, era comum

crianças e adolescentes literalmente

Novelas

correrem demim. Emmuitos lugares,
como nos ônibus, ao entrar, quando a

criança percebiaminha presença, ali
sentado, era berreiro na certa. Confesso

que até as mães, ao acalmar as crianças,
demonstravammedo de alguma maldição
que eu poderia transmitir a elas. Trouxe a

revista comigo. E tive uma certeza: ainda
irei a esta ilha.

Eu também passei por
momentos de 'lobo mau'••.

Era comum crianças e

adolescentes literalmente

correrem de mim.

O sol domeio dia é tão quente que a

impressão é que tudo à sua volta treme.

Os pés afundavam na areia fina que
queimava como brasa naquele sábado de
janeiro de 2012. O pequeno povoado vive
da pesca, são umas 400 pessoas, 10% deles
são albinos. Em contraste com as dunas

que terminam na praia, coqueiros, cabras

mancas, cachorrosmagros e crianças
desnudas completam a paisagem. A vida
na pequena ilha com umas 100 casas

feitas em palha de babaçu (espécie de
palmeira), segue o ritmo da maré e

cumpre um ritual estável: os homens

pescam e as mulheres cavam poços aos

pés das dunas, suprindo as famílias com

água doce. Nessa ilha, 160 quilômetros
a oeste de São Luís, tudo acontece às

vistas do Farol de São João, que guia os

cargueiros 'que vão ao porto de Itaqui,
próximo à capial, em busca dosminérios
escoados de trem, desde Carajás, no Pará,
que está amais de mil quilometros da
costa. O farol também ilumina crenças,
sustentando o apelido que a ilha recebe:

"Ilha dos filhos da Lua". Se refere aos

albinos, os chamados filhos Filhos da lua,
não pela poesia que o apelido sugere,
mas pela necessidade que tem de pescar
à noite para se proteger do sol. Na
década de 1980, a incidência de albinos

era maior. Muitos foram embora para
as cidades vizinhas fugindo dos raios do
sol que brilham feito espelho refletindo
contra os olhos.

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do SulLIIDO .li LIIDO - GLOBO - l8R

Roberta afirma a Charlô que não quer mais saber de Nando. Vânia acredita que Fe

lipe tenha mandado as flores para ela, fingindo ser outra pessoa. Juliana se lembra do

comentário que Nando fez sobre ela e Analú estranha. Ulisses tenta descobrir para onde

Nando leva Otávio quando sai escondido com ele. Charlô repreende Roberta por aceitar a

chantagem de Kiko. Felipe leva Vânia para dançar. Carolina enfrenta Zenon. Frô é dispen
sada por Ronaldo. Charlô segue Nando e Otávio de rnoto.klko tenta impedir Roberta de

sair de casa. Manoela procura Juliana. Carolina vai atrás de Ulisses. Nando tenta despistar
Charlô, mas ela perde o controle e se choca contra um muro.

I .

GUERRA. DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Roberta afirma a Charlô que não quer mais saber de Nando. Vânia acredita que Fe

lipe tenha mandado as flores para ela, fingindo ser outra pessoa. Juliana se lembra do

comentário que Nando fez sobre ela e Analú estranha. Ulisses tenta descobrir para onde

Nando leva Otávio quando sai escondido com ele. Charlô repreende Roberta por aceitar a

chantagem de Kiko. Felipe leva Vânia para dançar. Carolina enfrenta Zenon. Frô é dispen
sada por Ronaldo. Charlô segue Nando e Otávio de moto. Kiko tenta impedir Roberta de

sair de casa. Manoela procura Juliana. Carolina vai atrás de Ulisses. Nando tenta despistar
Charlô, mas ela perde o controle e se choca contra um muro.

SllLVE JORGE - GLOBO - 21R
Wanda conversa com Lívia sobre Morena. Morena garante a Thompson que conse

guirá comprar a casa. Diva manda o marido depositar o dinheiro na conta de Thompson.
Clóvis pede seu dinheiro de volta para Miro. Theo desaprova a partida de Morena para o

exterior. Berna mente para Helô sobre a intermediadora da adoção de Aisha. Lívia procura
Ricardo. Theo leva Morena de volta para sua casa. Raquel critica Aída por sua obsessão

com o coronel Nunes. Leonor pede para Thompson ir ao quarto de Raquel e colocar as

joias verdadeiras no lugar das falsas. Theo antecipa seu casamento com Morena. Esma

tenta convencer Sarila a perdoar Tamar. Jéssica entrega um bilhete para Adam. Morena lê

a mensagem que Érica manda para Theo. Diva fica intrigada ao saber que Clovis não fez

o depósito para Thompson. Wanda vai à casa de Morena.

Procura-se Skazi! Macho, raça Lulu da Pomerânia

(Spitz Germany). Quem o tiver encontrado ou visto,
entre em contato com Fernanda, no telefone 9633-7071

ou e-mail: nandamarquardt@hotmail.com* o resumo dos capítulos, de responsabilidade das emissoras.

Leticia Caroline Hernatski
Lori T. Motta
Marina henn
Mauresse K. Heller
Mauro Koch
Rosane Leticia Maffei
Udivaldo Keunecke
Vera Lucia Heer

Aliiversariantes
24/11
Ana M. Kobowski
Andressa Mader
Bernardo Wasch
Bruna Rubin
Edir Doge
Emmerich Ruysom
Giovana Tait
Iris Barg
Isolde M. Schmidt
Jean F. Venera Pruss

Kayná Clóvis Machado

Krislaine Ferraz
Luana T. Bolena

1

Luiz Kaynan
Miriam Carli
Neuci Roeder
Neusa Serpa
Odair B. Afonso

25/11
Alci M. de Oliveira
Alessandra C. dos Santos
Amarila Schmoeller
Ana E. Pinheiro
Anabel Montoski
Anderson Petry
Cássia Leicio
Catarina H. dos Santos
Dicésar L. Popa Diuk
Dicesar Lunelli Popadiu
Doriane K. Henz

Eldemar krisanski
Eliane V. da Cunha
Elinor Cipriani
Eriam G. Caguini
Erick Viergutv
Gabriel M Rodrigues
Gabriel S. da Cruz
Hélio M. de Vargas
Irbnda Brandenburg
Jaiame Sabino
José R. P. Cyrimo

! ! II r
, i�rtnlil�rrnifnnifU j U li liHrr�lfntrrrtl rffi �l��t�� j, i.' I � .

Rosimeri Vegini
Suzana Panger
Vanessa Chalinski
Vanessa Schwirkowsky

HS$E�r V1AHNI ..
'l�tTl'Jftifl;

Victoria - Herbert
V,aDlla

Este é o novo disco
8010 de HerbertVianna,
"Victoria", lançado pelo
selo Oi Música. Produzido,
gravado e mixado por
Chico Neves no 'Estúdio

304,,0 álbum traz 20

músicas compostas 'por
Berqert e,gue f9ram
gravadas por OÚ1:ros
artistas. Todo o disco
B- .' I i, I-

"
'. I

..

�.
• .

I ,'I "'II"
"

I 'i ' I

foi gravado pela dupla
I

com HerbertVianna na", , I.
_

.

,
., i" fi', ,',

' ,

�
ilii

voz, violão, guitarra e

oBercu�são e ºh�çp �e\fes
no minimoog, baixo,
,��iol�o),t�Q�aqos,,!jxnof�ne, '

sitar e efeitos. A capa é do
I ,�,attista plá8ti�Q"BarrãQ; I
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Ser empreendedor significa ser motivado, pelo desejo'de assumir responsabilidades e
ser independente. Existem pesquisas no mundo todo para identificar características em

pessoas de sucesso, e a mais básica de todas é o desejo de realização. Os empreendedores
\

estão sempre preocupados em melhorar nas habilidades menos desenvolvidas e se
,

aprimorar nas mais fortes. O que diferencia o empreendedor das outras pessoas é a
maneira de como percebe a mudança e lida com'as oportunidades tendo iniciativa par..

-

.

gerar um novo negócio, assumindo riscos calculados, criando sempre valor para a
sociedade� Página 3

Estamos arrecadando brinquedos novos e usados em bom estado.

Faça sua doação até 11 de dezembro no jornal O CORREIO DO POVO.
Rua Pref. Waldemar'Grubba, 1400 - Baependi I (47) 2106-1919'

CAMP HA DO BRINQUED
Doe brinquedo, doe alegria!
Seu antigo brinquedo pode fazer uma criança feliz•••

lfr,'#Iüi"',:111}Esta iniciativa tem por objetivo a arrecadação de brinquedos para a doação no Natal.

Para crianças, brinquedo não é só brinquedo... é diversão, passatempo,
companhia e ainda ótimo estimulo à criatividade e inteligência!

Participe dessa ação, procure aquele brinquedo que ninguém usa mais e doe.

Faça o Natal de uma criança mais feUzI!'

() «)IU\EI() B() I>()\()
A vida acontece aqui.. "
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Temos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

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

NÃO APENAS CONSCIÊNCIA NEGRA.
mas sim. a consciência de Iodas I

as cores...

USe soubesse que omundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria aminha
macieira. O queme assusta não éa violência de poucos,mas a omissão demuitos. Temos

aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível
arte de viver como irmãos (Martin LutherKing) ':

Desde a bossa nova, através

da música "zambi"deEdu Lobo e

Vinicius deMoraes, passando pelas
melodias inspiradoras do blues, ou
ainda, Dorival Caymmi, com as

canções "retirantes"e "vida de negro';
a questão da igualdade de condições
vem sendo exposta comoforma de
se buscaratingira conscientização
de todos os cidadãos.

Consciência não só no aspecto
de convivência social, mas também,
de oportunidades, de sentimentos,
de respeito, eacima de tudo, de
equidade entre os direitos e respon
sabilidades.

A Constituição Federal de 1988,
em seu art. 1°, determina que '.!l

República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos
Estados eMunicípios e doDistrito

Federal, constitui-se em Estado
Democrático deDireito e tem como

fundamentos'; dentre outros, 'íz
dignidade da pessoa humana':

Emais, o art. 5°, do mesmo

diploma legal, estabelece que
"Todos são iguais perante a lei, sem
distinção dequalquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade'; e explicita através
do incisoXLIIque 'íz prática do
racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei':

Nos parece uma discussão já
superada, uma vez que temos um
ministro (Joaquim Barbosa) do Su

premo Tribunal Federal, ganhando

destaque nos principais julgamen
tos do país, após uma trajetória de
superações e conquistas, a qual teve
origem em um berço desfavorecido,
e as vitórias apoiadas em cada de

grau ascendência de sua história.

Ou ainda, uma das maiores

potenciasmundiais, qual seja, os
Estados Unidos, sendo novamente
governada por um representanteda

raça negra.
As cenas defilmes como "tempos

dematar'; "Mandela, a luta pela
liberdade'; "tempo deglória'; "ho
mens de honra'; "da corpúrpura';
ou ainda, "amistad" e "uma outra
história americana'; nosfaz refletir
a respeito da nossa sociedade atual e

os aspectos que envolve o cotidiano.
Será que o preconceito com a

diferença de cor não existe mais?
Será que as desigualdadesforam
superadas?Será que conseguimos
eliminarasformas de discrimina
ções?Esses são questionamentos que
todos devemos avaliar, quer sejam,
os brancos, ospardos, os negros,
osmulatos, os amarelos, e tantas
outras denominações impostas para
delimitar a cor da pele de cada um.

Devemos terorgulho de nossas
. origens, europeias, indígenas, asiá
ticas, caboclas ou africanas, afinal,
nosso país tem o diferencial damis
cigenação, ou seja, da troca cultural
entre os povos, da mistura entre as

raças, e da diversidadede etnias.

Aproveitando amelodia de Seu
Jorge "se eu pudesse eu dava um
toque em meu destino, não seria um

peregrino nesse imensomundo cão

(. ..)'; combinada com o som de Ivete

Zangalo '�u sou brasileiro índio,mu
lato, branco epreto, eu vou vivendo as
sim'; em sintonia coma letra deSandra
deSá, afinal, 'bsmeusolhos coloridos,
mefazem rejktir, eu estou sempre na
minha, enão possomaisfugir':

Que a consciência de cada um
não se restrinja a apenas uma cor,

mas sim, que reflita o arco- íris da
diversidade racialque toma conta
do nosso dia-a-dia, das ações sociais
eda evolução quea sociedade tanto
necessita, pois, tomando por base a
canção (EbonyandIvory) depaul
McCartney, "nós todos sabemos
que as pessoas são iguais onde quer
que você vá, existe o bem e omal
em todos, nós aprendemos a viver,
aprendemos a dar um ao outro,
o que precisamos para sobreviver
juntos, vivos':

Salve o dia da consciência negra,
e de todas as cores!E que esse senti

menta, invada os corações de todas
as nações, raças e credos, para quea
igualdade de condições se torne uma
realidade social, e não apenas um
sonho inatingível.

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

Explanando o tema da comemo

ração da consciência negra, Ivana Ca

valcanti, graduada e pós-graduada em

Letras, mestre em educação ( PUC-PR),
professora universitária, esclarece que "o
termo "consciência" compreende a razão
de julgarmos nossos próprios atos com

honradez. Esse conceito aparentemente
fácil de ser aplicável, encontra o entrave

quando depara-se com a intolerânciahu

mana.No que concerne a consciênciane

gra, que é comemorada nacionalmente

no dia 20 de novembro em homenagem
a Zumbi, líder máximo do Quilombo de

Palmares e símbolo da resistência negra,
háde se abrirum parênteses, porque esse
é um ícone não apenas da resistência
negra, mas da lição de luta justamente
contra os valores do ódio, da intolerância,
do preconceito, da rapina; lição essa, que
Rodolpho Tourinho (2003) proferiu no

Senado Federal ao enfatizar que a lição
não deve ser apenas dos negros, mas de
todos os cidadãos brasileiros unidos na

mesma consciência, para que se persiga
o caminho da integração, de uma socie

dade pluriracial e democrátíca; com di
reitos verdadeiramente iguais para todos, .

independente de cor, credo' ou classe so
cial. Comungo com o pensar da socióloga
Antonia Garcia (2010) doutora do Insti

tuto de Pesquisa e Planejamento Urbano
e Regional da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, quando fala da importân
cia que se conquiste o "Dia Nacional da
Consciência Negra" como o dia nacional

de todos os brasileiros e brasileiras que
lutam por uma sociedade de fato demo

crática, igualitária, unindo toda a classe
trabalhadora num projeto de nação que

contemple a diversidade engendrada no
nosso processo histórico".

o ql!:e nos leva a reconhecer uma liderança
tomo legitima?É ó que livro o procura mostrar, "I

•

além. de apresentar os principaisfatoresde mp�
tiuação de um grupo e de união das pessoas em

prol de uma causa comum.

• Procuro pessoa do sexo femi
nino para trabalhar de secretaria em

comercio na Ilha da Figueira, com

pernoite no emprego, salário a com

binar. Tr: 3273-2423 I 9141-9776 com

Dinaldo.

EMPREGOS SE SERViÇOS
• Giacomini Garden Center con

trata: Jardineiro com experiência
Interessados comparecer na cede

da empresa situado na Avenida Ma

rechal Deodoro da Fonseca, 1233.

Centro - Jaraguá do SullSC em frente

àMarcatto Center. Horário deAtendi
mento: 7h30 às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH.

Experiência em departamento pesso
al e folha de pagamento. Tr: 47 3371

6057 cl Paula ou comparecer a Rua

João Januário Ayroso, 607 Iaraguá Es

querdo, munidos de curriculum.

• Contratamos: Vendedor Inter

no. Experiência em vendas. Salário +

Comissão. F: 47 33716057 cl Paula ou

comparecer a Rua João Januário Ayro
so, 607, Iaraguá Esquerdo, munidos
de curriculum

. • Estampador de Silk Screen. Com
ou sem experiência. F: 47 33716057 cl
Paula ou comparecer a rua Ioão Ianu
ária Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil.
Necessário habilidade com o Corel

Draw. Tr: 47 3371 6057 cl Paula ou

comparecer a rua João Januário Ayro
so, 607 - Iaraguá Esquerdo, munidos
de curriculum

•Vaga de costureira com experiência
em ajustes, para trabalharnoperíodo das
08:30 as 12:00 E das 14:00 as 19:00. Na

Rua:WalterMarquardt, 178VIlaNova.

. • Procuro pessoas de sexo mascu

lino maiores de 18 anos, interessados

em trabalhar meio período, como

instalador de som, alarme e trava em

carros. Interessados entrar em con

tato 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 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.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-

4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Preciso de latoeiro e preparador
com experiência - urgência. Tr: 3371-
2003 com Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-2946 I

9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000 k.

TR: 8406-2183 (3276-2100

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Perfil empreendedor:
qualéoseu?

IDENTIDADE

omomento em que vivemos pode ser
assinalado como a Era do Empreendedorismo

FONTE

Administradores.com

o homem primitivo já tinha
perfil empreendedor, pois para
sobreviver naquela época era

preciso construir suas próprias
ferramentas. As civilizações an
tigas, como os egípcios, já de
tinham conhecimentos para as

construções de suas pirâmides,
o desenvolvimento da agricul
tura, entendimentos de mate

mática e engenharia.
O comportamento empre

endedor faz parte da humani
dade há milhares de anos, mas

a condição de observação e

estudo deste "modus operan-

PERFIL

di" no homem, em ser e agir,
só ganhou notoriedade com as

transformações sofridas nos

dois últimos séculos. Indicando

que é algo relativamente novo,

os apontamentos e registros
ocorridos no comportamento
empreendedor devem-se mui

to à quantidade de invenções
que apareceram e transitaram,
revolucionando assim esses no

vos tempos.
A tão falada inovação ocor

reu porque vários empreende
dores, por necessidade ou vi

são futura, fizeram que novos

métodos e adventos fossem

testados e acompanhados com

maior clareza de entendimento

e adequação, causando assim

sua operacionalidade e trazen

do à tona a revolução de todo
conhecimento.

O momento em que vive

mos pode ser assinalado como

a Era do Empreendedorismo.
Isso porque são os empreen
dedores' em sua natureza mais

simples ou técnica, que estão

alavancando economias, que
brando paradigmas comerciais

e culturais, dimínuíndo per
cursos, revitalizando conceitos

e implementando diuturna

mente a globalização em várias

esferas. O mundo observa um

movimento frenético, mas mui
to necessário à perpetuação de
nossa espécie como seres pen
santes' onde a economia e todo

processo de negociação passa
por transição através dos em

preendedores e seus adventos,

sejam tecnológicos ou sociais.

No âmbito atual, há um favore
cimento para o aparecimento
de uma quantidade maior de

empreendedores, e com isso

a necessidade de distinguir e

conceituar os perfis, tipologia
e suas características.

Em citação correlata com

Shumpeter (1949), Dornelas

(2001) diz que "o empreende
dor é aquele ser que tem a ne

cessidade de destruir ou deixar
de fazer uso da economia exis

tente", para que sua conotação
de posicionamento a negócios,
produtos ou serviços através

da inovação aconteça de modo

organizado com a extração de
novos recursos - seja este tan

gível ou intangível.
Para começarmos a enten

der o perfil e tipos de empreen
dedores existentes, registramos

o que nos diz Peter Drucker,
que salientou que talento não

é necessário ao empreendedor
diretamente. Mas sim que o

desejo de aprender, de investir
tempo, de ser disciplinado, de
se adaptar e implementar dire
trizes e práticas para o sucesso,

seja ele empresarial ou pessoal,
é o que o forma e impulsiona.

