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EDUARDO MONTECINO

Os lápis coloridos fazem Gabriel Lucas, de dois

anos, esquecer o tratamento contra a pnemnonia
no Hospital Jaraguá. O serviço da Brinquedoteca
da lUlidade foi premiado pela Ftm.dação Abrinq.
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R$10,99unidade
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COM MUITO MAia
CHOCOLATE

Novidades

Breithauptmuda
conceito nas lojas
A rede traz o primeiro home
center para Jaraguá do Sul.
Com um investimento de
R$ 4,4 milhões para a mudança
de layouts, ampliações e

reformas, grupo projeta
crescimento de 17% em 2013.

Página 6

Compras
Lojas abertas
por mais tempo
Comércio inicia neste

sábado o atendimento
com horário ampliado. A

mudança tem o objetivo
de dar mais comodidade

para o consumidor fazer
as compras natalinas .

. Páginas 20 e 21

Rondas

Maior segurança
,." ..

aos que vao Viajar
Polícia Militar abriu
as inscrições para o

programa "Viagem Segura".
Moradores que viajarão no

período de férias poderão
contar com a ronda policial
até o dia 25 de fevereiro.

Página 17

Cultura

Auto de Natal é
atração na Scar
o espetáculo de
encerramento que a

Sociedade CulturaArtística de

Jaraguá do Sul realiza neste

domingo, as 19h, se tornou

uma tradição do calendário
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Arte impressa,
.Ccmemora hoje 12 anos de.
atividades esta empresa que
conseguiu construir uma

posição consolidada no

seu nicho de mercado:

empresas e empreendimentos
diversificados e na

. construção de uma marca

muito forte na região.

Completa 25 anos de atividades
no dia 9 esta que é uma das
mais importantes indústrias
do setor gráfico da região e que

.'
também já tem forte atuação
em cídaâes maís distantes.

Sustenidos
Há dez anos, no dia 9 de
dezembro, o município
ganhou mais uma indústria
têxtil. Os anos foram

.
, .," "!f.

/;<' .I!

passando e ...'ela conseguiú '

consolidar-se mesmo em

um período que não tem sido
muito favorável, com grandes
desafios e um mercado cada
vez mais disputado.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
�rsten@netuno.com.br

Porto de Imbituba·
No distante ano de 1941 - duran

te a Segunda Guerra Mundial - a

União outorgou a Alvaro Catão o di
reito de explorar o porto do sul cata

rinense. Como se sabe, tratava-se de
um porto destinado ao escoamento

da produção de carvão da região. Este
direito era por 71 anos e, portanto,
seu vencimento em 15 de dezembro
de 2012, quando o porto passaria para

o controle do Estado de Santa Catari
na. Uma decisão da Justiça Federal,
beneficiando a Companhia Docas de
Imbituba, no entanto, alterou a data
de vencimento da concessão para 26
de julho de 2016, frustrando todos os

planos do governo catarinense. As

sim, Imbituba continua o único porto
público do país integralmente explo
rado pela iniciativa privada.

DIVULGAÇÃO

IOF Fórum parlamentar
Os deputados e senadores catarinenses

participaram, no último dia 5, de reunião na

Câmara com grupo de cem empresários de Santa
Catarina, liderado pelo presidente da Federação
das Indústrias (Fiesc), Glauco José Côrte. A
massiva presença dos industriais surpreendeu
os parlamentares que participaram do evento. O
coordenador do Fórum, deputado Décio Lima,
definiu o encontro como histórico e ressaltou a

importância de estreitar a parceria e a sinergia
com o setor produtivo.

Os juros estão em queda,
mas o Imposto sobre

f'

Operações Financeiras
(IOF) cobrado em cada

operação de crédito a

pessoa física passou de
1,5% para 3%.. Estranha é
a explicação do ministro

Mantega, que afirmou

que se tratava de uma

medida para trazer a

inflação para o patamar
adequado.Evidentemente

que tornar o crédito
mais caro é uma forma
de conter o consumo

e, portanto, alivia a

pressão sobre a inflação,
mas a troco de que
então o governo está
adotando medidas e mais
medidas para estimular
o consumo? O objetivo é
aumentar a arrecadação
de impostos e o governo
deveria ter a decência de
informar isto para o povo.

I;«:)�IU:ERJAS.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 838
02 - 04 - 05 - 07 - 09
10 - 11 - 14 - 15 - 16
18 - 20 - 21 - 23 - 24

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO
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VALE5 36,92 frO,90%

...................................................��.�.? �.§.!g� :!.. §.!.�.�.O!o .

POUPANÇA 0,4134 8.DEZEMBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT .. -0,23%
OURO ., 0,03%

US$ 108,120
US$ 1704,150
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Pº.l:,.� .. çº�.�.ª.9.� . .Q�]M ª�.)._ .. ?!-º.ºº.� ?!-º-º.1..r ! .. .9?�.ª�� .

.P.9..�.� .. !.�.��.��.9 .. (�.� .. �.�) �.�.?�.9. ?!.. 1..��g ! �.�.!.§.?�o.

.�.p..�.9 . ..(�.� .. ��) ??I?�?? ??.I?..��.?. ! �g!.§.��o.
LIBRA (EM R$) 3,3284 3,3299" -0,16%

Impostômetro
Ontem, a arrecadação de impostos no país,
compilado pela Associação Comercial e São
Paulo alcançou a marca de R$ 1,4 trilhão.
No ano passado, esta marca foi alcançada
em 13 de dezembro e, portanto, mostra que
a arrecadação continua crescendo mesmo

durante este ano em que o crescimento da
economia ficou pouco acima de zero.

CONTRATA-SE GERENTE
DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Empresa conceituada em Jaraguá do
Sul/SC, com mais de 10 ANOS'no
mercado CONTRATA GERENTE DE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL, experiência
no gerenciamento de processos
produtivos em indústria têxtil,

liderança e suporte direto nas áreas
de PCP e engenharia.. Vivência com

programas de qualidade e

produtividade, conhecimento e

aplicação de indicadores de

produção. Interessados enviar

currículo para:
recrutaumgerente@gmail.com

Areal Re uisito Cidade Inseri ões e informa ões
EDUCAÇAO/ESPANHOL:
Nível superior completo; Formação em Espanhol; Experiência no Por meio do site até dia 14/12/2012

. ensino do Idioma.
ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL:
Ensino médio completo; Curso de formação em ASB ou THD; Por meio do site até dia 14/12/2012
Ex eriência na área. Contrato ar eríodo determinado.

EDUCAÇAO/lNGLES:
Nível superior completo; Curso de formação em Inglês; � Por meio do site até dia 14/12/2012
Ex eriência no ensino do Idioma.
PROFESSOR DE EDUCAÇAO INFANTIL: JARAGUÁ
Nível superior completo em Pedagogia; Habilitação em Educaçãç DO SUL Por meio do site até dia 21/12/2012
Infantil; Ex eriência em sala de aula, afinidade com crian as.

EDUCAÇAO COMPLEMENTAR:
Nível superior completo em Pedagogia ou Letras; Coordenação
de atividades educacionais como idiomas e educação Por meio do site até dia 21/12/2012
complementar; Habilidade na condução de projetos na área de
Saúde e educa ão. Contrato ar eríodo determinado.
BRINQUEDOTECA:
Nível superior completo em Educação Física ou Pedagogia; Por meio do site até dia 21/12/2012
Ex eriência em atividades recreativas e educativas com crian as.

RECEPÇAO:
Ensino fundamental incompleto; Atendimento ao público; Por meio do site até dia 21/12/2012
Contrato ar etioao determinado.

QUINA
SORTEIO N° 3063 • .

08 - 20 - 32 - 42 - 68

Informa abertura de processo seletivo

., , Acompanhe os processos seletivos do SESCISC através do site
www.sesc�sc.com.br ícone Trabalhe Conosco.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cbmêrcio de faraguá ao scll iniCia neste sába� n,

do uma programação de atendimento especial,
com horários ampliados para atender os clientes que
buscam .PQyi�aqçs e H�9l)Jx>ções p��a prese�tear nes'�
se Natal. Esse chamariz também é um desafio para

.'

o setor solidificar a eficiência que prega. A missão é

conquistar a atenção do cliente local com os produ
tos, preços e serviços oferecidos pelos profissionais

'

que atuam aqui, sem o risco de perder o filão para ci
dades vizinhas.

No cenário comercial da cidade, Jaraguá do Sul
apresenta uma variedade de opções de estabeleci
mentos para atender diversos públicos e bolsos. O

mercado consumidor que se estabeleceuaqui,
Assim, surgiu o shopping e a região do Calçadão

ficou intensificada com a chegada de grandes redes

com�tciais. Além disso, com o incijé;tçQ populacional
na região central, os bairros também cresceram e vi
raram um bom filão para o surgimento de novos esta-

belecimentos para atender essas comunidades. Hoje,
,

o cliente encontra bons artigos em todos os cantos da
cidade, não apenas no Centro. Quando o comércio é
bem distribuído, apresenta variedades de segmentos
e também investe n� qualificação dos funcionários, é
sinal de que a cidade que o abriga tem força econômi
ca para sustentar esse setor.

, :1

No ceiláí-Io' cOlllerciã1 da clClade,
Jaraguá do Sul apresenta

uma variedade de opções de

estabeleci:u.entos para �tender,

", diversos públicQS e bolsos.
'

crescimento demográfico vivenciado nos últimos 15
'I.: ,:' ,Ir, ,I

,

anos no maior município do Vale do Itapocu fez com

que a atividade varejista se moldasse às exigências do

Charge

AT�O?ét..A�AM
UM vENDec>O�

AQUl!

Do leitor

E agora, prefeito?
Opovo jaraguaense não de

positou somente o voto nas

urnas na última eleição, mas

também a esperança. A esperan
ça de poder deitar-se e descan
sar em uma noite de chuva, sem

preocupar-se com possíveis ala

gamentos ou desmoronamentos;
ir e vir do Centro da cidade sem

enfrentar os congestionamentos
e o trânsito lento; se está doen
te, não precisar enfrentar as filas
dos postos de saúde de madru

gada para poder aliviar a sua dor;
enfim,os jaraguaenses aguardam
ansiosos por uma qualidade de
vida melhor, onde os interresses
do povo estejam acima dos inter
resses pessoais ou partidários.

Esperamos também que os

novos gestores do município
consigam administrar e aplicar
bem os recursos públicos, tanto

financeiros como humanos, fa
zendo mais com menos, para re

verter em mais obras e benefícios
para a população. Relembro de
uma frase do saudoso ex-prefeito

Sr. Geraldo Weminghaus: "Quero
administrar Jaraguá do Sul como

se fosse a minha empresa, para
poder melhorar a qualidade de
vida dos jaraguaenses".

Esperamos realmente que a

democracia seja aplicada plena
mente, ouvindo a opinião popu
lar, para' saber a real necessidade
de cada bairro ou do município..

Aproveitamos para parabeni
zar o prefeito e vice, bem como

todos os vereadores eleitos. para
a próxima gestão do município,
esperando que realmente todos
atendam aos anseios do povo.
Enfim, esperamos que durante
a nova gestão e no futuro, pos
samos ter orgulho dos represen
tantes que escolhemos, tanto do

poder Legislativo quanto do Exe
cutivo. Desejamos que a gestão
Dieter e Jaime, juntamente com

os outros gestores, tenha sucesso,

para podermos ter uma qualida
de de vida melhor!

Wilson B.1Ioffmann,
aposentado

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A segunda família...

atuam. Repito, a maioria é pífia e figurante. Mas
cuidado, pífios, a porta da rua é logo ali...

Lar
Quando digo nas palestras que a empresa onde

traballiamos é a nossa segunda família, alguns arre

galam os olhos. Mas deve ser assim para todos nós,
afinal, passa_mos as melhores horas do dia, dos me

lhores anos da vida, nesse convívio com as pessoas
que formam o nosso ambiente de trabalho, nossos

colegas. Para muitos esse local é mais que um segun
do lar, é o único. É preciso, então, que gostemos mui
to desse "lar", caso contrário, seremos duramente in
felizes. O salário faz parte mas o salário não deve ser a

aliança de casamento com esse ambiente...

Leitura
O escritor argentino, naturalizado canadense,

Alberto MangueI, declara ao jornal Valor Econô
mico que só lê o que lhe dá prazer. - Ah, que in

veja do MangueI! Jornalistas devem ler de tudo,
de tudo um pouco, vivo dizendo isso nas minhas

palestras em faculdades de jornalismo e nos cor

redores para os meus jovens colegas. Ler de tudo,
pessoal, de tudo. De tudo e mais um pouco....

,

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

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e op.iniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus auícres,

Pesquisas de clima na empresa fazem-me lem-
.

brar o casal que senta à beira da cama para dis-
cutir a relação. Não vai dar certo. Não se discute a

relação do casal, cada um dos pares sabe bem do
outro, conhecem-se, e se não se conhecerem, como

é que casaram? Essa história de - ah, eu não sabia
que tu não gostavas disso? - é conversa mole. Quan
do a relação precisa de discussão, acabou; melhor é

que cada um pegue sua trouxa e vá cantar em outra

freguesia, será muito melhor para os dois ...

Acabei de ler sobre clima nas empresas. Nas mi
nhas palestras, vivo dizendo que temos que casar

com o nosso trabalho, terá que ser um casamento

por amor, se assim não for, ganhemos o que ga
nharmos, seremos sempre mal pagos. E é por isso,
aliás, que há tanta gente infeliz por aí, gente que só
trabalha pelo salário. No artigo que li sobre clima
nas empresas, alguém dizia que não é suficiente o

empregado dizer que está satisfeito onde está. É
preciso que o empregado seja fã da empresa, isto
é, goste dela além do meramente profissional.

E diziam mais no artigo, diziam que a direção
da empresa deve dar "feedback" constante sobre

. a atuação de seus funcionários, é preciso que os

funcionários saibam bem claramente o que está e

o que não está funcionando como deve ...

Acho formidável essa preocupação, mas digo Falta dizer
com todas as letras da ênfase que isso só funciona Fiquei sabendo de um velho senhor, um "vovô",
com no máximo 30% dos funcionários, os demais que estava enfeitando uma velha caminhonete
70% são meros figurantes na folha de pagamento. que ele queria pôr na estrada e sair para viver um
E o que acabo de dizer é "regra" internacional, são pouco, como andava dizendo aos amigos. Morreu,
poucos os de fato profissionais. infarto. Não chegou a usar a caminhonete. Fiquei

Somente um funcionário extremamente motí- pensando: - E será que ele não podia ter feito isso
vado ouvirá o que a empresa tem a dizer e fará de bem antes na vida? Aposto que sim, mas deixou
tudo para melhorar o seu trabalho um pouco mais para quando pudesse com mais folga... Quantos
e todos os dias. Esses motivados são também os iguais a ele vão morrer antes do sonho realizado
apaixonados pelo que fazem, pela empresa onde porque estão deixando o sonho para "amanhã"?

r" 'I

.'.
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Destaque

Brincadeira
éomelhor
remédio

Brinquedoteca do Hospital e Maternidade
Infantil [araguá é premiada pela Abrinq
JARAGUÁ DO SUL

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

Carolina Veiga

os lápis de cor que fazem
Gabriel Lucas, de dois

anos, por alguns minutos es

quecer o tratamento contra a

pneumonia, são apenas alguns
dos aliados da equipe médico

pedagógica da Brinquedoteca
do Hospital Materno Infan
til Jaraguá, consagrada com o

prêmio Criança pela Fundação
Abiinq - Save the Children. No
último dia 29, o trabalho "Aten
dimento lúdico pedagógico:
o brincar que faz a diferença",
do' hospital foi reconhecido
nacionalmente como um dos
dez melhores projetos do país,
entre 202 inscritos, voltados ao

bem-estar infantil.
A premiação dá à equipe

a certeza de que o espaço re

pleto de recortes e desenhos
coloridos cumpre com a inten

ção de não deixar morrer nos

pacientes internados na ala
infantil do Hospital Jaraguá a

essência da infância: o brincar.
Na pequena sala, brinquedos,
cantigas e rimas contribuem

para tornar o período dentro
da unidade hospitalar o mais

tranquilo possível.
A assistente social Carla Mo

glich diz que é impossível men

surar os benefícios psicológicos
que a descontração traz para as

crianças em tratamento. "Tirar
a carga emocional de uma inter

nação e tornar o período dentro
do hospital o menos traumáti-

co possível é a nossa priorida
de", afirma ela, mostrando que
isso é perceptível quando se vê
uma criança ir, em segundos,
das lágrimas da dor às gosto
sas gargalhadas da diversão.
IiTudo isso funciona como uma

fuga da dor, do medo das agu
lhas, das intermináveis horas
nas macas e dos medicamentos

amargos", acentua.

A mãe do menino Peter
son, de três anos, Karina San
tos, de 21, diz que o período
dentro da brinquedoteca é
de alívio. IIEle fica mais cal
mo, tranquilo. Aceita me

lhor o tratamento", contou.
Ariana Filipp, 27, também ob
serva melhoras no filho Gabriel

'Aqui na briquedoteca, pelo
menos ele se distrai um pouco",
analisa.

Apaixonado por dinossau
ros' Rodrigo Will Feder, de oito
anos, que chegou à unidade
com água nos pulmões lia aten

tamente um livro infantil so

bre os animais da pré-história.
A mãe, Adriana Will Feder, 40

anos, reconheceu os benefícios
do espaço lúdico para o filho.
IINos primeiros dias ele andava
cabisbaixo. Depois, a animação
voltou e agora estamos quase
prontos para voltar-para casa",
revela ansiosa.

A psicóloga clínica Sabrine
Goelzer ressalta que melhorar
a aproximação entre as crian

ças e os profissionais da saúde
é um dos principais propósitos
do espaço.

EDUARDO MONTECINO

DIVERSÃO Enfermeira Marina diverte Gabriel (E), Peterson (C) e Rodrigo (D)

Estrutur

Espaço para esquecer do hospital
Instalada em uma pequena

saleta no último piso do Hos

pital Jaraguá, a Brinquedoteca
foi criada em 2008 e está sob a

responsabilidade da pedagoga
Márcia Oliari. Além da impor
tância do espaço para a recu

peração clínica das crianças, as

atividades desenvolvidas com

os pacientes têm caráter ins
trutivo e contribuem para que
os pequenos continuem em

aprendizado constante, mesmo

fora do ambiente escolar.

IIÉ preciso impedir que as internadas na UTI ou que não

podem sair dos leitos recebem a

visita da pedagoga, da assisten
te social e da psicóloga, sempre
com ideias de novas brincadei
ras em mente. E esse é o desa
fio diãrio de Márcia. Imaginar,
diariamente, um divertimento
novo para atrair a atenção dos

pequenos. IIUma das saídas tem

sido resgatar a minha infância e

ensiná-los a confeccionar brin

quedos artesanais, como petecas
e bate latas", concluiu.

. .

cnanças calam no marasmo

enquanto estão internadas",
afirmou ela. Por isso, uma te

mática diferente sempre pauta
as interações com as crianças.
Na última semana, por exem

plo, elas aprenderam sobre o

artista plástico brasileiro Ro
mero Britto e reproduziram
com lápis de cor a alegria das
telas do artista.

Além dos atendimentos na

sala das brincadeiras, as crianças

SANTINVEST
Empresa genuinamente CATARINI;NSE atua há 20�anos com

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

I'Sem consulta ao Spé/SERASA
I'Créditos com excelentes taxas
.;Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

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

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO
:

Realização:

Câmara de
Dirigentes

Lojistas de
��rIJ! Jaraguá do Sul

, Para concorrer ao sorteio, compre nas lojas identificadas.
Cada R$ 40,00 reais em compras valem um CUPOM.
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ovo conceito de lojas

Breithaupt investe R$ 4,4 milhões
A projeção de
crescimento da rede

para 2013 é de 170/0,
com a reformulação
da identidade visual

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

/\ rede de lojas Breithaupt traz

.l'\o primeiro home center para
Jaraguá do Sul. Com um investi
mento de R$ 4,4 milhões para a

mudança de layouts e reforma
em três lojas da rede - Brusque,
Joinville e Jaraguá do Sul -, o gru
po projeta um crescimento de
17% para o próximo ano. O novo

conceito de atendimento permite
ao cliente encontrar em um único
local tudo o que precisapara cons

truír, reformar e decorar a casa.

O objetivo do investimento,
segundo o diretor executivo da

rede, Luciano Rodrigues, é acom

panhar as tendências do varejo
nos segmentos de atuação do

grupo, sobretudo materiais de

construção, máquinas e ferra
mentas, mas abrangendo ainda
no mix de produtos as áreas de
bazar, móveis e demais utilidades
para a casa. "Com a ampla gama
de produtos oferecidos espera
mos superar os 5% de faturamen
to desse ano", disse Rodrigues;

Conforme explicou o sócio
diretor da Novarejo - escritório
de arquitetura responsável pela
reformulação das lojas -, Mar
cos Morrone, a tendência no

segmento é pelo autosserviço,
em que o próprio cliente busca
o que precisa, sendo que o ven

dedor passa a ter um papel mais

próximo com o de consultor. "E
toda a disposição dos setores da

loja foi pensada na intenção de
induzir o consumidor a passar
por todos os departamentos",
completou Morrone.

Com a renovação das lojas, o

diretor executivo da rede espera
garantir a competitividade nos

preços. "Com a melhor qualida
de de compra, há incremento na

venda o que permite nos manter

competitivos. Do total do valor
investido, cerca da metade foi

aplicada na repaginação da loja
de Iaraguá do Sul, e o restante, di
vidido entre as demais unidades.

"
Com a ampla

gama de produtos
oferecidos,
esperamos

superar
os 5% de

faturamento
desse ano.

Luciano Rodrigues,
diretor executivo

NA FRENTE A primeira loja a adotar o novo modelo é a de Jaraguá do Sul

Ampliações

Inauguração e novos projetos
Completando 86 anos de his

tória neste domingo, a rede Brei

thaupt inaugura as três unidades
de home center a partir da pró
xima segunda-feira, começando
por Joinville. No dia 11 é a vez da

loja de Brusque, finalizando com

a unidade de Jaraguá do Sul, na

rua. Marechal Deodoro, na quar-

ta-feira, dia 12, as 10h.

Segundo o diretor executivo
do Breithaupt, o grupo estuda

expandir a partir de 2014 o mo

delo home center, com novas

lojas fora do município e talvez
abrir mais uma em Jaraguá no

final de 2013. Além disso, há
um projeto para unir, a partir

de janeiro, a outra loja de ferra
mentas do Breithaupt, próxima
ao shopping, com a unidade da
rua Gumercindo da Silva, e lan

çar o formato de uma loja para
atender os profissionais da área
oferecendo máquinas, ferra
mentas e material de constru

ção básica.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MARCA Novo logotipo da rede mudou para
ressaltar a nova proposta de atendimento

Nova identidade visual
De acordo com o diretor exe

cutivo da rede, Luciano Rodri

gues, o novo conceito de atendi
mento pedia também uma nova

identidade visual que separasse
os dois principais segmentos
de atuação, o alimentício e o de
materiais para o lar.

"Para criar a nova logomarca,
manteve-se letra B já utilizada,
ainda com as cores vermelho

e azul, preservando a tradição,
mas os' traços foram ajustados
para o formato que remete a

uma casa moderna, represen
tando os materiais de constru

ção", disse Rodrigues. Para a es

colha da fonte em que o nome

Breithaupt é escrito, foram usa

dos os critérios de boa leitura e

modernidade e que passasse a

sensação de conforto.

CRESClMEN'l"O Diretor Luciano Rodrigues
projeta com as mudan� mais oferta de produtos

História de 86 anos
A história da Breithaupt co

meça em 9 de dezembro de 1926,
em Iaraguá do Sul. Naquele ano

iniciavam as atividades da Brei

thaupt & Cia., empreendimento
de 35 metros quadrados de área
de venda que comercializava

produtos do gênero alimentício,

artigos de armazém em geral e

ferramentas. Atualmente, o gru
po Breithaupt está presente nas

regiões Norte, Planalto Norte e

Litoral catarinense com quatro
supermercados, dois hipermer
cados, 'Onze lojas, dois auto cen

ters e um shopping center.
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Bananicultores
O vereador e vice-prefeito eleito, Jaime
Negherbon (PMDB), participou
na segunda-feira, dia 3, de uma reunião
com os bananicultores. Na conversa, os

produtores reivindicaram melhorias para
o setor agrícola e uma ajuda para acabar
de construir a sede daAssociação dos
Bananicultores de Iaraguá do Sul. Negherbon
disse que a nova gestão vai se empenhar
para encontrar uma solução aos problemas
dos agricultores. "Já fui agricultor e sei o que
eles sofrem no dia-a-dia", disse.

A semana, •

�·I!'�";:wb;í3dh,'iinU)S ,'140 �i:�s(:ur'o"l<

Não telnos informações sobre
a real situação da Pw"efeitura' 00

1. LAURO FROHLlCH (PSD), prefeito
eleito de Guaramirim, em referência às

dificuldades na transição com a atual gestão.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nUson@ocorreiodopovo.com.br

Cultura' em debate
o presidente do Conéultura. "É
fruto das conferências e foi aprova
do pelo conselho", justifica Lopes.
Além disso, ele afirma achar estra-'

nho o pedido de vistas do vereador
petista, pois o Governo Federal é o

grande defensor dos conselhos.
A intenção do presidente do con

selho é que o projeto seja votado
ainda neste ano para que a partir de
2013 o município possa viabilizar

espaços públicos de cultura, inclusi
ve nos bairros. "Servirá de guia para
o trabalho cultural e foi construído
da forma mais democrática possí
vel", afirma Lopes.

Já o vereador Justino da Luz

justificou que o pedido de vistas
foi porque não tinha feito a análise
do projeto. "Foi pouco tempo para
analisar, pois estava debruçado no

Orçamento para 2013", afirmou.

Agora Luz afirma que já fez a análi
se e tirou as dúvidas que tinha so

bre a proposta. O projeto entrou na

Câmara de Vereadores na primeira
quinzena de novembro.

Opedido de vistas do vereador
Justino da Luz (PT) ao projeto

que institui o Plano Municipal de
Cultura, na sessão de quinta-feira,
dia 6, não agradou parte dos repre
sentantes do setor. "É um plano que
vem sendo debatido há quatro ou

cinco anos e é incompreensível o

pedido de vistas", afirmou o presi
dente do Conselho da Cultura (Con
cultura), Sidnei Marcelo Lopes. A

proposta deve entrar novamente na

pauta da próxima terça-feira, dia 11.
Conforme Lopes, o Plano Mu

nicipal de Cultura foi elaborado

para adequar as questões culturais
com as exigências do Governo Fe
deral. O plano vem complementar

. as ações que já vem sendo execu

tadas pelo município. "A Funda

ção Cultural e o Fundo Municipal
de Cultura já são realidade. Agora
resta a aprovação dos vereadores

para criação do plano", disse. O

projeto em questão foi construí
do juntamente com os movimen
tos culturais da cidade, segundo

'Foi uma promessa
in] d J

«
'o " ,o ,o. p '. ," ..

f"nlU 1.ld" I.�, o dln1. �

Negherbon na campanha',Errata
o valor correto da destinação do repasse de

pouco mais de R$ 11 milhões aos hospitais
de Jaraguá do Sul, aprovado pelos vereadores
na sessão de quinta-feira, dia 6, é de
R$ 5,8 milhões para o Hospital São José e

de R$ 5,3 milhões para o Hospital Jaraguá.

2. DIETER JANSSEN (PP), prefeito eleito
sobre a visita ao Ministério da Saúde, em

Brasília (DF), na busca de recursos para a

construção dos Prontos Atendimentos.

'Não tem nada a ver essa

pressão, porque os dois poderes
(Executivtl t": l..egislaiivo) são

independentes e o assumo
deveria ser tratado com a prefeita

(Cecília Konell) e não flor um

secretário (Ivo Konell)' It

(

3. ADEMAR POSSAMAI (DEM), vereador
referindo-se ao impasse sobre a liberação
de recursos da Câmara para a Prefeitura

Visitas às obras
O vereador Justino da Luz (PT) e o prefeito
eleito Dieter Janssen (PP) visitaram na quinta
feira as obras de recuperação da encosta
na rua 734, bairro Rau. A obra é uma das 14
coordenadas pela Defesa Civil, com recurso

do Ministério da Integração Nacional, através
do PAC 1. Além da visita, o parlamentar
aproveitou para reivindicar a pavimentação
da rua Bruno Mahnke. Conforme o

vereador, Dieter Janssen assumiu, perante os

moradores, o compromisso de fazer a obra.

r

'C) Govern.o do Estado
não pode cortar gastos
da Saúde, Educação e

Segurança .. Se quiser far.ler
cortes que façarn de cargos,

corno a Secretaria de
Desenvolvimento R..egiol1al

"(SDI{), qu,e está inoperante',
4. CELESTINO KLlNKOSKI (PPS),

vereador criticando a decisão do Governo
Estadual de encerrar o ensino médio na Escola

.

Alberto Bauer, a partir de 2013.

Intervenção do
Banco Central
A decisão do presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, em decretar na quinta
feira, dia 6, a intervenção na Cooperativa
de Crédito Rural do LitoralVale do Itajaí e

Norte Catarinense (Credialves) pode afetar

produtores da região. Em Corupá, por
exemplo, existem produtores que
são cooperados daentidade.

Pedidos de vistas
Outro projeto que estava na pauta de quinta-feira, dia 6, era o que
aumenta de duas para 24 horas o prazo para que os usuários do
estacionamento rotativo de Iaraguá do Sul possam regularizar a

situação em caso de infração. A proposta foi retirada por que o

vereador Jean Carlo Leutprecht (PCdoB) pediu vistas.

