
Economia local
Estimativa pouco animadora
Após significativa recuperação da crise externa de
2008, com 11% de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2010, a economia jaraguaense deve
encerrar 2012 com crescimento em 1%. Página 6

Justiça
Jovem é condenado porhomicídio
Tiago Brisdo, 19, pegou 14 anos de prisão na sessão
de ontem do Tribunal do Júri de Iaraguá do Sul, pelo
assassinato deAlexandre Rosin. Ano terminou com 22

julgamentos realizados no Fórum local. Página 22

Calçadão
Carros sem espaço na avenida
Trânsito para veículos ficará interrompido neste
sábado e no domingo à tarde em parte do calçadão
daMarechal Deodoro da Fonseca. Medida também
será adotada nos dias 22 e 23. Página 7
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Um novo templo à fé
LocaUzada a 600metros de altura, a ChiesettaAlpina será
inaugurada neste sábado, na região do MolTO das Antenas,
em Jaraguá do Sul. A arquitetura da igreja é inspirada
nas capelas"dos alpes itaUanos. Páginas 20 e 21
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FACIL
Bairro

9V1LANOVA

VENDAS

473058.3519

PROMOÇÃO

BATMÓVEL

SÃo 4 MODELOS PARA� COLECIONAR NOS POSTOS., E

R$ 25,00 EM COMPRAS + R$ 14,90 = 1 BATMÓVEL ou

25 LITROS GASOLINA SHELL V·POWER + R$ 14,90 = 1 BATMÓVEL
.• • • "liIlII�". �I" ••• " ••••• ' It , "., � .

Coral na praça
Ato para encerrar
festas natalinas
Apresentação do Auto de
Natal, organizada pela
Fundação Cultural de
Iaraguá do Sul será realizada

terça - feira, às 20 horas, na
PraçaÂngelo Piazera. O
evento terá a participação
do coral "Pequenos
Vencedores".
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maionese e a quinta
.

no mercado nacional
de margarina.

•
, JaraguaeDSes
No ranking produzido
pela pesquisa "Marcas em
Destaque 2012", aparecem
alguns nomes do
município. No segmento
de pudim, gelatina, fIan,

.

a Bretzke ocupa o 4° lugar
na região Sul e o 5° posto
no mercado brasileiro.

ArnarcaMuky também
ocupa o 5° lugar no país
no segmento modificador
de Leite. Também aparece
no 5° posto nacional, a

.'

i.. I marca Ti�tUrbano no
segmento de arroz. A
roarea ·�hoc()leüe eeap,a'�); .

o 4° posto na região
"Sul n'6 segmento de ii

Jeite saborizado,

'GlUIIZ têxtil
Neste dia 16, comemora
44 anos de mercado uma

ff

das mais tradicionais
,

empresas do setor têxtil
da região. Seu ramo de
atividade - tecelagem
plana - já foi muito forte,
com diversas empresas
.de porte.mas a malharia
circular venceu a

disputa e a maioria
deixou o mercado.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

PIB do município
os dados divulgados pelo IBGE

em relação ao Produto Interno

Bruto dos municípios, relativo ao

ano de 2010, mantém Jaraguá do Sul
no quinto posto, atrás de Joinville,
Itajaí, Florianópolis e Blumenau,
seguido por São José. O crescimen

to de 2009 para 2010 foi de 11,9%, o

que não é desprezível, mas inferior

ao percentual de crescimentos do
Produto Interno Bruto de outros

municípios. Ainda assim, o PIB per
capita do município ficou acima do

R$ 30 mil, o que é muito expressivo.
Também deve' ser destacado o de

sempenho de Guaramirim, que su

biu para o 18° posto no ranking dos

municípios catarinenses.

Tureck
Um dos hotéismais charmosos de nossa região completamais um
ano de atividades. Seu grande diferencial é o entorno que atraimuitos

visitantes para o restaurante e hóspedes para os chalés.

aeroporto de

Joinville
, Depois demuita conversa e alguns

avanços, estáprevistaparamarço a
entrada em operação do sistema ILS no
aeroporto Lauro Carneiro de Loyola.
Atualmente, especialmente no inverno,
marcar umvoo através do aeroporto do
Norte catarinense é uma loteria.

EUA
Asmedidas anunciadas pelo banco
central dosEUA - FederalReserve
mostram claramente que o nível de
atividade e econômica eprincipalmente
o de geração de empregos está longe de

.
agradar as autoridades.Amanutenção
dos juros baixos e de outros incentivos é
um indicativo de que os resultados ainda
são pouco consistentes.

COlDbustíveis
O sindicato nacional das empresas distribuidoras de combustíveis e de

lubrificantes informou que o volume de combustíveismovimentado no

país este ano deverá ser 6,3% superior aomovimentado em 2011. Por isto,
estas empresas estão realizando investimentos que alcançaram estimados 1

bilhão de reais no ano. Para este setor não falta otimismo, pois o volume de
veículos é crescente e o consumo também.

Vaca louca
A divulgação no último dia 7 de um caso do chamado "mal da vaca louca",
ocorrido em 2010, provocou a suspensão de importações do Japão, China
eÁfrica do Sul. Agora, o governo enviarámissões para estes países para
dar explicações, mas para o segundomaior exportador de carne bovina
domundo, serámuito difícil explicar tanto atraso na divulgação. O único

Estado com credibilidade continua sendo Santa Catarina cujo controle,
se não é perfeito, pelomenos está em um nível bem superiorao do
resto do país. Hápoucos dias, dirigentes dos trêsmaiores frigoríficos do
país - BRFoods, JBS eMarfrig - manifestaram otimismo em relação ao
desempenho do setor em 2013. Para quem tem seus negócios baseados
em carne bovina, sobrampreocupações.

www.ocponline.com.br
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Supermercado
Fronza
Na segunda-feira, dia 17, completa30 anos de
atividades esta empresa que atua nummercado

que ao longo dos anos passou pormuitas .

transformações.A concorrência das grandes
redes ameaçava a sobrevivência dos mercados

isolados, mas com a estabilidade da economia

e a possibilidade de realizar diversas compras
durante omês, o setorvoltou a crescer.

ICMS
O governo federal- como forma de evitar

a guerra fiscal entre os Estados - esperava
iniciar o processo de unificação das alíquotas
de ICMS em 2013. No entanto, esta data já
foi adiada para 2014 que, por ser ano político
com eleição para governadores e presidente,
não prometemuitos avanços no plano.

)

Europa
Os países europeus conseguiram superar

diferenças históricas e aprovaram um acordo

que permitirá a entrada em vigor de uma
sistemática de supervisão dos bancos da zona
do euro. Desta forma, será possível o socorro
direto às instituições em dificuldades. Este

mecanismo poderá restaurar a confiança
no mercado financeiro e contribuir para um

maior otimismo, que é fundamental para a

superação das dificuldades.

L01urEIIIltJS%

QUINA
SORTEIO N° 3069
01 - 10 - 34 - 49 - 76

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 841
01 - 03 - 05 -,06 - 08
10 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17·- 20 - 21 - 24

,

,,,dUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0

www.gumf:.com.br

(47)3371-47'47

gumz@gllmz.com.br

lIl'tIO PARCEiIIA QUE DÁ CEatlJ. 'Desde 1978
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esperam do Legislativo a sensibilidade de entender que o
I começo da gestão deve ser trilhado pelo bom s,eQso e di �:

�. ,u-
.."., Ü r,.. _'" ..

.

I ",

logo. ,�.delJate sobre as pr(\)post�'é normal e deve sem ..

existir na casa parlamentar. O que não dá para tolerar sao
discussões que não levam ao entendimento e estejam re

lacionadas a rancores políticos.As eleições terminaram.
O momento é de união, sempre-com respeito às di

ferenças partidárias. Mas acima de tudo, o bem de Iara
guá do Sul deve prevalecer CWn'o aval aos projetos q' e
direciQn�lll o,future> da cidadeparaum desenyolvitfien
to com qualidade de vida. O fútiíro governo tem o dire ..

cíonamento para isso e os vereadores poderão ajudar a
construir essa história.

" Os 48 mil eleitores que deram o voto de

confiança ao futuro prefeito esperam do

Legislativo a sensibilidade de entender

que o começo da gestão deve ser
trilhado pelo bom senso e diálogo.

Do leitor

Animal
Irracional

No início do século passado
o automóvel foi uma das

grandes invenções do homem,
sua exploração no entanto, tem
trazido muitos transtornos à
sociedademoderna.

Inúmeras são as manchetes
onde a indústria automobilística
comemora o recorde no núme
ro de vendas de carros. O refle
xo de tal política, surge nas ruas

congestionadas e no stress de se

transitar por elas. É óbvio que a

expansão das vias, duplicações,
etc. ajudam o trânsito a fluir

melhor, contudo estas obras são

meramente paliativas, pois o lan
çamento de incontáveis veículos
novos nas ruas todos os dias, ten
de a saturar todo o sistema. Tanto

que o esgotamento das vias já é
observado em diversas capitais
brasileiras, como São Paulo, que
investiu bastante em viadutos e

elevados , e agora não tem mais

opções para o volume excessivo
de trânsito.

Neste cenário desolador

para os motoristas de quatro
rodas, surgem centelhas de

esperança, ao vermos cada vez

mais pessoas trocarem seu car

ros por meios de transporte
alternativos. No entanto, é de

responsabilidade de nossas li

deranças políticas e empresa
riais criarem incentivos para as

pessoas utilizarem as bicicletas
e os transportes coletivos roti
neiramente. Investimentos em

ciclofaixas, VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), faixas exclusivas

para ônibus, são ações ditadas

pelo conceito de mobilidade
urbana e que devem ser imple
mentadas o mais breve possível
em nosso Município.

_ Onde está a racionalidade
humana? Incentivar o consu

mo, diminuindo IPI, sem medir
as conseqüências? É hora de

despertarmos, pois se continu
armos insistindo neste modelo
notadamente esgotado , fica
remos parados no trânsito, em
meio aos milhares de kílôme
tros de engarrafamentos cria
dos por nós mesmos.

JonathanMandaIho

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nós e nósmesmos

Que
eu gosto de frases, você está aborrecido de

saber, mas as frases nos fazem pensar, são ja
n as que abrimos para que entre o ar do novo ou

do velho com roupa nova, sabes como é... Acabei
de ler uma frase-pensamento dita por uma jovem
modelo, ela tem sobrenome ilustre de mãe mode

lo, Brunet. Sim, é a filha da Luíza, aYasmim Brunet.
A frase da guria é esta: "Não entrem no jogo da

indústria da beleza, não acreditem na dieta que as

pessoas dizem que fazem. Aceite-se como.você é".
Vamos lá. - Como é que uma modelo diz que não

devemos entrar no jogo da indústria da beleza?
Mas tudo bem, a frase pode-nos ser útil.

Já na segunda parte da frase, ou do pensamen
to, a guria tem razão. Conheço modelos mentiro
sas que dizem que são chocólatras, fingidas, men
tirosinhas. Vivem à base de alface... Mas também
é verdade, todos mentem sobre suas dietas, cuide
mos então de nós mesmos.

O bicho pega mesmo é quando a Yasmim diz
- "Aceite-se como você é". Olha, gúria, se eu me

aceitar como sou, não vai dar certo, nem eu me

vou tolerar... Somos todos insuportáveis, se não

buscarmos uma educação que não temos, uma to
lerância que não conhecemos, se não buscarmos
melhorar em tudo o que nos forma a personalida
de, nem os cães vão ficar perto de nós.

Aceitar-se como se é, é coisa de gente que não

presta. Temos que admitir que nascemos bichos,
bichos insuportáveis que precisam ser educados,
bichos hipócritas e mesquinhos, bichos, enfim, que
ou são educados ou não vão sobreviver no convívio
social. Imagine um homem e umamulher, casados,
que não se preocupassem em maquiar seus defei
tos, sem nenhum compromisso em fazer-semelhor,
acabaria em pancadas. Precisamos, todos os dias,
fazer algo mais e melhor para rios tornarmosum

./

pouquinho mais toleráveis pelos outros. E é bom
não esquecer que somos os outros dos outros ...

Conselho
Um jovem leitor me pediu um conselho. Ele diz

que está cursando Administração e pensa em trancar

a matrícula e dedicar-se inteiramente aos serviços do
supermercado da família, diz que gosta muito do co

mércio e pensaem ser um dia dono de uma rede de su

permercados. Olha, garoto, grossomodo, não é preciso
curso superior para ser bem sucedido no negócio, mas
é claro que vais ficarmuito mais competitivo e agudo
nos negócios com um diploma dentro da cabeça. Não
se tranca matrícula por nada, menos ainda, bah, bem
menos ainda para casar, coisamuito comum entre as

mulheres.Aí é suicídio, ouviste bem, guria?

Riqueza
Tens saúde?Família?Amigos?Trabalho?Lugaronde

estudar? Liberdade para ir evir?Então, tens tudo, tens o
resumo damelhor riqueza humana, o resto se faz com
suor e vontade. E dizer quemuita gente vive gemendo
a vida, pedindo cota, ajudas, bolsas, "esmolas" existen
ciais, que falta de pudor, que falta de vergonha!

Falta dizer
A que' ponto chegamos! Nas autoescolas ensi

na-se direção defensiva, um prudente e cuidadoso
modo de dirigir. Émais oumenos dirigir desconfian
do de todos os outros motoristas. Pois chegamos ao
ponto de ter que aconselhar as professoras em sala
de aula a que estejam sempre com um olho no pa
dre e outro na missa. Qualquer pai ou mãe nas de

pendências da escola pode ser um "perigo iminente",
pode isso? Pode. E quem não se cuidar pode sofrer
muito. Pais ordinários culpam os professores pelas
baixas notas emá conduta de seus pivetes. Safados!

. Fale conosco
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Entrevista

1I0Smunicípios
estãobem
servidos de

gestores"
Diretor executivo da Amvali, Alessandro
Vargas} fala sobre como a entidade pode
ajudar no desenvolvimento regional

LÚCIOSASSI

JARAGUÁ DO SUL do trecho urbano da BR 280, que
passa por Guaramirim e Iaraguá
do Sul. Entretanto, Vargas aten
ta para a dificuldade financeira
que atinge todos os municípios
brasileiros e defende a maior

participação e investimento do
Estado e da União, sobretudo
na área da saúde, destacando

.

que a responsabilidade no setor
é das três esferas- de governo.

Verônica Lemus

Diretor executivo da Associa

ção dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali), Alessandro
Vargas, avalia de forma positiva o

trabalho realizado pela entidade,
creditando ao trabalho em con

junto dos municípios o sucesso

em projetos como a duplicação

o Correio do Povo - Qual a ex

pectativa daArnvali com a compo
sição dos novos prefeitos (Jaraguá
do Sul, Schroeder e Guaramirim)
que irão governar municípios da

região e dos reeleitos (Massarandu
ba eCorupá)?

AlessandroVargas - Os municí

pios estão bem servidos em termos

de gestores, a capacidade de cada
um é bastante evidenciada. Creio

que, com esse time, a gente tem

condições de fazer uma atuação
bastante destacada a nível estadual,
se esse grupo andar junto. Através
da entidade, da coordenação políti
ca, técnica, estratégica entre os mu

nicípios daqui do Vale do Itapocu,
a região pode se destacar bastante.

Porque tem que ter essa visão de
união e de compartilliamento de

ações. Por exemplo, o município,
por maior que seja, não tem con

dições de resolver todos os seus

problemas porque ele está inserido
dentro de uma região. Por exemplo,
a questão das enchentes. Iaraguá
do Sul nilllca vai resolver defesa ci
vil sozinha, por isso que nós temos
o colegiado. Eles pensam de forma

planejada desde as nascentes do rio
até a foz, em BarraVelha.

Essa visão integrada, por parte
da defesa civil, é a que tem que pau
tar a visão de uma região no sentido
de que se você levar a cabo ações
coordenadas de forma regional, tu
tens condições de aumentar a eco
nomia de escala das ações e tam
bém angariar uma possibilidade
maior de êxito político.

OCP - Em 2012 aArnvali abra

çou uma importante causa regio
nal que foi apresentar projetos de
melhorias ao trecho urbano da BR-
280, entre Guaramirim e Jaraguá
do Sul. Esse tipo de atitude reflete
bem o compromisso da entidade
em ser uma agente do desenvolvi
mento doVale.Como esse trabalho

pode ser intensificado a partir do
próximomandato?

Vargas - Isso foi uma visão mui
to feliz que tiveram as lideranças
políticas da região no final do ano

de 2011, capitaneada pelo depu
tado Carlos Chiodini (PDMB) de

pensar esse projeto da duplicação
do trecho urbano, que é um proje
to que beneficia todo oVale, então
foi um exercício de visão coopera
tiva, ou seja, temos uma interven
ção que vai se dar praticamente
toda ela dentro de Guaramirim

(8Km) e alguns metros dentro de

Iaraguá do sul.
As lideranças políticas tiveram a

felicidade de optar por essemodelo
e entregar à nossa equipe a respon
sabilidade, ao lado da SDR (Secreta
ria de Desenvolvimento Regional),
que foi a grande fomentadora dos

recursos, do governo estadual, e

nós representamos os municípios.
E eles foram os grandes fomentado-

res, o governo estadual financiou
esse projeto e a gente está hoje
com o projeto pronto, sendo en

tregue ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(Dnit), que vai possibilitar agora
às lideranças políticas ao longo
desse quadriênio trabalhar atrás
de recursos, porque sem projeto,
bons projetos, você com certeza

não acessa (os recursos).

OCP - Mas como intensificar o
número de projetos essenciais no

próximomandato?Tem como?

Vargas - Tem, através de con

tinuar o exercício dessa visão con

junta, coletiva de buscar resolver
as demandas da região. Acho que
o exemplo básico da BR 280, da

duplicação do trecho urbano, é um
exemplo que vai se refletir agora
para os novos gestores que iniciam,
porque é uma possibilidade inte
ressante de encaminhar demahdas

regionais não de forma isolada.

OCP - A saúde é uma das prio
ridadesmais evidenciadas duran
te a campanha eleitoral. Apesar
dos municípios terem caracterís
ticas próprias, os problemas nes

sa área geralmente são comuns

- falta de profissionais, custos, li
mitações no atendimento -, como

a Arnvali pode direcionar algu
mas ações que podem ser facili
tadas pelo apoio associatívísta na
busca de alternativas que podem
serúteis para todos?

.

AV - A saúde é uma responsabi
lidade não só dos municípios, ela é

responsabilidade dos outros entes

federados da União e dos Estados.
Acho que a justiça tem que ser fei
ta e tem que se avaliar quanto cada
um está investindo, essa é a primei-
raprerrogativa.

'

A saúde pública no Brasil se

chama SUS. Secretarias de saúde
dosmunicípios trabalham SUS, nós
como entidade associativa, através
do colegiado de saúde, nos defen
demos esse sistema. Mas, além dis

so, nós temos que pensar na defesa
domaior investimento por parte do
Estado e daUnião na saúde, porque
só o município, hoje, ele está carre
gando um ônus muito grande.

Nós participamos do consórcio
de saúde, o Cis/Amunesc, e o ele
serve para auxiliar algumas deman
das que a gente não consegue resol
ver numprimeiromomento. O con

sorcio de saúde é uma estratégia,
mas o consórcio de saúde é SUS.

OCP - No aspecto econômico, a
região da Amvali concentra 6% do
índice do repasse do ICMS de todo
estado. Pela força econômica que
representa, como a Arnvali poderá
ajudar a "vender" a imagem da re

gião para estimular novos investi
mentos noVale?

AV - Vejo que nossaregião tem

um nível de desenvolvimento bas
tante destacado, não só a nível es

tadual, mas nacional. Só que esse

desenvolvimento que a gente tem

também traz reflexos sociais. Temos
demanda na área de moradias, de
educação, da saúde, por isso que ele
precisa vir acompanhado da efetiva

arrecadação de recurso.
Nessa linha temos feito um tra

balho, sempre via os colegiados, que
são nossa força através dos secretá
rios de cada tema, nesse caso, do co

legiado de administração, finanças
e tributação, que faz um trabalho

primoroso no acompanhamento
da atividade econômica, e acompa
nhamos não só o calculo do índice
de retomo, que garante esses 6%,
mas também a fiscalização de mer
cadorias de trânsito. A gente tem

aqui um programa piloto no Estado
hoje, que é o "Com nota fiscal, vai
legal". Fazemos o controle da cir

culação de mercadorias para ver se
elas estão com as notas fiscais, ou
seja, documentação fiscal emitida
de forma regular. Então esse é um
trabalho que realmente ano que
vem, próximo quadriênio, ele deve
serbastante ampliado.

OCP - Háuma prioridade espe
cial daArnvali em 2013 em projeto
voltados para a região?

AV - Além das demandas que
vão surgir de apoio às assessorias
dos municípios dos prefeitos que
estão iniciando, nós temos aqui um
corpo técnico que normalmente
auxilia na instalação dos governos
quando muda a gestão, tanto na

parte contábil ou financeira, admi
nistrativa, em geral, jurídica, além
disso, nós temos alguns projetos
que são fundamentais para a conti
nuidade de certas ações.

Por exemplo, nos já coordena
mos no passado ações na área de
saneamento e agora urge à região,
desenvolver o seu plano integrado
de resíduos sólidos, em obediência
à legislação federal, de 2010, em que
a gente tem que pensar a gestão
integrada dos resíduos sólidos pela
região. Também temos umplano de
desenvolvimento turístico integra
do na região.

O que a gente vai reforçar, será
a questão do acompanhamento
da atividade econômica através do

programa "Com nota fiscal, vai le
gal" e a questão do SIG Amvali. O '

SIG Amvali é um sistema de infor

mação georreferenciado do Vale,
que está aberto à população, atra
vés do nosso site (www.amvali.com.
br). Lá você tem acesso a vários

mapas, à geração de informações
espacializadas, ou seja, você pega
as informações referentes a recur

sos hídricos, produção econômi

ca, cartografia e você visualiza isso

especializado em cada município.
.

Unidades de saúde, unidades de

educação, estão tudo lá cadastrado .
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Creches em

regime de plantão
A prefeitura de Jaraguá do Sul e a equipe
de transição chegaram a um acordo sobre
o atendimento nos Centros Municipais de

Educação Infantil (CMEI). Desta forma,
a partir do dia 14 de janeiro estarão
trabalhando em regime de plantão. Serão
seis centros pólos atendendo até o dia 18
de janeiro. Após esta data, entre os dias
21 elo de fevereiro todos os 28 centros
estarão em funcionamento voltando às
atividades normais em 4/2.

Fica até o

fim de ano ...
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJ-SC) deu provimento ao recurso

da prefeita Cecília Koneli (PSD) para
suspender os efeitos da sentença de
imediato afastamento do marido e

secretário de Administração, Ivo Konell, e
da filha e chefe de Gabinete, Fedra Koneli.
A decisão havia sido tomada pela juíza da
comarca de Jaraguádo Sul, Candida Inês
Brugnolli, devido a pratica de nepotismo.
Desta forma, os Koneli permanecem na

administração até o fim do mandato.

... sem direitos

políticos
Mesmo com a decisão, a perda dos
direitos políticos determinados pela
juíza Candida Inês Brugnolli continua
valendo. Desta forma, a prefeita Cecília
Konell (PSD) e o marido Ivo Konell
(PSD), continuam com os cinco anos

de cassação dos direitos e a filha Fedra .

Koneli (PSD), com três anos. Paramudar
isso, somente é possível com um re�urso
de apelação junto ao Tribunal de Justiça.

Manifestação
Está sendo organizada através das redes
sociais umamanifestação contra o

aumento das passagens decretado quarta
feira passada pela prefeita Cecília Konell
(PSD). O evento vai acontecer hoje, às 10

horas, em frente ao Terminal Urbano.

A semana
'É urn compronlisso trabalhar

(J�eB�,& IKneUh(l�"ia da e�d'uc�:J(;aIO
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que faremos municípios, estados
e �aís, lugares melhor riPara viver""
1. CARLOS CHIODINI (PMDB), deputado estadual
ao receber a homenagem da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME)

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

Vereador de

Corupá é alvo de

inquérito policial
As supostas ofensas feitas pelo

presidente da Câmara de Ve
readores de Corupá, João Carlos
Gottardi (PT) contra a Juíza Elei
toral Candida Inês Zoellner Brug
nolli pode render uma denúncia
de calúnia qualificada, que pode
ser agravada por ter sido contra

um funcionário público. Após o

Boletim de Ocorrência feito pela
juíza, o delegadoAdriano Spolaor
instaurou um inquérito policial
para investigar o caso. Na última

quinta-feira foi realizada uma

busca e apreensão para pegar
uma cópia da gravação da sessão.
Os próximos passos são transcre
ver o pronunciamento do pre-

sidente do Legislativo e ouvir os
demais parlamentares em busca
de elementos comprobatórios do
crime. O delegado tem prazo de
30 dias para concluir os trabalhos
e, caso confirmadas as ofensas, a
denúncia será encaminhada ao

Judiciário. Se condenado, o atu

al vereador pode pegar de dois a

três anos de prisão. O vereador e

presidente do Legislativo de Co

rupá, João Carlos Gottardi (PT)
não quis falar sobre o assunto
e afirmou que vai realizar uma
entrevista coletiva na próxima
segunda - feira, para explicar todo
o processo que culminou nas su

postas ofensas.

'Bendita é a força do
terrlpo qtle coloca as coisas

nos devidos lugares'.
2. EVALDO JUNCKES (PT), vereador eleito
em Guaramirim referindo-se a derrota do
atual prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)

'Queremos trabalhar
seriamente, junto com o

Procurador (do município)
para que a gente faça tudo
dentro da legalidade'.

3. LAURO FRÕHLlCH (PSD), prefeito
eleito de Guaramirim sobre as perspectivas

do mandato que inicia em 2013

'i\ parte política faz parte
do contexto, mas temos que
ser administradores con10

de elnpresa, porqlle somos

empregados do !)ovo'.
4. MÁRIO FERNANDO REINKE (PSDB),

prefeito reeleito em Massaranduba referindo-se
aos fatores que propiciaram a reeleição.

Coisa estranha
o fomento à participação da sociedade civil nos conselhos é uma

política carimbada do Partido dos Trabalhadores. Tanto é que os

conselhos têm ganhado força nas políticas federais, a partir do
governo Lula, em 2002. Na contra-mão destas políticas, o vereador
Justino da Luz (PT), falou, falou e na hora votou favorável ao projeto
de lei 249/2012 que reduz o número de representantes do Conselho
Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência
Social. A proposta acabou sendo provada pro unanimidade.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebeek.com/cccrreícdcpovo

'()s ve�·eadores fazem a
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teKnpo pode""� ser pareei.·os, pois
estão próxinlos da conulnidade'"

5. OSVALDO JURCK (PSDB) , prefeito
eleito de Schroeder afirmando da necessidade
da proximidade entre.Executivo e Legislativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 6 I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2012
www.ocponlíne.ccm.br

EDUARDO MONTECINO

FORÇA Indústria continua sendo o principalmotor econômico de Jaraguá do Sul

r iot roa

Desaceleração nacional
prejudica economia

.

;.

"Indústria de [araguá
do Sul perde
presença no PIB do

município devido
à importação..

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Após demonstrar significa
tiva recuperação da crise

externa de 2008, com 11% de
crescimento do Produto In
terno Bruto (PIB) em 2010, na
comparação a 2009, a econo

mia de Jaraguá do Sul deve
encerrar 2012 com crescimen
to projetado em apenas 1%. O
valor do PIB nesse ano deverá

ser cinco vezes menor do que o

calculado em 2011, cujos indi
cativos devem fechar na ordem
dos 6%. A constatação é do vi
ce-presidente da Federação da

. Indústria do Estado de Santa
Catarina (Fiesc), Célio Bayer e

do empresário Vicente Donini.

De acordo com os núme
ros dos municípios brasileiros
publicados esta semana pelo o

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), referentes
ao ano de 2010, Jaraguá do Sul
fecha o período com PIB equi
valente a R$ 5,2 bilhões, ocu
pando a quinta colocação entre

os municípios de Santa Catari
na, aJrás de Ioinvílle, Itajaí, Flo
rianópolis e Blumenau. O PIB

equivale à renda per capta de
R$ 36 mil, uma das maiores do
Estado, deixando o município à
frente do primeiro colocado no

ranking estadual das riquezas
nacionais, Joinville, com renda

per capita de R$ 35 mil.
. A desaceleração do PIB, se

gundo o empresárioVicenteDo
nini, é um reflexo da economia
brasileira, que terminou o ano

de 2010 com PIB 7% superior ao
do ano anterior, o ano de 2011
com crescimento de 3,2% e o

de 2012, que deverá ser de 1,2%:
Para Donini, o fraco desempe
nho está diretamente relacío-

es o

nado à abertura do mercado
interno, ao aumento das impor
tações e a falta de consumidores
para a indústria. 1I0S negócios
de Jaraguá do Sul estão atrela
dos ao contexto brasileiro. Com
a dificuldade de exportar por
conta das crises, dependemos
da capacidade de absorção do
mercado nacional", explica.

A indústria acabou sendo a

mais afetada dentro deste con

texto e, nos últimos dois anos,
acabou por perder espaço para
os setores do comércio e da

prestação de serviços, afirma
Donini: IINo cenário nacional,
o setor de serviços é o que mais
cresce seguido pelo do comércio
de varejo, que já sinaliza aumen
to entorno dos 4% para 2012, e
pelo da indústria, que aponta
índice nacional de 0,6%". O em

presário explica que os indica
dores de crescimento individual
dos municípios refletem os na

cionais e comprovam que a in
dústria vem perdendo em todo
este processo.

Educação para o desenvolvimento
Para reverter o quadro de timidez econômi

ca, o empresário Vicente Donini afirma que só
há uma solução: investir em educação básica de
qualidade. Segundo ele, é necessário que os mu

nicípios invistam pesado na educação das crian
ças e comecem a adotar o Ensino Fundamental
em período integral. "Precisamos de pessoas

com, no mínimo, qualidade educacional básica
para serem capazes de absorverem uma capaci
tação técnica superior", argumenta ele. A partir
de uma educação de qualidade, de acordo com o

empresário, será possível obter um nivelamento
educacional das pessoas não apenas para o tra

balho, mas também para a vida.