Aprendemos que empreen
dedor é todo aquele que cria

um novo modelo de negócio, a
partir da identificação de uma

_

oportunidade. Seja ela uma

oportunidade por crise, neces
sidade, visão, desejo ou condi

ção. Ser um empreendedor é

vestir a couraça de um agente
de transformação, seja em sua

vida pessoal ou de todo um

grupo envolvido no processo.

Empreendedor é uma pala
vra que vem do latim impren
dere que significa "decidir rea
lizar tarefa difícil e laboriosa"

(dicionário Houaiss da língua
portuguesa, 2001), "colocar em

execução" (dicionário Aurélio).
A idéia de um espírito empre
endedor está de fato associa

da 'a pessoas realizadoras, que
mobilizam recursos - e correm

riscos para iniciar algo, pessoal,
social ou de negócios.

Veja abaixo nove tipos de empreendedores:
EMPREENDEDOR NATO

Desde cedo por motivos

próprios ou influência fa

miliar' demonstra traços de

personalidade comuns aos

empreendedores, o desenvol

vimento de tal vocação tem

forte relação com o tipo de au

toridade familiar e o ambiente

motivacional, tais como escala

de valores e percepção.

EMPREENDEDOR

HERDEIRO

Possui ou não as caracte

rísticas do empreendedor. Ser
empreendedor por afinidade

e vocação, dá continuidade do

empreendimento em que se

encontra desde cedo.

EMPREENDEDOR

FUNCIONÁRIO
Possui características de

empreendedor, sente- ao lon

go de sua carreira na empresa

que trabalha a necessidade de

abrir o seu próprio negócio,
pelas interferências burocráti-

cas da empresa, não podendo
colocar em prática suas idéias.

EMPREENDEDOR

INESPERADO

É uma pessoa que vê a

oportunidade, se apega a ela e.

muda seu modo de viver para
se moldar ao negócio' que ela

deseja gerir.

EMPREENDEDOR SERIAL

É a pessoa que cria oportu
nidade frequentemente, não

tende administrar todas as suas

empreitadas, mas sim delega a

alguém que tenha mais experi
ência em gestão. Seu foco é criar

e desenvolver novos negócios.

EMPREENDEDOR

CORPORATIVO

É um profissional que há

dentro das grandes e médias

empresas, 'que busca. sua au

tonomia de ação - pois não a

detem integralmente, querem
resultados substanciais e são

pessoas bem comunicativas.

EMPREENDEDOR

SOCIAL
É o profissional que tem

como missão de vida própria
a realização de projetos que
beneficie a construção de um

mundo melhor.

EMPREENDEDOR

NORMAL

É uma pessoa que trabalha

dentro das metas; não corre risco

que não sejam calculados e plane
ja o futuro de forma clara e quase

tangível aos que estão em seu lado.

EMPREENDEDOR POR

NECESSIDADE

É uma pessoa que por neces
sidade de sobreviver e reter re

sultados de suas tarefas e ações,
cria sua "tábua" de trabalho, sua

plataforma de ação.

GESTÃO DA TECNOLOGIA
•

JiIIIIIiII

DA. INFORMAÇAO I.�I�

Proces.so
Sele.,tivo
2013

Inscriçõe$ até 25./11
sc ..senac ..br
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Qual o melhor caminho
para ser promovido?

A questão é entender o seguinte: o que
uma pessoa que está no meu nível faz
de diferente do que eu faço? Não é fazer

mais, é fazer diferente e melhor

suas é um equívoco. "Isso pode
gerar acúmulo de trabalho des
necessário. A questão é enten
der o seguinte: o que uma pes
soa que está no meu nível faz
de diferente do que eu faço?
Não é fazer mais, é fazer dife
rente e melhor", diz Caroline.

Para Ana Christina Bu

chaim, superintendente de
recursos humanos do Banco

Santander, a capacidade de
tomar decisões e se adaptar a

novas situações, o pensamen
to estratégico, a velocidade de

aprendizagem e a forma como

o funcionário se relaciona com
outras pessoas no ambiente
de trabalho são características
mais relevantes para ascender
na carreira. "Quando avalio um

candidato, não estou preocu
pada se ele acumula atividades
diferentes das que ele deve fa

zer, mas, sim, com a capacida-

ver se você vai dar conta", diz
Tania Casado, professora da

Administradores.com área de recursos humanos e

Na ânsia de crescer na em- gestão de pessoas da FEA-USP

presa, alguns profissionais (Faculdade de Economia e Ad

passam a assumir tarefas de ministração da Universidade

posições acima da sua em seus de São Paulo).
trabalhos. A estratégia pode O comprometimento da

ajudar a chamar atenção para qualidade do trabalho é a

suas competências e disponi - principal preocupação que
bilidade para novos desafios, um profissional deve ter em

mas é preciso ficar atento para mente. Caroline Marcon, ge
não cair em armadilhas. "É im-

.

rente de consultoria do Hay
portante demonstrar para a li - Group, empresa especializada
derança que se está disponível em gestão de negócios e lide
e disposto a assumir novas res- ranças, acredita que assumir

ponsabilidades, mas é preciso responsabilidades além das

FONTE

respeitando a .ordem classificatória. Vagas para amb,os os sexos.

Abertura de Vaga 'para Contratação

f' R$ 15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
nível Técn

24 a 28/11/2012

Orientador de Curso para a

área de Marketing Jaraguá do Sul

(Faculdade Senac)
02 (duas)

R$ 15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
nível Técn

Orientador de Curso para
a área de Enfermagem Jaraguá do Sul

(Faculdade Senac)
24 a 28/11/201205 (Cinco)

R$ 15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
(nível Técnico)
R$ 15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91
por hora/aula
(nível Técnico)

Orientador de Curso para a

área de Recursos Humanos
Jaraguá do Sul

(Faculdade Senac)
24 a 28/11/201202 (duas)

Orientador de Curso área

Contábil e Financeira
Jaraguá do Sul

(Faculdade Senac)
24 a 28/11/201202(duas)

Jaraguá do Sul

(Faculdade de

Tecnologia
SENAC)

Orientador para a área

de Gestão de Pessoas R$ 29,98 por

, hora/aula
24 a 30/11/201203(três)

Jaraguá do Sul

(Faculdade de

Tecnologia
SENAC)

Orientador para a área

de Gestão da
Qualidade

R$ 29,98 por

hora/aula
24 a 30/11/201201 (uma)

Mais informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENAC/SC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

de dele de entrega na posição
atual", afirma.

Segundo a economista e

professora do Ibmec (Instituto
Brasileiro de Mercados e Capi
tais) Lucia Oliveira, a atitude é
estimulada em algumas empre
sas. "Alguns gestores, antes da
decisão da promoção, atribuem
novas responsabilidades para
aquela pessoa que imagina
que tenha capacidade de subir,
para testar na prática se ela tem

competência para isso".
Caroline acredita que uma

mudança de comportamento
mais abrangente é um cami
nho mais acertado para atrair

atenção. "Isso não significa
trabalhar mais. Às vezes, é jus
tamente o contrário. É saber
dizer não, é saber delegar, é ter

objetividade ao lidar com as

outras pessoas, é construir par
cerias e trabalhar junto de uma

maneira mais eficaz", afirma
ela. "Se você conseguir de
monstrar que está entregando
as tarefas e metas num nível

diferente, a promoção vai ser
natural. Mas não tem nada a

ver com se escravizar".
Tânia acredita que algumas

organizações e lideranças se

aproveitam da disponibilida
de do funcionário. "O profis
sional tem que estar atento

com quem está lidando. Não

pode se deixar explorar. É ela
ro que as pessoas precisam de
seus empregos, mas elas de
vem aprender como se articu

lar para sair dessas armadilhas
e procurar alternativas".

Frustração
Um problema decorrente de

se assumir mais responsabilida
des em busca de uma promoção
é a frustração caso o objetivo
não seja alcançado. "É preciso
analisar se foi uma questão es

trutural ou se você realmente
foi preterido por outro. É im

portante conversar e entender
o motivo pelo qual não lhe foi
dada essa oportunidade. Não
adianta ficar frustrado sozinho",
diz Lucia.

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

Horário: das 8h às 18h
Instrutores Credenciados pelo SEBRAE

CIPA - COMISSÃO INTERNADE PREVENÇÃO DE
CI 1 '

Data: 26 a 30 de novembro - das 18h às 22h
Instrutores: Marideise de Oliveira e Leandro Luiz de

Oliveira

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

capacitacao@apevi.com.br

PALESTRA: P ICOLOGIA DO ATE DIMENTO AO

Data: 3 de dezembro - das 19h às 21h
Palestrante: Jorge Chiodini

Data: 4 e 5 dedezembro - das 19h às 22h
Instrutor: Darcísio Knoch

.Data: 5 de dezembro - das 19h às 22h30min.
Instrutor: Flávio Motoaki Ueta

t.� Católica de
Santa Catarina
Centro Universitário

L
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Como lidar com

pessoas que te irritam
2. Dê e você receberá

"Faça o inesperado", diz o

reverendo, "dê ao seu oponen
te um presente: sua completa
atenção." Bacon aconselha você
a fazer questões abertas. O opo
nente se sentirá ouvido e mais
inclinado a considerar aquilo
que você tem a dizer.

Encontre algumas dicas para lidar com
pessoas que deixam você louco de raiva

FONTE I.Comece· com calma
Universia Brasil

O recém-lançado livro 8 Ha

bits of Lave: Open Your Heart,
Open Your Mind, em português
"8 Hábitos de Amor: Abra Seu

Coração, Abra Sua Mente", do
reverendo norte-americano Ed

Bacon, fornece algumas dicas

pertinentes para pess<,?as que
convivem com indivíduos que as

deixam loucas de raiva.
Se você vive uma situação

como essa em seu ambiente de

trabalho, por exemplo, confira
três dicas que de Ed Bacon:

Bacon sugere que, antes de

interagir com a pessoa difí

cil, você gaste alguns minutos

tentando se colocar em um

estado de mente receptivo."Vá
caminhar, medite ou respire
profundamente para se con

centrar - você estará menos

propenso a explodir.
Se os ânimos realmente se

inflamarem quando você co

meçar a falar, faça uma peque
na pausa para reconquistar
perspectiva antes de se aproxi
mar seu inimigo novamente."

3. Desapegue

Manter o sentimento de res

sentimento não fará com que a

pessoa mude o comportamento
dela. Para seguir em frente, Ba
con sugere o seguinte mantra:

"as ações desse indivíduo to

mam muito espaço em meu cé
rebro. Seu eu retirá-las, poderei
viver livremente."

FOTOS:D�LGAÇÃO

Calma, atenção e wna poção de desapego podem ser

a fórmula para o ambiente ficarmais agTadável
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Bernt Entschev

Não conheço nenhum profissio
nal queficou feliz após a demissão.
É um divórcio - entre empresa e

funcionário - e, portanto, precisa
ser encarado com o mesmo cuidado
de qualquer outra separação. É um
momento frágil e delicado para
ambos os lados e ninguém nunca

está 100% preparado para ouvir
uma notícia difícil como essa.

Entretanto, utilizando algumas
estratégias, é possível amenizar o
impacto. Por exemplo, não abor
dando o profissional de "surpresa"
- afinal, o ser humano tem uma

quedapor alegrias inesperadas e
aversão por aquelas negativas que
nos desconcertam e tiram o nosso

chão. Portanto, trata-se de uma

questão de respeito e consideração

OPORTUNIDADE

Seja nmn feedback, numa reunião, numa
apresentação demetas e estratégias ou,
atémesmo, numsimples_
precisamos nos expressar de fonna
clara para não'havermal entendidos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o timing da demissão
ao próximo, seja ele quem for.

Conheço um caso queme impres
sionoumuito - pelafalta de cuidado
e compromisso com ofuncionário.
Lilian trabalhava como supervisora
de umagráfica em SãoPaulo.Ela
tinha 42 anos na época, se nãome
engano, masjá era viúva.Morava

com suamãe e seus doisfilhos, que
não passavam dos 10.

Lilian sustentava toda afamília
com seu trabalho nagráfica e sua

mãeaajudava cuidando da casa e
das crianças.Não eramuitofácil, mas
conseguiamanter um bom padrão
de vidaparaa suafamília, aliando à
sua rotina um excelente controle de

gastos - que sempre apertava nofinal
do mês, mas era administrável.

Já era início de dezembro, seus

filhos estavam emférias eLilian
decidiu fazer o mesmo. Tirou o mês
inteiro defolga, coisa que não fazia
hámuito tempo. Planejou levar
as crianças para conhecer oRio de
Janeiro na época deNatal e deu-se
o direito defazer uma extravagân
cia, pois achava que sua família
merecia depois da tristeza deJorge,
seu marido, falecer repentinamente.

Lilian planejou tudo. Comprou
as passagens, reservou o hotel e,
inclusive, fez u,m itinerário de

pontos turísticos que visitariam.
No trabalho, deixou tudo certo
para que não houvesse problemas
durante sua ausência. Pegou seu
13° e uma parte de suas economias
e viajou. Passeou muito, brincou
muito e comprou mais ainda.

Sabia que o cartão de crédito viria

pesado no mês seguinte, mas que
nos próximos a despesa já estaria
contida e quitada. Pelo menos era
o que ela esperava.

Quando retomou ao trabalho em
janeiro, recebeu uma bela surpresa
do setordeRH: estava demitida.As
verdadeiras razõespor trásdisso

forammuitomal explicadas, o que
deixou lilian aindamais inconsolável
e sem chão.

Ela, com 42 anos, umafamília
para sustentare contasda viagem a

pagar,ficou desempregada.
Não seicomo queelafezpara con-

o
tornara situação, mas tenho certem,
deque nãofoi uma batalhafácil.Eé

justamentepor isso que chamo aaten
çãodosgestorespara essa questãodo

"como, quando eporque"dademissão.
Épreciso, sim, cuidar de todos

esses detalhes para diminuirao
máximo o impacto causado na vida
das pessoas. Saber "como" transmitir
a mensagem e quais palavras utili
zar. Saber "quando"falarpara não
atrapalhar de vez a vida dofuncio
nário, como no caso deLilian.Além
disso, outro dos principaisfatores é
o "porque': Ninguém gosta de levar
um "não"sem entender o motivo.
Por isso, o gestor (isso mesmo, não
o setor deRH) deve explicar as
razões da demissão. No melhor dos

mundos, o ideal seria que a empresa
tivesse como política a elaboração
emanutenção de um histórico de

feedbacks para que o profissional
não seja "pego de surpresa':

Destaque-se durante as festas
de fim de ano

/

Quer se destacar no trabalho e não sabe

como? Aproveite as festas de final de ano

paramostrar as suas melhores habilidades

e conquistar todos os seus colegas

FONTE

Universia Brasil

A temporada de final de ano

é cheia de festas no escritório.
Trocas de presentes e confrater

nizações são ótimos momentos

para conhecer seus colegas de
trabalho um pOUcO'melhor. Por

isso, você não precisa chamar a

atenção da piormaneira. Se você
deseja mostrar o seu trabalho

(mesmo) durante as festas de fi
nal de ano, confira algumas dicas
a segutr:

Como se destacar no trabalho
durante as festas de final de ano:

1. Aceite todos os convites

Não importa o tipo de even-

to que você foi convidado, você
deve aceitar todos os convites.
Converse com as pessoas e seja
sociável. Você pode aumentar

o seu networking e expandir as

suas oportunidades no trabalho.

2. Mostre a sua personalidade
Envie cartões desejando feli

cidades e prosperidades para o

próximo ano. Não se esqueça de
fazer uma lembrança que mos

tre a sua personalidade para os

seus colegas de trabalho. Sele
cione presentes personalizados
e envie para todos os seus cole

gas de trabalho.

3. Envolva-se

Aproveite o momento de des

contração e organize algumas ativi-

DIVULGAÇÃO
�

Converse com as pessoas e seja sociável nas festas de ruo de ano

dades para se envolver com os ou

tros colegas. Ser conhecido e ter um

bom relacionamento com o chefe é
muito bom para a sua carreira e de-

senvolvimento pf(?rSStO��; , ! ,
.

I t o

4. Organização
É muito importante que

você conclua os seus projetos
antes do prazo estabelecido, e

determine os próximos passos

para não atrasar o calendário
, do próximo ano. Os chefes vão

apreciar a sua dedicação, e isso

será ótimo para se destacar no
ambiente de trabalho.
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COMPORTAMENTO

Passe uma semana commenos

estresse no trabalho
Ansiedade é a complicação que mais
cresce entre os profissionais, sendo
que 31,7% dos executivos têm índice
elevado de estresse

FONTE

Minha Vida

O estresse figura entre os pro
blemas de saúde que os execu

tivos do Brasil mais enfrentam
sem dúvida. Uma pesquisa do

plano de saúde Omint feita com

mais de 15 mil pessoas apontou
que a ansiedade é a complica
ção que mais cresce entre os

profissionais, sendo que 31,7%
dos executivos têm índice ele
vado de estresse. O corpo todo
sofre com essa rotina estressan

te e até mesmo a empresa tem

prejuízos, já que o desempenho
fica prejudicado quando a saúde
está debilitada. Questionamos
especialistas de diversas áreas
e elaboramos um plano de sete

dias com hábitos simples e mais
relaxantes. Considere os dias seis
e sete como sábado e domingo e

boa semana!

DIA 1

Evite que a tensão se
acumule

Comece o quanto antes a

descarregar a sua ansiedade e o

nervosismo que vão surgir por
causa da lista de compromissos
e problemas. Aposte em obje
tos relaxantes: bolinhas macias

para apertar, massageadores,
fone de ouvido para ouvir músi

cas, entre outros.

Faça uma caminhada
no horário de almoço

Pode ser sozinho ou com algum
colega, mas evite conversar sobre
o trabalho. A ideia é se distrair e se

movimentar. Segundo o professor
de educação físicaMárcioAldecoa,
da Life PQV, dá para perceber os
benefícios logo nos primeiros mi
nutos: I� caminhada reequilibra os
padrões fisiológicos porque libera
hormônios que promovem o bem
-estar".

DIA2

Faça uma reflexão
sobre a sua carreira

Durante o dia, repense sobre
suas escolhasnaprofissão, seu cargo
atual e seus objetivos. Reflita se você
está no caminho certo do que real
mente quer e se isso está de acordo
com os seus objetivos. À noite, pro
cure escrever o que você pensou dis
so em um papel e refletir com mais
calma. Isso ajuda a organizar tanto
a sua vida pessoal quanto profissio
nal, pois ficará mais fácil elaborar
um plano com o que você pretende
fazer nos próximos dias, meses ou
até anos. "Com planejamento, você
tem uma noção mais realista das

condições disponíveis e necessárias

para atingir suas metas, eliminando
a tensão de viver na incerteza e apre
ensão em relação ao futuro", comen
ta o psicólogo Fernando Elias José,
de PortoAlegre (RS).

o ideal é O ideal é praticar exercícios físicos no
:mín.into três vezes por semana

DIA3

Alimente-se bem e

faça alongamentos
Não vale dizer "não tenho tem

po" - são apenas cincominutinhos
ou até menos para realizar essas
tarefas. Você precisa se alimentar
a cada três horas para evitar que a

fome vire um motivo que atrapa
lhe a sua concentração. A nutrólo
ga Maria del Rosário, diretora da

Associação Brasileira de Nutrolo

gia (ABRAN), conta que o estresse

"rouba" do corpo vitaminas e mi
nerais essenciais ao corpo. "Com
uma alimentação balanceada, é

possível combater esse efeito", ex
plica a profissional.