Decisão do Tribunal de Justiça
O secretário de Administração, Ivo Konell (PSD), disse que a decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em não acatar o pedido de nulidade do
Decreto Legislativo n° 01/93, que rejeitou a prestação de contas do município,
relativa ao exercício de 1991, quando Konell era prefeito, em nada vai mudar
seu futuro político, pois a pena já foi cumprida. Quanto à multa a ser paga,
o secretário disse que vai analisar a situação. "Se tiver alguma possibilidade
vou contestar", afirmou. A ação movida por Konell serviu para que ele
conseguisse as liminares para concorrer em 2008 e em 2010.

VISita a Udo Dõhler
Ontem à tarde, o prefeito eleito de Jaraguá
do Sul, Dieter Janssen (PP), foi a Joinville
fazer uma visita de cortesia ao futuro

.

prefeito da cidade, Udo Dõhler (PMDB).
A conversa foi intermediada pelo
deputado estadual Carlos Chiodini
(PMDB), que acompanhou Janssen.

"'Já fui agricufitor e sei C) que
eles sofrem no dia adia'.

5. JAIME NEGHERBON (PMDB), vereador
e vice-prefeito eleito referindo-se às reivindicações

dos agricultores ao futuro governo.

42 3 51
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Notícias de 8 de dezelDbro
1928 - Fábrica de charutos

A firma Piske & Jacobsen adqui
riu o prédio situado à ruaAbdon

Baptista (atual Marechal Deo
doro da Fonseca), onde esteve a

Chapelaria do Sr. João Marcatto,
para nele instalar uma fábrica
de charutos e cigarilhos. A nova

fábrica deveria iniciar seu fun
cionamento em janeiro de 2009,

contando com mais de 50 ope
rários de ambos os sexos.

1945 - Irmão Celestino - No
ticiava que no dia 9 de dezem
bro o Irmão Celestino, que por
seis anos foi diretor do Grupo
Escolar São Luiz, estava saindo
de Jaraguá para trabalhar no

Rio de Janeiro.

Sociedade de tiro
altera denolilinação

A Sociedade de Atiradores Iaraguá é reaberta em 8 de dezem
bro pelo presidente Mario Tavares da Cunha Mello. Apesar dos re

sultados da Segunda Guerra, a situação ainda não era confortável,
tendo em vista o fechamento da entidade e sua nova adequação à

legislação. Diz a ata da reunião:

U(. ..) O Senhor presidente depois de historiar os motivos da in

terdição do tempo da guerra deu conta de diversas medidas
e atos praticados, entre os quais ter cedido por empréstimo ao

ClubeAymoré, o seu piano a Associação Atlética Baependi, os

aparelhos de ginástica, o fez com a condição de/serem devol
vidos logo que a Sociedade a exigisse. A reabertura da sede

.

social, erafeita de acordo com um dispositivo constitucional e

pediu a Assembleia deliberasse que os atas por ele praticados
fossem ou não aprovados. Com a palavra o sócioArturMuller,

f'

pediu aprovação de tais atas que foi feita pela Assembleia':

A Campanha de nacionalização ainda perdurava e eram neces

sárias algumas alterações sociais. Assim, novos estatutos' são pro
postos, bem como também é sugerida a alteração da denominação.
Pelos novos estatutos aprovados neste dia, a Sociedade Atiradores
Jaraguá passava a ser Clube Jaraguaense.

Contabilidade
ConsultorIa Empresarial_._�-----

t�l.\I'SCl OUUSSlll
()tlalidade
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(41)33.,'-.4147 Desde 1978

tados, espaços adequados, au

torização de funcionamento
emitida pelo conselho.

Hoje, o município atende
a Educação Infantil de zero a

seis anos em 28 unidades edu
cacionais' com todos os pro
fessores habilitados, e um total
de 4.260 crianças matricula
das, para 4.626 vagas existen
tes. Além disso, 2.189 crianças
são atendidas nas pré-escolas
que estão vinculadas às esco

las de ensino fundamental, ou

seja, o atendimento de zero a

seis anos abrange 6.449 crian

ças. O atendimento na Rede
Particular também é' impor
tante, existindo no município
14 entidades que realizam este

serviço. Atendimento este que
deve ser autorizado pelo Con
selho Municipal de Educação.

bairro Santa Luzia.
A partir de 1987 o Governo

do Estado incentiva a criação
de creches domiciliares, em

convênio com as prefeituras,
surgindo em Jaraguá 21 unida
des para atendimento de 150

crianças. Mas o município, em

contrapartida, estava cons

truindo e criando suas pró
prias unidades infantis, vincu
ladas à Assistência Social. Em
1991 já eram 12 unidades com

atendimento de 813 crianças.
Em 1995, o Conselho Mu

nicipal de Educação através
de resolução determina que
as unidades infantis passem
a ser consideradas entidades
de Educação, passando a inte

grar a Secretaria da Educação,
e assim novos parâmetros são
definidos: profissionais habili-

FOTOS ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Educação Infantil em

Jaraguá - lUD breve histórico'
O atendimento à criança

de zero a seis anos em Iaraguá
do Sul começou por iniciativas

particulares, como no Colégio
Divina Providência, por exem

plo. De 1964 até 1972 havia ain
da convênios com a LBA - Le

gião Brasileira de Assistência
- que subsidiava as famílias.
Em 1972 inicia o funciona
menta da Creche Constância
Piazera, obra esta da entidade
Ação Social de Iaraguá do Sul,
que mantém convênio com o

município até os dias atuais.
No início da década de 1980

são criados Jardins de Infância

junto às escolas municipais,
como por exemplo, nas esco

las Alberto Bauer, Albano Kan
zler, ou ainda o Jardim de In
fância Irmã Anídia inaugurado
em 8 de dezembro de 1985 no

Espaço de recreação em Centro

Municipal de Educação"lnfantil

Colégio São
José, de

Corupá
Em 1929 a Congregação do

Sagrado Coração de Jesus cria
em Hansa Humboldt (Coru
pá) uma escola paroquial, ten

do por diretor o Padre Vicente
Schniitz. Atendia em média
120 crianças em três classes,
sendo o ensino ministrado em

língua alemã. Em 1932 che

gam as Irmãs Franciscanas.
para auxiliar rias aulas. O Pa
dre Vicente, preocupado em

atender um número maior
de crianças, principalmente
as mais carentes, solicita em

1934 ao prefeito de Iaraguá
uma subvenção mensal para
custear o ensino destas crian

ças' sendo atendido.
Em 1941 é construída a

sede da escola em alvenaria, e

em 1947 passou a denominar
se Grupo Escolar Particular
São José. Permaneceu como

escola particular até 1971,
quando foi transformado em

escola estadual. .
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Uma noite
para se

• •

emocionar
Comunidade está convidada para
prestigiar o Auto de Natal da Scar,

neste domingo, às 19h

guardado ansiosamente, o espetá
culo de encerramento que a Socie
dade Cultura Artística (Scar) de Ia
raguá do Sul realiza neste domingo,

.

às 19h, já se tornou uma tradição do
alendário cultural da região.

Este ano o tema será "Um conto de Natal", com

a proposta delevar ao palco do Centro Cultural
todos os núcleos de produção, projetos e cursos

de formação nas áreas de dança, música, teatro e

artes plásticas. Conforme a professora Lisa Iawor
ski, tudo vem sendo preparado para presentear o

público com um grande espetáculo.
O trabalho que será apresentado é baseado em

texto de Nicoli Pereira e Fred Paiva, ambos inte

grantes dos núcleos de dramaturgia da Scar. "É
uma história que não trata diretamente de temas

que normalmente lembram o Natal, mas que en-

FOTOS CYNTIA TETTO PHOTOGRAFIASIDIVULGAÇÃO

cantará o público pela sensibilidade que vai nos

passar nesta época em que é tão importante refle
tir sobre amizade, respeito e atenção àqueles que
nos cercam", diz Lisa.

O projeto do Auto de Natal começou a ser

discutido em agosto e os ensaios dos grupos, in
dividualmente' iniciou a partir de setembro. Em
novembro foram intensificados e no sábado que
antecede a apresentação ocorrerá o ensaio coleti
vo. Lisa Jaworski estima que pelo menos 200 par
ticipantes estarão envolvidos no projeto, entre ar

tistas, técnicos, produtores e funcionários da Scar.

Algumas surpresas estão sendo guardadas em

segredo, mas conforme a diretora, a edição 2012
será novamente de encantamento e emoção.

Ingressos no valor de R$ 10 e R$ 5 (meia en

trada) podem ser adquiridos no Centro Cultural.
Informações pelo telefone 3275-2477.

CESSO
ELETIV�

CURSO SUPERIOR - BACHARELADO TURNO

Psicologia Noturno

UM PASSO LEVA AO OUTRO. E TODOS
LEVAM VOCÊ AO GRUPO UNIASSELVI.

GUARAMIRIM
Administração

- Com linha de formação em Comércio Exterior
- Com linha de formação em Finanças
- Com linha de formação em Marketing
- Com linha de formação em Recursos Humanos

Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Comunicação Social: Publicidade e Propaganda
Design com Habilitação em Moda
Direito

Engenharia Civil

Engenharia de Produção
Engenharia Química

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA TURNO

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno
Redes de Computadores Noturno

------

INSCREVA-SE JÁ!· GRUPOUNIASSElVI.COM.BR

FAÇA SUA REDAÇÃO
"" '

ESTUDE SEM SE PREOCUPAR COM
MENSALIDADES. COM O FIES. DÁI
FINANCIE ATÉ 100% DO CURSO COM FIES,
PAGUE APENAS RS 501< A CADA 3 MESES
EM PARCELAS FIXAS.

GRUPO

.11148111.'11
DIDO 283 1010
47 3373,9BDO
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TIBA/DIVULGAÇÃO IFEMUSC

I
Rita Costanzi, harpista e atriz

na Broadway, que integra o

corpo docente do Festival de
Música de Santa Catarina, com

Gustavo BeakIini, primeiro
ahme de harpa do Festival e

hoje professor desta classe
instnunental na Scar, no

lançamento da edição 2013 em

Florianópolis, na quarta-feira (5)

contato@beatrizsasse.com.br 14784330308

Sommerfest
Que gosta de tradições alemãs tem endereço certo neste fim de
semana. A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de Iaraguã do
Sul, promove até domingo, a 13a Sommerfest. Hoje a programação
começa as 14h com desfile da sociedade e grupos da Terceira
Idade, as 14h30, abertura oficial da festa; as 15h, café servido
gratuitamente aos participantes; as 16h início das competições de
tiro e bolão rústico; as 21h30, Escolha da Rainha da 13a Sommerfest;
as 23h, início do baile, animado pela Banda Indexão, de Chapecó.
No domingo, as 10h, desfile das sociedades convidadas; as 11h,
reinício das competições de tiro e bolão rústico; as 11h30, será
servido almoço; as 14h, soireê com o Musical Estrela de Ouro.
Durante a festa haverá completo serviço de bar e cozinha. Endereço
da Sociedade: Estrada Rio da Luz, s/n°, bairro Rio da Luz 2. Mais
informações pelo telefone 3055-8713 ou 9127-7461.

Samba e pagode
A escola de samba Império da Fênix realizara o primeiro pagode
solidário. Será neste domingo, a partir das 14 horas no novo

Espaço Oca. A entrada custa R$ 5 + um brinquedo e toda a

arrecadação será em prol de crianças carentes. Participação
dos grupos Ms. Jorge e Banda, Desejo Constante; Sabiá (samba
de gafieira), Grupo Atitude, Grupo Por Acaso e participação
especial do grupo Detonaxé.

Pagode Beneficente no dia 15
Está agendando para o dia 15, a partir das 16h30, na sede do campo
de futebol do Rio Molha, o Pagode Beneficente com o Grupo
Primeiras Intenções. O valor da entrada é de R$ 10. O evento é em

prol do movimento da Marcha do Silêncio. Os ingressos estão sendo
vendidos anteéipadamente pela equipe da Marcha do Silêncio.
Mais informaçoes pelo fone 3372-2712 ou 9990-5034 com Sueli.

f'

t�VAGAS'AB'E'RTAS PARÀ'ATENDENTE DE-RESTAURANTE,.
,

no McDonald's de Jaraguá do Sul.

Pré-requisitos: acima de 16 anos.

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

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

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

telefone 47 3374-0270 ou no próprio restaurante

(Praça de allmentação do Shopping Breithaupt)

Para ler mais
Está programado para segunda-feira, as 11, na Praça
Ângelo Piazera, o lançamento do projeto "Biblioteca
Convida". Trata-se de uma réplica do prédio da
Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa que,
instalada na praça, passará a disponibilizar livros.
As pessoas terão livre acesso às obras, poderão ler e

depois deverão devolvê-las no local. A manutenção
será feita periodicamente. A instalação de novas

unidades está em estudo e a intenção do projeto é
disseminar o gosto pela leitura. Participe!

tbo e e Cco

Fatboy Slim desembarca no Brasil em janeiro
para apresentar com exclusividade o Big Beach
Boutique. O evento acontece no dia 3 de janeiro
nas areias da Barra Sul, em Balneário Camboriú.
Será a única apresentação do projeto no Brasil ao

ar livre e à beira mar, nos moldes da tradicional
versão inglesa que gerou um dos DVDs de música
eletrônica mais exibidos no mundo. O Big Beach
Boutique Brasil chega com mega estrutura e

equipamentos de som e iluminação de última
geração. O espaço do evento será montado no

formato de arena, a exemplo de outros lugares
do mundo, à beira mar, e contará com três áreas
para o público: pista, camarote e backstage.

Nesta área com dimensão de cerca de cinco
mil metros quadrados serão disponibilizados
banheiros químicos e serviços exclusivos de bar e

segurança. A idealização e produção do Big Beach
Boutique Brasil são assinadas pelo Green Valley
em parceria com a Indústria de Entretenimento,
juntamente com as agências internacionais Anglo
Management e William Morris Environment.

'

O aclamado DI inglês promete exibir um set

ainda mais eletrizante dentro de um cenário
com ares de superprodução. Os ingressos estão
à venda no siteingressonacional.com.br, com

preços de pistas a partir 'de R$ 40 (feminino) e

(R$ 60) masculino + taxas.
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3370-3242

Bom dia!

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

sábado, dia 8 de dezembro.
Amanhã, domingo é comemo
rado o Dia do Fonoaudiólogo.
Então vamos começar o dia
bem. Use sua poderosa men

te para isso, pense positivo, se

olhe no espelho e diga: meu

Deus, como sou bonito! Eu me

adoro! Hummm... É fácil vai,
tente! Afinal para amarmos o

mundo que está em nossa volta,
contando com os cachorrinhos,
criador de passarinhos, nossas

plantas, o papi, a mami, filhos
e aquele love a receita é: nos

amarmos em primeiro lugar!

Pense nisso!
Cá entre nós, como é forte
essa frase de Carlos Drumond
de Andrade: "Eterno é tudo

aquilo que dura uma fração de

segundo, mas com tamanha
intensidade que se petrifica
e nenhuma força jamais
resgatará!"

1abcH'atol"io
L e n zi

ISO 9001

RESTAURAtlITE&CONFEITARIA

Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

PRESENÇA Katiane
Bruck e Thais
Fernandes conferido a

badalada Upper Floor

Roxo.
O meu amigo "gaúcho", da Arte
em Couros, sangue bom, mas,
infelizmente Corintiano roxo,

daqueles que solta o verbo se
.

falar do time dele. Dizem que
se o Timão vier a ser derrotado
na final do mundial, ele já tem

uma tática infalível. Qual será a

tática? Fale mal do Corinthians
para ele que você vai ficar
sabendo! Desculpe aí, então.

�
MUNDO DOS BRINQUEDOS

41U70.0t78

Todo dia uma
Pois é, galera, pode acreditar
no que eu vou escrever: um

nome famoso de nosso high,
que descobriu as viagens
internacionais recentemente,
deu uma gafe daqueles
em recente viagem com

uma turma de. amigos. Ele
olhou para o seu lado, gente
conhecida também, e disse
em alto e bom tom: "Nossa,
essa cadeira é inflável, se o

avião cair no mar não vai

pegar fogo!" Toca o barco.

Vai perder?
Logo mais à noite, o point
dos famosos deve arrebanhar
muitos nominhos de nosso

high. Este colunista está se

referindo a Epic Concept
Club que é uma coisa de bom,
se é que você me entende!
Lotadaça em todas as suas

edições. Isso já virou mania
em nossa urbe. Motivos?
De sobra, my darlings.
Gente bonita, descolada,
cerveja gelada e muito som

de qualidade: o segredo da
tônica da Epic. No comando
do cardápio musical o projeto
Mash Up pilotados pelos
famosos DJs San Schwartz
e Ber Schwanka ,e mais a

presença do Leonardo Rachid,
do Paraná. Que tal?

Mesa
Na noite de quinta-feira,
uma mesa no Cheer Pub,
em Corupá, era composta
pelas "ternurinhas" Maria

Gonçalves, Mara, alivia
e Jujuba.Vários assuntos

rondaram a mesa, mas o mais
concorrido foi sobre as festas
de Natal e virada de ano.

Divino
Hoje à noite, rola na pista do
Divino, em Massaranduba, o

som do descolado DJ Menudo,
na 2° edição do Lave Bobs.

·www.O�

• O empresário e

colunista da Revista
Nossa,Orlandinho
Stolco Ir., que vai curtir

temporada de férias em

Balneário Camboriú, '

mandou o recado: em

março de 20J3 vai usar

a douradinha na mão

esquerda. Bom também!

, • Na próxima semana,
Walter Ianssen Neto,o
Teca, deixa mais uma

vez Atlanta; nos USA, e

aterrissa na urbe sorriso.
Ele vem participar do
encerramento da Garage
e dos Cowboys.

• Pousou na minha mesa

um lindo mimo de Natal
do Vereador eleito Jair
Pedrí, Bom demais.

Encontro
Logo mais, digamos ao meio
dia, nomes de fino trato de
nosso meio estarão a postos
para mais um encontro

concorrido. Rola na "Pousada
do Paoletto", a bela casa do

empresário Flávio Murilo e

SabrinaVieira, em Piçarras,
um almoço em torno deste
colunista. Thanks pelo convite!
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Vivendo e aprendendo...

Não sou um cara que lê auto-ajuda e

nem livros que ensinam a vender,
comprar, ganhar dinheiro, conquistar
clientes e tal. Também não mais frequento
palestras direcionadas a esse tema. Gosto

sim, de palestras onde o exemplo prático
está ali: de carne e osso. De alguém que
sentiu na pele a emoção do risco, ou seja,
o tempero de viver. Seja um mascate,
um garçom, um pescador, um atleta,
um jornalista, um borracheiro. Pessoas

interessantes para se ouvir estão em todas
as classes, dentro dos mais diferentes
status sociais. Conheço pessoas, bem

finánceiramente, adotadas pelo mundo

capitalista como formadoras de opinião,
que se a conversa sair da retangular revista

Exame que está nas bancas, o papo parte
para as conquistas amorosas do cidadão.
Por aí, dentro de tudo que consegui ouvir

até então, eu só poderia dizer o seguinte:
- Pelo menos uma vez por semana

não coma carne. Sabia que a indústria

pecuária é responsável por 20% das

emissões globais de gases causadores do
efeito estufa e por 80% do desmatamento

do bioma amazônico. E que para se

produzir um quilo de carne são gastos 15

mil litros de água.
- Adotar a regra dos 80%: servir-se menos

20% da comida que ia ingerir evita

transtornos gastrintestinais, prolonga a

vida e reduz o risco de diabetes e ataques
de coração. Conforme o ditado budista:
comer para viver e não viver para comer.

Gosto sim, de palestras onde

o exemplo prático está ali:

de carne e osso.

Fazer refeições coloridas como o arco-íris.

Comer uma variedade do vermelho, laranja,
amarelo, verde, roxo e branco em frutas

e vegetais, cria uma melhor mistura de

antioxidantes, vitaminas e minerais.
- Trocar o pãozinho tradicional pelo pão

Novelas 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 Jaraguá do Sul
lADO II LIlDO - GLOBO - ISH

Diva perde a voz e Catarina e Neusinha comemoram. Zé Maria tenta aceitar a condição
de Isabel. Isabel não deixa Zé Maria acompanhá-Ia ao Alheira. Carlota encontra a fita amarela

no jardim e Alice fica nervosa. Edgar escreve uma matéria sobre a Revolta da Chibata. Isabel

explica a Diva por que tomou a decisão de colocar Neusinha para estrear a peça. Padre Ole

gário expulsa Laura da igreja. Alice escreve um bilhete para Jonas. Catarina avisa a Neusinha

para não se esquecer de descartar a água com o sonífero. Fernando inventa para Esther

que Albertinho estava pagando uma aposta quando se declarou para Isabel na confeitaria.

Constância procura Bonifácio.

I
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GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Charlô tenta disfarçar a raiva na frente de Mirelle. Roberta fala com Felipe pensando que

ele é Nando. Charlô conta para Mirelle que está em guerra contra Otávio e ela fica furiosa com

o empresário. Charlô, Mirelle e Otávio entram na biblioteca e veem Roberta e Felipe se beijan
do. Juliana diz a Ronaldo que não quer saber dele e Nando se anima. Zenon e Ulisses voltam

para casa embriagados. Otávio afirma a Charlô que existe uma traidora entre as mulheres.

Kiko joga sua bomba na biblioteca e todos se assustam. Roberta e Felipe pensam no beijo
que trocaram. Fábio e Manoela discutem ao chegar-em casa. Otávio beija Charlô.

SlILVE JORGE - GLOBO - 21H
Cacilda e Áurea se encontram com Érica. Théo pensa em Morena. Russo entra na boate

e desconfia ao ver o prato de comida no balcão. Fatma conta para Mustafa que Pepeu está

usando seu iate para ganhar dinheiro. Morena tenta novamente pegar a chave com Irina. Ber

na se encontra com Wanda. Stenio fala para Helô que quer voltar para Istambul. Helô passa
no concurso e vira delegada federal. Wanda descobre com Berna que sua investigação foi -

enviada para a polícia federal. Lívia conversa com o casal que comprará os bebês. Antonia

e Celso se despedem da família. Ayla vê Zyah andando a cavalo com Bianca e se aproxima.
Mustafa descobre a mentira de Pepeu. Morena encontra um grampo e tenta abrir o cadeado

da janela. Sidney avisa Clóvis que Diva ainda está irritada com ele. Lurdinha conta para Luci

mar que Delzuite flagrou Pescoço e Vanúbia juntos. Waleska e Jéssica pensam em atear fogo
à boate. Morena consegue abrir o cadeado da janela.

(

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras.

Essa gatinha
foi recolhida

pelo Setor
deZoonoses

ejá recebeu
tratamento

veterinário

completo: banho,
castração,
vacinação
antirrábica e

chipagem para

identificação.
Quempuder .'

lhe dar um lar

deve entrar

em contato

com a Clínica
Schweitzer

pelo telefone
3275-3268
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.Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I· O momento é ideal para agitar sua vida
social. Aproveite o clima para conhecer

gente nova. Talvez seja necessário

aprender a ceder - nem tudo é como a

gente gostaria. No campo sentimental,
é tempo de se aproximar de sua alma

gêmea. Cor: bege.

integral que tem quase quatro vezes mais

fibras, três vezes mais zinco e quase duas
vezes mais ferro que tem o pão branco.
- Usar fio dental. Usar fio dental pode
acrescentar seis anos a sua idade biológica
porque remove as bactérias que atacam os

dentes e o corpo.
- Realizar atividades que estimulem
a mente e fortaleçam sua memória...

Aprender um idioma; alguma habilidade

nova... Ler um livro e memorizar parágrafos.
- Rir. Não existe cartão de visita melhor

que um sorriso. Ficar de cara fechada força
muito mais os músculos da face.
- Ter um animal de estimação. As pessoas

que não têm animais domésticos sofrem
mais de estresse e visitam o médico

regularmente, dizem os cientistas.
- Conhecer a si mesmo. Os verdadeiros
crentes e aqueles que priorizam o "ser"
sobre o "ter" tem 35% de probabilidade de
viver mais tempo. Uma vez incorporadas,
lias regras", facilmente tornam-se hábitos...

J[

TOURO
Envolva os seus familiares nas tarefas do
lar. Poderão brincar e se divertir enquanto
cuidam de suas responsabilidades.
Aproveite o clima de entrosamento no

amor e faça uma surpresa para o seu

par. A pessoa amada vai adorar! Cor:

tons pastel.

GÊMEOS
Dia indicado para fazer uma viagem
rápida e movimentar sua vida social.

Sentirá muito prazer na companhia dos

amigos. Mas não deixe a família em

segundo plano. Na relação amorosa, o

clima promete esquentar: aproveite o

momento! Cor: amarelo.

CÂNCER
Traga hannonia para dentro do lar. Bom
momento para deixar sua casa mais

aconchegante. Seu bom gosto estará em

evidência Mas fique atenta e desfaça
atritos. Espante qualquer possibilidade
de desavença com parentes, amigos ou o

par. Cor: marrom.

LEÃo
Bons contatos e ideias ajudarão você a

solucionar pequenos problemas. Seja
mais sociável com as pessoas próximas.
Neste dia, melhore o astral com o seu

par. Demonslre também jogo de cintura e

paelênela diante de brigas ou discussões.
Cor: azul.

VIRGEM
Pense duas vezes antes de fazer

cobranças aos outros. Conflitos astrais

vão exigir uma postura mais cordial

e paciente. Astral movimentado na

conquista, mas não pressione o seu alvo:

as chantagens emocionais podem minar

seus planos! Cor: rosa.

..o..
UBRA
Vida social animada. Valorize a presença
dos amigos, busque atividades que

ampliem seus horizontes. Mas, não deixe

que problemas familiares interfiram no

romance. Mantenha a relação longe de

brigas. Está só? Seu channe vai brilhar.

Cor: tons claros.

ESCORPIÃO
A L1Ia percorre seu inferno astral e

recomenda atenção com sihJações
confusas, risco de decepções e enganos.
Evite julgamentos e seja prudente com

seus comentários. À noite, imprevistos
e desencontros podem atrapalhar sua

paixão. Cor: amarelo.

SAGITÁRIO
Busque a companhia de pessoas

que elevem seu bem-estar. Momento

favorável para se dedicar a atividades em

contato com o público. Júpiter deixará
seu astral extrovertido. Noite instável
nos assuntos do coração. Evite atitudes
ciumentas. Cor: pink.

V\ _

CAPRiCÓRNIO
.

.}J Hoje, a sua missão será contornar

situações delicadas com diplomacia.
Palavras sinceras e demonstrações de

apoio terão um. efeito surpreendente.
A dois, tenha cautela com decisões

precipitadas. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
� Sua vida social vai ganhar belos

estímulos. Programe passeios animados

e envolva-se com o que mais gosta. Faça
da alegria sua companhia neste dia. Não

pennita que preocupações afetem seu

bom astral, sobretudo nos assuntos do

coração. Cor: marrom.

PEIXES
Seus compromissos vão aumentar, mas

nem tudo pode corresponder ao que
espera. Em vez de sonhar com o que
está fora do seu alcance, concentre-se no

que é capaz de realizar. Você vai brilhar

em seu círculo social. No amor, astral

cúmplice. Cor: lilás. .
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para eontato@beatrizsasse.eom.br.

Laís Loth envia foto da turma do 90 ano C do

Colégio Evangélico Jaraguá, em cllina de despedida,
já que em 2013 todos irão para o ensino médio

e a turma se divide. Este ano deixará saudades,

pois foi maravilhoso para todos!

A princesa Thaina

Kassia Corrêa completa'
12 aninhos dia 10.

Que Deus a abençoe,
dê muita saúde, paz
e felicidade. Abraços
e beijos �e seus pais

Acácio Corrêa e Eliane

Ramthun e de todos

os familiares

•

•

S'brilia
Gabrieli

r eAndré
comemoram

neste domingo,
11 meses

de naJ;Iloro.

Felicidades!

ç As 11 edições anteriores do Auto de Natal

no Sa.ão Barg contaram sempre çom UlOa peça teatral.

Na foto, apresentação do espetáculo "Contrastes" em 2011

Atores, direção, responsáveis pela ilumi

nação e/sonorização trabalharam em ritmo

acelerado para que tudo estivesse pronto
para hoje. As 20h, no Salão Barg, no Rio da

Luz, será realizado o Auto âeNatal A.apre
sentação deste ano, chamada de I'A Esperan
c;a nunca Morr�", é promovida pela Punda

ção Cultural de Jaraguá do Sul.

, Villt(i te. tr��l (a"lu�ocS .uda Bscpla .ij�,lmuth
Duwe; atendidos durante o âno com aulas

, ?�.teatrO"d?, p�q��am� "���t��a nos�airro�""
seguem (')nentaçoes ào (lItefar e' professõr
de teatro, Paulo César da Silva.

Wlmésrna apresetl�açãe',Q0oFJ!emi J tam,.
em na Braça Ângelo Piazera, no dia 18, as

20h, encerrando a programação natalina da
cidade. A preparação do evento vem ocor

rendo desde julho, quando a peça foi escrita

por Silva.
O espetáculo, com cerca'tíe 50 minutos '

de duração, conta com participações espe
ciais dos cantores de sertanejo.uníversítárío, "

Bruno e Dionatan, participantes do projeto
ulncentivªndql�lentos"l. que cantarão 1IM17
lagre de Natal" e II Oração de São Francisco".

