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:Design ,

Artista ganha '

espaço nacional
DeSenlristacorupaens�AJan
Rodrigo Lourenço da Silva fez

.

a capá: da revista
Mundo Estranho,
da EditoraAbril.

Segurança
Ladrões 'agem
emprédios
Duas famílias do Bairro

Água Verde tiveram os

apartamentos invadidos por
ladrões-Na semana passada,
ação foi em três imóveis.
PÁGINA 16

Tombamento

Município quer
lei para imóveis
Na esperança de preservar O

que ficou de pé, a Fundação
Cultural de Guaramirim se

, mobiliza para criar uma lei

para preservar esses espaços.
PÁGINA4

.

-1

MP quer sugerirmudanças no
projeto das áreas irregulares

�DEQUAÇÕES Promotoria dó-Meio Ambiente propõe alterações na proposta 'apresentada por
vereadores que revoqà a lei de '2009, a qual proíbe o fornecimento de água e energia elétrica às.
novas moradias em loteamentos não reqularlzadcs existentes em daraquá do Sul. PÁGINA 5
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DO LEITOR

Refo'rma Tributária!
l)assados anos de inércia, parece que finalmente acor

r damos. Temos visto nas ruas os mais diversos pedi
dos: Reforma Política, não à PEC 37, corrupção virar crime
hediondo, melhoria dos serviços públicos, mais recursos

para a educação e saúde, dentre tantas outras demancIàs.
Contudo, tem ficado oculta uma importante reivindicação

histórica: a Reforma Tributária! Mesmo que concordemos

que tudo deve ser feito ao seu tempo é até que sem passar
mospelaReforma Política a tributária não terámuito conte
údo, não podemos deixar passar omomento ehastearnova
mente estabandeira.

Segundo o Impostômetro (www.impostometro.com.br)
deveremos fechar 2013 com um número recorde de R$I,6
trilhões em arrecadação tributária, mesmo com o governo
dando publicidade a "minirreformas" pormeio deplanos de

.

incentivos que, na verdade, são mais comerciais e políticos
,

do que propriamente práticos. O crescimento do que será
arrecadado relativo ao ano anterior (6,5%) é infinitamente
superior ao que nosso PIB deverá chegar (1 a 2%).

Historicamente, estão sendo atacadas as consequências
enão as causas (vide reduzir impostos no transportepúblico,
sem cuidar antes de infraestrutura) e aproveitando o cená
rio de manifestos faz-se necessário propor alguma medida.
Organizado e apoiado por inúmeras entidades representa-

. tivas de classe, oMovimento Brasil Eficiente - MBE (www.
brasileficiente.org.br) busca a equação que seria a ideal para
o pais: menos despesas, mais investimentos, igual a menos
carga tributária.

Diante de tantas propostas de reformas espalhadas, a
doMBE (que acaba sendo uma proposta de Reforma Fiscal,
onde a Tributária é consequência) se destaca por ser aquela
que de fato, por meio da coesão das pessoas, entidades de
classe e políticos pode se tornar realidade.

Recentemente o movimento lançou a campanha Assina
Brasil (http://www.assmabrasil.org/) visando impulsionar
Qnúmero de adesões (atuais 190mil assinaturas). Chegando
a 1,4 milhões, obrigatoriamente, deverá ser apreciada pelo
governo, mas poderemos adiantar este passo se nos nossos

cartazes das ruas escrevermos: ASSINABRASIL!

• Tiago Coelho, contador e tributarista

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para. readcao@ocorreiodopooo.com.br

Educação
Prêmio para
trabalhos escolares

Estudantes do-ensino médio, graduação, mestra
do e doutorado; graduadas e graduados, especialistas;
mestras emestres poderão se inscreverna 9a ediçãodo
Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, por meio
do portal www.igualdadedegenero.cnpq.br. O concur

so selecionará; até 30 de setembro, redações e artigos
científicos, além de experiências inovadoras de escolas

públicas e privadas. A iniciativa tem como objetivo es
-

timular a produção científica e a reflexão critica acerca
das desigualdades entremullieres e homens.

COMENTÁRIO

A cabeça deles...
Cega, passaram dos limites.

Protestar, fazer-se valer nos di
reitos cidadãos é saudável e obriga
ção de todos nós. Desculpe-me, er
rei, disse de todos nós. Os vadios, os
indolentes, os pais e mães que não
valem nada, os empregados embus
teiros do trabalho e, mais que todos,
os corruptos, não têm qualquer di
reito de sair às ruas protestando.
Os protestos começaram por uma
razão pífia: o aumento no preço das
passagens de ônibus. Ou será que os
ordinários da vida, os maus empre
gadas e os maus alunos, acham que
têm algum direito? Ou será que não
sabem que empresas de transporte
.são empresas comerciais? Sem essa

de saíram às ruas dizendo bobagens
e quebrando vidraças.

Quebrem para ver, quebrem;

LUIZ CARLOS PRATES

quebrem e caiam na minha dele

gacia... Vão aprender a conjugar
o verbo ranger, de ranger dentes,
na primeira pessoa do singular,
aprenderão na hora, garanto ...

A partir de agora só vou aceitar

que saiam às ruas as pessoas sérias,
não as babacas que levain filhos de
colo e crianças com cara de idiotas
e

-

que dizem ser brasileiras e que
amam o Brasil, vão amar as lições

. da escola antes de dizer bobagens
namão dospais ouno colo dasmães
dengosas ...Apartir de agora que co-

mece a seriedade, que saiamos to
dos às ruas pedindo as cabeças dos
vagabundos que estão enriquecen
do, que enriqueceram ou fizeram

por tabela enriquecer a seus filhos...
Temos que sair às ruas para "pe
gar" es patifes do dinheiro público,
os populistas que iludiram, iludem
e querem continuar na safadeza de

passar o povominguada e ignoran
te para trás. Claro, fazem isso com
ii aparência debonzinhos. Quero de
volta o dinheiro dos canallias que
eram pobres e viraram milionários
sem qualquer razão "decente" e �o
nhecida para isso... Chega de pro
testos nulos, sem causa, fechemos
a cara, os punhos e marchemos
sobre os que nos têm saqueado e

enriquecido sem traballiar. Preciso
sermais claro? Canallias!

isso... Num dado momento, a mãe o levou ao banheiro
mas primeiro entrou na "casinha" com o outro irmão, ah,
pra quê! O mau-caráter, devia t .r UI!S 4 anos, jogou-se
ao chão e ficou deitado de barriga diante da porta do ba
nheiro, aos berros. Foi assim o tempo todo, mas é claro

que o "coitadinho" hão era entendido, ele pedia um be-

liscão na barriga e ninguém o entendia. Pobre criança .. .!

• Rigor
Leio que vai haver concurso público paraAuditor Fis

cal doTraballio, salário de 14mil. Só aceito esse concurso
se ele for feito com fiscalização pública e temas sortea

dos na hora. Sem isso, duvido da "segurança" das pro-
. vas, isto é, pode haver, como costuma haver em tantos e

tantos concurso, "proteções" sigilosas ou vazamentos de
gabaritos. Ou fazem assim com disse, ou o concurso - a

meu juízo - pode ser frio para a maioria dos concorren
tes. Estamos entendidos? Quem não deve não teme!

• Falta dizer
Ainda não tive tempo de dizer que para governos in

competentes, vitórias esportivas são excelentes "desviado
res" de atenção do povo, claro, quando o povo é formado

Na minha viagem de retorno do Japão para São em sua maioria de pobres diabos analfabetos, ainda que
Paulo, esta semana, um guri infernizou a vida dos pas- muitos com diplomas na parede. Aliás, o pior dos analfa
sageiros durante as 15 horas totais do vôo. Gritou, cho- betismos é o analfabetismo cívico, cidadão. Os governos
rou, esperneou o tempo todo, acho que estava pedindo

.
incompetentes adoram esse tipo de povo, povinho que se

um beliscão na barriga e ninguém o entendia, devia ser "vende" porpouco e se ilude commenos ainda... .

• Guri

faENSAGEM 'QUE FICA
As manifestações deram seus recados nas ruas, mas a

mensagem deixada junto a um banco na Praça Ângelo
Piazera, em Jaraguá do Sul, serve de alerta constante para
mostrar 'que a sociedade está mais atenta e crítica.

Vagas abertas
IFSC seleciona
professores
o Instituto Federal de Santa Catarina

(IFSC) abriu processo seletivo simplifi
cado para a contratação de professores
substitutos nas áreas de Português, Ele
trotéeniea,Nutrição, Produção deAlimen
tos, Elétrica, Biologia e Telecomunicações.
São sete vagas para atuação nos campus
de Araranguá, Florianópolis, Florianó
polis-Continente;' Joinville e São José.
As inscrições custam R$ 15 e devem ser

feitas até. o dia 5 de julho, diretamente
nas coordenadoriasde gestão de pessoas
de cada câmpus, Para consultar o edi
tal completo com as normas do processo
seletivo os interessados devem acessar o

.

site www.ifsc.edu.br.
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EDITORIAL

.
Area de lazer e o
abrigoparajoiens

CHARGE

,-..