Quanto ao alongamento, o ob

jetivo é mudar o corpo de posição
por alguns instantes e evitar dores.
Lembre-se de que você não é uma

máquina, então precisa de alguns
minutos para se esticar e colocar os

pensamentos em ordem.

DIA4

Identifique os pontos
que provocam estresse

É a falta de tempo? É a difi
culdade de relacionamento com

alguém do seu trabalho? Ou é a

falta de motivação que causa frus
tração? Se for algo que você não

consegue controlar, procure fazer
uma escolha: conviver com a situ

ação ou fugir dela '(tentar mudar
de área, por exemplo).

Pegar leve em alguns momen
tos do trabalho não significa ser

fracassado, mesmo que isso sig
nifique não atingir uma meta - já
parou para pensar se ela está pra
ticamente inalcançável? Reflita
sobre isso e veja a possibilidade
de alterá-la, se achar necessário.
liA frustração em não conseguir
atingir uma meta pode diminuir
a autoestima e desencadear até
mesmo doenças psíquicas, como
a depressão", alerta a psicóloga
Milene Rosenthal, daPsicolink.

DIA5

Faça exercícios simples
de relaxamento

A semana está chegando ao

fim, então aproveite para deixar
o corpo menos tenso. Há uma

conexão da mente com o corpo:

FOTOS: DnnILGAÇÃO

A frustração em não conseguir atingir uma meta
pode diminuir a autoestima e desencadear até
mesmo doenças psíquicas, como a depressão

"Perceba que, só de pensar em

algo que te preocupa, a respiração
já pode ficar alterada", comenta a

biomédica e especialista em pro
gramação neurolinguística Maíra

Larangeira, do Rio de Janeiro. Pare
por alguns instantes e procure
respirar profundamente, concen
trando-se somente no ar entrando
no corpo e saindo pelo nariz.

Preste atenção se os seus om

bros estão tensos e encolhidos e

procure relaxá-los. Outra parte
do corpo que acumula tensões é
a boca: relaxe a mandíbula e des

prenda a língua do céu da boca.
Feche os olhos por alguns instan
tes e sinta o ar encher os pulmões.

DIA6

Pratique um exercício
físico

O ideal é praticar no mínimo
três vezes por semana, nem que
seja uma caminhada. No final de
semana, você pode investir em um

exercício de mais intensidade, mas
sempre com orientação profissional.
liA atividade física eleva a produção
de serotonina no organismo, subs
tância responsável pela sensação se

prazer", conta o psicólogo Fernando.
Ele também indica ioga emeditação
como forrrias de mandar o estresse

acumulado da semana embora.

Cuide da sua saúde

Aproveite os dias de folga para
eleger os médicos e profissionais
que você precisa visitar e checar
se está tudo bem com o seu cor

po. Se algo em você não estiver
funcionando corretamente, a sua

disposição e o seu rendimento
no trabalho podem ser menores,
abrindo portas para o estresse.

DIA7

Passe o tempo com
pessoas queridas

Nada de sentir tédio no domin

go - já parou para pensar o quanto
você desejou ter um tempo livre
durante toda a semana? Passar esse
momento com amigos e família, se
gundo o psicólogo Fernando, éuma
das melhores àlternativas. liA con

vivência com essas pessoas ajuda a

desabafar e deixar as preocupações
menos ameaçadoras, reforçando
os sentimentos positivos em nossa

vida", comenta o profissional.
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Como ter boas ideias rapidamente
Algumas dicas irão ajudar você a chegar
ao estado de inspiração necessário para
que sua mente esteja concentrada e você
consiga ter ideias brilhantes

Como ter boasFONTE

Universia Brasil

Quando você controla sua

mente de maneira que todas as

distrações, preocupações e ta

refas cotidianas são interrompi
das, então estará preparado para
concentrá-la ao máximo naquilo
que realmente merece sua aten

ção: as ideias brilhantes que são

constantemente bombardeadas
em seus pensamentos.

Se você deseja alcançar esse
estado de inspiração, confira al

gumas dicas que irão guiá-lo:

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

Vivê�cia na fUljçãg .....

ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR

yivênci� na função.
ANALISTA DE CRÉDITO

Vivência Il.? fun.çã(>..
ANALISTA DE CUSTOS

yiv�n��� f)�f�t1ç?(): .....

ASSISTENTE DE VENDAS

Irá atuar com digitação de pedidos,
atendimento ao cliente e representante.
Necessário vivência com instrumentos de

rn�d.içã().� fE?rraIT.1�f)tas .

AUXILIAR ADMINISfRATIVO

Vivência na função, cursando superior.
I.ngl.�.s illt�rll1�� i��i().. . . . .

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

ç�rs.�l1qo.?Llperi<:>rem Çi�r1Si�s Ç'?llt.á�eis.
AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO
Desejável estar cursando superior em
COIl1�rcig. �)(terior, ingl�s. fllJ�_fl��' .

CAIXA

Para atuar no comércio.

CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar
em Indústria.

OPERADOR DE TELEMARKETING

y'iY�I1�ia rl� fLlnç�o: .....

PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo

rn�ta.1.9rg.ic():S.is��rn? �s. ��ºJ.�T .

PROMOTOR DEVENDAS

Disponibilidade para atuar finais de
semana.

ideias em 20

minutos ou menos:

Esteja sozinho

Tomar tempo para estar em

.
silêncio é algo que deve ser feito
em solidão. Investir nos momen

tos de inspiração exige que você

se separe de influências que po
dem interrompê-lo.

Faça logo pela manhã
Esse processo ocorre com

mais qualidade quando você
o realiza logo pela manhã, ao

.

f' •

RECEPCIONISTA BILINGUE

Para atuar em Hotel.

RECEPCIONISTA

Com disponibilidade para atuar finais de
semana.

RECEPCIONISTA BILINGUE

Vivência na área.

VENDEDORA INTERNA

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função. Necessário
p()ssuiry�í�lJl()pr�p�i()....
VETERINÁRIO
Vivência na função.

.çº��º�.��çAº ' .

CHEFE DE AÇOUGUE
Com disponibilidade para atuar finais de
semana.

COORDENADOR COMERCIAL

Vivência em treinamento e

acompanhamento da equipe de vendas,
��.�rt�.r� ..�e. �()\f()? p()�t()�.d..�V��.9as.:
COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em Coordenação na área
Financeira.

ENCARREGADA DE FACÇÃO
y'_iv�.1!c.!� rl?fu.�ç�():. _.. . _ .

GERENTE DE LOJA
Vivência em vendas de confecção,
.li��Ta.�Ç�:•... "" . . ..

SUBGERENTE DE LOJA

Vivência em supervisão (comércio)

acordar. A não ser que você seja
um mestre da meditação, uma
mente focada é muito mais fácil
de conseguir quando você ainda
não foi bombardeado por todas
as informações e cobranças do
dia a dia.

Fique em silêncio

Escolha um local calmo com

o mínimo de interrupções sono
ras possíveis. Escolha um lugar e
posição confortável para se po
SICIOnar.

Permaneça sentado

Não se deite ou fique em

uma posição reclinada, pois
você ficará sonolento e poderá
dormir. Fique confortável, mas
de maneira que seu foco e esta

do de vigilância não sejam pre
judicados.

TkNICAS
ANALISTA DE TI

Vivência em programação PHP, SQL} setor
de tr�nspor�e.s:
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

.Pa.�a a.t�9r �()rT1 i�pr.e.ss.()r�� .

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência em criação de bordados e

�.s�a..rl1pa:.......................•..........
ELETRICISTAMANUTENÇÃO/
INSTALADOR

Vivência na função. Desejável curso
Técnico e NR-lO.
. " .-., , _, , ,,_, ,_.,." , -" , .

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL

ELETRO MECÂNICO
\(iy'�n�i? na. f�rlÇ?(),c()l1l.f()rrr�a.ç�g na ���a.:
ESTILISTA

Vivência em desenvolvimento de coleção
I�f�.rlt!1 � p��.quiS.9s: .. ".... . .

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

yiv�nsi? �a..fLlnçã.o.:. . ..
' ' .

MECÂNICO DE COrylPRESSORES
Vivência em compressores de pistão e

p�ra.f�s()s.: .

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de máquinas em
.9�.réll! r9IT.1<:> irl.9U.S.�.r.i?I: '. ..

PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICRO COMPUTADOR

yiyê��.i� n.? fu.ll.ç�():.... .. . .

PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.

PROJETISTA DE MÓVEIS
Vivência em programação PROMOB.

Limpe sua mente

Se estiver cansado, sen
tindo-se sobrecarregado,
procure por métodos que
possam ajudar você a se

livrar desse peso antes de

começar a entrar em es

tado de inspira
ção. Correr ao
ar livre, ouvir
uma música
são algumas
sugestões .

.,

._ .•

Respire fundo
e relaxe

Feche seus

olhos e respire
fundo fazendo isso
sonoramente para que
consiga se concentrar me

lhor. Repita isso algumas ve

zes até que se sinta relaxado.

SOLDADOR/MONTADOR
...... ,0' _, ••• , 0'0 •••••• , , ••••••

TÉCNICO INFORMÁTICA

\I.iyê.�cia na fUrlç�()...
TÉCNICO INFORMÁTICA
/TELEFONIA
Vivência em telefonia, configuração de
central, suporte a usuários, servidores} ERP,
sistema Consistem e Redes.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

impr�s.s<:>ras .�e. gralldep'ort�:.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
yiv�1!�!9 na. fu.�çã9: ' .. , .

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

Vivência na função. Disponibilidade para
atuar em Guaramirim.

COSTUREIRA

COZINHEIRA
. ' , .

(j�RÇºIV' ..

MONTADOR/SOLDADOR

Vivên�ia E?rT1 monta.g�m E? solda:
MOTORISTA CARRETEIRO

Possuir CNH AE ou E.
........ -,,-., .....

REPOSITOR DE MERCADORIAS

PRENSISTA / CILlNDRISTA

Vivência na função. Para atuar no ramo de
borrachas.

TALHADOR

yiY�.Q�ia. n.a. f�nç?():. _ , '.' .

TECELÃO
Vivência em tear circular.

TINTUREIRO

ZELADORA

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

VAGAS URGENTESALMOXARIFE

yiy'�n�ia n.C3f�.�ç�(), .

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE COZINHA

Para atuar em empresa de grande porte.
1°,2° turno e horário normal.

.. ...... .?il�ia·gr�gg�grup9.[)1eti,l,(:gm .. . ....

ANALISTA DE TI
Vivência em infraestrutura e com

............ ()pr()gr�m.i,lINTER.?Y�,.. ..... . ..

REPRESENTANTE COMERCIAL

......... l\le<:e�5�_ri() P.9s.�l:lir ÇºR�· .

TELEFONISTA
Vivência em PABX.

.. §!:I;lé!na.p.9�silr:r.l1li�grL!P()m.��é,1·Ç!:)Jn..... _ ...

CAIXA VENDEDOR

(Contratação imediata)
' .. ". ." silD,()'1�:ril;>t! irq.@grYPQrnt!tª..ÇQm ..

ESTAMOS CONTRATANDO COM A
MAxlMA URG�NCIA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

AUXILIAR DE DEPÓSITO
.... "., ,,- ,., " ", ,.-" ,." , , , .

AUXILIAR DE PADEIRO
, .. "- .. ,., ,, -. -', .,." .. , .. -,.-. -" .-"" " " , , .. - .. ,.- _"., .. ,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE TIN-TURARIA

yivêl:l�ia. ..n.C3 .fu.l!.ç�():. . .

BALANCEIRO

Desejável conhecimento em informática.
Para atuar em Nereu Ramos.
........ ', 0"0" .. "." ••••• _"

" .

CAMAREIRA

CONFEITEIRA

.' .www.grupometa.com
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Estado de saúde de
Veríssimo é gTave
Internado desde quarta-feira, em Por

to Alegre, Luis Fernando Veríssimo segue
em estado grave, mas apresenta resposta
satisfatória ao tratamento, diz boletimmé
dico divulgado pelo Hospital Moinhos de
Vento. O escritor de 76 anos continua no

CTI da instituição, sedado, em hemodiálise
e respirando por aparelhos. Veríssimo teve

perda da função renal e passou por diálise.
O tratamento está sendo feito com antibi
óticos. Ele é diabético e também sofre de

problemas cardíacos.

Horóscopo
ÁRIES
Sempre há o que aprender com as ideias dos demais.
Dia ideal para estreitar os vínculos familiares. Ótimo
momento para esclarecermal-entendidos com

pessoas de sua estima No romance, aprenda a lidar
com as variações de humor do par. Cor: branco.

U TOURO

U Divida e organize as tarefas do lar para que ninguém
. fique sobrecarregado neste dia. Assim, conseguirá
colocar as conversas em dia com seus parentes. No

. amor, não exija de sua cara-metade mais do que ela
pode oferecer agora. Cor: azul-claro.

II GÊMEOS
/'.Is tarefas domésticas podem tomar mais tempo do
que você gostaria. Se não quiser receber críticas, é
melhor caprichar. Não conte com a ajuda de outras
pessoas para isso. No amor, uma boa conversa pode
esclarecer qualquer mal-entendido. Cor: azul.

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. -16:50,19:00,21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:00, 19:40

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

.

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. - 14:20, 16: 1 O
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• 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 - Dub. - 13: 15. 17:20
• Possessão - Leg. - 15:20 19:30
.GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:00,
16:40,19:10,22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 19:00, 21 :40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Dub. - 14:30, 16:50,
18:50,21:10
• GNC3
• As Vantagens de Ser Invisível - Leg. - 17:00, 19:30,
22:10

• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

-13:20,15:10
• GNC4
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 13:40,
16:30, 19: 10, 21:50
• 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
• A Origem Dos Guardiões (3D) - somente 24 e 25/11

- Dub. -16:10
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 14:10

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:30,
16:20, 19:00, 21 :40
• GNC2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:00,
16:40, 19:20, 22:00
• GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30, 19:10 21 :50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 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,
21:00
• SALVA VIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 13hOO,
18h30, 21h15

• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 15h45
• CINÉPOLlS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 12hOO,
14h45,17h20,20hOO,22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. - 14hOO,
16h45A

• Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Leg. - 19h30,
22h15

• A Origem dos Guardiões - Dub. - 16h458
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18hOO, 21 hOO
• E a Vida Continua ... - 13h20, 15h25
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h15
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 17h30,
19h55, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h40, 16h20, 19h1 O,
22hOO
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 13h30, 16hOO, 18h20,
20h50

A - Exceto sáb.(24/11), dom.(25/11)
8 - Somente sáb.(24/11), dom.(25/11)

Em 'il Origem Dos Guardiões" quando
o espírito maligno Pitch decide dominar
o mundo, os guardiões imortais decidem
se reunir para proteger, com seus

poderes extraordinários, as crenças das
crianças do mundo inteiro. Eles são o

Papai Noel, o Coelho da Páscoa,
a Fada do Dente, Sandman e outros.

i o íick entrevistouMa o a para seu

programa Caldeirão ao Huck, da Globo, no banhei
ro do quarto de hotel da cantora, emMiami. Na
noite do dia 22, o apresentador publicou em seu

lnstagram uma foto tirada com a estrelado pop.A
matéria comMadonna vai ao ar neste sábado e con

,
ta com. a participação de um dos filhós dela, Rocco,

que agora trabalha em seu corpo de baile.

§ CÂNCER
Em casa, tente manter um diálogo claro com os

parentes para não ter que repetir tudo mais tarde. Você
terá a tendência a deixar os amigos um pouco de lado
neste dia. Na união, mantenha uma postura adequada

-

e não minta para quem ama. Cor: cinza.

LEÃo
TIre o dia para descansar e evite preocupações
excessivas. Tudo vai se resolver no tempo certo.
Dedique-se mais aos seus familiares. Conselhos de

pessoas mais velhas podem ser muito úteis. No amor,
não provoque o ciúme da sua alma gêmea Cor: verde.

YYk VIRGEM

11..f Com seu comportamento responsável, você vai atrair
novas oportunidades profissionais. Aceite o trabalho,
mesmo que tenha de aprender. coisas novas. É dia de
se aproximar de seus familiares e de seu amor: não os
deixe em segundo plano. Cor: creme.

João Gordo está fora
do Legendários

Depois de fazer companhia, por al
gum tempo, aMarcos Mion no programa
Legendários, da Record, João Gordo dei
xou o semanário. Porém, o roqueiro saiu

por livre e espontânea vontade. As infor
mações são do jornal Agora São Paulo. O

apresentador contou à publicação que
ele quer se dedicar apenas ao Ídolos Kids,
atração do qual é jurado. Seu contrato

com aRecord vai até dezembro e ele acre
dita que haverá uma renovação, mesmo
que ainda não esteja negociando.

.n.. UBRA
- Aproveite o sábado para passear, viajar ou para

aprender coisas interessantes. Abra-se a novas
amizades e conheça pessoas inteligentes. Sua vida
precisa de mais alegria! Na vida amorosa, sejamais
compreensivo(a) com o par neste dia. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
I I L. Reserve este dia para relaxar. Deixe suas obrigações

para depois e pense mais em você. Reflita sobre os
seus sonhos: você conseguiu tudo o que queria?A
rotina a dois estirá morna, assim como a sedução.
Então, não se acomode: mexa-se! Cor: marrom.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Se receber convite para uma festa, não recuse, pois
poderá aprender coisas novas e conhecer gente
influente. Exerça a solidariedade nos relacionamentos
de amizade. No romance, ofereça segurança a quem
ama e seja mais transparente! Cor: marrom.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Tenha mais cautela com suas palavras para não
magoar seus amigos ou parentes. Seja uma pessoa
madura e consciente.A paciência será uma virtude
importante na vida a dois. Se você gosta de alguém em

segredo, abra-se mais a esse amor. Cor: vinho.

� AQUÁRIO
� Bom dia para aprender uma nova atividade ou

aperfeiçoar as suas habilidades. Mantenha a família
unida em tomo dos mesmos objetivos. Preserve a
alegria no seu lar. No amor, conserve uma postura firme
sobre suas ações e incentive o diálogo. Cor: creme.

PEIXES
Um amigo poderá escolher seu ombro para desabafar:
ofereça apoio! É possível que seja alvo de inveja, por
isso, fique longe de conversas improdutivas. Em casa,

desempenhe suas obrigações com autonomia. A dois,
cuidado com o ciúme. Cor: verde.
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Paulo Sergio
Praxedes,
formando em

Letras/Libras
pela UFSCno
polo da UF'PR.
com as amigas e

intérpretes Clery
Dreher e Izabel

Bertoldi. Parabéns

professor Sergio!
Você é wn exemplo
para nós!

Anderson

Marquardt
completou
maiswn

ano devida
no dia 20.

Quem deseja
muitas

felicidades é
sua amada
Rafaelae
a t....lhota

Nayara. Te
amamos!

Os gêmeos
Barbara

eBryan
completam
3 anos no

dia 26.