A Ornellas ia. de Dança apresenta qua
tra êorea�tafi com 'âcoWparrlüimento ao· I'

grupo Zamba Music e Dança, de Jaraguá do

SqJ.".BnilUl Sotitrês, 'tdc;ampeij; do f:1estival �s�
tudantíl da Canção, e�cerra o espetáculo..

Candidatas a Rainha da 13a Sommerfest, da

Sociedade Guarany, do Rio dá Luz. A escolha

aeonteee neste sábado, as 21h, durante baile
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ishTIPS

Viagem
e hotel

Que alegria chegar ao hotel depois de horas via

jando. Se areserva já foi feita, um alegre cum

primento "good morning" e um simples "I have a re

servation" é o suficiente para começar a conversa e

ir diretamente ao que interessa. Você mesmo pode
informar seu nome em seguida. Caso contrário, o

atendente vai perguntar seu nome e sobrenome. É
válido lembrar que nos Estados Unidos sobrenome é
"last name" e no Reino Unido é mais comum usarem

"surname".
" .

E aconselhável ter o alfabeto na ponta da

língua caso seja necessário soletrar seu nome ou

sobrenome. Um aluno meu, em viagem à Alema

nha, precisou soletrar o primeiro nome dele: Paulo.

Já seu sobrenome, de origem alemã, foi naturalmente

entendido!

Ainda no hotel, podem ocorrer problemas
como falta de algum item ou um aparelho que não

.

funciona. Tenha uma lista de frases que possam ser

necessárias e de nomes de objetos que você tem di
ficuldade de lembrar. Caso a TV não funcione e você

queira que alguém venha arrumá-la, pode-se dizer:

"The 1V doesn't work. Can you send someone over to

repair it, please?" Ou, talvez, você precise de toalhas:

"May I have some towels, please?" Listas podem ser

mesmo muito úteis! Outra possibilidade é organizar a

frase antes de ligar para a recepção. Pense, faça con

sultas na internet ou num dicionário e elabore as fra-
.

ses previamente. Aproveite a oportunidade para pôr
em prática o que você sabe e para aprender o que é

novo ou ainda não estámemorizado. Encare o desafio

de falar.

Mesmo ao telefone, SOf-
. .

fIa. O atendente do outro lado
vai sentir sua educação. Depois,
um banho para recuperar
as energias e, se no destino
não for horário de dormir,
aproveite e saia para sua

primeira caminhada.

Cheers! Seeyou next week.

INGLÊS PERSONALIZADO

A partir do que você sabe

para o que você 'quer!

customized language learning

Adaptado às suas necessidades pessoais e profissionais.
4732754823 e 9905 5408 - aptatum@aptatum.com.br

• Prepare a viagem
1- Compre a sua passagem

�om antecedência, para conseguir
preços mais acessíveis.

2- Escolha bem o navio. Hoje
em dia há várias ofertas e, inclusi

ve, viagens temáticas, como aque
las destinadas a solteiros, fãs de

axé, de música eletrônica e por aí

vai. Analise bem qual o tipo que
mais tem a ver com você, já que a

maior parte do tempo da viagem é
mesmo dentro do navio.

3- Espécie de degustação, os

minicruzeiros de três dias são-os
mais recomendados para quem
vai embarcar na experiência pela
primeira vez. Mas corra, porque a

oferta está menor neste ano e as

vagas tendem a se esgotar cedo. Al

gumas empresas, como a MSC, já
iniciaram a temporada sem vagas
nas cabines mais baratas, nesse

tipo de viagem.

4- Se você é um cliente mais

exigente, que já está acostumado
a frequentar bons restaurantes e

hotéis, dê preferência a cruzeiros

em navios menores. É praticamen
te impossível garantir o macarrão

al dente e o serviço personalizado
quando se tem mais de mil pesso
as para servir por turno.

5- Além do preço do pacote,
você tem que separar dinheiro

para pagar as taxas portuárias.
Elas variam de acordo com o cru

zeiro escolhido. Pergunte a seu

agente de viagem.

6- Fique atento aos documen
tos que você precisa levar. Cruzei
ros que ficam no Brasil ou os que
têm passagem pela Argentina e

pelo Uruguai, só exigem carteira

de identidade original. O ideal é

que ela tenha menos de 5 anos. Se
a viagem for para mais longe, leve

consigo o passaporte e o visto, caso

seja necessário.

• Malas
7 - Seja parcimonioso ao fazer a

mala. Peças que possam ser com

binadas entre si ajudam a sempre
ter um look diferente sem exigir
grande espaço na mala. Lembre-se

que as cabines costumam ter ta

manha exíguo.

8- Antes de começar a arrumar

as malas fique atento à programa
ção de festas e eventos a bordo. Al

guns cruzeiros de sete ou oito dias
costumam ter mais de uma noite.
de gala, ou temática, e você não vai

querer repetir a roupa ou ter de im

provisar' certo?

9- Salto alto não é item proibi
do na mala, mas não exagere. Lem

bre-se que você terá de lidar com

o balanço natural do navio na hora
.de se equilibrar nas alturas.

10- Não esqueça de colocar
o tênis na mala. Ele pode ser útil
nos passeios em terra firme ou na

hora em que o peso na consciência

bater e você decidir queimar um

pouco de calorias na academia.

11- Protetor solar é item obri

gatório na necessaire. Afinal,
você não pretende ficar o tempo
todo no ar-condicionado en

quanto navega, não é?

12- Mesmo balançando cada
vez menos por causa dos esta

bilizadores' os navios são cená

rios normais para desconfortos
estomacais. O ideal é levar sem

pre remédios (mesmo que a tri

pulação disponha) para enjoo
e tomá-lo de forma preventiva.
Se, mesmo assim, passar mal,
tente ficar em lugares ventila

dos, olhando fixo para o hori

zonte, não beba nada alcoólico,
consuma algum alimento salga
do e beba muita água.

THINKSTOCK

13- Não é permitido levar be
bidas de casa. Elas podem ser até
confiscadas se forem encontradas.

Evite pagar esse mico!

• A bordo
14- Cuidado com o excesso de

bebida alcoólica a bordo. Ela pode
fazer mal ao seu corpo e ao bolso,
já que em muitos navios são pagas
à parte, e em dólar..

15- Os navios costumam tra

balhar no sistema all inclusive,
mas isso não significa que você

precisa comer tudo que é oferta
do de uma só vez. Lembre-se que
você terá vários dias pela frente

para provar todas as opções. Vá

com calma.

16- Saiba que na hora do jan
tar a partilha de mesa é algo que
poderá acontecer. Mesa para dois
é algo extremamente raro e para
que isso aconteça você deverá re

servar com muita antecedência.

17 - Normalmente as mesas

são para oito pessoas, portanto
a sua etiqueta à mesa será alta
mente posta à prova. Na dúvida
em que talher usar, pense que a

ordem é Ide fora para dentro', ou

seja, comece sempre por utilizar
os talheres que se encontram

mais distantes do prato.

18- Se tiver cartão de crédito,
use-o a bordo. É a melhor forma
de pagar suas contas no navio.
Boa parte dos navios nem aceita

cheque.

19- Lembre as crianças de que
o espaço no navio é grande, mas

correrias e gritarias não costumam

ser bem vistas. Afinal, trata-se de
um ambiente fechado.

20- A maioria dos navios possui
cassino, mas, no Brasil, a atividade
é proibida por lei. (Fonte: iG)
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Se o teu chefe te pegar vendo vídeo de animais ou até mesmo fotos fazendo acrobacias enquanto está
no trabalho, não se preocupe, agora você tem uma pesquisa para comprovar que não estava perdendo

tempo: um estudo concluiu que ver imagens ou vídeos de animais melhora a performance no

emprego, aumentando a concentração e o cuidado nas tarefas desempenhadas e,
I logo, a produtividade. Página 5
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DICA L I RA

C·?,orno assIm .....

Conheça a história de Tedd Albuquerque, o

homem por trás da revolução que ocorreu na eco

nomia criativa do Brasil nas últimas duas décadas.
Ele abandonou sua terra natal (Pernambuco), e

como milhares de imigrantes, chegou em São Paulo
sem dinheiro no bolso. Porém, com um diferencial:
muitas ideias na cabeça e, no coração, o desejo de

colocá-las em prática.

Na cidade grande, os problemas e dificulda
des foram superados com a perseverança dos que
creem e a determinação dos que precisam traçar

seu destino, e, anos depois, o menino simples, que
na infância via oportunidade de negócios onde os

meninos de sua idade só enxergavam diversão.

Leia e mude, você também, a sua história.

I

EMPREGOS & SERVIÇOS
-Glacomini Garden Center contrata: Jardi

neiro. com experiência Interessados comparecer
na, Sede da e;mpresa situado. na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 1233. Centro. - Jaragliá ao '

Sul/SC em frente à Marcatto Center. Horãrío de
Atendimento: 7h30 às 20h.

-Contratamos: Assistente de RH. Experiência
em departamento. pessoal e. folha de pagamento.,.!
Tr: 47 3371 6057 c/ Paula ou comparecer a Rua
João Ianuãrio Ayroso, 607 Jaraguá Esquerdo, mu

nidos de curriculum.
-Conrratamos. Vendedor Interno. Experiência

em 'vendas. Salarío + Comíssão, F: 47 3371 6057c!
Paula ou comparecer a Rua Ioão Januário Ayroso,
607, Jaraguá Esquerdo, munidos de curriculum

-Estampador de Sillc Screen. Com ou sem ex

periência. F: 47 3371 6057 c/ Paula ou comparecer
a ruaJoão Ianuárío Ayro.so., 607 - Iaraguã Esquerdo,
munidos de curriculum

-Contratamos: Desenhista Têxtil. Necessário.
habilidade com o. Corel Draw. Tr: 47 33716057 c/
Paula on comparecer a rua João. lanuáríó Ayro.so.,
607 - Jaraguá Esquerdo, munidos de curriculum

-Precísa-se de revendedoras de perfumes im

portados, lucro. de 100%. Tr: 3276-2100 / 8406-2183.

.Vaga de costureira com experiência em ajus
tes, para trabalhar no. período das 08:30 as 12:00 E

das 14:00 as 19:00. Na Rua: Walter Marquardt, 178
Vila Nova.

-Procura-se pessoa para pernoitar; livre de

aluguel. Pode trabalhar e estudar, de preferência
pessoa.do sexo. feminino, Tratar com Dinaldo pelo.
fone: 3273-2423/9141-9776

-Procuro pessoas de sexo. masculino. maio

res de 18 anos, interessados em trabalhar meio.

períódo, corno ínstalador de som] alarme e úa-
.

va em carros. Interessados entrar em contato

pelo. fone: 3370-0226 no. horárío comercial ou

comparecer na loja B.K."'Perso.nal Som Automo

tívo, na ilha da Figueira.
-Procura-se senhora para morar e cuidar

de idoso, a mulher para cuidar da casa, cozi
nhar e olhar pelo idoso, sem custo. de aluguel;

luz e água. Salário a ser negociado. Tr: 3372-
0879 após as 18:30.

-Senhor trabalha como, acompanhantes de
ídosos' Tratar no tone: 9n9-6794.

'

-Precisa-se de pessoa do. sexo. masculino. para
trabalhar em lavoura de palmeira real situada no.

Rio. Molha, Ofereço. registro. em carteira, salário

cornpaüsel com a função, moradia.• Necessá(iQ" I

ter experiência comprovada na agricultura. Caso.
tenha moto ou carro (receberá ajuda de custo. para
combustível). Tratar pelos telefones 3376-4110,
9163-7000o.u à noite pelo. 9102-6975

I

.,Atelier de- costura Marlene, Jaz reter- .,.

mas de roupas. Contato: 3275-4315 OU
9194-2435 (MARLENE)

-Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18, anos, q�� queiram I

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. cl baixo investi
mente e alto. retomo, Contate478418-3292/9988-
2844 bemestaredínheíroêyahoo.corn.br

-Consórcio contemplado: Crédito.

R$70.500,00, entrada de R$24.900)00 e assumir 106

de R$ 824,06. Crédito R$159.000,OO entrada de R$
55.000,00 e assumir 115 de R$ 1.570,00. Temos ou

tras cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 / 9270-3638.

eza.valdirêyahoo.com.br.
-vende-se Financeira com 02 anos no. merca

do.. Não. precisa de capital de Giro. ne� estoque,
zero inadimplência. Coniato (47) 9601-'3266.

·JARGAS Instalações de Gás de cozinha resi
dencial. TR: 3371-2946/9216-4866

. -Disk Frete em geral, caminhão. Baú com ca

pacidade de 4000 1<.
TR: 8406-2183/3276-2100..
·SV esquadrias e Alumínios, estruturas, saca

das, corrimão, grades de proteção, fogão. indus

trial! concertos e soldas em geral.Ir: 9197-1665 I
9702-9093 com Silvio,

-Procuro serviço. terceirizado pra fazer em

casa o dia todo, Tr: 9119-6794.

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Estratégias Financeiras e de Custos - início. 05/03

I • Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

• Logística: Gestão, Tecnologias e Processos - Início 05/03

• Segurança da Informação - início. 05/03

Aulas noturnas, 3a, 4 a e 5a feiras, quinzenais.
'\

Inscrições abertas.
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RELACIONAMENTO

Como re-ceber
um "sim"

Pesquisa aponta que diante negociações,
de carreira os brasileiros são os que mais

sentem medo

estabelecendo acordos e resol-
FONTE vendo conflitos de interesses

Exame Abril

"Queira ou não, você é um

negociador. A negociação é
uma verdade da vida". Estas

duas frases abrem um dos li
vros mais importantes e ven

didos sobre a arte de negociar,
"Getting to Yes", dos autores

William L. Ury, Roger Fisher.
Se estamos o tempo todo

em nossas vidas, é certo tam

bém que, em uma negociação, o

caminho entre o "não" e o "sim"

pode ser longo e tortuoso e dei
xar muita gente com frio na bar

riga só de pensar no assunto.

Uma pesquisa realizada

pelo Linkedln, com mais 2

mil profissionais em 8 países,
revelou que, diante de nego
ciações, de carreira - que en-

volvem desde negociar um au

mento até o fechamento de um

negócio - os brasileiros são os

que mais sentem medo.

Geralmente, a negociação
com o chefe é a que mais tira

o sono dos profissionais. A per
gunta é: como negociar com

o gestor sem entrar em uma

saia justa? A resposta para esta

questão passa, invariavelmen

te, por uma boa estratégia e

uma postura flexível e aberta

segundo especialistas.
Confira dicas estratégicas para

ter sucesso emumanegociação com

o chefe e aumente as suas chances
de ouvir o tão sonhado "sim":

Ofereça uma contrapartida
Para a coach Marie-Iosette

Brauer, a melhor maneira de

negociar algo com o gestor é
entrar em um acordo a partir
de um processo de persuasão e

não de manipulação.
Esta é a clássica teoria de

negociação chamada "ganha
-ganha", ou seja, as duas partes
conseguem atingir os objetivos
entrando em acordo, saindo da

mesa com sentimentos positivos.
Se você simplesmente fizer

o pedido para sair mais cedo, as

chances de ouvir não são altas.

Mas, ao apresentar os fatos de
maneira clara (a pessoa que ge
ralmente busca está doente), e

explicar que alternativas foram
buscadas (ligou para várias pes
soas e ninguém pode) você con

segue convencê-lo de que é real-

mente importante sair mais cedo

naquele dia.
O próximo passo é oferecer a

contrapartida. Compensar o tem

po no dia seguinte, enviar os rela
tórios mais cedo do que o prazo
combinado são exemplos de como

chegar ao sim do chefe, fazendo
com que ele sinta que vai ganhar
alguma coisa em troca de liberá-lo
antes do fim do expediente.

Entenda OS interesses do seu chefe
Para sócios da consultoria In

gouville, Nelson &Assoc., Francis

co Ingouville e Iulián Lichmann, a

melhor maneira de ouvir um sim
do chefe é calçar os sapatos dele
e compreender a motivação que o

leva a negar um pedido seu.

Se você quer negociar a pos-

sibilidade de trabalhar em casa

às sextas-feiras e seu chefe re

luta em aceitar. Se a razão para
não deixar você trabalhar de
casa é baixa produtividade, você

'pode pedir para demonstrar

que, ficando em casa às sextas
- feiras, vai superar os índices

históricos de produtividade.
Essa estratégia não obteria

resultado se o problema fosse o

temor que outras pessoas fizes
sem o mesmo pedido para ele.'
Daí a importância de saber o

que motiva o seu chefe a negar
um pedido seu.

DIVULGAÇÃO

Fuja de uma postura derrotista. Se entrar na sala do seu chefe tendo certeza

de que vai ouvir um "não", as chances do sfm se tornam menores

_��rI!Ir�����
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A mellior maneira de ouvir um sbn do chefe é calçar
os sapatos dele e compreender a motivação que o

leva a negar um pedido seu

Acredite
" .

no exíto e

controle as
-

'emoçoes
Fuja de uma postura derro

tista. Se entrar na sala do seu

chefe tendo certeza de que vai

ouvir um "não", as chances do
sim se tornam menores. De

acordo com Ingouville e Lich
mann experiências anteriores

muitas vezes contribuem para
este sentimento de derrota, an

tes mesmo de fazer o pedido.
, A dificuldade em controlar

as emoções também pode co

locar tudo a perder. Quando se

tem adrenalina no sangue por

algum motivo, a serenidade e

a inteligência diminuem, expli
cam os especialistas.

Fale o que
tem para
dizere

escute

Ingouville e Lichmann
aconselham que você apresen
te o tema, diga o que quer e

depois escute. É preciso fazer
como no metrô em horário de

pico: antes de entrar, deixe sair,
dizem os especialistas.

Logo após apresentar o as

sunto a ser negociado, peça a

opinião do seu chefe, demonstre

que entende e tente perceber se
há algo a ser extraído das entre

linhas. "Entendendo o mapa da
realidade do gestor, podemos
tomar o caminho mais seguro e

evitar os obstáculos para chegar
ao que queremos", diz Lichmann.

Discuta temas em comum

Um conselho dos especia
listas da lrigouville, é começar a

conversa falando sobre assun

tos e temas em que ambos têm

as mesmas opiniões. De acordo
com eles este é um dos segredos
de sucesso da negociação. "Uma

pesquisa realizada na Grã - Bre

tanha demonstrou que negocia
dores mais bem sucedidos dedi
cam muito mais tempo a falar do

que estão de acordo com a outra

parte do que os negociadores co

muns", explica Ingouville.
Agir assim consolida arela

ção, gera confiança e estabelece
uma ponte que dê acesso à tro

ca de informações. Ou seja, se

seu chefe confiar em você mais
chances você tem de conseguir
com que ele abra as motivações
que o impedem de deixá-lo tra

balhar em casa às sextas-feiras,
por exemplo.
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o que fazer por sua carreira
antes de 2013 chegar

CARREIRA

Especialista afirma que não é

preciso esperar o ano que vem. O
novo pode acontecer na hora que
você definir

tempo deve ser palavra de
ordem nesteperíodo. Dica
de ouro nesta contagem
regressiva para o fim do
ano: liste quais são as ati
vidades prioritárias e cor

ra atrás delas.
FONTE próximo ano novo).

IINão é preciso esperar
o ano que vem. O novo

pode acontecer na hora

que você definir", diz a

consultora organizacio
nal Meiry Kamia. Não é preciso

esperar o ano que
vem. O novo pode
acontecer na hora

que você definir",

Exame Abril

E, finalmente, novem

bro chegou ao fim. Daqui
até a contagem regressiva
para a meia noite do dia
31 de dezembro, aposte,
será um pulo. Mas o es

paço diminuto de tempo
não pode ser justificativa
para deixar as resoluções

_ de carreira pra depois (do
ano novo, do carnaval, do

Tome as rédeas do

tempo
"Quando o tempo é

curto, é preciso focar nos

urgentes", afirma Meiry.
Por isso, administração do

Meiry Kamia,
Consultora

Organizacional .Ao planejar sua carreira para 2013, não foque apenas naquilo
que a empresa precisa, mas, principabnente, nos objetivos que

você quer para a sua vida profissional

CONFIRA ALGOUMAS ATIVIDADES INDISPENSÁVEIS

Passadas as festas de
fim de ano, começa a ma

ratona das avaliações de

desempenho para muitas

empresas.

Dê um gás
Por isso, a dica é focar

ao máximo nos resultados
neste período, de acordo
com Renan Demarchi Si

nachi, da Leme Consulto-

ria. liAs pessoas têm me

mória curta.

Esta é a hora de capri
char na execução do seu

trabalho", afirma.

Converse com seu chefe

Aproveite este período
também para conversar

com seu chefe sobre os pla
nos da empresa para o pró
ximo ano - e, como conse

quência, para a sua carreira.

Coloque sua atuação

em 2012 na berlinda. npri
meiro passo para isso, se

gundo Mariella Gallo, é ma

pear quais os projetos você
esteve envolvido, quais
resultados você entregou,
quais competências adqui-

riu e em que pontos ain

da precisa melhorar. Com
base nisso, 110 profissional
pode investigar qual o tipo
de habilidade será exigida
dele no próximo ano", afir
ma a especialista.

Fique um passo à frente no seu

. plano de desenvolvimento

Para além da lista de de

sejos que teima em rodear
nossa cabeça nesta época
do ano, elabore um plano
de ação para o desenvolvi
mento da sua carreira e pro
cure estar um passo a frente
das demandas. '�s pesso
as fazem muita coisa para
responder às demandas e

nunca antecipam as ten

dências", afirma Sinachi. '�
escolha é sua: você pode se

posicionar junto à manada
ou atuar no desvio padrão".

Em outros termos: seja
proativo na hora de plane-

'jar sua carreira para 2013.

Não foque apenas naqui
lo que á empresa precisa,
mas, principalmente, nos

objetivos que você quer
para a sua vida profissio
nal. IIÉ essencial progra
mar a nossa vida pensando
no curto, médio e longo

prazo", diz Meiry.
Mas, na mesma medi

da, segundo o especialis
ta da Leme Consultoria,
é essencial ter planos do
tamanho do seu bolso - ou

do tamanho que ele pode
chegar. Por isso, fazer um

planejamento financeiro

para 2013 também deve
estar nas prioridades da
sua carreira nestes últimos

suspiros de 2012.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 8 E 9 DE DEZEMBRO DE 2012 I CMJmIeJlIW� 115

DIVULGAÇÃO

CARREIRA

Como

aproveitar
bemotempo
Confira dicas que vão mudar o seu

estado de ocupado para produtivo
FONTE

Noticias Universia

Se você trabalha
durante o dia e estu

da durante a noite, por
exemplo, sabe muito
bem o que é ter muitas
coisas para fazer em um

espaço de tempo insufi
ciente. Mesmo assim, o

desafio não é impossí
vel já que muitos jovens
conquistam o> diploma
e se desenvolvem nos

empregos ao longo dos
anos mesmo com a falta
de tempo.

Para tanto, é necessá
rio ter disciplina e deter

minação. Sem esses dois
elementos é muito mais
difícil separar o tempo
necessário para reali
zar todos os seus deve
res acadêmicos e ainda

apresentar bom desem

penho no emprego ou

estágio.
Na realidade, mesmo

que você tivesse mais

tempo não conseguiria
cumprir o necessário
sem ser disciplinado e

determinado.
Além dessas duas

características, o gran
de segredo para mudar

o seu estado de IIOCU_

pado" para "produtí
vo", mesmo com pouco
tempo disponível, é ser

decidido, ou seja, inten
cional em cada tarefa

que for realizar.
Por exemplo, se você

deseja ler um livro, as

sistir televisão e/ ou

conferir seus perfis nas

redes sociais não faça
isso enquanto realiza os

deveres escolares. Se

pare tempo específico
(intencional) para cada
uma das atividades.

Quanto mais firme você
for nessas decisões, me

lhor aproveitado será
o tempo que você tem

disponível.
Por último, não se

esqueça de que cer

tas fases da vida exi

gem sacrifícios. Se você

perceber que não terá

tempo para ler/assistir
televisão / conferir redes

sociais, aprenda a sa

crificar essas tarefas ou

deixá-las para os finais
de semana, de forma

que seu desempenho
na universidade e no

trabalho não seja pre
judicado por atividades
secundárias e de lazer.

Para os cientistas, as fotos de Cilltotes despertaram um sentimento positivo que ajudou
os universitários a manter o foco durante as tarefas

DINÂMICO

Fotos de animais
fofos melhoram a sua

produtividade?
Estudo aponta que visualizar fotos
de animais fofos melhora a sua

produtividade e foco no trabalho

FONTE versidade de Hiroshima, no
.

Japão, concluiu que a fofura

pode melhorar o desempe
nho no trabalho. De acordo
com a pesquisa realizada,
os profissionais que visuali
zam fotos de animais fofos
durante o expediente apre
sentaram um desempenho
melhor no trabalho. O es

tudo foi realizado com 48

estudantes universitários,
que foram expostos a ima

gens de filhotes, animais

adultos, comidas gostosas

Noticias Universia

Filhotes de cães e gatos
são kawaii. Esta palavra ja
ponesa pode ser traduzi
da para o português como

aquilo que é fofinho. E
tudo aquilo que é fofinho

produz sentimentos positi
vos nas pessoas. Mas qual
a influência -dessas boas

O grande segredo para mudar o �eu esta- sensações no comporta-

do de "ocupado" para "produtivo é ser in- menta humano? A partir

tencionai em cada tarefa que for realizar
desta per�nta, um grup?

• " .! • i n II.. II j í � I p�sqll\1P.ad,Qr�� I qaoUw-

ou objetos neutros antes

de realizarem atividades

motoras, como pesquisa e

escrita.
Para os cientistas, as fo

tos de filhotes despertaram
um sentimento positivo
que ajudou os universitá
rios a manter o foco du
rante as tarefas. A pesquisa
concluiu que a visualização
de imagens bonitas tem um

efeito positivo sobre o de

sempenho comportamen
tal em tarefas que exigem
cuidados.

Portanto, a sugestão dos

pesquisadores é observar

algumas imagens de ani

mais fofos antes de realizar
um a tarefa importante.

A sensibilidade

provocada por

fotografias fofas
é mais do que
um estímulo

positivo que cria
boas sensações.
Ela pode deixar
as habilidades
motoras mais

suav�s.

.<

Hiroshi Nittono,
pesquisador chefe,

do estudo.
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Temos nosso

próprio tempo•..

(Renato Russo)

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

A JUSTiÇA entre o equilibro da balança e o

poder da espada•••

"MinhaJustiça não é cega. É uma Lady de olhos abertos, ágil, acessível, altiva, democrá

tica e efetiva. Tirando-lhe a venda, eu a liberto para que possa ver. Pornão ser necessário ser

cego parafazerjustiça, minha Justiça enxerga e, com olhos bons e despertos, éjusta, pru
dente e imparcial. Ela vê a impunidade, a pobreza, o choro, o sofrimento, a tortura, os gritos

de dor e a desesperança dos necessitados que lhe batem à porta. E conhece, com seus olhos es

pertos, de onde partem os gritos e as lamúrias, o lugar das injustiças, onde mora o desespero.
Mas nãosâ vê e conhece.Age. A minha, é umaJustiça que reclama, chora, grita e sofre. Uma

Justiça que se emociona. E de seus olhos vertem lágrimas. Não porser cega, mas pela angús
tia de não poder ser maisjusta. (Damásio deJesus)"

Com inspiração na mitologiagrega
através deusa "Ihêmis; ou na romana

com o nome "lusutia; ajustiça sempre

foialmejada em todos os momentosda
história. Em especial, poraqueles que

_
buscam o equiliatio dos relações sociais

e aforça da legislação paraa manuten

ção do EstadoDemocrático deDireito,
representadosatravés da balançaeda

espada que tão bem são sustentadas

pela deusa daJustiça.
Nossa Constituição Federal de

1988, em seu preâmbulo, expressa
mente cita aJustiça como um valor

supremo, tão significativo que épor
diversas vezes reproduzido em seu

corpo, eainda evidenciado na própria
estrutura do PoderJudiciário.

O dia 08 dedezembro édesignado
como o 'Via daJustiça':Justiça essa que
não seleciona assituações, que não se

destina apenas uma classe, que não

determina tão somente sua letra nos

julgadosproferidospornossostribu
nais, masque, clama porsua aplicação
em todos os casos concretos, queanseia

por uma sociedade mais digna e pela
preservação dos direitos a todos os

cidadãos.
Oseriado brasileiro "Naformada

lei" retrata as indignações em busca
desituaçõesjustas, dapreservação do

direito eda igualdadede condições.
Da mesmaforma nofilme "Tempo de

Matar'; o instinto de buscaro certo, nos

faz refletira respeito da tão sonhada

'Justiça':Ainda há de se destacaros

filmes ''Filadélfia'; "Questão de honra';

"OJúri'; '.íls duasfaces de um crime';
"Amistaf; "Advogado do diabo'; dentre

.

tantos 'outros, em que aJustiça é o alvo
de discussão e dosfinais almejados
comofelizes.

Nos dias atuais, os noticiários

apresentam a versão dos casos que
chocam a sociedade, osjulgamentos
dos Tribunaissãofacilmenteacessa

dos, e o clamordos cidadãos manifes
tados nas ruasatravés deprotestospor
uma vida melhor.