A decisão da Prefeitura de Jaraguá do
r\sul em atender a reivindicação daAs
sociação de Moradores do Bairro Jaraguá
Esquerdo em procurar outra área para
a construção do abrigo para menores é
válida. Mostra urna sensibilidade de não
tomar urna decisão'unilateral. Embora o

local escolhido inicialmente não iria com

prometer o espaço de lazer existente no

terreno, a Secretaria de Desenvolvimento
Social e o prefeito Dieter Janssen foram
verificar outras opções de áreas oferecidas
pelas lideranças da comunidade.

adolescentes vítimas de problemas fa
miliares não tem as condições técnicas
necessárias pará urn atendimento amplo
dos serviços prestados. Por isso urn novo
abrigo é urgentemente necessário.

A Prefeitura busca uma nova área
com o apoio do Instituto de Pesquisa e

Planejamento Urbano (Ipplan). Caso
houver urna dificuldade em localizar esse

espaço e o terreno adequado for a área
onde está o espaço lazer, é importante
os moradores entenderem a necessida
de emergencial do município apresentar
urna solução, desde que também haja o

comprometimento da Prefeitura em dar
urn suporte aobairro às necessidades da-

.

quela localidade. Úma coisa é certa Jara
guá do Sul não pode ficar sem urn novo

.

abrigo para os jovens' e a comunidade do
Jaraguá Esquerdo tem o direito a urn es

paço de convivência decente.

'OEVIA.M COMEÇ,AA
iOMSANQO t-JOSSO
MAIO� PAiRt�ÔNIO

H\SiÓ�IGO = O CÃR�\o()
DE L.ANC.HES DO PAUL.O,l

"
Jaraguá precisa de estrutura para
atender aos jovens e área de lazer.

o governo federal determinou que
a atual estrutura que atende crianças e

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3227
15 - 35 - 44 - j9 - _62

. t OBITUÁRIO "
O importante é
dar ao turista

estrangeiro a

certeza de que o Brasil
é um país democrático,
em que as pessoas
podem se manifestar
livremente.

• WÍLFREDO GUTKNECirrmorreu no domingo, dia
30, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 72 anos. Deixou enlutados
filhos, genros, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério do Centro. '.&0-

Dificuldades
como INSS

• JOSÉATAVÁSIO INOCÊNCIOmorreu no domingo, dia
30, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 6� anos e deixou a esposa,

filhos, netos e amigos. O sepultamento foi realizado no cemitério
. da comunidade de São João.

Ministro do Turismo,
Gastão Vieira,
aproveitando
para vender
uma boa

imagem do
Brasil com as

manifestaçõe

Gabinete do vereador Pedro Gar
cia está fazendo levantamento' dos
casos em que as pessoas enfrentam
dificuldades para acessar a agência
do INSS. A medida foi tomada de

pois da audiência pública que tratou
sobre o tema, na segunda-feira. O

responsável pela. triagem é o asses

sor Wilson Pinter, que pode ser en

contrado no. 9717-86-90, ou 3371-
2510, na Câmara de Vereadores.

• EUGÊNIARABELO morreu domingo, dia 30, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 97 anos. Deixou enlutados filhos, noras,
netos, bisnetos e amigos. O sepultamento aconteceu no

cemitério do Centro.

• ORLANDINACZORNEHKYYmorreu domingo, dia 30 em
Jaraguá do Sul. Conhecida como Landi, tinha 71 anos. Deixou

enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e amigos. O
sepultamento ocorreu no cemitério da Barra do Rio Cerro.
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GUARAMIRIM Fundação Cultural estuda a criação de uma

regra de tombamento histórico para evitar a perda da identidade

Falta lei.para
reservar a
. �.

istóna

.

Natália Trentini

TIm meio. ao desenvol
Lv:imento urbano, a p0-

pulação de Guaramirim
viu muitos patrimônios
históricos desaparecerem.
Demolições para dar lugar
a empreendimentos comer

ciais, .mudanças na fachada
e o próprio tempo agiram
contra antigos prédios que
marcavam a fundação do

município.
Na esperança de preser

var o que ficou de pé, a Fun
dação Cultural de Guarami
rim se mobiliza para criar a

lei de tombamento. Ao reco
nhecer o valor histórico, se
rãomantidas ascaracterísti
cas da propriedade e criados
mecanismos.para garantir
a conservação das proprie
dades. O objetivo é trazer

um novo tipo de desenvol
vimento para a cidade, que
respeite os limites culturais.

"Estamos estudando
os desdobramentos da lei
em outros municípios para
construir a nossa regula
mentação. Todos os pontos
precisam ser analisados

para que a lei preserve e não
condene esse patrimônio",

destacou o historiador da

fundação, Felipe Corte Real.
Não existe atualmen

te um levantamento com

o número de patrimônios
históricos no município. No
entanto, muitas-pessoas que
residem ou são proprietárias
esperam o apoio da admi

nistração, o que deve con

tribuir para a aceitação da
nova legislação, Ao instituir
o tombamento o imóvel fica
sob tutela pública, mas não
retira o direito do dono so

bre a propriedade.
Os principais pontos que

devem ser estudados são o

Restam poucos imóveis históricos
Para muitos estudantes

de Guaramirim, o primeiro
contato físico com a história
de fundação do município
aconteceu em uma peque
na casa, construída com a

técnica enxaimel, localizada
no bairro Briiederthal. Dete
riorada pela ação do tempo,
a casamais antiga deGuara
mirim, corre o risco de cair.

. Construída em 1883
por imigrantes russos, hoje
a casa pertence ao casal
Ademar e Analores Jahn.

A estrutura de madeira foi
corroída por cupins e as

goteiras são inúmeras. A fa
mília não tem condições de
restaurar e teme pela des

truição do patrimônio histó
rico que defendem há anos.

"Chorei algumas vezes

pela destruição de'alguns
prédios em Guaramirim.
Só aqui existiam inúmeras
casas enxaimel como a mi

nha, hoje esse trecho pode
ria ser um corredor histó
rico para desenvolvimento

de projetos culturais", des
tacouAnalores.

Uma das propriedades.
históricas recentemente

destruída foi a sede da in
tendência distrital e pri
meiro cartório do municí

pio. A imponente casa azul
localizada na área central

abrigou a família de Atha
násio Rosa, e de um dos

primeiros prefeitos de Gua

ramirim, Paulino João de
. Bem. "Demoliram durante
a madrugada para que não

apoio financeiro e o esta

belecimento do papel de
cada ator no processo. "A

fundamentação está bem
adiantada, é um processo
burocrático e.queremos ser
cautelosos para criar algo
que funcione, principal
mente porque envolve or

çamento", afirmou o diretor
da fundação, Belmiro Laffin.

Antes de efetivar a lei, o
município pretende implan
tar um sistema municipal
de cultura. ESsa estrutura

ção prevê a criação de con

selhos, câmaras temáticas e
grupos de trabalho. Segun
do Real, o sistema será cha
ve para desenvolver todas as

ações culturais e ajudar na
captação de recursos.

tivesseprotesto contra a des

truição", lembrou o pesqui
sador, Daniel Graudin.

O historiador Ademir
Pfiffer afirma que Guarami
rim perdeu a sua identidade
cultural por causa da falta
de fiscalização e regras. "É
a cidade da região que mais
banaliZÓu seu patrimônio
edificado: A paisagem cul
tural desapareceu ao longo
do século 20.A cidade só vai

ganhar com leis de incentivo
àproteção do patrimônio."

QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2013

EDUARDOM0NTECINO

Missa -r dia

���mgbj
Dia: 05/07/2013

Hora: 19h

Local: Igreja Matriz
São Sebastião

Centro-Jaraguá do Sul

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANIÍI

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Co

marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
RUDI BUTIENDORFF, CI n' 817.747-3-SESP/SC, CPF n0436.423.499-
00 e sua esposa ROVENA BUTIENDORFF, CI n° 1.351.226-9-SESP/

SC, CPF n° 436.427.56 9-72, brasileiros, aposentados. casados pelo
regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, resi
dentes e domiciliados na Rua Irineu Franzen n° 881, Tifa Martins, nesta
cidade; requereram com base no art. 18 da Lei 6.766/79, o REGISTRO

DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 633-lrineu Franzner e Rua

1256-Das Palmeiras, bairro Tifa Martins, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Muncípio de Jaraguá do

Sul/SC, conforme Certidão n° 116/2012, expedida em 11/05/2012 e reva

lidada em 18/01/2013, Proc. n° 643/2013, assinando como responsável
técnico, o engenheiro agrônomo Ronald Marcial Kruger, CREA n° 34158-

\6, ART n° 4314142-2. O desmembramento é de caráter residencial, pos-
sui a área total de 3.782,00m2, sendo constituído de 3 (três) 'parcelas,
sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da

data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Ser
ventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, centro, Jaraquá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL (SC),
24 de Junho de 2013.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA.3 DE JULHO DE 2013

�ªE��§§E§ Ivonei iniciou as mudanças no comércio há dois anos para poder atender às leis

Carne temperada
agora só' em local
dentro das regras
EXIGÊNCIAS Ad" "

t S cret ria de
"" """" < penas OIS comerclan es procuraram a e a I

Agricultura para iniciar as adequações pedidas para manipular o produto

Verônica Lemus

Desde o último domingo, ama
nipulação e venda de carne

temperada em Jaraguá do Sul es
tão proibidas nos estabelecimen

tos que não 'estiverem dentro das

exigências da SecretariaMunicipal
de Desenvolvimento Rural e Agri
cultura (Semag). Entre as normas, .

estão aviabilizaçãode es:e_aço espe
cífico para manipulação e armaze

namento do produto, com pias em .

inox e câmaras frias, e a mudança
de registro do estabelecimento de

açougue para entreposto de carne.
Os proprietários de açougues e

mercados que tivessem interesse

em continuar a comercialização da
carne temperada tinham a opção
de se comprometerem em realizar

as adequações assinando um Ter

mo de Ajuste de Conduta ('fAC),
junto ao Ministério Público, até o

dia 30 de junho, mediante apre

sentação de projeto na Semag. De
acordo com o promotor da 7a Pro
motoria de Jaraguá do Sul, Rafael
Meira Luz, ninguém pediu a assi
natura do TAC.

Porém, o inspetor agrope-'
cuário da Semag, Daniel Peach,
informou que dois comercian
tes apresentaram projetos das

adequações à secretaria. Como

interromperam a manipulação e

venda das carnes temperadas e

só retornarão a comercializá-las

depois que todas as adequações
estiverem prontas, não foi neces
sário assinar o TAC. Sobre a bai
xa procura para a regularização,

o inspetor disse desconhecer os

motivos para a falta de interes

se. "Não estamos preocupados
porque está claro que não podem
mais vender sem estar dentro
das adequações", comentou.

Dono de um comércio de car
nes no bairro Barra do Rio Cerro,
Ivonei Zumach apresentou um

projeto de adequação do estabe

lecimento às novas Ilormas. A es

posa Ivonete Martins disse que o

processo de adequação do comér
cio do casal já havia começado há
dois anos, a partir de adequações
.sugeridás pela Vigilância Sanitária
na época, que acabou coincidindo
com o que a Semagpassou a exigir
neste ano. "Nos adequamos por
que o nosso forte é o comércio de
carne temperada", falou Zumach.

üCPª
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A Rede Mime está selecionando

candidatos de 18 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar

curriculum por e-mail a/c de Elaine

rh .elaine@agricopel.com.br

.• Im..ltot@êmGBtOfi lff@amMtlA
�'--

Ministério Público quer
mais detalhes sobre projeto
A 1a Promotoria de Justiça

de Jaraguá do Sul, que atua em
defesa do MeioAmbiente, soli
citou à Câmara de Vereadores
o adiamento da segunda vo-.

tação do Projeto de Lei Ordi
nária n? 105/2013. Ela estava

agendada para a sessão de on
tem. A alteração foi solicitada
para que o promotor Alexan
dre Schmidt possa sugerir al
terações na minuta do projeto.

, Ele critica a nova regra pro
posta, pois permite às novas

construções em áreas irregu
lares o direito dã ligação de

energia elétrica. A lei de 2009

proíbe esse benefício para as

edificações que não possuem
o' alvará de construção. A pro

posta elaborada naquele ano
visa evitar um crescimento

populacional desordenado e'

risco aos moradores.
O projeto apresentado pe

los vereadores João Fiamon

cini (PT), em. co-autoria dos

parlamentares Adernar Win

ter (PSDB), Eugênio Juraszek

(PP) e Jocimar Lima (PSDC)

revoga a Lei Municipal n?

5483/2009. Com isso, per
mite que as ligações dos ser

viços de energia elétrica, água
e saneamento básico sejam
efetuados em residências já
instaladas em loteamentos ir

regulares existentes e também

que as novas edificações nes

ses locais tenham direito aos

mesmos benefícios.

"Queremos garantir que o

dono de um terreno existente
no loteamento irregular há 20

anos possa construir uma casa

no local e contar com a energia
elétrica e água", disse.

Fiamoncini ressaltou que a

proposta sugerida quer evitar

o surgimento de novos lotea
mentos irregulares.

De acordo com o presi
dente do legislativo, Zé da
Farmácia (PSD), a pauta será

retomada na sessão da próxi-
.

ma quinta-feira. "O promotor
pediu para conversar com os

vereadores e analisar o proje
to antes da votação, que acon
tecerá na quinta", falou.
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Patricia Moraes /

PLENARIO
A compra do terreno e o zelo público
TImbora venha afirmando que não tem

.L..:.Ipressa, a verdade é que 6 presidente
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do

Sul, José .de Ávila (PSD), tem articulado

e muito nos bastidores para viabilizar o

quanto antes a compra de um terreno para
nova sede e com a concordância da maio
ria de seus pares. Pelomenos 16 propostas
foram enviadas pelo Legislativo para aná
lise de uma comissão da Prefeitura, o que
não é ilegal, mas desnecessário devido à

independência entre os poderes.
A situação vem causando certo des

conforto entre os vereadores e o alto es

calão do governo. Entre as possibilidades
avaliadas estão terrenos de R$ 2milhões a

EM FOCO

Um encontro nesta sexta-feira pode
marcar o início de um consenso no

PT. O vereador João Fiamoncini
se reúne a portas fechadas com o

advogado Marcel Salomon.

Vereadores que recorrem ao

secretário de Obras, Hideraldo Colle

(PMDB), pedindo tubos e melhorias
diver-sas em determinadas áreas, têm
ouvido que a pasta está sem recursos

e que por lsso precisa trabalhar
com as prioridades.

Na verdade não deixa de ser uma

resposta educada de Hideraldo
a alguns parlamentares que
reclamaram da solicitação dos
secretários para que a Câmara.

antecipasse as sobras.

• • •

Prefeito Dieter Janssen deve receber
nesta semana os.orqanlzadores do

protesto "Verás que um filho teu não

foge à luta'. No documento entregue
à Prefeitura, o grupo faz uma

declàração de repúdio à Canarinho

pelo descumprimento do contrato de
.

concessão do serviço público.

• • •

Vice prefeito Jaime Negherbon
(PMDB) saiu em defesa da reforma

política. Disse que é favorável
ao fim das coligações proporcionais,

ao fim da reeleição e ao

financiamento público de campanha.

R$ 5,5 milhões. O mais caro deles fica nas

proximidades da Scar. Isso sem falar na
obra em si, que depois vai consumir mais
algumas boas cifras. Em entrevista à colu

na, o prefeito Dieter Janssen (PP) deixou
claro que, embora seja contra o projeto,
não pode interferir ria negociação. A Pre

feitura ofertou uma área de poucomais de
mil metros quadrados na Vila Nova, mas
os parlamentares não gostaram da ideia,
querem espaço três vezesmaior.

De fato é a pressão popular que vai ditar
os rumos da proposta. Como na previsão
orçamentáriaa Câmara só reservou R$ 1,1
milhão para compra de um espaço, o valor

que exceder a este montante terá que ser

remanejado e para isso é preciso aprova

ção em plenário. Embora o discurso seja
de que a Casa tem verba para isso, e tem,
pois são R$ 11 milhões destinados ao le

gislativo neste ano, e que vereador não faz

obra, o que também é verdade, a questão é

matemática; o recurso destinado a compra
de um terreno deixará de ser investido em

serviços públicos. Se os vereadores querem
mesmo tirar a nova sede do papel, o que es
próprios servidores dizem ser necessário,
vão precisar ter um P9uCO mais de humil

dade, pés no chão e zelo pelo dinheiro de
todos. Avaliar bem a ofertade utilizar um
terreno que já é público seria uma boa al
ternativa para o começo.

CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(41) 3370-0212

EDUARDO MONTECINO

Fiscal denuncia
Fiscal de Posturas da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Carlos Piske

(PT), publicou no seu blog pessoal (http://cidadaniaeracionalidade.
wordpress.com/20131071oz/pois-e-pessoas-no/), ontem, documentos
que comprovariam a autorização de ligação de água e luz em loteamentos

irregulares durante a campanha eleitoral do ano passado. Os pedidos teriam
sido feitos na suamaioria por candidatos a vereador que buscavam a reeleição.
Piske é um dos principais críticos ao projeto, retirado da pauta de votação da
Câmara ontem, que anistia as ligações feitas ilegalmente de 2009 para cá.

QUARTA-FEIRA,3 DE JULHO DE 2013

Poder aos bombeiros
. Foi aprovado pela Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de

Santa Catarina, ontem, Dia do Bombeiro, o pro
jeto de lei que trata da segurança -e prevenção
a incêndio em casas noturnas conferindo poder
de polícia ao Corpo de Bombeiros Militar e Co
munitários na fiscalização dos estabelecimen

tos. Pelas novas regras, que ainda serão analisa
das �m plenário, os bombeiros terão poder para
interditar os estabelecimentos que estiverem

em situação irregular.

Possamai na lista
O diretório estadual do nEM divul

gou ontem a lista de pré-candidatos
para as eleições de 2014. O nome do
secretário de Saúde, Adernar Possa

mai, consta na lista para corrida à As
sembleia. Procurado, Possamai diz que
não participou do encontro na segunda
feira e que havia sido pego de surpresa.
"Temos um projeto aqui no município e

não tenho interesse, mas claro que esta

é uma conversa de partido", afirmou.

As questões da reforma
A lista de sugestões enviadas pela presidente

Dilma Rousseff(PT) para o Congresso, ontem,
com temas que devem pautar os debates que
culminarão com o plebiscito da reforma política
inclui financiamento de campanha (público, pri
vado ou misto), o tipo de sistema eleitoral com
voto proporcional ou distrital, o fim das coliga
ções partidárias, o fim da suplência de senador
e também o fim do voto secreto no Congresso.
O texto foi entregue pelo vice-presidente Michel
Temer (PMDB). e pelo ministro José Eduardo
Cardozo (Justiça). Ainda não se sabe quando a

consulta popular deve acontecer e nem se as no

vas regras valerão em 2014. A única certeza é de

que no Congresso já há forte movimentação con
tra aproposta, incluindo da bancada do PMDB.
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Arte, cor e talento
ARTE Designer corupaense ganha projeção nacional ao ilustrar capa da revista Mundo Estranho

Barbara Elicé Bastampapel, lápis e ca
neta para que os elementos
das ilustrações comecem a

surgir. "Nem sempre segue
uma linha de raciocínio:
Penso que tem que ficar

agradávelvlliualmente, não
faço para agradar os outros.
Se consegui, beleza, atingi a
pessoa. Mas sempre faço os
trabalhos que me agradam,
que eu gosto primeiro", diz.

Para o futuro, o ilustra
dor pretende desenvolver

uma linha de produtos au
torais e assinar A23 como

marca. Uma seleção de
trabalhos está publicada
na página flickr.com/pho
tos/fotoilustracao, Para

entrar em contato com

Alan, o e-mail éalan.ai@ .

terra.com.br.

uma oportunidade única,
aceitou o trabalho antes de
descobrir que o sketch, ou
o esboço, da capa precisa
va estar pronto em quatro
dias. O ilustrador recebeu

briefing, algumas, histórias
que compunham a publi
cação e foi livre para criar.
"Todo o traço foi feito à
mão. Se lerem os textos,
vão entender cada dese
nho da capa", conta. Den
tro da revista, é relatada a

história de um homem que
ateou fogo num submarino

para faltar ao trabalho, por
exemplo. "Para esse fiz um
submarino estilo Zippo,
porque só pegando fogo era
um negóciomuito óbvio".

Este é a quarta vez que
a empresa paulistana con-

voca A23. Descoberto por
uma agência pela rede so

cial Flickr, onde montou

um portfólio de ilustra

ções, ele iniciou na editora
com criações para um guia
sobre comida, organizado
pela marca Mundo Estra

nho. Na sequencia, teve

um trabalho publicado na

revista de negócios Você

SIA e surgiu outra oportu
nidade que ainda está en

gavetada. Após esses três,
AJan ganhou a capa do
mês de junho da coleção
Contando Ninguém Acre

dita, "A volta ao mundo
em 260 burradas".

"O legal disso tudo é

que, hoje, eu tenho um

traço marcante, que me

identifica. Desenho de

tudo um pouco, mas o que
me marcou foi a. Toy Art.
E eles me procuraram por
esse estilo", disse. Mora-'
dor do bairro Barra do Rio

Cerro, em Jaraguá do Sul,
o ilustrador trabalha com

criação de estampas numa
empresa têxtil de Guara

mirim, mas é mais procu
rado pelas criações alter
nativas no estilo ToyArt.

. para criar estampas de rou

pas. A carreira profissional
iniciou no ano 2000.

Hoje, aos 35 anos, ele
continua no ramo têxtil.

Contudo, recentemente,
conheceu a Toy Art pela
internet e começou a criar

os próprios bonecos. Des
dê que descobriu esse tra

ço, Alan já estampou ca

misetas, cadernos, shapes
de skate, pôsteres, criou

tatuagens e fundos de tela

para o Orkut. Teve ilus

trações comercializadas

por empresas como Qix,
Dropboards, Schizzibooks,
Puma, Nokia e UrbanArts.
"Tenho um respeito muito
grande fora daqui. Em São

Paulo, tem gente que me

reconhece pelo traço", diz.

De traço em traço, um

designer gráfico nas

cido em Corupá tem con

quistado o Brasil. As' cria

ções no estilo ToyArt - os

brinquedos feitos para co

lecionar' - tornaram'Alan

Rodrigo Lourençoda Silva
inconfundível no mundo
das ilustrações. Conhecido
artisticamente como A23
(primeira letra do nome

e a data do nascimento),
seu trabalho estampa a

capa da última edição es

pecial da revista Mundo

Estranho, da editoraAbril.
Foi num sábado do mês
de maio que Alan recebeu
um e-mail do diretor de
arte da revista. Como era

Descoberta
Alan teve o talento des

coberto pela mãe quando
ainda era menino. Obser
vava desenhos de revistas e

tentava reproduzi-los. Com
o passar do tempo, ele con
tinuou praticando, buscou
evoluir as técnicas e foi con
tratado por uma empresa

IMAGENS, REPRODUÇÃO/FOTO, EDUARDO MONTECINO

TRA� Alan Rodrigo
Lourençoda Silva mostra

a capa da Mundo Estranho,
desenhada por ele. Na página

.
alguns trabalhos do artista
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Cheguei cedo, mas já passava das

18 horas. A rodoviária era uma

multidão só. Praticamente todos estavam

rodeados por suas tralhas e sacolas. Os
sons se alastravam pelo imenso corredor,
murmúrios se confundiam e se fundiam

numa língua incompreensível. Ônibus
chegavam e saíam, deixando um rastro de

cheiro enjoativo de óleo queimado para
trás. Embarcaria em um dali a duas horas.

Arrastei a mala de rodinhas e caminhei

apressadaem meio às gentes, para a

cadeira vaga que avistava longe dali. O ar

úmido sufocava, olhei de relance os vidros
suados no alto do paredão. Fui impedida
de passar por um homem grande, com a

barriga saltada da calça, parado bem no

meio do caminho. "Com licença." Não se

mexeu, nem me ouviu. Afastei-me para a

esquerda. Enganei-me, naquele lugar não
tinha meio, nem começo, nem fim. Tinha

apenas as ansiedades e histórias recheadas '

por chegadas e partidas. A cadeira dura,
de plástico, vermelha, ainda estava quente.
É uma intimidade que riinguém deseja,

,

essa de se sentar numa cadeira que antes
-. abrigava o traseiro de algum desconhecido.