Em [araguá do Sul, indústria
é o setor que lidera o PIB

De acordo com o IBGE, em
2010, a indústria de Jaraguá do
Sul contribui com valor adicio
nado de R$ 2,4 bilhões para o

desenvolvimento econorruco

municipal. Em comparação aos

cinco maiores PIBs de Santa
Catarina, a indústria local está
atrás apenas de Joinville, que li
dera a lista com R$ 8,2 bilhões e

de Blumenau, com R$ 3 bilhões.
Segundo o vice-presidente, da
Federação da Indústria do Es
tado de Santa Catarina, Célio

Bayer, Blumenau aparece antes
de Jaraguá do Sul devida maior
quantidade de habitantes.
"Iudo o que é produzido, não
é necessariamente consumido

pelo município. Então, aqueles
com populações relativamente
maiores geram valores adicio
nados mais elevados", explica.

Apesar de ocupar a quinta
colocação quando relacionada
ao PIB, Jaraguá é o nono mu

nicípio de Santa Catarina em

número de habitantes, com

14�.l23 pessoas, enquanto Blu
menau possui 309 mil. Consi
derando que o valor adicionado
é conferido a partir da relação
entre o que é produzido e con

sumido pelomunicípio, ou seja,
à movimentação econômica,
o PIB da indústria de Blume
nau supera o de Jaraguá do Sul.
Acompanhe os demais setores.

Prefeitura

Crescimento satisfatório

Dados

O secretário de desenvolvi
menta econômico de Jaraguá
do Sul, Afonso Piazera, garante
que o crescimento apresentado
por Iaraguá do Sul até o mo

mento é satisfatório. Segundo
Piazera, a taxa de crescimento
do PIB para os próximos anos,
conversada com o empresaria
do, gira entorno dos 10% anu

ais. "Pelo tamanho da popula
ção do.município, nossa taxa de

PIB
• 2010 - R$ 5,259 bilhão -

• 2009 - R$ 4,698 bilhão
• 2008 - R$ 4,800 bilhão
• 2007 - R$ 4,195 bilhão
• 2006 - R$ 2,963 bilhão
• 2005 - R$ 3,422 bilhão
• 2004 - R$ 3,141 bilhão

Contribui�ões dos setores
para PIB:

• Valor adicionado bruto da
indústria a preços correntes:

Joinville: R$ 8,2 bilhões
Blumenau: R$ 3 bilhões
Jaraguá do Sul: R$ 2,95
bilhões
Itaiaí: R$ 1,4 bilhões
Florianópolis: R$ 1,14 bilhão

• Valor adicionado bruto da
agropecuária a preços correntes:

Itaiaí: R$ 44 milhões
Joinville: R$ 40 milhões
Jaraguá: R$ 31 milhões

Florianópolis: R$ 29 milhões
Blumenau: R$ 12 milhões

• Valor adicionado bruto dos
serviços a preços correntes

Joinville: R$ 8 bilhões
Itaiaí: R$ 8 bilhões
Floripa: R$ 7 bilhões
Blumenau: R$ 4 bilhões
Jaraguá do Sul: R$ 2 bilhões

,

crescimento anual é excelente
e coloca Jaraguá em posição de

destaque no estado", afirma.
O secretário afirma que

para o PIB municipal avançar,
é necessário o investimento
em mão de obra para, a partir
daí, proporcionar maior pro
dutividade e competitividade
à indústria. "Precisamos de

inovações e de mão de obra

especializada", conclui.

• Impostos sobre produtos líquidos
de subsídios a preços correntes

Itaiaí: 5 bilhões
Joinville: 2 bilhões
Florianópolis: 1,5 bilhão
Blumenau: 1 bilhão

Jaraguá: R$ 619 milhões

Demais municípios da região:
Guaramirim
• 2010 - R$ 1,458 bilhão
• 2009 - R$ 1,328 bilhão
• 2008 - R$ 1,130 bilhão
• 2007 - R$ 937 milhões
• 2006 - R$ 748 milhões

Massaranduba
• 2010 - R$ 327 milhões
• 2009 - R$ 259 milhões
• 2008 - R$ 233 milhões
• 2007": R$ 200 milhões
• 2006 - R$ 194 milhões

Schroeder
• 2010 - R$ 241 milhões
• 2009 - R$ 186 milhões
• 2008 - R$ 179 milhões
• 2007 - R$ 149 milhões
• 2006 - R$ 135 milhões

Corupá
• 2010 - R$ 240 milhões
• 2009 - R$ 202 milhões
• 2008 - R$ 185 milhões
• 2007 - R$ 167 milhões
.; 2006 - R$ 149 milhões
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Marechal também
fecha aos domingos

Medida que vigorou no sábado passado foi
ampliada para facilitar o tráfego de pessoas

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Qtrânsito de veículos no cal

çadão .da avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca será

interrompido também aos do

mingos. A medida começa a

valer a partir de amanhã e vai
durar até o dia 23, para facilitar
o acesso de pedestre às com

pras de Natal.
Na semana Diretoria de

Trânsito, em parceria com a

Câmara de Dirigentes Lojistas,
já havia decidido pela interrup
ção do tráfego nesse trecho aos

sábado. A alteração aconteceu

pela primeira vez no dia 8, em
caráter experimental. Como a

postura foi aprovada pelamaio
ria dos comerciantes a medida
foi ampliada para os domin

gos. Os horários de interrupção
do fluxo de automóveis serão:
das 9h às 18h, nos sábados, e

das lSh às 21h, nos domingos.
O trecho que não poderá ha-

ver a circulação é no início do

calçadão, no entroncamento
com a rua Expedicionário João
Zapella, até a esquina com a

Quintino Bocaiúva.
"Corríamos o risco de o im

pacto ser negativo ou positivo,
mas foram feitos ajustes no

trânsito e a Polícia Militar deu

'orientações aos motoristas. O
reflexo foi altamente positivo, a
comunidade aprovou em mais
de 90%", comentou o presiden
te da CDL, Neivor Bussolaro.

Os comerciantes têm opi
niões divergentes sobre a nova

medida. Para Irma Floriani, que
trabalha há nove anos em uma

farmácia no calçadão, o fecha
mento tornou a região mais

tranquila. "O povo pode circular
mais, sem pressa. O. pessoal do
comércio também pôde atender
melhor sem o barulho do trânsi
to e do som alto nos carros", disse
a vendedora.

Para a gerente de uma loja,
Marli Steilein, a mudança não

trouxe benefícios. "Omovimento

já não está bom por vários moti
vos. O fechamento não mudou
nada e ainda criou um empeci
lho, porque as pessoas não que
rem vir a pé", relatou Steilein.

Segundo a gerente, mesmo
sem estacionamento no calça
dão, os carros param para as

pessoas desembarcarem com

comodidade. Ela acredita que
com o fechamento isso não vai
mais acontecer e o movimento
vai diminuir. O diretor de trân
sito, Márcio Ribas, alerta que a

parada naquela rua é proibida e

resulta em infração.
A orientação para o contor

no viário durante fechamento
é responsabilidade da Polícia
Militar. Além disso, os semáfo
ros foram reprogramados, para
dar mais tempo ao fluxo da rua

Expedicionário João Zapella, há
sinalização com placas, cones

e serão reservadas algumas va
gas na via para idosos e pesso
as com necessidades especiais.
A ideia desse projeto partiu da
PrefeituraMunicipal de Iaraguá
do Sul, mas a CDL deve encabe
çar o projeto em 2013.

EDUARDO MONTECINO

LnrRE No sábado passado o calçadão foi liberado para o tráfego de pedestres

Entidade social

ONG Sol termina o ano
com confraternização

Após um longo ano, o Gru

po de Solidaridade (ONG Sol)
encerrou as atividades do

primeiro ano de existência
com uma ação que envolveu
voluntários, patrocinadores,
funcionários e às famílias be
neficiadas. Com apresenta
ções culturais e brincadeiras,
o clima de festa envolveu pes
soas que ajudam e que rece

bem ajuda, mas namaior par
te das vezes não se conhecem.

Para o casal, Valdirene e

Alcimir Porath, a contribuir
com a ONG e ver os benefí
cios para as famílias carentes

é uma alegria. A interação
ainda humaniza ainda mais a

relação entre os contribuintes
e beneficiados. "Nos sentimos

abençoados por ter saúde e a

condição de ajudar, estar aqui
nos faz dar mais valor a vida",
afirmouValdirene.

Os trabalhos da ONG co

meçaram em janeiro, atual
mente 28 famílias recebem
atendimento com cesta bási
ca' alimentação especial, frau
da, entre outros itens. A ajuda
significa um alívio para Ro- .

milda Barbosa, 54 anos, que
.

deixou o trabalho para cuidar
da cunhada com câncer. "Es
tar aqui significa muito para
mim, por isso trouxe a família
inteira", comentou.

FÁBIO MOREIRA

FESTA Entidade de apoio às famílias carentes
realizou evento para destacar as atividades
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Audição de piano no
Clube Atlético Baependi

A professora Adélia Piazera
Fischer e seu� alunos progra
maram uma audição de piano
no dia 15 de dezembro de 1951,
tendo por local o Clube Atléti
co Baependi. Muito aguardada
pelo público, a audição contou

com a participação dos alunos:
Hélio José Piazera, Isolde Hien
dlmayer, Astrid Schulz, Baldur
Grubba, Doroti Grubba, Jeanet
te Thomsen, IenesWiest, Carla

Mey, Joana Zahler, Lidia Meyer,
Dinpa Lemke, Alverita Krellíng,
YolandaWilhelm, Marly Mattar
e Lili Harnack.

A execução do programa foi
muito aplaudida pelo público
presente e comentada pelos
ouvintes da Rádio Jaraguá, que
transmitiu ao vivo o evento. No

final, ainda, se apresentou a

senhorita Yara Fischer, filha de
Adélia e Francisco Fischer.

F'arlnácia Lyra à venda'!
Aberta em 8 de julho de

1929, a Farmácia Lyra faz par-
- te do patrimônio da cidade de
Guaramirim. A terceira geração
da família é responsável pela
sua manutenção. Mas a sede
de 1939 foi demolida há poucos
anos, estando hoje em outro

local. Mas, uma nota no jornal

Correio do Povo de dezembro
de 1945 chamou a atenção. O
dono João Lyra estava colo
cando à venda a farmácia, a

edificação e o terreno. Na nota
constava que essa atitude era

por motivos de mudança. Que
fato o levou a colocar à venda
seus bens e depois desistir?

AnÚllcioda
vendada
farmácia e

propriedades do
sr. João Lyra.
Dezembro
de 1945

Lançada a pedra fundanlental
do Paço Municipal

FOTOS ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Em 15 de dezembro
1939 é lançada a pedra
fundamental da sede da
Prefeitura Mwrlcipal.
Ela foi inaugurada em
4 de outubro de 1941.

Construída na gestão do
prefeito Leônidas Cabral
Herbster hoje é sede

- do Museu Mwrlcipal
Emílio da Silva.

Presidentes da CâJnara de Vereadores
asslUDelD a função de prefeito

Somente na eleição de 1969
foi eleito o primeiro vice-prefei
to de Jaraguá do Sul, até então
somente o prefeito era escolhi
do. No período em que os líderes
eram nomeados, até 1947, o Es
tado nomeava outro, quando o

primeiro necessitava ausentar
se. Assim, a partir daquele ano,
na ausência do prefeito assumia
a função o presidente da Câma
ra de Vereadores. Eram períodos
curtos, geralmente férias ou via
gens do titular. Após as eleições
de 1970, quando também se ele

gia o vice-prefeito, as situações
se tornaram

.

escassas, porém
existentes em alguns casos. Ia
raguá teve diversas situações do
presidente do Legislativo assu

mir o comando a prefeitura. En
tre 1947 e 1973 citamos:

• 1417/1948 a 30/07/1948
- Carlos Rutzen - Nasceu em In
daial no dia 24 demarço de 1902.
Filho de CarlosRutzen eAnaHar
dt Rutzen. Em 15 de novembro
de 1924, casou-se com Helene
Ehart, na cidade de Blumenau, e
tiveram as filhas Ingeburg, Loni,

Renate, Reintraudt e Carmen.
Muito jovem exerceu a atividade
de aprendiz de comerciante na

Casa Comercial Schroeder, na ci
dade onde nasceu. Na década de
1920 passou a residir em Corupá,
onde adquiriu terras e casa de
comércio. Durante a vida, Carlos
Rutzen foi um homem dedica
do à família, aos negócios e as

atividades comunitárias, pres
tando auxílio à escola, a igreja e

ao clube de caça e tiro da locali
dade onde residia. Entre um dos
benefícios que trouxe à comu

nidade, destaca-se a instalação
da energia elétrica por conta de

despesa própria. Isso trouxe uma
série de benefícios econômicos e

sociais a todos. No ano de 1947,

lançou-se candidato à vereador
pelo Partido Social Democrático
(PSD). Elegeu-se vereador para
o quadriênio de 1947 a 1951. As
sumiu Prefeitura de Jaraguá do
Sul, em 1948, interinamente, por
algumas semanas.

• 28/12/1950 a 31/01/1951 -

Luciano Demarchi - Nasceu em

9 de julho de 1922 no distrito de
Arrozeira, hoje Rio dos Cedros.
Filho de Ângelo Demarchi e Gia
comina Feltrin Demarchi. Antes
de completar um ano já residia
em Iaraguá, em Itapocuzinho
Alto, bairro de Santa Luzia. Em
1947 cursou a faculdade de Filo
sofia e Ciências. Formou-se pro
fessor normalista em 1942. Em
1949 foi auxiliar de estatística da
prefeitura. Em 1950 foi nomeado
pela Câmara de Vereadores para
,assumir interinamente o cargo
de prefeito municipal. Ingres-
sou no magistério estadual em
Corupá em 1952. Em 1953 foi di
retor interino do Grupo Escolar
Abdon Batista. Casou em 1955
com Emma Gadotti e tiveram os

filhos:' Stella Maris, Leda Terezi
nha, Márcia Maria, Regina Caeli
e Rita de Cássía. Em 1964 foi no
meado Inspetor escolar em São
Carlos. De 1964 a 1970 foi Coor
denador Regional de Educação
de Concórdia, e de 1970 a 1974
foi Secretario Municipal de Edu
cação de Concórdia. Em 1988 fi
xou residência em Brusque.

Continuamos na pró� semana.
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Encenação natalina
no C-entro da cidade
Auto de Natal da Fundação Cultural, com a peça t� Esperança Nunca

Morre': será realizado na Praça Ângelo Píazera, as 20h

alão lotado, público atento

às apresentações e muitos

aplausos. Esta foi a sequên
cia de acontecimentos do
Auto de Natal, no dia 8, no
Salão Barg, no bairro Rio da

Luz, promovido pela Fundação Cultural
de Iaraguá do Sul, através do "Programa
Cultura nos Bairros" ,

O tema da l2a apresentação na co

munidade foi I� Esperança Nunca Mor
re", que contou com a direção do profes
sor de teatro, Paulo César da Silva. Os 23
alunos da Escola Helmuth Duwe explo
raram, durante cerca de 50 minutos, to
dos os espaços do palco possíveis, sem
falar da interação com os espectadores.

EMOçAo
Auto de
Natal no

Salão Barg
contou com

a peça de
teatro "A

Esperança
Nunca
Morre"

A mesma apresentação ocorrerá,
também, na Praça Ângelo Piazera, na
terça-feira, dia 18, as 20h, com a partici
pação do coral "PequenosVencedores",
encerrando a programação natalina da
cidade.

O espetáculo no Salão Barg contou

com diversas manifestações culturais: a
dança, representada pelas quatro coreo
grafias da Ornellas Cia da Dança; o ins
trumental, através do acompanhamen
to do grupo Zamba Music; e a música,
com as interpretações da tricampeã do
Festival Estudantil da Canção, Bruna

Soares, além dos cantores Bruno e Dio

natan, participantes do projeto "Incen
tivando talentos", da Fundação.

No final, os aplausos tomaram con

ta do salão, num misto de orgulho dos
familiares que prestigiavam a partici
pação dos filhos. Para os integrantes do
grupo, ficou a sensação do dever cum

prido' de ter passado uma mensagem
positiva sobre a importância da data.

A preparação do evento vem ocor

rendo desde julho, quando a peça foi
escrita por Silva, com ensaios às terças'
e quintas-feiras, na escola.

A história fala sobre um professor
de teatro que encontra-se num mo

mento de muito desânimo e grande
conflito. Isso porque perdeu a fé na

humanidade e nele mesmo, pois há
anos preparando Autos de Natal para

FOTOS DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO CULTURAL

levar uma mensagem de amor e espe
rança, percebe que as pessoas, inclusi
ve ele, ainda agem e reagem de forma
individualista e violenta.

Sendo assim, busca não mais en

volver-se com as apresentações. An
tes, esquiva�se para outras atividades
artísticas. Em contrapartida, seus alu
nos, que ainda acreditam na mística
no Natal, instigam e tentam convencê
lo de que é preciso continuar, de que
nem tudo está perdido. Será que con

seguirão? Estarão sozinhos nesta tare
fa? De acordo com o diretor, o enredo
tem oobjetivo de "alcançar o coração
das pessoas com uma possibilidade de
amor e paz".

Sobre O

programa
O Programa "Cultura nos

Bairros" atende alunos da
rede municipal de ensino nas

modalidades de teatro, dan

ça' capoeira e banda. As aulas
ocorrem em horário extradas
se. O programa, que está em

sua quarta edição, investiu R$
70 mil na aquisição de instru
mentos rnusícais, confecção
de figurinos, cenários, trans
porte, camisetas, locações, fil
magens, divulgação e edição,
envolvendo cerca de.870 alu
nos de 15 instituições de ensi
no, um centro de educação in
fantil e o Centro de Referência

Especializada de Assistência
Social (Creas I).

Porque o mercado só tem espaço para quem tem sede de

'� FAE
BUSINESS
SCHOOL
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Encomende elogios
para as festas de final de ano

Traga seu refratário, escolha a li/assa e o !ltolbo qtle a gente IJ'IOllj{/ o pn to ao seu ,rs0,;to!
Eparagarantir se« sossego fiasflritJ.S, leve massas congeladas cm nossas embalagens descartiit'eis ap/'Ofltâ entrega.

/casadanonna

(

Bom dia! Bela Catarina
Você já experimentou tomar o
seu café Colonial na Confeitaria
Bela Catarina? Não?Você não
sabe o que está perdendo.
Variedades afins e aquele
segredinho da casa que é de dar
água na boca. Mas se preferir,
experimente as tortas e bolos,
sem problemas, é de tirar o
sono até da BelaAdormecida
de tão saboroso que é!

- I

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é sábado, dia 15 de dezem

bro, pintou o fim de semana. E·

agito na nossa terrinha tem de
montão, se é que você me en

tende. Pois, se você quer aquele
encontro com jantar? Junte a

"tchurma" e vá para o Cheers
Pub ou Kantan. Você não vai
errar! Quer dar aquela azara

da? Embora lá para a TheWay
Club. Gente bonita é. a tônica.
Mas se você estiver afim de cur
tir uma noite de amigos em cli
ma de comemoração, Madale
na é o tiro certo para hoje!Não
gostou 'de nada? Desculpe my

f>

baby. Coloque o pijama, apa
gue a luz e assista "SalueJorge': Beta Catarina

RESTAURANTE&CONFEITARIA

Parapsicologia
o engenheiro Sergio Legnaghi,
cola grau hoje à noite em

Parapsicologia pelo Instituto
de Parapsicologia e Ciências
Mentais de Joinville. Pelo
mesmo instituto já concluiu
os curso de TVP, Numerologia,
Florais de San German, e
Hipnose. O evento será na
AABB de Joinville seguido de

jantar e um concorrido baile.
Amigos do
XoxoX Leco
Na segunda-feira às 19 horas,
rola no Complexo Esportivo
Jaraguá, em frente ao Urbano,
uni concorrido jogo entre os

Amigos do Xoxo contraAmigos
do Leco. Ambos craques do
futsal nacional. O racha será
beneficente. Cada jogador
doará uma cesta básica,
que será distribuída para
a comunidade carente da
cidade. Bola branca.

wwwcasadanonna.corn.br

ARQUIVO PESSOAL

BODAS DE RUBI José e Vanda Pereira Piermann,
os famosos pais de Vande e Chico Piermann,.
brindaram na quinta-feira, 13, a segunda
lua de mel no Natal Luz, em Gramado,
os 40 anos de vida cof\iugal. Parabéns!

Cowboys
Quinta-feira na "humilde
residência" de Ivo Camarão
foi o reduto certeiro de uma

mega festa de encerramento.
No comando a turma dos

Cowboys. Com muita cerveja,
Bourbon, pagode e foguetório.
A noitada foi uma das mais
concorridas da noite da
semana! Bombou!

Neni
Quem prepara festão de
aniversário neste sábado, dia
15, é Neni Iunkes, Vai jeunír

.

os mais íntimos para uma
sessão de "bebericos" das
mais concorridas. A parada
obrigatória dos amigos
chegados será em sua famosa
casa Lico Bar. Anotado!
Parabéns, irmão!

(

f"
K ��ÓS
H O T E l _

(ê)337.1-S()57
Rua Major JúlIO Ferreira, 244 - Vila Uliau - Jaragúá do Sul- se

www.demícar.ccm.br

• Décio'Silva, do Conselhd
,daWeg, vai E(nfrentar o, .,

verão três 'quiliiili_os mais
. magJiç�,Q empresário
literalmente fechou a boca
e caminha diariamente.
Bom também.

• O jovem empresário
Ândré CaviglioÍi, da Elian
Malhas, é o aniversariante
mais festejado do

domingo, 16. Tim timpra
você.

• O empresário Zeca
Rausis, na quinta-feira,
emprestou a poderosa
.área de festa da sua bela
casa, para o tradicional
encerramento do futebol.

Free
Desfilando linda e loira pelos
lugares "in" de nossa terrinha
está a fotógrafa Jayne Maser.
Namelhor forma de'sua jovem
vida, a cada dia que passa fica
mais bela. Também pudera
o fator genético é seu amigo,
filha de Rosana Murara Maser

podia se esperar o que mesmo?
Ela arrasa!

moagoncalves@netuno.com.br

Divino Club
Hoje à noite rola no Divino Club em Massaranduba a última
festa do ano, Bye Bye 2012. O frege será embalado
pela excelente dupla sertaneja Dany e Rafa. Vai perder?

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Vanessa, que posa com a irmã
Fernanda Lindner, recebe no domingo,
o merecido coro de parabéns. Tim tim!

Garage
Hoje a partir das 10 horas a "Garage", o senadinho mais badalado
de Jaraguá, reabre para a última edição do ano. O encontro vai
reunir importantes de A a Z da política e do cenário empresarial
da urbe sorriso. Para a edição deste sábado, dois lances foram
inseridos em caráterde urgência no "estatuto" da Garage: a
entrega de currículo para o prefeito eleito Dieter Ianssen foi
proibida e será realizado o primeiro "inimigo nem tão secreto".
A coordenação estará a cargo de Beta Fiscal. Anotado?

I �ObOrQtório. ..JU.eI1Z1 '��

PUB Presença do jovem casal Graciete Prates e

Diego Jeremias, no Cheers Irisch Pub, em Corupá

MAURICIO HERMANN

BALADA
Rafael Oliveira
e Maria Luisa
Schmitt
no famoso
corredor
da Epic

Não diga que
a vitória está

perdida se é de
batalhas que se

vive a vida.

Raul Seixas

, I

Te contei'
• No dia 18 de dezembro

, acontece o Tteinão de 'Natal.
A saída será às 20h30 da
PraçaÂngelo Piazêra.

-Amanhã é âomingb, pé
de cachimbo... Édia de
muita diversão também.
Dia",aliás, de reverter ofinde
e se preparar para mais
uma segunda-feira, dia.
internacional de colocarmos
tudo em prática, nê? Como
diz um amigo do colunista:
'Il vida segue':

• Omeu abraço de hoje
cheio de energias vai para o

colunista daRevistaNossa
e médico Dr. Roberto Kel.
Aquele abraço.

.A Studia PM, como faz
todos os anos, está amil

, com o seuNatalSolidário
em frente à emissora.
PapaiNoel, Irenâpara
passeio, distribuição de
brinde e 1000 a magia do
Natal. IVq.le conf�rir.
• Dia21 de dezembro" rola
na Ep'ic Concept Club, a
festa do PréReoeillon;

.Não abandone seu cõa.

• Com essa,fui!

o evento também premiou com um Ipad
o Melhor aluno do ano e o vencedor da

promoção Alps Guaramirim's Best Student
foi a Aluna Beatriz Tainara Rosa.

Parabéns Beatriz.

Niver
Quem amanheceu
hoje colhendo mais um
ano de vida é a super
Elaine Kuhne. Ao lado da
filhota Júlia e do maridão Beta,
seu celular não vai parar de
tocar. Sua legião de amigos
é muito, mas muito grande!
Parabéns darling!

Buxixo
Quem não desfila mais

"again" nas rodas sociais é o
-

empresário daViu Outdoor,
Cleber Belmont.Voltou
fazer par romântico e está
apaixonado. O nome da moça,
por questões óbvias, vamos
guardá-lo em segredo. Por i

enquanto.De padaJ I I· u. BIIIUllU _

Alps Inglês e Espanhol
Rua: Geronimo Correia, 405- Centro - Guaramirim/SC
Fone: (41) 3373�3132
Face: Alps Guaramirim
E-mail: guararnirim@alpsidiomas.éom.brINGLÊS FLUENTE

.- .. _._ '.- _. _-- -.. .., --_ .._- ,. - ._- - .. - � - ._- _. -- _.--_. ,- _..... _.- _. - - .. ,-- _ .. _. .-.- - _.__ .. - - - .. __ .. -_.- , ._ .• - --. _o. __ .....•. _ . •. _ .. , ,._ _._•.. _ .. _".
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Vocêa
•

•

Quer publicar sua foto? r&SlÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

A equipe
comercial da

empresa Exin
Indústria
e Comércio
de Alimentos

deseja aos
clientes

e amigos um
Feliz Natal!

Eleitas da 13a

Sommerfest,
da Sociedade

Guarany,
Rio da Luz:

Simpatia -

Jenefer Rita

Tonello,2a
Princesa
- Jéssica

Stenger, la
Princesa
- Jhenifer

TauanyMathes
eaRainha

Treicy Priscila
Bonatti

Festa e baile
A Sociedade Esportiva e RecreativaAliança, de Jaraguá do Sul,
homenageia com Festa de Rei e Baile, neste sábado, a Majestade
sr. Diether Grützmacher. Os festejos iniciam as 13h30 com a

concentração dos sócios e convidados na sede sociale posterior
busca daMajestade, as 14h, sob o comando do Sr. Gerson

Hornburg. As 22h30 terá início o baile com a animação da Banda
Ebanos. Ingressos antecipados nos seguintes locais: Posto Mime
do Rio Cerro eWalterMarquardt, FlashVídeo Locadora da
Barra. As 300 primeiras pessoas receberão uma cerveja (lata).
Participação da equipe Black Lemon e aniversariantes do mês
terão acesso livre. Endereço da Sociedade: Rodovia SC 416,9.555,
Km 18, Bairro Rio Cerro II. Informações pelo telefone 3376-0057.

ASEGUR4LTACHEGO

E JUNTOCOM E S�....

TRANQUIU IADE

(47) 3084-33
atendimento.jaragua@segura1ta.oom,.br

Os professores Rafael Marcelo e Pedro, juntamente
com os alunos do Senai - CTW de Eletrônica,
curtindo a festa de encerramento dos grandes

amigos que aconteceu dia 8. Bruno
Leonardo deseja a todos um feliz 2013,

com muita saúde, paz e sucesso!

Casaram-se no dia 1 em

wna linda festa Martina
Hanemann e Lincoln
Maba. Guilherme,
Nirton e Andrea

desejam felicidades!

Parabéns e muitos
anos de vida para

Vânia Starowski, que
no dia 10 de dezembro

completoumais um
ano devida

Quem completa hoje
o primeiro aninho é
a princesinha Nayara
Elyzabeth Marquardt.

Os pais Rafaela
e Anderson

desejam felicidades
e muito amor

MARCELO ODORIZZIITIBA

Festa do Chopp
A Sociedade RecreativaVitória Rio
da Luz, de Iaragua do Sul, promove
hoje a sua tradicional Festa do

- Chopp. As 21h50 terá apresentação
do Grupo FolclóricoAlpen Bach.
O baile inicia as 22h, animado pela
Banda Estrela de Ouro. Entrada a R$
10 e a cada dez ingressos adquiridos
antecipadamente, dois serão de
brinde. Reservas de mesas pelos
telefones 3055-8896, com Sido, ou
9155-4256, com Tibério. Endereço da
Sociedade: Estrada Rio da LuzVitória,
s/n°, Bairro Rio da Luz.