O quefaltapara quea nossa

deusa tomeforma?Para que aJustiça
ganheforça.naSociedade?Para que
nossa convivência possa representar
agarantia de respeito aos direitos

minimos de cada cidadão?
Precisamos de consciência ética e

moral, de conhecimento dos direitos
e dos responsabilidades, eainda de
habilidade suficientepara adequaro

certo, o bom, e ojusto em nossas atitu

des, afinal, se cada umfizera sua parte,
a tão sonhadaJustiça, pode se tornar

realidade.
Eque para todos as reflexões possa

seraplicada a melodia de Vinícius de

Morais, em prolda sociedade mais

digna, tal como ofez o ilustre mestre

LuizEduardo Guntherem uma de
suasaulas, pois, que esse sentimento de

Justiça incorporeas diversas atitudes

dos seres humanos e "Que não seja
imortal, posto queéchama, mas que
seja infinito enquanto dure (Soneto de

Fidelidade)':
Sempre inspirada em RuiBarbosa,

ainda hádese destacarquedevemos
"EstremeceraJustiça, viver no trabalho
e não perdero ideal" independentedos

circunstâncias, dificuldades e obstá
culos! Que tenhamos muitosdias de

JUSTIÇA para comemora!

ARGUMENTAÇÕES ESPECIAIS:

Emhomenagem ao dia comemorati

vo daJustiça, através de sua deusa, a parti
cipação especial é representada por duas

gerações (mãe e filha), as quais aprofun
dam seus conhecimentos em prol do jus
to. De um lado a mãe,' MARIA FRANCIS

CA CARNEIRO, doutora em Direito pelo
UFPR, com pós-doutorado em Filosofia

pela Universidade de lisboa, através de
sua poesia retrata a importância da dedi- .

cação pela Justiça, "Um jurista, Não deve

ser, Somente um jurista, Porque, Se ele
for somente, Um jurista, Jamais será um".

E de outro, a filha MARIA FERNANDA

LOUREIRO, mestre em Direito Empresa
rial e Cidadania (UNICURITIBA), anali

sando o tema e a poesia, elucida que "Este

poema traz a ideiade que o juristadeve ter

conhecimentos também em outras áreas

davida, e não somente no direito, porque,
se assim for, ele não compreenderá a so

ciedade como um todo e não poderá con

cretizar devidamente a Justiça. Por isso a

importância da formação interdisciplinar
do jurista, nos tempos atuais, para que ele

possa efetivamente fazer Justiça. pois a

sociedade está cadavez mais complexa e,

portanto, interdisciplinar. Gostaríamos de
ressaltar a consolidação, ao longo destes
últimos dez anos, da interdisciplinarida
de e da complexidade no âmbito da in

vestigação metódica do Direito; uma ten

dência já há um bom tempo preconizada
que, com efeito, tem sido levada a cabo.

A interdisciplinaridade e a complexidade
na formação juridica são, sobretudo, urna

consequência das transformações da so

ciedade e da ciência, sem as quais não se

pode consolidar a Justiça'.

www.ocorreiodopovo.com.br
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Por incrível que pareça, ambientes
.

irifonnais, um simples almoço e até uma

cervejinha podem ser mais eficientes na

hora de fechar um. negócio

FONTE

Administradores.com

Quando Aline' Pinheiro
terminou de correr o Circui

to das Estações Adidas, no

Rio de Janeiro, jamais pode
ria imaginar que, momentos

depois, iniciaria um conta

to que culminaria em um

grande negócio para a em

presa que trabalha. "Depois
que terminei a prova fui para
a tenda que oferece mas

sagem e lanchinho para os

competidores. Lá, comecei

a conversar com uma pessoa
chave da agência 02 Corou

nicação. Em meio ao nosso

papo informal, descobrimos
o que cada uma fazia profis
sionalmente e percebemos
que as duas empresas po
diam fechar uma parceria",
conta Aline, que é coordena
dora de engenharia e tecno

logia da Radix. A partir desse

contato, a ideia da parceria ,

evoluiu ao ponto da agência
02 e a Radix fecharem efeti
vamente o negócio.

O que até parece ser um

caso inusitado de fechamen
to de negócio, na verdade, é
bem mais comum de acon

tecer do que muitos ima

ginam. Uma considerável

gama de negociações, estra

tégias empresariais e criação
de novas idéias acontecem,

graças e especialmente, a

um ambiente fora dos 'escri

tórios. Inclusive têm pessoas

que preferem trabalhar ape
nas desse jeito.

A troca do cartãozinho

Quem já foi em alguma.
feira de negócios já deve ter

observado pessoas distri
buindo enlouquecidamente
seus cartões corporativos.

Muitos, inclusive, parecem
até entregadores de pan -

.

fletos de sinais de trânsito
- apenas um desconcertan

te "bom dia", a entrega do
cartão e passam para seu

próximo alvo. Mas calma

se você pensou em imitar
essa estratégia: o resultado

da jornada é, geralmente,
menos eficiente do que um

simples cafezinho ou um al

moço com um grupo redu

zido de pessoas.
Que tal uma cervejinha?
Se urna comunicação in

formal com pessoas desco

nhecidas pode, ser útil, essa

forma de contato mais des

pretensiosa, dentro das em

presas, pode funcionar ain

da melhor. O próprio happy
hour da sexta-feira depois
do expediente pode ajudar
no ambiente diário da orga
nização, pois se cria um cli -

.

ma de maior camaradagem
entre os profissionais.

No entanto, como não

poderia deixar de ser, os ex

cessos são sempre perigosos.
'�s pessoas não podem ex

ceder na bebida, na comida.
O .momento é descontraído,
mas é sóbrio. As pessoas que
vão estar ali irão encontrá

-lo no dia seguinte. Dividir
a conta, não beber demais.

Etiqueta do happy hour", in

dicam especialistas. i

É preciso -saber aprovei
tar os momentos, sejam eles
os mais. casuais, para se co

nectar com outras pessoas e

construir relações.
E é nesse ponto que

existe uma espécie dertem

pera" que muitos profissio-'
nais envolvidos no mundo

. corporativo esquecem de
utilizar em suas rotinas re

cheadas de negociações: o

toque mais humano.
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A mudança estrutural nas

organizações está cada vez mais

orientada pela competição ou

pela necessidade de eficiência, ou

mesmo para UcIar racionalmente

com a incerteza e restrições.

Alidor Lueders, Consultor •

empres
alidor@lueders.com.br

A importância da adequação contínua da estrutura

organizacional na empresa

Como reflexão da globaliztlfão,
que cria um ambiente ainda mais

competitivo, não temos dúvidas de que
o poderda mais alta qualidade vem

da aplicação do conhecimento, que éa

mais democráticafonte de poder, pois
podeser utilizada simultaneamente

porduas pessoas distintas e possibilita
que seja gerado mais conhecimento.

As organizações, independente
mente de seu tamanho (microempresa,
pequena empresa, média, grande
multinacional, etc.) devem continua

damente adequara sua estrutura, às

suas estratégias de desenvolvimento,
inclusive comoforma de adquirir e

geriro conhecimento e sercompetiti
va. A adequação da estrutura torna o

modelo das estruturas organizacionais
muito similares, podendo ser consequ
ência do mecanismo de mcionalização
e da burocratização que se impõe em

função do mercado e que se desloca

também para atenderas categorias
profissionais. A mudança estrutural

nas organizações está cada vez mais
orientada pela competição ou pela ne

cessidade de eficiência, ou mesmo para
lidar racionalmente com a incerteza e

restrições. Mas quegeralmente levam

a similaridade em termos de estrutura,
cultura e resultados, pois tendem a en-

PREPARO

frentar o mesmo conjunto de condições
socioeconômicas e ambientais.

As organizações não competem
somente por recursos e clientes, mas

também por poderpolítico e legiti
mação institucional, poradequação
social, e adequação econômica, o

que as pressiona em direção a uma

adaptação ao mundo exterior, exigin
do mudanças em sua estrutura. Boa

parte da similaridade nas estruturas

deriva dofato de que, apesarde haver
considerável busca de diversidade de
modelos organizacionais, há relativa

mente pouca variação a ser selecio
nada. As novas organizações tomam

como modelo as organizações mais

antigas, e os administradores pro
curam ativamente modelos em que
se basear. As mudanças da estrutura

podem não ser inconsequentes, pois as

pessoas que se envolvem na defesa de

suasfunções podem alterar as relações
de poderdentro da organização.

As mudanças na estrutura organi
zacional podem:

a) decorrer de pressões coercitivas

emanadas dos órgãos governamen
tais e para dar resposta aos mesmos.

Exemplos:
- produtores adotam novas

tecnologias de controle de poluição

para se adequarem a regulamentação
ambiental;

- novas normasfitossanitárias
para alimentos;

- necessidade de adequar-se a

obrigações legais, fiscais, contábeis, etc.

que impactam no sistema racionali

zado e complexo;
- requerimentos legais, sobre

exigências de relatórios contratuais,
demonstraçõesfinanceiras, etc. para
ser companhia aberta ou participar
em licitações públicas.

b) decorrer da necessidade de se

procurardar respostas padroniza-
das a incertezas,' que se constituem

em força poderosa que encoraja a

imitação. Pois, quando as tecnologias
são mal compreendidas, as metas

são ambíguas, ou o ambiente cria

uma incerteza simbólica, as orga

nizações podem vira tomar outras

organizações como modelo. A empresa
imitada serve comofonte conveniente

de práticas que a organização que a

copia pode utilizar. Os modelos podem
ser difundidos inclusive, por meio de

transferência ou rotatividade defun
cionários ou associações de classe.

c) decorrer de pressões normativas,
tendo comofonte principalmente a

profissionalização. Ex.: atualmente

a necessidade de "admitir e/ou reter

talentos': O maior crescimento entre as

profissões tem sido entre profissionais
das organizações, particularmente
gerentes e profissionais especializados
de grandes organizações (carreira Y).
Somente o comprometimento organi
zacional e a lealdade do profissional
com a empresa, não é mais o suficiente
paragarantia do emprego. É necessá

rio profissionalizar-se e atualizar-se
continuadamente. As organizações
procuram novos profissionais com

ampla visão, que sejam líderes, que
tenham determinação, relacionamen

to e desenvolvam seus sucessores, etc.,
o que também leva as organizações à

mudança da estrutura.

d) além disso, o que difunde é
impacta na similaridade do modelo

organizacional da empresa são aspec
tos como:

- o apoio da educaçãoformal e da

legitimação em uma base cognitiva,
produzida por especialistas universi

tários (livros, revistas técnicas, etc.);
- o crescimento e a constituição

de redes profissionais que perpassam
as organizações e por meio dos quais
novos modelos são difundidos;

- a seleção de pessoal de alta per
formance e sua contratação oriundos

do mesmo ramo industrial, promo
vendo-os para cargos mais elevados;

- a profissionalização da gestão
tende a caminharpróxima a estrutu

ração de áreas organizacionais;
- a troca de informações entre

os profissionais contribui para uma

hierarquia de "status'; comumente

reconhecida, que se toma matriz de

fluxos de informação e movimentos de

pessoal entre as empresas;
- os administradores de organiza

ções podem ter o seu valor reforçado
por meio de representação em Conse

lho de outras empresas;
- a necessidade de atrair e reter

profissionais talentosos requer criar

novas oportunidades na estrutura.

Concluindo, à medida que as

organizações apresentem eficiência e

eficácia e estarem bem sucedidas, as

mesmas são recompensadas por tor

nar-se maisfácil envolver-se em tran

sações com outras empresas, atrair

e reter pessoas, serem reconhecidas e

respeitadas, etc. Daí a importância e o

desafio que a alta administração tem

de refletir e adequar continuadamente

a sua estrutura organizacional para
estar preparada e enfrentar os desafios
e as mudanças de valores, padrões e

paradigmas, que o mercado impõe.

,

Como conquistar o recrutador na entrevista

Além do currículo

bom, seu

comportamento diz

muito sobre você e

pode fazer com que

ganhe pontos na

entrevista

FONTE

Carreiras e Empregos
)

A forma como você pr�para
seu currículo é importantíssima
no processo seletivo, pois é por
onde o recrutador lhe "acha".

Porém, a entrevista é a parte de

finitiva, na maioria das seleções.
� aí que entra a capacidade

de cativar o entrevistador. Você

pode ficar atrás de outros can

didatos no quesito especializa
ções' por exemplo, mas o seu de

sempenho na hora na entrevista

pode fazer a diferença e colocar

a vaga no seu colo.
O primeiro passo para tentar

cativar o recrutador é se colocar

no lugar dele. Então, de acordo

com a descrição da vaga, imagi
ne qual o perfil de candidato que
você contrataria, quais reações
você esperaria da pessoa, entre

outras coisas. Assim fica mais fácil

se portar estando do outro lado.
Pronto para iniciar a entrevis

ta? Procure ser amigável, sereno,

ponderado. Imagine que quaisquer
exageros podem soar de forma es

tranha e fazer o recrutador colocar

um pé atrás em relação a você.

No mais, faça o básico. Vá

vestido de acordo com o que se

pede na descrição da vaga (vale
perguntar ao telefone, caso não

tenha nada escrito, se a empresa
tem algum código para vestuá

rio), procure enaltecer suas qua
lidades sem parecer arrogante. E

nunca se esqueça, o seu "papo"
será o mais importante para

conquistar o recrutador.

Vale a pena conferir!

Vá vestido de acordo com o que se pede na

descrição da vaga
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Bernt Entschev

Muitas criançasjá nascem com o

destino profissional traçado: herdara

empresa dafamília. Algumas optam
por outros caminhos ao longo da vida,
e optam por carreiras em segmentos
diferentes, mas muitas crescem sabendo

que um dia ocuparão o cargo do pai ou

da mãe na empresa dafamília.
Quando ofilho herda o reino de seu

pai, ele lutará as mesmas batalhas, for
talecendo os laçosfamiliares. Entretan
to, também estará sujeito a ter que ouvir
conselhos dos outrosfamiliares, lutar
contra os irmãos pelo poder e intitular o

primo como "conselheiro do rei':
Dessa união profissional entre

parentes, vários resultados podem
surgir, dentre eles, os casos abaixo:

Muita ou pouca exigência
Na minha trajetória profissional,

tive a oportunidade de conhecer muitas

Se

o

Quando o &lho herda o reino
de seu pai, ele lutará as

'mesmas batalhas,_o
OSIaços_

específicas entre osfuncionários-paren
tes. Iodes estão cientes das regras e desse
documento. Todos têm metas a serem

atingidas e resultados a serem obtidos.
Se, poracaso, isso nãofordevidamen-
te cumprido, estão sujeitos a sairda

empresa. Ou seja, são tratados como um

funcionário comum.

Se você está pensando em entregar
o comando do império aos seusfilhos
ou contratar netos, irmãos e primos,
pensena empresa de maneira profis
sional. Misturar as coisas de maneira

impetuosa é perigoso e a çontratação
deve serfeita somente se o profissional
for competente e adequado para aque
la posição. Deve conhecer a empresa
e passar por um período de apren
dizado, conhecendo diversas áreas
da empresa. Esta é apenas uma das
tantas maneiras de profissionalizar a

contrataçõo defamiliares.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Herdando o reino
empresasfamiliares. A minha empre
sa, inclusive, é uma delas. Trabalhei
durante oito anos com minha.esposa
e hoje meufilho está na gestão da De
BerntEntschev. É uma realidade muito
comum, mas que precisa ser levada a

sério e com profissionalismo.
Conheci uma empresafamiliar que

cresceu bastante no sul, especialmente
no Paraná. As duasfilhas do dono desta
empresa trabalhavam com ele, ambas
em cargos de diretoria. Entretanto, creio

que ele pecava pelo excesso. Cobrava
mais asfilhas do que de qualqueroutro

profissional na empresa, criando certo

desconforto porparte dosfuncioná
rios. As discussões eram constantes e

a cobrança por resultados excessiva e

desproporcionalcom as metas traçadas.
Acredito que ele procurava compensar
ofato tercolocado afamília na gestão
da empresa com esse tipo de atitude.

,

iec a e z

A Meta R ter e' 'za ar

Solicite uma visita.

A Meta RH Multiservice atua com competência
e seguranca nas seguintes áreas:

.

�
.

• Recmtamenfo e Sefeção;
-Traba!ho Tfmporário;
• Terceirtzação de Mão-de-Oura;
.. Limpeza e Conservação;
• Portaria g Recepção.

Entretanto, o resultado disso pode ser tão
ruim quanto o daquele que nada cobra
do parente e não tem punho para tomar

uma atitude condizente com a situação.
Esta é outra situação, ainda mais

comum: aquele que contrata apenas
porque o sujeito éseu irmão, filho ou

primo, sem se importar muito com a.
sua qualificação profissional.

A empresa de uma conhecida da
minha esposa estáfadada àfalência
desde quando seusfilhos assumiram a

presidência e a vice-presidência. Ambos
os meninos eram recém-formados, sem

nenhuma experiência no mercado
de trabalho, mas logo assumiram a

alta gestão da empresa. Por mais que
contasse com poucosfuncionários,foi
o suficiente para os mesmos perderem
o respeito pelo seu trabalho. Os garotos,
com pouco mais de vinte e cinco anos,
mesmo com um pouco de auxílio da

experiência dos pais na gestão, não sou

beram administrar a empresa e perde
ram muitosfuncionários - queficaram
inconformados e desacreditados com

a situação. Como resultado, a empresa
encolheu e perdeu credibilidade perante
o público interno e externo.

Profissionalização
Essa outra história que contarei

é um exemplo muito bacana de que
é possível, sim, trabalhar em família
e de maneira saudável, desde que a

, . u

empresa passe por um seno progra-
ma"de prcfissionalizaçõa e que os

parentes/gestores tenham competên
cias alinhadas ao perfil e necessidades
da organização. Esse exemplo é de
uma empresa, também do sul, que
possui um lucro bilionário, apesar de
ser uma empresafamiliar.

Criaram um documento com regras
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Para afasta os ladrões

PM realiza rondas nas casas
Inscrições para o

programa "Viagem
Segura" estão abertas
para moradores que
irão viajar nas férias

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

Débora Remor

A segurança no período de fé
r\.rias, quando as famílias fe
cham as casas e vão para a praia,
está garantida para quem aderir
ao programa Operação Viagem
Segura, da Polícia Militar. Ao fazer
o cadastro, os veranistas garan
tem maior atenção às residências
e ao comércio de 14 de dezembro
até 25 de fevereiro de 2013.

"Com o 'Viagem Segura', a

PM consegue direcionar o foco
da atenção nas ruas onde as

casas estarão vazias, e assim
diminuir o número de ocorrên
cias de furtos e arrombamento",
disse o chefe de Planejamento,
major Gilda Martins de An
drade Filho. Para este verão, a

expectativa é que a operação
atenda a aproximadamente 700
residências nos cinco municí

pios da região.
Para ter a casa vigiada du

rante o período, o morador
deve preencher o formulário,
disponível no site (veja quadro),

Como se cadastrar:

• Acesso o site da PM

www.14bpm.com.br e clique
no link "Viagem Segura."

• Preencha o formulário
com os dados pessoais e o

período de viagem.
• Entregue pessoalmente

o formulário preenchido
na PM' da cidade, das
13h às 19h, de segunda
a sexta-feira.

• Anote o telefone e e-mail .

da PM para avisar caso

haja alguma alteração na

programação das suas férias.

EDUARDO MONTECINO

f •

�rM<R71= 1 aRIIPI4
AÇÃO Residências cadastradas terão visitas de policiais até 25 de fevereiro

e entregá-lo pessoalmente na

unidade da Polícia Militar da
cidade. "Fazemos no mínimo
uma visita diária, deixamos
um bilhete relatando a hora
em que a guarnição este no

local e, se houver alguma ir

regularidade, entramos em

contato com o proprietário",
explicou Major Andrade.

O morador, porém, não

pode deixar tudo por conta da
Polícia, ele também precisa se

precaver. Não deixar a luz ex

terna sempre acesa ou evitar

que os jornais e revistas se acu-

mulem na caixa de correio ou

no jardim são alguns dos cui
dados básicos necessários para

.

complementar a segurança.
No ano passado, 554 re

sidências se cadastraram na

Operação e não houve nenhu
ma ocorrência nestes locais.
A Viagem Segura é realizada
desde 2003 em Iaraguá do Sul e

ampliada, em 2010, aos muni

cípios de Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder. O
último registro de ocorrência
foi em 2005,. quando um ho
mem foi preso dentro de uma

casa no bairro Baependi pelos
policiais que faziam a ronda.

Apesar do descolamento
de alguns militares para as

cidades litorâneas, o policia
menta da região do 14° Ba
talhão da PM não será preju
dicado' segundo o chefe de

Planejamento. "Foi solicitado
o deslocamento de 30 poli
ciais' porém este número nos

comprometeria. Por isso o

Comando pediu uma redução
de 20 policiais, para não pre
judicar o trabalho nas nossas

cidades", explicou Andrade.

Cuidados básicos:
• Tranque bem portas e

janelas, feche o registro da

água e desative a campainha
• Não deixe lâmpadas acesas,

dê preferência a sensores de
movimento ou fotossensores

• Evite cadeados externos,
eles alertam que você
não está em casa

• Evite o acúmulo de papéis em

frente de casa. Suspenda a

assinatura de jornais e revistas
ou peça a algum parente

ou vizinho para recolher o

material
• Deixe seu número de

telefone com um vizinho
e peça o dele para caso

alguma coisa aconteça você

possa ser comunicado
• Não deixe joias, dinheiro e

pertences valiosos em casa,
mesmo que seja dentro de
cofre. Leve na viagem
ou guarde no banco

• Atenção aos comentários

a respeito da viagem, avise

apenas pessoas de confiança,
longe deestranhos

• Não deixe recados sobre
a viagem na secretária
eletrônica

• Tire da tomada aparelhos
elétricos e eletrônicos, atenção
ao prazo de validade de

alimentos, retire todo o lixo de
dentro de casa, não esqueça
de pagar as contas, faça uma

revisão no seu veículo

Guaramirim

. Jovem morreao cair da moto
CarlaAparecida Gonçalves, de 19 anos,

dirigia uma moto Yamaha, com placas de
Pomerode, quando perdeu o controle pró
ximo ao Cemitério do Brüderthal, na SC-

413, em Guaramirim. Ela morreu na hora,
no início da madrugada de sexta-feira. A
mãe da jovem, Bernadete Terezinha Gon

çalves, também estava na motocicleta e

foi levada ao Hospital São José, de Jaraguá
do Sul, com múltiplas fraturas. Carla será

sepultada as 10h deste sábado, no Cemi
tério Municipal de Pomerode.

Corupá

Celebração
no Seminário

- o Seminário Sagrado Coração
de Jesus, de Corupá, encerra as

atividades em comemoração aos

seus 80 anos neste domingo. Para
marcar a data, a congregação vai
receber uma réplica da imagem
de Nossa Senhora Aparecida, en

viada do Santuário Nacional, que
fica em Aparecida do Norte, no

Vále do Paraíba, em São Paulo. A

peça é um presente da instituição
para marcar o Dia Mariano, que
é comemorado no Seminário. "É
algo inédito para a nossa região",
explicou o padre José Napoleão
Lauriano dos Santos.

A partir das 9h, os fiéis vão se

concentrar no pátio da Igreja Ma
triz São José, de onde sai uma car

reata até o Seminário. A réplica da

figura será colocada em um dos
caminhões do Corpo de Bombei
rosVoluntários de Corupá. A ban
da Jazz Band Elite será responsá
vel pelo cortejo até a capela, onde
será realizada uma celebração a

partir das 10h. "Nossa Senhora
vai ser recebida com uma mis
sa celebrada pelo padre Mauro
Vilela do Santuário Nacional",
destacou o padre. Além das ma

nifestações religiosas, será realiza
do um almoço no restaurante do
local. "As pessoas devem ligar para
reservar os tickets", lembra.

A expectativa do padre é que o

público seja expressivo como nos

últimos eventos realizados. Ele
destaca que a representação ma

terial é uma maneira de reavivar a

. fé das pessoas com a Padroeira do
Brasil. "O povo brasileiro sempre
teve muita ligação com Nossa Se

nhora, por isso, esta imagem vai
ficar na nossa capela para a vene

ração do público", explicou. Outro

destaque, segundo ele, é que o se

minário foi a primeira instituição
.

religiosa da Diocese de Ioinvílle
que recebeu uma réplica da ima

gem da santa como presente. "Ela
vai ficar à disposição de todos os

devotos, dos seminaristas e visi
tantes para que eles encontrem o

aconchego da nossa mãe".

Serviço:
o quê: acolhida da imagem

de Nossa Senhora Aparecida.
Quando: domingo, dia 9, as

10h. Onde: Seminário de Co

rupá. Quanto: a entrada é fran
ca nas celebrações. O almoço
custa R$ 20 por pessoa . Mais

informações pelos telefones:
3375-1194 ou 3375-0071.
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Previsão do Tem.po
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Calor diminui no

fim de semana

Sábado: Tempo instável
com predomínio de
nuvens, algumas aberturas
de sol e condições de
chuva e temporal isolado.
A temperatura diminui
em relação a.sexta-feira,

Domingo: Na madrugada
ainda ocorre chuva isolada.
No decorrer do dia, o sol
volta a predominar devido
a uma massa de ar seco

Temperatura mais amena.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

,� ilII,$
Nublado Chuvoso Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaragq.á
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Nordeste 6km/h 80
• 9h Leste 6km/h 92
• 12h Leste-Nordeste 8km/h 87
• 15h Leste 10km/h 70

20mm

90%
• 18h Leste 11km/h 63

de possibilidade
• 21h Leste 12km/h 82 de chuva,

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2

A Origem dos Guardiões - Dub. - 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20
• Ted - Leg. - 114:40, 16:50, 19:00,21 :10

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE ,6/12

'. NOVA 13/12

• CRESCENTE 20/12

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul

Região

Previna-se!

/
.:IiI,J;.,� ii

AMANHÃ
MíN: 17°C

MÁX: 27°C

SEGUNDA

MíN: 15°C

MÁ)(: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 11h51: 1,5m
• 23h34: 1,6m
• Balxamar
• 7h06:0.4m
• 1Bh21: O,3m

Ilaia(
• Preamar
• 11h31: O,Bm
• 22h12: O,9m
• Balxamar
• 5h04: O,3m
• 17h14: O,3m

Florianópolis
• preamàr
• 10h26: O,9m
• 21h47: O,9m
• Baixamar
• 5h13: O,2m
• 17h36: O,3m

Imbiluba
• Preamar
• 12h: O,6m
• 23h34: O,5m
• Balxamar
• 4h43: O,2m
·17h: O,2m

Tábua
das marés

CHEIA 28/12

r
I" I" 'I ;,j

I 1/ I
I ii

,

, Qossatem71go " A Recreativa a primeira revista de Ralayras cruz,?das do Brasil "

I 'I li I I, I '
f I" I,
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r

I I, I I II i
I
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HORIZONTAIS
1. Grande planície
2. Indivíduo que pertence à classe eclesiástica
3. Um que ajuda enterrar os mortos
4. Abreviatura (em português) do Peru / Dar passos
5. De mau caráter / Parte abrigada de um porto,

onde se podem recolher embarcações para fugir
do mau tempo

6. Cidade mineira, próxima a Divinópolis
7. Fio (sintético) curto e duro, como o da escova

de dentes / Pó branco usado na construção civil
8. Abreviatura de hectare, medida agrária de su

perfície equivalente a 10.000'm2 / Anel metálico

9. Usar corda ou barbante para atar

10. Um sistema operacional em informática / Capi-
tal em circulação _

11. Exercer influência irresistível sobre
12. Bebida feita de suco de limão, água e açúcar
13. Cuidado I Sigla do estado de Palmeira dos ín- 10

dios e Maceió.

/

VERTICAIS
1. (Fam.) Executado com minúcias, com apuro
2. Os extremos do... Pantanal/Famoso filme de 13

Arnaldo Jabor (1981) / As iniciais do cantor e

compositor Lulu
3. Dar existência a, conceber novamente / Desta

maneira
4. Mo�de em que se aperta o queijo para lhe dar

forma e espremer o soro / Modificar, tornar dife
rente / Uma consoante bilabial

5. (Fig.) Mulher da qual alguém fez sua musa inspi
radora I Contador de histórias

6. Os compromissos a serem cumpridos por al-

guém I Ladrão "

7. Que sofreu corrosâo lenta e prolongada I Res-
friado

8. Uma injusta discriminação I (Fig.) O tempo de
existência ou de funcionamento de uma coisa

9. Neste momento / Relativo a trabalho.

í 2 4 5, fi 73 8. 9

2

II

II
II
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II II

II

II
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4

5

6

7

8

9

12
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onto de Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Operação Porto das Propinas
A

Eta Brasilzão! Desde que a Po-
lícia Federal desbaratou mais

uma quadrilha ligada ao antigo
e ao novo governo federal, e que
apontou a senhora Rosemary
Noronha - ex-chefe de gabinete
da Presidência da República em

São Paulo como uma das artí
fices da engenhosa maracutaia
bananesca tupiniquim, a turma

da roubalheira ínstítucionalíza
da que embebedou-se e lambu
zou-se com os vinhos do poder
instalado em Brasília, passou a

coçar-se mais do que aquele que
ao invés de limpar-se com água
limpa, resolveu esfregar uma fo
lha de urtigueira pelo corpo. E

não é pra menos.