Ficar em pé esperando esfriar a cadeira
seria a atitude mais sensata, ninguém faz

isso, nem eu. Abraço bolsa e sacolas. Lá

fora a noite chegou e o estômago ronca.
Falta coragem e estratégia para comprar
comida naquele lugar. Deixo a fome e a

noiteme consumir, ambas silenciosas.
À frente, uma mulher sorri e retribuo

Clique animal

Elyandria Silva · Escritora

A. •

Cadeira quente
, com um meio sorriso. Ela, sem dentes,
escancara a bocarra. Eu, cheia de dentes,
mantenho a minha fechada. O cabelo

enrolado preso no alto da cabeça, num
coque. Roupas muito simples. Sapatilhas de
plástico. De plástico também era a grande e

alta sacola que guardava seus pertences de

viagem. Listras horizontais no plástico da '

mala sem rodinhas. "Como ela carregava?"
Estava com dois meninos magricelos que
se lambuzavam com salgadinhos. Ainda
bem, ela sorria para si mesma, falava

sozinha, um monólogo que a ninguém ali

interessava, o que me isentou da culpa
do sorriso mal dado. Abriu uma bolsa de

mão brilhante e tirou de dentro um saco

plástico. Mexia, remexia. Nenhuma pista
do que procurava. Talvez ali guardasse seus

dentes. As pessoas guardam dentes nos

lugares mais inusitados: canecas, armários,
embaixo do travesseiro. Se um dia precisar
guardar os meus será numa embalagem
especial, feita sob encomenda. Não eram os

dentes, era um papel pequeno.
Meus pés estavam gelados. Renato Russo

cantava baixinho muito próximo a mim.

"Quem me dera, ao menos uma vez /
Acreditar por um instante em tudo o que
existe / E acreditar que o mundo é perfeito
/ E que todas as pessoas são felizes." Como

,,'
éramos felizes naquela época. Embalados
pela poesia de Renato Russo o mundo

parecia um lugar melhor de se viver. O

rapaz cochilava com o fone no ouvido.
Pernas esticadas, boca aberta, cabeça

VARIEDADES

ê eliandriaas@yahoo.com.br
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pendente. "Também já deve ter descoberto

que o mundo não tem nada de perfeito",
pensei. Olhei para trás e vi a silhueta da

mulher sem dentes se mexendo dentro do

ônibus. A sacola alegre de listras coloridas

deu lugar ao vazio da cadeira dura. Ainda
deveria estar quente quando um homem

chegou e sentou.

"
Ficar em pé esperando 'esfriar a
cadeira seria a atitude mals sensata,

ninguém faz isso, nem eu.

ME LEVA PRA CASA
Austin está para
adoção. Filhote de
100 diás, vacinado
e vermifugado.
Interessados entrar

'

em contato com

Rute, pelo e-mail
i�maquinas@ ibes,t.
com.br

ADOTE! Filhotinhos

adestrados para .fazer
as necessidades,
já vermifugados e

comendo ração. São
quatro fêmeas. Contato:

3374-5166, com Kelly

Envie a foto do seu animalzinho para.contato-êbeatrlzsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

.. :sfti"-t I {� i fJ\fi�-

Aniversariantes

3n
Aloísio Franzner

Aloizio Franzner

Alvina Ferreira

Ana B. de Vargas
Anna K, Wolf

Argifeu Júnior

Bruno George Marschall

Carlos H.Boder

Deocar Zimemann

Elvis Grawieski Tomas

Enzo A. Gonçalves
Gabriel Fossile

Heinz Meier

lIesangela C. Sohn

Iracema W Oldenburg
Isabel Gutz

lsabel Helena Voelz

José Dalmarco Filho

Josiane Urbanski

Juliane M. Buzzi

Juliano da Silva

Leticia M. Silveira

Marli Stinghen
Natalí Camille Piechontcoski

Norma Deretti

Poliana Da Silveira

Raul V. W dos Santos

Santina Barbosa

Thiago Lindner

Vilson T. Fischer

Waltraudt Fleming

• Carlos Alberto Riccelli - Ator
• Tom Cruise - Ator

Curiosidade
3 de julho ...

... é o 1840 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 181 para acabar

o ano. Dia de São Leão

II, Papa e Dia de São

Tomé, apóstolo. J822 -

Criação do Ministério da

Justiça do Brasil. 1928 -: A

primeira transmissão de
TV em cores é feita em

Londres por J.1. Baird.
2001 - O primeiro coração
artificial foi implantado
com êxito nos Estados
Unidos. O mecanismo era

totalmente autônomo,
fabricado com titânio e

poliuterano, pesava um
quilo e funcionava com

bateria portátil.
Fonte:Wikipedia
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Tênis de
montar!

.

O tênis tipo Lego, da Melissa é apaixonan
te. Tem de várias cores: azul, prete, vermelho,
rosa e cinza. Com ele, aposto que seu filho não

vai querer ficar descalço. Melissa, R$ 79,90.
-_._--

Bolo fraldas
Mania entre as mamães, os bolos de fraldas estão sendo cada vez mais usados nos chás

'

de bebês. A procura é tão grande que já existem empresas se especializando nisso.

Para não ficar de fora da nova moda, siga o passo a passo, e veja como é fácil fazer.

Você vai precisar:
• Fraldas descartáveis (use uma marca que tenha estampas mais discretas, tamanho M)
• Elásticos
• Rolo de papel toalha (o cone de papelão)
• Prato descartável para bolo

• Fita adesiva
• Fitas para decorar
• Flores artificiais (ou outros elementos decorativos: urso de pelúcia, sapatinhos de bebê)
• Pistola de cola quente ou fita dupla face

Modo de fazer:

Enrole as fraldinhas com elástico e reserve. Prenda o cone de papelão no prato
descartável com a fita adesiva. Passe no canudo um elástico e vá colocando as

fraldinhas até-preencher a base do prato, faça o mesmo com a base de cima deixando

uma borda. Terminou? Agora é só colar a fita em volta (para disfarçar os elásticos) com
a cola quente ou a fita dupla face e pronto! Decore ao seu gosto.

•...• ..... . -'o .• � ••. _ .. _ ....

Hora dobanho
Nenhuma criança maior

de 10 meses se contenta
mais em simplesmente sen-
tar na banheira e ser lavada.
Bebês mais velhos querem
ficar de pé, jogar água para
todos os lados, pegar seu

cabelo, amassar o sabonete
ou o recipiente de xampu. O
melhor jeito de não trans

'formar a hora do banho em

uma loucura para você é ter muitos brinquedos para dist�air seu filho
na água. E isso não quer dizer ter que sair para comprar. Com certeza

na sua própria cozinha há uma série de potes e embalagens plásticas
que podem servir perfeitamente para brincar, é só procurar e testar

para ver o que dá certo. Depois do banho, lave e enxágue bem os ''brin

quedos" e deixe-os secando no escorredor delouça.

Massagem para o desenvolvimento
do bebê - Guia ilustrado

Amassagem, além de promover o desenvolvimento físico do seu

bebê, fortalece o vínculo entre vocês e ajuda a aliviar traumas do

parto. Este livro contém técnicas

de especialistas em massagens

para bebês. Apresenta uma
seleção de toques terapêuticos
eficazes no alívio de problemas
comuns da primeira infância,
contém brincadeiras de ioga su
ave para bebês maiores e inclui

fotos com instruções passo a

passo que auxiliam a prática e o

domínio de técnicas básicas de

massagem. Vendas em livraria

saraiva.com.br, ror R$ 72.

. I
i

Babador é o bicho!
Tinok Babador Babamonster é um babador de silicone com aba

cata migalhas. É flerivel e muito fácil de lavar. I�dicado para bebês a

partir dos seis meses de idade, possui três regulagens adequando-se
ao pescoço. Nas versões de tigre, sapo, hipopótamo, elefante, abelha e

muitos outros. Todos muito coloridos e com caretas engraçadas para
divertir seu filho! Disponíveis para venda no site baby.com.br .
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

quarta-feira, 3 de julho de 2013,
Dia de São Tomé. E vamos que
vamos à coluna mais lida da re

gião, que está recheada: de novi
dades e muitas energias positi
vas. Mas antes, para não perder
o ritmo, uma frase bem legal
para você refletir. "Isso de ser

exatamente aquilo que a gente é
ainda vai nos levar além" (A. R.
Bernard).

Apae
Nos novos moldes da 11a

Stammtisch, a comissão organi
zadora pretende arrecadar mais
de R$, 15 mil para a Apae. Ano
passado foram doados aproxima
damente R$ 12mil: Coisa boa.

Pensando bem

�jt1i.�.u�
o empresário

Roberto e

sua Rosani

Casagrande
Breithaupt,

nos

corredores
da Scar

"Às vezes nossos relaciona
mentos estão tão cheios de futili
dades que a gente não tem tempo
de amadurecer". Pense nisso!

flM"M
A minha

querida
Helena -

Ramos é a

aniversariante
mais festejada
.do dia. Tim tim

para você

Parada obrigatória
Para quem curte uma cerveja gelada, gente-bonitae-de alto

astral, a parada obrigatória hoje é o Sambar. Os jovens, Phillip
Stürmer e Gustavo Ramthum, têm comandado a casa corri ma
estria. Vale conferir.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

A Loja Le'Bru Perfumes, na
Reinoldo Rau, estará em breve
com- uma linha de maquiagem
super "maneira", se é que você
rne entende! Boa notícia para a

ala feminina.Thanks!
., ., .,

Hoje, no Madalena; temos super
concorrido happy hour e não
será diferente da quarta-feira
passada: lotadaço de gente

bonita, apostem!
., ., ..