Registro do belo encerramento da Educação
Infantil e do Ensino Ftmdamental I, no

-

Auto de Natal do Colégio Marista São Luís,
que aconteceu no dia 8, ·na Scar

T
Empre5� genuinamente CA"'�RI"N,EN�E atua há 20_an05 com
EMPRESTIMO CONSIGN�". a.SERVlDOIIES PUBI.lCOS

. I'Sem consul�a ao SP:i/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 0800A8050&
Opção 1 - Crédito Pessoal

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I '

o único grande obstáculo para a felicidade no trabalho é acreditarmos que somos prisioneiros das "

circunstâncias, impotentes diante das coisas que acontecem conoscti. E para realizar mudanças, você
deve mudar o jeito de pensar sobre seu trabalho. Especialista afirma.que a 'a�bição impede a felicidade
quando empregamos o modelo do "se/então": Se eu conseguir a promoção, então eu vou ser feliz. Uma
perspectiva mais saudável é pensar "Eu tenho uma grande�são e vou tentar o meu melhor para fazê-Ia

funcionar. Se eu conseguir, ótimo. Se não, ótimo também. Meu propósito é'dar o meu melhor".
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Superdicaspara ser "

um pro�sional vencedor.
o sucesso sempre bate na porta

dos'outros e nunca na sua? Com estas

Superdicas para ser um profissional
tiencedor você, vai entender que não é

o sucesso que vai élté as pessoas, mas
elas é que o conquistam parmeio de

objetivos pessoais e profissionais bem,
definidos, envolvimento total com tudo
o que se dispõem a faze�, seriedade, re�
ponsabilidade, perseverança; coragem
de correr riscos e vontade de trabalhar
de verdade. Com toda a sua experi
ência, LuizMarins ensina que, para

atingir um objetivo; você não pode eco
nomizarsua capacidade participatiua
e sua produtividade na empresa para a
qual trabalha ou nos projetos pessoais
que têm, porque pessoas bem-sucedi-
das não têm medode se comprometer.

Pense nisso. Sucesso!

-Giacomini Garden Center contrata: Jar
dineiro com experiência Interessados com

parecer na Sede da empresa situado na Ave
nida Marechal Deodoro da Fonseca, 1233.
Centro - Iaraguá do Sul/SC em frente à Mar
catto Center. Horário de Atendimento: 7h30
às20h.

•Estampador de Silk Screen. Çom ou sem

experiência. F: 4733716057 c/ Paula ou com
parecer a rua João JanuárioAyroso, 607 - Iara
guá Esquerdo, munidos de curriculum

• Precisa-se de revendedoras de perfu
mes importados, lucro de 100%. Tr: 3276-
2100/8406-2183.

• Vaga de costureira com experiência em
ajustes, para trabalhar no período das 08:30
as 12:00 E das 14:00 as 19:00. Na Rua:Walter

Marquardt, 178Vila Nova. '

• Procura-se pessoa para pernoitar, livre
de aluguel. Pode trabalhar e estudar, de pre
ferência pessoa do sexo feminino. Tratar com
Dinaldo pelo fone: 3273-2423/9141-9776

• Procuro pessoas de sexo masculino
maiores de 18 anos, interessados em tra

balhar meio período, como instalador de
som, alarme e trava em carros. Interes
sados 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 paramorar e cuidar
de idoso, amulher 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 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 com

provada na agricultura. Caso tenha moto ou

carro (receberá ajuda de custo para-combus
tível). Tratar pelos telefones 3376-4110, 9163-

QUALIDADE

I
7000 ou à noite pelo 9102-6975

•Atelier de costuraMarlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâ
micas e empreendedoras, maiores 18 anos,

que queiram desenvolver um negocio lucra
tivo. Trabalhando a partir de sua casa. Apren
da a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima dê R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 / 9988-2844

bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Consórcio contemplado; Crédito
R$70.500,00, entrada de R$24.900,00 e assu

mir 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: comValdir
8494-5911 / 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: 3371-2946/9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com
capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183/3276-
2100

• SV esquadrias e Alumínios, estruturas,
sacadas, corrimão, grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em geral.Tr:
9197-1665 /9702-9093 com Silvio.

,. Procuro serviço terceirizado pra fazer
em casa o dia todo. Tr: 9119-6794.

• Hotel para cães - faça a sua reserva com
antecedência, Tr: 3375-2006 / 9146-4864.

• Pousada Canina - hospedagem, banho,
taxi Dog, atividades, passeios, pet sitter (cuida
mos do seu animal na sua casa). Tr: 9181-9625.

• Vendo Filhotes de YorkShire, macho e

fêmea. Tr: 3375-2006/9146-4864.

',. ,

"

" Cesumar se destaca em

avaliação do MEC.
o Ministério da Educação

(MEC) acaba de divulgar o Índice
Geral de Cursos (IGCS), um indica
dor de qualidade de instituições de
ensino superior em todo o Brasil,
.que avalia a qualidade dos cursos

de graduação e de pós-graduação,
seja presencial ou à distância, de
uma instituição de ensino supe-

'ríor, O Conceito varia de 1 a 5. A
Cesumar teve a melhor nota na

região, e alcançou conceito 4. Na

classificação geral, o Cesumar se

posiciona entre as 6% melhores

instituições de ensino superior do
Brasil. Na categoria Centro Univer
sitário, públicos e privados, o Ce
sumar é o quarto melhor.
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PROFISSÕES

J-á sabe que profissão seguir?
o Teste Vocacional foi elaborado para que você possa descobrir
quais carreirasmais combinamcomvocê e comsuapersonalidade

FONTE

, Mundo Vestibular

A escolha da profissão não é
uma tarefa fácil, sempre surgem
dúvidas na hora de decidir entre

quais carreiras escolher. O Teste
Vocacionalfoi elaborado para"
que você possa descobrir quais
carreiras mais combinam com

você e com sua personalidade.

1) Quando penso numa
profissão, o mais importante
para mim é:

a) Obter um bom retorno

financeiro e ser bem sucedido.

b) Trabalhar em algo que esteja
em evidência no mercado.

c) Fazer algo que gosto,
independente do retorno
financeiro.

d) Ser muito bem sucedido
financeiramente.

e) Poder atuar em minha
comunidade.

2) Das viagens abaixo, qual
seria considerada por você
como a viagem perfeita?
a) Conhecer os castelos antigos
da Europa e visitar os museus.

b) Surf e aventuras radicais na
Austrália.

c) Compras e conforto, viajando
pelos Estados Unidos.
d) Conhecer as particularidades
da cultura asiática no Japão.
e) Descansar com a família em
uma ilha paradisíaca.

3) A pessoa da sua família

que você mais admira:'

a) Estudou bastante e possui
uma posição de destaque no
mercado de trabalho.

b) É aventureira e viaja bastante.
c) Curte a vida e está sempre
descobrindo coisas novas.

d) É bastante criativa e está

sempre com novidades.

e) Se dedica a algum trabalho de

ajuda ao próximo.

4) Se eu tivesse que montar
uma empresa hoje, esta

.

empresa seria:

a) Uma empresa baseada em
algo de meu interesse pessoal
como um passatempo ou

_

atividade que pratico.
'

b) Uma empresa direcionada as

O teste é composto por 15
questões objetivas, nas quais
você deve selecionar uma única

opção por pergunta.
As questões estão numera

das e as respostas separadas
em alternativas que iniciam
na letra "a" e finalizam na letra
ue': No final do teste, você pode
conferir qual opção obteve
mais respostas e o resultado do

tendências atuais do mercado
independentemente da área de
atividade.

c) Uma empresa familiar onde
eu pudesse trabalhar perto de
meus amigos e familiares.

d) Uma empresa tradicional,
com produtos ou serviços
conservadores e de fácil

comercialização.
e) Uma empresa criativa
onde eu pudesse arriscar e
desenvolver novas ideias.

5).Qual país abaixo você
desejaria conhecer?
a) Egito.
b) Israel.
c) Nova Zelândia.

d) Tailândia.
e) África do Sul.

6) Qual dos esportes abaixo
você mais se identifica?

a) Futebol.

b) Lutas.
c) Natação.
d) Tênis.

e) Não gosto de esportes.

7) Em um ambiente onde você
não conhece ninguém, você
costuma:

.

a) Ficar em um lugar isolado.
b) Conversar com alguém que
possa lhe introduzir a um grupo.
c) Curtir sozinho.

d) Se socializar e conquistar
amigos.
e) Se sentir incomodado por
estar sozinho e vai embora.

8) Em quais destes ambientes
você se sente mais a
vontade?

a) Em um hospital.
b) Em centros esportivos.
c) Em uma floresta

d) Em shoppings.

seu teste profissional.
Este teste é excelente para

você que está se preparando
para prestar o vestibular e
ainda possui dúvidas sobre
a 'carreira que mais combina
com você. Aproveite esta ótima

oportunidade para analisar
quais as áreas do conhecimen
to que mais combinam com a

sua personalidade.

e) Em lugares isolados.

9) Dentre estas
personalidades, a que mais
admiro é:

a) Bill Gates.

b) Steve Iobs, 'v

c) Ronaldo.

d) Angelina Jolie.
e) Madre Tereza.

10) Estou fazendo este teste

vocacional pois:
a) Não tenho ideia de qual
profissão escolher.

b) Estou na dúvida entre duas

profissões
, c) Estou na dúvida entre 3

profissões ou mais.
d) Sei qual profissão me
interessa, mas não tenho certeza.

e) Estou certo de qual profissão
eu quero, apenas pretendo
conferir.

11) Procuro fazer amigos
que:

a) Possuemstatus e são influentes.

b) Possuem os mesmos

interesses que eu.

c) Compartilham das mesmas
ideias.

d) São bastante diferentes de
mIm.

e) Não me preocupo com;
características quando procuro
uma amizade.

12) Na escola eu geralmente
me destacava por:

a) Ser um aluno dedicado e tirar
notas boas.

b) Ser atencioso e ajudar meus
colegas.
c) Ser bastante dedicado aos

esportes.
d) Não prestar atenção nas aulas,
e ser repreendido.
e) Ser engraçado e contar piadas.

13) Se eu ganhasse na loteria
eu:

a) Guardaria parte do dinheiro e

investiria em um negócio.
b) Dividiriameu dinheiro
entre diversas opções de
investimento.

c) Guardaria o dinheiro e me

dedicaria a atividades que me
interessam.

d) Usaria o dinheiro para uma
causa nobre.

e) Aposentaria e viveria viajando.

14) Se eu tivesse que
escolher uma atividade para
exercer por 6 meses seria:

a) Reformar uma casa.

b) Me colocar em contato com

pessoas bem-sucedidas.

c) Algo que pudesse ser

realizado em equipe.
d) Uma atividade com boa

remuneração.
e) Uma atividade voluntária e

com a qual eu pudesse ajudar o
maior número de pessoas.

15) Eu certamente gastaria
uma boa parte do meu

primeiro salário com:

a) Um jantar para a(o)
namorada(o) ou familiares.

b) Investiria em meu

desenvolvimento profissional.
c) Uma viagem.
d) Gastaria o mínimo possível.
e) Compraria algum produto
caro de meu interesse.

16) Se eu tivesse que abrir
um destes negócios seria:
a) Uma empresa de internet.

b) Uma fábrica de computadores.
c) Um restaurante..

d) Uma academia.
e) Uma clínica médica.

17) Minha maior frustração
seria:

a) Não ser bem sucedido

profissionalmente. r

b) Não me destacar emminha
área de atuação.
c) Não construir uma família.

d) Não termuito tempo para
curtir a vida.

e) Escolher a carreira errada e ter

que mudar depois.

Resultado:
opçÃO "A'" - VOCÊ VALORIZA o SUCESSO
PROFISSIONAL

Lista das Profissões:Arquitetura, Artes Cênicas, Artes Plásticas,
Astronomia, Ciências Biológicas (Biologia), Cinema, Engenharia
Mecânica, Esporte, Filosofia, Jornalismo, Matemática, Publicida
de, Rádio e TV; Turismo eVeterinária.

opçilo "'S'. - VOCÊ V.HLOHIZA AASCENSÃO SOCIAL
Lista das Profissões: Medicina, Direito, Artes Cênicas, Arqui

tetura, Cinema, Editoração, Engenharia Aeronáutica, Jornalismo
e Odontologia.

opçÃO "'C" .. VOCÊ VALORIZA A SEGURANÇA
Lista das Profissões: Medicina, Odontologia, Engenharia Civil,

Engenharia da Computação, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicolo
gia eVeterinária.

opçÃO "'Du - VOCÊ VALORIZA A VIDA
Lista das Profissões: Administração, Ciências Contábeis, Análi- I

se de Sistemas, Economia, Engenharia da Computação, Farmácia,
Física Médica.

OpçÃO "'E" -,VOCÊ VALORIZA A SOLIDARIEDADE
Lista das Profissões: Ciências Sociais, Enfermagem, Fonoau

diologia, Engenharia de Alimentos, Jornalismo, Nutrição, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, Musicotera-
pia, Odontologia, Decoração e Moda.

'
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DIVULGAÇÃ

PLANEJAMENTO

Vender parte
das férias

�

7ou oao ..

Pelo dinheiro,vender suas férias pode ser positivo. Mas
será que vale perder seu descanso por conta disso?

FONTE Quando negocia com a empresa,
você tem direito de receber ao seu salá
rio de férias normalmente, mais 1/3 do
valor. Além disso, deverá receber o seu

salário normal pelos dias trabalhados.
Pela questão do dinheiro, vender um

período de suas férias pode ser positivo.
Mas será que vale perder tempo precio
so de seu descanso por conta disso?

As férias devem ser encaradas como uma

meta, pois o ser humano precisa de folga
após um longo período submetido a muito

trabalho, cansaço e acúmulo de estresse.
Se você tirar o seu tempo integral de

descanso, pode viajar, mudar a rotina e,

quando retornar ao trabalho, chegará
renovado e cheio de energia!

Então pese tudo em questão e faça a

sua escolha!

.............. " ";

Empregos.com.br

Está chegando o momento de tirar
suas esperadas e merecidas férias. Mas,
as vezes, precisamos de um dinheiro
a mais e, nesse caso, existe a opção de
vender parte do período de descanso

que você tem direito.
Primeiro é preciso saber que não é

permitido vender todos os dias de férias.
Cada funcionário pode negociar 1/3 do

período com a empresa. Então, se você
tiver todos os seus 30 dias restantes, 10

deles podem ser vendidos.
Se você está pensando em vender

suas férias, deve saber tudo o que tem

que receber. Então nós mostramos como
é feito o cálculo pra você,

/

Cooheça nossas oponunidades para,ESTÃGllua
área administrallva no site:

• Desenvolvimento Cognitivo - início 05/03

Pós Graduação 2013

• Gerenciamento de Projetos - início 05/03

• Estratégias Financeiras e de Custos - início 05/0�

• 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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DIVULGAÇÃO

o voltultariado pode awnentar a felicidade e indica que wna das melhores maneiras de fazer isso é ser um mentor no trabalho

DINÂMICA

Como ser feliz em
um emprego ruim?
Autor de livro sobre as pessoas mais
felizes do mundo dá dicas a partir de
lições que aprendeu para você ser mais

feliz em seu trabalho

FONTE·

Universia Brasil

Muitas pessoas dizem que
a chave para a felicidade pro,
fissional é amar o que se faz.

Infelizmente, porém, isso não

adianta muito se o emprego em

que você trabalha não retribui
esse sentimento com o mesmo

entusiasmo.

Dan Buettner, autor ,do
aclamado best-seller "The
Blue Zone", ainda sem tradu

ção para o português, também
acredita nisso.

Em seu último livro, "Thri
ve", Buettner se juntou aos di
versos psicólogos e cientistas

para procurar as pessoas mais
felizes do murido.

A seguir você vai conferir seis
lições que ele aprendeu durante
as pesquisas do livro para que as

pessoas sejam mais felizes em

seus empregos:

a seis semanas de férias pagas
todos os anos, é um dos países
mais felizes da Terra. A primeira
regra é: nunca deixe os dias de
férias para lá.

Mesmo se você não tiver di
nheiro para uma viagem exó

tica, as férias em casa podem
fornecer a tão precisada folga.
A segunda regra: não importa
quanto tempo de descanso sua

empresa oferece, você pode,
por exemplo, dividir esse tem

po em várias folgas menores de

viagens curtas, ao invés de ape
nas uma grande", recomenda
Buettner. Um estudo publicado
em 2010 na Holanda mostrou

que a felicidade obtida com as

férias pode vir com o planeja
mento e antecipação, não ape
nas com a viagem em si.

filme que você viu na semana

passada", diz o autor. Ele deixa
claro que, por mais tentador

que seja ir para casa no fim do

expediente, pode valer muito
a pena ficar mais um tempo
para socializar com seus cole

gas de trabalho no happy hour.

3. Reduza seu trajeto
De acordo com um estudo

realizado pela Universidade de

Princeton, o trajeto entre a casa

e o trabalho é a atividade diária
mais odiada de todas (até mais
do que a faxina). A dica é ir a pé
ou de bicicleta para o trabalho.
Os aspectos negativos do tra

jeto são causados em grande
parte pelos deslocamentos fei
tos de carro. Além disso, você
estarámais alerta durante o seu

dia, aponta Buettner.

4. Faça parte de um

grupo
o autor argumenta que os

seres humanos se desenvol
veram para serem criaturas
sociais. "A cooperação permi
te que nós superemos outras

espécies em busca de recursos

e, COI1l0 resultado, temos a ten

dência de sermos mais felizes

quando interagimos com ou

tras pessoas. Fazer parte de um

grupo no trabalho irá aumentar
seus interesses e talentos, além
de oferecer a oportunidade de
construir conexões sociais que
aumentam a "felicidade", diz.

as próprias metas enfatiza seus

pontos fortes e tira o foco de
seus problemas", explica Buett

ner. Durante as pesquisas, o au
tor encontrou diversos estudos

qu� comprovam que o volunta
riado pode aumentar a felicida
de e indica que uma das melho
res maneiras de fazer isso é ser

um mentor no trabalho.

6. Pense duas vezes
antes de pedir uma

...

promoçao
"Empregos que pagam muito

bem costumam ser muito exi

gentes, commais horas de traba
lho e mais estresse, deixo menos

tempo e energia para as coisas

que realmente trazem felicida

de", diz Dan.
O pesquisador usa como

exemplo uma pesquisa realiza
da pela Universidade de Prince

ton, cujo resultado mostrou que
aumentos na renda pessoal não
são motivadores para a felicida
de depois que a renda familiar

ultrapassa o limite de 50 mil dó
lares por ano.

Ajudar alguém a

alcançar as próprias
metas enfatiza seus

pontos fortes e

tira o foco de seus

problemas.

Dan Buettner, autor
do aclamado

best-seller "The
Blue Zone"

1. Aproveite as lolgas
Os benefícios do repouso

são muito importantes para a

saúde. Pesquisas comprovam
que o lazer pode reduzir ? es

tresse relacionado an trabalho,
o risco de depressão, e aumen

tar a auto-estima. "Não é a toa

que a Dinamarca, onde os em

pregadores devem dar de cinco

2. Não perca o happy
hour

"As pessoas mais felizes gas
tam cerca de sete horas'por dia
na socialização com amigos e

família. No trabalho, isso pode
significar sair para um almoço,
para tomar uma bebida, con

versar na cafeteria ou até mes

mo trocar e-rnails sobre um

5. Seja um mentor
"Ajudar alguém a alcançar
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Não é precisO ter pai rico para
ter o futuro "garantido",mesmo
porquê ninguém nessemundo

"-

tem garantia de sucesso•

Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Carreira em multinacionais

Engana-se quem pensa que
para entrar em uma empresa
multinacional é necessário in
vestir rios de dinheiro em forma
ção acadêmica.

Não é preciso ter pai rico
para ter o futuro ''garantido ",
mesmo porquê ninguém nesse

mundo tem garantia de suces
so. A única coisa que o sujeito
precisa é de muita determina

ção, combinada, é claro, com um

perfil comportamental adequa
do para o cargo almejado.

Conheça a história de Flávio

que, apesar de todos os contras,

conseguiu crescer profissional
mente numa multinacional.

Flávio éfilho de taxista. Des
de pequeno era muito dedicado

e estudioso. Sempre estudou
em escolas públicas, já que sua

família não tinha condições para
investir em educação privada
para os filhos. Mesmo assim, ele .

sempre se destacou, tanto por
suas notas, quanto pelo seu com

portamento. As suas professoras
sempre o elogiavam, dizendo que
o garoto só entregava um tra

balho quando tinha certeza que
estava bom. Enquanto os colegas
saíam da sala de aula para ter
mais tempo de intervalo, Flávio
permanecia o tempo que fosse
necessário para executar suas

tarefas da melhorforma possível.
Quando prestou vestibular,

passou emAdministração de

Empresas na USp, onde desen-

ETIQUETA

volveu um currículo acadêmico

invejável e criou boas redes de
relacionamento. No mesmo ano

de sua graduação, foi aceito
como trainee numa multinacio
nal em São Paulo, onde, pouco
tempo após concluído o proces
so, foi promovido a gerente de
uma das áreas da empresa.

As pessoas costumavam

elogiá-lo, dizendo que era um
profissional muito discreto,
inteligente e agradável, apesar
do pulso excessivamente firme
às vezes. A verdade é que Flávio
mostrou sermuito inteligente
e dedicado. Tinha convicção,
autoconfiança e era capaz de

suportar pressão. Ele nunca
parou de estudar e, inclusive,

Maquiagem para a
entrevista de emprego
Uma-boa dica é caprichar na
maquiagem. Porém caprichar, não é

exagerar!

mente para asmulheres, é caprichar
na maquiagem. Porém, quando se

diz caprichar, não é para exagerar.
Algo sério como um proces-

Existe uma série de preparações so seletivo pede uma maquiagem
que o candidato deve realizar antes mais sóbria, não tão marcante. Para
de encarar a entrevista. E já que é a ajudá-la nesse processo, separamos
hora de ficar cara a cara com o re- algumas dicas com o passo a passo
crutador, você precisa tentarpassar a de como se maquiar para uma en

melhor impressão possível, isso leva trevista:
em conta também aparte visual. - Opte por utilizar uma base lí-

Alémde saber escolher bem qual . quida, espalhando-a do centro do

roupa usar, uma boa dica, especial- rosto para fora, uniformemente;

FONTE

Empregos.com.br

- Aplique abaseno pescoço e, fei
to isso, use o pó para tirar o brilho ex

cessivo,mas ainda assim, a pele deve
ficar comum aspecto acetinado;

- Escove as sobrancelhas e, se

necessário, corrija-as com um lá

pis de rosto;
Utilize cores neutras para fazer

as sombras, como tons de marrom,
azul marinho e bege. Aplique as

sombras na parte côncava dos olhos
e esfume, semmarcar;

Para o contorno dos olhos, apli
que o lápis do canto externo até a

metade, próximo à raiz dos cílios;
- Quando for utilizar o batom,

procure algo de tom natural. Evite o

uso de gliter e gloss, pois dãoum as

pecto mais de adolescente, e não de
algomais sério;

- Para finalizar o blush. Tons de

pêssego são amelhor opção.
Agora você já está preparada

para garantir o visual na entrevista!
Uma isso aos outros elementos im

portantes e boa sorte!

conseguiu fazer umMBA inter
nacional totalmente pago pela
empresa. Após essa experiência,
foi transferido internacional
mente e teve a oportunidade de

aprimorar o seu nível de inglês,
que hoje éfluente.:

O resultado não poderia ser
outro. Após 22 anos de carreira
nesta empresa, Flávio conquis
tou o cargo de diretor. Apesar do
alto cargo, era carismático e sua

competência despertava a admi

ração de toda a equipe de uma
maneira muito natural.

É por isso que insisto em

dizer que é possível, sim, galgar
posições relevantes em multi
nacionais. Com muita dedica

ção e suor, o profissional pode

álcançar seus objetivos, por
mais impossível que pareça ser.

É claro que uma dose de realis
mo sempre é bem-vinda.Afinal,
como já falei em alguns artigos,
nem todos nasceram para a

presidência, para cargos estraté

gicos. O perfil comportamental
também deve estar aliado às
metas do indivíduo. Do contrá

rio, as chances de frustração são

muito maiores.
No entanto, não importa se

você estudou em escola pública
ou graduou-se em uma insti

tuição "sem nome". Apesar das
dificuldades, com engajamento,
planejamento e autoconheci

mento, as metas deixarão de

parecer tão-impossiueis assim.

"

Algo sélio como um processo seletivo pede tuna ma
quiagem mais sóbria, não tão marcante

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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9 tendências em redes
sociais para 2013

Confira as previsões sobre as tendências

em redes sociais que devem ficar no

radar das 'empresas no próximo ano

FONTE

Exame

A consultoria e.Life, especiali
zada nomonitoramento e análises
de informações de rede sociais,
divulgou recentemente quais se

rão as principais tendências deste
setor para 2013. As previsões, ex
plicou Alessandro Barbosa Lima,
CEO da empresa, foram baseadas

em estudos e observações empí
ricas sobre as principais redes so

ciais. Confira abaixo:

I . Pequenas e médias

empresas vão investir cada vez
mais em redes sociais:

De acordo com Lima, as cha
madas PMEs, sejam elas peque
nas agências de comunicação ou

restaurantes, por exemplo, vão

apostar em aumentar a Sua pre

sença nas redes sociais. Segundo
o executivo, pesquisas realizadas
pela revista EXAME PME mos- .

tram que 65% das pequenas e

médias empresas desejam me

lhorar a sua relação com seus

clientes através das redes.

2 - Métricas dão lugar aos Key
Performance Indicators (KPls)

As métricas refletem o com

portamento da marca em uma

determinada rede social como,

por exemplo, o número de "cur
tir" que um post recebe no Face

book ou a quantidade de retuítes
de uma empresa no Twitter. Não

ajudam, contudo, na elaboração
de planos de negócio.

"As redes são importantes for
necedores de dados de inteligên
cia que poucas empresas sabem
utilizar isso", explica o executivo. E
é por isso, considera, que o maior

desafio das empresas no ano que
vem será o de associar métricas às

KPIs, juntando essas informações
e convertendo-as em ações con

cretas de planos de negócio.

3 -Big Data
Umamarca como "il'hone', ex

plica Lima, pode trazermais de um
milhão de publicaçõesmensais em
sites de relacionamento no Brasil.

Segundo ele, analisar o volume de
dados que circula nas redes sociais,

para que se retirem dele ideias de

negócios, será um desafio para as

marcas. As empresas vão precisar
demais servidores e bancos de da

dos, por exemplo, para dar conta
de tanta informação.

4 - Segunda tela e curadoria

social
Ao analisar o comportamen

to das pessoas nas redes sociais,
a e.Life percebeu que metade
dos usuários assiste à televisão

enquanto navega pela internet.
"Recolhemos os Trending Topics
no Twitter e podemos afirmar,
sem erro, que mais de 50% deles
tem relação direta com a progra
mação da TV", explica.

Como exemplo, Lima cita as

ações do Itaú, Banco do Brasil
e Nike que utilizaram expres
sões acompanhadas de hashtags
em suas campanhas. "Quando
a marca usa a hashtag, o enga
jamento de sua ação nas redes
sobe de 1,6% para 14%", explica.
Por este motivo, campanhas vei
culadas na TV e que incentivem

a interatividade dos usuários nas
redes sociais serão boas oportu
nidades em 2013.

5 - Ascensão do mobile

O país assistiu aum crescimen

to na quantidade de dispositivos

Os "Softwares as Service" são tendências para 2013

móveis. 110 número de tablets do
brou de 2011 para 2012 e os smar

tphones continuam a subir", pon
tua. Para Lima, portanto, a base
mobile ainda crescerá no próximo
ano o que fará com que, cada vez

mais, as redes sociais sejam aces

sadas através destes dispositivos.

6 - Social CRM

Segundo Lima, 1 a 3% de todo
o atendimento ao consumidor
das marcas atendidas pela e.Life

já é feito via redes sociais. A em

presa estima ainda que, em 2013,
essa percentagem suba para 5%.
Neste ponto, o executivo per
cebe que há uma mudança nos

hábitos dos consumidores que
desacreditaram dos call centers.

"Hoje eles preferem o atendi
mento mais rápido ao postar nas
redes sociais", pontua.

Mas, além disso, Lima apostano
crescimento de uma nova modali
dade de atendimento, o chamado

unsourcing: quando o consumidor
tem suas dúvidas respondidas sem
a ajuda da empresa, mas com o au

xílio de outras pessoas.

7 - Softwares as Service

Outra tendência para 2013

(considerada por Lima são os

chamados Softwares as Servi

ce, que ficam armazenados na

nuvem e, para utilizá-los, basta
que os clientes paguem uma taxa

mensal. De acordo com ele, esse
segmento de serviço para peque
nas e médias empresas é prati
camente inexplorado, mas deve
crescer no ano que vem.

8 - Varejo Social e Conectado
Este tipo de ação integra o

ponto físico de vendas ao mun

do das redes sociais através dos

check-ins, permitindo' que os

consumidores compartilhem as

experiências com os amigos. I�
tendência ainda está muito no

início, mas irá se fortalecer em

2013", pontua Lima.
Como exemplo de ações simi

lares, ele cita a Cielo que integrou
suas máquinas de pagamento ao

Facebook. A iniciativa permitirá
que as pessoas publiquem seus

check-ins e recomendações sobre
estabelecimentos ou serviços dire
tamente em sua Linha do Tempo.

9 - Realidade Aumentada
Para Lima, a realidade aumenta

da irá proporcionar ao consumidor
o acesso a outras dimensões, além
do ponto físico de vendas. IIEle po- J

derá conversar com a vendedora

enquanto vê as informações sobre o
produto em realidade aumentada",
explica. Assim, com "gôndolas vir
tuais'" é possível que um shopping,
por exemplo, aumente o número de
lojas sem precisar se preocupar em
ampliar seu espaço físico.
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DCEmais participativo
Gestão 2011/2013 marca comprometimento
com estudantes e envolvimento para
solucionar problemas sociais

,ARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Atual. presidente do Diretório

Central dos Estudantes - DCE, da
Católica de Santa Catarina em Iara
guá do Sul, Luís Fernando Almeida,
acadêmico de Direito, eleito pela
chapa União, Participação e Repre
sentatividade (UPR), se diferencia
de muitos jovens, buscando junto
a comunidade direitos e mostrando

que a atuação como presidente do
DCE vai além dosmuros da faculda
de. "Atuo no movimento estudantil

desde osmeus 12 anos de idade, em
grêmios estudantis e na sociedade
de modo geral. Hoje percebo o jo
vem distante da política, seja a polí
tica partidária ou as políticas públi
cas. Neste ano aconteceu um evento

em Guaramirim para os jovens, mas
que infelizmente ficou vazio. Porém
em um movimento de combate à

corrupção em Iaraguá, tivemos boa
participação da juventude", pontua.