A operação "Porto Seguro" re

alizada pela Polícia Federal, que
bem poderia ter sido batizada de

operação "Porto das Falcatruas",
pois que este último rótulo lhe
cairia bem melhor, abriu (mais
uma) caixa de pandora de uma

rede de promiscuidade existente
entre os setores público e o priva
do no Brasil, que de maneira in
sistente parece resistir no cenário
administrativo e político nacio

nal, e que parece ter mais vidas do

que o imortal personagem Iason,
que no thriller batizado de 'sexta
feira 13', já no seu episódio núme
ro 28 não morre nunca. E quando
acreditamos que ele morreu, eis

que renasce, ou do fogo, ou do

lago, ou até do esgoto, como tam

bém reaparecem os personagens
que ocupam lugar de protagonis-

tas na operação Porto Seguro, re

alizada pela Polícia Federal.
Esta quadrilha da ladroagem,

instalada em um imponente es

critório num edifício situado na

Av. Paulista, na capital de Sp, sob a

batuta e ingerência da ex-chefe de

gabinete da Presidência da Repú
blica em São Paulo - como nunca

antes existiu na história deste país,
.

recebia propina em troca de inter

mediação de interesses privados
em órgãos da União, incluindo se

tores ligados ao entorno do ex-mi
nistro José Dirceu. Sim, aqui nes

ta operação Porto Seguro o Todo
Poderoso do PT também aparece,
como era de se esperar.

a que se vê agora é uma ten

tativa desesperada da frente par
lamentar da falcatrua petista e

de sua base aliada instalada no

Congresso Nacional, para blindar
uma eventual exposição dos la
drões protagonistas da operação
Porto Seguro, aos parlamentares
que, ainda que' sob o enfoque
político, mobilizam-se para criar
uma CPI para investigar o que
todo mundo já sabe, ou seja, de

que a podridão governamental
está enraizada e continua corro

endo nossas instituições e dando
vazão aos recursos públicos que
deveriam ser usados em benefí
cio da sociedade.

O sem noção José Dirceu, que
foi condenado pelo STF a mais de
10 anos de prisão, chegou a dizer

que a sociedade brasileira e a mí
dia estão querendo transformar

a operação Porto Seguro em um

"mensalão 2". Este pária demente,
que insiste em fazer de conta que
vive em um mundo em que ele

pode fazer tudo, assim como a sua

quadrilha, de doido não tem nada
e ainda acredita na benevolência
da memória do povo brasileiro. A

esperança que resta, é considerar

que ao menos em termos de ex

pectativa de vida, ele já dobrou o

cabo da boa esperança e, já de
vendo avistar o que o outro lado
da vida lhe reserva (acreditando
lhe ser bom - por óbvio), não te

remos de conviver muito tempo
com pessoas da estirpe como a

dele, que só soube se aproveitar
dos cofres públicos e surrupiar
o respeito, a ética e a moral dos
brasileiros, deixando os seus sé

quitos petistas inebriados e em

um estado de completa letargia,
aguardando a saída do estado de
coma que lhes empurra, cada dia
mais, para as páginas mais negras
que estão sendo escritas na nossa

história como República.
É muita sacanagem e o povo

não pode suportar tamanha pro
miscuidade governamental. a
trabalho pela implantação de
condutas éticas e morais, com

respeito às leis e às instituições,
em todos os' níveis de atuação, é
uma tarefa que não pode parar
em nenhum momento e sob ne

nhuma hipótese, pois só com tais
fundamentos éticos e praticados
sob o pálio da moralidade, é que
teremos um Brasil justo.

t OBITUÁRIO
I

'! ),

• Gerica Gadotti Lombardi, filha de italianos, nasceu em 1930. Quando foi

registrado seu nascimento, o sotaque do pai confundiu o escrivão, que registrou
a menina como "Gerica", não corno-Anqelico". Quando jovem, trabalhou
como cabeleireira e morou no bairro Barra do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul.
Casou-se com Octaviano Lombardi, com quem teve cinco filhos. No último
ano, a cuidadora de idosos, Eliana da Silva Tillmann, foi uma companheira
fiel. Com a degeneração causada pelo Alzheimer, as tarefas domésticas e a

fisioterapia tornaram-se desgastantes. '�vó era muito firme no que queria. Não

queria fazer nada, mas adorava mexer em um cabelo. Quando a fisioterapeuta
chegava, ela a distraía e conversovo sobre cabelos", disse Eliana. Gérica Ga
dotti Lombardi, de 82 anos, faleceu as 1 h30 de quarta-feira, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na tarde do mesmo dia, na Capela Mortuária Maria
Leier. O corpo foi sepultado no Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Nair Tasca Martinhago, de 72

anos, faleceu na segunda-feira, as

2h25, em Jaraguá do Sul. O ve

lório aconteceu as 1 8h do mesmo

dia, na Capela Mortuária de Nereu
Ramos. O corpo foi sepultado no

cemitério da mesma localidade.

• Clara Darga, de 80 anos, fale
ceu na quarta-feira (5), as 11 h30,
em Massaranduba. O velório
aconteceu na quinta-feira, as 15h,
no salão da Igreja Santo Antônio.
O corpo foi sepultado no Cemité
rio Sagrada Família.

• Ivete da Silva, de 73 anos, fale
ceu 'na segunda-feira, as 12h, em

Jaraguá do Sul. O velório aconte

ceu na Capela Mortuária da Vila
Lenzi, na terça-feira, as 10h. O

corpo foi sepultado no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Natalin Pisetta, de 88 anos,
faleceu na quinta-feira, as 10h, e

Massaranduba. O velório acon

teceu na Igreja Nossa Senhora

Perpétuo Socorro, as 18h de sexta

feira. O corpo foi sepultado no Ce
mitério Perpétuo Socorro.

• Zulmira lolanda Martelli Ber

thi, de 82 anos, faleceu na segunda
feira (3), as 22h 15, em Jaraguá do
Sul. O velório aconteceu na terço
feira, as 16h, na Capela Mortuária
Maria Leier. O corpo foi sepultqdo no

Cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Adelino Runf, de 86 anos, fa
leceu na quinta-feira (6), as 23h,
em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na sexta-feira, as 16h,
na Comunidade Rainha da Paz. O

corpo foi sepultado no Cemitério
Municipal do Centro.

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.
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" PRESSAO BAIXA
I"Â"itA'nÍ'IA

A pressão arterial é consequência da força que o

sangue exerce contra as paredes das artérias para
conseguir circular pelo corpo. Quando o coração se

contrai (sístole) para expulsar o sangue de seu interior,
a pressão nas artérias atinge o valor máximo (pressão
máxima ou sistólica). Quando a musculatura cardíaca
relaxa (diástole) para permitir que o sangue volte a

encher suas cavidades, a pressão cai para seus valores

mínimos: é a pressão mínima ou diastólica.
Sintomas'
Quando a pressão arterial está baixa, o fluxo de sangue
para os tecidos cai e o oxigênio não chega às células

.

em quantidade suficiente. Podem surgir, então, os

seguintes sintomas: fraqueza, perda de forças, baixa de

energia, tonturas, suores frios, taquicardia e sensação de
desmaio, que variam de intensidade conforme o caso.

Recomendações Importantes
* Levante-se com cuidado. Se estiver deitado/a, sente
se primeiro na cama e permaneça nessa posição por
alguns minutos antes de ficar em pé;
* Beba bastante líquido para evitar a desidratação e a

hipovolemia;
* Verifique se os medicamentos que está usando têm

algum tipo de ação sobre pressão arterial;

* Pratique exercícios físicos regularmente: eles têm ação
benéfica sobre a circulação sanguínea e a pressão arterial;
* Evite permanecer por longos períodos em ambientes
muito quentes e úmidos;
* Procure um médico para avaliação clínica, se as

crises de hipotensão se repetirem. A pressão baixa

pode ser sinal. de algumas doenças, que
precisam ser investigadas e tratadas.

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade Semanalmente, o Hospital e M.aternidade Jaraguá com o apoio do
Correio do Povo publica matériassobre temas importantes relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.
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Preparativos para o Natal

Falta de tempo não é mais desculpa
Neste sábado começa o horário ampliado do comércio. Lojas ficam mais tempo abertas para facilitar ida às compras

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

A partir deste sábado o ho
rlrário apertado não é mais

problema para quem precisa fa
zer as compras de fim de ano. O
atendimento especial de Natal

já está valendo para o comércio
de Jaraguá do Sul e região. Com

isso, as lojas passam a manter

as portas abertas até mais tarde
e também aos domingos.

Para melhorar o desloca
mento de pedestres e consu

midores, a Diretoria de Trânsito
de Jaraguá do Sul decidiu inter

romper hoje a circulação de ve

ículos no Calçadão da Marechal
Deodoro da Fonseca. "Será um

teste, mas aideia é quer as pes
soas possam usufruir de fato de
todo o espaço. É um pedido da

população) e deve ajudar nas

vendas", destacou o diretor de

Trânsito, Márcio Ribas.
Para atender o melhor pe

ríodo de vendas do ano, os

comerciantes montam uma

verdadeira força tarefa, com

contratação temporária, refor

ço nos estoques, promoções e

condições especiais de paga
menta. Tudo para garantir bons
resultados. "O objetivo é dar
mais comodidade aos clientes.
Eles podem fazer suas com

pras após o horário de trabalho.
Criamos todas as possibilida
des para manter os consumi
dores na cidade", destacou o di
retor da Câmara de Dirigentes
Lojistas, Neivor Bussolaro.

O horário é aprovado prin
cipalmente pelo consumidor,
mas também por quem traba
lha no comércio. Para a vende
dora, Iéssíca Gomes, 16, lojas
abertas até mais tarde repre
senta um incremento nas ven-

das e chance de fazer as com

pras pessoais. liÉ muito bom,
ganhamos bastante hora-extra
e quando não é minha escala
tenho uma horinha para passar
nas lojas", disse.

Segundo a vendedora Julia
na Mathias, 18 anos, a partir de

agora o movimento é intenso.
liÉ muito cansativo para quem
está trabalhando, mas o horário
com certeza melhora as vendas.
Às vezes fechamos as 8h e apa
rece alguém depois-batendo na

porta, entra e compra", contou.

Na correria para adiantar as

compras de fim de ano, Lenir de
Souza Freitas, 51 anos, já per
corre o Calçadão acompanhada
pela família. A lista é extensa, e

para ela, quanto mais tempo
melhor. "Ainda mais para quem
está na correria do trabalho, a

maioria não tem tempo de sair
no horário normal", disse.

Preparativos

Lojistas prontos para atrair consumidores
Para o gerente de uma- loja

de' utensílios gerais, João Fran

co, manter o padrão de quali
dade no atendimento, mesmo

com as novas contratações, é
o desafio para as boas vendas.
"Nessa época, vendedor não
tira férias. o estoque é reforça
do, principalmente na parte de

refrigeração por causa do calor,
eletrônica, informática e celu
lares que tem uma venda muito

.

forte", destacou Franco.
As promoções também são

aliadas dos comerciantes. As

vantagens vão desde descon
tos e maior facilidade no pa
gamento' até os grandes saldos
com preços de atacado, mais
comuns no setor têxtil.

"O'preço baixo é o que atrai
os clientes", afirma o gerente de
uma empresa têxtil, Max Ro
berto Iunkes, O público busca o

saldão anual de verão em busca
de economia. "São presentes,
amigos secreto e por aí vai, o

pessoal acaba comprando mais
um pouquinho, ainda mais
com esse preço", disse Iunkes.

A auxiliar de produção, Sara

Mota, não conseguiu deixar de
conferir os preços baixos. liA

promoção é boa em qualquer'
época dó ano, principalmente
agora. Ê uma época de comprar,
vários presentes, a gente conci
lia tudo", comentou.

Com um tradicional bazar
mantido há 10 anos, a adminis-

tradora geral de uma empresa
têxtil, Grasiela Micheluzzi Pe

ters, afirma que o período ajuda
a aumentar as vendas e divul

gar a marca. liÉ um reforço para
nós também, e oferecemos um

preço bom para as pessoas que
tem oportunidade de compra
rem os seus presentes de natal,
une o útil ao agradável e todos
saem satisfeitos", disse.

Com o décimo terceiro salá
rio e o impulso nas vendas cau

sado pelas festas de fim de ano,
a época também garante um
dinheiro extra para os vende
dores. "Um bom vendedor, que
esclarece e dá atenção ao con

sumidor, pode até dobrar sua

comissão", destacou Franco.

"

EDUARDO MONTECINO

POSITIVO Para a vendedora Jessica, esse período é
de mais trabaJh.o, mas boa oportw1idade de renda

O consumidor
terá mais

comodidade
. para comprar.

Neivor Bussolaro,
presidente CDL

Dicas para não se

endividar neste fim de ano
• Evite prazos longos em parce

lamentos, pois isso facilita o

superendividamento;
• Pesquise sempre:

preços, condições de paga
mento e juros;

• Prepare-se para os gastos no

início de 2013: IPVA, IPTU e

despesas escolares.

ir às compras, faça unia rela

ção das dívidas pendentes;
• Lembre-se das dívidas já

definidas no cartão de crédito .

Tenha em mente o que uma

c9mpra vai significar em sua

fatura mensal;
• Se puder, espere as liquidações

no início de 2013�

• Planeje seus gastos. Antes de Fonte: Serasa Experian

Porque o mercado 56 tem espaço para quem tem sede de
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... Nova brasília

A Partir de R$ 270.000 00
l451 Com sacada fechada sistema reiki. laminado de
madeira nos quartos. teto rebaixado em gesso. Imóvel com

espaço gourmet. playground equipado, filness equipado,
deck spa decorado

... Vila lenzi

. ta
t '

..
�

.
"

i .":. .'

A Partir de R$ 157.370 00
1073·02 Apartamento com 2 dormitórios, sala de estar e

jantar, cozinha, bwc, área de serviço e 1 vaga de garagem.
prédio com salão de festa. em frente aArena.

Área Privo 63 mI

LEIER
IMÓVEIS

Realizando Sonhos

... Baependi

A Partir de R$ 191.040 00
1074·021812-021761·02 Apartamentos ( tipo 01 ) - com 2
dormitórios + 1 suite, sala de estar e jantar. cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira e 1 vaga de
garagem. prédio com 2 elevadores e área de festas -

apartamentos (tipo 2 - somente com 2 dormitórios
Área Privo 89 mZ

... Barra do Rio Cerro

A Partir de R$ 95.000 00
1294-02/1293-02/1295·02 Lançamento do novo

empreendimento residencial florença! Apartamento com 58
m2, 2 dormitórios, uma vaga de garagem. cozinha, área de
serviço. sala de estar, sala de jantar, churrasqueira com

sacada.
Área Prlv. 58 m2

"'Saependi

-

A Partir de R$ 335.000 00
Deck molhado, Hidro. Piscinas Adulto e Infantil,
Galaxy Lounge, Espaços Gourmet. Salão de
\jogos, Espaço Fitness, Epaço Relax, Espaço
K1ds, Playground

... Jaraguâ Esquerdo

A Partir de R$ 243.000 00
1296-62/1276.02 Apartamento a partir de 87m2 com 2
dormitórios + 1 suite, sala de jantar, sala de estar. cozinha,
área de serviço. duas vagas de garagem, varanda com

churrasqueira, bwc.prédio com salão de festas, elevador,
portaria. portão eletrontco, aquecimento a gas.
aquecimerlto central, garagem indivldtÁlleéflPlIWQEml'

... Baependi

A Partir de R$ 410.850 00
1075.02//1076.02 Apartamento cam 2 dormitórios + 1 suite.
sala de estar e jantar, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com churrasqueira e 2 vagas de garagem. prédio com área
de festas, área timess e piscina no terraço.

Área Privo 107 m"

"'Vila Nova
----_.__._--_•._--_._----

A Partir de R$ 138.000 00
1029.02 Apartamentos com 2 dormitórios. sala de estar e

Jantar. cozinha. bwc, área de serviço e sacada com

churrasqueira. residencial com área verde. playground,
salão de festas e 2 elevadores por bloco.

Área Prlv. 98 m'

"'Amizade

A Partir de R$ 145.745 00
1076-62 Apartamentos com 2 dormitórios, sala de estar e

Jantar, cozinha bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem

Área Privo 62 mJ
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1284-02
Terrenocom área total de 375m2
R$165.000,OO

____J

... Água Verde
'",,_.. ,

"'�---_.
__.'._.__ .

.. -

! 1289-62

--

! Terreno com área talaI. de 420m2

I �19S�OO.0� _

�--------'
! �arra do Rio Cerro

1209-02
Terreno com área total de 2.1 OOm'
R$ 550.000,00

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

.. Chico de Paula

I
,

!

I
1303-02 [
Terreno com área total de 1250 m', possui Ieasa de mateiriço com laje no local de 150m2,

I[R$160.000.00
'-- , ----1

---I

.

- B���a do Rio Cerro I
I
I

I
J

.----=-----01

1302-02
Terreno com área total de 480m2
R$150.000,00

"'Amizade

1262-02
Terreno com área total de 364m2
R$130.000,OO

... Ceminário/Corupá

1233-02
Terreno com área total de 1.221m2
R$150.000,00

1251-02 terreno de excelente loeallzação
(ponto comercial próximo a global pisos) com

?09m' possui uma casa com 3 dormitórios,

,_,;��!��i��;:tli:����.��_��:���::��:,_,__., _ _j

1272-02
Terreno com área total de a.448m2
R$ 860.000,00

"'Rio Cerro I

,

�!�:�o;com área total de �O'o�o:�:"···--"·J-'_·R$1.300.000,OO

�---------------

1200·02
Terreno com área totat de 27.163m2
R$ 371.000,00

LEIER
IMÓVEIS

Realizando Sonhos

1248-02
Terreno com área total de 336m2
R$ 81.500,00

-Schroeder

1174'()2
Terreno com área total de 462m2
R$ 85.000,00
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L450 Com teto rebaixado com gesso, laminado
de madeira nos dormitórios, copa - cozinha -

.varanda gril integradas. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado, medidor de

água e gás individual, elevador

Amizade

1277-02 mobiliado com 2 dorm., área de

serviço, sacada com churrasqueira, sala de
estar e duas vagas de garagem. prédio com

salão de fesfas, playground
R$150.000,OO Área Privo 61m2

1280-02 -suíte masler + sufte normal + 2
oorrn., 3 salas de estar/jantar. escritório,
churrasq. privativa c/sacada e, deck, varanda,
piscina privativa. jardim, piscina com hidro.

J�_������!!.__ . .�.'::!!.'!.e!���.�90�:..

Jaraguá Esquerdo
r·-----------

I .....

I�
I�C"')

-_._-----�.Vila Lenzi
:lI

1306-02 Apartamento com 79m', 2 dormitórios
+ suíte, cozinha. bwc, área de serviço,
churrasqueira com sacada e uma vaga de
garagem. prédio com salão de festas,
blclctetarto, elevador, portão eletrônico,
aquecimento elétrico.

Área Privo 79 m2

LEIER
'MÓVeiS

Realizando Sonhos

-------_._------

I
I

• I
Area Prlv. 55 m2 !

.�_.�__.�_. .�_.__ .�_._._._ .. _.__._.__ .__._..J

"'Vila Nova

liI, 1017"2""" 2 oormitóríos. _"M, sala de
estar, bwc, área de serviço e garagem
R$115.000,00

Área Privo 49m2

r'

j"'�au
i

1305-02 - com 2 dorm. + 1 su Ite mas ler, sal.a de

estar/jantar, lavanderia, despensa, varanda,
sacada, churrasqueira, sala com home thealer.
portão eletrônico, uma vaga de garagem.

L_�!�!!l:.�O���_ ............ . ._._._.__ . . _

-----·-·---------l...·Três Rios do Sul

1268-02 Apartamento com 55 m' de área

privativa. 2 dormitórios. sala de estar. cozinha,
bwc. área de serviço, churrasqueira + sacada e

uma vaga de garagem.

1273-02 Infraestrutura para ar-condicionado
tipo split, teto rebaixado em gesso, laminado de
madeira nos dormitórios, copa - cozinha -

varanda gríll integradas. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado, elevador

Centro

1283-02 apart. de afto padrão, 3 dorm. + 1
suíte master, sacada c/churrasqueira, 4 vagas
de garagem. sala de estar/jantar, copa,

I lavabo, 2 bwc.
0.000,00 Área Prlv. 200m'

1299-02 2 dorm. + surte ctoset, sala de
e·star/jantar.mezanino, área- de serviço,
churrasqueira com sacada. aquecimento a

I gãs,jardim. quintal eduas vagas de garagem.
._��.:!.:3.!!�.��0.!.�� .__�.!�!!�!�_!.���._.

1287-02 - casa com 103 m', 2 dorm. + suite,
sala de lantar, área de serviço, churrasqueira
privativa, portão eletrônico, jardim, uma vaga
de garagem. móveis da cozinha e bwc.

_R_t2.!�:.I!�O,0� ._.��_"!!!:���.���.�.

887-02 Apartamento com 2 dormitórios, sala de I
estar. cozinha. bwc e lavanderia. prédio com 4

Iaptos em rua asfaltada. entrega em junho de
2012

. !'re�������_j

... Vila Nova

1278-02 com 3 dormitórios. sala de estar, sala
de jantar, cozinha. área deserviço e Uma vaga
de garagem. prédio com salão de festas,
sacada.lnterfone. JR$180.000,00 Área Prlv. 78m2

"'Três Rios do Sul

1300-02 casa de 145 m2, 2 dormitórios + suite,
sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha,
bwc, área de serviço e uma vaga de garagem.
R$ 298.000,00

Área Terreno 383m'

" - .

.

o

IMOVEIS EM OfERTA.• NAO PERCA! .

973-02'
Terreno com 705m"

r--·---·------·-·--·-·--·-Amizade
r-------

1264-02 - casa de alvenaria com 100m2,
3 dormitórios, salade estar, cozinha, bwc,
área da serviço.

970-02· casa com 2 dormitórios, sala de estar
jantar, cozinha, bwc, área de serviço. 2 vagas
de garagem, jardim e portão eletronico

--------,

r-------------João Pessoa I V�� Lenzi

1

I
11009-02 -casa com 2 dormitórios, sala de estar

e jantar, cozinha, 2 owe, área de serviço, jardim
e 2vagas de garagem

L_._._._. ._._._. __���.!�;:��!!_���_._.:

1306-02 com 2 dorm. + sufte, cozinha. bwc,
área de serviço, churrasqueira cfsacada e uma

vaga de garagem. salão de festas, bicicletário,
elevador, portão eletrônico, aquecimento
elétrico. Área Privo 79m2

Realizando 8á/1,/ws
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,.

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
Design contemporõneo,
tocoüzocõo privilegiada.

Acobcmento de oito poorõo.
-----RESIDENCE-----

locaf'iZoçõo pri;vflegioda no loteamento

ChamPÇtgnot a poucos mInutos
do centro da cidade.

Terraço com sarào de festas decorodo.
churrasqueira e piscina com deck.

Estruturo pronto pOI1'Q receber aquecimento
a gás e tubul'Oçào poro. água quenfe .

preparado paro sistemas monocon1ando,.

Etevooor 00 oito i�ootogfd com

capacidade para 8 passageiras. e

sistema de resgate autorná:5cQ.

ADio requinte em detajhes� decorodQ$
com revestimenios; Porcet:iOno$o e

interruptores StmOfl;.,

Ara0 Privoti'tQ
de 1
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"'ÂTtr\ibiMÊNTÔ'Segunda a Sexta - ,8h às 12h e 13h30 às 18hl;5 - Aos Sábados -, PLANTÃO· DE VENDAS
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se
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ATENDIMENTO Segunda a �ex,�� �J'�,� 9s:.1 ��.e.J ?h30 às 18h15 - Aos"Sábados - PLANTÃO DE VENDAS·
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul SC
..

Res. Cizeski

·Ref. 5103 - Três Rios do Sul
.02 dormitórios
.Área privativa: 48,22m2
.A partir de R$ 110.000,00

.Ref. 5036 - Vila Nova

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 64,OOm2

.A partir de R$193.149,98
·Entrega Janeiro/�015

·Ref. 5307 - Czerniewicz
=Sulte + 01 dormitório
=Área privativa: n,92m2
.A partir R$ 222.600,00
.Entrega final de Março/2014

.Ref. 4783 - Centro
·Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2
.A partir de R$ 205.000,00
.Entrega Maio/2013

Rel-i.�LStta

'3
o-

iB
v;'

§.
e
?
'"

�
o

·Ref. 5244 - Três Rios Do Sul
.Suíte + 1 dormitório
.Área privativa: 70,25m2
·A partir de R$ 143.000,00
.Entrega Abril/2013

=Ref 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 68,237m2
·A partir de R$192.840,72
·Entrega Maio/2014

.Ref. 5091 - Centenário
·02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,47m2
.A partir de R$ 154.000,00
·Pronto para morar!

.Ref. 5001 - Piçarras
=Sulte + 02 demi suítes
.Área privativa: 124,67m2
.A partir de R$ 474.031,79
.Entrega Maio/2013

/'
Ed. Angelo Me

i"fi'

·Ref. 4843 -Vila Lalau
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa:93,15m2
.A partir de R$215.670,66
=Pronto para morar!

.Ref. 5251- B. do Rio Molha
·02 dormitórios
.Área privativa: 53,85m2
·A partir de R$114.900,00
• Entrega Fevereiro/2014

,
S'
8

13

=Ref 5039 - Jaraguá Esquerdo
.Aptos com 02 dormitórios
.Area privativa de 63,91 m2
.A partir de R$157.369,53
.Entr�ga Março/2012

·Ref. 5090 - São Luís
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,44m2

, ·A partir de R$ 149.000,00

·Ref. 5195 - Czemiewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa:99,97m2
.A partir de R$ 257.576,45
• Entrega Desembro/2013

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
.�ptos com 02 dorm e suíte + 01
.Area privativa: 63,69m2 e 71 ,93m2
.A partir de R$ 193.000,00
=Pronto para morar!

·Ref. 4959 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 112, 13m2
·A partir de R$ 249.000,00 à vista!
.Entrega Julho/2013

.Ref. 5303 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Área privativa: 60,07m2
.A partir de R$130.000,00
·EntJ;ega Nove

·Ref. 5042 - Amizade
·02 dormitórios
·Área privativa: 53,37m2
·A partir de R$ 145.484,21
.Entrega Dezembro/2013

• Ref. 5002 - Centro
.Aptos com 03 suítes
·Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 481.168,84
·Entrega Setembro/2012

·Ref. 4936 - Baependi
.Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 65,15m2
.A partir de R$ 304.970,87
=Prontc para morar!

.Ref. 4940 - Amizade
·Suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 119,80m2
.A partir de R$ 385.000,00
·Entrega Setembro/2013

I •

·Ref. 5106 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
.Área privativa: 65,29m2
.A partir de R$ 132.000,00
·Entre a Junho/2ü.13
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.Ref.5278 - Jaraguá 99
·02 dormitórios
.Área privativa: 48,20m2
·A partir de R$ 103.590,50

.Ref. 5035 - Centro

·Aptos com 03 suítes
.Area privativa: 129,02m2
.A partir de R$602.457,30
• Entrega Agosto/2014

Res. Meliah

.Ref. 4870 - Vila Lalau

.02 dormitórios

.Área privativa: 51 ,00m2

.A partir de R$136.900,00
·Ento ega Novembro/2013
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·Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
=Sutte + 01 dormitório e suíte + 02
.Área privativa: n,31m2 e 79,82m2
·A partir de R$ 194.000,00
.Entrega Julho/2012

.Ref.5197 - Amizade

.02 dormitórios

.Área privativa: 64,00m2

.A partir de R$ 148.000,00
·Entre a Janeiro/2013

.Ref.5315 - Amizade

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 80,00m2

.A partir de R$ 158.000,00

.Entrega Setembro/2013
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·Ref. 5291 - Centro
• 01 , 02 ou 03 dormitórios
·Área privativa: 62,63m2
.A partir de R$240.960,56
.Entreg? Outubro/2014
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.Ref.4937 - Baependi

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 102,01 m2

.A partir de R$ 428.972,20
=Pronto para morar!

S'
8

13
d. Tom Jobim

.Ref. 5004 - Centro/Guararnirim

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 61 ,22m2

.A partir de R$159.019,14
=Entreqa Maio/2014
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

·Ref.7315Amizade
.Suíte + 02 dorm.
.Área imóvel: =145,00m2
·Área do terreno:350,00m2
.R$ 190.000,00

.Ref. 7424 - Amizade

.Suíte c/ closet + 02 dormitórios

.Área imóvel: 140,00m2
·R$330.000,00

.Ref. 7440 - Santa Luzia

.Suíte + 02 dormitórios

.Área imóvel: 150,00m2
·R$150.000,00

-Ref 7348 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel:' 156,00m2
.R$ 440.000,00

• Ref. 7436 - São Luís
• 03 Casas: 02 de 02 dorm. e 01 de
01dorm.
• Área imóvel: 250,00m2
• R$ 360.000,00

s
TO
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.Ref. 7248 - Vila Lenzi
·Suíte máster + 02 suítes
.Área imóvel: 333,00m2
·R$ 870.000,00

·Ref. 7430 - Três Rios do Sul
.02 dormitórios
.Área imóvel: 105,00m2
.R$220.000,00

·Ref. 7466 - Centro
·Suíte + 03 dormitórios
.Área imóvel: 160,00m2
·R$ 690.000,00

·Ref. 7435 - Três Rios do Sul
·02 Casas uma de 02 dorm. outra de
03 darmo
.Área imóvel: 126,00m2
·R$ 220.000,00

·Ref. 7464 - Centro
·Terreo 05 dorm,
.10 andar 03 dorm.
·Área imóvel: 340,00m2
·R$ 400.000,00

·Ref. 7288 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 230,00m2
• R$450.000,00

·Ref. 7433 - Amizade
·Suíte c/ closet + 02 dormitórios
·Área imóvel: 244,59m2
.R$ 650.000,00

·Ref. 7463 - Piçarras
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 155,00m2
·R$250.000,00

.Ref.7470 - Vila Rau
·03 dormitórios
.Área imóvel: 125,00m2
• R$ 260.000,00

·Ref. 7427 - Barra do Rio Cerro
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 260,00m2
·R$ 455.000,00

·Ref. 7402 - Centro
.02 dormitórios
.Área terreno: 148,00m2 .

• NEGIClÁVEL!!