Parabéns e

felicidades
dos tios
Enio e Rose

Eduardo
dos Santos
e Tatiane

Cristina Brandt
dos Santos

completam 1
ano de feliz
união no diá
26. Os pais
Enio e Rose
e os irmãos

.

desejam muitas
felicidades

Amigos
prestigiaram
a Festa de Rei
do vereador

Jony Tribes,
que aconteceu
na Sociedade
Rio Novo,
Salão Krüger,
no dia 17,
emCorupá.
A animação
foi da Cia. da
Música

Dirceu Lemke de Souza
comemorou 44 anos

no dia 16. Seus f"illtos e

sua esposa enviam os

parabéns e desejo de
muitas felicidà.des

Registro do Curso de Maquiagem que as meninas do Porta a Porta
do O Boticário, Camila, Sheila e Fabiele ministraram para as meninas
da Associação de Surdos de Jaraguá e Pastoral dos Surdos. Foi no

dia 17, na Paróquia São Sebastião, ém Jaraguá do Sul

Realização:

Câmara de
Dirigentes
Lojistas de

.liii; Jaraguá do Sul

Para concorrer ao sorteio, compre nas lojas identificadas.
Cada R$ .40,00 reais' em �.o\,;a�râ:;JV(1tl�m� 1JQ1 OUPOM.

���� , , "" �." .

Pais, avós, padrinhos e

madrinhas desejam toda
saúde e felicidade do

mundc para a pequena
Fernanda Rux que .no
dia 21/11 comemorou

seu primeiro aninho

Parabéns ao meu
af"illtado Renan pelo
aniverSário deste .

mês completando 2

aninhos. Com carinho
de sua dinda Tatiane
Kazmierski Eccel
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
T"
14° 24°

São Miguel
do Oeste

T ..
19° 27° Joaçaba

T ..
16°24°Chapecó

T ..

Temperatura 17° 26°

diminui
Sábado: a frente fria

avança rapidamente
mantendo o predomínio de
nebulosidade e condições
de pancadas de chuva na

-

maioria das regiões. Risco
de temporal isolado na
madrugada. No decorrer .

da tarde, o tempo melhora
a partir do Oeste e Sul
do Estado. Domingo e

segunda-feira: umamassa
de ar seco mantém o

predomínio de sol em se.

Temperaturamais.amena.

� Lages
T ..

\- 13° 23°
Ensolarado lristável Parcialmente

Nublado

'"
.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Mafra
T ..
17° 25°

IIX Joinville

T ..
18°29°

Jaraguá do Sul
" T"� 17° 29°

Blumenau
T ..
17°31 °

Rio do Sul
T ..
15° 25°

Florianópolis
T"
23°27°

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

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 3km/h 88
• 9h Nordeste 1km/h 89
• 12h Oeste 1km/h 86
• 15h Noroeste 4m/h 75

17mm

90%• 18h Nordeste 4km/h 80
de possibilidade

• 21 h Leste 6km/h 92 de chuva.

Humor
A garota de minissaia
Estavam o francês e o espanhol sentados um ao lado do outro num ônibus,
quando de repente sobe uma morena de parar o trânsito, com uma

minissaia justíssima.
Durante todo o percurso, sempre discretamente, o espanhol esticava o olho

para as pernas da morena até que, à certa altura, o ônibus dá uma freada
brusca e a morena se estatela no chão.
- C/est la vie! - comenta o francês, penalizado com a situação da

pobrezinha.
-Yo también! - retruca o espanhol.

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

quadraso de 3x3.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh45: 1,5m • 10h30: O,9m
.12h19: 1,3m • 23h58: 1,1m

MINGUANT� 7/11 • Baixamar • Baixamar
• 5h19: O.3m • 6h11: O,3m

Tábua
• 17h28: O,4m • 19h06: O,4m

NOVA 13/11 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 20/11
• 11 h01 : O.8m • 21 h54: O,5m
• 23h46: O,9m • Baixamar
• Baixamar • 3h45: O,2m

CHEIA 28/11
• 5h47: O,4m • 16h34: O,3m

,; • 19h01: O,4m

São Joaquim
T"
1 0° 23°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�

Previna-se!

/

CriciÚIna
T"
16° 27°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 21°C

SEGUNDA

MíN: 13°Ç
MÁX: 22°C

TERÇA
MíN: 14°C
MÁX: 28°C

Palavras Cruzadas

1. Pronome pessoal da segunda pessoa do singular
I Pessoa que tem o cabelo crespo e duro, próprio
da raça negra

2. Associação Nacional de Escritores I Diz-se de lín-

gua que ninguém mais fala
3. Sobrecarregar com trabalhos
4. (Var.) O ponto cardeal oposto ao Oeste / Pátria, terra
5. A parte interior e mais dura do lenho das árvores I

Parte da cama oposta à cabeceira
6. O nome do ator Wilker I O músico Seixas (1945-

1989), de "Aluga-se"
7. Que acontece a cada 12 meses

8. Método de tratamento I Entrançado de arame pró
prío para cercados

9. (Quím.) O arsênio / Afável
10. Pequeno cilindro oco e vazado, usado para enrolar

o cabelo / Não bem definido
"

�_'--�__�__+-���__�__4-��
11. Aque.le que colhe ou pega com a mão !

10 i:
12. De longa duração e pouca intensidade / (lngl.) 1-:---.+---+-----otI---4--..J---4--!--+----I g

Desligado, desconectado 11
�

13. O ator Antônio das telenovelas I Pessoa que de- J
«

monstra grande interesse por alguém ou algo. 12 11-8. . I
��-----_+ �--�__��--_+ ��J

t!
'!3

.
. �

��--�--�--�--��--�--�__..�
·!IJ.10 'Illllas.mw

'6 'uoliOl 'nd!Bll "S 'OpEÔlljV 'Ilwn '1 'EA!ll!ladoo:) '9 '10H 'lWI '5 'ajUaWEiJB:I
-as "17 'nuca 'JESlllll3 'S 'uado sn '0300Un "i:: 'elBij e:lOr 'adEl ·t :SlvamB/\

"lH 'olaI.iUl,f "SL '00 'OjUõl 'll JOPIlIlI'l
-edv'H 'oliIlA 'agog 'Oi �oÕ!aw 's\t '6 '1lj81 'lnn:) .� -'lllnuv '1 'In!ll;! 'asor '9 <i!d
'aUJa!) .ç 's.!lld 'als� '17 'JEUO!SU3d 'S 'lIlJOW 'auV'l 'W!n:J!d '"1 ·t :SI'IIINOZIHOH

oy)nl0S

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. (Ingl.) Fita gravada I Um dos personagens dos de

senhos animados da "Turma da Gatolândia", de
muito sucesso nos anos 70

2. Sigla do órgão da ONU encarreqado da difusão do
ensino I Um dos mais famosos torneios dp, tênis

profissional
3. Tornar rijo / Onomatopeia.do disparo de uma arma

de fogo
4. Com tranquilidade, sem preocupações e pensa

mentos graves
5. O principio da... imigração / Abreviàtura (em portu-

guês) da Holanda
6. Forma de associação econômica
7. Recipiente eleitoral! Mencionado
8. A hidrelétrica localizada na fronteira entre Brasil e

Paraguai, uma das maiores do mundo I Em infor
mática, operação ou processo de encerramento de
sessão de conexão

9. O maior porto comercial da França e do Mediterrâ
neo I Aquela que perdeu o pai, a mãe ou ambos.

1 2. :3 4 618 9

í

2

4

5

6

9

ver desafios
muiores?
Adquiro

nass,as colelões
de revistas

. iá publicadas.
SÕ<J S revisfas .

em aula. valume
ver um pfe�o eipecíaU
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Romeo Piazera

Júnior, advogado

A escalada de violência
e o nosso papel

/\ tualmente o Brasil vive um
.l1.aumento na escalada de vio
lência social, que além de afron
tar de maneira direta o Estado
no seu papel de propiciar segu
rança à população de modo ge
ral, de maneira pontual (no caso

dos Estados de São Paulo e de
Santa Catarina), ousam colocar
em cheque, especificamente, os
sistemas de segurança existen
tes nestes Estados, que se de um
lado dão mostras do poder de
efetiva reação diante do aumen

to da criminalidade, inclusive
com a prática de ações que vão
desde atear fogo em ônibus que
servem de transporte coletivo à

população, até mesmo ao assas

sínato de policiais, de outro lado
nos evidencia o quanto estamos

longe de uma situação melhor
no quesito segurança pública.

A população espera que o

Estado assegure a ela, as condi-
.

ções de segurança que se fazem
necessárias para que a ordem
social possa ser vivida damanei
ra mais tranquila possível. É só
assim que poderemos continuar
a desenvolver as nossas ativida
des de maneira normal, assim
como possibilitar, também com

condições mínimas e razoáveis,
que nossas filhas e filhos possam
crescer em um ambiente no qual
haja o império do respeito aos .

mais elementares princípios de
direito e cidadania.

Na sociedade que todos de

sejamos, e para a qual a grande
maioria das pessoas contribui

para o desenvolviIilento, não há

lugar para a bandidagem, ofensa
às leis e desrespeito às institui

ções. As leis devem ser inflexíveis
e absolutamente intransigentes
com marginais que, em flagran
te afronta a todos os princípios
éticos que servem de norte para
a sociedade, persistem no ma

lévolo intento de procurar de
monstrar que ao lado do nosso

Estado Democrático de Direito,
existe outro Estado Paralelo do
submundo criminoso, no qual
o que vigora e impera é a prática
de atos ilícitos e que, mais do que
afrontarem às leis, maculam de
maneira profunda os padrões de
moralidade que servem de fun
damento ao nosso Estado Lícito.

Sabemos que a tarefa de ex

purgar da sociedade, não pessoas
criminosas, uma vez que nosso

sistema penal admite, como prin
cípio, f! capacidade de reintegra
ção de pessoas que já praticaram
atos ilícitos,mas ações criminosas,
não é uma tarefa fácil,mas algo re
almente deve ser feito, de modo

urgente. Também sabemos que
possivelmente não será em uma

geração que poderemos vislum-

brar uma sociedade onde o des

respeito às leis não ocorra de ma
neira tão avassaladora e gratuita
como a que estamos presencian
do em determinadas situações.

O que sabemos, e isto é fato,
é que não podemos ficar obser
vando as coisas acontecerem da
maneira como estão acontecen

do, e adotarmos uma postura
como aquelas adotadas pelos
três macacos sábios Iwazaru (o
que veda a boca), Mizaru (o que
fecha os olhos) e Kikazaru (o que
tapa os ouvidos), que são amate
rialização de um belo provérbio
japonês segundo o qual não se

deve "falar o mal", "ver o mal" ou
"ouvir o mal".

A diferença que existe entre

as posturas dos macaquinhos
do provérbio japonês e a que se

espera de nós, é que no caso da
sabedoria nipônica, as mesmas

estariam a representar um en

grandecimento e evolução mo

ral, enquanto que nonosso caso,
em relação à onda de criminali
dade que estamos presencian- -

do, tais posturas (não falo - não

vejo - não escuto), representam
omissão desgraçada que possui
o condão de fomentar e, de certa
maneira, contribuir com o caos

que estamos vivendo na questão
da segurança pública. Indigne
mo-nos, pois!

",.",.,;;',."",,",.,,,.,, AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL)
IAH.AGIJÁ

O acidente vascular cerebral, ou
derrame cerebral, ocorre quando há
um entupimento ou o rompimento
dos vasos que levam sangue ao

cérebro provocando a paralisia
da área cerebral que ficou sem

circulação sanguínea adequada.
Tipos de AVe
, Isquêmico: entupimento dos vasos

que levam sangue ao cérebro
, Hemorrágico: rompimento do
vaso provocando sangramento no

cérebro.
Sintomas de AVe:

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matérias
sobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

, Diminuição ou perda súbita da

força na face, braço ou perna de
um lado do corpo;

, Alteração súbita da sensibilidade
com sensação de formigamento
na face, braço ou perna
de um lado do corpo;

. 'Perda súbita de visão num

olho ou nos dois olhos;
, Alteração aguda da fala, incluindo
dificuldade para articular,
expressar ou para compreender
a linguagem;

, Dor de cabeça súbita e intensa
sem causa aparente
'Instabilidade, vertigem súbita

intensa e desequilíbrio associado a

náuseas ou vômitos.
Fatores de risco:
Os fatores de risco para AVC
são os mesmos que provocam
ataques cardíacos:

,

, Hipertensão arterial;
, Colesterol elevado;
, Fumo;
, Diabetes;
, Histórico familiar;
• Ingestão de álcool;
• Vida sedentária;
• Excesso de peso;
• Estresse.

www.ocponline.com.br

tOBITUÁRIO
• Nascido em 14 de novembro de 1937, em Jaraguá do Sul,Miguel Lesco
wicz trabalhou durante muito tempo como servente de pedreiro. Através dos
trabalhos, conheceu muitas cidades da região e do Paraná. Foi um antigo
morador do bairro Nova Brasília, onde viveu com a esposa e os dois filhos.
Miguel adorava uma cervejinha gelada e frequentava bailes. A nora, Rosane
Prado Lescowicz, lembra-se do sogro com muito carinho. Uma das histórias

que ele contava era sobre a época que roubava jabuticaba para dar a uma

professora que estava grávida. Segundo Rosane, os vizinhos de Miguel con
tam que vão sentir muita falta de vê-lo andando de bicicleta, sempre carre

gando uma sacolinha com compras. Miguel Lescowicz,de 75 anos, faleceu
na quarta-feira, às 1 7h, em Jaraguá do Sul. O velório aconteceu na tarde
de quinta-feira, na Capela Mortuária Maria Leier. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal do Centro.

• Sixto Maiochi, de 78 anos, fale
ceu na terça-feira (20), às 5h, em
Jaraguá do Sul. O velório aconte

ceu no mesmo dia, ás 17h30, na
Capela Mortuária Maria Leier. O
corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal do Centro.

de quinta-feira, na Capela Mortu
ária de Nereu Ramos. O corpo foi

sepultado no Cemitério de Chico
de Paula.

• Lides Borrineli, de 73 anos, fa
leceu na quarta-feira, às 6h45, em
Jaraguá do Sul. O velório aconte

ceu na sexta-feira, às 9h, na Igreja
Católica de Santa Luzia. O corpo
foi sepultado no Cemitério de San
ta Luzia.

• Clara Bisoni Campregher,
de 85 anos, faleceu na terça
feira, às 10h40, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na

quarta-feira, às 9h, na casa da
família, no bairro Santa Luzia. O

corpo foi sepultado no Cemitério
de Santa Luzia.

• Herbert Lipinsky, de 57 anos,

faleceu na quinta-feira (22), às
11 h, em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na tarde de sexta-feira,
na Igreja Evangélica Lutherana Pas
tor Albert Schneider, no bairro São
Luis. O corpo foi sepultado no Ce
mitério da Barra do Rio Cerro.

• Maria Rosa da Silva Biano,
de 84 anos, faleceu J1a quarta-feira
(21), às 17h30, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na tarde

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.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos à todos que partilha

ram conosco a imensa dor de perder dois entes queridos em nossa família.
Há dois anos e três meses perdemos um filho chamado Valdecir que tinha
31 anos. Ele era tudo em nossa vida. Um filho trabalhador, carismático, que
ajudava muito ao próximo. Nossa família ainda inconformada, teve outra

perda, a de Vanderlei Felisbino (conhecido como MalO), no dia 11 de no

vembro. Ele era um verdadeiro poeta, amava as criancinhas, um apaixona
do por leitura e sem contar que ficou conhecido na cidade por ser o imitador
do astro Michael Jackson. Por onde ele passava levava alegria. Um jovem
de muitos amigos. Vanderlei não se conformava com a perda do irmão e eu

como mãe uma metade do coração se foi junto. Sou transplantada de rim e

Vanderlei era meu companheiro.
Então, com o coração chei<rde dor eu, Maria Terezinha (mãe), Arlindo

Felisbino (pai) e Rosane (filha) gostaríamos de agradecer primeiramente a

Deus por estar presente em nossas vidas e nos confortando, aos Bombeiros
de Guaram1rim e Jaraguá do Sul que participaram das buscas, aos nossos

parentes, amigos e vizinhos. Ao Padre Gilberto que fez uma missa muito linda
para a família. A avó Benta por estar muito presente na vida dele e aos jor
nais por divulgarem com carinhos as notícias dele. A empresa Lojas Koerich
que prestou toda assistência a minha filha que lá trabalha.

Enfim, à todos que de uma forma ou outra puderam demonstrar carinho
na vida dele e na sua partida.

Queremos deixar um recados à todos, que façam como Vanderlei. Te
nham um coração puro capaz de amar e perdoar, sejam felizes todos os dias
pois o futuro a Deus pertence.

O nosso muito obrigado à todos.
'I ,(

.

,

,
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FÁBIO MOREIRA

PEDIATRIA Casos de urgência e emergência continuarão sendo atendidos

it I

Unidadede
saúde recorre
ao Estado

Foi apresentado pedido de aporte financeiro

para atendimentos pediátricos de urgência
JARAGUÁ DO SUL
......................................................................................................................................

Carolina Veiga

Para conseguirmanter a porta
de entrada para os atendi

mentos 'pediátricos .de urgên
cia e emergência conveniados
ao Sistema Único de Saúde do

Hospital e Maternidade Iaragua,
os prefeitos da região do Vale do

Itapocu deverão entregar ao se

cretário regional Lia Tironi um

documento reivindicando ajuda
financeira dó governo do Estado.

Amedida foi definida duran
te a reunião do Colegiado de Saú
de daAssociação dosMunicípios
do Vale do Itapocu (Amvali), re
alizada na manhã de ontem. O

pleito em prol do hospital deverá
ocorrer na próxima reunião do
conselho da Secretaria de De

senvolvimento Regional (SDR)
de Jaraguá do Sul, marcada para
terça-feira, às 14h.

A reivindicação é para que
os atendimentos infantis de ur

gência e emergência do Hospital
Iaraguá não sejam prejudicados
a médio e longo prazo, com a

não inclusão da unidade na lis
ta dos hospitais que integram o

programa SOS Emergência, da
Rede de Atenção as Urgências e

Emergências (RUE), do Mínisté-

rio da Saúde, e que prevê apoio
financeiro para o funcionamen
to dos ProntosAtendimentos das
unidades selecionadas.

Ainda sem o documento em

mãos, o gerente de Saúde de Ia
raguá do Sul, Silvio Chaves, já
adiantou que a questão será en
caminhada ao secretário estadu
al Dalmo Claro de Oliveira. "Es
tamos avaliando outro caminho

para que o hospital consiga um
aporte de recursos. É uma ques
tão de tempo", afirmou ele. En

tretanto' segundo Chaves, ainda
não se sabe qual será o valor e de

que forma virá tal verba.
Os hospitais que se enqua

draram dentro da portaria pu
blicada pelo ministério, que
entre outros critérios, exige que
os hospitais tenham, no míni

mo, credenciamento em duas

especialidades médicas, terão

a possibilidade de receberem
recursos próximos aos R$ 3 mi

lhões do governo federal para
modernização tecnológica e re

estruturação dos prontos aten
dimentos e R$ 100 mil por leito,
para a ampliação do número de
unidades 'de terapia intensiva
ou coronárias disponíveis espe-

'

cificamente para dar retaguarda
à urgência e emergência, i

Estamos avaliando

outro caminho para
que o hospital

consiga um aporte
de recursos.