Para o presidente é preciso dar
o exemplo indiferente da esfera
onde se mantém um cargo. '�o
assumir postos políticos, como

esse que ocupo nos mantermos

fiéis a esses valores, sem deixar de
sermos progressistas, mas é preci
so levantar a bandeira da morali

dade, e usar como pedra angular
o repúdio à corrupção", reforça
destacando que é preciso que a

juventude se prepare para assumir

cargos públicos no futuro.
Neste sentido e em frente à ges

tão do DCE, Luís Fernando, aponta
a importância das atividades reali-

zadas. "Como presidente defendi e
continuo defendendo a participação
dos jovens em todos os assuntos da

sociedade, como política, cidadania,
segurança pública e desenvolvimen

to social", explica.
As bandeiras defendidas pelo

DCE são as ações desenvolvidas com
a intenção de mobilizara sociedade

para refletir e conscientizar sobre
os temas. Desde o começo de 20ll
foram realizadas diversas palestras,
já na área política o DCE promoveu
debates, principalmente com os

candidatos a deputados Estadual e

Federal, da região doVale do Itapocu.
O órgão estudantil foi presente

com manifestação contra o aumen

to de vereadores de II para 19, em

Jaraguá do Sul, defendeu o cumpri
mento do direito do estudante em

receber 50% de isenção no trans

porte público em tempo integral, o
qual, através de requerimento feito

pelo DCE, já é disponibilizado.
Para proporcionar mais seguran-

ça aos acadêmicos que utilizam os

acessos secundários da instituição, o
DCE solicitou iluminação e abertura
daRuaAfonso Nicolluzi.

Participou de manifestação
contra a demolição do Ginásio Ar

thur Muller, ajuizou denúncias no

Ministério Público Federal, contra
o nepotismo, aceita pelo MP e que
gerou a sentença condenatória

da Família Konell, e outra contra

o serviço de transporte público, a

qual está sob analise do Promotor

de Justiça, e que no início de 2013

deverá ser dado o prosseguimento
com umaAção Civil Pública.

Melhorias como a ampliação e

melhoramento no setor de fotocó

pias da instituição, maior potência
da internet e a construção de corre
dores ligando os blocos G e H, bloco
A e Biblioteca, para melhor acesso
dos alunos em dias de chuva, bem
como colocação de pedra brita em

frente ao bloco H, ampliação e re

forma na cantina central, para me-

lhor atender aos alunos, também
foram defendidas pelo DCE .

A gestão segue até dia 15 de

março de 2013 e na lista de metas

ainda consta o trote dos calouros e

manter a forte parceria entre a Rei

toria e nova administração.

Como presidente
defendi e continuo
defendendo a

_ participação dos jovens
em todos os assuntos

da sociedade, como
política, cidadania,
segurança pública e

desenvolvimento social.

"'�" '.. '.
.
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
"

,." .

.

ADMINISTRAnvAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

Vivência na função.
ANALISTA DE CUSTOS'

Vivência na função.
ANALISTA DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL

Desejável superior em Engenharia Têxtil.
Vivência com costura e modelagem.
ANALISTA DE LOGíSTICA
Vivência em Liderança setor de Logística.

ANALISTA DE MARKETING

Vivência na função.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Vivência em recrutamento e seleção e

departamento pessoal.
ASSISTENTE DE ENGENHARIA

Desejável curso TécnicoTêxtil/Engenharia
da Produção Completo.
Conhecimento em matéria-prima (fios).
•• • •• • 0'0'" •• , •.•"" •.•••

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Com vivência na função.
AUXILIAR DE PROCESSOS

Desejável curso de cronoanálise.
Habílídade com informática.

CAIXA

Para atuar no comércio.

COMPRADOR,

Vivência na função.

OPERADOR DE TELEMARKETING

f' Vivência na função.
PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico. Sistema MS PROJET.

RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.

VENDEDORA INTERNA
.

VENDEDOR EXTERNO

Desejável vivência na função. Necessário
possuir veículo próprio.

......... ������.
COORDENADOR COMERCIAL

Vivência em treinamento de equipes e

abertura de novos postos de vendas.
".",.

. .. " ....

COORDENADOR FINANCEIRO

Vivência em Coordenação na área

Financeira.

SUPERVISOR DE CORTE

Vivência na função, ramo têxtil.

TÉCNICAS,
ANAlISTABI

Vivência em SQL e com a ferramenta Qlik
view.

ANALISTA DE SISTEMAS

Vivência em suporte a usuários,
montagem de computadores, formatação
e instalação de programas.

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

Para atuar com impressora.

DESENHISTA CRIATIVISTA

Vivência em criação de bordados e

estampa.

ELETRICISTA MANUTENÇÃO/
INSTALADOR

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

ELETRO MECÂNICO
Vivência na função, com formação na área.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Vivência na função.
MECÂNICO DE COMPRESSORES

Vivência em compressores de pistão e

parafuso.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de máquinas em
geral, ramo industrial.

MECÂNICO MANUTENÇÃO DE TEAR

Vivência na função.
MODElISTA

Vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL

Vivência na função.
PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICRO COMPUTADOR

Vivência na função.
PROGRAMADOR GENEXUS

Vivência na área.

PROJETISTA DE MÓVEIS
Vivência em programação PROMOB.

SOLDADOR/MONTADOR

TÉCNICO INFORMÁTICA
Vivência na função.
................ , .. " ... , .. ".

TÉCNICO INFORMÁTICA
I TELEFONIA

Vivência em Telefonia, configuração de

central, suporte a usuários, servidores, ERP,
sistema Consistem e Redes.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS

Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

Vivência na função. Disponibilidade para
atuar em Guaramirim.

OPERACIONAIS
ATENDENTE/ BALCONISTA

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE DEPÓSITO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Para atuar em diversos bairros e turnos.

BALANCEIRO

Desejável conhecimento em informática.

Para atuarem Nereu Ramos.

CAMAREIRA

COSTUREIRA
, , " -, .- , .. - .. " .

GARÇOM
.. " .. , , , .

JARDINEIRO

MONTADOR/SOLDADOR

Vivência em montagem e solda.

MOTORISTA

Possuir CNH C.

MOTORISTA CARRETEIRO

Possuir CNH AE ou E.

OPERADOR DE CALDEIRA

Possu ir curso € vivência na função.
PRENSISTA I CIlINDRISTA

Vivência na função. Para atuar no ramo de

borrachas.

TECELÃO

Vivência na função.
ZELADORA

VAGAS URGENTES

AUXILIAR DE COZINHA
Para atuar em empresa de grande porte.

. "" ye2� tyrf.l9:
AUXIlIAR·DE PRODUÇÃO

Diversas vagas para 1d, 2° e 3° turno.
. .�ii)ô.?:g�e9g.@9rypºm�ta.<;9.tJ:1 .

REPRESENTANTE COMERCIAL
Necessário possuir CORE.

.... " .... SUfiln�·pº�Sélrnili@lgrl,!p.()!'D.e.tª,c:()I'J'1 ..

MOTORISTA (CNH C)
(Contratação imediata)

.

' .... _ ...�i.r:nºD.e..rjb�ir.o@grlJP9.1J1�ta·.ç()m...� ......

ESTAMOS CONTRATANDO COM A
MAxlMA URG�NClA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
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Ator da Globo é
acusado de racismo

Umboletim de ocorrência foi registrado
contra o ator Luís Salém. A iniciativa foi to

mada pelo Instituto de Advocacia Racial e

Ambiental após urna suposta atitude racis
ta do ator. O artista foi acusado de racismo

por urn grupo de negros com o qual Salém
encontrou no último domingo. De acordo
com os jovens, o ator teria se referido a eles

como "quilombo'; além de ter chamado

urn dos homens de "negro" e "feio"

"Relações de verdade
não se abalam"

Quase cinco meses após ser traído pu
blicamente pela namoradaKristen Stewart,
o atar Robert Pattinson demonstra sereni

dade ao falar sobre o assunto. Em recente

entrevista, o astro afirma acreditar na força
do amor. Questionado pela revista Seven

teen sobre a existência do amor eterno, de

clarou: "Honestamente, acredito. Vejo isso

emmeus pais: eles se conheceram quando
tinham 17 anos, e ainda estão juntos".

'Hor'sc p

ÁRIES
Conflitos e discussões com amigos não estão
descartados neste dia. Defenda sua opinião, mas
mantenha a calma para não brigar sem necessidade.

Em casa, não deixe de cumprir suas obrigações. Na
vida a dois, tenha mais paciência. Cor: tons claros.

TOURO
Discussões com pessoas de sua estima não estão

descartadas neste dia: cuidado! Seja paciente,
não desanime nem se deixe levar por pequenos
aborrecimentos. também não permita que eles
interfiram diretamente no relacionamento afetivo. Cor:

amarelo.

n GÊMEOS
Mantenha o foco em tudo o que fizer e evite se distrair

com seus pensamentos. Busque a colaboração e o

comprometimento das pessoas. Noite positiva nos
assuntos do coração. Se estiver SÓ, a atração por

colega pode ficar mais forte. Cor: cinza.

Tirinhas

Aaventura "OHobbit: UmaIornada Inespe-
SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU roda'conta a trajetória do personagem-títu-
• GNC 1 lo BilboBolseiro, que enfrenta umajornada
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg. - épica para retomar oReino deErebor, terra
14:00, 17:30, 21 :00 dos anões quefoi conquistada hámuito tem-
• GNC 2 po pelo dragão Smaug. Levado à empreitada
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub. -

pelomagoGandalf, o Cinza, Bilbo encontra-
13:30, 17:00, 20:30 sejunio a um grupo de treze anões liderados'
• GNC3
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada _ Dub. _

pelo lendário guerreiro Thorin Escudo-de-

13:45, 17:15,20:45
Carvalho. Essa aventura irá leva-losa lugares

• GNC 4 selvagens, passando por terras traiçoeiras
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - repletas de Goblins e Ores,Wargsmortais e

13:00, 17:40, 22: 15
. Aranhas Gigantes, Transmorfos eMagos.

ItNÉSiA bOcâi.f
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Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. -

14:20, 17:40, 21 :00
• ARCOIRIS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 14:20,
16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 15:00, 17:00
• Ted - Leg. -19:00,21:10

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - 3D/Dub. -

14:20,17:40
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - 3D/Leg. -

21:00
• ARCOPLEX 2
• A Origem dos Guardiões - 3DT/Dub. - 15:00

-

17:00 19:00 21 :00
• ARCOPLEX 3
• Amanhecer - O Final / Leg. - 14:00, 16:20,
18:40, 21 :00
• ARCOPLEX 4
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30

• Quatro Amigas e um Casamento - Leg. - 19:30,
21:20
• ARCOPLEX 5
• Os Penetras - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (Estreia) -

Dub.- 14h40
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. -

18h15,21h50
• CINÉPOLlS 2
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. -

14hOO,17h30,21hOO
• CINÉPOLlS 3
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. -

12hOO, 15h30, 19hOO, 22h30
• CINÉPOLlS 4
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. -

13hOO,16h40,20h20
• CINÉPOLlS 5
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub. -

13h20, 16hOO, 18h40
• Quatro Amigas e um Casamento - Dub.·- 21 h20
• CINÉPOLlS 6
• Os Penetras - 13h1 0, 15h20, 17h40, 20hOO,
22h20
• CINÉPOLlS 7
• A Origem dos Guardiões - Dub. - 12h50, 15hOO,
17h20, 19h40

• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 - Dub.
- 22hOO

,

• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

15:20, 20:00
.

• GNC5
• Os Penetras - 13:10,15:10,17:10,19:10,21 :10

• SALA VIP
• Curvas da Vida - Leg. - 14: 1 0, 16:30, 19:00, 21 :30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Dub. -

14:1517:45
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg.

- 21 :00
• GNC2
• Os Penetras - 14:40 16:45 19:0021 :15

• GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. -

15:3022:15
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

13:1020:00
• Três Histórias um Destino - Dub. - 17:55

• GNC4
• Até Que a Sorte Nos Separe - 16:10 21 :30
• Gonzaga, de Pai Pra Filho - 13:30 18:40
• GNC5
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Leg. - 13:45

17:1520:30
• GNC6
• A Origem Dos Guardiões (3D) - Dub. - 13:20

15:2017:30
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub.

- 19:30
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg.

- 21 :50

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (3D) - Leg.-
14:00, 17:30,21 :00
• GNC2
• A Origem Dos Guardiões - Dub. - 13: 15, 15: 15,
17:15

• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. -

19:15,21:45
• GNC3
• O Hobbit: Uma Jornada Inesperada - Dub. -

13:30, 17:00, 20:30

I I I I �

Primeira atriz a integraro elenco de "Casseta& Planeta",
1 li, J I um I ,

'

Maria Paula nao ficou nada chateada quandô'seu lugar foi
"

ocüpaao pot'MariàMelilo emuitomenos se abalbueonfa
,y, .1 notícia"de qtte c:fpr�gramadefiumornão.terá temporada

em eOH3.li'Nãome deu nem umarrístezíoha; disse.a

global, que atuou na atração.durante 17 anos.Atualmente,
ªPtlPlonsta interpretaBárbarana noyela "Malhação". No
entanto, o comentário da estrela não foi de descaso. lI'Eles

vão fazer coisas novas, melhores", completou.

CÂNCER
Batalhe por suas metas e não permita que os outros
interfiram em suas vontades. FI'!a de discussões.
Paciência e tolerância serão as armas paramanter a

paz ao redor. Estimule seu amor a participar da sua
vida. Noite sedutora: insinue-se! Cor: vinho.

ól. lEÃo
Os astros aconselham a preservar sua independência
e não se deixar levar pelas influências alheias. Dobre
a cautela nos contatos. Já com a turma de casa,
afetividade estimulada. A noite, sua estrela vai brilhar
na paixão: aproveite! Cor: vermelho.

rtl> V1RGE�
Terá um bom pique para lidar com os assuntos

cotidianos e pode tomar este dia produtivo no trabalho.
É hora de tomar iniciativas, mostrar dinamismo e

resolver o que for preciso. Está livre? Uma paixão à
primeira vista pode acontecer. Cor: vinho.

Ronaldo voltou à clínica, em São Pau

lo, que realizou seus primeiros exames no

Medida Certa, quadro do Fantástico que
ensina a perder peso através da reeduca

ção alimentar e exercícios físicos. Ele me
diu a massa magra e gordura corporal, e
comparou os exames feitos há três meses.

O resultado será revelado ao vivo no Fan

tástico deste domingo. No dia23 de setem
bro, o Fenômeno pesava 118,4kg.

Atriz engorda oito
quilos em 24 horas

Depois de ser picada por uma aranha
venenosa, Lívia Andrade ficou oito dias

internada no hospital São Camilo, em São

Paulo, até recéber alta naúltima segunda
feira. Ao se tratar, a integrante do elenco

de Carrossel teve problemas cardíacos e

na garganta e ficou inchada. Segundo a

atriz, o peso extra foi resultado da infec

ção e do excesso de antibióticos. "Fiquei
cheia de líquido no corpo", disse.

.o,
- UBRA

A Lua brilha em seu paraiso astral e te convida ao
prazer. Você vai se realizar se estiver em companhia de

pessoas queridas e se dedicar seu tempo para tarefas

prazerosas. Não faltarão razões para curtir alegrias,
especialmente no amor. Cor: branco.

ITL ESCORPIÃO
Dia ideal para atividades que exijam dinamismo e

iniciativa. Há indício de bons contatos em serviços
ligados à propaganda, transportes e vendas: A noite,
Lua eVênus vão encher sua bola na paixão: aguarde por
momentos felizes na união. Cor: vinho.

)(' SAGITÁRIO
Lua e Marte prometem reforçar seu espírito de luta.

Você vai batalhar pelo que deseja com iniciativa e

competência. Se precisar enfrentar concorrentes, tudo
indica que vai tirar de letra. Noite positiva nos assuntos
do coração. Cor: azul-claro.

"\):> CAPRICÓRNIO
O dia promete ser estimulante para cuidar dos seus
interesses. Graças ao seu tino para negociar, poderá
faturar uma grana extra. Lua e Marte vão realçar sua
determinação e ousadia No romance, seu poder de

sedução estará imbatível. Cor: rosa.
""""""'"
""""""'" AQUÁRIO

Tranquilidade e sossego serão bem-vindos neste dia

Poupe suas energias, pois o seu vigor tende a oscilar
durante o dia Convém fazer apenas o que estiver

programado. A noite, seu charme virá à tona e o
romance vai ficarmais animado. Cor: vinho.

PEIXES
A influência da Lua em seu inferno astral pode deixar
seu comportamento um pouco mais contido, mas o dia

promete boas vibrações.Aproveite o tempo livre para se
dedicar ao que tenha o poder de aumentar o seu bem
estar físico e emocional. Cor: verde.
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ishTIPS

Viagem
e saúde

ç
uando preparamos uma viagem, a última coisa

que queremos que nos aconteça é adoecer. Mas

p e ocorrer, por isso é bom estar preparado. Um
seguro de saúde pode ser indispensável, principàl
mente se for uma viagem mais longa. Caso você

precise de um médico e está num país onde você

não tem contatos, a recepção do hotel pode ajudar
lhe. III don't feel well. I'd like to see a doctor. Can

you recommend someone?" São frases que podem
ajudar. Quando num país onde não se conhece a

língua, certifique-se de que o médico fale Inglês ou

outra língua que você conheça CIDo you know any
doctor who speaks English/German?" etc) Lembre
se de levar o passaporte e o cartão do seguro de saú

de, se você tiver.

Se tiver em condições, faça uma pes-
. � .

qUIsa preVIa dos termos que você poderá pre-
cisar. No consultório, após se apresentar e informar

que você não é nativo, o médico provavelmente vai se
sensibilizar com seu estado e ficar mais aberto à sua

queixa. Quando descrever seus sintomas, você pode
dizer III have a temperature / a sore throat / a hea
dache / a cough" (tenho febre / dor de garganta/dor
de cabeça / tosse). Ou ainda: "I've got a pain in my
chest / my back / my stomach" (Tenho dor no peito
/ nas costas / na barriga). Dbserve que podemos al

ternar entre III have" ou "I've got" , ambas são formas

corretas e de mesmo significado nesses exemplos. Se
você for alérgico a alguma substância, informe: "I'm

allergic to antibiotics".

Ao deixar o consultório, informe-se

sobre uma farmácia perto dali se você precisar com
prar remédios: IIIs there a pharmacy near here?". Ou

tras palavras sinônimas são "chemist's" e "drugstore''
Apresente sua "prescription", certifique-se de estar

levando os remédios corretos e faça o tratamento.

Por certo, tudo se resolverá rapi
damente' e após um período
de descanso você vai estar

disposto para aproveitar sua
VIagem.

Cheers! Seeyou next week.

INGLÊS PERSONALIZADO

A partir do que' você sabe

para o que você quer!

aptatum
custornized !anguage learning

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

FOTOS DIVULGAÇÃOWALT DISNEYWORLD

Nalal da Disney

Dito milhões de luzes

Nas fotos, a beleza e o colorido

do desfile no parque, a casa feita

com biscoitos de verdade, o astro

Mickey e o simpático Pateta.
Tudo repleto de diversão

A Walt Disney World, em Orlando, extrapola
seu poder de fascínio durante as festividades de

Natal, entre os meses de novembro e dezembro.

Neste período, o complexo recebe toneladas de

decorações temáticas, além de eventos especiais
e shows de encher os olhos.

Traduzindo em números, mais de 1,3mil árvores
. natalinas decoram hotéis e parques. Para enfeitá-las

são usados 300milmetros de fitas, além de adornos

diversos. A magia acontece sob oito milhões de lu

zes especiais, aproximadamente. Só no Castelo da

Cinderela são 200 mil, transformando o monumen
to ícone do Magic Kingdom em um palácio de gelo.

Longe do burburinho dos brinquedos, no Dis

neyGrand Floridian Resort & Spa, o hotel mais lu
xuoso do complexo (com diárias a partir de US$
460 em dezembro), uma casa com cinco metros

de altura, feita com biscoitos de verdade, leva o

clima de festas ao hall - para isso foram empre

gados mais de 400 quilos de mel. Também feito

de massa de biscoito, um carrossel em tamanho

real alegra os hóspedes do não menos pomposo

Disney's Beach Club Resort. Pôneis de chocolate e

fondant arrematam a obra.
. Em todos os parques as apresentações especiais

são realizadas ao anoitecer. IIThe Osborne Famíly
Spectacle of Lights" é um espetáculo hipnotizante
do Hollywood Studios com luzes dançantes, mú
sicas natalinas e efeitos 3D. No show Candlelight
Processional, realizado no Epcot, uma celebridade

narra histórias de Natal acompanhada por uma or

questra e um coral formado por 50 vozes.
No Magic Kingdom, a grande festa noturna

"Mickey's Very Merry Christmas Party" promove o

encontro de Mickey e Papai Noel em uma parada
natalina repleta de personagens em trajes de festa.

Independente da temperatura registrada durante

o dia, neve artificial cai na rua principal do parque
das 19h�atémeia noite. Em pontos estratégicos, fun
cionários distribuem cookies e,chocolate quente à

vontade. Além disso, alguns brinquedos funcionam
normalmente. Mas neste caso, sonhar custa sim.

Para participar da celebração é preciso comprar um
ingresso especial. Cerca de U$ 60 por pessoa (apro
ximadamente) R$ 120.

Apesar dos preços relativamente altos, não espe
re uma festa reservada. O parque lota, e, para con

seguir um bom lugar para assistir aos desfiles, fogos
e 1Rresentações - tudo acontece ao redor do castelo

I I

_ e p eois� n1t�Fcalr terrftorio com antecedência.
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Receitas para o Natal

opa lombo
erfumado

3 unidades.de anis-estrelado
2 unidades de canela em pau
4 colheres (chá) de pimenta-do-reino
em grãos
2 colheres (chá) de talos de coentro
1 colher (chá) de erva-doce
112 colher (chá) de cravo
114 xícara (chá) de sal grosso
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de alho picado
1,2 kg de copa lombo

Frite todos os temperos (menos o sal,
o açúcar e o alho) em uma frigideira
- mas sem deixar queimar! Retire do

fogo e acrescente os ingredientes
deixados à parte. Misture bem e, com

eles, tempere a carne. Coloque-a em

um saco plástico e deixe na geladeira
por 48 horas, virando o saco de

posição a cada 12 horas. Transfira
a copa lombo com os temperos do
saco plástico para um filme plástico,
envolvendo-o em várias camadas.
Leve a copa lombo, envolvido no

filme, para cozinhar em água em fogo
baixo por três horas. Retire da água e,
com cuidado, retire o filme. Raspe os

temperos da carne e leve ao forno até
dourar. Fatie e sirva.

Grafin do de batata
e mortad I
4 xícaras (chá) de leite
4 xícaras (chá) de creme de leite fresco
1/2xícara (chá) de queijo ralado
7 batatas médias
100 g de mortadela sem pele em fatias
1 ramo de alecrim (só as folhas)
1 e 1/2 colher (sopa) de manteiga
Sal, pimenta-do-reino
Noz-moscada ralada a gosto

Misture o leite e o creme de leite em

uma tigela e junte metade do queijo
ralado. Mexa bem e tempere com o sal,
a pimenta, a noz-moscada e o alecrim

picado. Reserve. Lave, descasque e

corte as batatas em rodelas finas.
Em um refratário untado; faça uma

camada de batatas. Espalhe um
pouco da mortadela picada e faça
uma segunda camada de batatas.

Regue com um pouco damistura de
leite. Repita a operação até acabar os

ingredientes. Finalize com a mistura
de leite e polvilhe com o queijo
ralado restante. Asse em forno médio

pré-aquecido, coberto com papel
alumínio, por cerca de 40 minutos.
Retire o papel, distribua a manteiga
com um garfo e devolva ao forno por
mais 20 minutos.

Dica: Um pouco de queijo
gorgonzola esfarelado dá um

toque especial a esse prato.
MAURO HOLANDAIDNULGAÇÃO
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Previsão do Tem.po
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Chuva e sol
com nuvens

Sábado, domingo e

segunda-feira: sol com
aumento de nuvens e

pancadas de chuva com
trovoadas em todas as

regiões catarinenses,
devido ao aquecimento.
Temperatura elevada.
Tendência de 18 a 28: pelo
menosmais duas frentes
frias vão passar pelo Sul.

Condições favoráveis a

ocorrência de pancadas de
chuva entre a tarde e noite.

Temperaturamais elevada.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

411 #l'"
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sudeste 5km/h 94
• 9h Sul-Sudeste 4km/h 93
• 12h Leste-Sudeste 5km/h 66

J 5mm
• 15h Leste 9km/h 56

80%• 18h Leste 13km/h 58
de possibilidade

• 21 h Leste 10km/h 67 de chuva.

umor

O homem e os ursinhos
Depois de conhecer um cara num bar, a morenaça de olhos cor de mel
vai parar no apartamento dele. Entrando no quarto do moço ela vê três

prateleiras, com centenas de ursinhos de pelúcia. Na prateleira de baixo
estão os menores, na do meio, os de tamanho médio e, lá em cima, os ursos
grandes. A garota imaginou "Uaul Que cara sensível, cheio de ursos no

quarto! Que lindo!", mas não disse nada a ele.

Depois de uma noite inteira de muitas aventuras amorosas, ela perguntou:
- E aí, foi bom pra você?
O cara ficou pensativo, olhou para as prateleiras dos ursos e falou:
- Humm... Pega um prêmio na prateleira do meio, vai...

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.

o
aca
c.>
::s
-

O
cn

• MINGUANTE 6/12

• NOVA 13/12

• CRESCENTE 20/12

as Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região �:' ,�,

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 31°C

i<

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

Não .:
esqueça
de tomar

; ,agua.

TERÇA
MíN: 22°C
MÁX: 28°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h02: 1,7m
• 18h04: l,4m
• Baixamar
• 8h51: 0,3m
• 22h08: 0,2m

Ita;aí
• Preamar
• 3h17: 1,lm
• 12h55: 1m
• Baixamar
• 7h12: 0,5m
• 23hOl: 0,1 m

• Preamar
• 5h58: 0,6m
• 14h06: 0,5m
• Baixamar
• 10h43: 0,4m
• 22h11: -0,1 m

Florianópolis
• Preamar
• 3h39: 1,lm
• 15h54: 1m
• Baixamar
• 12h39: 0,2m
• 22h58: 0,2mTábua

das marés Imbituba

CHEIA 28/12

HORIZONTAIS
1. Uma entidade que luta pelos direitos dos trabalha

dores; O pus das úlceras
2. Desenvolve-se debaixo da terra I O músico argen-

tino Fito
3. Método fundado unicamente na experiência
4. A atriz paulista Proença; Meio ... gentil
5. A parte da cabeça de onde caiu o cabelo

.

6. (Mús.) Estilo vocal surgido na década de 1950
como uma mistura de música folclórica afro-ja
maicana, calipso e blues / (Inform.) Tela de monitor

7. Ihterj.: admiração,. surpresa, espanto / (Gregório
de) Um dos mais importantes nomes da literatura
do período colonial (1623-1696)

8. Touro feroz com o qual é difícil lidar / As iniciais do
cantor Cauby

9. Moeda divisionáría inglesa; Parede de tijolos ou de
pedras que cerca um recinto

10. As consoantes de araras / Raspar
11. Que não tem ou perdeu a voz

12. Bela, formosa I O símbolo químico do hássio
13. Falsa sensação auditiva; Viagem em avião.

VERTICAIS
1. Que tem a consistência de certo doce de leite, mus- 13

se etc.; Bom, honesto, moralmente irrepreensível
2. Série, sucessão / A língua oficial do Camboja / On-

das Tropicais
3. Caracteristica ;Indivlduo que perdeu o uso da razão
4. A santa protetora das empregadas domésticas /

(Aut.) Bastante / Abreviatura de física
5. Cobrir de erva rasteira e fina / Terreno de pequenas

dimensões, urbano ou rural
6. Uma das principais agências de notícias do mundo

(EUA) / (Pop.) Batida de frutas, açúcar e leite, a que
por vezes se adiciona aveia

7. Dividido em pedaços I Árvore alta nativa da Ama
zônia, com madeira de boa Qualidade e drupas co
mestíveis, com sementes oleaginosas

8. (Neol.) Ideia, desenho, som etc. que se multiplica
facilmente; Bronca; esculhambação

9. G�s azul' pálido que serve para esterilizar a água I
Esponjoso.

1 2. 3 4 5 6 7 8 9
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onto d.e Vista
Romeo Piazera

Júnior, advogado

Rirpara não chorar
Em visita à França nesta se

mana, a presidenta Dilma
Rousseff prometeu a constru

ção de 800 aeroportos regio
nais no Brasil e a concessão dos
maiores terminais. "Queremos
que as cidades com mais de
100 mil habitantes tenham ae

roportos no máximo a 50 ou 60

quilômetros", disse, explicando
a uma plateia de grandes in
vestidores a intenção de dispor
lide uma aviação regional mui
to forte". 1I0S números no Brasil

geralmente são muito grandes.
Nós pretendemos fazer 800 ou

mais aeroportos", ressaltou.
Não sei se rio ou se choro. Se

for para rir, obviamente teria de
ser de felicidade, pois aqui na
nossa região, por exemplo, quem
sabe poderíamos contar com

mais aeroportos e, assim, dispor
mos demaior flexibilidade e pos
sibilidade nos deslocamentos
aéreos. Se for para chorar, o que
é mais provável, é por constatar
que mais uma vez, nunca como

antes na história deste país, tive
mos de ouvir tantas promessas
incumpríveis, em tão curto espa
ço de tempo, como o que a que
foi feita pela presidenta Dilma. E
.ísto vem desde o tempo em que o
Luis Inácio Não Sei de Nada Lula
da Silva também cuspia, aqui no
Brasil e pelo mundo afora, suas
promessas de obras faraônicas

que só serviram-lhe para afagar

ao próprio ego, e inebriar os seus

seguidores.
A situação é para chorar

mesmo! É para chorar e para
nos envergonhar. A plateia fran
cesa que ouviu a promessa da

presidenta Dilma, deve estar se

perguntando até agora: como

é que um país, em 512 anos de
história, que conta com uma.
malha aeroportuária que não

chega nem perto do que se con

sidera um modelo ideal, sob
os diversos aspectos, seja de
mobilidade, infraestrutura, lo

gística, tecnologia, etc., vai rea
lizar a monumental façanha de
construir mais de 800 aeropor
tos regionais em apenas alguns
pouquíssimos anos? Qual será a

fórmulamágica que estaria sen
do empregada pela presidenta

, Dilma na sua promessa? Será

que ela mesma acredita no que
leu para C?s empresários france
ses, ou seria o caso de conside
rarmos um erro de quem escre

veu o discurso da presidenta?
Bom, já que estamos em

clima de Natal, tomara que a

promessa da presidenta Díl
ma tenha sido colocada dentro
da bota do Papai Noel que fica

pendurada na janela, pronta
para receber os pedidos a se

rem atendidos, pois só ummila

gre mesmo para fazer com que
acreditemos que esta promessa
se tornará realidade. Ao invés de

800 aeroportos regionais, se a

presidenta tivesse dito que po
deríamos ter mais 800 escolas

regionais de qualidade, ou 800

hospitais regionais em cidades

que necessitam de tais recursos,
pelo menos do ponto de vista
moral e ético, ficaria mais fácil
acreditar em promessas.