·Ref. 7382 - Ilha da Figueira
.Suíte cf closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 279,99m2
·R$ 800.000,00

• Ref. 7439 : Três Rios do Sul
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 144,42m2
• R$ 300.000,00

':11

.Ref. 7343 - Água Verde
·Suíte + 02 dorm.
"Área imóvel: 220,00m2
·R$ 430.000,00 .

.Ref. 7469 - Guaramirim
·03 dormitórios
.Área imóvel: 150,00m2
·R$ 420.000,00

Ref 7443 - Schroeder
Casa de Alvenaria com Suíte + 02 dormitórios

Área de festas com churrasqueira
.

02 vagas de garagem
Área construida de 175,70m2

Área do terreno de 1.080,00m2
R$ 215.000,00

I

·Ref.7437 - Amizade
·Suíte c/ closet + 02 dormitórios
.Área imóvel: 194,17m2
.R$ 520.000,00

·Ref. 7122 - Amizade
·Suíte c/ closet + 02demi-suíte
.Área imóvel: 458,94m2
.R$ 1.900.000,00
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Ref. 7375 - Amizade
Suíte cf hidro + 02 suítes

Ficam móveis sob medida
Área do imóvel: 242,OOm2
Área do terreno: 505,OOm2

De R$656.000,OO
Por R$600.000,O
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ATENDIMENTO Segun�a' a Sexta"- 8h· as' " 2h· e 13h30 às' l8h.15 ·-.'Aos Sábados _ PLANTÃO DE VENDAS
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 _- Centro - Jaraguá do Sul - SC

I'

IMOVEIS
LOTEAMENTOS

.Ref. 2534 - Amizade
·02 terrenos
.Área terreno: 1.715,05m2
.R$ 280.000,00

.Ref. 2445 : Vila Rau
•Terreno de frente pi 2 ruas

.Área terreno: 525,00m2

.R$ 21 O.OOO,QO

.Ref. 2486- Centro

.Terreno comercial
·Área terreno: 1.364,40m2
=Neqociâvel

.Ref. 2551 - Amizade
=Terrenc Residencial
·Área terreno: 375,00m2
·R$128.000,00

.Ref. 2509 - Czerniewicz
·Terreno
.Área terreno: 750,06m2
·R$490.000,00

·Ref. 2419 - Amizade
=Terreno comercial e residencial
.Área terreno: 384,75m2
·R$ 150.000,00

·Ref. 2428 - Nova Brasília
·Terreno comercial e residencial
·Área terreno: 450,00m2
.R$ 200.000,00

.Ref. 2501 - Joinville

.Terreno comercial
·Área terreno: 101.000,00m2
.R$ 5.500.000,00

·Ref. 2506 - Ribeirão Grande de Luz
.Terreno rural
-Área terreno: 199.500,00m2
-R$180.000,00

-Ref. 2313 -Amizade
-Terreno comercial
.Área terreno: 451 ,02m2
.R$ 230.000,00

·Ref. 2469 - B. do Rio Molha
•Terrenos excelente para predio
.Area terreno: 325,00m2
·A partir de R$ 250.000,00

• Ref. 2524 - Vila Rau
·Terreno
.Área terreno: 2.762,15m2
·R$ 190.000,00

Lot. Paineiras

·Ref. 2150 - Três Rios do Norte
•Terrenos residenciais
.Área terreno: 325,00m2
.A partir de R$ 75.000,00

Lot. Champagnat

·Ref. 2488 - Amizade
·Terreno
.Área terreno: 388,79m2
·R$ 215.000,00

·Ref. 2499 - João Pessoa
·Terréno residencial
.Área terreno: 438,97m2
·R$ 85.000,00

j
I Combina o conforto e a tecnologia da cidade
! com a tranquilidade do sítio!

II Chácara com terreno de 22.500,OOm2 .

Sobrado de alvenaria de 289,OOm2 - Suíte + 02 dormitórios
I Campo de Futebol

Galpão de festas .

,
H

I NEGOCIAVEL! Ret. 4027 -Amizadej'""��'''''"".,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,�,=���.,.,,,,,,.. �,,,,,,,,,..�,,�",,,_,u",,,,",,,.,,un'Ulu,.'n''''''''''''''In.�'ItI,_,:""" ......."",m.,,,,,,''''u,'',,m�',,""''',nd,,,,�,",,,.I1It,,""'n'�"n,_",m",I"",�"r",,,,,,,,,m",""""'''m'''nu''''''�''''''_'"'''''''''''''_,,m ..."""...,"'''m'''''''''.u'''''''''"''''''... ''''''''''''''''.... '''m�''''''''''''''''''''''''''''''m . .,,n'''_'''''''H''''''."'_''''''''.."",,,,,,,,,,,_ .. ,,,,,�,,
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l.ot. Novo Horizonte

·Ref. 2284 - Três Rios do Norte
•Terreno residencial
.Área terreno: 330,55m2
·A partir de R$ 83.000,00

Lot. Munique

·Ref. 2110 - Amizade
·Terreno residencial
-Área terreno: 350,00m2
.A partir de R$ 119.000,00

·Ref. 2466 - Centro
.Terreno comercial
•Área terreno:569,68m2
·R$ 188.000,00

.Ref. 2485 - Jaraguá Esquerdo
·Terreno residencial20x38,20
.Área terreno: 781 ,50m2
.R$ 380.000,00

.Ref. 2514 - Vila Nova
·Terreno.
·Área terreno: 530,Om2
.R$ 60.000,00

·Ref. 2336 - Água Verde
·Terreno residencial
.Área terreno: 592,00m2

. ·R$173.000,00

.Ref. 2459 - Centro

.1erreno de esquina com. e central

.Area terreno: 747,25m2

.R$ 480.000,00
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.Ref. 2260 - Ilha da Figueira
·Terreno.
.Área terreno: 845,60m2
·R$140.000,00

.Ref. 2515 - Corupâ

.Terreno rural

:������Á�k��2. 718,00m2 .

\
,

'
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Ü IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

..".

IMOVEIS
,."

LOCAÇAO

• Ref. A-841
• Condomínio Amizade
• 2 quartos
• R$ 530,00 + cond

• Ref. B-808
• Nova Brasília
• 2 Suíte + 2 quartos
• R$ 2.250 00

• Ref. 0-60
• Ilha da figueira
.700 m2
• R$ 7,000,00

_- �
�-

• Ref. A-149
• Centro
.71 m2
• R$ 1.250,00

• Ref. E-56
• Centro
.475 m2
• R$ 770,00

• Ref. A-857
• Ed. Floresta
• 2 quartos
• R$ 530 00 + cond

• Ref. B-773
• Ilha da figueira
• Suíte + 2 quartos
.R$ 1.500,00

• Ref. 0-64
• São Luis
.660 m2
• R$ 4.500,00

• Ref. C-199
• Centro
• 3 salas fJara consultório
• R$ 2.800,00

• Ref. E-25
• Centro
• 611 m2
·R$ 850,00

• Ref. A-871
• Ed. Caetano Chiodini
• Suíte + 2 quartos
• R$ 950 00 + cond

• Ref. B-810
• Jaraguá esquerdo
• 3 quartos
• R$ 9500,00

• Ref. A-880
• Res. Dona Wall
• Suíte 2 quartos
• R.$ 8800, 00 + cond

• Ref. B-711
• Nova Brasília
• Suíte + 3 quartos
• R$ 2.500 00

• Ref. C-197
• Vila lalau
.250 m2
• R$ 2.500,00

• Ref. E-53
• Amizade
.655 m2

til !fi �R$�3P,OO' ,ti di Ih I

• Ref. C-198
• Vila Lalau
.54 m2
• R$ 780,00

• Ref. E-58
• Baependi
.536 m2
.R$ 3.800,00

• Ref. A-874
• Res. Verticale
• Suíte + 2 quartos
• R$ 990,00 + cond

• Ref. B-797
• Vieiras
• 3 quartos
._ R$ 750,00

• Ref. 0-28
• Amizade
.486,66 m2
• R$ 9.000,00

• Ref. C-178
• Baependi
.160 m2
•. R$ 2.200,00

• Ref. E-20
• Nova b'rasília
.472 m2
• R$ 550,00

• Ref. A-873
• Res. Ilha Bela
• 2 quartos
• R$ 650,00 + cond

• Ref. B-811
• Amizade
• Suíte + 2 quartos
.R$ 3.000,00

• Ref. C-185
• Nova Brasília
• 660,00m2
• R$ 7.500,00

• Ref. C-201
• Jaraguá esquerdo
·800m2
• R$ 9.600,00

,

• Ref. E-57
• Amizade
.450 m2
.R$ 450,00
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COMPRA · VENDE · ADMINISTRA

fo e: 7 3276-1003
Creci/SC 2.807-J imóveis 479248-9078 (Vivo)

Plantão
47 9672-1052 (Tim)

Geminado

Com 38,66m2 - 2 Dormitórios, Banheiro

Sala, Cozinha e Garagem.
R$ 65.000,00

LOTEAMENTO DUWE
Com 79,31m2 - 2 Dormitórios,

Sala/Cozinha, Banheiro, Lavanderia
e 1 Vaga de Garagem
R$ 145.000,00

Com 78,23m2 - 2 Dormitórios, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Banheiro,
Lavanderia e 1 Vaga de Garagem

R$ 135.000,00
� "r �"_ "_� _" "_ _ _ ... _ _ _" _ __ " ��

Barra do Rio Molha E 162·

Com 156m2 - Suíte + 2 Dormitórios,
Banheiro, Sala de Estar/Jantar, Cozinha

Mobiliada, Lavanderia e 1 Vaga de Garagem.
R$ 169.000,00

Com 110m2 - Suíte + 2 Dormitórios, .

2 Banheiros, Sala de Estar/Jantar, Cozinha
Lavanderia e 2 Vagas de Garagem.

R$ 160.000,00

RESIDENCIAL ORION
2 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar

Banheiro, Cozinha, Lavanderia, Sacada
com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

R$ 229.900,00
, _ ..... -- -_..........._ ... -_ ........_ -

Barra do Rio Cerro RESIDENCIAllMPERIAllS

Apartamento com 74m2 sendo Suíte + 1 Dormitório,
Sala de Estar/Jantar, Cozinha, Lavanderia, Ampla Sacada

com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.
R$ 220.000,00

Apartamento com 66m2 sendo 2 Dormitórios, Sala de Estar
Jantar, Lavanderia, Banheiro Completo, Sacada com

Churrasqueira, Rebaixado em gesso e 1 Vaga de Garagem
R$ 189.000,00

Apartamento com 105m2 sendo Suíte com Closet + 2

Dormitórios, Sala de Estar/Jantar, Cozinha Banheiro,
Lavanderia, Sacada, com Churrasqueira

e 2 Vagas de Garagem.
R$ 335.000,00

RESIDENCIAL AMSTERDAN
. .

Apartamento com 63,45m2 - 2 Dormitórios, Banheiro, Sala de Estar
Jantar, Lavanderia, Sacada com Churrasqueira e 1 Vaga de Garagem.

PODE SER FINANCIADO

R$169.2 , o
-- � ---"- - _- - -- ---

Jaraguá Esquerdo E 166

,;

EDIACIO GRACILIS II
Apartamento com 78,45 m2 - Suíte + 1 Dormitório, Banheiro, Sala de

Estar/Jantar, Cozinha, Área de Serviço, Sacada com Churrasqueira e

1 Vaga de Garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122 I Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com
_'�"'''''''''''''''_Qr__'''''''''''''''''''''''''_",'''''''''H'''''''''''''''''''_''__ ' __

PENHA - ARMAÇÃO Il=V=IL=A=R=A=U====

REF. 5095 - Casa alv. com 142m2 e

terreno de 570m2, 02 dorm., cozinha
mobiliada e garagem. R$ 320.000,00
W' .. g

REF 2890 - Casa geminada de 75,25 m2, 2
dorm. R$ 150.000,00. Perto de escola e pronta
para morar. Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL NIEMEYER

Apto cf 78 m2 privafivos,
1 suite, 2 dorm.,sacada cf

REF 1512 - RES. apto c/45m2 de área privativa,
02 dorm., cozinha, sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira e 01 vaga. R$ 140.000,00

REF. 880 " Centro - 3 dOrhl, sala, coz, garagem - 6$ 700,OQ
REF. 887 - Amizade - 2 dorm, coz, area serv, sala, bwc e garagem. -R$
600,00

.

REF. 811 • Cenlro -1 suíte, 2 dorm, coz, sala, garagem - R$ 850,00
REF. 860 - Vila Lenzi -1 suíte, 2 dorm, coz, sacada cl churrasq.
(mobiliadO) - R$1400,00
'FJEF. ,6 .. Cen � 1 do m, sala;, zin a �

, REfi 762 �. São Luis -2 dôrm, sala; tb1:, gaJagem - R$ 550,OP
Ref. 842 - Centro - 01 swte + 01 dorm.; sacada c! churiasq., semi
mobiliado - R$1.320,00
REF. 794 - Rau - 2 dorm, sala, coz - R$ 500,00.
REF. 835 - São luis -1 suíte,1 donn, sala, cozinha, sacada richurrasq. R$ 700,00.
REF. 765 - Barra· 2 dorm, sala e coz conjugados � R$ 480,00
REF. 793 • Czerniewicz - 2 dorm, sala, sacada cl churrasq. ,. R$ 700,00
REF. 823 - Vila Lenzi -1 ,uite, 2 dorm, sacada.c/ churrasq,· R$ 2.200,00
RE� 874,. GQntro - 2 dol'lTl, sala, coz, $ac�da cl çbultasq ,. R$.700,00 ..,.
REF. 862 - JaragUâ Esquerdo .. 2donn; sala, COl, sacada C/nlJun'aSq - R$ 660,00
REF. 515 - Vila Lalau - 3 dorm, sata, coz, bwc, garagem,. R$ 700,00
REF. 850 - Centro -1 suíte, 2 dorm, coz (mob), garagem - R$ 970,00
REF. 512 ,. Ilha da Figueira - 2 dorm, sala, sacada cl churrasq,

.

garagem,. R$ 670,00 ,

REF. 861 -Ilha da Figueira -1 suíte, 1 dorm, sala, cOl, garagem - R$ 750,00
REF. 866 '" CentrQ .. 1 suíte, 2 dormI � sacadas, ara 1.000,00 ,

'.

"'$
.

REF. 875 - Casa Comercial. Centro ,. 3 dorm, 2 salas, COZ, 2 bwc, 2 vagas
de garagem - R$ 3000;00 .

REF. 828 - Centro -159,56 m2, 1 bwc - R$ 4500,00.
REF.468 .. Centro .. sala c/32rJ12, bwc ,. R$ 670,00
REF.702 - Centro - sala craproximadamente 22m2 - R$ 500,00
REF. 870,. Vila Nova � 125 m2 , bwc .. R$1.800,00.

REF. 886 - Três Rios do Norte - 2 dorm, sala, cal, garagem .. R$ 550,00
REF. 882 - João Pessoa - 2 dorm, sala, COZ (mob), garagem - R$ 650,00
REF. 657 - Centro - Suíte, 03 dorm. e garagem p/3 carros. - R$ 3.000,00
REF. 872 - Tifa Martins - 3 dorm, sala, COZ, garagem - R$ 700,00.
REF. 876. - Corupá - 3 dorm, sala, cal, 2 vagas garagem - R$ 750,00.

REF. 7ª9 .. Barra - 130 1112, 1 bwc - $1.300,00 .

REF. 795 -Ilhá da Figueira .. 700,00 m2 lo R$ 7.000,00.
REF. 610,. BR 280 KM 57 - galpão com 1.125 m2 - R$11.000,00
REF. 456 - São Luis - 660 m2 ,. R$ 5900,00.
REF. 838 • Guaramirim - 350 m2 - R$ 3.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122

Anne 9927·6088
Roberto 9115.7111

Anderson 9185.6002
Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

- REF.1379
- Ótima Localização, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade. ,,'
- 54,78m2 de área privativo - 2 Dormitórios;
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- 01 Vaga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes; .

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

a.
(5
o
c

- REF.1470
cf'aYl§amenlo

- Banheiro

.Cozinha;

• Lavanderia;

Acabamento em Porcelanato, Gesso

e Massa Corrida;

Espera para Split;

Hall de entrodo. Área de festas e

Playground decorados

- 77 ,68m2 de área privativa
- Suíte + 1 quarto
- Sala de estar e jantar
- Cozinha
- Área de serviço

- Sacada com churrasqueira

- O 1 vaga de garagem (opção para
2 vagas)
- Excelente padrão de acabamento

-Hall de entrada, área de festas
decorados e mobiliados

- Ótima localização, Bairro São luis.

Ref 155 - Ótima localização, na Rua João

Manoel lopes, Bairro Jaraguá Esquerdo.
- Plantas com 87m2, 97m2 e 102m2

Privativos Suíte + 2 Dormitórios;
- Planta com 74m2 Privativo Suíte + 1

Dormitório;

- 02 Vagas de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes;

- Sacada com Churrasqueira;
- Cozinha;
- Área de Serviço;
- Banheiro;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:15h

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com

;3"

Residencial Villa Callábria - Apartamentos com 02 dormitórios,
sala de jantar e estar, sacada com churrasqueira, cozinha,

área de serviço, bwc social e garagem. R$150.000,OO

Residencial Las Vegas
Nova Brasília

Apartamentos com 01

súíte, mais 02 dormãórios,
sala de estar�antar,

sacada co
,

churrasqueira, bwc social,
cozinha e área de serviço.

02 vagas de garagem,
hidrornetro individual, pi
laminado em madeira

dOOl1itórios, massa corrid
e preparação para ar-split.

R$189.000,O

Apto Tipo 01: 01 Suíte mais 01 dormitório, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área se serviço, bwc social, garagem. Apto Tipo 02: 01
Suíte mais 02 dormitórios,sala de estar e, jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, área se serviço, bwc social, garagem. A Partir R$ 200.000,00

Casa - Vila Nova
Resid. Neymeier

(Apto. NOVO) - Baependi
Resid. Bruna Mariana

Apartamento
com 02
dormitórios,
cozinha, sala de

estar/jantar,
banheiro,
lavanderia,
sacada mais

terraço, com 01

vaga de

garagem. (Apto
semi-mobiliado)
Vila Rau
R$ 165.000,00

}
J

Apartamento com 01 suíte mais 01 dormitório, sala de
jantar/estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de
serviço, bwc social e 01 vaga de garagem.
R$165.000,OO

Casa com 01 suíte com closet embutido, banheira de
hidromassagem, sauna residencial, sala de estar, sala de
TV, mais 02 quartos, cozinha com móveis embutidos, Casa com 02 dormitórios, sala, cozinha
banheiro com balcão embutido, lavanderia, 02 garagens, mobiliada, lavanderia, banheiro mobiliado e
dis ensa e área de festa com iscina. R$ 510.000 00 poço artesiano. Centro Leste

Resid. Aquarela - Nova Brasília Resid. Santa
Catarina

Barra do Rio
Molha

Apartamento com

acabamento alto
padrão, composto
por 01 suíte com

sacada, mais 02
dormitórios, sala
de estar e jantar,

bwc social, sacada
com churrasqueira,

cozinha,
lavanderia, 01 vaga

de garagem.
R$ 280.000,00

Casa - Vila Lenzi Casa - Tifa Monos

Apartamento com 01 suíte, mais 02 quartos, bwc social, sacada
com churrasqueira, cozinha mobiliada, área de serviço mobiliada e
02 vagas de garagem. RS 310.000,00

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 2140 - apto Bairro Vieiras - Ras. Montreol- contendo: 02
dormitórios, bwc sodol, solo estar, socodo com djurrosqueira, cozinho,la
vanderio,01 vaga garagem. Semi-mobiliado. Areo privativa: 54,43m2.

Valor: R$147.000,OO.

Rel.2198 - Apto - Res. Vancouver 11- Centro - contendo:
01 suíte, 02 dorm., bwc social, solo estar, socado com chur

rasqueira, cozinho, lavanderia, 02 vagos garagem. Semi
mobiliado. Área privativa: 100,25m2. Valor: RS 375.000,00.

Ref. 2139 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Torre Di Soli
Residencial- Aptos contendo 02 dormitórios, bwc social, sala

estar, sacadq com churrasqueira, cozinha, lavanderia, 01 vaga
garagem. Area privativo Q partir de 60,07m2. Incorporação

sob matrícula 5.340. Valor a partir de: RS 130.000,00.

3370·1122
9117·1122

Ullla.. lt'aÍvana
�

el·"'" rVVIU

ivana@i anal. o is.

Plantão de Vendas:
9117 ·1122

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 588 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res. Italia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqueira,tubulação para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,OOm2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

Ret. 3060 - Terreno - Chico de Paulo - Frente: 93,36m.
Área total: 5.497,OOm2. Valor: RS 640.000,00.

Ref. 1179 - Casa olv. - Czemiewia - contendo: 01 suíte móster,
·02 suítes, 01 dorm., escritório, sola estar com lareira, solo jantar, 02

cozinhos, bwc, lovanderiq, varanda, área festas, garag�m, pomar,
jardim. Semi- mobiliada. Areo aprox. coso: 345,OOm2. Areo terreno:

1.861,B3m2. Valor: R$l.300.000,OO.

Ref. 2187 - Apto - Boependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
01 dorm., DWC, sala estar, sacada com diurrasqueira, cozinha,

lavanderia,Ol voga garagem. Area privafiva: 65,30m2. Valor:
R� 175.000,00.

Ref. 2195 - Apto - Res. D. verginia - Centro - contendo: 01 suíte,
02 dorm., bwc social, �ala estar, socada com churrasqueira, cozinho,

lavanderia, garagem. Ara0 privofiva: 88,31 m2. Valor: RS 21 0.000,00.

Ref. 1184 - Coso alv. -Ilho do Figueira - contendo: 03 dorm.,
02 bwc, selq estar, cozinho, lavanderia, 03 vagos garag�m,

área festas. Area aprox. coso + área festas: 190,00m2. Areo
Terreno: 594,OOm2. Valor: RS 195.000,00.

Ref. 1185 - Casa alv. - João Pessoa - contendo: 01 suíte, banheiro
hidromassagem, 02 dorm., bwc social, sola estar, salq jantar,

cozinho, lavanderia, área festas, garagem p/ 02 carros. Area aprox.
cosa: 230.000,00. Area terreno: 499,80m2. Valor: RS410.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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c.:>
UJ
o:::
c.:>

www.imobiliariaws.com.br vendas3@imobiliariaws.com.br - vendas1 @imobiliariaws.com.br

Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro' - Guaramirim

47 3373-3404
47 3373-0066

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

FESTIVAL DE CASAS GEMINADAS E APARTAMENTOS,
"

GARANTA O SEU IMOVEL!

.....

Localizado na Ilha da figueira, em Guaramirim. 2 dormitórios, bwc so

cial, cozinha, área de serviço, sala de estar/jantar, sacada c/ churras
queira, vaga de estacionamento. O Empreendimento vai contar com

área de festas. Área privativa de 55,86m2. A partir de R$115.000,OO

Ref. 356 - Nova Esperança em Guaramirim. Casa em alvenaria com

3 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviços, banheiro
e garagem. Casa toda murada, portão eletrônico. Área construída:

150,00m2, Terreno 450,00m2 - Valor: R$240.000,00

Código: 345 - Apartamento com 02 dormitórios, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada, varanda, churrasqueira e vaga de

estacionamento. Área privativa: 69,51 m2. Valor: 118 mil
Pronto para financiar

Ref 321 Amizade/Guaramirim Casa com 3 quartos, sala de estar, 02
banheiros, lavanderia, cozinha, garagem, varanda, piso laminado,
murada, portão eletrônico(garagem e muro), alarme, há 8 anos

construída. R$ 290.000,00

334 Avai/Guaramirim, Casas Geminadas com 02 quartos, sala
cozinha, copa, bwc social, área de serviço. Área de festas

comum, estacionamento.
R$ 110.000,00

Cad. 349 - Centro em Guaramirim - Apto contendo 02 dormitórios,
bwc social.sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada c/

churrasqueira, vaga de estacionamento. Área privativa: 71,1 Om2 - Área
total: 81, 17m2. Valor: R$155.000,00, pode ser financiado.

Ref. 355 - Centro em Guaramirim - Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, copa, cozinha, area de serviço e garagem. Área

do terreno: 3.808,00m2 .

- Valor: R$115.000,OO.

Cad. 350 - Centro' em Guaramirim - Sobrado em área central, com
ótimo acabamento. Piso térreo: Garagem p/02 carros, lavanderia,
lavabo, área de festas. Piso superior: do[s dormitórios, bwc social,

cozinha mobiljada, copa, sala tv, sacada. Area construída: 163,00m2 -

Area do terreno: 176,68m2 - R$300.000,00

Ref 309 Amizade/ Guaramirim Casa Geminada com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e lavanderia, condominio fechado, com

área de festas comum, estacionamento e playground.
R$ 110.000,00

Cad. 316 - Bairro Rio Hern, em Schroeder - CASA GEMINADA NOVA EM

ALVENARIA, COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE

SERViÇOS e GARAGEM DESCOBERTA. POSSUI ÁREA DE FESTAS. ÁREA
CONSTRUIDA: 55,00M2 - VALOR: R$11 0.000,00

Ref: 333 -Ilha da FigueirajGuaramirim Casa em alvenaria com 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc social. R$ 160.000,00

Área construída: 52,1 Om2
.

Área do terreno: 484,00m2

Código: 344 - APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/
JANTAR, COZINHA, LAVANOERIA BANHEIRO E SACAQA COM CHUR
RASQUEIRA. 54,90 M2 DE AREA PRIVATIVA. CONDOMINIO FECHADOÓPORTA0 ELETRONICO, PLAYGROUND E VAGAS DE ESTACIONAMENT .

OTIMA LOCALlZAÇAO. A PARTIR DE R$11 0.000,00

Cad. 347 - Bairro Escolinha em Guaramirim - CASA NOVA EM ALVENARIA'
.' C/1 SUíTE + 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZ., ÁREA DE SER

ViÇOS E BANHEIRO SOCIAL. 76,OOM2 DE ÁREA CONSTRUíDA E TERRENO
C/360,OOM2. - Valor: R$170.000,OO, pode ser financiada.

Cad. 352 - Bairro Amizade em Guaramirim - Casa em alvenaria
contendo 3 dormitórios, bwc social, cozinha mobiliada, lavanderia,

sala de tv, área de festas, quinta, varanda. Área construída:
11 O,OOm2 - Área do terreno: 420,OOm2 - valor: R$175.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�RICARDO Residencial Ibíza (40 andar)
c!>

c!>

q

q 2 vagas de garagem
q 2 aptos. por andar

CÓD 425 APARTAMENTO. Bairro Vila LalalJ.2 ,
Quartos.1 Banheiro e, demais I

dependênciasSacada c/Churrasqueira + 1 Vaga :
de Garagem. Valor R$ 165.000,00 :

I

.. I I.

CÓD 395 • Casa de Alvenaria.Bairro Tifa dos
Martins. 3 0105, 1 Banheiro e, demais

dependências. 1 Vaga de Garagem.
Valor de R$ 95.000,00.

CÓO 435 • Casa de Alvenaria. Bairro Jaraguá
99.1 Suíte,2 Otos.1 Banheiro Social e, demais

dependências. 1 Vaga de Garagem.
Valor R$170.000,00.

CÓD 452 • TERRENO com Área Total:
520,94m2.Valor R$174.000,OO.

Aceita troca por outro
Imóvel. (Casa,Terreno, Apto.)

CÓD : 444 - CASA DE ALVENARIA.Bairro
Rio Molha. 4 0I0s.,2 Banheiros e, demais

dependências. 3 Vagas de Garagem.
Valor R$. 130.000,00

: CruF445'-::''''APARTAMENTO, i o Andar. Bairro:
: Centro.Próximo Verdureira Raquel. 1 SUíte,2 ;
, atos,1 Banheiro Social e,demais dependências.: J

: 1 Vaga de Garagem + Sacada C/Churrasqueira. , I CÓD 392: RESIDENCIAL FAMILIAR C/2 PISOS
�� y�l�r_RJ_2��.��0�0�. : '

(BAIRRO RAU) . :
APTO 01 c/68,87m2; 2 alos.,Sala,Cozinha, 1 i
Banheiro,l Vaga de Garagem ,Churrasqueira

e,demais dependência _ R$135.000,OO
--I

,
I

APTO 02 Cf 72,20m2; 1 Sulte,l
ato.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Churrasquelra,1 Vaga de

Garagem R$150.000,OO.

APTO 03 CI 74,53m2; '1 SUite,1
Oto.,Sala,Cozinha,Banheiro Social e, demais

dependências, Sacada ,Churrasqueira,l Vaga de

Garagem. RS 155.000,00.

APTO 04 C/79,63M2; 1 Suit�,l
:. Oto.,Sala.Cozlnha,Banheiro Socia! e, demais

i dependências, 2 SacadaS I Churrasqueira, 1 Vaga I

I de Garagem. R$ 165.000,00. I
I

CÓD 450 - Apartamento.Bairro
Amizade.2 Qtos,1 Banheiro e, demais

; dependências.1 Vaga de Garagem. Valor
I

, R$ 130.000,00. (A Vista R$ 120.000,00). J
L �

Edson Müller
Corretor de Imóveis
·CRECI/SC N°. 8530

(47)3372�1700
(47) 9112-1700

Rua. José Menegotti, 410 - Nova Brasília
Jaraguá do Sul - se

I �......_�....._�;",.=:J

I Cód 4021 - Sítio/Fazenda - Scroeder

D. Mamas, com toda infra-estrutura I

I para criação e ins. gado, 2 caso

I galpões, trator etc. já com Mapa
I Georeferenciado. ár. 400 mil m2.