A arquiteta Sonny Thomsen,
linda e loira, além de pranchetas,
réguas, projetos e afins, o qúe
mais gosta de curtir são seus

"Xumicos" cãozinhos dada raça
Schnauzer. São umas fofuras!

Tive que trabalhar duramente.
Quem trabalha assim
duramente conseguirá chegar
igualmente longe.

d!1lhªl'!!'l �@flfª&Hiª" í$ª�1'!

·3370-3242

Motogiro
O 19° Encontro Motogiro, um

dos maios concorridos em todo o

Brasil, será realizado nos dias 6 e

7 de setembro, no Parque Munici

pal de Eventos. A comissão orga
nizadora espera atrair mais de 30
mil pessoas, com a participação de
motociclistas de todos os Estados,
inclusive de fora do país.

Feijoada
No dia 13 de julho, a partir das

nhso, rola, na Churrasqueira do

Parque Malwee, a 3a Feijoada
Beneficente da Rádio Jaraguá. O
valor do convite é R$ 20 e toda a

renda será revertida em prol do
Corpo de Bombeiros Voluntários.

Informações com minha amiga
Juliana, da Rádio Jaraguá, no

fone 3371-1010

Garage
Já está tudo pronto para re

ceber os convivas. Sábado, dia 6

MAURICIO HERMANN

de julho, a partir das 10 horas, a

Garage, o senadinho mais borbu
lhante da nossa região, reabre as

portas para a 34 a edição. Presença
do nosso cacique americano. Não

perco por nada

Homenagem
Nesta quarta-feira, eu e o fotó

grafo,' Mauricio Hermann, temos
encontro marcado às 19 horas no

Seminário Sagrado Coração de

Jesus, em Corupá. Vamos confe
rir a sessão especial da Câmara
de Vereadores, que tem na pauta
a entrega de Título de 'Cidadão
Benemérito ao industrial, Antídio
Aleixo Lunelli.

Ademilar
A bonita morena e competente

consultora de investimento da Ade

milar, Leidiane Marques Pessoa,
tem recebido vários elogios pela sua
simpatia e o excelente atendimen-

.

to. Continue assim, amiga!
Monize Hanemann Mariano, linda, na

lente do fotógrafo Mauricio Hermann, no Madalena

DIVULGAÇÃO

N1VgFi -O'competente controlador geral-da
.Prefeltura, José Dalmarco Filho, o Juca, celebra
hoje, ao lado da esposa Márcia, dos filhos Allan
e Jean, da nora.Andressa, e das netas Sanih e

Sophia, mais um ano de vida

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 3·DE JULHO DE 2013

moagoncalves@netuno.c.om.br

Música
ao VIVO

Para que curte um car

dápio diferenciado, bom
petisco, cerveja gelada e,
de quebra, música ao vivo
com o excelente cantor,
Ulisses, interpretando o

bom e velho rock nacional
e internacional, a pedida
de hoje é o Restaurante
Lehmann's, De nada!

li· O capeletti da Casa
da Nonna é algo para
se degustar de joelhos,
agradecendo aosDeuses
Gregos, se é que você
me entende, claro! É bom
demais!

No dia 20 de' julho, a
partir das 9 horas, ocorre',
no estacionamento
da Sociedade Diana,

• em Guaramirim, a 3ª
Stammtisch Universitária.
lnscriçõese informações
no 9644-4767.
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Pia.m,tS
Todos os homens
Depois de um ano de casamento, o marido pergunta à esposa:
- Amorzinho, me diga a verdade ... Com quantos homens você já se deitou?
- Ah, querido, não vamos falar disso agora...

'

- Pode falar... Eu não vou ficar chateado, já fez tempo que estamos juntos.
- Você jura?
- Claro, meu bem ... Fala a verdade pra mim!
- Tudo bem _:_ diz a mulher, contando nos dedos - Vamos lá ... Tem o

meu primeiro homem, depois aquele gordinho, aqueles dois amigos da
faculdade, o filho do meu chefe, depois aquele jogador de futebol, aquele
pagodeiro, os dois vizinhos da Eunice ... Bom, acho que foram nove!
- Ah, então eu sou o seu décimo homem? - perguntou o marido, até
um pouco aliviado.

'

- Não, seu bobo ... Você foi o primeiro!

�WSJlJLIMSI!SilmlAAmm
ARCOPLEX 1
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - Diariamente

-14h20, 16h40, 19h,21h20
,ARCOPLEX 2
• Universidade Monstros - Animação - Dublado - 1 07'min - Diariamente -

14h, 16h1U, 18h20,20h30
ARCOPLEX 3
• Todo Mundo em Pânico 5 - Comédia - Leqendado - Censura: 14 anos -

Diariamente - 14h1 0, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30

JQIN.VILLt:
• GNC GARTEN'
• Guerra Mundial Z - 14:00, 19:00 - 3D - DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Depois da Terra - 2� :50 - LEG - Fiqção
• Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 - DUB - Animação
• Minha Mãe éUrna Peça - o Filme - 13:45, 15:45, 17:45, 19:50, 21 :40 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 18:00, 20:00 - DUB - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 15:30, 22:00 - DUB - Ação
• Todo Mundo em Pânico 5 - 14:10, 16:00, 18:15,20:10, 22:10 - DUB - Comédia
• Universidade Monstros - 13:30, 16:15, 18:45, 21:1O-3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Universidade Monstros - 13:45, 16:30 - 3D - DUB - Animação
• Guerra Mundial Z - 19:00 - 3D DUB - Fantasia
• Guerra Mundial Z - 21 :40 - 3D LEG - Ficção
• Minha Mãe é Urna Peça - o Filme - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 22:00 - LEG - Comédia
• Todo Mundo em Pânico 5 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21 :20 - LEG - Comédia,

VARIEDA! l ES QUARTA-FEIRA,3 DE JULHO DE 2013

i PREVISÃO DO TEl\�:PO
'
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Fontes: Epagri e Tempo ·Agora

Geada na Serra
catarinense
Nevoeiros ao amanhecer e sol entre
nuvens no decorrer do dia Na
Grande Florianópolis e no Litoral
Norte há chance de chuva leve na

madrugada, devido àcirculação
marítima. Temperaturamais baixa
namadrugada, com chance de

geada nas áreas altas do Planalto Sul.
'

-�
IIiIVfltIItJl
MíN: 17°C
MÁ)(: 21°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

� iI

�
Instavel

MíN: 17°C
MÁ)(: 22°C

Nublado

lllImS

8(7 ��
· .'

Chuvoso

16(7 � '_22/7 MíN: 179C
29(7 MÁ)(: 22°C Trovoada

_

Preencha um quadrado Q

9x9 com números de 1 a 9 .� �

sem repetir números em ' .,2.
cada linha e cada coluna. �

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS 2 345 6 7 8 9

passatempo' A Recreativo o primeira revIsto de patociras cruzados do BITl�,1

• - II
•

•
II •

•
'.

•
II

•
• •

II
II

• •

1. Deslize / As iniciais da escritora mineira Adélia
2. ,(Matem,) Relação entre diâmetro e circunferência /

(Ingl.) Chamada feita por grandes empresas para
correção em falhas de Seus produtos

3. Que perdeu o fio, que não está afiado
4. Na linguagem infantil e na familiar, qualquer alimen

to / Grupo de pop rock dos anos 80, cujo letrista e

vocalista era Paulo Ricardo
5. (GíL) Moça muito bonita, provocante / A atriz Ma

rília, de "Pixote"
,6. Transferir para outrem o domínio ou a propriedade

de
7. A parte do leite que serve para fazer a manteiga / O

encarregado da limpeza urbana
8. Progressivo

'

9. Qualidade daquilo que é inexato / Sorteio por meio
de bilhetes numerados

10. De você ou dela / O jogador Garrincha
11. Encharcado
12. O instrumento que era tocado por Altamiro Car-

11
rilho / As iniciais do escritor Hemingway (1899-
19(1), de "Por Quem os Sinos Dobram"

13. Ferramenta agrícola usada para desaterrar / Fazer
correr (um líquido),

2

3

4

5

,6

7

8

9

10

12

13

40
'eu�.w 'Id '6 1apa, 1BJdol'lf '8 'eU!IRUaJPV 'l 'ZIldeJ,ofiad 'e,o '9 '1Il0W 'elas 'ç
'AOS 'opeledoJd 'v 'BuruejBles '� 'OlanJl\f 'edUl!1 'z �:I 'saoU1!9 '?d '� :SIVOll�3A