Chega a ser ridículo e até um
ato demá-fé daparte dos nossos
governantes, lançar mais uma

promessa que seguramente
sabe-se que não será cumprida.
O povo brasileiro, sempre espe
rançoso, não pode mais tolerar
este tipo de discurso totalmente
divorciado da realidade em que
vivemos. Basta de promessas
não cumpridas! Bastas de aero

portos que são um verdadeiro
caos! Basta de engodo que só
serve para preencher linhas de
discursos retóricos, e que de
efetivo e produtivo não fazem
nada! Basta de tudo isso!

Chega a ser
ridículo e até um
ato de má-fé da

parte dos nossos

governantes,
lançar mais uma

promessa.

• Distensão crônica: surge em

consequência de exercícios

repetitivos, prolongados, que

A distensão muscular ocorre

quando um músculo ou o tendão

que se prende ao osso é submetido
a um esforço que rompe algumas
ou muitas fibras musculares e os

vasos sanguíneos que as irrigam,
dando origem a um hematoma

acompanhado de inflamação local.
Ela pode ser de dois tipos:
• Distensão aguda: acontece
quando os tendões e os músculos
são solicitados a fazer uma

contração repentina, de forte
intensidade;

solicitam sempre os mesmos

músculos.
Sintomas mais frequentes:
Dor, hematoma (mancha roxa),
edema (inchaço), dificuldade para
movimentar o músculo lesado são
os sintomas típicos das distensões
musculares. Quanto mais intensos,
maior a gravidade do quadro.

Recomendações importantes:
* Aplique gelo no local da lesão
imediatamente. O frio diminui a
sensibilidade à dor, o inchaço,
o sangramento interno e o

processo inflamatório. Repita a

operação a cada duas horas até

desaparecerem os sintomas;

* Proteja o músculo lesado com

uma faixa para comprimir a
área e evitar que o inchaço e o

sangramento interno aumentem;
* Evite atividades que aumentem a

dor, mas não fique completamente
parado. Use o bom senso: os

limites para a atividade são a dor e
o inchaço. Doeu ou inchou, parou;
* Mantenha o membro em que
ocorreu a distensão em posição mais
alta do que o coração;
* Recorra ao uso de analgésicos e

dos anti-inflamatórios para aliviar a
dor. No entanto, os anti-inflamatórios
não devem ser empregados por
mais de três ou quatro dias e sem

orientação médica.

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com respónsabilidade Semanalmente, o Hospital e
Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matériassobre temas importantes

,

relacionados à saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.

t OBITUÁRIO

• Gertrudes Karsten WiHhoft nasceu em 6 de novembro de 1922, em Ja

raguá do Sul. Antiga moradora do bairro Barra do Rio Cerro, ela trabalhou

por muito tempo como costureira até a aposentadoria. Casou-se e teve quatro
filhos: dois meninos e duas meninas. A filha, WaltraudtWitthoft, lembra da mãe

como. uma pessoa alegre, dinâmica e "muito alto astral". Sempre teve muitos

amigos e gostava de contar histórias. Aliás, o que mais gostava de fazer, além
de [oqor bingo, era viajar. O lugar que mais gostou de conhecer foi o Panta

nal, no Mato Grosso do Sul. Gertrudes Karsten Witthoft, de 90 anos, faleceu
na terça-feira, às 14h30, em Jaraguá do Sul. O velório aconteceu às 14h30
de quarta-feira, na Capela Mortuária da Vila Lenzi. O corpo foi sepultado no

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Ermelinda Terezinha Pelel
lens, de 50 anos, faleceu na

segunda-feira (10), às 9h30, em

Jaraguá do Sul. O velório foi ce
lebrado na terça-feira, às 10h, na

Igreja Nossa Senhora Aparecida,
no bairro Ilha da Figueira. O corpo
foi sepultado no Cemitério Munici
pal da Vila Lenzi.

O velório aconteceu na tarde do
,

mesmo dia, na Capela Mortuária
.

Maria Leier. O corpo foi sepultado
no Cemitério Municipal do Centro.

• Marlene Lescowicz Heiden,
de 63 -anos, faleceu às 8h30 de

quarta-feira, em Jaraguá do Sul. O
velório aconteceu na Igreja Nossa
Senhora Rainha de Paz, no bairro
Vila Nova, na quinta-feira (13), às
16h. O corpo foi sepultado no Ce
mitério Municipal da Vila Lenzi.

• Heinz Krueger, de 80 anos, fale
ceu na terça-feira (11), às 12h, em
Jaraguá do Sul. O velório acon

teceu 'na tarde de quarta-feira, na

'

Capela Mortuária da 'Igreja Cristo
Bom Pastor. O corpo foi sepultado
no Cemitério de Rio Cerro II.

• Joel Luiz da Rocha, de 52 anos,

faleceu na quinta-feira, às 18h30,
em Jaraguá do Sul. O velório
aconteceu na sexta-feira (14), às

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

Cemitério Municipal do Centro.

• Elvira Bolduan Gaedke, de
89 anos, faleceu na quarta-feira
(12), às 1 h 10, em Jaraguá do Sul.

As notas do obitu,ário 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.

VENDE-SE: KIT GÁS
GNV INJEÇÃO POSITIVA,

sistema que já vem com bicos de injeção
de GÁS. Cilindro de 17 metros cúbicos,
devidamente documentado, com um ano

de uso, em excelente estado de

conservação. Valor R$ 2.500,00.
Fone para contato: (47)8896-8040

Comunicamos o extravio dos conhecimentos
de transporte(HBL) SHASEA21227.

'

Caso o encontrem, gentileza comunicar
Évilin C. Martins Tavares fone (47)3372�6403.

Com muito pesar, gostaríamos de fazer uma singela homena

gem a uma pessoa que, com seu 'jeito humilde e bondoso, con
quistou nossos corações.
Dona Roseli foi uma patroa amável, tratou a todos nós com mui
to respeito, carinho e principalmente igualdade. Impossível não
notar sua simplicidade. Sempre que chegava no posto vinha nos

cumprimentar com um abraço carinhoso e se preocupava em

saber se estávamos bem.
Mesmo com suas limitações de saúde foi uma grande mulher,
que levou uma vida simples e digna: um verdadeiro exemplo de

generosidade, honestidade e fidelidade. Sua plena dedicação e

seu amor incondicional pela família nos mostraram a importância
de valorizar nossos entes queridos, de entender que eles repre
sentam o bem mais precioso de nossas vidas.
Temos muito orgulho de ter convivido e trabalhado com ela.

Sempre nos lembraremos de seu carisma peculiar, de sua per
severança e de seu jeito tão humano de se relacionar com todos

(sem distinção).
Sua precoce partida deixou tristeza em nossos corações, mas,
com certeza o céu está mais iluminado, mais belo e puro com

a chegada de um grande anjo! Não se trata de uma despedida,
mas sim, de' um "até breve"! Saudades eternas ...
Colaboradores da Rede Pérola
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Novo atrativo
".",

GLORIFICAÇA0 ALTU
A Chiesetta Alpina será inaugurada neste sábado para lembrar os imigrantes italianos na região

JARAGUÁ DO SUL menagem à fé dos imigrantes que vieram

para as cidades da região e nunca mais re
tornaram ao país de origem. "Esse é o nosso

agradecimento aos nossos antepassados",
destacou a integrante do comitê promotor
Íria Tancon.

No espaço interno, serão instalados ban
cos para aumentar a comodidade dos fiéis.
Ao todo, a igreja tem espaço para 60 pessoas
sentadas. O terreno commais de 20mil me
tros quadrados foi doado ao Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul. Foram investidos cerca de
R$600 mil nas obras de construção e acaba-

Diego Porcincula

Uma homenagem aos imigrantes a

600 metros de altura. Esta será a

Chiesetta Alpina que será inaugurada
neste sábado, a partir das 9h30, no alto
do Morro das Antenas em Iaraguá do sul.
A arquitetura da igreja é inspirada na ca

pela São Simão, de Vallada Argodina, em
Belluno, nos Alpes da Itália. Mais do que
um local para expressar a fé, a estrutura
servirá como uns monumentos em ho-

mento.AChiesetta também será incluída no

projeto de criação do Parque Ecológico Ân
gelo Spezia. Um jardim será feito ao redor do
monumento com espécies de pinheiros da

região alpina, obras de arte, banheiros, ban
cos e com sistema de segurança. "O projeto .

de visitação ainda vai ser definido para o ano
que vem, mas a ideia é deixá-lo aberto ao

público e oferecer segurança", explicou Íria.
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• LOTEAMENTO •

o Melhor loteamento de Jaraguá do Sul
v v

o conceito de rnorer bem poro d lmobi�fdlÍd Deito voí muito ãlém.

LoCdlizoçào privi[eqiétdô, infra-estrutura admir6vet espeços de Idzer e culturõ,
dliddos ao respeito .

nélturezd são Clpends dlquns dos ddjetivos
que você encontre} ro loteamentoWelJness (siqníflcàdo: viver bem/tuqõr bom,.

LoCdUZctdo ne Avenído PrefeitoWaldemor Gruboo. é) 350 metros dd WEG.
está próximo de comércios, escoléts, índústridS� ônibus. oonco5. posto de Sdúde,

pôrques e restdufélnres, fêJoliklndo o cotidíono de seus rnoredores

Venhõ conhecer o loteamento Wellness e se deixe encôntdr.

FINANCIAMENT<tOTEA� E no

CAIXA ECONÓMICA FEOÉRAL

·LEIER
IMÓVEIS

2107-0500
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... Barra do Rio Cerro

A Partir de

R$ 193.000,00
Infraestrutura para ar-condlcíonado tipo spllt, teto rebaixado
em gesso, laminado de madeira nos dormitórios, copa·
cozlnha - varanda grill integradas. Espaço gourmet,

I playgrour:.� equipado, elevador.

L......_.__ .. .��.!:'�f��.�orar ._. .__

A Partir de

R$ 194.000,00
Com teto rebaixado com gesso, laminado de madeira nos

dormitórios. copa - cozinha- varanda gril integradas. Imóvel
com espaço gourmet, playground equipado.

medidOr]eágua e gás individual. elevador.

________�nto .f..��!...MO!!!!:_. _

1261-02 com 1 dorm., sala de estar/iantar.
área de serviço, churrasqueira coletiva,
garagem gaveta. dispõe uma vaga de

garagem.
R$125.000,OO Area Prlv. 52m'

-----_._---'

980-02 apartamento (402 ) • com 2 dorm. +. 1
suite com sacada, cozinha, saia de estar e

jantar, área de serviço, sacada com

churrasqueira e sistema reiki
RS 235.000,00

__

Area Priv.. 95,53m'

�--�---------------.------�

.. Ilha da Figueira

1292-62 - casa gel"(linada com 2 dormitórios, 1305.02· com2 dorm. + 1 sultemaster, sala de
sala de estar, cozlnha, bwc, área de serviço. estar/iaotar, lavanderia, despensa, varanda,
jardim e garagem

l
sacada, churrasqueira, sala com home theater,

,_._R._$_8..•7.�0.,.,.. �0..0.. _,O_O_ .._,._ .. _ _A.•

r
..

ea r."e_r..r.e.. �n..o "'3_94.._m._�._•. , _;!!�:i;���:�..�=:�.:��garag:: _ _ ,

1003-02"' casa geminada com 2 dormitórios,
sala de estar, cozinha, bwc, área de serviço,
jardim e garagem
R$132.000,OO

Area Terreno 219m'

._----------,..-_._------

.. Chico de Paula

1302-02
Terreno com área tola! de 480m'
Consulte-nos

1315-02 1251-02 terreno de excelente loeallzação
Terrenocom área total de 510m' (ponto comercial próximo a global pisos) com
R$ 870.000,00 809m2 possui uma casa com 3 dormitórios,

sala de estar/jantar 01 vaga de garagem .

• , _ .. _ _ _ , .. __ _,•...._ _ .........•.._ _ _ _ -' L _ .. _._._..•._ _ _ _ _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ _ .. _ _._._. .. ..��..��!!�.��!�� _._._ _ ..�._'" _._ _._._ _ _.__

LEIER
IMÓVEIS

Realizando Sonhos

Com sacada fechada sistema
reiki, laminado de madeira nos

quartos, teto rebaixado em

gesso. Imóvel com espaço
gourmet, playground equipado,
fitness equipado, deck spa
decorado
Consulte-nos

Baependi
._--------_._--

ga�

Deck molhado, Hidro, Piscinas
Adulto e Infantil, Galaxy
Lounge, Espaços Gourmet,
Salão de \jogos, Espaço
Fitness, Epaço Relax, Espaço
Kids, Playground
Consulte-nos

-----_.__._---_._----_._._--�-

1265-02 dois apartamentos com 353 m2 cada,
sendo um no térreo e outro no segundo piso.
cada um tem 2 dormitórios + 2 suítes, uma
vaga de garagem.
R$311.000,OO Área Priv. 353mz

I
I

_j
-------�--------·-·----1

"Vila Lenzi

889-02 Apartamento com 85m' 2 dormitórios
.. 1 suíte, ·Iavanderia, churrasqueira e 1 vaga
de garagem. Imóvel com portão eletronico e

interfone. Pronto para morar

R$ 194.000;00 Area �iv. 85m�

1300-02 easa de 145 m2, 2 dormitórios .. suite.
sala de estar, sala de jantar, escritório, cozinha,
bwc, área de serviço e uma vaga de garagem.
RS 298.000,00

1068-02 - geminado com :2 dormitórios, sala
1 de estar, cozinha. bwc + lavabo, área de

j serviço, sacada, churrasqueira e 1 ·garagem
R$166.000,00

L_ .. _ ..._ ...__.... _.__ ..__..._�!.�.!.!!�!!!!��.i!.9.!!l.�J

r----------------

1" Rio Branco /Guaramirim
1

.·""nM""_'..._ .....�' ...... ,,,_� ...."',_,,�".,,,_,,,_._,,_.,,,._,,�.,,_...... , .... ,, .......__"_,_,.,_,_''' ,,' ..... ,,, ..... ,

,

Area Terreno 383m2

1303.02
Terreno com área total de 1250 m2, possui
casa demateiriço com laje no locai de 150m2,
R$160.00Q,OO

1310-02
Terreno com área total de 851 m2
R$235.000,OO

Realizando Sonhos

N.

ii
�
...
..:
-
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IMOBILIARIA

aivan
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

�
,

IMOVEIS DE

LANÇAME TOS

C.ocolizoçào privilegiada no Loteamento

ClnctrtTI'pcrg!í1'Df, a !poucos rniin'\iJt08
do cenfrro do cidade.
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Desiqn contemporôneo.
Localização privHegfada.

Acabamento de alto poorõo ..

------RESIDENCE------

Tet11RaÇ.'Q� C;:Of'll'l: salão' de festas <decoradt::l;
dl'llrrrl!J!iqueirOí e' piw:.1na com deçJt

Btrur.I.:.JIfO pronto peco receberaquecimento
a g,ós: Et f.I.J.bultO<Ç'ÕQ por(\) á@ua qU8Tl'rte .

preparada para s1sremas rnonocomondo,

Elevador de alta tecnotoqic com
coraocitdade p�Jl!a, 5' passofJeiros e

sistema de resgate automáfico.

Alto requinte em detalhes, decorados
corn revestir'nentos Porcelonoso e

ínterreptores Sknon.

INCORPORADORA

Área Privotivo
de 'I 27.39m2
e 128.54rY1L•

MÜLLER & MARQUARDT
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IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,.

IMOVEI
T

Res. Belo Arvoredo
Amizade

02 dormitórios
Sacada cf

churrasqueira
Area privativa
de 63,93m,

R$ 149.000,00
Ref.5201

Res. Bruna Mariana
Vila Rau

01 dormitório
Área privativa de

42,81 rn-.
R$ 103.000,00

Ref.5225

iRes. Village Stark
João Pessoa

Próximo a WEG II
02 dormitórios

Área privativa de
57,38m2.

R$ 119.000,00
Ref.5179

Res. Luiza
Três Rios do Su I
02 dormitórios

Área privativa de
56,OOm2.

R$ 135.000,00
Negociável!
Ref.5171

Saint Tropez
Residence
Centro

01 dormitório
. 01 vaga de garagem

Área privativa de
38,18m2•

R$145.000,OO
Ref.5292

Res. Vale da Lua
Amizade - 2 dormitórios
Área privativa de 66,54m2•

De R$ 155:-000,00
Por R$145.000,OO
Sem entrada FGTS +

financiamento!
Ref.5326

Edifício Porto Belo
Vila Nova

02 dormitórios
Área privativa de

86,99m2.
Área tota I de
141,86m2

R$ 188.000,00
Ref.5298

I

Res. Algarve
Amizade

02 dormitórios
Área privativa de

55,07m2.
Por apenas

R$ 125.000,00
. Ref.5301

"�_."..

""".""�'"'�-'""""""'''�\�'"�""�''"_.'''"�'''"
....

,-'-''""�--"'"""'"�"'-"--"'·""'-""'·"'·"""�"�·-��'1
�. \; Res. Dona Wal

,

Vila Nova
\ 01 dormitório
\ Área privativa de

46,07m2,
Área total de

91,83m2
R$ 130.000,00

Ref.5235

.

j

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

",."",""""",,,,,,,.","''''.'""--'''''''''''''''j

Res. Escolinhal'!
. Guaran:i�i�, i

02 dorm rtonos I
Sacada cf I

churrasqueira !
Garagem coberta.

Área privativa 58,77m2
R$ 120.000,00

Ref.5245

Res. Don Affonso
Vila Rau

02 dorm itórios
-Área privativa de

61,89m2
Área tota I de
81,68m2.
A partir de

R$ 135.000,00
Ref.5297

Edifício Imigrantes
Vila Rau

02 dormitórios
Área privativa de

7057m2, ,

Área total de 96,18m2 '

R$ 149.000,00
Ref.5306

Res. Monte Moriá
Ilha da Figueira

01 dormitório cf closett+,01 dormitório
jArea privativa _.

,,82,80m2 'llgÁrea total 92,53m2 ,�
R$ 190.000,00 ,2

Ref. 5279 ro
ro

II)
I-�""" ..•",,",,,,,,,,,.�,,..".,,._---,,,,-"",,-,,,,,,""",,.._,,-"",,,-,�.-,".."'_, o

_....�,--"-''''�-''',..".........._'''-...,..,,,''"'.,''''''''"._,,'-,,".. ''.,,'',, ..._'''',."""'"'''''··''·"'''''''''�·'''"''""·"'''·''"''''·''''·''''''''''-·-''''""''''''''II :�
<l>
'5'

Res. Pedra Rubi II)

Centro �
02 dormitórios ,�

Sacada cf churrasqueira ,S
Area privativa ; �

57,50m2 ! �
Área total 96,OOm2 i-g
R$ 190.800,00 -;

Ref. 5031 ""O
II)
<l>
'-

"'.""'".'�,"",,,,,,,"'m""",,,".,,_",,,,,,,,,,",""·'_".".'_""._"_""'_",,, ... , ..,,,,,,,",,.,,.....' o
ro
>
-IC
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

)

Amizade
Suíte + 02 dorm.
Área contruída de

85,84m2
Área do terreno

417,OOm2•
R$ 235.000,00

Ref.7354

Três Rios do Sul
02 dormitórios

Área de festas com

piscina
Jardim de inverno
Área construida de

105,OOm2
R$220.000,00

___Re_f•7430__j
-- �- ...__.._.

--------';::1
Bairro Itacolomi
03 dorm itórios

Área construída de
160,73m2

Área do terreno

282,82m2
R$ 250.000,00

Ref.7204

Ilh'a da Figueira
,

Suíte +

02 dormitórios
01 vaga de garagem
Área construída de

130,OOm2
Área do terreno

390,OOm2
R$ 340.000,00 JRef. 7431

--_ ..."",�",--",--�

Amizade
Suíte + 02 dormitórios

Área I de festas
,.".

02 Vagas de garagem
Área construída de

143,53m2
Área do terreno

350,32m2
R$ 390.000,00

Ref.7308

Vila Rau
Suíte + 02 dormitórios

Garaqern pi 02 carros

Area construída de
156,OOm2. '

Área do terreno

326,25m2
R$ 440.000,00

Ref.7348

....._-------'.

Baependi
Suíte + 02 dormitórios'
Porcelanato, massa
corrida, gesso.

Ficam móveis sob
medida

Área constrída de
230.00m2.

R$450.000,00
Ref.7288 _j_ ......... u __

Vila Rau
Suíte cl closet
02 dormitórios

Área construída de
190,OOm2

Área do terreno

360,OOm2
R$ 430.000,00

Ref.7113

Água Verde
Suíte máster c/ closet +

02 dormitórios
Área de festas

Piscina
Área construída de

300,OOm2.
Área do terreno

442,2Sm2
R$ 480.000,00

Ref.7046

Vila Nova
Sobrado: suíte
cl sacada + 01
dormitório

Térreo cl 01 suíte e

garagem
Área constru ída de

200,OOm2,
R$ 480.000,00

Ref.7233

Jaraguá Esquerdo
Suíte + 02 dormitórios

Garagem para
02 carros

Ficam móveis sob
medida!

Área construída de
150,OOm2

R$ 430.000,00
Ref.7153

___"''''''"__ r

Baependi
Suíte + 02 dormitórios

Sala de jogos
Edícula

Área construída de
220,OOm2,

Área do terreno

350,32m2
R$ 350.000,00 JRef.7167

!!!I!!!!!!!I!!!!!:::!'�=�---,-----_.�.�....��---=-_._---�

,---".. � -" .. ---

Amizade
Suíte cl closet, hidro

e sacada
+ 02 dormitórios
Área construída de I,299,40m2.
Área do terreno I

378,OOm2
R$ 550.000,00

Ref.7413,

Vila Lenzi
Suíte máster cl hidro
+ 03 dormitórios
Área construída de

360,OOm2
Área do terreno

875,OOm2
R$ 550.000,00

Ref.7225
cu

CJ)
o
.�

---------' .�
----.--.-,---.-�-�--.-�------ ::l

CJ)

Vila Lenzi �
Suíte máster cl closet ,�

+ 02 suítes .ê
Área de festas - Piscina (g
Área construída de (g

270,OOm2 "'U
, o
Area do terreno .....

450,OOm2 �
R$ 650.000,00 �

"-

Ref. 7258 o

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 1 2h e 1 3h30 às 18h 15·-, Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2012 I IMÓVEIS I 9

CrecifSC 2,807-J

: Barra do Rio Cerro E 47I ,

Com 203,37m2 - Suíte Master +
2 Dormitórios, 2 Banheiros, Lavabo,

Piscina, Sala de Estar /Jantar, Cozinha,
Área de Festa e 2 Vagas de Garagem.

R$ 470.000,00

Com 19516m2 + 2 Casas + 3 Lagoas
Rancho - la Casa com 140m2 sendo 2

Dormitórios Banheiro, Depósito, Cozinha
e i Vaga de Garagem 2a Casa com 50m2
sendo 2 Dormitórios, Banheiro, Cozinha,
Lavanderia Sala de Estar/Jantar e 1 Vaga

de Garagem.
R$ 270.000,00

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

Fone: 47 3276-1003
'" .jI' '.

imovers 47 9248 ..9078 (Vivo)
Plantão

47 9672-1052 (Tim)

Barra do Rio Cerro E"l55

LOTEAMENTO PAPP
Com 160,50m2 + (Edícula com 77m2
+ cozinha) - 3 Dormitórios, Banheiro,

Cozinha, Sala de Estar/Jantar
Lavanderia e 3 Vagas de Garagem.

R$ 318.000,00

Com 102,92m2 - 3 "Dormitórios,
Banheiro, Sala de Estar / Jantar,
Cozinha, Lavanderia e 2 Vagas de

Garagem.
R$ 190.000,00

" ,�,

Vila Rau E�157,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ��_ .... __�..._....:.n: _ _� _

Com 979,50m2
Área Construída 300m2

R$ 400.000,00

Com 58,92m2 - 2 Dormitórios, Banheiro
Cozinha, Sala de Estar/Jantar,

Lavanderia, Sacada cl Churrasqueira
e 1 Vaga de Garagem.

ACEITA FINANCIAMENTO
ÚNICA UNIDADE I ÚLTIMO ANDAR

R$ 134.900,00

Jaraguá 84 '. ,: "E 165
- - - -_- ---- --- -- - - - - -- --�- -- -- - ---�---- -------�- -- -_ -----�- ----

OpORtUN\DADE
DASEtAANA
ACE\TAfGtS

Com 38,66m2 - 2 Dormitórios, Banheiro
Sala, Cozinha e Garagem.

R$ 65.000,00

Com 224m2 � Suíte + 3 Dormitórios, Sala de Estar I Jantar, Cozinha,
Banheiro, Área de Serviço e 2 Vagas de Garagem.

R$3 ·9. ,00
i Amizade E':168

Com 130m2 - Suíte + 2 Dormitórios, Sala de
Estar/Jantar, Banheiro, Cozinha, Lavanderia,

Churrasqueira eI Vaga de Garagem

R$ 33-0.000,0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12�

Plantão de Vendas
Osmari 9981·1122 t Anne 9927·6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

REF. 5095 - Casa alv. com 142m2 e

terreno de 570m2, 02 dorm., cozinha
mobiliada e garagem. R$ 320.000,00

REF 5066 - Casa alv. com 107m2 e terreno de
430m2, 1 Su�e, 02 dorrn., área de festas e garagem
para 03 carros. R$ 320.000,00

1'''',iJO,,,,JI�mH'fmllI''lldU'''llmujIJ'''d/l''tmUnml,,"H,,,,,�IUtUll,,,,m''''II!'''UN,,,,,Jn.''.J1UW1",,,,,,"""l<In'j;nz,IIIUWfUlUllJUlu'''UIi/ll

_AMIZADE

...� o,." ""0 o.. '""0._"." _ "0 _ o,,!
REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA apto
cf 84m2 de área privativa, 1 Suite, 01 dorm.,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga,
R$ 240.070,06
urmIlWIlffllllIlUlBIIIJHI!IJJ1uIIlflml!lIllUliIDlJlIm'HU1tIlIIlU#ll!lliIII/JlIIHil/illll1UIIII!llll1l!IIIUIll/UUI1lIIliIllIlJ!WIJiIl!IW1lIiIIU!lIII/1N�

"" _,-
Ret. 1517 - RES. ORION - apto cf 74m2 privativos,
2 dorm., sacada cf churrrasqueira e 01 vaga
de garagem. APTO TODO MOBILIADO COM

•.����l��MENTO. ,,�$ �����!!!!_.__ .

IIAMIZADE

RESIDENCIAL NIEMEYER

Apto cf 78 m2 privativos,
1 suite, 2 dorm.,sacada cf
churrasqueira, e 2 vagas de

garagem.
R$ 225.000,00

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, n2 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 íoccllzoçôo, na Rua 13 de Maio, Bairro Amizade. "

- 54, 78m2 de área privativo - 2 Dormitórios:
- 64,76m2 de área privativo - 1 Suíte + 1 Dormitórios;
- Dl Voga de Garagem;
- Sala em Dois Ambientes:
- Sacado com Churrasqueira;
- Cozinha:
- Área de Serviço;
- Banheiro;

.8 Andores:

• 2 elevadores

ri.

8
c

• 24 apartamentos (4 por andar);

- REF.1470
cf;Ü1§a/ 111 t ,0

- Banheiro

. WWW.VIVENDAIMOVEIS.COM

- • 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm.

Apto Tipo 1

1 06,73 m2 - Privativo

• Cozinha;

• Lavanderiá;

• Acabamento em Porcelanato, Gesso
e Massa Corrida;

• Espera para Spllt;

• Hall de entrada, 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

- 01 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 Jaraguó Esquerdo.
- Píontos 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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MUDE DEVIDA
E DE ENDEREÇO,
A HORA E •

ItISIDDlCIAL LILIAM EMMINDOI"R

I"TRADA + tAl"SAlS APAUl'

,00
InootpOI'ação ne> R2-66.539 , ·Crédito sujeito $ aprovaçâo da CEF, imagens meramente ilustrativas. Subsidio válido para renda mensal de até R$ 1.600,00.
Os móveis não fazem parte 40 fornecimento da unidade residencial. As cores de fachada poderão softer alterações."