R$ 1,800.000,001

Cód. 2017 - Centro -

Apartamento 1 suíte, 1 quarto,
sala! copa, cozima, lavanderia,

bwc, churrasqueira sacada

garagem - ABRIU2013
•

Valor R$ 205 mil

---------_._------" --_._.__ .__ .. _-_._-_._.-�_ .. _--� ...

www.mullercorretor.com.br

COMPRA ALUGA
VENDE ADMINISTRA

(_._----
-------_.__ .__

......

\

I

Cód. 3053 Vila Nova - Prox. Bar

do Oca - terreno - área +!·4.147

m2 com galpão de 600,OOm2, com

mezanino.

cód.2010·Bal. Carnburíú- - Edif.
c/toda infra-estrutura, si, copa!coz.

sacada envidraçada, 2 quartos,
garagem.

De: 460 mil por
370 mil

Cód.1100 - Vila Lenzi - Casa 1
i suíte, 2 quartos, sala jantar, sala TV,

I I copa, cozinha, despensa, bwc,
.

I lavanderia varanda, piscina 7 x 4 , 1

garagem, sala de festas e

churrasqueira, jardim R$ 380mil

Cód.1110-Firenze -casa nova-I i
suíte, 2 quartos, sala! copa,' I

. cozinha, lavanderia, bwc, II
h

.

2 R$c urrasquetra vg garagem - I

II 250 mil I
�--------_j

Casas Bairro Construção' Valor
1048 Centro 150m' 850mil

1066 Praia Barra do Sul aprox.90m' 100mil
1075 Chico de Paulo 430m2 120m' 155mil
1107 Nereu 375m' 100 m' madeira 60mil
Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Su!te+2q 115mil
2017 Amizade Cond. 3quartos 140mil
Terrenos Área
3040 Centro(prox.Kohlbach) 2.980m'+/- 650mil
3051 GMM-Próx.P.Fed. 2.450m' 3aluguéis SOOmil
3054 João Pessoa jr 9l8,OOm2 180mil
3055 Barra do Sul ti-350m' Próx.trapiche lago 25 mil
3053 Vila Nova 1.145,OOm� Bardo Oca 1.900mil
Chácaras
4006 Mass.lRib Gustavo 201.000m'
4007 São Bonifácio' 242.000m'
Aluguel- Centro- ap 201 3 quartos

Centro - ap 101 1 quarto

• (Prox.Palhoça)
2piso
churrasqueira

185mil
150mil
R$795,00
R$500,OO

R$2.000.000,OO.
--------------

ÁREAS

I
I
)J l

._--� ---- ._----

Cód. 2021·Centro - Edif. Juliana
Apartamento 1 suíte, 1 quarto, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira, sacada garagem - of.

R$ 185 mil

Consulte-nos sobre grandes áreas

Consulte-nos sobre compra e venda
de Eucaliptos e Pinus .
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IMÓVEL • CAMINHÃO • EQUIP.
AGRICOLA • CAP. DE GIRO •

QIJITAÇÃO DE FINAlCIAMENTO
. - - -�

CREDIJO OURADA
R$ 950 Mil RS 82 MIL
R$810MIL RS 79 Mil
RS 625 Mil RS 62 MIL
RS 535 Mil R$43 MIL
RS 348 Mil R$ 33 MIL
RS 310. Mil RS 29 MIL
RS 255 MIL R$ 21 MIL
RS 210 Mil R$19 MIL
R$145 MIL R$14 Mil
R$125 MIL ssu Mil
RS 11 O MlL À combinar

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• Vende-s'e apartamento no inicio

da Ilha da Figueira, 80 mt- útil,
e 111 mt? 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$

·17$.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 novo

com 2 quartos com 75 mts

com garagem, na rua Francisco

Piermann 404, Vila Lenzi. R$

660,00. Condomfnio em média

R$ 40,60. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais

sem filhos e sem animais. R$

·550,00 com água. No Bairro

Nova Brasília. Tr: 3372-1173/
9921-1013 ..

• Alugo apartamento com

2 quartos, 75 mt, com

garagem, na rua Francisco

Piermann aluguel R$ 650,00
+ condomínio (média de R$

21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada

Nova com 2 quartos, sala,

IMÓVEIS
APARTAMENTO

sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor

de R$ 120.000,00. Tr: 47 8499-

4778.

• Vende-se Apto no Vila Rau com

68 m2, 2 quartos, cozinha e bwc

mobiliados. R$ 125.000,00. Tr:

9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz

com 3 quartos, 1 suíte, sala

2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00.
Tr: 8499-4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com

2 quartos prox. ao Shopping
Breithaupt - Centro R$ 600,00 +

condomínio. Tr: (47) 3275-0128

com Alexandre

• Aluga-se apartamento com

2 quartos prox. Prefeitura.

R$550,00 + Condomínio Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120

rnt-, na Rua Emma R. Bartel,
121 - Baependi, com 1 suíte e

dois quartos, cozinha completa
e garagem, sem condomínio. R$

1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia
Itajuba 65 mt2 c/ suíte, aceita

carro. TR: 8448-8644

CASA

• Aluga-se casa na praia de Penha

prox. ao Beta 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

• 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 mt? de

alvenaria, terreno com 2000 mt2

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.

IMÓVEIS
CHÁCARA
• 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 mt2 com nascente,

cachoeira, plano, pronto para

construir. R$ 110.000,00. TR:

3376-0726.

SALA COMERCIAL

• Alugo quartos, livre de água e luz.

em Schroeder, na Rua Marechal

Castelo Branco, 2128. Tr: 3374-

1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau,
dou preferência para Igreja. R$ valor

a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt2,
com banheiro prox. a câmara de

vereadores. R$ 450,00. Tr:3275-

2264.

• Aluga-se sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do

Mercado Brasão) no Bairro Rau. TR:

3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mP cada, sobre loja. Tr:

3375-1004 no horário comercial,

• Alugo quartos Mobiliados na Rua

Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. Tr: 3275-1185/9912-
6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, 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.

IMÓVEIS
SALA COMERCIAL

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila

Lenzi apartir de R$ 380,00 e Casa

na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

papagaio autopeças, Tr. 33714364

com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro

Amizade, com 1 suíte, mais um

quarto, sala, cozinha, churrasqueira,
área de serviço e garagem para dois

carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.

Com uma suíte mais dois quartos,

sala, cozinha, área de serviço, e

garagem. Área de 97 m2• Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda

R$ 250.000,00. 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 j 8848-9143 j
3372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado

Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30 medindo
688 mF. R$ 180.000,00 a negociar. Tr:

3370-2468 j 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$ 68.000,00 estudo

IMÓVEIS
TERRENO

propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno cj 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 j 3372-0665.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasília cj 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 sufte e 2 salas. R$
499.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.
Gadotti III - bairro Santo Antonio. R$
60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:

9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600
mt de área útil, e 20 mt de frente, fica
no final da rua, Bairro Água Verde. R$
200.000,00. TR: ª812-8971

I

• 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 91374701

• Vende-se lote na praia de ltajuba 300 m2•

Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-
8644 /. 9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mF plano no Rio
Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de ltajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelada
direto cj proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba,
R$ 28.000,00 todos escriturados 300

m2• Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de ltajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• TR:

8448-8644

�Alberto G. Marquardt
rI:I Corretor de Imóveis

CRECI12152

(47) 9904-2076/3376-180�

www.marquardtimoveis.com.br

Ref 084 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Cllvenaria Geminada c/50m2 - 2 dorm,
sala estar/jantar, cozinha, bwc social,
área de serviço, vaga de garagem -

R$ 129.900,00

REF 099 - RIO CERRO I - TERRENO
COM 6.500M2 - PRÓXIMO NANETE

MALHAS - R$180.000,OO

,"'," Pastor,Albert SChneider, 1946:- CEP 89260�300.- Barra do Rio GEmo -, Jaraguá do Sul.- SC·:I \ rnarquardtimoveis@gmail.çom;<,.:'::). \ .' -! '<.. ...
"

�. >,,_. '_I-� _ •• ':._ lo.!C'�' _. ��!''''''cl�>';�
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(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

Corretor de;Iwtóv�
Creco 19.368·

(CTudopouo- VlCUfuil,e; qlM!l WUV [ortalece" fíllqJ� 4:13

I
Minha Casa
Minha Vida

,

D227- ULTIMA UNIDADE

Apartamento novo no Jaraguá Esquerdo, Rua asfaltada, imóvel com 2 dormitórios, sala, cozinha, sacada Grill, 1 Vaga de

garagem, acabamento de alta qualidade. Esta em fase de termino. Entrega em Dezembro deste ano. Pequena entrada e saldo

pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aceita-se carro como entrada. Edifício com Somente' 4 unidades (2 por andar) Fica há
2 minutos do centro de Jaraguá. R$135mil. Aceita-se carro COIllO entrada.

D186-APTO c/Isuite+Zdor
c/120m2priv no Baependi,

R$208.700

D193-Casa c/170m2 priv c/Isuite c/
closet e cl hidro+Zdorm, Área intima cl

laminado em madeira e sala e coz cl

, porcelanato. R$319.800

D196-APTO c/2dor,sacada
gril.c/füm'privativos, próximo a

refeitura de Jaraguá. R$133.900

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



341 IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 8 E 9 DE DEZEMBRO DE 2012

TERRENOS

Sche er
===== Corretores de Imóveis

Rua João Planincheck, 1715.

Apto com 2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, íavandería e 1 vaga de garagem.
Área privativa 55,93m2. R$140.000,OO.

Matricula 58.355

Residencial Crystal Garden
Loteamento Santorini Bairro

Três Rios do Sul.
Apartamentos a partir de

130.000,00. Matrícula
n.63.394

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suíte mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e

estar, cozinha techada, lavanderia.

Churrasqueira, lavabo e garagem nos fundos.

Metragem da casa: 193,OOm2. Metragem do
terreno: 409,50m2. Valor: R$400.000,OO.

www.schellercorr.etordeimoveis.com.br

RESIDENCIAL MATER DEI. Bairro
Nova Brasília.

Apto com 1 suíte + 2 dormitórios,
banheiro social, sala de jantar e

estar, COZ., lavanderia, sacada ct
churrasq. e 1 vaga de gar.

Metragem: 87m2. R$ 225.000,00.
Matrícula 66.038

Residencial Atlantis - Vila

Rau Apto 404 - 4 andar

2 quartos, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira.
Metragem: 75,07m2 Valor

R$ 148.000,00.
Matrícula nO 62.001.

• LOTEAMENTO

DONA MARTA
,

- R$ 68.000,00. -

NEREU RAMOS

Loteamento

Marajoara - lote 23

- João Pessoa.

R$ 85.000,00

3376-5050 .
Planlão: Anderson "5 J -9028

R. Feliciano Bortolini, 1161 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net

Vila Nova

01 suíte, 01

dormitório, 02
.' vagasde

garagem e

demais

dependências.
, R$ 300.000,00

Residencial Ávila -

Jaraguá 99

Possui 02 dormitórios, 01

vaga de garagem e

demais dependências.
R$ 115.000,00

Jaraguá Esquerdo
02 suítes, 04 dormitórios, 03 vagas de garagem

e demais dependências.
R$ 780.000,00

www.imobiliariareal.net

Casa - Barra do Rio Cerro
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 570,00

Casa - Rio Cerro I
02 dormitórios, 01 vaga de garagem e

demais dependências. R$ 450,00
Barra do Rio

Vila Lenzi

02 dormitórios, 01
Cerro

01 suite,02

dormitórios,01

Baependi
01 su(te, 02

dormilólios, 01

vaga de garagem
e demais

dependências.
R$ 241.000,00

é demais

dependências.
R$ 156.000,00

Centro de Barra Velha - 01 suíte, 02
dormitórios, 04 vagas de garagem e demais

dependências. R$550.000,QO

Jaraguá Esquerdo - 01 suíte, 01
dorrhttório, 03 vagas de garagem e

demais dependências: R$ 370.000,00

Rio Cerro 1- 01 suíte, 02 dormitórios, 01 vaga
de garagem e demais dependências.

R$190.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Acesse: www.interimoveis.net

VENDER$ 160.000,00
Casa Condomrnlo Residencial área de festas,

cozinha lane'ada acabo em eS$O,

I M 6 v E I S Rua João Picolli, 104 - Centro

Que a paz e a harmonia festejàdas no natal estejam �
1tl!' aresentes em todos os dias do seu ano novo.

Feliz Natal e Boas Festas!

LOCAÇÃO
•Aplrt. Centro 1 dormitório. Residencial das Tulipas.

Valor: R$ 560,00.
II Ap.art. Centro 1 suite, 2 dormitórios, cozínha sacada cl
carrasquelra e garagem. R8$. Raphla • R$ 850,00.
;, Apart. Centro 1 dormit., sala. cozínha, banheiro, área de
serviço e garagem. Ed. Gloconda • Valor R$ 550,00.
*Apart, Centro eom 01 suíte +01 dormltôrlo., COZo garagem
Residencial Marina· Valor R$ 650.00•.

·Apart. Centro 01 suite + 02 dormitórios. cozinha,
vagas de garagem. Ed. Tulipa VaIQrR$ 950,00.
*Apart. Centro 03 dormitórios, cozinha cf garagem.
Edlffclo Dona AI:dra Valor: R$ 7:50,00.

LOCAÇÃO
"'Apl. ....� 2 <!ltmmmítOOiImi. 18III1Is. IIJl.tim

WIlurR$ 550,00
"'Apiwl.�...,_ (!l)1I ue -li- m citJnmittmriitn5i.�., W
wap;. gilIlGlll!1.t9nnl. 1EaII.. Q1pii -lNblDPa6_ R$ 1.200,00
"IOApad. Vila l.alIIiIrIIiI2 (l!lmnrmilíDnii.1ns �·iTIffIue �hnrR$ 650,00
..Apart. Wa I..dau 3Illfulmmriftíínj(O$l8J!l�mG!l_G!l-R$ 600,00
�InlrR$ 650,00
1*Apawt.� .2 aII1nnmritt" _liil" 11lll!ll:" !�" lJI>.w:ti,
� e pr. . 1Eid. IaBda. \\f(âll!tr.:R$ 550,00
..easa � QIl� XIl,JDW! ,,�.�ll!tmi
WElM» \'Is!.wr R$ 3.000.00

�M�is condomínio

DERS650,OOO.QoPORR$ 550.000,00
Linda Casa de Campo, Estilo COlonial 02 suites»
1 dormitório ) piscina, área de festas .. Negociável

_,_,.,...

PLANTÃO
NILTON· 9144-4040
ADEMAR • 9122·8728
MARCaS - 9121·2015

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.

(Rua em frente a Casas da Água I Jaraguá cl0 Sul
, '

Rei: 0391 - Resid. Villas Boas
- Estrada Nova - Apto cf 2

dorm, Sacada cf churrasq, e Idemais dependo .Massa COrrida)e gesso. RS 121.000,00
'--......----- ----.....-

Rei: 0438 - Resid.
Guilhermina - Barra do Rio

Cerro - Lot. Villagio, Apto cf 3
dorm e demais depend, cf

76m2. Entrega para Maio de
2013. RS 150.000,00

Rei: 0464 - Resid. Vierias
Nova Brasilia. Apto suíte + 2

I dorm e demais depend, com

87m2 útil. RS175.000,00
)" .

RI nO: 67.423

Casa no Bairro Vila Lenzi.

Excelente terreno com área de 577m2 todo murado. Localização
Privilegiada.próx. A escola, creche, mercado, etc .. Rua asfaltada.

Casa com suíte, churrasqueira, área de serviço, garagem e demais

dependências. '1 00% legalizada.
Aceita financiamento bancário!� R$ 179,,000,00 .. ' . . ...:

í

Rei: 0421 - Terreno - Barra
do Rio Cerro

Lot. Villagio com 351,79m2
DE: RS 90.000,00

POR: RS 82.000,00

Rei: 0456 - Terreno
Nereu Ramos

Terreno com 315,26m2 total.
RS 85.000,00

ReI: 0375 - Terreno -

Amizade
Terreno com 382m2

RS 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ir
. �J i

003 - Sqnto Antoni9i terreno com área de ,89,268,00m2, .... "" ..

""'2",
" .. " , .. ""., .. ",, '" ",.",' , '".".".",,' ' R$1.200,000,00006 - Tres RIos do <:>uI, terreno com aj:!roXJmadamenteTOOO,OOm , , , .. , , , ' fli400.000,00011-Massaranduba terreno com 1 00.000,00m2 , , .. , , .. , " , .. , .. , .. , , , , , , .. , , .. , .. , .. ,R 135,000,00013 - Vila Lenzi, terreno com 375,J,20m2 , , , , , ,R 115,000,00

020- Barra Vell)a, terreno com 3Qo,00m2 , .. ,

,'2'
" :, , , " .. , .. , .. , .. , .. , " , ,R$ 30.000,00023 Santo AntonIO terreno com area de 475,650,00m , , , , , , , .. , , .. , , , .. ""í$ 960,000,00

029 - Nereu Ramos, terreno com 4.317Ó70m2 ", ,., , , , .. ,' , ,.,., , '"' ,,, , ', .. ' R 2,000,000,00
032 - Ribeirão Cavalo, terreno com 9.3 9,60m2 , , , , , , , , .. , , , , , $ 500.000,00
037 - Vila Rau, terreno com 2.407,30m2, Aceita imóveis como parte do pagamento .. , ' , , , , R$i .000.000,00
038 - Bibeirão Cavalo, terreno com 17.590,11 m2 , .. , , , , , R$ 300.000,00
043 - AguC! Verde, terreno com 371 ,Opm2 R$ 96.000,00
048 - Ribelrao Cavalo - terreno com area de 51.000,00m2 R$ 80.000,00050 - Nereu Ramos, terreno com 42�75m2, , ,

($85.000,o0052 - Nereu Ramos - terreno com 5t..7,57m2 , , , , , , R i30.000,00
055 - Rio Cerro J. - terreno com área aproxi�da de 12,000,00m2 (com 02 galpões) R 480.000,00
058 - Nova BraslItaNterreno com 16.843.45m , , , ' , R$ .000,000,00
059 - Três Rios do arte, terreno com 325�00m2 �R$ 75.000,00
070 - Ribeirão Cavalo, terreno com 71.140,2gm2 R 2,850.000,00
080 - Nereu Ramos, terreno com 1 ,89S...

00m

.................................................................................................................1700.00°'°0089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSEt. com 360,00m2 R 145.000,00
097 - Nereu,Ramos - terreno com 34�, 16m2 , , , .R 100.000,00
099 - Coruw, terreno com 2,200,00m R 350.000,00
107 - BR 280, Nereu flamos-terreno com 7�'000,OQm� : ,' : , : R$ .000.000,00
109 - Nereu Ramos, area de 11.470,00m2 (otimo pI Indusbia), Aceita moves Rl450.000,o°112 - São Luis com 387,80m2 ,., , , R 115.000,00
117 Schroeder, terreno com 1.171 ,80m2 , ft , , $ 90.000,00
125 Vila Lenzi com 1.377,10m2 , , , R$ 300.000,00
130 - A�izade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 , , , R$120.000,00

�ªItJ"
004 - Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 valor.. , R$180.000,00
035 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com a�rQ)(. 80,00m2 e terreno com 443,50m2 R$136.000,00
054 - Nereu Ramos - casa mista com 98,00m e terreno com 350,00m2 , , R$ 120.000,00
g�� = �g��b���;a-���ig��1efo,�o�:����ój�5���'(acetta·imóveide·meiior·íiàior·em·Jgüã·do'su'Ú':::::::::::::::�l� � �:�g:gg
065 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria cf 37,82m2 e terreno C/337 50m2. (aceita financiamento bancário)

RI108.000,00
074 - Nereu Ramos casa com 181,00m2 e terreno com 2.497,00ffi2 R 650.000,00
075 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 121,42m2 e terreno com 395,12m2 R 160.000,00
091 - Amizade, casa de alvenaria com 310,00m2 e terreno com 378,00m2 R 550,000,00
093 - Agua Verde, casa estilo enxaimel com 216,00m2 e terreno com 986,00m2. (aceita apto como forma de pagto).R 700.000,00
120 - Tda Martins, geminado com 150,00m2 e terreno com 175,00m2 , , R 200.000,00
131- Nereu Ramos - casa de aI�. c/102pOm2 e terreno cl 475,00m2(aceita apto de menor valor) R 340.000.00
� �3 = �;�o ���:d_Oc��a��e���/:a�.9ié��8órTi2'majs·éiaíiiãõ:'Terf.'C/üj74:1·éim2·(aCé·Iti·apio·dúnenéii·valorf:�I��g:ggg:gg
175 - NereuRamos - casa de alvenaria de aprox. 121,42m!!'. e terreno c/ 45�00m2. Aceita financ. bancário. Aceita

O�ari���� �����2���:�����ve- 1c:� ��r���:g��casade·iiivenarta·com·1·29,oom2·majs·edicüia:·TeiTen�·com·66o:ciom2·::::::::::::::::::::·.:·.·.:·..:.': ·

..:..:::.�$�1��%��
188 - Santo Antonio, sobrado com 170,00m2 e terreno com 2.500,00m2 R!180.000,00

�w'S��" IH

�.Ji�;'� "

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299

049 - Nereu Ramos, terreno com

600,0011)2. R$85.000.00

www.deocarimoveis.com.br

019 - Nereu Ramos - casa mista com
1 00,OOm2 e terreno com 364,00rn2.

R$138.000,OO

069 - Vila lalau, casa mista com

119,00m2 e terreno com 390,60m2.
R$ 250.000,00

071 - Santo Antonio, casa de
alvenaria com 80,00m2 e terreno
com 324,OOm2.R$ 110.000,00

036 -Agua Verde com área total de
52,71m2. R$110.000,OO

094 -Ilha da Figueira, casa em alvenaria
com 149,41m2 e terreno com 356,25rn2.

aceila casa em llapema ou de menor valor na

Ilha da Rgueira), R$370.000,OO

030 - Santo Antonio - cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.000,00m2• aceita imóvel de menor
valor. R$450.000,OO

237- Ribeirão Grande do Norte c/123,300,OOni-,c/ água corrente, piantação de arroz, banana : R$ 500.000,00

.RlAMENto
005 -Água Verde - apart§lmento com área t0ta! de 52,71 m2 , :

RI
120.000,00

010-Apartamento com area total de 100,00m R 180.000,00
039 -Apartamento Agua Verde cqm área totai de 52",71 m2 : R 100.000,00
060 - Centro - apartamento com area total de 15�6Jm2 R 275.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,J7m2 R$175.000,00

IWfij!R�ii�I.�U!'WMflj/m ;11 o/�IPIj'. WPI�fllííjn�llIl'il!�P�'" ��.P/'1'·,I'IIJ1JJ/�'I/,I'ií/�� IlIliilli 1!/III"illl�Wftl·,I'mi! 1mlgryll'i1l�f/'l�hWIi/Ii!Iijllfjlrlilldlh"I/!nr"lm' wad��HI'Wi�111�/lPk·WWII1@j!lII!i!IPff\11'f§l'WII;I!Y!l!IJliilff'�/&Ilfflil'II"/1M;B�!'!íj w,. !III/Nu ,01.111/1, WIiUfiIU!IWlilfIi!lI/!III..',.!J,,-.I'í!ll/!lJl," WIff!.llm I", I/IuM! 'I� w1�111 W;, ,"iU,ilf,{,,,,!JJ;f,W.q�lj/l!/I'"'ml,jli!,',il .i/lllll ,11 ./.IA lidf/l/;,ii�qqilii$",,,!,,,,n,,1fJ!Ifm�wj, Ulllllj�

Apartamento Centro ,., .. " " , , ,., , R$700.00
Apartamento Centro , ,., R$85 O, 00

I COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício lergamo - Centro i
I

LEILA W.MANTAU
Corretora de Imóveis

CRECI011420

Rua Vinte E Oito De Agosto, 728

Centro - Guararriirim - SC - CEP: 89270-970

Fone/Fax: (47) 3373-1905

·Ref. 213.1 - Chacará
'Ponta Comprida - Guaramirim
'Área do Imóvel: Aprox. 100m'
'Área do terreno: 10,OOO,00m2
'R$ 250.000,00 'Aceita troca

·Ref. 215.1 - Casa
. Ponta Comprida - Guaramirim
'Área do Imóvel: 87m2
'Área do terreno: 396,64m2
·R 75.00000

'Corticeira - Guaramirim
'Área do terreno: 360m2
'R$ 43.000,00
'Aceita entrada de R$ 23 mil e parcelas de

R$ 1,500,00.

-Guamiranqa - Guaramirim
'Área do Imóvel: 65m2
'Área do terreno: 455m2
'R$ 150.000,00

·Ref. 195.1 - Casa
-Escollnha - Guaramirim
'Área do Imóvel: 160m2
'Área do terreno: 535m2
·R$ 217.000,00

. Ref. 209,1 - Apartamento
Alugo Sala Comercial no centro da

Cidade com mercado em

funcionamento, incluindo prateleiras,
freezer, mercadorias, Valor a

Combinar.

TEMOS VÁRIAS SUGESTÕES DE

LOCAÇÃO PARA GUARAMIRIM

Confira em nosso site

www.leilaimoveis.com.br

'Escolinha - Guaramirim

'Área do imóvel: 64,59m2

·R$120.000,OO'

..
Minha Casa
MInha Vida

Ref, 201.1 - Apartamento
'Centro - Guaramirim
'Área do Imóvel: 71,00m2
'R$138,000,00
'Aceita financiamento
'Minha Casa Minha Vida.

':�'�' ":"'
...

.'
. .

.

.

www.leilaimoveis.com.br

'Ref. 219.1 - Sobrado
'�ova Esperança - Guaramirim
Area do Imóvel: 164,42m2
'Área do terreno: 378,91m2
'R$ 370.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700 ..2254

EMPREGO
• Giacomini Garden Center contrata:

Jardineiro com experiência Interessados
comparecer na Sede da empresa
situado na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 1233. Centro - Jaraguá do
Sul/SC em frente à Marcatto Center.
Horário de Atendimento: 7h30 às 20h.

• Contratamos: Assistente de RH.
Experiência em departamento pessoal e

folha de pagamento. Tr: 47 3371 6057
cl 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 cl 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 cl Paula ou

comparecer a rua João Januário Ayroso,
607 - Jaraguá Esquerdo, munidos de
curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil.
Necessário habilidade com o Corei
Draw. Tr: 47 3371 6057 cl 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 I 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..

• Procura-se pessoa para pernoitar, livre
de aluguel. Pode trabalhar e estudar, de
preferência pessoa do sexo feminino.
Tratar com Dinaldo pelo fone: 3273-
2423 19141-9776

• Procuro pessoas de sexo masculino
maiores de 18 anos, interessados em
trabalhar meio período, como lnstalador
de som, alarme e trava em carros.
Interessados entrar em contato pelo
fone: 3370-0226 no horário comercial
ou comparecer na loja B.K. Personal
Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Procura-se senhora para morar e cuidar
de idoso, a mulher para cuidar da
casa, cozinhar e olhar pelo idoso, sem

custo de aluguel, luz e água. Salário a

ser negociado. Tr: 3372-0879 após as
18:30.

• Senhor trabalha como acompanhantes
de idosos. Tratar no fone: 9119-6794.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino
para trabalhar em lavoura de palmeira
real situada no Rio Molha, Ofereço
registro em carteira, salário compatível
com a função, moradia. Necessário ter
experiência comprovada na agricultura.
Caso tenha moto ou carro (receberá
ajuda de custo para combustível). Tratar
pelos telefones 3376-4110, 9163-7000
ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU
9194-2435 (MARLENE)

,

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores

EMPREGO

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 cl baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 I 9988-
2844 bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• 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 I 9270-3638. eza.

valdir@yahoo.com.br.
• Vende-se Financeira com 02 anos no

mercado. Não precisa de capital de
Giro nem estoque, zero inadimplência.
Contato (47) 9601-3266.

• 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 13276-2100
• SV esquadrias e Alumínios, estruturas,

sacadas, corrimão, grades de proteção,
fogão industrial, concertos e soldas em

geral.Ir: 9197-1665 I 9702-9093 com

Silvio.

• Procuro serviço terceirizado pra fazer em

casa o dia todo. Tr: 9119-6794.

COMPRA·SE
• Compra-se maquinário para

panificadora. Tr: 8912-7797.

• Compra-se um escorregador infantil,
ligar 3374-5906 ou 8802-6423.

• Compra-se sofá de canto, em bom
estádo, valor a combinar.Tr: 3273-7163

DOA·SE
• Doa-se, malhas para estopa, retirar no

local. Tr: 8461-0912.

VENDE·SE
• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.

Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• Vende-se produtos da Natura e Avon.
Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354 I
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se um bebê conforto com base
na cor azul marinho em bom estado de
conservação. R$ 120,00. Fone: 3374-
5906 ou 8802-6423

• Vende-se 2 cadeiras de rodinha para
'

escritório. R$ 50,00 cada uma. Tr: 3371-
7593.

• Vende-se ponto comercial - Lanchonete
e Restaurante na Rua Governador Celso
Ramos, 2038 em Porto Belo - SC.R$
80.000,00 a negociar. Tr: 47 3369-5839
com Marcos.