, JoZeA 'Yd 'n 'H3 'elnBI:l'l� 'opod
-osug '" '?UOW 'Bns 'O< '.UH 'OJJ3 '6 'Ionprus '8 '!lOS 'BlBN 'L 'mua!lV '9 'OJad
'OlBS 'ç 'Vjd� 'edBd 'v 'opeloqUl3 '� 'lIe,a� '!d 'z �V 'OsdBl '� :SIVlNOZIHOH

oy,nlos

VERTICAIS
1. Parte da cama oposta à cabeceira / O rio sagrado

dos hindus / As iniciais da cantora Purim
2. (Pop.) Furto em que se leva tudo da vítima / Peça

que protege ii porca de desgaste 3. (Bot.) Trepa
deira -de até 2 m, com flores amarelas, também
conhecida como feijão-da-praia'

4. Difundido, tornado público / A sigla inglesa para
Sport Ulility Vehicles, os veiculas utilitários es

portivos
5. Ponteiro do relógio / A atriz Zezé, do cinema, teàtro

e TV
6. A morada dos indios / Anéis de cabelo que ,pendem

sobre a testa ou os' lados do rosto
7. Principio ativo das glândulas suprarrenais
8. (Gír.) Ficar maluco, endoidecer / Cheirar mal
9. Abreviatura de plural! Local próprio para guardar

embarcações / Interjeição de admiração, .surpresa,
espanto,

faÇ>fA
A RECREATIVA
�11'lllIIIBl.Imme;
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Exercite corpo'e mente.
,

Vá trabalhar pedalando
Você sabia que o sedentarismo

é considerado o mal do século?
Pois é, ele é capaz de prejudicar a
saúde e o bem estar e ainda deto
na a qualidade de vida. Isso tudo

porque as pessoas, ao longo dos

anos, 'preferiram usufruir do con

forto gerado pela vida moderna,
esquecendo que o corpo e a mente,

precisam de exercícios constantes

para se manterem saudáveis e em

pleno funcionamento.
Não praticar atividade físi

ca pode ocasionar uma série de
males - obesidade, dor e encur

tamento muscular, dores articu

lares, pressão alta, má postura,
cansaço, doenças cardíacas, es

tresse etc. - que poderiam ser

evitados pelo simples hábito de

por o corpo em movimento. An
dar e dançar são atividades que

ajudam a combater este mal, mas
aqui defenderemos uma prática
que tem crescido ao longo dos

anos, que ajuda a exercitar o cor

po, proteger o meio ambiente e

manter a mente ativa. A prática
de pedalar. '

Com o corre-corre das cida
des dificilmente encontramos al

guém que prefere ir pedalando ou

andando para o seu trabalho. O

que poucos levam em considera

ção é que, quando a distânciá não
é muito grande, isso pode trazer

benefícios para o corpo, pois se

trata de um hábito saudável que
ajudará à. evitar o sedentarismo

,

colocando o corpo em movimen-

to e queimando aquelas tão inde

sejáveis calorias e gordurinhas.
Ir para o trabalho pedalando

ou andando, além de cuidar do

corpo, ajuda a proteger o meio

ambiente, pois evita o gasto de
combustíveis e reduz a poluição
do planeta. Mas isso tudo ainda
não é tão bom quanto o beneficio

que a atividade traz para a mente.

Andar ou pedalar exercita o cor

po e nos ajuda a distrair a mente

quando nos coloca em contato
com a natureza e nos dá um tem

po para avaliar e organizar os

pensamentos, ideias, inquieta
ções da nossa mente. É o tempo
que utilizamos a nosso favor, pois
melhoramos a nossa qualidade
de vida.

* Calcule bem o tempo que será gasto durante o percurso
para que não seja preciso andar ou pedalar rápido.

* Converse com seus colegas e forme um grupo de ciclis
tas, assim você não precisará fazer todo o percurso sozinho.

* Apoie esta prática e divulgue esta ideia. Diga não ao se

. Ldentarismo e ajude a proteger ameia ambiente.
_'" <_ , .,. __ Zi.'-=. � ��_

""",,,,,,, .. _.,,,,., ·
.... ·.·_H. __ P. i;·�._�::<
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Bernt Entschev
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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o que desejo ressaltar é a
importância de o profissional
construir um plano próprio; que -

funcione de maneira paralela ao

elaborado pela companhia

Plano de carreira, você já
construiu o seu?

.f

Descobrir o propósito de sua vida
e o que faz você se sentir entusiasma
do em realizar algo é o que motivará
a difícil escalada até o alcance de
seus sonhos. Parece utópico, mas não
é. Todo profissional precisa de uma

forte motivação que o faça levantar
todos os dias. Algumas pessoas levam
anos para trabalhar com o que gos- .

tam, mas não importa quão longe
isso esteja, precisamos usar isso como
o nosso objetiuo de vida. .

Muitas vezes nospegamosconfu
sos. Quer um exemplo? De todas as .

pessoas que você conhece, quantas
sabem aonde querem chegar? Quan
tas lhe responderiam sem titubear?

Acredite, não possuir um alvo, uma
forte aspiração, nos deixa à deriva,
lias coloca na zona de conforto e nos

afasta cada vez mais da realização
profissional.

Hoje lhes contarei um momento

de minha própria carreira. Houve
uma circunstância que me fez refletir
sobre como todos necessitam de um

plano baseado em seus desejos.
Logo que comecei trabalhar em

uma empresa multinacional de
grande porte, identifiquei-me com
suas políticas e seus valores. Isso fez
com que eu decidisse que eu gostaria
de me aposentar.nela. A empresa
costumava acolher todos os profis
sionais que lá entravam, e comigo
não foi diferente. Elaboraram o meu

plano de carreira na organização.
Quando o plano ficou pronto,

fiquei maravilhado. Poderia ter um

futuro próspero, só dependia demim
mesmo. No decorrer dos anos seguin
tes fui promovido diversas vezes e,

com isso, também morei em diversas
cidades do Sul, Sudeste eNordeste,
como já contei nas, colunas anteriores.

Entretanto, em um dado momen

to, recusei uma nova transferência
. por razões pessoais e fui demitido

da companhia. Com isso, percebi
que nada restava do meu plano de
carreira - que só era aplicável àquela
empresa. Vi-me perdido e percebi,
nesse momento, a importância que
um plano de carreira elaborado por
nós mesmos tem em nossas vidas.
Aliás, planejamento para qualquer
coisa: finanças, filhos, investimentos, ..
poupanças ou aposentadoria. Nesse
caso, quando falamos de trabalho, em
um dia podemos estar empregados e

felizes e no outro não. É a realidade.
No meu caso, precisava de um novo

plano. Elaborei, segui, decidi empre
ender e passei a lição aos meus filhos.

Deixo muito claro que apoio as

empresas que adotam essa prática,
infelizmente são poucas que o fazem.
O que desejo ressaltar é a importância
de o profissional construir um plano
próprio, que funcione de maneira pa
ralela ao elaborado pela companhia.
Muitos profissionais me procuram
buscando um direcionamento para
suas carreiras. Geralmente os per
gunto sobre seus planos de carreira, e,
em grande parte das vezes, o próprio
profissional percebe que falhou nesse

aspecto e por isso se vê frustrado. Ou
êstá fazendo algo que não gosta, ou
trabalha em uma empresa com valo
res diferentes dos seus ou, infelizmen
te, está desempregado.

Quando não possuímos um
plano acabamos tomando atitudes
baseadas apenas em nossa intuição
ou emoção. O problema é que aqui
estão as maiores chances de erro.
O prazer do planejamento está no

caminho, mas ainda devemos deixar
um espaço para eventuais ajustes na
rota. Como todos sabem, imprevistos
acontecem e, da noite pata o dia,
podemos mudar de ideia e decidir
um futuro totalmente diferente. Da
qui em diante, você pode fazer o seu.
Mãos

ã

obra .

Pesquisa revela perfil
ético dos brasileiros

.no trabalho
Segundo levantamento da ICTS, 380/0 dos profissionais aceitaria
suborno e 180/0 furtaria dinheiro da empresa em que trabalha

FONTE

Revista Época .

Quase 70% dos entrevista

dos está disposto a agir de forma
antiética de acordo com as cir

cunstâncias.

O brasileiro costuma re

clamar da corrupção e falta de

ética na política. Mas será que
no dia a dia, adota.uma postura
ética no trabalho? Para encon

trar respostas para essa pergun
ta, consultoria ICTS elaborou

-

a
.

pesquisa "O perfil ético dos

profissionais nas corporações
brasileiras'; feita com 3.211

profissionais de 45 empresas
brasileiras. De acordo com o

estudo, apenas 11% dos entre

vistados não seguem o .códígo
de ética da empresa em que
trabalham. Por outro lado, 69%
afirmaram ser flexíveis, e estar

dispostos a agir de forma ética

ou antiética de acordo com as

circunstâncias.