PLANTÃO DE VENDAS

47 3273 5443 I 8484 5501
vanessa. silva@sobrosa,com.br

23 anos Concretizando Sonhos

www.sobrosa.com.br
Rua Dos Imigrantes, 350- Vila Raul

Anexo a Obra do Residendal Lilian Emmendoefer!

ww j
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul

DEIXE-fiOS ADMINISTRAR SEtflMÓVEl.
PROCURAMÔS IMÓVEIS RESIDENCIAIS
E CO ERCIAIS PARA· LOCAÇÃO, ENTRE

EM CONTATO CONOSCO,

• Sala Comercial- 67m2 +1 garagem Bairro Vila
Lalau. Valor R$800,00 + R$60,OO cond .

• Res. Saint Moritz • Vila Nova: Apartamento com
três dormitórios (sendo uma suíte), sala, cozinha

com mobilia, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, duas vagas na garagem.
Valor R$ 1.050,00 + Cond.

I
• Galpão. Guaramirim • Galpão com 262m2 em

Guaramirim. ValorR$ 2.100,00

Apto - Vila Nova· Apartamento com dois quartos
(sendo uma suite), sala, cozinha, area de serviço,
banheiro, sacada com churrasqueira e garagem.

Predio com elevador e salao de festas.
Valor: R$ 750,00 + cond.

Apto - Vila Nova - Apartamento NOVO com !res

quartos (sendo uma suite), sala, cozinha, area de
serviço, banheiro, sacada com churrasqueira e duas
garagens. Predio com elevador e salao de festas.

Varor: R$ 1.000,00 + cond.

casa- Tlfa Martins - Casa com três quartos, duas
salas, cozinha, area de serviço, dois banheiros,

garagem. Valor R$ 700,00.

Centro· Ed. Gehring, 1 Suíte Master,
2 Dormitórios,Garagem 2 carros,

excelente infraestrutura. R$ 630.000,00

Czerniewlcz • Res. Bolgari. 1 suíte, 1
dorm. - R$ 222.600,00. 1 suíte, 2 dorm.

- R$ 242.140,00. Incorp. R.1.69.364

Apto - Centro - Apartamento com dois quartos, sala,
cozinha, area de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira e garagem. Valor R$ 680,00 + cond.

Apto· Nova Brasilia . Apartamento com dois
quartos, sala, cozinha, area de serviço, banheiro,

sacada com churrasqueira e garagem.
Valor R$ 660,00 + cond.

Plçanas- Ed. Ana Paula
Centro - apto, 2 dormitórios

R$ 250.000,00

Centro· Ed. Jardim.de ManeI
4 suítes, 3 vagàs de garagem, um apto por

andar. R$1.100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2012 I IMÓVEIS I 13

3370·1122
9117·1122

www.ivanaimoveislCOmtbr

ivana@ivanaimov is. om.br

Plantão de Vendas:
9117·1122

- ;

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 588 . CENTRO· JARAGUA DO SUL·SC

APARTAMENTOS

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com doseI, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubulação poro águo quente, medidor indivi,dual
de águo, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121 ,00m2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultm. incorporaçõo sob matricula n.o 26.047

Ref. 2140 - apto Bairro Vieiras - Res. Monlreal- contendo: 02
dormitórios, bwc social, sala estar, sacada com djurrasqueira, cozinha, la
vanderia,01 vaga garagem. Semi-mobiliado. Area privativa: 54,43m2.

Valor: RSI47.000,OO.

Rei. 2187 - Apto - Baependi - Res. Niemeyer - contendo: 01 suíte,
01 dorm., liwc, sala estar, sacado com cliurrasqueira, cozinha,
lavanderia, 01 vogo garagem. Area privativo: 65,30m2. Valor:

R� 175.000,00.

Rei. 2195 - Apto - Res. D. verginia - Centro - contendo: 01 suite,
02 dorm., bwc social, �ala estar, sacado com churrasqueira, cozinho,

lavanderia, garagem. Area privativo: 88,31m2. Valor: RS 210.000,00.

Ref. 1179 - Cosa alv. - Czemiewia - contendo: 01 suite máster,
02 suités, 01 dorm., esaitário, sala estar com lareiro, sala jantar, 02
cozinhas, bwc, lavanderiq, varando, área festas, garag�m, pomar,

jardim. Semi- mobiliado. Area aprox. coso: 345,OOm2. Area terreno:
1.861 ,83m2. Valor: RS1.300.000,OO.

Ref. 1184 - Coso alv. -Ilho da Figueira - contendo: 03 dorm.,
02 bwc, solq estar, cozinho, lavanderia, 03 vogas gorog�m,
área festas. Areo oprox. caso + área festas: 190,00m2. Areo

Terreno: 594,00m2. Valor: RS 195.000,00.

Ref. 1185 - Coso olv. - João Pessoa - contendo: 01 suíte, banheiro
hidromossogem, 02 dorm., bwc social, solo estar, solq jantar,

cozinho, lavanderia, área festas, garagem p/ 02 carros. Areo oprox.
coso: 230.000,00. Areo terreno: 499,80m2. Valor: RS 410.000,00.

Ref. 3060 - Terreno - Chico de Paulo - Frente: 93,36m.
Área total: 5.497,OOm2. Valor: RS 640.000,00.rasqueira, cozinha, lavanderia, 02 vagas garagem. Semi

mobiliado. Área privativa: 100,25m2. Valor: RS 375.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47
PLANTÃO
DE VENDAS

(47)8431·1122 • Rejane
(47)9902·0756 • Aluizio

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h -12h e 13:30h -18:15h

Sábados e feriados plantão.
rejane@atlantaimoveis.com

www.atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Entraremos em férias a partir de
21/12/2012 e retornaremos dia 07/01/2013

Baependi

Residencial Villa Callábria - Apartamentos com 02 dormitórios,
sala de jantar e estar, sacada com churrasqueira, .cozlnha,
área de serviço, bwc social e garagem. R$150.000,OO

�
__�__�...J:::::::=:����������_;_;_.J Horizon Residencial

Jaraguá Esquerdo

Apartamentos com 01

suíte, mais 01 dormitório
e Apartamentos com 01

suíte mais 02 dormãóros,
com sala de estar e

jantar, cozinha, bwc
social, lavanderia, sacada
e garagens com 02 e 03

vagas. Aptos com 03 suítes, sendo uma delas suíte master, lavabo, sala de
Valores Sob Consulta jantar/estar, sacada com churrasqueira, cozinha, área de seviço, com 02 vagas

de garagem e 02 coberturas. Aptos a partir de R$ 330.000,00
'

Casa - Vila Nova

Entrada +

financ.
Bancário

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, Cas� .com 02 dorml!onos, sal.a, cozl��a
banheiro com balcão embutido, lavanderia, 02 garagens, mobiliada, lavandena, banheiro mobiliado e

dis ensa e área de festa com iscina. R$ 510.000 00 poço artesiano. Centro Leste R$ 150.000,00

Casa - Vila Lenzi Casa - Tifa Monos

Apartamentos com 01 suíte, 02 dormitórios,
bwc soclal.sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área
de serviço e 01 ou 02 vagas de garagem. Acabamento: _-o---

REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALAS, PISO LAMINADO EM MADEIRA NOS
DORMITÓRIOS, PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÂO PARA AR SPLlT,
HIDROMETRO INDIVIDUAL. A Partir de R$ 235.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Resídencial Afrodite· Bairro: Barra do Rio Cerro
Ampla sala + sacada com churrasqueira

Aptos com 1 suíte + 1 qtb a partir de R$ 135.000,00

,
- 8h às 12h

HORARI� 13:30h às 20h

SÁBADOS - 8:30h às 13h

r-�-"-'-'-"
r

I
r

I
I
I

� t
.. '

I
Resid. Monte Olimpo "Bairrô:Centro I· Casa • 8ai�ro: Centro

""

fL--'oc-açlLão--Re""Sid=,c;;;;;;'hampagnat IAmiZ;;de I Terreno Nereu Ramos

J
Terreno Nova Brasília _I Terreno Vila Nova Terreno Estrada Nova

1 suíte + 1 to 1ID.60,OO + cond J.1Iill�:.lg!o R$8Q"IltOO +i®..L.J Próx, Reinoldo Rau R 2,550 00 �'> 1 suite + 2 gt05 R$1.200,OO + cond.:....,� l Área: 305m2 R$ 80.000,00 Área: 450m2 R$ 19º-=OOO,OQj Área:1.140m2$ 756.000,00, Área: 7.438m2 R$1.200.000,OO,---,-'-'-�----'-"-"-'-'�--- -'-'--�----'-'---'-�---�-'--' .---.-.-,-----.--.--.--.-.-. -_._,._--,�----,-_.,,-�--_.__.. _. "-·-'-�--"..,..-"-r--'-'-·�-�-'-""-+ _··_·_ ___.._·T'.",...,.._......-·_·__ ·:--,'-·_·,·_·_·_·ri ._._ .._._ ..__._--,--�-, .. _,__, .. _ .._,-,-,-_.� -:-'- .. "-_.�_._'-'_._'-'--'�_._."-'----_,-'Oe acordo com a lei n' 4591164,.infQm1amos que as informações e ilustrações neste materiallêm carácter exclusivamente promocional, de awrdo com o memorial descritivo, Os móveis, assim como �jgufls materiais de acaqaln�nl9 represent�dp� Tl�S ilustr�qões e plantas,não constituem parte integrante do contraio, Valores suíehos à mudanças sem aviso prévio,,

_._ Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
20 ANOS COM VOCÊ!
www�girolla.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 650 t Centro I Jaraguá do Sul I se I 41 3275 5000 I girolla@girolla.com.br I www.girolla.com.br

5005: JARAGUÁ ESQUERDO - GALPÃO COM 670M2, TERRENO COM 2.300M2 -

FAZENDO FRENTE PARA 2 RUAS EM 46 METROS CADA RUA. SÃO 1.2S0M2 LIVRES,
SEM NENHUMA EDIFICAÇÃO.. FAÇA CONTATO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

1078: CHAMPAGNHAT - Sob- 1097: BAEPENDI - Suite + 3 4004: CENTRO - SALA
rado com suíte + 3 qtos, 2 bwc's, qtos, cozinha mobiliada, área COML cf 58,48m2•
2 salas, jardim e 2 garagens. de festas. R$ 375 mil R$ 120mil
Baixou para R$ 540mil

1144: CHICO DE PAULA - CASAAL
VENARIA d 2 quartos, churrasqueira.
R$ 220mil - Aceita carro e imóvel

rto da WEG II. Pode ser financiada.

- fi,

1404: VILA LENZI- CASAALVENAR
IA d 252m2 - suíte + 2 qtos, área de
festas com piscina e churrasqueira, ga
ragem pi 4 carros. Casa com Linda 'i/is
ta! R 305mil-Aceita Financiamento.

2078: AMIZADE - LOT. ITACOLUMI - TERRENO
d 357,43m2 (frente 15metros).

2109: BARRA 00 RIO CERRO - ÓTIMO
TERRENO d 396,90m2 - rua excelente

para morar. Bairro com ótima infraestrutura.
BAIXOU DE R$140mil PARAR$127mil.

2242: NEREU RAMOS - TERRENO
d 300,71 m2• APENAS R$ 79.500,00

3064: AGATA - Semi-mobiliado.
Suite + 2 qtos, ampla sacada e

garagem. Baixou de
R$ 22Smil p'ara R$ 21Smil

...

3102: COPENHAGEN - 2
qtos, cozinha mobiliada, saca
da e garagem. R$ 170 mil

1068: AMIZADE - CASA ALVE- 3440: SCHROEDER - VILÃ
NARIA d suíte + 2 quartos, chur- REAL - Novo. 2 qtos, sacada cl
rasqueira, garagem pi 2 carros. churrasqueira. R$ 110 mil
285mil - Pode ser financiada.

1110: BARRA DO RIO CERRO
- CASA DE ALVENARIA NOVA
cf 3 quartos. R$ 165mil - Estuda
proposta cf imóvel de menor valor.
Pode ser financiada.

3207: DOLCE VITTA - Novo. Suite
+ 2 qtos, ampla sacada e garagem.
R$ 350 mil

1336: SÃO Luís - SOBRADO d
300m2 - suíte r:J closed e sacada, 2
suítes, 1 qto, área de festas com pis
cina. R$ 600mil - Aceita imóvel até
R$ 400mil no negócio.

1244: NOVA BRASíLIA
CASAALV. cf 141m2 - suíte +

2 qtos. R$ 320mil

1229:JGUÁ ESQUERDO (início) -

CASAALV d 3 quartos, área de festas,
espaço para piscina, terreno d 420m2.
R$ 220mil - Pode ser financiada.

3067: GAIA - Suite + 2 qtos, saca
da d churrasqueira, garagem.
R$ 212.000,00. Aceita apto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

3007: CENTRO - MILANO RESIDENZIALE (PROMA) - APENAS 2
APARTAMENTOS POR ANDAR APTOS Cf UMA DAS MELFlORES VIS
TAS DACIDADE! Cf3 SUíTES, AMPLASACACAGOURMET, 3 VAGAS DE
GARAGEM. EXCELENTE PADRÃO DE ACABAMENTO. ÁREA SOCIAL
AMPLA, DECORADA E MOBILIADA. ENTRADA + PARCELAS + FINAN
CIAMENTO. RI. 1�5.549

3116: JGUÁ ESQUERDO (BEM NO INíCIO) - RES. HO
RIZON - APTOS C] SUíTE + 1 QUARTO E SUíTE + 2
QUARTOS. TODOS OS APARTAMENTOS Cf 2 VAGAS DE
GARAGEM. ENTRADA FACILITADA + PARCELAS + FI
NANCIAMENTO BANCÁRIO. R.1. 65926

-

3004:CENTRO-IBIZA-DuasopçxSesdeplan- 3423: PÉROLA DO VALE - 3 opções de 3076: ED. CÂNDIDO PORTINARI- Exee
tas, 2 garagens e apenas 2 aptos. por andar. Á plantas. Localização privilegiada. Entrada + lente localização. Suíte + 1 qto. Consulte-partirdeR$360miIRI.1�.839 reforços + parcelamento. nos. R.I. 3-61.920

3281: EMMENOOERFER HOME CLUB - 3
opções de plantas. Aqui v� aproveita o mel
hor da vida, na segurança da sua casa. Visite o
derorado.

3002: DRIESSEN - Suíte + 1 qto, Suíte + 3113: JARAGL:JÁ ESQUERDO - RES.
2 qtos ou 1 qto. Consulte-nos. ACRE - suíte + 2 qtos. A partir de

R$ 230mil

,. '

.,' ,
' .• "' J

• �

·:"j\'PA'RTAMENTOS PRON,'TOS�.
� .. '�� �

,

" lrj , �;' ,

lo

.l::.rt,';;O •

3368: VILA LALAU - ANGELO ME
NEL - Suíte + 2 qtos, 1 ou 2 gara
gens. Visite o apto. decorado.

3050: CENTRO - APTO mobiliado cf '3085: CENTRO - RES. ELEGANS (Fensuíte + 1 qto, prédio cf 2 elevadores, pts- par) cf suíte + 1 quarto -.79,53 de área
eina, área de festas. Baixou para privativa. R$ 197mil
R$ 235mil - Pode ser financiado

3108: CZERNIEWICZ - MORADA DE MADRID(Mulier &
Marquardt) - Somente 2 aptos por andar. Aptos com 128m2
de área privativa - suíte cf sacada + 2 demi-suítes, 2 vagas
de garagem: Excelente área social no último andar, com es

paço gourmet, piscina, tudo entregue mobiliado e decorado.
Acabamento Alto Padrão. Primeiras unidades a serem vendi
das com condições especiais. CONSULTE. RI. 23.260

3056: GAMALlEL - 2 QUARTOS OU SUíTE + 1
QUARTO. ENTRADA + PARCELAS FACILITADAS. À
PARTIR DE R$ 205 MIL. R.I. 1-60.083

3406: ESPLANADA GLATZ - 2 quartos,
sacada com churrasqueira. Entrada +

Parcelamento + Financiamento. Condições
imperdíveis. RI. 2�6.608

3111: CENTRO - APARTAMENTO Cf
1 03,40m2 de área privativa - suite cf sacada +

2 quartos, escritório, churrasqueira. R$.184mil

3437: GUARAMIRIM - TOM JOBIM difer
entes opções de plantas, para aproveitar
bem cada m2 dos ambientes. Valores e

condições especiais. RI. 7-20.073

3025: CENTRO - MANHATIAN(REALSEC)
.

- 3 SUíTES, 2 GARAGENS. LINDA VISTA DA .8
CIDADE. APENAS 2 APARTAMENTOS POR �
ANDAR. VISITE O APTO DECORADO. R. I. §4-31.988 E

CIl
o
-o
co
'(33152: ILHA DA FIGVEIRA(bem c

no início) - ED. EUGENIO TRAPP �
- Apartamentos novos, cf suíte + CIl

2 quartos, Prédio cf 2 elevadores, �área de festas com amplo terraço, �churrasqueira e piscina. PRONTO CIl'
PARA MORAR Entrada + parce- p

Ias + financiamento.
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Centro - JaraDuá do Sul
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L1053 - Casa - Centro - Com 01 suíte com banheira, 03 quartos, 04 saJas sendo
02 com sacada, cozinha, bwc, escritono, área de servço, churrasqueira, 02 vagas
de garagem, fundos com edicula, toda murada com portão e�nico. R$ 2.225,00
L1058 - Casa - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
garagem.R$ 600,00
L1065 - Casa - Centro - Com 02 suítes, 02 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc's,
área de serviço, depóstto, garagem para 02 carros. Toda murada, portão e�nico.
R$1.800,00
L1078 - Casa - Barra do Rio Molha - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
servço, garagem. R$ 550,00.
L1082 - Casa - Vila Nova - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, 02 bwc's, área de
savço, garagem.R$1.000,00
L2116 - Apanamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, bwc, cozinha, sala, área
de servço, garagem.R$ 500,00 + condominio.
L2142 - Apartlmento - Vila Lalau - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
sef'liço.R$ 650,00 + condominio.
L2181 - Apartlmento - Vila Rau - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
servço, sacada, garagem.R$ 530,00 + condominio
L2188 Apartlmento - Centro - Com 01 quarto, cozinha, bwc, área de sef'liço.R$
400,00 + condominio.
L2208 Apartlmento - Jaraguá Esquerdo - Com 01 suíte, 01 quartos, sala em dois
annbientes, cozinha, bwc, área de sevço com sacada, sacada com churrasqueira
com terraço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00 + condominio
L2212 - Apartlmento - Nova Brasilia - Com 03 quartos, sala, bwc, cozinha, area de
sevço, garagem. TODO MOBIUADO. R$ 600,00 + condominio.
L2214 - Apartlmento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de servço.
bwc, sacada com churrasqueira, garragem. - R$ 710,00 + condominio
L2219 - Apartlmento - Czemiewicz - Com 01 suíte, 01 quarto, sala,cozinha, bwc,
área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem.R$680,OO + condominio
L2220 - Apartlmento - Vila Nova - Com 01 suíte, 02 quartos, bwc, sala, cozinha
mobiliada, área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem para 02 carros,
saJáa de festa, piscina.R$ 1.100,00 + condominio.
L2222 - Apartlmento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, área de
servço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 650,00 + condominio.
L2229 - Apartlmento - Água Verde - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
sevço, sacada com churrasqueira, garagem.R$ 550,00 + condominio.
L2232 - Apartlmento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha, bwc, área
de servço, sacada, garagem.R$ 2.500,00 + condominio.
L2236 - Apartlmento - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, área de seví
ço, sacada com churrasqueira, garagem. R$600,OO + condominio.
L3042 - Sala Comercial - Centro - Com 60 m2, bwc.R$ 900,00
L2247 - Apartlmento - Nova BrasUia - Com 03 quartos, bwc, área de serviço, saca
da com churrasqueira, garagem + taxa de limpeza. R$ 800,00
L3052 - Sala Comerciai -Centro - Com 154 m2, 39m2 de mesanino, terraço com
13m2, 02bwc.R$ 2.800,00
L3057 - Sala Comercial - Vila Nova - Com 90 m2, 20m de mezanino, bwc e ar

condicionado.R$ 2.200,00
L3078 - Sala Comercial - Vila Nova - Com aproximadannente 80m2, 01 bwc e 01
depósoo. R$1.400,00 + condomlnio.
L3079 - Sala Comercial - Vila Nova - Com aproximadannente 50m" e 01 bwc. R$
1.200,00 + condomínio.
L4017 - Galpão - Centenário - Com 02 pisos, 02 bwc's medindo212m".R$ 2.000,00

,

MOBILIARIA

RESENÇê1J
(47) 3375-0505

9153·1112/91354977/8478-71

Casa 60m2, 2 quartos, sala de estar e

jantar integradas, cozinha, banheiro,
área de serviços, varanda e garagem.

Bomplandt, Corupá/SC. R$ 135.000,00.

suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar conjugadas,

.

cozinha, bwc, lavanderia,
varanda e garagem. Seminário,

Corupá/SC.

ACEITA ANANCIAMENTO

APARTAMENTO

1 quarto
1
Sala

Cozinha
Banheiro

Área de serviços
Sacada

Garagem
Área privativa 43m'
Residencial Bruna Mariani

Rua dos Imigrantes
Rau . Jaraguá do Sul

R$107.000,OO

Casa 156m2, 1 suíte, 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, área de festas e
garagem para 2 carros. Amizade,

Jaraguá do sul/se. RS 240.000,00.

I . ,
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Bairro: Centro

Apto. com 01 surte. 01 quarto (Planta original alterada
01 sulte+02 quartos) Sala de Jantar e estar, escritório,
COZ., lavanderia, churras, e 02 vagas de garagem,01
quadra do Angeloni da Barão - Apto novo.

Valor: R$ 370.000,00.

Bairro: Ilha da Figueira
Edifício Di Fiori - Apto com 2 qtos, salade jantar e cozinha integrados, sala de
estar, bwc, lavanderia, sacada com churrasqueira, apto mobiliado. R$200.000,OO

Bairro: Santo Antônio
Casa com 1 suíte + 2 qtos, sala, cozinha,
bwc, garagem. Terreno com 747,52m2
R$235.000,OO

.
,

o Edificio

· 02 apartamentos por andar
· 02 ou 03 vagas de garagem
· Salão de festas com

·churrasqueira
· Espaço gourmet
· Sala de fitness
· Sala de Jogos

Você escolhe sua conquista

Bairro: Baependi
Casa alvenaria com 1 suíte + 3 qtos,
sala estar, sala jantar, lavanderia,
cozinha com dispensa, 2 bwc, área de
festa com churrasqueira, garagem para
2 carros, portão eletrônico.
Valor: R$300.000,OO

Terreo: Garagem pi 2 carros, 1 qto, copa, bwc,
área de festa com churrasqueira, alarme,
portão eletrônico. 10 andar: 1 suíte + 2 qtos,
sala, bwc. R$ 350.000,00 • Aceita carro,
terreno e imóvel de menor valor.

· Quiosque do Ipê
· Piscina com prainha
· Varanda da piscina com

churrasqueira
· Play-ground
· Bicicletário
· Instalações de serviços

,
\

Bairro: Agua Verde

Casa com 1 suítec/ closet + 2 qtos, sala de estar e jantar, cozinha, 2 bwc,
lavanderia, área de festas, depósito, garagem p/ 2 carros, precisa ser

acabada, Terreno com 420m2. Entrada de 50% +saldo em condições.
R$270.000,OO

.
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Apartamentos no centro de Guaramirim, o edifício possui a tipos qe apar
tamentos com 2 e 3 quartos, excelente padrão de acabamentb com massa

corrida, portas e rodapés brancos. Prédio com elevador, playground, salão de

festas mobiliado e decorado. Preços a partir de R$ 159.019,14 com entrada de
,

30% + 30 parcelas mensais em oun direto com a constrl!Jtorãi consulté"opções
de pagamento em 60 e 90 meses.

EdiflciQ localizado no cemro de "'pragUá do Sul, COm apartamentos de suíte + 1 quarto
e demais dependências, acabamento diferendado com massa corrida, laminado .de
madeira, teto rebaixado em gesso, preparação para split, sacada com churrasqueira,
80x para depós�Q na 9aragE1m. Áreas sociais mObíliadas e decoradas. A partir de

, R$1�2.840,72 eonsultl"as eDndições depagamenlo.
'

Apartamentos NOVOS com suíte + 2 Quartos, acabamento diferenciado, excelente
localização; saoada com churrasqueira) área de servço çorn Sacada, opÇões com 1

ou 2 vagas de garagem. O Edifício possui hal! de entrada e salão de festas mobiliados
e decorados, 2 elevadores, captação de água da chuva, intemet coletiva, entre outros

,

oonefici0s A'gElnÓE,l urna visitp para ool)necer o apar1í3m�Atomodelp çJeçqrado. Apar-
tamentoS com valores a partir de R$215.670,66. Aceita financiamento bancérío,

Ed. Dom Lorenzo - Apto cl
suíte + 2 quartos e demais
dependo Sacada ól churrasq.
Prédio com elevador. Estuda

propostas - Aceita financia-
mento bancário

Res. AmarylJis -Apto com suite + Ed. Miami -Apto c/ 02 quartos,

,.2 quartos e demais dependo �aca- sala, cozinha com móveis sob

da com churrasq, Condornmio medida, área de serviço, 01 BWC,
fechado c/localização privilegiada. 01 garagem. Aceita financiamento

Aceita financiamento bancário banCário.

"I
=idiqi'+'+":J l=iJI",,'t.!.n,I't-J

Unda casa de alto com amplo ter
reno e excelente localização, sendo
suite rnáster oom hidra + 02 ql.!artos
e demais dependo Pisdna, quadra

de vôlei, sala de jogos, adega. Aceita
apto menQr valor em Jaraguá

-QjJ'ÜB'HiÜ'ij-

,VILA NOVA
,

:JARAGÚÁ DO SUL - se
, I J J

Casa ampla, com 6 quartos,
em perfeitlil manutenção,
com piscina, móveis sob
medida e área de festas.

Sobrado de 27Qrrr cOm 1 sUite
máster, 1 suíte com doset + 1 suite,

.. �ório, oozi8ha com móveis, salas
de jantar, home theater, ampla área,
de festas, piscina e garagem 2 carros.

Aceita financiamento bancáro,

Casa com suíte :+- 3 quartos e
demais dependências. 240 m2

tle área cQhstruída. Terreno
com 462 m2• Aceita financia

mento bancário

I, Casa charmosa cl suíte + 02

quartos, moveis sob medida na

cozinha,HiçfrQmassagem, área
construída 206 m2, terreno cl

462,50 m2. Estuda proposta com

apto de menor valor.

Casa ampla cl área de 160 m2

útil, cl suíte + 2 quartos, Ficam Imóveis na cozínna, Garqgern pI .

2 carros, Piscina. Estuda propos-
'

tas. Aceita Financ. bancário

eRet. 2000 - Santa Luzia�Terreno para agricuttura com aprox, fi8.000 m2
+ galpão e casa alvo Valor: Consulte-nos.

-Ret 2004 - Morro Boa Vist(l- Terreno com 200.000 m2• Vatpr: Consutte
nos.

- Ref. 2020 - Barra do Rio Molha - Terreno de esquina na RuaWalter

Marquardtc/560 mZ - R$ 450.000,00
- Ref. 2030 - Guaramirim Próx. Weg Química - Terreno ind./coml. c/5.253
m2 de frente SR �80 -e- R$ 450.090100 .

- Ref. 2001 -Ilha da Rgueira - Terreno de i3.980m2. $350.000,00
65m2, R$330.000,OO
.00:00. '! ' WI

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em rua pavimentada,
R$i35.000,00. Aceita financiamento bancário

- Ret. 2028 - Barra do Rio Cerro - Terreno de 453,85tn2, R$ 130.000,00
- Ret. 4001 - Estrada Ano Garibaldo - Terreno de 134 .213m2.

R$114,OOO,OO
- Ref. 2026 - Ràu - Terreno cl 396 m2 - R$1 05.000,00
- Raf. 2013 - JoãO Pessoa...,Terreno com 545m2• R$93.000,pO
- Ret. 2019 - Terreno c/483 m2 em Santa Luzia no Loteam. Girassol-

R$105.000iOQ,

j
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Cód. 164 - Centro - Ap. c/80,00m2
de útil, 1 suite + 1 qto, � vaga de

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 178 - Nova Brasilia - Ap.
c/55,OOm2, 2 qtos e demais depencên
cias, 1 vaga - R$ 140.000,00 (Aceita

financiamento).

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial I residencial com 431 ,OOm2,
possui casa de alvenaria com 90,OOm2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

.

estuda propostas

lR-AV1ENNA
R ds e n ce e

1 Suíte + 2 Dormitórios
,"" ,

1
',�

"""""""'''.... ,.1_ .. ,.._ _
......__,

--,,-_
'"�r-_", .ft'.

-Area privativa 111,OOm2
Lavabo Social'

- Cozinha e churrasqueira
integrada ao living
... 2 Vagas de garagem

Rua Eugênio Nicolini - Centro

Cód. 2302 - Baependi - Ap. c/1 suite + 2

qtos, demais dep., novo pronto para morar,
elevador - R$190.000,00 (aceita financia-

mento bancário)

Cód. 1756 - Centro - Ap. c/83,OOm2 útil,
1 suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,
moveis sob medida, Ed. Isabela, próx. da
verdureira da Raquel - R$ 210.000,00 -

aceita ap. de menor valor

Cód. 124 - Vila Lenzi - Ap. cl 2 qtos e

demais dependências, 1 vaga-
R$ 149.000,00

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira

c/148,OOm2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católioa SC

- R$ 215.000,00 - Aceita propostas

Cód. 1255 - Amizade - Casa c/1 suite +

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua asfaltada e sem saída - R$ 280.000,00

(aceita financiamento bancáriO)

Cód. 173 - Centro - Casa de alv.
98,OOm2, 2 qtos e demais dependências,
terreno c/360,OOm2 todo murado, ótima
localização residencial. R$ 285.000,00'-

aceita financiamento bancário.