Silvio Chaves,
gerente de Saúde

Faltou apoio
Sem "força
política"

O diretor do Hospital
Iaraguá, JefersonGomes,
ressaltou que a unidade
atende a todos os requisitos
impostos peloMinistério,
mas faltou força política para
a inclusão no programa SOS

Emergência. "Faltou força
política. AlguémnoMinisté
rio disse que, pelo número
de habitantes, Jaraguá do Sul
não tem necessidade de ter
duas referências em urgência
e emergência. Mas, como em
Joinville os três hospitais fo
ram selecionados?", indagou.
O diretor garantiu que a
porta de atendimento de
urgência e emergência con
tinuará funcionando. Mas,
que o impacto econômico
gerado pela ausência dos
recursos poderá falarmais
alto. "Com porta aberta, o
hospital tem a obrigação de
atender, independentemen
te se tem ou não dinheiro

para arcar com os custos do
sobreaviso dos profissionais.
Vamos continuar atendendo,
nnassemreceberficaremos
extremamente limitados, o
que poderá limitar também a

manutenção daporta aberta
por seismeses ou um ano".

.I
Jri,en:tações

Curso para gestantes
O Hospital e Maternidade Jaraguá promove um curso para J

gestantes entre os dias 26 a 30 de novembro. O encontro é gratui- .J
to e terá palestras com profissionais da equipemultidisciplinar do {
hospital. O curso será realizado no Sesc, das 19h às 21h30. As ins- í
crições devem ser feitas pelo telefone 3274-3026 (manhã) ou 3274-
3091 (tarde), ou pelo e-mail: cursosdegestantes@hmj.org.br.

Mobilização para
prevenir câncer de pele

A pele clara e a falta de cui
dado na exposição ao sol po
dem gerar grandes prejuízos a

saúde. É preciso notar se algu
mas feridas na sua pele não ci
catrizaram ou se alguns sinais
estão sensíveis. É preciso aten

ção, pois estes sinais podem ser

câncer de pele. Pensando em

prevenir a doença, a Sociedade
Brasileira de Dermatologia par
ceria com os especialistas de

Jaraguá do Sul realizam neste

sábado a Campanha Nacional
de Prevenção ao Câncer de Pele.
As atividades serão realizadas
no ProntoAtendimento Médico

(Pama 1), bairro Czerniewicz,
das 9h às 15h.

O atendimento será fei
to por ordem de chegada. e
as pessoas devem retirar as

senhas no local do evento. O
médico dermatologista e vo-

. luntário da ação, Júlio Cesar

Iahnke, explica que os traba- significa que os jovens e crian- ,

lhos são voltados para preven- ças não precisem de cuidados.

ção. "Queremos esclarecer as

dúvidas da população sobre SERVIÇO:
as lesões e feridas que apare- • O QUÊ: Campanha
cem na pele". A população terá Nacional de Prevenção ao

acesso a exames clínicos para Câncer de Pele. • QUANDO:
identificar se existe ou não a

. sábado, das 9h às 15h.

confirmação de lesões. Com a • ONDE: Pama 1, rua
confirmação dos casos, cada Jorge Czerniewicz, 800,
paciente é encaminhado a um bairro Czerniewicz.
médico especialista para fazer QUANTO: gratuito.

o tratamento adequado. "Se o

diagnóstico for uma lesão pe
quena ou grande o paciente é
encaminhado para uma inter

venção cirúrgica".
Mas se engana quem pensa

que apenas a pele clara pode
ser um fator de vulnerabili
dade à doença. A pessoa com

todos os tipos de pele aliada
a falta de proteção ao sol e a

herança genética também po
dem ser fatores de risco e que
precisam de atenção. 'Temos
forte influência de coloniza-

ção germânica na região, por
isso, as pessoas de pele clara
ainda são as que estão mais

expostas à doença", explicou
Jahnke. A idade é outro aspec
to de propensão ao desenvol
vimento de doenças de pele,
pois a maioria dos casos de
câncer atinge pessoas com

mais de 40 anos. Mas isso não

Fique atento aos sintomas
O câncer de pele pode ter

aparências diferentes. Alguns
podem apresentarmanchas bri
lhantes, lisas, escamosas ou ás

peras. Muitos ferimentos podem

gerar crostas e sangramentos.
Preste atenção a estes aspectos e,
se houver necessidade, procure
orientação médica especializada
omais breve possível.

Sexualidade na adolescência

Unimed promove palestra
A psicóloga e educadora sexual Laura Müller estará em Ia-

.

raguá do Sul na próxima terça-feira, dia 27, para fazer uma pa
lestra sobre sexualidade na adolescência. O evento, promovido
pelaUnimed de Jaraguá do Sul, será realizado na Scar, nos horá
rios das 9h30, 14h e 20h. O ingresso é um quilo de alimento não

perecível. Ele deve ser retirado no escritório daUnimed, na rua
Marechal Deodoro da Fonseca, 1412.
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FOTOS MARCELE GOUCHE

AS PISCINAS PRONTAS
PARA REFRESCARPARACURTIB

Hotel Estância Ribeirão Grande
oferece alternativas para a

fàmíl.ia aproveitar ao máximo

Lazer

Região oferece série de opções para quem busca descansar e aliviar o calor

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

Natália Trentini
Parque Aquático Recanto

Verão é sinônimo de sol e calor.
A estação ainda não começou

oficialmente, mas nas últimas se

manas a região tem vivido dias

.

com temperaturas bastante eleva
das. Diante dessa escaldante re

alidade, as piscinas que estavam

de lado até poucos meses acabam
virando uma verdadeira atração.

O movimento começa a cres

cer em dezembro, principalmente
com o início das férias escolares.
Mas desde já a região oferece
uma série de opções para quem
quer se refrescar em águas tran
quilas. Lazer para todos os bol
sos e gostos. Conheça algumas
das opções para amenizar o calor
em piscinas de clubes, hotéis e

parques aquáticos.

São mais de 25 mil metros qua
drados de área. Quatro piscinas,
duas adultas e duas infantis, sete

tobogãs, espaço para bater uma

bolinha, área de churrasqueiras e

serviço de cozinha. O Parque Aquá
tico Recanto dos Lagos, em Gua

ramirim, oferece estrutura para
quem quer aproveitar o dia com

amigos ou com a família.
O destaque do local são os to

bogãs, que acabam atraindo jovens
e a criançada. Dois deles são desti
nados aos pequenos e outros cinco

para os adultos. Para quem gosta de
experiências mais radicais, existem

"Day Use"

Um dia de
lazer no hotel
Alguns hotéis na região ofere

cem também uma opção interes
sante para o público. O chamado

pacote "Day Use" abre por um dia
a estrutura de lazer e cozinha para
as famílias e grupos que querem
um dia de lazer. Mais uma vez a

piscina é o espaço mais disputa
do. O valor é mais elevado, pois
incluem todas as atividades ofe
recidas pelo hotel e as refeições.
O serviço é oferecido apenas com
reserva antecipada.

três opções de decidas: 100, 180 ou
230 metros.

O parque é o maior da região. Já
são 15 anos de existência e um dos

proprietários, Iuaníldo Gieseler, atri
bui a permanência no mercado à de

dicação da família. "Tudo depende
sempre do tempo, se é ruim não vem

ninguém, se é bom tem tanta gen
te que fica difícil de atender. Aqui a
gente trabalha em família, cada um
ganha um pouco", disse.

Até o final do mês, o espaço
fica aberto somente nos finais de
semana. A partir do dia 3, o aten
dimento será diário.

BEntARIO Estrutura fica loea,lizada no Centre) de Jaraguá

Associados aumentam no Verão
Além dos tradicionais parques

aquáticos, outra forma de ter acesso
às refrescantes piscinas é se asso

ciando a algum clube. As estruturas
oferecem muitas- outras opções de

lazer, mas a área para banho é sem

pre amais procurada.
Nos meses mais. quentes, o

número de associados cresce. liA

procura cresce uns 50%, no verão
as pessoas procuram mesmo é a

piscina. Quem permanece com a

gente durante o ano é que acaba
buscando outras atividades", des
tacou a secretária do Clube Beira

Rio,Wanderléia Kowalski.

• PARQUE AQUÁTICO RECANTO DOS LAGOS
Entrada: Sábados e dias de semana R$ 10

Domingo R$ 13

Criança até 1 metro de altura nôo paga
Entre 1 e 1,3 metro paga meio ingresso
Horário: Segunda-feira 9h30 às 19h

,

Demais dias 8h30 às 19h
Endereço: Estrada Jacu-Açu, bairro Jacu-Açu - Guaramirim

• HOTEL FAZENDA MASSARANDUBA
. Endereço: Rua Rio Bonito - Massaranduba
Telefone: 47 8456 4237 ou 3324 7608
www.facebook.com/hotelfazendamassaranduba

• ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE ECO RESORT E SPA

Endereço: Estrada Geral Ribeirão Grande do Norte
Telefone: 47 3373-1995

www.ribeiraograndeecoresort.com

• HOTEL VALE DAS PEDRAS

Endereço: Estrada Das Pedras, Ribeirão Grande Do Norte,
Jaraguá do Sul
Telefone: 47 3273-4084

www.hotelvaledaspedras.com.br

• SOCIEDADE DESPORTOS ACARAí
Horário: Segunda a sexta 7h às 9h
Sábado e domingo 7h às 8h

Endereço: Rua João Manoel Lopes Braga, Jaraguá
Esquerdo Jaraguá do Sul
Telefone: 47 3275-0199

• CLUBE ATLÉTIÇO BAEPENDI
Horário: Segunda a sexta-feira 6h às 22h

Sábado, domingo e feriados 8h às 20h

Endereço: Rua Augusto Mielke, bairro Baependi
_ Jaraguá do Sul
Telefone: 47 3371-0222

www.baependi.net.br

• PARQUE AQUÁTICO DO SINDICATO
DA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO·

\ Entrada: R$ 7
Associados do sindicato não pagam

Crianças menores de cinco anos não pagam
Horário: Diariament� 9h às 19h

Endereço: Rua José Alverino Plebani, bairro
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

• BEIRA RIO CLUBE DE CAMPO
Horório: Segunda e sexto 13h às 21 h
Demais dias 8h às 21 h

Endereço: Rua Walter Breithaupt, Centro -: Jaraguá do Sul
Telefone: 473275-0413
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19 anos de experiêucía no mercado de

araguá do Sul.
o melhor negêeío para locar, comprar ou vender

irnéveis está aqui!
Casas, terrenos, chácaras, salas ceraeretals e' g.alp.õe:s tndustr-iats,

CO'M .. VE U
vcndas@imobiliariabarrasu.l.com Jocaeao@im�bil'Íarjaba,·rrasul.com
www.imebiliartabarrasul.eom.br WW\\t.facebeok.com/Berraâul
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nnovers em

3376-0015 www.i ·
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EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494·)

arras I.com

Plantão: 9135-8601

3371-0099
R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cód: 138 - CASA ALVENARIA - Chico de Paula,
com 142m2, 4 dormitónos sendo 1 suite, 1 vaga de

L:::::Terreno com 465m2. R$ 260.000,00.

Cód: 527 - APARTAMENTO - Três Rios do Sul,
com 56m2, 2 dorrnãónos, 1 vaga de garagem.

Residencial Cizeski. R$ 110.000,00.

Cód: 142 - GEMINADO - Barra do Rio
Cerro, com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 300m2.
R$ 140.000,00.

Cód: 534 - APARTAMENTO - Centenário,
com 61 m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Pirâmide. R$ 145.000,00.
"" I� I!

Cad: 153 - CASA ALVENARIA - Baependi, com
136m2, 4 oormtóríos, 4 vagas de garagem. Terreno

cm 480m2, R$ 650.000,00.

Cód: 147 -CASAALVENARIA-Jaraguá 99, com
240rrJ2, 5 dormitónos sendo 1 suíte, 2 vagas de
garagem. Terreno com 760rrJ2. R$ 450.000,00.

Cód: 128 - SOBRADO - Estrada Nova, com J
240m2, 4 corrnitóríos, 1 vaga de garagem. Terreno

com 345m2, R$ 215.000,00 .

-''''''"''''''--1LOCAÇÃO·
.

CONSULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 domnónos, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope.
R$ 500,00 + cond.

Cód: 71 - PESQUE PAGUE - Guaramirim,
com 3lagoas, restaurante com 180m2.

R$ 1.500,00.

Cód: 90 - CASA - Ilha da Figueira, com 4

dormitórios, 2 vagas de garagem.
R$ 965,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,
com área de 69m2, 2 cormtóms, 1 vaga de I
garagem.Terreno com 169m2. R$139.000,00. ••
.. �
�------

TERRENOS/CHÁCARAS
Cód: 442 - SíTIO/CHÁCARA - Schroeder,
com 202m2, 5 dormitórios, 2 vagas de
garagem. Terreno com 15.000m2. R$

450.000,00.

.

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
392m2. R$ 60.000,00.

Cód: 261 - TERRENO - Jaraguá 99, com
644m2. R$149.000,00.

Cód: 270 - TERRENO - Nereu-Ramos,
com 65.000m2. Valor sob consulta.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do Sul,
com 380m2. R$100.000,00.
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - jaragua do Sul - se

www.bertaimoveis.com• .".

o I sm evI

* 125m2
'" 01 suíte +

02 dormitórios 1
'" demais dependo I
'" O 1 vaga de garagerrl
'" Última unidade

* De

R$ 315.000,00
por

R$ 295.000,00
I '" Casa de alvenaria com 72m2
: '" 01 Suíte, 02 dormitório e demais dep.
I * 01 vaga de garagem.
I * Aceita troca por apartamento.
'" Rl!é.°.OOO,OO --------- _

ii. 'foisra OLL Emmda de as 140.{XXl.\.1Q
e saldo �11 60 meses {com correção de 1%�· I

L__......;...:.. ...:._;;._..!!'::22=�!!!!:::=�Jt. CV8)-oo salde via tlnam.iaJllt'ntobancé'uio_ I

I * Casa com 252m2 I Terreno 516m2
'" 03 dormitórios

I '" Sala,cozinha,lav,Bwc
* O 1 vaga de garagem
* 02 apartamento pronto para locação

I * Aceita de imóvel de menor valor
* R$ 299.000,00

'" 100m2
* 03 Dorm.
* Sala,coz,Lavanderia,Bwc -""

J * 01 vaga de garagem ��I * Possui Ponto comercial ��I * R$ 240.000,00 �

r
I
I
I

I'" 55m2
I '" 02 quartos demais dependência
I '" O 1 vaga de garagem
(
* R$ 125.000,00

I
I
I,
i * 70m2

I '" 02 quartos e demais dependência
I I'" 01 vaga de garagem
i J_ * R$ 119,000,00

* 70m2
* 03 quartos e demais dependências
* 01 vaga de garagem
* R$ 120.000,00

I * Próximo a Malwee Malhas

Amizade

I
* 1200 m- (30x40)
'" Casa 78,40m2
* 03 dorm,02 Bwc.

.

* demais dependencia
,� R$ 668.000.00

* Terreno com 2.520m2
* Sem Benfeitorias
* 40 m- de frente
* R$ 900,000,00

; I *casa de alvenaria corri 120m2
: * 01 Suíte (closet).02 Dormitório
I * gemais dependências

f
I ,. Area de festa/Piscinaffeto rebaixando em gesso

, ;
* Escanamento para água quente

, I " Garagem para 03 carros
* R$ 250.000�OO

,
* Apartamento 49m2
* demais dependências

,

* q 1 vaga de garagem
,
* Ultimo andar
1* R$ 130.000,00

" Terreno com 327m2

,

* Rua sem saída
,

" ótima localização
* R$ 130 . .000.00

Sala comercial com área de

50m2,1 bwc. R$ 980.00

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

! demais dependências. I

I R$ 830,00 i
\�--_. ----_. -- -- .__._----_.__._------)

I Rd.ll014-CCJ1tro-l\illlTLuml102 00rm J b'At:,lXYlinha,L.1\'af'detia,.sa];.H!et'Sal)Íl1uma,l/flJanda R$ 7EO.00 + (000:
! Rff 11020 - Amizade - ilp.\f1arll<..'!lto mm 1 suíte + I donnll., Slla e luz., área de iffiIig;> e gilr valor RS I'f-X>,oo. j
I, IIRei 1:!Cm' Centro - Sala mll1t'l1Í� no illlelior de p!á:lio cm 181m2_ \toor R$ 2.C\:.'ú.CXl

I Rd. ttCXXl - ('mtm -a�-anarl1entD (001 3 dorrn�ndo I suíllJ(.m:'biliada), s:tIa mm sxs: rol, área de� i
I'""
--------......-""-........""1 I dep ,de empn:g;:m e��11 dupa R$ l.cro,oo+ a:nlonunio, !

i Apartamento com 2 dorm.l bwc e ! I Rd.llroJIBaet:eOOi-_�lOm113doo11.1boc,ll'agíina�ledell1aisdepnlêl1das. III R$ OOO,CXl+ CC!.1(UIÚruo
, uma vaga de garagem.R$ ! I I

II 530,00+ cond. I ! Rd. 11015 - Ágt!'J \.l'ltle - i\jllI1an1e!1ll-2 (umlXYlinha ,lavdn(.� de estarf ínlinl<� 1 v� na�1 i
I I l ;:���=:I- 4 dom e deras�mDao;. RS 12.'1J.CXl i
ti,� , .... H ......

�l
...
...___..._,,_._.�"�K '___ _ ...._ ..... _ ..._ .' __'_-"'_"_"""_·_-_�_'"__ '_K'_ ..._.,...... _,,__...._�__, . ......., ......_. _ __,,-..,�K·

/

, .,' ."i'''' ,�'-:."
�

/ �,�i"jp'1"�:·�· ...

,Ref .. ·:Y l-002�'-Ágya' V�raé�::
•

,
• ,�.

�."_ .��r
�

r: ,

' �: li':' ,

Locacão .

_,

Coi Iam - C� - Rau -rom C6 dotIlL m. (])2, b'A'C. área de setV�;D e 02 )7Plagpr1S. 'vàlor R$ BCO,IXl

Ri{. 11002 - f\gpa \en.1e - aj'l:lIt:unel1lDmm 2 dcrm, 1 bwt,roz, lavar'Lleriasala de esar/ intima R$ 5-"IJ,1Xl + cm.i

Coi 11<n! -/�m:ntD - Vila Ncl\ra - OJ SUÍIe, 02 lbnn., sala OOInm-m B\VC. l\.'lÍnha !)ar�ffi de
�r\\Ue�. R$ 9)).00 �

.

Rei' , lC1X6 :rua I'vlartins -casa OOIn 2 (M, renOO 1 suÍle, 1 bI�t. duas \Iai!i.lS de carac...,, rendo uma a:tk.'rta
R$ 9:X),CXl

� t.+�� ••

coo. 14aX)m - 'Jent'f)J o:m.ml\.'I11 ilpll."K 2C0n2 - Nava &asilia R$ rrom

Loja/sala comercial - com
190m2 de área útil, 2 bwc, 4
vagas para estacionamento.