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com

20 anos de funcionamento, a 100 metros
da praia; Tr: 3448-3958 I 9612-5558.
Aceito propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva I
alimentícia em Balneário Camboriú com

mais de 32 anos e com clientela formada.
R$ 175, 000,00. Tr: (47) 9122-0300 I
9647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada
com cobertura de telhas medindo 120m2.
10X12 p/ retirar no local em Guaramirim
valor a combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Aluga-se apartamento no Rau, R$

500,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio da

Ilha da Figueira, 80 mP útil, e 111 mt2
no total, na Rua José Pavanello, com 2
dormitórios, uma suíte, sala e cozinha
conjugada, prédio com elevador, boa
infra-estrutura, segundo andar, aceita
financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

• Àluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento novo com 2
quartos com 75 mts com garagem, na
rua Francisco Piermann 404, Vila Lenzi.
R$ 660,00. Condomínio em média R$
40,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem
filhos e sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasílla. Tr: 3372-
1173 I 9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75
mt, com garagem, na rua Francisco
Piermann aluguel R$ 650,00 +

condomínio (média de R$ 21,00). Tr:
9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 120.000,00. Tr:
47 8499-4778.

• vende-se Apto no Vila Rau com 68 m2,
2 quartos, cozinha e bwc mobiliados.
R$ 125.000,00. Tr: 9104-8600. Creci
14482

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3
quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci
14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos,

prox. ao Shopping Breithaupt - Centro
R$ 600,00 + condomínio. Tr: (47) 3275-
0128 com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. Prefeitura. R$550,00 + Condomínio
Tr: (47) 3275-0128 com Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120 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 cl suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

CASA
• Aluga-se casa na praia de Penha prox. ao

Beta Carreiro, com 4 quartos e garagem
em volta. Tr: 9959-3627 19208-4370

• Alugo uma casa na praia de Armação,
para temporada. Tr: 3370-8633

• Vende-se obra na fase do reboco,
Vende-se casa nova com 94m2, terreno
de 495m2, toda murada, em Barra
Velha. Entrega em dezembro I 2012.
Localizada a 5 minutos de carro da praia
central, área residencial casa com suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
parcelanato 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 mt2 legalizada, R$
380.000,00. Tr: 3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com três
quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00. Na
Rua Leopoldo Muller, n 313 -Rio da
Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr: 3376-
2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio a 20 minutos das praias

de Itapema, 4700 mt2 desmatado, com

rede elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr:

479699-7862/9108-7554.

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara de 50.000,00

mP com nascente, cachoeira, plano,
pronto para construir. R$ 110.000,00.
TR: 3376-0726.

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. em

Schroeder, na Rua Marechal Castelo
Branco, 2128. Tr: 3374-1488.

• Alugo sala comercial na Vila Rau, dou
preferência para Igreja. R$ valor a

combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mt2, com

banheiro prox. a câmara de vereadores.
R$ 450,00. Tr:3275-2264.

• Aluga-se sala comercial com 80m2, na
Rua Affonso Nicoluui (atrás do Mercado
Brasão) no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de
Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: 3375-
1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185 19912-6200.

• Alugo qultinete 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 I 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: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, e garagem. Área
de 97 m2. Valor do aluguel R$900,00.
Valor da Venda R$ 250.000,00. Fone:
88519651

• Alugo quarto para pensionistas, no

Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz e

internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Breithaupt, n° 110, comercial ou

residencial. Em frente ao clube do Beira
Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-
1212 com Elzira.

TERRENO

• Troco terreno na Vila Rau por casa em
Barra Velha. Tr: 3371-6968

• 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 18848-9143
13372-2154.

• Vendo terreno no Condomínio fechado
Azaléias, 10 terreno entrando no

condomínio, ele tem 23 por 30 medindo
688 mt2. R$ 180.000,00 a negociar. Tr:
3370-2468 19969-5540 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 esçritura com
medidas 16X23 bairro Rio branco
Guaramirim R$ 68.000,00 estudo
propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno cl 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 mP, escriturado. Valor à combinar.

TERRENO

Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do
Ervino. Tr 3372-0028 I 3372-0665.

. • Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro
II ideal para construção de galpão. Tr
9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasítla cl 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. 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 f 9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rio
Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelado
direto cf proprietária. 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 96, modelo 97, cor

verde metálica, 4lugares, direção, ar, a

gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica
revisada, pintura e latoaria impecáveis.
R$ 15,000,00. Tr: 3371-2699 f 9923-
9418.

• Vende-se s10 cabine dupla, 2.8 diesel,
ano 2002, prata. R$ 41.000,00. Tr:
3370-5591

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool.
Elétrica e Mecânica Revisada. R$
4.000,00. Tr. 8408-8384 com Dany

• Corsa classi 2011 Completo. R$
22.990,00. Entrada de R$ 2.000,00
+ 60x R$ 595,00, viabilizamos troca,
taxas a partir de 0,98%. Tr: 30321400

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor
R$ 37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas
R$ 25, 700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic
SPIRIT 1.0 FLEXPOWER 4P completo
2009 Valor: R$ 18.950,00 FONE:
96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00
+ '60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em
até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CHEVROLET
• Vectra 2007 Elegance, com IPVA

2012 pago, controle de som no

volante, em ótimo estado. R$
31.000,00. sem troca. TR: 3376-
10601 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
• Vende-se Peugeot ano 2007,

completo. Tr: 9912-5997.
• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006

flex, 4 portas, completo cl ar,
.

direção, couro, cl som. Particular. R$
7000,00 + prest. TR: 8812-7170 ou
8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16
válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar cond, vidro elel trava manual
insufilm, mp3, etc. R$ 16.500,00.
3371-1634.

RENAULT
• Vende-se Sandero 1.6 completo,

2008, R$ 20.000,00. Tratar Com
Thiago (47)8498-6484

• Renault Clio rll.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

regulagern de altura, Controle som
no volante, IPVA pago. Sem troca.
R$ 16.000,00. Tr: 8410-0000
Fabio.

VOLKSWAGE
• Vende-se Crossfox, 2008,

amarelo. R$ 31.900,00 em bom
estado de conservação. Tr: 3370-
5591.

• Vende-se Fax 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:9277-2798 / 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.Tr:
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

VOLKSWAGEN
. Bordô - A/C - V.E. - TR.E. - I;/E -

Alarme - Manual, NF e Chave res.
Fone: 9163-9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, completo, ótimo estado de
conservação. Valor a combinar.
Tr: 9183-8930 / 9183-1162 com
Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul,
único dono, em ótimo estado de
conservação. Tr: 3372-3626.

• Vende-se Gol G5 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 City 1.6, prata
ano 2006. Preço da tabela FIPE
R$ 21.500,00. Tr:3275-3538 /
8406-5033.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$
13.500 Tr: 9944-2025 Aline.

FI T

• Vende-se Uno Mille fire flex ano
modelo 2006, cor preta, R$
18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

• 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 de um ano inclusa,
taxas a partir de 0,98%. Fone
3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo
7 lugares R$ 41.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito
FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador trazeiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com
André ou 9243-8500 Néia.

• Vende-se uma fiorino 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

FIAT

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012
R$ 28.990,00, metálico, estado
de zero com apenas 18.000km,
entrada em até 6x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa,
taxas a partir de 0,98%. Fone
3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr. 3370-0719 / 9953-
3878

FORD
• Ford Fiesta / 97, 4 Portas, roda de

liga, ar quente, desembaçador,
limpador, traseiro, emplacamento
2013 pg, não precisa fazer nada
na lataria. R$ 6.500,00. Tr: 8843-
5751(Vivo) 8447-0376 (Tim).

• 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 prestações de
R$ 400,00 ou carro ou moto de
entrada. Tr. 9137-1504 / 9153-
1600;

• Vende-se Focus Hatch GLX
1.6 16V 2012, R$ 42.990,00,
metálico, estado de zero, entrada
em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas
a partir de 0,98%.. Tr: 3032-
1400.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas
básico, R$ 13.800,00. Tr. 9962-
3664

CAMINHÃO
• 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.

CAMINHÃO
• Vende-se Caminhão Mercedes

Bens Modelo: 1418 Cores
brancas Ano 95 6 marchas Truck
com baú 10,5 mts + Chapéu
Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-
9254 com Carlos

• Vende-se Caminhão GMC 7110,
ano 2000, todo original, segundo
dono, baú de alumínio, 7 Pneus
novos, todo revisado, aceita-se
troca de menor valor ou maior
valor. Contato Zito (47) 3370-
7994

• Vende-se uma camionete
Hyundai. H.R 2010. Com câmera
fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

OUTROS
• Vende-se jogo de rodas de liga

leve, aro 15 com pneus. R$
1200,00. Tr: 3276-0340/ 9197-
9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive
ano 2009, Valor R$ 30, 000,00
+ parco R$ 250, 000 Tr. 3376-
3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo
bonitão. Valor a - negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco
ano 83. R$ 4.000,00. Todo
reformado. Tr. 8825-5544.

• Vende-se Hyundai Acent ano

98,verde metálico, direção,
completo, 4 portas, instalação
GNV.e gasolina.R$ 6,000,00. Tr:
9923-9418/ 3371-2699.

MOTOCICLETA
• Vende-se CRF 250 R, 2004, em

ótimo estado, guidão e capa
de banco ainda original, moto
a toda prova. R$ 11.500,00
somente venda. Tr: 3055-7854/
8823-1548. Após as 19:00.

• 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

• Vénde-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.
479138-9592 c/ Rodrigo.
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BMW Xl SDRlVE 18i COMP+VTE+ABS 2011 108.000 99.000
IX35 2.0 16V 170CV COMP+VTE+ABS .

2011 74.000 68.000
IMPREZA HB 2.0 4X4 COMP+VTE+CD 2011 66.000 63.500
STARK 2.3 4WD TOI COMP+VTE+ABS 2010 68.500 62.500
408 FEUNE 2.0 AUTO COMP+RODA+VTE 2012 64.000 59.000
PAjERO SPORT HPE COMP+VTE+ABS 2009 59.500 55.000
308 HB ALLURE 2.0 COMP+VTE+ABS 2013 57.990 54.990
SX4 2.0 16V AUTO COMP+VTE+ABS 2010 50.900 47.900
FORESTER LX 2.0 4X4 COMP+VTE+ABS 2008 51.900 46.900
FUSION 2.316V AUTO COMP+VTE+ABS 2009 47.500 43.500
SCORPIO 2.6 GLX COMP+VTE+AL+CD 2009 43.900 39.900
CIVIC LXS 1.8 COMP+VTE+ABS 2008 42.000 39.000
GRAND CHEROKEE COMP+VTE+ABS 2004 42.900 38.900
IDEA ADVENTURE 1.8 COMP+VTE+AL+CD 2010 39.900 36.900
ECOSPORT XLS 2.0 COMP+VTE+ABS 2009 39.000 36.000
206 CC 1.616V COMP+VTE+ABS 2005 36.990 34190
ZARRA 2.0 ELEGANCE COMP+VTE+ABG 2008 36.900 34.000
POlO 50 1.6 COMP+VTE+AL 2010 36.900 n.9OO
207 50 PASSION XS 1.6 COMP+RODA+VTE 2010 36.400 32.900
CIELOHB1.6 COMP+VTE.ABS 2011 32.900 30.900

C4VTR2.0 COMP+VTE+ABS 2008 32.900 29.900
207 HB XRS 1.4 COMP+VTE+ABS 2011 31.900 29.500
30750 FEUNE 2.0 COMP+VTE+AL+AQ 2008 32.500 29.500
Al1.8 TURBO 150CV COMP+VTE+AL+CD 2005 29.500 28.000
PT CRUISER AUTO COMP+VTE+AL+AQ 2006 31.000 28.000
BLAZER 43 DLX AUTO COMP+VTE+ABS 2001 29.500 27.000
SCENIC EXP. 1.6 AUTO COMP+VTE+ABS 2007 29.800 26.800
STllO 1.8 FLEX COMP+RODA+VTE 2006 26.900 24.900
STRADA FIRE 1.4 a DH. 2008 25.900 24.000
FOX1.0 VTE+AQ+LDT 2009 23.990 22.090
O EXCLUSIVE 1.616V COMP+RODA+VTE 2004 23.500 21.500
GOLF1.68V COMP+VTE+AL+AQ 2001 18.990 17.490
CUO HB AUT. 1.0 16V AL+AQ+TE+LDT+VE 2007 18.500 17.000
CORSAHB1.0 AL+AQ+TE+LDT 2004 18.500 16.500
CELTA UFE 1.0 AL+TE+LDT+W 2008 17.900 16.400
ASTRA Sb MILLEN. 1.8 COMP+VTE+AQ 2001 16.900 15.100
206 SENSAT 1.0 16V AQ+VTE+RODA+DT 2006 16.500 15.000
KAGl1.0 AR+AL+TE 2003 16.500 15.000
GOL 1.0 MI 8V Gil! AL+TE+LDT+W 2005 14.900 13.900
PALIO YOUNG 1.0 AQ+LTD 2001 10.900 9.400
SANTANA 1.8 MI COMP+VE+AQ+RO 1997 9.900 8.600
RESTA HB 1.0 Gl W 2001 9.500 8.500
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S· h rários do comércio na região
• Jaraguá do Sul • Guaramirim • 17/12 a 21/12 - Segunda a sexta-feira feira - Fechado
• 8/12 - Sábado - 8h às 17h • 8/12 - Sábado - 8h30min às 17h - 8h às 12h/13h30min às 20h30min • 27/12 e 28/12 - Quinta
• 9/12 - Domingo - 16h às 20h • 9/12 - Domingo -16h às 20h • 22/12 - Sábado - 8h às 16h e Sexta-feira - Horário Normal
• 10/12 a 14/12 - Segunda • 10/12 a 14/12 - Segunda à sexto- • 23/12 - Domingo - 16h às 20h • 29/10 - Sábado 7 Horário Normal

à sexta-feira - 8h às 20h feira - 8h30 às 20h • 24/12 - Segunda-feira - 8h às 12h • 30,31/12 e 1/1 - Domingo/
• 15/12 - Sábado - 8h às 1 7h • 15/12 - Sábado - 8h30min às 17h • 25/12 e 26/12 - Terça e Ouortc- segunda/terça - Fechado
• 16/12 - Domingo - 16h às 20h • 16/12 - Domingo - 16h às 20h feira - Fechado
• 1 7/12 a 21/12 - Segunda • 17/12 a 21/12 - Segunda a sexto- • 27/12 e 28/12 - Quinta e

a sexta-feira - 8h às 21 h feira - 8h30min às 21 h Sexta-feira - Horário Normal • Massaranduba
• 22/12 - Sábado - 8h às 17h • 22/12 - Sábado - 8h30min às 17h • 29/12 - Sábado - Horário Normal • 8/12 - Sábado - 8h às 16h
• 23/12 - Domingo - 16h às 20h • 23/12 - Domingo - 16h às 20h • ·30,31/12 e 1/01/13 - Domingol • 9/12 - Domingo- Fechado
• 24/12 - Segunda-feira - 8h às 13h • 24/12 - Segunda-feira - 8hàs 12h segunda/terça - Fechado • 10/12 a 14/12 - Segunda à sexto-

• 25/12 e 26/12 - Terça e • 25/12 e 26/12 - Terça e Quorto- feira - 8h às 12h/13h30min às 20h
.

Quarta-feira -. Fechado feira - Fechado • Schroeder • 15/12 - Sábado - 8h às 16h
• 27/12 e 28/12 - Quinta • 27/12 e 28/12 - Quinta e • 8/12 - Sábado - 8h às 17h • 16/12 - Domingo - 16h às 20h

e Sexta-feira - Horário Normal Sexta-feira - Horário Normal • 9/12 - Domingo - 16h às 20h • 17/12 a 21/12 - Segunda a sexto-

• 29/12 - Sábado - Horário norrnol • 29/12 - Sábado - Horário normal • 10/12 a 14/12 - Segunda à feira - 8h às 12h/13h30min às 20h
• 30,31/12- e 1/1 - Domingo/ • -30,31/12 e 1/1 - Domingo/ sexta-feira - 8h30min às • 22/12 - Sábado - 8h às 17h

segunda/terça - Fechado segundo/ terça - Fechado 12h/13h30min às 20h • 23/12 - Domingo - 16h às 20h
• 15/12 - Sábado - 8h às 17h ··24/12 - Segunda-feira - 8h às 13h

Jaraguá do Sul Park Shopping • Corupá • 16/12 - Dorninqo - 16h às 20h • 25/12 e 26/12 - Terça e Quorto-
• Segunda-feira a • 8/12 - Sábado - 8h às 16h • 1 7/12 a 21/12 - Segunda a sexta-feira feira - Fechado

sábado: 1 Oh às 22h • 9/12/12 - Domingo - Fechado - .sh30 às 12h/13h30 às 20h30 • 27/12 e 28/12 - Quinta e Sexto-
• Domingos: 15h às 21 h • 10/12 a 14/12 - Segunda à sexto- • 22/12 - Sábado - 8h às 17h feira - Horário Normal
• Dias 24 e 31/12: 9h às 15h feira - 8h às.12h/13h30min às 20h • 23/12 - Domingo - 16h às 20h • 29/12 - Sábado - Horário Normal

(lojas) e 1 Oh às 16h • 15/12 - Sábado - 8h às 16h • 24/12 - Segunda-feira - 8h às 12h • 30,31/12 e 1/1 - Domingo/
(Praça de Alimentação) • 16/12 - Domingo - 16h às 20h segunda/terça - Fechado

r

• 25/12 e 26/12 - Terça e Ouortc-

EST NA vocnOM c E T P,

--

INAUGURAÇOES:
JOINVlLLE:
10/12

BRUSQ!}E:
11/12

JARAGUÁ DO SUL:

12/12.

,
Breithaupt

HOME CENTER
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Finais movimentam
o fim de semana

Segunda Divisão e Copa Interclubes conhecem
seus campeões no sábado e no domingo

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

Henrique Porto

Duas decisões agitam o fute
bol amador de Iaraguã do Sul

no fim de semana. Hoje acontece

a final do Campeonato Regional
da Segunda Divisão, envolvendo

Flamengo B e Barrabaxo. Ama
nhã será a vez de se conhecer o

campeão da la Copa Interclubes,
competição independente, que
conta com o apoio da FME.

Na Segundona, o Flamengo
B está em vantagem depois de
vencer o jogo de ida por 2 a O.

Agora, precisa apenas de um

empate para ficar com o título.
Em seu favor, terá o fator cam

po, já que a partida acontece no

estádio Luís Carlos Ersching.
O Barrabaxo precisa vencer

e devolver os dois gols de dife

rença que sofreu na primeira
partida, para assim levar a de
cisão aos pênaltis. Caso vença
por mais de dois gols, fica com

o título de forma direta. A mis
são não é simples, já que o ru

bro negro é o último invicto.
Na Copa Interclubes, as de

cisões serão em duas catego
rias. Nos "Aspirantes", o Galác
ticos/Santo Antônio está em

vantagem após vencer o Uni
dos/Néki no primeiro jogo, por
2 a 1. Agora, joga pelo empate.
O Unidos precisa vencer, para
levar a decisão aos pênaltis.

Nos li

Titulares", Unidos/Néki
e Cruz de Malta estão em igual
dade após empatarem a primeira
partida por 1 a 1. Quem vencer

fica com o título. Em caso de novo

empate, a decisão seguirá para os

pênaltis, Os jogos acontecem no

estádio Eurico Duwe, respectiva
mente às 14h30 e 16h35.

Flamoe�oB está
em vantagemo na

Segundona.Na
Interclubes,
tudo igual.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SUPERAÇÃO Barrabaxo terá que derrubar o úItimno invicto para ser eampeâo

.

Desafio do Morro das Antenas

Domingo é dia de encarar 13,5 km
Neste domingo, acontece

uma prova inovadora no pedes
trianismo da região. O lo Desa
fio do Morro das Antenas terá
um trajeto de 13,5 km e pode
ser realizado de forma indivi
dual ou por duplas. Do percur
so total, 5,4 km serão realizados
em aclive acentuado.

O objetivo da Associação de
Corredores de Jaraguá do Sul

(Acorjs), além de superar limi-

tes, é proporcionar aos partici
pantes o contato com uma das
mais belas vista da cidade. A

largada acontece as 9h, da Re
creativa da Duas Rodas, na base
do Morro Boa Vista. A chegada
será no mesmo local.

Entre os atletas que se pre
pararam ao evento está Iefer
son Heller, um dos jaraguaen
ses com o maior número de

participações na Corrida de São

Silvestre. "Piz uma preparação
de três semanas, sendo um trei
no a cada sete dias no mesmo

trajeto da prova', comentou.

"No primeiro treino fui mais

lento, para conhecer o percur
so. Fiz em 1 hora e 28 minutos.
No último, consegui cumprir o

trajeto em 1 hora e 16 minutos.

Destes, 47 foram gastos na su

bida e o restante para descer",
compartilhou o atleta.

Oodles' cup

Hoje é dia de semifinal
A primeira edição da Iaraguã Oodles' Cup conhece seus fina

listas hoje. A primeira partida semifinal envolve Denan/Golden
Financiamentos e Vem Quem Qué, as 16h30, na quadra 2 do GT

Society. Mais tarde, às 19h20, no mesmo local, o Baga encara os

guaramirenses do Couve-Flor na outra semifinal. As equipes cor

rem atrás de um premiação total no valor de R$ 8 mil. O campeão
levará para casa um prêmio em dinheiro de R$ 5 mil. Nas prelimi
nares acontecem os jogos válidos pela Série B, às 15h e às 17h50.

'

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PROMETE Baga (como a bola), de Mic9, terá pela
frente os guaranrlrenses do Couve-Flor na semi

Guaramirim

Dia festivo
no Seleto

Futsal

Sub20 inicia
a decisão

Hoje, a partir das 15h,
acontece a solenidade
de inauguração da nova

arquibancada Estádio

Municipal João Butschar
dt, o campo do Seleto, em

Guaramirim. Após, haverá
a disputa das finais do Mu

nicipal de Futebol Suíço
masculino e feminino. Às
17h30 é a vez de um jogo
amistoso entre os Máster
de Guaramirim e do JEC.

A CSM inicia hoje, contra o

Chapecoense, a decisão do

Campeonato Catarinense
da categoria Sub20. O pri
meiro jogo será as 20h30,
em Chapecó. A decisão
fica marcada para terça
feira, dia 11, as 19h30,
na Arena Jaraguá. Com a

melhor campanha na fase

classificatória, a equipe
jaraguaense joga por dois

empates para ser campeã.

AutomobiJismo

Coelho com

chances

Jaraguá
Reforçando

•

o caixa

Os pilotos da região com

petem na 9a e IOa etapas
do Campeonato Catari
nense de Automobilismo,
que serão realizadas neste

fim de semana, no autó
dromo Alceu Feldmann,
em Lontras. O evento

contará com cerca de 80

pilotos de toda SC no grid.
Dirceu Rausis é o campeão
antecipado na "Marcas 1\'.
Já Alessandro Coelho tem

chances remotas na Stock.
: II " , ; \

.. - - . I, __

O Sport Club Iaraguá
oficializou o jornal O Cor
reio do Povo como novo

parceiro para a temporada
2013. O diretor do jor-
nal, Nelson Luiz Pereira,
elogiou o clube por ter um

projeto inovador, além
de contar com um plane
jamento a longo prazo.
"Desejamos continuidade,
perseverança e sucesso a

esse projeto do Jaraguá",
comentou o diretor.

}
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Futebol europeu
,

Torneios nacionais
ficam mais acirrados

Com o futebol brasileiro em recesso, torneios

europeus agitam o final de semana esportivo

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Ofutebol brasileiro encerrou

suas competições profissio
nais, mas o futebol europeu per
manece em atividade até as úl
timas datas de 2012. Neste final
de semana, a Inglaterra estará
no centro das atenções esporti
vas. No domingo, o Manchester

City encara o Manchester Uni

ted, as llh30, no Manchester
Stadium. Além da rivalidade, o

confronto é determinante na

briga pelo título. Vencendo, o

City iguala a liderança do Uni
ted só perdendo nos critérios
de desempate. A grande surpre
sa do torneio é o modesto West

Bromwich, que está na quinta
posição. Na Espanha, o Barce

lona em 14 rodadas ainda não

sabe o que é perder. Com vanta

gem de seis pontos para o Atlé
tico de Madrid, o Barça lidera e

Messi comanda o esquadrão da
Catalunha. A surpresa é o Bétis,
que ocupa a quarta posição e

está a quatro pontos do milioná
rio Real Madrid. No domingo, o

Bétis recebe o Barcelona, as 18h,

no Beníto Villamarín. Na Itália,
está o nacional mais disputado
da Europa. Na briga pelo título
estão à líder Juventus, o Napoli e

a Internazionale, com diferença
de apenas quatro pontos entre

os três. No domingo, Interna

zionale e Napoli medem forças,
as 17h45, no Giuseppe Meazza.

Na Alemanha, o Bayern de Mu

nique impera e segue disparado
na liderança. No principal duelo
da rodada, o Dortmund enfren
ta o Wolfsburg, hoje, as 10h30,
no Signal Iduna Park.

Inglês, italiano e

espanhol com bons

jogos agendados para
o fim de semana.

DARREN STAPLES/REUTERS

MANCHESTER Clássico inglês reúne diversas estrelas do futebol mlUldial

Basquete

Joinville
busca título

Após dificuldades finan
ceiras e estruturais, o bas

quete brasileiro se consoli
dando novamente com uma

liga nacional forte. Com 100
% de aproveitamento, o Pau
listano lidera o torneio. Em

,

crescimento a cada tempora-
da, o Joinville está na terceira

posição, com três vitórias e

duas derrotas. Sob o coman

do de Enio Vecchí, os catari
nenses miram o título.

Superliga
Catarinenses
iniciam mal

o vôlei catarinense não

iniciou bem a Super Liga.
No masculino, o Super Im

peratriz, de Florianópolis,
está na nona posição entre

os doze participantes. Favo

rito, o Sada Cruzeiro está na

liderança. No feminino, Rio
do Sul está na oitava posição
entre os dez participantes.
A grande surpresa é o Praia

Clube, que desbancao favori
tismo do Sollys Nestle.

Futebol

Avaícom
, .

novo tecníco
Após demitir Argel Fucks,

o Avaí apresentou Sérgio So
ares como novo treinador. O
último clube de Sérgio foi o

Cerezo Osaka, do Japão. Aos
45 anos, o técnico tem a mis
são de resgatar o prestígio
dos torcedores. No currículo

carrega passagens por Atléti
co-PR e Paraná. "0 Avaí é um

grande clube. Vamos buscar o

bicampeonato Estadual", de
clarou o treinador.

,
•

Henrique Porto
avanteesportes@gmaü.com

Cartola FC
Já são conhecidos os vencedores da "liga avanteesportes.com",
no fantasy game Cartola FC. O grande campeão - entre 127 times
- foiAchilles Junior, com o seu Achillesmania. Ele já escolheu
o seu prêmio: uma camisa do Iuventus, modelo 2013. Ainda
temos uma camisa oficial da CSM, do Iaraguã e do Olympya para
serem escolhidas entre os demais vencedores, respectivamente
Ex-Astros, Real Ihony e SpartakJGS. Em caso de dúvida, façam
contado no e-mail acima. E em 2013 tem mais. Aguardem!

CSM
Cubro futsal, mas confesso

que não é minha modalidade
favorita. Gosto da dinâmica
do jogo, porém nem todos
são como CSM e Krona da
última quinta-feira. Que
jogaço. Digno de um conto

do Marcelo Lamas. Só não foi
mais épico porque acabamos

derrotados, mas valeu cada

segundo do futsal de alto nível

apresentado pelos clubes.

Juventus
Muitos elogios para a

apresentação oficial do

Juventus. Elogios também ao

novo uniforme - e também
às modelos. Mas para mim,
o mais importante do
evento foi a benção do Padre

Diomar, sucessor de Elemar

Scheid, fundador do clube.
É o tricolor jaraguaense se -

reencontrando com a sua

própria história.

Jaraguá
O Leão doVale vai

engordando o caixa rumo à
Terceirona de 2013. Agora,
conta também com o apoio
do Correio do Povo, que
cumpre sua trajetória de

apoio ao esporte da região.
Já patrocinamos o basquete,
o Olympya, o Iuventus e

agora o Leão. Tudo tem o

seu tempo, assim como cada

patrocínio tem um objetivo.

Ano do quase
Esse foi o ano do quase para
as equipes adultas da região,
quando nos referimos a

Campeonatos Estaduais.
Tanto Iuventus, como

Iaraguá e CSM terminaram
.

\
-

como vrce-campeoes em

suas disputas. Porém, todos
saíram delas de cabeça
erguida e mais fortalecidos

para 2013. Ficamos aqui na

torcida por todos!

Péssimo exemplo
o povo jaraguaense deu dois péssimos exemplos na última

quínta-feira, durante a decisão do Catarinense de Futsal. Fora da

Arena, não respeitaram as vagas de estacionamento e as vias de

fluxo, largando o carro em qualquer lugar e causando um grande
congestionamento. Em quadra, faltou espírito esportivo na hora
do gol deVander Carioca, quando uma grande quantidade de

copos foi atirada na quadra. Já fomos mais civilizados!

Futebol Nacional

Flamengo tenta retomar
,

os tempos aureos
Novos tempos é o principal

desejo dos torcedores rubro

negros e que pode estar próxi
mo de acontecer. Com a acla

mação de Eduardo Bandeira
de Mello, PatríciaAmorim dei
xará a presidência da Gávea,
em 2013. Com perspectivas de

renovação, Eduardo está em

busca de um gerente de fute
bol. Paulo Pelaipe (Grêmio),
Eduardo Maluf (Atlético-MG)
e Felipe Ximenes (Coritiba),
são os fortes candidatos ao

cargo. Dorival Junior deve

permanecer no comando téc

nico, mas Zinho deve deixar o

Rubro Negro.
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