Cód. 123 - Três Rios do Sul - Terreno

c/377,40 m2, Lot. Jardim Europa - R$
100.000,00

Cód. 2552 - Água Verde - Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,OOm2,
sendo 20,OOm de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas H. WOLF

CASAS
ReI 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02
banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00

Ret. 1002 - JARAGUA ESQUERDO - CASA - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, área de serviço, churrasqueira, garagem, R$ 900,00

Ret. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1005 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, COZinha, área

déserviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00.

Ret. 1007 - CENTRO - CASA COMERCIAL - Com 03 quartos, 02 salas, 02
banheiros, cozinha, dep. de empregada, área de serviço, garagem, casa toda

murada. R$ 3.000,00
"

APARTAMENTOS .

Ref. 2000 - CENTRO - APARTAMENTO - Com 01 su�e + 02 quartos, banheiro
social, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 900,00
ReI 2002 - CENTRO - Com 01 sute + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço éom 02 vagas de garagem (8 e

13). R$1.300,00 .

Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ret. 2004 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 su�e + 01 quarto, com banheiros social,
todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ret. 2006 - Centro - Com 01 su� + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 1.000,00
Ret. 2007 - CENTRO - APT - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala com sacada,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00
Ret. 2009 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, saia com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00
Ret. 2010- CENTRO - Com 01 su�e + 02 quartos, bwc social, sala de estar; saia
de jantar; cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ret. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
ReI 2014 - Baependi - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00

Ret. 2015 - CENTRO - Com 01 sute + 02 quartos banheiro social, sala com
sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$. 850,00
Ret. 2016 - BAEPENDI- com 02 quartos, banheiro, cozinha, saia com sacada (não

tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2017 - CENTRO - (lUITINETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,

NAO TEM GARAGEM. R$ 350,00
Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO - Com 01 su� com hidro e closet + 02
quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.300,00
ReI 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2020 - CENTRO - QUITINETE - com 01 quarto, e demais dependência

conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00
Ret. 2022 - Barra - Com 01 quarto, sala e cozinha conjugadas (com armários),

banheiro, lavanderia e garagem.R$ 550,00
Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de

. serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2024 - Água Verdi - Com 03 quartos, banheiro, saia com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2028 - Baependi - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas.

R$480,00
Ret. 2029 - Vila Nova - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 580,00
Ret. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ret. 2031 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
ReI 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ret. 2034 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - com 02 quartos, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com banheiro e 01 vaga de

garagem. R$ 630,00
ReI 2036 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 03 quartos, banheiro, sala,

cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
ReI 2037 - CENTRO - com 01 su�e + 02 quartos, banheiro social, sala grande,
cozinha com móveis sob medida, área de serviço com dependência de empregada

e banheiro e 02 vagas de garagem.R$ 1.100,00
ReI 2038 - BAEPENDI- APT - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro social, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ R$ 850,00
ReI2041 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ret. 2042 - Centro - 01 su� com hidro e closet + 02 quartos com sacada, 02

salas, 02 banheiros, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 1.300,00
Ret. 2043 -ILHA DA RGUEIRA - APARTAMENTO - Com 01 sufte + 01 quarto, sala
com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, banheiro, com uma vaga de

garagem. R$ 630,00
Ret. 2044 - NOVA BRASILlA - APARTAMENTO - Com 01 su�, sala, cozinha, área

de serviço .banheiro, garagem. R$ 590,0
Ret. 2047 - Centro - Com 01 suâe mobiliada com closet e sacada, 02 quartos,
sala com sacada, cozinha mobiliada e copa, banheiro de serviço, área de serviço

mobiliada com 01 vaga de garagem.R$ 1.300,00

SALAS COMERCIAIS
Ret. 3000 - VILA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 rrJ2 com 02

banheiros, estacionamento na frente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO - Com aproximadamente 90m2 e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00

Ret. 3006 - BARRA - Com 50 rrJ2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ SOO,OO
Ret. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170rrJ2 com banheiros. R$ 3.300,00

ReI 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

ReI 3010 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 40m2 com
banheiro, na frente estacionamento rotalivo. R$ 500,00 .

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
Ret. 3015 - CENTRO - SALA COMERCIAL - Com aproximadamente 48 m2, com

banheiro, R$ 600,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60rrJ2, com banheiro e estaciona

mento na frente. R$ 900,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40rrJ2 com 01 banheiro. R$ 550,00

GALPÃO
Ret. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ref. 4005 - VILA RAU - com 750m2 d� área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Area extema com 3.600m2 aberto com 02

portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m2 coberto. Possui
transformador industrial. R$ 6.500,00

Ref. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01
escritório.R$ 2.580,00 . i .
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Plantão: 9135-8601 •

. -/".,.....-."".
www.parcimoveis.com.br

vilson@parcimoveis.com.b.r
dual@dual.imb.br

www.dua.imb.br

3371-0099EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494-J

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

Cod: 120 - GEMINADO - Estrada Nova, com
70m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Terreno

com 157m2. R$148.000,00.
-------- '

_�_"'lI/OJ;l__"''''''�_,''''

LOCAÇÃO
CO�SULTE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES! I Cód: 442 - SíTIO/CHÁCARA - Schroeder,

com 202m2, 5 dormitórios, 2 vagas de
garagem. Terreno com 15.000m2. R$

450.000,00.
Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2

dormitórios, 1 vqga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.
Cód: 205 - TERRENO - Tifa Martins, com

350m2• R$ 80.000,00. l

Gód: 200 - TERRENO - Amizade, com I359m2. R$ 11 0.000,00.
�

Cód: 142 - GEMINADO - Barra do Rio
Cerro, com 72m2, 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Terreno com 300m2.
R$ 140.000,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc. R$ 605,00.

Cód: 527 - APARTAMENTO - Três Rios do Sul,
com 56m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

Residencial Cizeski. R$11 0.000,00.

Cód: 62 - APARTAMENTO - Água Verde,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. R$

505,00 + cond.

Cód: 63:- APART�MENTO - Água Verde,
com 2 dormitórios, 1 vaga de garagem.

R$ 505,00 + cond.

Cód: 250 - TERRENO - Três Rios do Sul,
com 352m2• R$ 90.000,00.

Cód: 273 - TERRENO - Três Rios do Sul,
com 380m2• R$100.000,00.

Cód:266 - TERRENO -Itajuba, com
300m2. R$46.000,00.

Cód: 90 - CASA - Ilha da Figueira, com 4
dormitórios, 2 vagas de garagem.

R$ 965,00.

Coo: 532 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com
61m2, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem. Residencial

Ady Frutuoso. R$ 135.000,00.
Cód: 440 - TERRENO - Guamiranga, com

5.000m2. R$ 130.000,00.

co VENDE-

ADMINISTRA·GA -

3376 O
- Ótfma locali�açio
- Terreno, coMerciall.,
- Na Euricol Duwe•
.., 412r3D mZ, 14'.m fren,teil
- Uvre PI' fmnan'cramell1tlJlf

R$ 100.000,00
,

IMPERDIVEL!

.... Excl!lente rocalização.
A.

- Ap na Angelo Itubini,.
- Em frente II Caixa Eco.,
- 64m2 área Útíf.
- Sacada cf churrasqu.elralf
., Dois quartos amplos�'

R 135..0 ,0
,

IMPERDIVEL!

Excelente aparta·menta na Vila Nova;,;
ótima localização, rua. tranquila '8

acesso rápido ao centro, uma suite
mail! um dormitóriol sacada com
clrlurrasqiueira,. 59,00 m2 pl"liv,ativ'o.

,

IMPERDIVEL!

www.imob Ilía I comIa arra
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Ed. Angelo Menel - Aptos novos

2 quartos + 1 suíte, 93, 15m2, Vila
Lalau. A partir de R$ 950,00

Casa Ilha da Figueira
3 quartos, 140m2

R$ 1200,00

- Ed. Lilium, Vila Lalau, R$ 470,00
- Rua Carlos Hardt, Água Verde, R$ 400,00
- Rua Dona Antonia, Nova Brasília, R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Semi mobiliada, Barra do Rio Cerro, R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 550,00
- Ed. Fernanda, Centro, R$ 500,00
- Ed. Pinheiros, Centro, R$ 400,00
- Ed. Manacá, Cozinha mobiliada, Centro, R$ 480,00

----.;...� .��. .s-r- --......, "'"- �,.,

.-..��...........-.. -

" __
4

Inspirado em conceitos modernos, o Reslden

eial Cândido Portín�ui rompê com o trádido.nal

e ganha um novo estilo: o seu.

Criado para transformar seus dias agradáveis
de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração de

Jaraguá do Sul, a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

- Ed. Amaranlhus, Centro, a partir de R$ 2200,00
- Ed. Bela VISta, Vila Nova, R$ 760,00 .

- Ed. Angelo MeneI, Vila Lalau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbros, Semi mobiliado, Vila Nova, R$ 1150,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer, Centro, R$1200,00
- Ed. Tulipa, Centro, R$ 950,00
- Ed. BarteI, Baependi, a partirde R$ 680,00
- Ed. Morada da Serra, Nova Brasnia, a partirde R$1 000,00
- Ed. Chiodini, Centro, R$ 850,00
- Rua José Emmendoerfer, Mobiliado, Nova Brasnia, R$11 00,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova, R$1000,00
- Ed. Pedra Rubi, Centro, R$ 980,00
- Ed. Novo HOIizonte, Vila Lenzi, R$1 000,00
- Ed. Dianthus, Centro, R$1500,00
- Ed. Marina, Centro, Cozinha mobiliada, R$ 850,00
- Ed. Capri II, Vila Nova, R$125O,00
- Ed. NovaYork, Centro, R$ 850,00

- 1 quarto, Santo Antônio, R$ 350,00
- 2 quartos, Três Rios do Sul, R$ 580,00
- 2 quartos, Barra do Rio Molha, R$ 600,00
- 2 quartos, Tifa Monos, R$ 350,00
- 2 quartos, Centro, R$ 600,00
- 3 quartos, Vila Lenzi, R$ 780,00
- 3 quartos, Vila Nova, R$ 1100,00
- 3 quartos, Chico de Paula, R$ 600,00
- 3 quartos, Ilha da Figueira, R$ 1200,00
- 2 quartos + 1 suíte, Conjugada e Mobiliada, Czerniewicz, R$
1500,00

- 3 quartos, Baependi, R$ 820,00

- Apto 2 quartos, Amizade, R$ 620,00
- Casa 2 quartos, Rio Branco, R$ 450,00

- Casa, 2 quartos + 1 suíte, Centro, R$ 850,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00 \
- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00

www.seculus.net

- Ed. Tulipa, Centro, 97,4rnZ, R$1430,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m2, R$ 21 00,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2500,00
- Rua Exp. Antônio Canos Ferreira, Nova Brasflia, 100m2, R$ 1000,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61 m2, R$ 1100,00
- Ed. Tower Center, Centro, R$ 1000,00
- Rua José Nanoch, São Luis, 150rnZ, R$ 1000,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$ 1250,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 32rnZ, a partir de R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 6OrnZ, R$ 900,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973rnZ, R$ 12000,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, a partir de 53m2, a partir
de R$ 1200,00

- Ed. Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30rnZ, R$ 800,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Casa comercial, Rua Angelo Schiochet, Centro, R$ 2500,00
- Casa comercial, Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Nanoch, São Luis, R$ 1500,00

- Barra do Rio Cerro, 300m2, R$ 2500,00
- Centro, 301 ,6m2, R$ 4000,00
- São Luis, 2 salas com 150m2 cada, R$ 3000,00
- Ilha da Figueira, 4050m2, R$ 28800,00

- �mizad�, 800m2, R$ 600,00
- Agua Verde, 330m2, R$ 1000,00
- São Luis, R$ 300,00
-Ilha da Figueira, 3000m2, R$ 1000,00
- Centro, 1400m2, R$ 4000,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado lOh às 20h Fones: (47) 3371.8818 88Q4..2022 I 8843-4658

- Ed. Caliandra, Vila Nova, R$ 660,00
- Rua Arduino Pradi, sãojus, R$ 500,00
- Ed. Brasflia Beltramini, Agua Verde, a partir de R$ 500,00
- Ed. Ana Lúcia, Jaraguá Esquerdo, R$ 740,00

.

- Ed. Monise, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Espanha, Baependi, R$ 580,00
- Ed. Hungria, Baependi, a partir de R$ 680,00
- Ed. Erica, Centro, a partir de R$ 650,00
- Ed Morada da Serra, Nova Brasnia, R$ 1100,00
- Rua João Moreira, João Pessoa, R$550,00
- Ed Ferreti 2, Centro, R$ 700,00
- Ed. Petúnia, Cozinha mobiliada, Nova Brasflia, R$ 760,00
- Rua José T. Ribeiro, Ilha da Figueira, a partir de R$ 550,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, R$ 650,00
- Ed. Hass, Centro, R$ 760,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Rgueira, a partir de R$ 750,00
- Ed. Marina, Centro, R$ 780,00
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 600,00
- Ed. Imperialis, Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
- Ed. Magnólia, Centro, R$ 780,00
- Ed. Yachiyo, Cozinha mobiliada, Barra do Rio Cerro, R$ 450,00
- Ed. Miami, Baependi, R$ 650,00
- Ed. Real Parque, Barra do Rio Molha, R$ 1700,00
- Ed. MontVermont, Czemiewicz, R$ 960,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$1300,00
- Ed. Dona Verginia, Centro R$ 950,00

;:::;

s
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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R$36.

R$42.

1 - Punto Attractive 1.4, flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 14.620,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 589,00 a

parcela, sendo o valor total do financiamento RS 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é a partir de RS 36.990,00, sem troca. Disponilidade em estoque:
2 unidades. 2 - Novo Uno Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 9.560,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS
379,00 a parcela, sendo o valor total do financiamento RS 22.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é a partir de RS 23.890,00, sem troca. Disponilidade
em estoque: 2 unidades. 3 -Idea Essence 1.6, flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, à vista, sem troca, a partir de RS 42.990,00. Disponibilidade em estoque:
2 unidades. Financiamentos CDC com TAC de RS 555,00, taxa de 1,54% a.m. e taxa de 18,62% a.a. Nesta promoção, a primeira parcela é paga em até 90 dias,
baseada na data de emissão da Nota Fiscal. Porém, a entrada de 40% deve ser realizada no ato da compra. Ofertas válidas até 31/12/2012 ou até quando durar o

e�toque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo.
Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Baependi �BancoFiat
'�Cn!ftMiutu;llll'l a!nllllr«_"""�_lno_�._n.f.

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 3274 0.100 -;WWW.i�Vél.com!.brFAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I VEíCULOS I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2012

CASASCURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com 9 Chef

Guilherme Silva, ·especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan ..

3275-64�7 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
f" Comissão. F: 47 3371 6057 cl
Paula ou comparecer a Rua João
Január.io Ayroso, 607, Jaraguá
Esquerdo, munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com
ou sem experiência. F: 47 3371
6057 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

expenencia em ajustes, para
trabalhar no perfodo 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 I 9141-
9776

• Procuro pessoas de sexo

masculino maiores de 18 anos,
interessados em trabalhar meio

período, como instalador de

som, alarme e trava em carros.

lnteressados entrar em contato

pelo fone: 3370-0226 no horário
comercial ou comparecer na loja
B.K. Personal Som Automotivo, na
Ilha da Figueira.

• Procura-se 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

EMPREGO

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 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, perfodo
integral, negócio próprio cf 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 19270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Vende-se Financeira -corn 02
anos no mercado. Nâo precisa
de capital de Giro nem estoque,
zero inadimplência. Contato (47)
9601-3266.

• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha residencial. TR: 3371-
2946? 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão
Baú com capacidade de 4000
k.TR: 8406-2183 I 3276-2100

• SV esquadrias e Alumínios,
estruturas, sacadas, corrimão,
grades de proteção, fogão
industrial, concertos e soldas em

geral.Tr: 9197-1665 19702-9093
com Silvio.

• Procuro serviço terceirizado pra
fazer em casa o dia todo. Tr:
9119-6794.

• Hotel pará cães - faça a sua

reserva com antecedência. Tr:
3375-2006 19146-4864.

• Pousada Canina - hospedagem,'
banho, taxi Dog, atividades,
passeios, pet sitter (cuidamos do
seu animal na sua casa). Tr: 9181-
9625.

• Vendo Filhotes de YorkShire,
macho e fême'a. Tr: 3375-2006 I
9146-4864.

COMPRAMlSE
.

• 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 (

estado, 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 2 câmaras frias para
congelamento desmontáveis. Valor
a combinar. Tr: 3376-1481 19973-
8743.

.

• Vende-se telhas coloniais. Tr: 3376-
1481 19973-8743.

• Vende-se um arado agrícola para
enfeite de jardim. R$ 600,00. Tr:
3370-1064.

• Vende-se carrocinha de mão, com 4
rodas, para chácara. R$ 1100,00.
Tr: 3370-1064.

• Vende-se 344 vinis diversificados,
músicas variadas. R$ 450,00. Tr:
9979-4965.

• Vende-se uma bicicleta antiga. R$
2000,00. 'Tr: 3370-1064.

• Vende-se aparelho de som

automotivo, marca Pioneer, modelo
DEH-P5980IB, rádio, CD player,
MP3, WMA, AAC, com controle
remoto, em ótimo estado. R$
120,00. Tratar pelo telefone (47)
33723922

• Vende-se produtos da Natura e

Avon. Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-
2354/ 8813-5808 com Sergio.

• Vende-se sofá cama novo, modelo
Oltre, Feel[ng. Largura 1,84 m,
aberto 1,40 x 1,90 m, espuma do
assento e cama= d45, cor marron,
4 almofadas soltas. R$ 1750,00
tratar com Onir. Tr: 3372-0588 I
8864-8938.

• Vende-se Sofá 1,60 m na cor

vermelha, tecido Chenile. R$
350,00. Tr: 3372-0588' I 8864-
8938

• 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 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$ 1.75,
000,00. Tr: (47) 9122-0300 I
9647-0865.

• Vende-se Galpâo de madeira
quadrada com cobertura de telhas
medindo 120m2• 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio
da Ilha da Figueira, 80 mP útil,
e 111 mP no total, na Rua José
Pavanello, com 2 dormitórios, uma
suíte, sala e cozinha conjugada,
prédio com elevador, boa infra-

APARTAMENTO

estrutura, segundo andar, aceita
financiamento. R$ 178.000,00. Tr:
8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2
quartos R$ 545,00. Tr: 9993-2131
·com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau,
R$ 500,00. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

• Aluga-se apartamento 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
Brasília. 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 Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 2

vagas de garagem. R$ 127.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

• 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
+ Condornfnio 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 mP cl suíte, aceita
carro. TR: 8448-8644

CASAS
• Aluga-se casa na praia de Penha

prox. ao Beta Carreiro, com 4

quartos e garagem em volta. Tr:
9959-3627 I 9208-4370

• Aluga-se uma casa na Marechal
Castelo Branco, 2128 - em

Schroeder. Tr: 3374-1488.
\

• Vende-se obra na fase do reboco,
Vende-se casa nova com 94m2,
terreno de 495m2, toda murada,
em Barra Velha. Entrega em

dezembro I 2012. Localizada a 5
minutos de carro da praia central,
área residencial casa com suíte +

2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
porcelanato e rodateto de' gesso,
garagem com churrasqueira. Pode

ser financiada pela Caixa. R$ 180
mil. Tr: 3370-9529, 8443-2506 ou

9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de
alvenaria, terreno com 2000 mP

legalizada, R$ 380.000,00. Tr:
3373-4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com

três quartos, 2 salas, banheiro,
cozinha, garagem para 3 carros,
murada com portão eletrônico.
R$ 110.000,00. Na Rua Leopoldo
Muller, n 313 -Rio da Luz, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

CHÁCARA/síTIO
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mt2
desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862 19108-7554.

• Vende-se uma chácara de

50.000,00 mP com nascente,
cachoeira, plano, pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR:
3376-0726.

CHÁCARA/síTIO
• Vende-se Sítio a 20 minutos das

praias de Itapema, 4700 mt2
desmatado, com rede elétrica,
telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862 19108-7554.

• 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
I

• 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. �$
valor a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial, 30 mP,
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.1
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 19912-
6200.

• Alugo quitinete de alvenaria,
próximo ao viaduto da Vila Lenzi.
Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila
Lenzi apartir de R$ 380,00 e Casa
na Vila nova 3 quartos. Próximo ao

papagaio autopeças, Tr. 33714364
com Ivone te.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro

Amizade, com 1 suíte, mais
um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros.

R$750,00. TR: 8851 9651
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Xl SDRlVE lBi 2.0 16V COMP+VfE+ABS 2011 10S.000 99.000
IXlS 2.0 16V 170CV COMP+VTE+ABS 2011 74.000 68.000
IMPREZA H8 2.0 4X4 COMP+VfE+ABS 2011 66.000 63.500
STARK 2.3 4WD TOI COMP+VTE+CD 2010 6S.500 62.50e
40B FELlNE 2.0 AUTO COMP+RODA+VfE 2012 64.000 59.000
308 HB ALLUI\E 2.0 COMP+VTE+ABS 2013 57.990 54.990
SX4 2.0 16V 4WD COMP+VTE+ABS 2010 50.<100 47.900
C3 AIRCROSS GLX 1.6 COMP+VTE+ABG 2011 4S.900 46.900
FORESTER LX 2.0 4X4 COMP+VfE+ABS 2008 51.900 46.900
FUSION SEL 2.3 16V COMP+VTE+ABS 2009 47.500 43.500
SCORPIO 2.6 GLX COMP+VTE+ÀL

.

2009 43.900 39.900
CIVIC LXS 1.8 COMP+VTE+ABS 200S 42.000 39.000
C4 PALLAS 2.0 AUTO COMP+VfE+AQ 2010 42.000 39.000
GRAND CHEROKEE COMP+VTE+A6S 2004 42.900 38.900
IDEA ADVENTURE 1.8 COMP+VTE+AL 2010 39.900 36.900
ECOSPORT}CLS 2.0 COMP+'lTE+ABS 2009 39.000 36.000
'206 CC 1.6 16V COMP+VfE+ABS 2005 36.990 34.290
ZAFIRA2.0 COMP+VfE+ABG 2008 36.900 34.000
POLOSD1.6 COMP+VfE+AL 2010 36.900 33.900
207 SD PASSlON XS COMP+RODA+VfE 2010 36.400 32.900

CIElOHB1.6 30.900
207 AB XRS 1.4 2011 31.900 29.500
307 SD FElINE2.0 2008 32.500 29.500
A3t8 TURBO 150CV COMP+YTh1-ABS 2005 29.500 18.000
PT CRUlSER AUTO COMP+VTE"\AL 2006 31.000. 28.000
BLAZER 4.31)1.){ COMP+VfE+ABS 2001 29.500 27.000
SCENIC 1.6 AUTO ÇOMP+VfE+Al 1007 29.S00 26.800
FIELDER1.8 COMP+VfE+AL 1005 28.900 �6.400
SANDERO E}CP 1.6 COMI'+VTE+AL 2010 28.800 26.300
STRADA FIRE 1.4 CE OH 2008 25.900 24.000,.
FOX1.0 VfE+AQ+LDT 2009 23.990 22.090
GOlF1.68V COMP+YTE..Al 2001 18.990 17.490
CLIO HB to 16V AL+AQ+TE+LDT 2007

'

18500 17.000
CQRSAHB1.0 AL+AQ+TE+LDT 2004 18500 16.500
CELTA LlFE lO AL+TE+LDT.W 2008 17,900 16.400
ASTRASD1.8 COMP+VTE+AQ 2001 16,900 15.100
106 SENSAT lO 16V AQ+VTE+RODA 2006 16.500 15.000
KAGL ie AR+AL+TE 2003 16.500 15.000
GOL lO MI 8V GIII AL+TE+LDT+W 2005 14,900 13.900
PALIO YOUNG lO AQ+LDT 2001 10.900 9.400
FIESTA HB toGl W 2001 9.500 8.500
BIZ125 KS 2008 4.000 4.000

,

SERIE ESPECIAL FRONTIER 1 O
ANOS CHEGA ÀS REVENDAS COM

DESIGN RENOVADO
NOVIDADE TERÁ DUAS VERSÕES DEACABAMENTO E DOIS TIPOS DE TRAÇÃO, E CUSTARÁ A PARTIR DER$ 95.990

Um dos destaques da Nissan
no Salão do Automóvel de São

Paulo, a linha da picape Frontier

ganha a série especial '10

anos', que celebra uma década
de produção do modelo e da
marca no Brasil. A novidade
traz um deslgn diferenciado e

vários equipamentos inéditos

para- o modelo. A Frontier '10
anos' terá duas versões - SV
Attack (com trações 4x2 e 4x4)
e SL AT (4x4) -, com preços a.
partir de R$ 95.990.

Na dianteira, a Nissan Frontier 10
Anos se diferencia pelos novos

desígn do para-choque, mais

encorpado, dos farois de neblina
e dagrade. Com as modificações
no estilo, a picape forte de
verdade ficou com visual ainda
mais robusto. Outra novidade é
o acabamento na cor 'titanium'
no centro do para-choque,
abaixo da placa de licença nas

versões Attack, oferecendo
um toque de esportividade ao

modelo. A série especial conta
com novo desenho das rodas de

liga leve aro 16 - na versão SL
AT o jogo é de 18 polegadas -,

com visual mais esportivo, além
de frisos na cor da carroceria
e a logornarca "10 anos" que
identifica a série no tapete e nas

laterais. As lanternas traseiras

ganham máscara negra.

Por dentro diversos detalhes
cromados e

diferenciados
da picape,

equipamentos
para a linha
como novos

desenhos da direção, do

painel de instrumentos e do

painel central, onde fica o ar

condicionado, além de bancos
de couro com o logotipo
'Frontier'; computador de bordo;
ar-condicionado de duas zonas,

que permite cada ocupante
do banco dianteiro escolher a

temperatura individualmente,
e a chave presencial inteligente
l-Key, comodidade também
encontrada nas linhas Tiida,
Sentra e Livina. A SL 4x4 AT
tem ainda cãmera de ré com

visualização no console central,
na mesma tela do novo sistema
de áudio 2 OIN, que conta com

Cd player, entrada auxiliar,
USB, mp3 e comando de áudio
e piloto automático no volante.

A versão SL 4x4 10 Anos conta

também em sua lista de
equipamentos com a tecnologia
VOC (controle eletrônico de

estabilidade), importante
sistema de segurança. Airbag
e freios ABS com distribuição
eletrônica de frenagem (EBO)
são itens de serie desde a

versão de entrada.

A linha Nissan Frontier é

equipada com o motor

2.5 16V turbodiesel, que
atende às novas exigências
brasileiras de emissões, em

vigor desde o início do ano.

As opções com tração integral
são programadas para gerar
potência de 190 cv a 3.600 rpm
com torque máximo de 45,8

kgfrn a 2 mil rpm, enquanto as

4x2 entregam 163 cv a 3.600

rpm a 41,09 kgfm a 2 mil rpm.

95.990/4x4: R$ 104.190)
• Motor turbodiesel 2.5 16V, de
163 cavalos (4x2)

• Motor turbodiesel 2.5 16V, de
190 cavalos (4x4)

• Direção hidráulica com ajuste
de altura

Produto que marcou o início
das atividades industriais
da marca no Brasil, a picape
Nissan Frontier completa dez
anos de produção este ano.

Em uma década, mais de 80
mil unidades saíram da linha
de montagem da Curitiba
Veículos Utilitários (CVU),
fábrica do Complexo Industrial

Ayrton Senna, em São José
dos Pinhais (PR). O modelo

conquistou os brasileiros,
com as vendas aumentando
fortemente nos últimos anos,

atingindo 255% de crescimento
na comparação do acumulado
de janeiro a setembro entre

2010 (5.433 u'nidades) e 2012
(13.925). Em agosto, a picape
da Nissan atingiu o maior
volume em um único mês
desde o início da produção,
em 2002, com 2.155 unidades
comercializadas. "A série 10
Anos chega não apenas para
manter o crescimento de
vendas da Frontier, mas para
reafirmar mais um vez o nosso

compromisso de fazer dela
a melhor e mais competitiva
picape da categoria", Tiago
Castro, gerente de marketing
de produto.

Preços eprincipais equipamentos
da série 110 Anos':

• Ar-condicionado

• Rodas de liga leve aro 16 com

novo desenho

• Farois de neblina

• Computador de bordo

• Rádio com mp3, SO Card,
entrada auxiliar

• Alarme com telecomando

• Freios ABS com EBO

10 anos SL 4x4 (R$ ;1.24.990)
• Motor turbodiesel 2.5 16V, de
19b cavalos (4x4) .

• Controle de estabilidade (VOC)
• Ar-condicionado de duas zonas

• Conector para USB

• 6 alto-falantes

• Cãmera traseira com

visualização no console central

• Rodas de liga leve aro 18 com

novo desenho

• Acabamento interno cromado

• Controle automático de
velocidade (piloto automático)

10 anos SV Attack. (4x2: R$
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!

CITROENC3
GLX 1.4 FLEX

A PARTIR DE R$

32.9901
À VISTA

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE R$

49.9901
À VISTA

TAXA DE JUROSTAXA DE JUROS

Q��4: 0%��24x
GRÁTIS*

RODAS DE LIGA LEVE 1 S"
PRIMEIRA PARCELA SÓ EM

FEVEREIRO DE 2013

• DIREÇÃO ELÉTRICA • AR-CONDICIONADO • TRIO ELÉTRICO
• TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS À DISTÂNCIA E MUITO MAIS! • AIR-BAG DUPLO, FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO' RODAS DE LIGA LEVE 16"E MUITO MAIS

II
KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LlNHAC3 3xR$ 89,00 3xR$153,OO 3xR$161,OO 3xR$153,OO 3 x R$ 153,00

LlNHAC4 3xR$121,OO 3 x R$185,OO 3x R$ 166,00 3x R$ 185,00 3xR$ 185,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 32.990,00 e COC realizado pelo·Banco PSA com entrada

de 30% + 48 parcelas com taxa 0,89% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa

0% a.m + IOF: TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física.