R$ 2.700,00 )
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Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
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M
www.imobiliariamenegotti.com. r

e-mail: imoveis@lmobiliariamenegottl.com.br

TERRENOS NO AMIZADE

CASAS

REF: 6336. CASA DE ALVENARIA NO TRÊS
RIOS DO SUL; 03 QUARTOS; SALATV;
COPACOZINHA; 02 BWC; LAVANDERIA;
CHURRASQUEIRA. ÁREA CONSTURUíDA
DE 102 M'. TERENO COM ÁREA DE 13,00M

X 24,00M =312 M'. FINANCIÁVEL.
VALOR: R$ 188.000,00

REF: 6351. CASADEALVENARIA NO
SÃO Luís, CI ÁREA DE 114,90M2. E TER

RENO COM ÁREA DE 338,00 M2.
OI SUITE; 01 QUARTO; 1 BWC; COPA
-COZINHA; SALADE TV; LAVANDERIA;
CHURRASQ. E GAR. PI 2AUTOMÓVEIS.

VALOR: R$ 280.000,00

REF: 6275. SOBRADO NORAU. COM OS APARTA
MENTOS INDIVIDUAIS.LOCALlZADO NO BAIRRO
VILARAU, NO LOTEAMENTO HELENA, TEM COMO
DIFERENCIAL, POSSUIR 05 APTOS INIVIDUAIS.
APARTAMENTOS ESTES DE 02 E 03 QUARTOS.

TODOS COM COZINHA, SAlA, BWC E LAVANDER
IA, UM DELES POSSUI CHURRASQUEIRA. IMÓVEL
PARA INVESTIDOR.EXCELENTE RETORNO EM
ALUGUEIS. 400,00M' DE ÁREACONSTRUíDA.

VALOR: R$ 350.000,00

REF: 6'2f37. SOBRADO NO NOVABRASIUA(REGIÃO
CENt'RAL PRÓXAOANGELONI NOVO). COM ÁREA
DE 3OO,00M' E TERRENO COM ÁREADE 352.00

M'. 01 SUITE;02QUARTOS;02BWC;01 BW;SALADE
JANTAR;SAlADE VISITA; SALADE TV;ADEGACOM
SALADE DEGUSTAÇÃO;COPA-COZlNHA; CHURRA
SQUEIRA;PISCINA;LAVANDERIA;DEPENDENCIADE
EMPREGADA; GARAGEM PARA02AUTOMÓVEIS.

FINANCIÁVEL VALOR: R$ 500.000,00

REF: 6281

VALOR:

À PARTIR DE

R 79.000,00

REF: 6309. CASA DE ALVENARIA NO

JARAGUÁ ESQUERDO. COM 01 SUíTE +

03 QUARTOS, 02 SALAS, COZ, 03 BWC,
LAVANDERIA E 02 VAGAS DE GARAGEM.
ÁREA CONSTRUíDA DE 193,00 M'. TER

RENO COM 409,50 M'. (13,65 X 30,00). FI
NANCIÁVEL. VALOR: R$ 400.000,00

REF: 6357. SOBRADO DE ESQUINANO CENTRO.
COM ÁREADE 464,50M' E CHURRASQUEIRA
COM ÁREADE 118,94M'. TERRENO COM ÁREA
DE 924,49M'.. 1 SUITE;03 QUARTOS; 2 BWC;3
BW;SALADE ESTAR;SAlADE JANTAR;SAlA'

TV;COPA-COZlNHA;DEPENDENCIADE EMPEGAD

A;LAVANDERIA;CHURRASQUEIRA;SAUNA;PISCIN
A;ADEGA;DEPOSITO E CANIL. RUAPRESIDENTE
JUSCELINO. VALOR: R$ 2.000.000,00

TERRENO NO CHICO DE PAULA

TERRENOS

REF: 6293. TERRENOS NO TRÊS RIOS

DO NORTE. FINANCIÁVEIS PELO PLANO

MINHACASAMINHAVIDA (AQUISiÇÃO DE

TERRENO E CONSTRUÇÃO)
VALOR: R$ 75.000,00

REF: 5789. TERRENO NO ÁGUA
VERDE. 450M2. (15,00M X 30,00M). RUA
GUILHERMINA PEREIRA LIMA LENZI.

FINANCIÁVEL
VALOR: R$ 80.000,00

REF: 6323. TERRENO NO ÁGUA
VERDE. 45D,00M'. (15,00M X 30,00M)
RUA THEREZITAMENEGOTII ROCHA.

FINANCIÁVEL
.

VALOR: R$ 115.000,00

REF : 6292. TERRENO NO AMIZADE.

LOTEAMENTO MUNIQUE
VALOR: R$ 119.000,00.

REF: 6318. TER

RENO COM ÁREA DE

435,OOM2. (15,OOM X

29,OOM). RUA DOMIN

GOS MICHELUZZI

VALOR:

'lia

REF: 6358. TERRENO NO JARAGUÁ
99.325,00 M2. (13,00M X 25,00M).

FINANCIÁVEL
VALOR: R$ 85.000,00

REF: 6122. TERRENO NO TRÊS RIOS

DO NORTE. ÁREA DE 21.270,00 M2.

VALOR: R$ 638.000,00

.

.

"'.") ,LOCAÇÃO
.

,

CASAS:
BAIRRO: CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR

B�ITHAMPT,LOTE 120- 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV EGAR .R$ 450,00.
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR .R$ 550,00
- RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N"652
- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ESPA:ÇO PI CAR-

RO.R$ 600,00
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA -RUA MANOEL DOS

SANTOS, N"500 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA
RAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROO, MU

NICIPAL, N°282 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 380,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - oisurra 03QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV EGARAGEM.R$ 1.900,00
BAIRRO:GUAMIRANGA - RUA OLANDA PETRY

SATLER, N° 210 - 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 580,00
BAIRRO:VILA NOVA - RUA FREDERICO CURT A.

VASEL, -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E ESPAÇO PI

CARR0.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JoAO' MORETTI, N" 65

-04QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 850,00
RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 414 -Dl SUlTE,
02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 950,00
BAIRRO JGUÁ ESQUERDO -RUA HORACIO PRADI,
N 37- 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAVR$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287
- CENTRO -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GA

RAGEM.R$ 600,00

BAIRRO NEREU RAMOS -RUA GENNARO SARTI,
N° 118 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

R$550,00
BA,IRRO CENTRO: DOMINGOS RODRIGUES DA

NOVA, SERVIDAo -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GARAGEM.R$ 990,00
BAIRRO CENTRO -MARINA FRUTUOSO, 447

-02QTOS, SL, cozo BWC, LAV E GARAGEM.R$ 735,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA EX!' CABO HARRYHADLlC,
-oi SUlTE, SL, COZ, BWC, LAV; GAR. R$ 530,00 -EDIF.
SAINT TROPEZ
-MAL. DEODORODAFONSECA, 855 -02QTO, SL, cozo
BWC, LAV; EGAR R$ 750,00 EDIE MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - Dl SUITE, Dl
QUARTO, SL, COZ, BWC, LAV; GAR. R$ 650,00 -EDIF.
LESSMANN
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - Dl SUITE,
02 QUARTOS, SL, COZ, BWC, LAV; GAR R$ LOOO,OO
-EDIE LESSMANN
-GOV JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COzo
BWC, LAV; CHU\UZASQUEIRA GAR. R$ 700,00 -EDIF.
FERRETTIII
-- RUA EX!' GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01

SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEI
RA GAR. R$ 850,00 -EDIF. JULIANA

.

-RUA NELSON NASATO, N° 46 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; SAC. CHURRASQUEIRA GAR R$ 600,00 -

-

EDIE FERRETTI I
-RUA ioxo PICOLLO,S/N -oi SUlTE, Dl QTO, SL, COZ,
BWC, LAV; SAC. CHURRASQUEIRA GAR. R$ 840,00 -

EDIF. ESMERALDA
BAIRRO CZERNIEWICZ -R. FRANCISCO TODT,
N" 960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, SACADA CI

CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 620,00 EDIF. GUIL
HERME
- FRANCISCO TODT, N° 960 - Dl QTO, SL, COZ, BWC,
LAV; SACADA CI CHURRASQUEIRAE GAR. R$ 480,00
EDIF. GUILHERME
-RPAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE, 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR.
R$ 990,00EDIE 04 ILHAS
-R. 13 DE MAIO, N° 590 -DI SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 960,00EDIE
MONTVERMONT
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA

SILVA, N° 500 -lQTO, SL, cozo BWC, LAV R$420,00
RUA MARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LÀV E GAR.R$ 440,00
RUA JoAo ANDRÉDOS REIS,SIN -DI SUITE, 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR R$
91O,00EDIF. BELAVISTA
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOF
FOL -LOT.CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N°
1606 -02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 410,00
BAIRRO:VILA NOVA -RUA OSWALDO GLATZ, N° 40
- 02QTOS, SL, COZMOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$
625,00 EDIE JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRAN
CISCO DE PAULA, N° 194 -oi SUíTE, 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; EGARR$ L300,00

BAIRRO VILA LALAU -RUA WALDEMAR GRUBBA,
N° 277 -oi SUÍTE, ioro, SL, COZ MOBILIADA, BWC,
LAV E GAR.R$ 800,00 EDIE VENEZA
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEL, N°
275-, 2QTOS, SL, COZ, BWC,SACADA LAV E GARR$
750,00 EDIE BAEPENDI
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO,
N°3695 -02QT03, SL, COZ, BWC, LAV;SACADA CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02 QTOS,
SL, COZ, BWr:, LAV EGAR. 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 E GAR.

R$530,00.
-

-RUA ALFREDO CARLOS MÉIER, N" 45 -OlQTO, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 450,00
BAIRRO VILA RAU- RUA PREFEITO JOSE BAUER, N
93 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 400,00
BAIRRO:VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA, N"250 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.R$ 570,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA
DALRI PRADI, N° 126-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 550,00
BAIRRO:AM1ZADE -RUA joxo BAPTISTA RUDOU;
N° 49 -2QTOS, SL, cozo BWC, LAVEGARR$ 450,00
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N° 87 - 01

SUíTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 700,00
EDIF. CEZANE
BAIRRO ÁGUA VERDE-RUABR280,N° 1570-2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 650,00 EDIE BRASÍLIA

BELTRAMINI
BAIRRO NOVA BRASÍLIA -RUA EGYDIO VICENTE
DE SOUZA, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV R$ 580,00
EDIF,DENNIS
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA CLARA SCREINER

VERBINEN, N° 87 -2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;SAC. CI
CHURRASQUEIRA E GAR.R$590,00

KITINETE

BAIRRO -sAo LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
LOTE 148 -SÃO LUIZ - oi QTO E COZ JUNTO, BWC.
R$ 250,00
BAIRRO -SAO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA,
N" 916 -lQTO, SL, cozo BWC, LAV EGARR$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N6 224-
0IQTO, COZEBWC. - R$ 300,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEI
RA - 30X60M2 R$ LOOO,OO
CASA COMERCIAL -RUAMAXWILHEIM, N° 258 -03
QTOS, SL, COZ, BWC, J-AV E GAR .R$L800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME

DANCKER,N° 161 - 34M2 - R$ 440,00
SALA COMERCIAL -AVMAR. 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 JOAQu:r.M FRANCISCO DE

PAULA,N° 194 - 45M2 R$LlOO,oo
SALA eOMERCIAL -RUA LOURENÇO KANZLER, N°
426 -35M2 -R$ 650,00

_',' -

Consulte n-ossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegotti.com.br
'.
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ACIMA DE TUDO, SEU BEM-ESTAR

. Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes J 2 garagens I Completa área soçla{ entre§tI� mobiliada e decorada

�
•

Visite
Decorado

,I

...._-�_..

Localização.centrak -

_

,_'

Rua.Florianópohs] Jaraguá do sul-se
www.edlfioomanhatten.net

-

.ICULÚS�
EiliPiaeodimântos ÍinobJUários: 1I..fi&.1

(47) 3275 95QO
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1 Suíte
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2 Dormitórios

-Área privativa 111,OOm2

Lavabo Social

- Cozinha e churrasqueira

integrada ao living
2 Vagas de garagem

- Rua Eugênio Nicolini - Centro

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

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

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,OOm2,
2 qtos e demais dependências, terreno cf
360,OOm2 todo murado, ótima localização

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

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

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

cf 148,00m2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católica SC

- R$ 215.000,00 - Aceita propostas

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
cf55,00m2, 2 qtos e demais dependên
cias, 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

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

Angeloni Novo - R$ 329.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,OOm2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

Cód. 165 - Rau - Ap. cl 01 qto e

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

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário).

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,OOm2,
sendo 20,OOm de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

• t j • , I I : , ! III • I I I , I J III.' J II t I I t J J J III � II � 1 til r 11. � I i U J I t f � 11 I ; 1 � ,
•

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,00m2 útil,
1 suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,
moveis sob medida, Ed. Isabela, próx. da
verdureira da Raquel - R$ 210.000,00 -

aceita ap. de menor valor

130,OOm2,1 suite + 2 qtos, e demais dep.,
cozo mobiliada, aquecedor solar de água,

terreno cf 745,00m2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

H. WOLF

P&êtmóvels

CASAS
Ref. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02
banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$1.000,00
Ref. 1001 - Baependi - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, área de

serviço com dep. de empregada, casa toda murada com jardim na frente e fundos.
R$1.000,00

Ref. 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)
Ret. 1003 - Centro P/ FINS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armálios, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ref. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.
Ref. 1006 - AMIZADE - CASA ALVENARIA - Com 01 surre + 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

APARTAMENTOS
Ret. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
Ref. 2002 - CENTRO - Com 01 surre + 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
.

Ref. 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 FIGUEIRA - Com 01 surre + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churra�queira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ref. 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 1 0/12/2012)
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
Ref. 2010 - CENTRO - Com 01 surre + 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

Ref. 2012 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ref. 2013 -ILHA DA 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 surre + 02 quartos banheiro social, sala com

sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$ 850,00

Ref. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2017 - CENTRO - 9UITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ref. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 surre 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
Ref. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2031 - BAEPENDI- Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 -ILHA DA FIGUEIRA - APARTAMENTO - com 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com banheiro e 01 vaga de

garagem. R$ 630,00
Ref. 2036 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2037 - CENTRO - com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala grande,
cozinha com móveis sob medida, área de serviço com dependência de empregada

e banheiro e 02 vagas de garagem.R$ 1.100,00
Ref. 2038 - BAEPENDI-APl - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
Ref. 2039 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha com móveis
sob medida, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$720,00

Ret. 2043 -ILHA DA FIGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 surre + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ret. 2044 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 01 surre, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
Ret. 2046 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m2 com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ref. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90mZ e banheiro. R$ 1.500,00
Ref. 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

ReI: 301 O - 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
Ref. 3015 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 48 m2, com

banheiro. R$ 600,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 cornbenheím 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 a1venalia com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$1 0.000,00
Ref. 4005 - VILA RAU - com 750m2 de área térrea, com 03 salas para esetõno
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m�aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transformador industlial. R$ 6.500,00

Ret. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escrténo.
R$2.580,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SÃO uns

LOCACÃO
* Apartamento Vila lalau

2 dormitórios + 1 suite, sala
com 2 ambientes, cozinha, área
de serviço, bwc social, sacada
com churrasqueira e 1 vaga de

garagem coberta.
R$ 770,00

* Apartamento Vila Lenzi
2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço e 1 vaga de garagem

coberta. R$ 660,00

* Sala comercial Vila Lenzi

R$ 800,00

Ref. 5791- Apto- 2 Dormitórios, Sacada
cf 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

Vila Lenzi

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzi
1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

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

R$128.150,00

Vila Lenzi

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorrn.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.

Ref. 5771 - Casa Geminada- 3 Dor

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em
porcelanato e laminado.

r

., Otima local'fzação
- Terreno, comercial.)
., N1a Eurico I!)uwe .
... 412,,30 mal 14 m Frente.
-ILfvFe, pI financiamento.,

Amizade

Ref.38710- Casa Geminada- 2 Dor
mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,

cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

337

,

IMPERDIVEL!

Excelente localização ..

- Ap na Ângelo Rubini .
.

-- Em frente a Caixa Eco.
- 64m1 área útil.
- Sa'cada cf churrasqueira.
- Dois quartos amplos,

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

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

+ Balões + Saldo Financiado.

Três Rias da Sul

l'��:=,(f,:;;_.íti;
Ref. 38711 - Apartamento-

1 Dorm. + 1 Suíte, 1 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, churrasqueira e

1 Vaga de Garagem.
R$ 143.000,00

E-

-

a , 'a.
,

ISTRA
rrasul.com

Excelente apartamento na V.iII,a ova

ótima locaUzaçã,o; rUia trs'nquU:a e
acesso rápido ao centro, uma suíte

·

d "'t"· dmais um orma orso, saca� ,a com

churrasqueira. 59/'0,0 m2 privativo.
. ,

IMPERDIVEL!

l.c m
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

Criado para transformar seus dias agra

de morar e de se admirar,

Com localização privilegiada nó coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidadé do dla a dia.

r;_�'ij�l_�&.j
.

!;'�rr.!J� I I, � ,�In I' '1ili,,�11

:i::::!!!!::!!{iff!'l� C'},(Jà Ç,:lll OI" 'ln':St'ln/nu::u�'�'"'�"I
� - ---�

- 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 Maríana, 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. Brasãa Beltramini, 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 Brasnia, Cozinha mobiliada, R$ 760,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasnia, R$ 720,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, R$ 650,00
- Rua José T Ribeiro, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 500,00
- Ed. Hass, Centro, R$ 760,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira, a partir de R$ 750,00
- Ed, Marina, Centro, R$ 780,00
- 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$ 650,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 1300,00
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00
- Ed. Real Park, Barra do Rio Molha, R$ 1750,00

.

- Ed. Angelo MeneI, Vila LaIau, a partirde R$ 950,00
- Ed, Zimbros, Vila Nova, Semi mobiliado, R$1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer; Centro, R$1200,00
- Ed, Tulipa, Centro, R$ 950,00
- Ed. Bartel, Baependi, R$ 680,00
- Ed. MoradadaSerra, Nova Brasnia, a partirde R$1000,00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 950,00
- Rua José Emmendoerfer; Nova Brasnia, Mobiliado, R$11 00,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova, R$1ooo,00
- Ed Astral, Ilha da Rgueira, R$ 700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, R$1 000,00
- Ed, Dianlhus, Centro, R$1500,00
- Ed. Marina, Centro, Cozinha mobiliadaR$ 850,00
- Ed. Capri II, Vila Nova, R$1250,00
- Ed. NovaYork, Centro, R$ 880,00
- Ed. Pedra Rubi, Centro, R$ 980,00
- Ed. Walter BarteI, Baependi, R$ 830,00

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 Canos Ferreira, Nova Brasnia, 100m2, R$ 1000,00
- Ed. Tower Center, Centro, R$ 1000,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61 m2, R$ 1100,00
- Ed TowerCenter, Centro, 79,41m2, Mobiliado, R$1500,00
- Rua José Nanoch, São Luis, 150m2, R$ 1000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$1250,00
- Rua Mal, Deodoro da Fonseca, Centro, 32m2, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasla, 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 Novp, 60m2, R$ 680,00
- Casa comercial, RuaAngelo Schiochet, Centro, R$ 2500,00
- Casa comercial, Rua Exp, Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Nanoch, São Luis, R$ 1500,00

- Barra do Rio Cerro, 300m2, R$ 2500,00
- Centro, 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 Rgueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

- 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, 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, Czerniewicz, Conjugada e Mobiliada,
R$1500,00

- 3 quartos + 1 suíte, Czerniewicz, R$ 1200,00

- Apto 2 quartos, Amizade, R$ 620,00
- Casa 2 quartos, Rio Branco, R$ 450,00

- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00
- Casa, 2 quartos + 1 suíte, Centro, R$ 850,00- Ed. Arnaranthus, Centro, a partirde R$ 2200,00

- Ed. Bela VISta, Vila Nova, R$ 760,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

VENDE SE LOCADORA
NO CENTRO DE SCHROEDER

COMOTlMA CLIENTELA,
PONTO DE 13 ANOS

10.000 DVDS
1000 BLU RAY

200 CDS DE PLAY 3

FONES: 47-3374-1260

47-3374-1643/47-8841-8424
ROSI OU AMILTO

EMPREGO

• Giacomini Garden Center contrata:

Jardineiro com experiência Interessados

comparecer na cede da empresa
situado na Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, 1233. Centro - Jaraguá do Sul!
SC em frente à Marcatto Center. Horário
de Atendimento: 7h30 às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH.