*Rodas deliqa leve 15" ��átis n� compra do modelo: Citroên C3 GLX Okm. Benefício não pode ser conve.rtido Faça reviso
....

es em seu veículo regularmente
'

em especte, Oferta valida ate 21/12/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. • .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 VEÍCULOS I FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2012

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO
CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!

I FOR KA 2011 • KIT VIS·VTR
i m��12t1ff!ll·ffm
L

��_.,," _,,�N_�iI#
-----------,,--_

www.eniautoveiculos.com.br

I CELTA 1.4 OFF ROUD 2.006'1<IT I
IvLISIBIUDADE/Ru,u.D.•�l�l!â�i9Il
._,_.._ ._"._,,_,,�M_""""_'_'_·__ '_'_'_'_"'_"_'·_"_"_'__'_M'_

CITROEN C3 GLX 1.42010 I I PEUGB:lJT 307 PRESENCE 16 2D08 I
II/IiIBII,�,.'""RII.,"',ifljl�511 I COIIIIPlETO ABS. Iblitl!S!i_ltllílfitlfllli

•

_�OM������_ _!_IJ!.!.�I!!!_J l ����-_',,_mwmlil_J

r"-"-·"-,,_·-,,,,_,,·-,,-,,·_,,-,,·_,,--_m
__.,,,-,,-,._.-,_,,._

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

I WV GOL GIV 4P 2009 aJMPLEfO

I WV PARAl1 1,6 2006 aJMPLEfO
I I HONOA ar LX 1.4 2009 aJMPLEfO

I SANDEIRO EXP 1.62011 COMPlETO

" I LOOAN 1,02008 COMPlETO

! CUO SEDAN PRIVILEGE 1,o 2005 aJMPLEfO

CORSA SEDAN MAX 1.4 2008

I
PICASSO EXCWSIV 2.O 2003

f PICASSO GLX 1.6 08\,2009 PRETA CINZA

I I I GM AGILE 1.4lJZ 2010 aJMPLETO

I
KIA SORENTO 2.5 EX Jl I FIAT PUNTO 1.8 SPORTING 2008

TETO CAMBti I GM AS'TAA SS"2008 COMPLElD ABS
.. __._,_,_,_._,, ,,_.,_,,_,,_,_._,_,_,, ._,,_,,_._,,_._ . ..1 I

I FORDTAURUS 3.01997 U"DONO

I FORD ECOSPORT FREESTYLE 2007 PRETA

I C3 XTR 1.6 2007 ABS

I C3 EX 2004

I BMW 130 HATCH 3, O 200B

I HONOA TUYSTER 04\2007

I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

I FORD KA 2007 PRATA

I PRISMA JOY 1,4 2009
I I C8JA 4P 04,07

I PALIO CELEBRATION 4P 2008 I C8JA OFF ROUo 2006

COMPLETO -','
.,...,.,. -",_. I UNO ECDNOMY 4P 2010.iRI"lRli;fiJi!gL�,Ql1 : CORSA HATCH 2002

l,_""._._,,_._,,_,_,_ .. _,_., .,,_ .. ,_,,_ .. _._._,_._._._..__,,_..1
I

í
" I CITROEM C3 EXCWSIVO 1.42010
,

-

I CITROEM GLX 1.42010
I CITROEM C4 Rtl.LLAS EXCWSIVO 2008

I CUO HATCH HIFLEX PR!. 4P 2006

I MEGANE CNNAMIOUt;. SEDAM 2008

I GRAN TUR olNAMIQUE 2009
I HONOA nr EX AUlDMAlCA 2008

I HONOA FfT EX CAMBIO MANUAL 2008

I FW.JO CELEBRATION II 4P COMPlETO 2008

I r FW.JO WEEQUENo AOv.LOOUER 2010

lGM
SlllIERADO OU< M,WM6C 1.998. I KIA SORENTO EX 2.5 aJMPLEfA 1ElD 2008

COMPlETA ABS.1J:81f1flll I

I �O�=4����B2OO8
._--_._---,_.__._,----

1
FOR KA2011

I FORO KA 2003

FW.JO RRE 4P E 2P' 2004

I SANoBRO 1.6 EXPRESStON 2010

f CITROEM PICASSO EXCWSIVA CAMBIO AT 2006

! PEGOUT 307 1,6 PRESENSE 2008 E 2009 PEK

I PEGOUT 206 2P 2008

i PRISMA MAX 1. 4 2008

f MERIVA PREMIUM 1.8 ESrrnONIC 2010

I MERlVA MAX 1.82009

I ASIRA SS 2 o 2D08
! GM ZARRA EXPRESSION CAMB AUT 2OCl9

_j..

J
I GM VECTRA aEGANCE 2007

.

ABS. RS as. I CORSA SEDAM MN 2002 E 2003
L . , .__

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

PROMOÇÃO
RS 31.500,00

FIAT PUNTO SPORTING 1.B 200B.

COMPLETAÇO IABS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA. 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 20121 VEíCULOS 1 7

Edificação com dois apartamentos no bairro Amizade

em Jaraguá do Sul, nas proximidades do Alberto
"

Bauer. Terreno 300m2, apartamento térreo 100m2 I

apartamento superior 150m2• Garagem para até 4 carros.

Valor: R$ 720 mil reais, terreno, casa ou apartamento

interessam como parte do pagamento.

CONTATOS: VENDOAPART@IG.COM.BR

__"' O_U�8_4�23_.�,_8_6 �

VENf!)E·5E Klf GÁS GNV INJEÇÃO PBSIT.IVA

sistema que já vem com bicos de lnjeção ele GÁS�
. .

Cilindro de 17 metros cúbicqs, devidamente
docl,Jmentado, com um 'ano de uso, em

,
,.

,

excelente estado de conservação;
H '1,(

, ,

Valor R$ 2.500,00.·
Fone para contato: (47) 8896-8040.
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• Ar quente
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador do vidro traseiro
• Painel de instrumentos com conta-giros
• Protetor de cáter
• Preparaçãp de som

CLASSIC LS 2013�
TAXA DE 0,89% + 48X
R$ 319 E ENTRADA DE

R$13.090

..

CAPTIVA ECOTEC 2012
A PARTIR DE

R$.87.990.;

• Motor com 185CV
• Ar-condicionado
• Remote start (acionamento do
motor e ar-condicionado a distância)
·FrelosAeS
'6airbags
• Câmbio automático de
6 velocidades
• Bancos em couro
• ESP (controle eletrônico
de estabilidade)

• rcs (sistema de controle
detração)
• Rádio com co I MP3
use e entrada auxiliar
• Computador de bordo

S10 CAB DUPLA DIESEL
4X4LT2013
TAXAZERO+24x
R$1.898 E ENTRADA DE

R$86.490·
Classic LS 1.0, Flexpower (Contig. R6R), ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partirde R$ 24.790,00 ou através de plano de financiamento com 51,78% de entrada (R$13.090,00), 48 prestações mensais
de R$ 318,77 com taxa 0,89% a.m. CET: 14,71% a.a. Valor total financiado: R$ 28.390,89. S10 Cabo Dupla Diesel4X4 LTZ (Config. R7S), ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$130.840,00
ou através de plano de financiamento com 65,86% de entrada (R$ 86.490,00),24 prestações mensais de R$ 1.897,63 com taxa zero a.m. CET: 2,59% a.a. Valor total financiado: R$132.033,09. 'Baptiva Ecotec (Config.
PDW), ano/modelo 201212012, com preço promocional à vista a partir de R$ 87.990,00. Ofertas válidas para o período de 12 a 16 de dezembro de 2012 para o Estado do Paraná e Santa Catarina, para veículos Chevrolet
° km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas commodalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos
Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

.

Conte Comigo
GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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FOTOS LÚCIO SASSI

A TORRE
Para o engenheiro Lucca Luchetta, a torre é a

parte mais importante da igreja, pois é lá que fica o

sino. "O som nas alturas é disperso para todos os lados
e, assim, as pessoas sabem identificar o que acontece

na igreja". Ela está recebendo os últimos retoques para
receber o sino, que ainda não chegou.

AS JANELAS
As janelas da igreja são bem curiosas e fazem parte
da história da Itália. lias lembram o estilo medieval,
pois são pequenos quadrados de vidros alinhados
em estruturas de ferro. São sete unidades que estão

instaladas na nova estrutura e auxiliam fiéis e turistas

a contemplar à natureza e, o visual do local. Este
era um dos modelos mais utilizados em templos

religiosos da Idade Média nas regiões.

O TETO
A cobertura tem uma forma que lembra um "v" e,
segundo o engenheiro italiano, Luca Luchetta, a

inclinação é ideal para que não tenha acúmulo de

água. "Ela também aponta para o céu e é uma forma
de ficar mais perto de Deus", comentou. A parte
interior é revestida por madeiras envernizadas.

'ACAPELA
Na entrada do monumento está sendo construída
uma pequena capela. Esta é uma tradição antiga

,

dos italianos. Nas cidades aonde os imigrantes
chegavam, a primeira coisa a ser feita era o oratório.
Ela foi posicionada em um desvio de rua, pois assim,
todos que passam podem parar e fazer a sua oração.
Todos os envolvidos na obra são italianos e vieram

para manifestar o oqrcdecirnento pela obra.

Dicas

Placas de identificação na subida
É preciso atenção na hora de subir o

Morro paravisitar omonumento.Algumas
placas de identificação foram colocadas
em pontos estratégicos. O trajeto pode ser

feito de carro, moto, bicicleta ou até mes

mo apé, mas é precisomuito cuidado, pois

O ALTAR
O ponto central da igreja vai ter um altar feito com

as pedras Dolomitas, que são encontradas nos Alpes
italianos. Essa foi a maneira de trazer um pouco da
Itália para o Brasil. Ele ainda não está pronto. Os
demais pisos e mobiliários são todos brasileiros,
mas que lembram as formas dos antigos templos.

- "

UMA CONSTRUÇAO DE FE
O pedreiro Luiz Carlos Zanella ficou muito feliz em

participar da obra no alto do morro. Ele lembra

que é-a primeira vez que trabalha em uma igreja
e a emoção também é grande. "Estou ajudando
uma obra de Deus e isso é uma motivação extra",
lembrou. Ele também recorda que a vista do
alto é deslumbrante e sempre fica olhando as

cidades quando tem uma folga do trabalho.

Diferencial.

Uma vista de tirar o fôlego
as curvas são perigosas _ e parte do trecho
não tem asfalto. O trajeto feito com carro'
pode levar, mais ou menos, 20 minutos,
conforme a condição climática. Quem for
a pé precisa ficar atento aos veículos, pois a
estrada não tem acostamento..

Existem alguns mirantes e pontos
para observar Jaraguá de uma manei
ra diferente. Algumas cidades da região
também podem ser vistas e até a baía
da Babitonga, em São Francisco do Sul.
Mas uma boa observação depende do

tempo. Em dias de chuva muitas nu

vens se formam e atrapalham a visão
dos visitantes. Mas,' em partes mais

baixas, também é possível ter uma no
ção de como a cidade é diferente vista
de uma nova perspectiva.

t

I
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Justiça
Jovem é condenado a 14 anos

ComportamentoRapaz de 19 anos confessou ter matado
Alexandre Rosin por causa de desavença
JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Tiago Brisdo, 19, foi conde
nado a 14 anos de prisão,

na sessão de ontem do Tribunal
do Júri de Iaraguá do Sul pelo
assassinato de Alexandre Rosin,
emmarço deste ano, e pelo por
te de arma: um revólver 38 que
foi usado no crime. Ele também
respondia pela tentativa de ho
micídio de outras duas pessoas
que estavam no local no fato,
mas não foram atingidas. O réu
está preso há nove meses no

Presídio Regional de Iaraguá do

O Ministério Público pediu
a condenação usando pala
vras duras. "Tiago Brisdo já era

investigado pela Polícia por
envolvimento com o tráfico
de drogas e, apesar da pouca
idade, eu não acredito na recu

peração do acusado", afirmou
Cota. O promotor ainda revelou
que está pedindo a transferên
cia de Brisdo para o Presídio
Industrial de Joinville, onde ele
poderá trabalhar para buscar
a ressocialização. "No período
em que esteve preso, Brisdo
tentou iniciar motins, desaca
tau e ameaçou policiais e agen
tes. Trabalhando, ó Estado ga
rante a oportunidade para que

Sul, mas deve ser transferido em
breve para uma penitenciária.

As poucas pessoas que as

sistiram ao julgamento viram
um réu cabisbaixo. Sem de
monstrar arrependimento,
Brisdo confessou ter entrado na
casa, no bairro Estrada Nova, e
feito seis disparos com a inten
ção de matar Rosin, de 22 anos.
Os dois se desentenderam por
causa de uma mulher. Desde
que foi preso, o acusado tem
dado amesma versão dos fatos,
o que facilitou o trabalho do
promotor Márcio Cota em de
monstrar a culpa do réu.

Agilidade judiciária.
Ano termina com 22 júris

A escalada da violência, em

especial de crimes contra a vida,
se reflete na quantidade de julga
mentos realizados em Iaraguá do

_ Sul. Este ano, o Tribunal do Júri se
reuniu 22 vezes para decidir sobre
homicídios e tentativas de assassi
nato. NQ ano passado, foram dez
sessões, e em 2010, os jurados se

reuniram apenas seis vezes.
. Juízes, promotores e advogados
de defesa fizeram um esforço con

junto para que além do julgamento
célere de réus presos, como é de pra
xe, os processos antigos saíssem da
gaveta. "Com o aumento do número
de crimes e a prioridade para julgar
os casos que atentam contra a vida, a
situação daVara Criminal é bastante
crítica", explicou a juíza Anna Finke
Suszek. "Cada processo 'tem o seu

trâmite, mas quando chega a fase do
júri, procuramos dar agilidade e uma

decisão o quanto antes", detalhou.
O promotor Márcio Cota des

tacou que 2012 foi um ano recorde
de julgamentos e, para 2013, a ex

pectativa é superar a quantidade de
sessões do tribunal do júri através
de ummutirão. "A sociedade precisa
ajudar as autoridades a conter o cri
me, por isso são importantes as de
núncias e a participação das pessoas
como juradas para que os crimino
sos não fiquem impunes", salientou
o promotor. Os dois promotores da
Vara Criminal do Fórum de Iaraguá
do Sul, Márcio Cota e André Millioli
conseguiram resultados muito posi-

tivos este ano. "Temos o bom senso

de não pedir a condenação quando
não acreditamos nas provas e o tra
balho do MP em todas as áreas de
atuação reflete na nossa credibilida
de junto à população", disse Cota.

Direito à defesa

Na 'maioria dos casos julgados,
os réus precisaram ter um defensor
nomeado pelo Estado por falta de
recursos financeiros, e a tarefa fica a

cargo dos advogados da Defensoria
Dativa. Como ainda hámuita dificul
dade em receber pelo serviço, os pro
fissionais assumem a defesa dos acu
sados por amor ao direito e interesse
pela dinâmica do Tribunal do Júri.

"Ser o defensor do réu, que res

ponde por homicídio, é muito deli
cado. Só somos reconhecidos pelo
acusado quando conseguimos a

absolvição", desabafou Lodemar
Resner, advogado há 18 anos. "Não
me arrependo de nenhum caso, te
nho a convicção de ter feito sempre
amelhor defesa possível", disse.

Para Resner, o julgamento mais
marcante do ano, entre os onze tri
bunais do júri que participou este

ano, foi o caso RafaelSantana,morto,
por espancamento no ano passado.
"A situação era delicada. No final, o
vídeo foi fundamental para refor
mular a opinião dos jurados paraum
resultado justo", disse, referindo-se a

absolvição deAlexMaia deOliveira e
Felipe Florentino.

o detento tente refazer a vida
de forma honesta", ressaltou o

promotor Cota durante o júri.
Para o advogado de defesa,

Diego Bayer, restou pedir a ab
solvição do acusado pelas duas
tentativas de homicídio, tese
acolhida pelos jurados. "O réu já
admitiu o homicídio, não teria
razão para negar outro crime,
e não existem provas concretas
de que ele teria atirado propo
sitadamente em outras pessoas
além de Alexandre Rosin."

A juíza Anna Finke Suszek,
que presidiu o julgamento, es
tipulou a pena em 12 anos pelo
homicídio qualificado, por mo
tivo fútil e sem chances de defe
sa a vítima, e em dois anos pelo
porte de arma.

Não acredito
na recuperação
do acusado.

I
I

Márcio Cota,
promotor

• 28 de fevereiro - João Batis-
ta Cena de Souza julgado pelo
homicídio de Mario Flôr, em 20 de
novembro de 2010. Resultado:
Condenado a um ano e três meses

de prisão. Foi solto sob a condição
de prestar serviços comunitários por
um ano.

• 9 de março - Jonathan Ribeiro
Barbosa pela tentativa de homicídio
contra Miguel de Quadros, em 25
de março de 2011 : Resultado:
Condenado a seis anos de prisão
no regime semi-aberto e cumpre a

pena na Colônia Agrícola de Palho
ça, na Grande Florianópolis.

• 27 de abril - Dirceu Silva dos
Santos pelo homicídio de Alex
Sandro da Silva, em 4 de fevereiro
de 2011 . Resultado: Condenado
a 18 anos de reclusão.

• 8 de maio - Claudemir Barbosa
Teles por tentativa de homicídio
contra Anderson Miranda Vieira, em
1 9 de março de 2011 . Resultado:
Condenado a condenado a três me

ses e já cumpriu totalidade da pena.

• 25 de maio - Ediniz Pinheiro de
Castro pelo homicídio de Nelson
Ramos Gandra, em 25 de agosto
de 2001. Resultado: Inocentado

; 12 de iunho - Tarlin da Silva por
tentativa de homicídio contra Bemardi
na Trevisani, em 6 de maio de 2011 .

Resultado: Condenado a 3 meses e

já cumpriu totalidade da pena.

• 22 de [unhe - Allan Henrique
Correo por tentativa de homicídio
de Anderson Dionizio, em 12 de
setembro de 2010. Resultado:
Condenado a três anos em regime
aberto e a possibilidade de recorrer

em liberdade

Julgamentos em 2012
• 10 de iulho - Javerson Custódio
Pires da Silva, Jean Heck1er e Alisson
Luiz Fillipiak Vargas pelo homicídio ,de
Wanderley Bezerra, em 29 de outubro
de 2011 . Resultado: Foram conde
nados a penas entre 1 7 d 18 anos de
detenção. Eles recorreram da sentença
e aguardam novo julgamento.

• 31 de iulho - Rodrigo Rosa pela
tentativa de homicídio de Eurico dos
Santos, em maio de 2011 . Resul
tado: Condenado a 5 meses e já
cumpriu totalid?de da pena.

• 14 de agosto - Vanderlei José
Fogaça por tentativa de homicídio de
Mário Braier, em novembro de 2003.
Resultado: Condenado a 8 anos e

possibilidade de recorrer em liberdade

• 31 de agosto - Luis Ricardo
. Cardoso e João Carlos Ribeiro de
Moraes pelo homicídio de Célio
Roberto da Costa, em 10 de julho
de 2011. Resultado: Pajé foi
condenado 35 anos e seis meses e

Moraes a 24 anos

• 11 de setembro - Sidiclei Caldas
dos Santos pelo homicídio de
Adão José dos Santos, em 16 de
dezembro de 2011 . Resultado:
Condenado a 20 anos de detenção

\

25 de setembro - Alex Maia de
Oliveira e Felipe Florentino foram
julgados pelo homicídio de Rafael '

Santanna, em 07 de maio de
2011 . Resultado: Foram conde
nado a 4 mes�s e já cumpriram a

totalidade da pena.

• 28 de setembro - Jairo Cris
tiano Winkler foi julgado pelo ho
micídio de Eno Krueger, em 15 de
novembro de 2009. Resultado:
Condenado a 15 anos e possibili
dade de recorrer em liberdade

• 9 de outubro - Joel Padilha de
Souza Ribeiro e Junior Cesar Ribeiro
foram julgados pela tentativa de ho
micídio de Màrcia de Aguiar, em 11
de fevereiro de 2012. Resultado:
Condenados a 6 anos de detenção.

• 16 de outubro - Simão de Oliveira
Carneiro foi julgado pelo homicí-
dio de Tarcísio Vasselai, em 23 de
dezembro de 2011 . Resultado:
Condenado a 20 anos de detenção.

• 26 de outubro - Marcelo Schill
reff foi julgado pelo homicídio de
Sandro Rodrigues Morais, em 11 de
junho de 2011. Resultado: Con
denado a 12 anos de detenção

• 30 de outubro - Valdecir Bertoldo
foi julgado pelo homicídio de
Aniel Homero Debatin, em 28 de
novembro de 1997. Resultado:
Condenado a 12 anos de detenção

• 13 de novembro - Ezequiel
Oliveira dos Santos foi julgado
pelo homicídio de Ernesto Félix da
Silva, em 27 de janeiro de 2008.

-

Resultado: Condenado a 10
anos de detenção

• 27 de novembro - Josimar Ri
beiro Rosa foi julgado pelo homicí
dio de Jozimar Gomes Pinheiro, em
dezembro de 2010. Resultado:
Condenado a 18 anos de detenção

• 4 de dezembro - Charles de
Oliveira foi julgado pelo homicídio
de Walter Silva Monteiro, em 26
de fevereiro de 2012. Resultado:
Condenado a 17 anos de, detenção

• 14 de dezembro - Tiago Brisdo
foi julgado pelo homicídio de
Alexandre Rosin, em 19 de março
de 2012. Resultado: Condenado
a 14 anos de detenção
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Jaraguá Oodl s' u

R$ 5milem jogo
na decisão de hoje

Couve-Flor eVemQuemQué decidem o torneio de

futebol society a partir das 18h30, no GT Society

J��.�.ºAºº �.º!.. ..

Henrique Porto

Aprimeira edição da Jaraguá
Oodles' Cup conhece seu

campeão hoje, no GT Society.
A rodada inicia às 15h, com as

decisões de terceiro e quarto lu
gar das Séries Ouro e Prata. Na

sequência, serão definidos os

campeões. Enquanto na Série
Prata a premiação se dará em

carne, na Série Ouro é dinheiro

que estará em jogo na partida
entre Couve Flor e Vem Quem
Qué. O campeão da categoria
leva R$ 5 mil para casa.

Na primeira fase, os gua
ramirenses do Couve-Flor se

classificaram em segundo lu

gar, atuando pelo Grupo C. Na

segunda etapa também avan

çaram na segunda colocação,
desta vez do

.

Grupo D2. No

mata-mata, eliminaram duas

equipes que figuravam como

favoritas ao título: Tecnosol,
nas quartas de finais (nos pe
naltis), e Baga, na semifinal.

A campanha do Vem Quem
Qué foi mais sofrida. Na pri
meira fase o time encerrou

no terceiro lugar do Grupo
D, avançando nos critérios

de desempate. Na segunda,
se classificou em segundo no

Grupo A2. Nas quartas de fi
nais eliminou os Bravos e na

semifinal passou pela Denanl
-Golden Financiamentos.

Fora da quadra, a organiza
ção comemora o sucesso ob
tido nesta primeira edição e já
planeja novidades para a próxi
ma temporada. "Pretendemos

promover a segunda edição do
evento, mas começando en

tre os meses de junho e julho.
Também teremos as duas séries

[Ouro e Prata] desde o início",
comentou Djeimes Cani. "Al

cançamos nossas expectativas.
O público foi muito bom e o

nível das equipes ótimo. Cer
tamente foi um aprendizado
para outras edições", disse.

DIVULGAÇÃO

CRESCENDO Couve-Flor vai ganhando espaço no futebol amador da região

Sport Club Jaraguá

Arquibancada seráconstruídaem2013
O Sport Club Iaraguá anun

ciou nesta semana a construção
de uma arquibancada cober
ta no estádio do Botafogo, na
Barra do Rio Cerro, local aonde
manda seus jogos pelo Campe
onato Catarinense. Com capa
cidade para 800 torcedores, a

obra está prevista para iniciar
entre fevereiro e março do pró
ximo ano, a um custo estimado
de R$ 530 mil.

Para a construção, o clube
conta com o apoio de seu torce
dor e também doações. Para os

torcedores, foi criada uma nova

categoria de sócios, o 'Sócio

Coração', com um valor dife
renciado. "Essa será a principal
fonte de recursos para a cons

trução das arquibancadas", en
fatizou o presidente Valdemir
da Silva, que também espera o'

apoio damunicipalidade.

A construção será dividida
em duas etapas. Na primeira
será erguida e coberta a parte
de alvenaria, com entrega pre
vista para o final de maio. Na

segunda, serão realizados os.
acabamentos e instaladas ca

deiras' acrescendo à obra cerca

de R$ 300 mil. "Estamos nos es

truturando pensando em dis

putar a Segunda Divisão ainda
em 2013':, confessou Da Silva.

vantel
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Apertando...
A pré-temporada do Juventus está sendomuito boa, mas o
presidente Ierri Luft não enconde o nervosismo pela demora
no fechamento de novos patrocinadores. Até omomento,

apenas aMetalnox fechou contrato para estampar suamarca
na camisa da eqUipe. 'No dia 10 de janeiro vence a primeira
folha de pagamento. A pretensão do clube é não deixar dívidas,
seguindo o bom exemplo da Segundona deste ano.

Saúde
Outro fator que preocupa o

presidente do Iuventus é a
sua saúde. Hoje é ele quem
comanda as negociações
com patrocinadores, mas
terá que se.submeter a duas
cirurgias em breve. Sua

pretensão é se ausentar de
forma tranquila, mas não é
o que ocorre demomento.
Tanto que Ierri perdeu seis
quilos nos últimos dias.

Repensar
Dizem que o Natal é tempo
para se repensar, rever
nossas atitudes e ver como

podemos sermelhores no
próximo ano. Sugiro este
exercício aos dirigentes do
nosso futebol amador, para
quem em 2013 as coisas
voltem ao seu eixo. Evocês
sabem a queme refiro.Ah,
essa reflexão vale também

para as 'forças ocultas', ok?

NaFME Breakers
Hoje é dia de comer um
autêntico hamburguer
americano, com a galera
do Iaraguá Breakers. A
comilança inicia às l2h, na
Casa das Piscinas. Quem
quiser se estenderpor lá,
poderá assistir a final do
Torneio Touchdown, a partir
das l5h. Além de ser uma
iniciativa criativa e gostosa,
é uma forma de engordar o
caixa da equipe.

Salvo algum contratempo,
Jean Leutprecht (PCdoB)
vai réassumir o comando
da FudaçãoMunicipal de
Esportes na gestão Dieter.
Como qualquer outro nome,
tem aqueles que gostaram
e aqueles que odiaram a

indicação. Eu particularmente
gostei, principalmente por seu
comprovado dinamismo' e por
não termedo de inovar nas

ações voltadas ao esporte.

Voleibol
DIVULGAÇÃO

CONQillSTA Atleta do Pinheiros, de São Paulo

(SP), a jaraguaense Rafaella l'itencourt conquis
tou recentemente a medalha de bronze no Campe
onato Paulista de Vôlei, considerado o mais forte
do Brasil. A atleta deve renovar o contrato 'para

2013, quando passará a atuar na função de hõero.
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Mundial de Clubes

Corinthians enfrenta o Chelsea em
busca do bicampeonatoMundial

Após 83 anos, Corinthians e

Chelsea voltam a se encontrar.
Em 1929, brasileiros e ingleses
empataram em 4 a 4, em amis
toso realizado no Parque Antár
tica. Muitos anos se passaram
e a Fiel nunca mais encontrou
os Blues. Diferente do primeiro
encontro, neste domingo Co
rinthians e Chelsea vão duelar
por algo maior. Em jogo, o título
Mundial que para o clube brasi-
1eiro pode representar o bicam
peonato e para os ingleses uma
conquista inédita.

Herói da semifinal, Paolo
Guerrero quer ser o diferencial
na decisão. Na visão do atacan

te, o apoio dos torcedores vai ser

fundamental. "É uma torcidafa- treinamentos, que na véspera
nática. Eu vou fazer de tudo para da decisão já esgotou grande
ser campeão", afirmou Guerre- parte dos produtos. O técnico
roo O técnico Tite estuda mudar Rafa Benítez faz mistério quan
a escalação, mas deve manter to a escalação e não acredita que
os jogadores que disputaram à o apoio da torcida corintiana vai
semifinal. O provável time titu- influenciar no jogo. "Todos os

lar deve ser Cássio, Alessandro, times brasileiros têm apoio dos
Chicão, Paulo André, Fábio San- seus torcedores. No fim das con
tos, Ralf, Paulinho, Danilo, Dou- tas, não faz diferença para nós.
glas, Emerson e Guerrero. Estamos concentrados", decla-

Popular na Ásia, os Blues rou o espanhol. O provável time
contarão com um grande núme- titular deve ser Petr Cech, Iva
ro de torcedores. Em busca des- novic, Cahill, David Luiz, Ashley
te apoio, o marketing do Chel- Cole, Mikel, Ramires, Mata, Os
sea levou até Yokohama uma car, Hazard e Fernando Torres.
mini estrutura do Strarnford Corinthians e Chelsea deci
Bridge. Além' disso, abriu uma dem o título Mundial de Clubes
loja oficial do clube no local dos neste domingo, às 8h30.

REUTERS/YUYA SHINO

,

FIEIS Torcida promete muita festa no Japão

Catarinense

Chapecoensemantém abase
Tetracampeã catarinense, a Chapecoense surge como forte
candidata ao título Estadual. Motivada pelo acesso à Série B do
Brasileirão, o Verdão do Oeste buscou amanutenção do elenco
deste ano e já oficializou alguns reforços. Destaque para o

volante Diego Felipe (ex-Criciúma) e os atacantes Ronaldo
Capixaba (ex-Aval) e Bruno Rangel (ex-Metropolitano).

MOSTRA PEUGEOT
STRASBOURG

UM CARRO
MODERNISTA

COM'PREÇO
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CARROS A PRONTA
ENTREGA
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