Experiência em departamento pessoal e
folha de pagamento. Tr: 47 33716057 c/
Paula ou comparecer a Rua João Januário

Ayroso, 607 Jaraguá Esquerdo, munidos
de curriculum,

• Contratamos: Vendedor Interno.

Experiência em vendas. Salário +

Comissão. F: 47 3371 6057 c/ Paula ou

comparecer a Rua João Januário Ayroso,
607, Jaraguá Esquerdo, munidos de
curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com ou sem

experiência. F: 47 33716057 c/ Paula ou

comparecer a rua João Januário Ayroso,
607 - Jaraguá Esquerdo, munidos de
curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil.
Necessário habilidade com o Corei Draw.
Tr: 47 33716057 c/ Paula ou comparecer
a rua João Januário Ayroso, 607 - Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Precisa-se de revendedoras de perfumes
importados, lucro de 100%. Tr: 3276-

2100/ 8406-2183.

• 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.

lnteressados 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 casa, cozinhar e olhar pelo idoso o

homem pode continuar a trabalhar fora,
sem custo dê aluguel, luz e água. Salário
a ser negociado. Tr: 3372-0879 após as

18:30.

EMPREGO

real situada no Rio Molha. Ofereço
registro em carteira, salário compatível
com a função, moradia. Necessário ter

experiência comprovada na agricultura.
Caso tenha moto ou carro (receberá ajuda
de custo para combustível). Tratar pelos
telefones 3376-4110, 9163-7000 ou à
noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-
2435 (MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos, que queiram desenvolver um

negocio lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima de
R$ 2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292/ 9988-
2844 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 Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-2946/9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183/
3276-2100

COMPRA-SE'
• Cómpra-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

• Vendo ovelha Dorper macho para
reprodução. Tr: 9912-5997.

• 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.9170-9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura e Avon.
Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354/
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se geladeira semi nova da marca

cônsul360 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 combinarTr. 3370-1064

• 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
• Precisa-se de pessoa do sexo masculino na cor azul marinho em bom estado de

para trabalhar em lavoura de palmeira. I • � -! conservação. R$ 120,00. Fone: 3374-

VENDE-SE

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 uma maquina de sorvete

.expresso Italianinha, aceito proposta. R$
, 15.500,00. Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para
menino, na cor azul marinho com

ursinhos, da marca Angel. Valor a

negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo
estado, lindo. Por R$80,00 tratar no

9913-0362

• Vendo um carrinho de dog, R$ 2.000,00.
Tr: 9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus
em ótimo estado, quente/frio. Valor a

combinar. Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azerf R$ 12.000,00. Tr:
3375 1915/ 3375 1039

• Vende-se um Torno de bancada, semi
novo, Placa 120 mm, 500 mm entre

pontas. R$ 4.000,00. Tr: 3375-1915 /
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/ 9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado

por crianças de ate 10 anos, com

garupa, ótimo estado de conservação.
R$ 550,00. Obs: um novo neste modelo,
valor'aprox. R$ 1.900,00. Tr: 33713993/
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

APARTAME TO
• 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 suíte, 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/

APARTAMENTO

9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Pierrnann
aluguel R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova
com 2 quartos, sala, sacada com

churrasqueira. Entrada de R$ 10.000,00.
Valor de R$ 120.000,00. Tr: 47 8499-
4778.

• Vende-se Apto no 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, lsuíte, sala 2 ambientes, sacada
com churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr:
8499-4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Breithaupt - Centro R$
600,00 + condomínio. Tr: (47) 3275-0128
com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. Prefeitura. R$550,00 + Condomínio
Tr: (47) 3275-0128 com Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120 mP, na
Rua Emma R. Bartel, 121 - Baependi,
com 1 suíte e dois quartos, cozinha

completa e garagem, sem condomínio.
R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba
65 mP c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha prox. ao
Beto Carreiro, com 4 quartos e garagem
em volta. Tr: 9959-3627 / 9208-4370

• 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 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 mP 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.

CH
• Vende-se Sítio a 20 minutos das praias de
Itapema, 4700 mP desmatado, com rede

elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47

9699-7862/9108-7554.
• Vende-se uma chácara de 50,000,00 mP
com nascente, cachoeira, plano, pronto
para construir. R$ 110.000,00. TR� 3376-
0726.

L
• 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 mP cada, sobre loja. Tr..
3375- 1004 no horário comercial.

I

SALA 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 Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila
nova 3 quartos. Próximo ao papagaio
autopeças, Tr. 33714364 com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com' 1 suíte, mais um quarto, sala,
cozinha, churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros. R$750,00.
TR: 8851 9651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área .de serviço, e

garagem. Área de 97 m2. Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda R$
250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no

Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz e

internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Breithaupt, n° 110, comercial ou
residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

TERRENO
• Vende-se uma chácara em São
Francisco do Sul, com 1650 mt

medindo 25 de frente e 70 de fundos.
Contato com Vanderlei 9946-5074 /
8848-9143/ 3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado

Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30
medindo 688 rnt>. R$ 180.000,00 a

negociar. Tr: 3370-2468/9969-5540
com Valmor.

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da
Luz 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$ 68.0DO,00 estudo

propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno c/ contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km
da Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35 mil.
Aceito Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na

Rua Carlos Frederico Ranthum, área
com 2742 mt2, escriturado. Valor à
combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do
Ervino. Tr 3372-0028/ 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro
II ideal para construção de galpão. Tr

9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasilia c/ 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 suíte e 2 salas. R$
499.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.
Gadotti III - bairro Santo Antonio. R$
60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo
600 mt de área útil, e 20 mt de frente,
fica no final da rua, Bairro Água Verde.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FTERRE

R$ 200.000,00. TR: 8812-8971

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck n°

182, (lateral da Roberto Seidel), Bairro
Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00
Tr: com Renate Fone 9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba 300

m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr:

8448-8644 / 9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt> plano no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-

0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba,
R$ 10.000,00 entrada e, saldo

parcelado direto c/ proprietário. Tr:

8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba,
R$ 28.000,00 todos escriturados 300
m2• Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2•

TR: 8448-8644

CHEVROLET

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca

4 portas, completo com roda 17,
R$15.500,00. Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expression 2009, único
dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00.
Tr: 8455-5845.

• Vende-se Caminhonete S10 cabine

estendida, ano 98, cor verde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,
pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool.
Elétrica e Mecânica Revisada. R$
4.000,00. Tr. 8408-8384 com Dany

• 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. ss 18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00
+ 60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012

pago, controle de som no volante, em
ótimo estado. R$ 31.000,00. sem troca.

TR: 3376-1060/ 91576924 Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas

17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

PEUGEOT
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,bO.
TR: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR:
3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende � se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
16.500,00.3371-1634.

E

• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com

Thiago (47)8498-6484

• Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002, cor
branca. 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: 9192-4442, 8829-9796

• Corsa Wind 96, preto, particular,
revisado, injeção 4 bicos super
econômico. R$ 8300,00. TR 3397-

2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 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.

VO KSWAGEN'
• Vende-se Fox 1.0, ano 2010, 4 portas,
com direção, desembaçador traseiro.

R$ 12000.00 de entrada e assumir

29 parcelas ou R$ 34.000,00 a vista.

Tr:9277-27cJ8 / 8465-6251 / 3370-

3414.

• 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.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993
Bordô - A/C - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme
- Manual, NF e Chave res. Fone: 9163-

9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, completo, ótimo estado de

conservação. Valor a combinar. Tr:

918ª-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, afio 99. R$
13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

FIAT
• Vende-se Uno Mille tire flex ano modelo

2006, cor preta, R$ 18.000,00.
Interessados Tr: (47) 3373-8388 ou

8803-6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,

FI T

completo. TR: 15.000,00 + prestações.
(não precisa transferir). TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, taxas a partir de

0,98% .. Fone 3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012,
R$ 19.990,00, entrada R$ 990,00 +

48x R$ 599,00, viabilizamos troca, fone
3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo,
7 lugares, R$ 44.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia dê 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 tire, vidro' elétrico na

frente, limpador trazeiro. R$ 11.500,00.
Tr. 9114-3374 com André ou 9243-8500
Néia.

• Vende-se uma fiorino 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

D

• 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

• 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 prestaçôes de

R$ 400,00 ou carro ou moto de

entrada. Tr. 9137-1504 / 9153-

1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V

2012, R$ 42.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de

um ano inclusa, taxas a partir de
0,98% .. Tr: 3032-1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas
básico, R$ 13.800,00� Tr. 9962-
3664

• Vende-se caminhão 608

Mercedes, ano 73, bom de

mecânica, motor zerado, baú de

5 m com Chapéu de alumínio,
pneus semi novos, aceito

propostas. R$ 35.000,00.
Tr:9277-2798 / 8465-6251 /
3370-3414.

• 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.

CAMINHÃO

Contato Zito (47) 3370-7994

• Vende-se uma camionete

Hyundai. H.R 2010. Com câmera
fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro
15 com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-
0340/ 9197-9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano

2009, Valor R$ 30, 000,00 + parco R$
250, 000 Tr. 3376-3961/9136-0049
Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão.

Valor a negociar. Contato Zito (47)
3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-

5544.

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4

portas, instalação GNV e gasolina.R$
6,000,00. Tr: 9923-9418/3371-2699.

MOTOCICLETAS

• Vende-se uma CG 125, ano 81 de

trilha. R$ 800,00. Tr: 3379-2303 /
9114-5998 com Roberto.

• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano

2004. Em ótimo estado. R$ 12.000,00.
Tr: 9926-1717 com Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000

km rodados, moto usada só em fins

de semana. Brinde: 1 capacete, rede
de capacete, capa de chuva, manual e
chave reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

• Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7

Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo

km, doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR:

8452-0178

• 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

km original IPVA 2012/2013 pago.
Moto estado 'nova, sem troca R$
9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/ Rodrigo.
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VENHA CONHECER O NOVO CITROEN C3.

O CARRO OFICIAL DO THE VOICE BRASIL.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC4 3 x R$ 121,00 3x R$ 185,00 3x R$166,00 3 xR$185,00 3x R$185,00

LlNHAC3 3 xR$ 89,00 3x R$ 153,00 3 x R$ 161,00 3x R$153,00 3x R$153,00

AIRCROSS/ 3x R$109,00 3x R$174,OO '3 xR$166,OO 3 xR$174,OO 3x R$174,OO
C3 PICASSO

(!_oWf!. �IRÃõ)
- 3GfDI{ÃO -

24 e 25 DE NOVEMBRO

ARENAJARAGUÃ
SASADO DAS 9HÀS 20H

DOMINGO DAS 1OH ÀS 18H

I "tO' n

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex.12/13 com v.alor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA

com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa,O% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de'

55% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance.

.

- -
�

Financiamento simulado para Pessoa Física. *0 motor 1.6 mais potente. da categoria B Cross no mercado nacional, considerando a comparação entre as potências informadas nos sites

das montadoras Ford, Renault, Peugeot e Volkswagem, consultados no dia 11/06/2012. F
. -

. I'

I gularmenteOfertas válidas até 30/11/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu velcu o re .
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PROMOÇÃO
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.82008.

COMPLETAÇO /ABS

6 I VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2012

Rua Walter Marquardt, 2670 TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

Fone: (471 3370-7500 CARROS COM PROCEDENCIA
COMPRE ENIAUTO!

I�__� �� ·_· �_H__ '�_

I WJ GOL GIV 4P 2009 COMPLEiD
WJ PARA'TI 1.62006 COMPLBD
HONDA CMC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA Fff LX 1.4 2009 COMPLETO
SAN08RO EXP. 1.6 2011 COMPLBD
LOGAN 1. o 2008 OOMPLBD

CUO SEOAN PRMLEGE 1.0 2005 OOMPLBD
CORSA-SEOAN MAX 1.42008
OORSA HATCH 1.82005 COMPLBD
FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA
C4 PALLAS GLX 2.0 AT 2008

GMlAGILE LTZ 1.4 2010
COMPLETO.•111._
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X1 SDRIVE 18i 2.0 COMP+VTE+ABS+ABG 2011 108.000 99.000 PT CRUISER AUTO COMP+VTE+AL+CD 2006 31.000 28.000

FORESTER xr 2.5 COMP+VTE+ABS+ABG 2010 86.000 81.000 207 HB XS 'lf COMP+VTE+AL+AO 2009 29.900 27.000

IX35 2.0 16V 2WD COMP+VTE+ABS+ABG 2011 74.000 68.000 SCENIC EXPRES. AUTO COMP+VTE+AL+AO 2007 29.800 26.800

STARK 2.3 4WD TDI COMP+VTE+COURO 2010 68.500 62.500 BLAZER 4.3 DLX EXEC. COMP+VTE+ABS+ABG 2001 29.500 27.000

IMPREZA HB 2.0 4X4 COMP+VTE+ABS+ABG 2011 66.000 63.500 CIVIC LX 1.716V COMP+VTE+AL+AO 2006 28.800 26.300

As melhores
408 FELINE 2.0 AUTO COMP+RODA+VTE+ABG 2012 64.000 59.000 PARATI1.8 COMFORT. COMP+VTE+AO+LDT 2006 26.900 24.900

308 HB ALLURE 2.0 COMP+VTE+ABS+ABG 2013 57.990 54.990 STILO ta FLEX COMP+RODA+VTE+AO 2006 26.900 24.900

130 2.0 AUTO COMP+VTE+AL+CD+AO 2011 54.900 50.900 STRADA FIRE 1.4 CE OH 2008 25.900 24.000

opções de SX4 2.0 16V 4WD AUTO COMP+VTE+ABS+ABG 2010 50.900 47.900 LOGAN is PRIV. 16V COMP+VTE+AL+CD 2008 24.500 22.500

GRAND CHEROKEE COMP+VTE+ABS+ABG 2004 49.000 43.000 FOX1.0 VTE+AO+LDT 2009 24.500 22.100

veículos da região
FUSION SEL 2.3 COMP+VTE+ABS+ABG 2009 47.500 43.500 C3 EXCLUSIVE 1.6 16V COMP+RODA+VTE 2004 23.500 21.500

SCORPIO 2 6.GLX COMP+VTE+AL+CD+W 2009 43.900 39.900 GOLF 1.6 BV COMP+VTE+AL+AO 2001 18.990 17.490

IDEA ADVENTURE 1.8 COMP+VTE+AL+CD+AO 2010 39.900 36.900 CLlO HB AUT.1.0 16V AL+AO+TE+LDT+VE 2007 18.500 17.000

você encontra ECOSPORT XLS 2.0 COMP+VTE+ABS+ABG 2009 39.000 36.000 CORSAHB1.0 AL+AO+TE+LDT 2004 18.500 16.500

206 CC l616V COMP+VTE+ABS+ABG 2005 36.990 34.290 ASTRA SD MILLEN. ts COMP+VTE+AO+RODA 2001 16.900 15.100

aqui no jornal
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE COMP+VTE+ABG+CD 2008 36.900 34.000 206 SENSAT 1.0 16V AO+VTE+RODA+DT+VRA 2006 16.500 15.000

POLOSD 1.6 COMP+VTE+AL+CD+AO 2010 36.900 33.900 GOL 1.0 MI8V GIII AL+TE+LDT+W 2005 14.900 13.900

207 SD PASSION COMP+RODA+VTE+ABS 2010 36.400 32.900 KAGL 1.0 AR+AO+LDT 2003 12.500 11.200

O CORREIO 00 POVO. CIELO HB 1.6 COMP+VTE+ABS+ABG 2011 33.900 30.900 PALIO YOUNG io AO+LDT 2001 10.900 9.400

C4VTR2.0 COMP+VTE+ABS+ABG 2008 32.900 29.900 SANTANA 1.8 MI COMP+VE+AO+RODA 1997 9.900 8.600

307 SD FELINE 2.0 COMP+VTE+ABS+ABG 2008 32.500 29.500 FIESTA HB 1.0 GL W 2001 9.500 8.500

o
Horários deatendimento:

Segunda a sexta: 8h às 18:3Oh
Sábados: 9h às 13h

Procurando
por um
veículo?

<

�
lO
OIAS;MELHORES

FERIAS
começam com um

NOVO CARRO

;.�Z,TAXA(tr:>�.

Ô�'9'9%
,_{....r�llfT�.l',',

·.i·f\QtJl;;<ê.s·�ú SEMINOVO;
·,'VÀLEMAIS;:····

.=-_!_

VEíCULOS ATÉ
10% ABAIXO DA
TABELAFIPE

VEíCULOS 100%
FINANCIADOS EM
ATÉ60MESES

SEU VEíCULO
OU MOTO NA

TROCA

VARIEDADE:
MAIS DE

300 VEíCULOS

www.kla.com.br

veiCUlaS OPCIONAIS ANO DE POR I VEíCULOS OPCIONAIS ANO DE POR

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 COC -1° parcela 30 dias. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.

CADENZA
Sofisticaçãoe luxo Ífl(l)Illparáveís.
MQtOr de 290 cv e Xenon.

,
fERATO
O sedã t;O!llpletfsslmo.
imbátílielnas�mparações.
Câmbio automático
de 6marçh<iS
e rçk;las,Ji'Z1Y,

SOUl
O carro dE!S1gn
supeJ'p{'emiado.
cambIo autornátltode
6matdlasernotor fIex:.

saREmo
o SUV para a famHIa:
7lugares emotorV6
de última geração
com 278cv.

Aproveite o IPI reduzido" para
colocar mais design e

tecnologia na sua garagem.

tal Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
'II' Av. Prel'éitowatdemarGrubba.1346 - 8aependI

Bal. (amboriú: 47 3360-9777
Blumenau (loja Centro)� 473,236-8000

Blumenau (loja BR): 4733·23-7171

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885
Joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
Blumenau • Ba!. (amboriú lO Jarilj5uá do Sul

Joinville • Florianópolis· Sao José

Promoção válida até 3011112012 ou térmíno do estoque. o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kla Gerato c6digo E.284: R$ 65.200,00 à visla e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 32.600;00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.380,00. \f.llor total a prazo: R$ 65.719,00. Para o Kia Soul c6digo
U.174: R$ 68.900,00 à vis1a e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,10. \f.llortotal a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza c6digoz'555: R$ 129.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 64.950,00) + 24 parcelas fixas de R$
2.748,68. Valor total a prazo: R$ 130.918,32. Para o Kia Sorento c6digo S.558: R$ 121.400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de SO% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.569,13. \álor total a.prazo: R$122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas parcelas. TC
(Tarifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações, consulte a concessionária de sua preferência. Frete não incluso, frete mínimo de R$ SOO,OO e máximo de R$ 5.000,00
variável de acordo com omodelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Cerato c6digo E.284. 5 unidades para o Kia Soul

C
·

t d
. I

·

dcódigo U.174, 5 unidades pará o Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorento c6dig<) S.558. *Redução do IPI válida para o Kia Soul e Kla Cerato. I n· . o·
.

'e se·g·u ·ranç·a sa ·v··a·· v I asDeclaraçãodeConsumodeCombustlvelemconformidadecomaPortarialnmetrono010/2012,. F�ilu�tiVas. : I I. I
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Estância. Ribeirão Grande Eco R�sort e Spa
o pacote "DayUse" é oferecido todos

os dias e a disponibilidade vai de acordo
com as reservas do hotel. Das 9h às 18h,
é possível aproveitar todas as atividades

oferecidas no resort, com direito a al-

moço e um lanche da tarde. O ambiente

é amplo, com uma piscina ao ar livre e

outra coberta. As tarifas são as seguintes:
R$ 85 para os dias de semana e R$ 148 no

final de semana. VALE

DAS
PEDRAS
Hotel tem

estrutura

com piscina
térmica

Parque Aquático do Sindicato

da Indústria do Vestuário
Com o objetivo de atender o grande

público, o Parque Aquático do Sindica

to da Indústria do Vestuário conta com

preçosmais baixos. Para passar o dia nas

piscinas, a entrada custa R$ 7 e crianças
commenos de cinco anos não pagam.

"O preço é baixo porque não que
remos arrecadar lucros, é apenas para
manter o parque", comentou o diretor

do Sindicato, José Carlos Muchalski.

Desde o último dia 15, a estrutura fun
ciona diariamente e conta também com

serviços de cozinha.
São cinco piscinas ao todo, sendo

duas para crianças, e dois tobogãs. O

movimento é maior no domingo, prin
cipalmente com as famílias. Durante a

semana, são grupos de jovens e mães

com crianças pequenas, que buscam

mais tranquilidade. "No final de semana
chega a passar de 1,5mil pessoas nas pis
cinas. Nossa intenção é aumentar ainda

mais o movimento e colocar umas duas
mil pessoas", disse Muchalski.

Hotel Vale das Pedras

Quem for passar o dia no Hotel Vale

das Pedras vai poder aproveitar a piscina
ambiente ou a piscina térmica. A partir
do dia 15 de dezembro, o hotel contará
com uma nova grande piscina, com es

paço para as crianças. O serviço inclui
café damanhã e almoço.

Durante a semana o serviço é aberto

para grupos e famílias. Já no final de sema
na, é só para famílias. Os valores são dife
renciados pela época do ano. Na alta tem

porada, de outubro a dezembro, o valor é
de R$ 81 nos dias de semana, R$ 98 no fim
de semana e R$ 75 para a terceira idade.

Sociedade Desportos Acaraí
olímpica coberta e uma piscina infantil
ao ar livre.

As opções de pacotes para a família
é uma entrada de R$ 390, equivalente' a
seis meses, e as mensalidades depois do
período são de R$ 65. Já o pacote para
solteiro é uma entrada de R$ 210, mais
mensalidades de R$ 35.

Mesmo com uma estrutura de pisci
nas funcionando o ano inteiro, a procura
no clube aumenta consideravelmente

no verão. "Muitos querem só as piscinas,
por causa do calor", comentou a secre

tária, RaqueL A procura pelas aulas de

natação também acaba sendo maior.

O Acaraí conta com uma piscina semi-

Beira Rio Clube. de Campo
de pacotes. Para famílias, o valor é de

R$ 540 e equivale a seis meses, depois as
mensalidades são de R$ 90. Existe tam

bém opção para solteiros, com o valor

de entrada de R$ 300 e apartir do sétimo
mês são cobradas mensalidades de R$·
50. A taxa para examesmédicos, exigida
para acesso às piscinas, é de R$ 12.

O clube conta com uma piscina
aberta que chega a até 4,5 metros, e na
área também há estrutura para saltos e

um trampolim. As piscinas ficam aber
tas somente durante a temporada. Are':'
abertura do espaço contou até com um

baile, no último dia 9.

Para se associar existem dois tipos

SINDICATO Entidade também abre para o público em geral

Hotel FazendaMassaranduba

moço e café da tarde é R$ 65 adultos e R$
30 crianças, das 10h às 18h. Se a opção for
com café damanhã, almoço e café da tar

de, os preços sobem para R$ 85 e R$ 40, e a
famíliapode entrarno hotel às Bh,

O hotel oferece duas opções de pacote
para passar o dia, com preços diferencia

dos para adultos e crianças com idades en

tre 8 e 14 anos. O espaço conta com duas

piscinas. O pacote com duas refeições, al-

Clube Atlético Baependi
As piscinas do Baependi são garantia conta com uma piscina coberta aqueci

de diversão para seus associados. A área da. Segundo o diretor social, Maicon Sa

é grande e além das piscinas para adultos lai, os títulos patrimoniais para se associar
e crianças conta com dois tobogãs em estão em promoção. O valor é de R$ 600

caracol. O lazer nas águas acaba sendo e a pessoa passa três meses sem pagar a

opção tambémno inverno já que o clube mensalidàde, que atualmente é deR$100.

BAEPENDI

Clube

oferece a

opção de

títulos

paca e
Verão

'J'"

PARA ESTUDANTES • INVESTIMENTO • MORADIA

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região
' �l"Demais Regiões do Estado

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

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOQ

=
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Duelo entre famílias
marca a decisão

não está sendo utilizado.
Três Rios do Norte cumpriu

uma campanha mais tranqui
la até aqui, marcada por qua-
tro vitórias, um empate e uma

atacante, conheci�o no �teb�l derrota. Anotou 22 gols e sofreu
amador porPedreiro. Ele e o artí- 4. O João Pessoa está invicto,
lheiro�o certame co� nov� g�ls. . com três vitórias e um empate.
No J?ao. Pessoa, o pai e tecruc? Porém, balançou 14 vezes, en
Doruzeti comanda seu filho Ri- quanto sofreu oito tentos.
cardo, que atua como zagueiro. O tira-teima acontece no

No primeiro jogo da decisão, domingo, a partir das 10h15, no
realizado no dia 11, tudo igual. estádio João Marcatto. Na preli
Esquerdinha abriu o placar minar, às 8h15, Santo Antônio e

para o João Pessoa, mas Pedrei- Ilha da Figueira disputam o ter
ra empatou. Agora, quem ven -

ceiro lugar. A entrada é franca.
cer fica com o título. Se o jogo
terminar em novo empate, a

decisão será nos pênaltis, uma
vez que os dois jogos estão sen

do realizados em campo neutro

e o critério de gol qualificado

Clãs Gonçalves e KIaus disputam o troféu do

evento que movimenta os bairros da cidade

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

1\ Copa Interbairros tem as

rLuas particularidades. Po

rém, uma em especial chama
a atenção na final deste ano:

um duelo entre-famílias. De um
lado estão os Gonçalves, defen
dendo o João Pessoa. Do outro,
os Klaus, representantes de Três
Rios do Norte.

E os Klaus estão em vanta

gem nesta disputa. O patriarca
Zeca comanda a equipe, que
dentro de campo conta com os

filhos Dirceu, meia, e Alexandra,

Os gols d� decisão
estarão no portal
do OCP na noite

de domingo.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CLÃ Dirceu é observado pelo pai Zeca (listrado) e irmãoÂIexandro (ao seu lado)

Segunda Divisão

Hoje é dia de conhecer os finalistas
Na tarde deste sábado se

rão conhecidos os finalistas do

Campeonato Regional da Se

gunda Divisão, um evento pro
movido pela Liga Jaraguaense
de Futebol (LJaF). Flamengo B

e Barrabaxo estão .na frente na

corrida pelas vagas, após ven

cerem os jogos de ida.
O Flamengo está na situação

mais cômoda após bater o Tec
nopan/Belmec. O rubro-negro

pode ser derrotado por até dois

gols de diferença que avan

ça. Enquanto isso, a Tecnopan
precisa vencer por três gols ou
mais. Eles se reencontram às

15h30, no Luís Ersching.
Do outro lado da cidade, no

Rio Molha, Operário e Vidraça
ria Barrabaxo jogam no mesmo

horário. O Barrabaxo precisa de
um empate para chegar à deci
são. Já o atual campeão neces-

sita de uma vitória simples para
levar a disputa da vaga para os

pênaltis. Se o Operário vencer

por dois gols ou mais, fica com
a vaga de forma direta.

Lembrando que, pelo regu
lamento, caso os times termi

nem empatados na pontuação,
vale como critério de desempa
te o saldo de gols. Persistindo
a igualdade, a decisão será nos

pênaltis.

od-les' Cup
Última rodada desta fase

A 1 a Iaraguá Oodles' Cup prossegue neste sábado, com os jo
gos da última rodada da segunda fase. Os jogos iniciam às 15h,
no GT Society, com Severo Construções e Vem Quem Qué. Se
guem na disputa os campeões de cada grupo e os três melhores

segundos colocados. Outra novidade no torneio foi a criação
da Série B, com algumas das equipes eliminadas nesta fase. Ela

contará com os dois piores segundos, todos os terceiros coloca
dos e o melhor quarto lugar dessa segunda fase, que jogarão em
mata-mata. Haverá premiação paraas melhores equipes.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

AFUND.,nANDO Estrela Vermelha e Unidos por um

Cuba voltam à quadra hoje, atrás de uma vaga

Basquete

Interpólos
encerra ano

Football

Seletiva no
sábado

AAssociação Jaraguaen
se de Basquetebol (Ajab)
prepara um grande evento
para o domingo. Apartir
das 10h, o Complexo Es

portivo Marista recebe os

jogos do 13° Campeonato
Interpólos, evento que
marca o encerramento das
atividades no ano e conta

com o parceria daWeg -

através do Projeto Bola da
Vez -, do Sesi e da FME.

O Corupá Buffalos está
recrutando atletas para a

próxima temporada. Para
isso, promove uma seletiva
neste sábado, no Semi

nário' a partir das 14h. Os
interessados devem com

parecer com roupas apro
priadas e chuteiras com
travas. O evento não tem

custos e os interessados

podem agendar presença
no (47) 9121-7396.

.

Interclubes

Rodada é
decisiva

Evento

AgitonoJoão
Marcatto

No domingo acontecem os

jogos daúltima rodada da
segunda fase daCopa Inter
clubes. No Guaranyjogam
GrêmioGaribaldi eUnidos

(Aspirantes), além de Rio
Cerro e Ponte Preta (Titula
res). No Cláudio Tomaselli,
os encontros são entre

Galácticos e Cruz deMalta

(Aspirantes) "além de Unidos
e Cruz deMalta (Titulares).
Os jogos iniciam respectiva
mente às 14h30 e 16h30.

O João Marcatto sedia nes
te sábado a 1 a Macarrona

da da Escolinha do Xoxo.
O evento inicia às 9h, com
jogo de integração entre

professores, pais de alunos
e amigos do Xoxo, com
a presença confirmada
de atletas e ex-atletas de
futsal e futebol de campo.
O almoço será servido a

partir das 11h30, animado
por grupos de pagode. Os
ingressos custam R$ is,
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CBFvaiem
busca de um

. ,. .

novo tecníco
Felipão, Muricy Ramalho e Tite são os nomes

mais cotados para o lugar de Mano Menezes

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Qnovo técnico da Seleção Bra
sileira será escolhido pela

CBF apenas no início de janeiro.
Tite (Corinthians), MuricyRama
lho (Santos) e Luiz Felipe Scolari

(ex-Palmeiras) estão cotados.
A procura por um novo coman

dantes da equipe brasileira co

meça a ser a missão da entidade

depois de anunciar ontem a saí
da do treinadorMano Menezes.
A decisão de retirar o técnico

gaúcho foi tomada após reu

nião na Federação Paulista de
Futebol (FPF), em São Paulo,
entre o presidente da CBF, José
Maria Marin, o vice Marco Pala
del Nero, e o diretor de Seleções,
Andrés Sanches.Mano Menezes
foi comunicado da decisão por

Andrés logo após a reunião. O
treinador soube da informação
em São Paulo e não vai se pro
nunciar sobre a demissão.

O técnico foi contratado em

julho de 2010 pelo então pre
sidente Ricardo Teixeira como

substituto de Dunga. Desde que
estreou no comando da seleção,
em 10 de agosto de 2010, Mano
conseguiu 21 vitórias, seis empa
tes e sofreu seis derrotas

O treinador gaúcho deixa o

comando do Brasil com a taça
do Superclássico das Améri
cas de 2011 e 2012, fracassos
na Copa América e Olimpíadas
e queda histórica no ranking
mensal da Fifa, após muitas crí
ticas por ter perdido títulos im

portantes e por não ter formado
uma base para aCopa das Confe
derações de 2013.

EFE

BALANÇO Mano Menezes teve um retrospecto
com 21 vitórias, seis empates e seis derrotas

Fórmula 1

Vettelmais próximo do título
A Fórmula 1 se despede de

2012, neste domingo. A disputa
pelo Mundial envolve Sebastian
Vettel e·Fernando Alonso. Nas

vésperas da corrida, o espa
.

nhol alfinetou dizendo que se

o adversário fosse Hamilton, a

missão seria mais difícil. Sem
.'

depender de outros resultados,
o alemão precisa estar entre os

quatro primeiros para conquis
tar o título. Por outro lado, Alon
so precisa vencer e torcer para
Vettel não chegar entre os quatro
primeiros. O GP Brasil ocorre do

mingo, às 14h" em Interlagos, I i

Atletismo

Adeusa
um ídolo

Considerado um dos
maiores nomes do atle
tismo brasileiro, Nelson
Prudêncio faleceu na

madrugada de sexta, dia
23, vítima de um câncer no

pulmão. Aposentado das

pistas, era vice-presidente
da Confederação Brasileira
de Atletismo. No salto

triplo conquistou medalha
de prata nas Olimpíadas
do México (1968) e bronze
em Munique (1972) ..

Brasileill»ão

Tigre sonha
comoBi

Em busca do tricampeo- -

nato nacional, o Criciúma
enfrenta o Avaí neste sába
do, as 16h20, na Ressacada.
O Tigre precisa vencer
o Leão e torcer para o

Joinville vencer o Goiás, no
Serra Dourada. Em 2002, o
Criciúma conquistou o seu

último título da Série B. A

expectativa é que muitos
torcedores se desloquem
até Florianópolis, acredi
tando na possibilidade.

Vôlei

Começa a
Super Liga

Neste fim de semana, ini
cia mais uma temporada
da Super Ligamasculina
e feminina de vôlei. Com
status de segundo esporte
mais praticado no Brasil, a
modalidade sempre atrai .

o interesse dos expectado
res. No.masculino, Sada/
Cruzeiro, Sesi e RJX sur
gem como candidatos ao

campeonato. No feminino,
o Osasco é considerado
a grande potência e

defende o título.
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Por cima
Demitida daPME nesta gestão
(onde o voleibol feminino
afundou feito oTitanic), a
técnicaTatianaAltini está

perto de emplacar uma atleta
na Seleção Brasileira Infantil.
Melhor para Guaramirim, que
acreditou em seu potencial
e viu uma filha da terra ser
chamada pelaprimeiravez
para um selecionado nacional,
emmodalidades coletivas.

Jaraguá
A Federação Catarinense de
Futebol publicou em seu site
uma notícia sobre o congresso
técnico da SegundaDivisão
e deixoumuita gente sem
entender nada ao citar o

Jaraguá, e não o Caçador, na
lista das equipes participantes.
Na sequência, a informação
foi retificada,mas nenhuma'
explicação foi dada. Seriaum
bom presságio?

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Bolsa Atleta
Repercutiu bem a ideia de um seguro para ressarcir a

municipalidade por eventuais prejuízos ao Bolsa Atleta.
Gostei da sugestão do técnicoVitorAlexandre, do futsal
feminino. Ele sugere que o seguro também sirva para ressarcir
os clubes caso algum atleta 'abandone o barco' no decorrer da

temporada. Seu argumento - válido por sinal - é que o Bolsa
Atleta é nominal e não permite a indicação de um segundo
beneficiário para utilizar as bolsas em aberto. Fica a dica!

Julio Patrício
Esse é fera e estámuito perto de conquistar o primeiro título
no comando de uma seleção brasileira. Na verdade, a essas
horas já pode ter conquistado, já que na noite de ontem, antes
do fechamento desta edição, decidia o 19°Campeonato Sul
Americano sub15 feminino contra aVenezuela. De quebra, levou a
armadora jaraguaense Carol Eckert nabagagem.

Eu avisei!
Quem lê a coluna

regularmente sabe que já
falo sobre o pivô Felipe, do
futsal, há dois anos. Como'
costumo acompanhar o
trabalho de base, em todas
asmodalidades é possível
detectar alguns talentos

.

com certa antecedência. O
melhor é perceber que a fase
'marrenta' ficou para trás e ele
voltou a jogar tudo o que sabe.

Atletismo
AAssociação Prática de
Atletismo realizano próximo
dia 11 uma assembléiapara
eleição da sua nova diretoria.
Pena termos três entidades
damodalidade na cidade:

aApa, aAcorjs e aCorja É
verdade que cadauma temum

objetivo distinto,mas no fundo
batalhampelamesma coisa: o

. bem do atletismo. Não caberia
uma união? Ela faz a força!

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
37' rodada

25/11
17:00 8otafogo x Atlético-MG
17:00 Sport x Fluminense
17:00 Rgueirense x Grêmio
17:00 Ponte Preta x São Paulo
17:00 Cruzeiro x Coritiba
17:00 Internacional x Portuguesa
17:00 Corinthians x Santos
17:00 Palmeiras x Atlético-GO
17:00 Vasco x Flamengo
17:00 Bahia x Náutico

36 136 17 49 58

15 Bahia· 36 lQ 13 13 35 40 ·5' 39,8%
16 Portuguesa 41·36 9 . 14 13 37 41 -4 38,0%
17 Sport 40 36 10 10 16 38 54 ·1637,0%

._�t;,TI",.\
19 Figueirense 30 36 7 9 20 37 65 ·2827,8%
20 Atlético-Gü 27 36 6 9 21' 35 65 -30 25,0% Rebaixados para Séne B
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Preços válidos até 30/11/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, Ford Fiesta Hatch 1.01 2012 Flex (cat. FAE2) a partir de AS 24.800,00 à vista. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex (cat. ACA3) A$ 44.990,00 à vista. Ford Focus
Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 0883) a partir de RS 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 53,15% de entrada (RS 27.584,85) e saldo em 36 parcelas de R$ 698,38 na modalidade CDC com 30 dias de carência para
pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de RS 52,726,53. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m e 4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não
abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEr poderá sofrer alteração, quando da data
efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação.
Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

-

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiõesmetropolitanas: 4001-48581 DemaIs localidades: OBOO 722 4858.

Respeite os limites de velocidade. '

....
Stguros"

i

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
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