A pesquisa levou em conta

o comportamento dos profis
sionais diante de dilemas éticos

como denúncias, furtos e subor

no. Confira abaixo, os principais
resultados do estudo.

Denúncia

56% dos entrevistados so

mente denunciariam atos anti

éticos cometidos por colegas de

trabalho se fossem incentivados

pela empresa. Entre asmulheres,
essa proporção é de 61%, o que
mostra que elas tendem a hesitar

mais em relação à essa questão.

Convívio

52% dos profissionais não

teriam restrições em conviver em

ambiente com atos antiéticos. O

Índice sobe para55% e 59% para
não'graduados que ganham até

R$ 3 mil por mês e níveis opera

cionais, respectivamente.

Atalho
-

Outro ponto abordado no

levantamento é a questão do ata
lho dentro das corporações. De
acordo com os resultados, 48%
dos profissionais adotariam atá
lhos antiétícos para atingir suas
metas. Este Índice chega a 50%
no caso dos homens e a 53% em

adultos (maiores de 34 anos).

Furto

Em relação ao dilema ético

do furto, 18% dos pesquisados
admitem que furtariam varares
consideráveis da organização. O
índice é mais alto para homens

(21%), nível operacional (24%)
e não graduados (25%).

Suborno

Os dados apontam também

que 38% dos profissionais acei

tariam suborno para beneficiar

urn fornecedor dependendo das

circunstâncias. Entre homens

não graduados, essa procenta
geméde43%.

Presente

A aceitação de presentes tam
bém foi levada em conta na pes

quisa Cerca de 40% dos profissio
nais beneficiariam urn fornecedor

em troca de brindes. No nível ope
racional a taxa é elevada a 43%.

Informação
Segundo o estudo, 28%

dos profissionais usariam in

formações confidenciais para

proveito próprio ou para ter

ceiros. Entre gestores e profis
sionais graduados, esse Índice

é ainda maior (32%).
Para o responsável pela pes

quisa, Renato Santos, gerente da

unidade de negócio Análise de

Aderência à Ética Empresarial da
ICTS, é importante que as empre
sas realizem a gestão da ética de

forma clara, contínua e pragmátí
cá. "O primeiro passo para a pre

venção (de comportamento ético
incompatível com o da empresa)
está na seleção de pessoas'; diz.
Segundo ele, também é necessá
rio criar iniciativas que evitem

urnamudança de comportamen
to dos funcionários, como um co

mitê de ética, canal de denúncias, .

entre outros.

Medidas como essas podem
evitar possíveis fraudes contá

beis ou mesmo favorecimento

de fornecedores com orçamen
tos inadequados, por exemplo.
De acordo com Santos, outro

fator que tem contribuído para
aumentar a demanda pela ges
tão da ética é o Projeto de Lei

6826/10, batizado de Lei Anti

corrupção, que define a respon

sabilização adminis�ativa e civil

de empresas que pratiquem
atos contras a Administração
Pública nacional e estrangeira.
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A Imobiliária Itaivan promove mais uma Grande

Ação de Venda de imóveis de Jaraguá do Sul.

A ação acontece nos dias 04, 05 e 06 de
Julho na sede da Imobiliária ltaivan.

As melhores oportunidades para quem
quer comprar ou vender um imóvel.

IMOBILIÁRIA
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5 IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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�itaivan
5 IMOBILIÁRIA

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

IMOVEIS DE

LANÇAME 'TO

Localização tranquila e privilegiada!
A partir de R$193.000,00

Entrada + financiamento bancário!

Área privativa de 79,30m2
'Suíte + 01 dormitórios

Edifício com 02 elevadores!

A partir de R$ 248.,900,00

•
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.• Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo
.",.,,� Suíte + 01 dormitórios
�O'

"

, Área privativa: 77,31 m2

Salões de festas decorado e mobiliado!

A partir de R$ 199.0000,00
Entrada + financiamento bancário!

[
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,
o

i

Ref. 4987 - Baependi
Suíte + 02 dormitórios

Área privativa: 115,74m2
02 Salões de festas!

, A partir de R$ 335.000,00
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1t5 IMOBILIAR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS'
P O,' 'T'OS

Conquiste bem-estar e acornootdaoe
de ter tudo ao seu alcance *

.

, Fon� (47) 305f$",341Z / B82Z..9Sf)O
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DoE
LANÇAM"ENTOS

Plantão

LANÇAMENTOS
478,822 9850

Residencial

De(('EW\;(;a.

4 Pavimentos - 16 apartamentos
Sacadas revestidas com pastilhas

Preparação para split na sala e dormitórios
Salão de festas com churrasqueira e .bwc

Massa corrida no interior dos apartamentos
Agua, luz e gás individuais.

Incorporação sob o nOR.3-62.749
A artamentos com suíte- -+ uni"�quarto.
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS DE
LANÇAMENTOS

! Res.
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.Ref. 5039 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Área privativa: 63,91 m2
·A partir de R$ 159.366,52
·Pronto para morar!

,,,;� P I a n tão

LANÇAMENTOS
4788229850

.Ref. 4940 - Amizade
·01 5uítes + 02 demi
·Área privativa:119,80m2
·A partir de R$ 433.698,30
·Entrega: Maio/2014

..

.Ref.0027 - Nova Brasília
=Salas comercias
.Apartir de área privativa: 41 ,86m2
.Apartir de R$ 157.594,53
.Entrega Junho/2015

Res. Bolgari

·Ref. 5307 - Czemiewicz
·5uíte + 01 dormitório
.Área privativa: 77,92m2
.A partir R$ 222.600,00
·Entrega final de Março/2014

.Ref. 5407 - Amizade
·5uíte + 01 dormitório
.Área apartir de: 76,26m2
·A partir de R$ 180.000,00
=Entreqa Setembro/2014

·Ref. 5158 - Piçarras
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privatiVa:135,48m2
·A partir R$ 339.667,49
·Entregue em Outubro/2014

• Ref. 5351- Piçarras
• Suíte + 02 dormitórios
• Área privativa do imóvel:74,79m2
• A partir de R$ 249.587,95
• Entregue Novembro/2016

·Ref. 4843 - Vila Lalau
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 93,15m2
.A partir de R$ 266.000,00
=Pronro para morar!

.Ref. 5091 - Centenario
·02 dormitórios
.Área privativa: 61 ,47m2
·A partir de R$ 154.000,00
.Pomto para Morar!

�e's. Triuggio
,

.Ref. 5278 - Jaraquá 99
·02 dormitórios
.Área privativa: 47,83m2
·A partir de R$ 108.832,16

·Ref. 5292 - Nova Brasília
·Suíte master + 02 demi
.Área privativa: 157,04m2
·A partir de R$ 765.203,65
=Entreqa Março/2014 .. ee- "

·Ref. 5042 - Amizade
·02 dormitórios
·Área privativa: 53,37m2
·A partir de R$ 154.231,26
.Entrega Dezembro/2013

.Ref. 5413 - Amizade
·02 dormitórios
.Área privativa: 54,72m2
·A partir de R$ 150.000,00
=Pronto para Morar!

·Ref.5396 - Ilha da Figueira
·02 dormitórios
.Álea privativa: 50,43m2
·A partir de R$ 125.000,00
·Entrega: Março/2014

·Ref. 5001 - Piçarras
.Suíte + 02 demi
.Área privativa: 124,67m2
.A partir de R$ 497.733,37
.Entrega Maio/2013

·Ref. 5004 - Centro/Guaramirim
·02 dormitórios
.Área privativa: 80,96m2
·A partir de R$ 245.471,07
·Entrega Maio/2014

.Ref.5002 - Centro
·03 Suíte
.Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$505.227,28
.Entrega: Abril/2013

·Ref.5094 - Nova Brasília
.Duplex / 03 dormitórios
·Área privativa: 148,45m2
.A partir de R$ 430.000,00
·Pronto para Morar!

.Ref. 4783 - Centro
·02 dormitórios
.Área privativa: 72,1 Om2
·A partir de R$ 215.000,00
=Pronto para morar!

oRef.493·7 - Baependi
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 102,01 m2
·A partir de R$ 453:952,71
.Pronto para morar!

·Ref. 5253 - Amizade
.Suíte + 02 Demi
.Área privativa: 127,39m2
.A partir de R$ 450.000,00
·Entrega Setembro/2015

---..,.

Res. Bolgari

·Ref. 5304 - Jaraguá Esquerdo
·02 dormitórios
.Área privativa: 92,12m2
·A partir de R$2oo.000,00
.Entrega Novembro/2014
Res Pérôla

.Ref. 5307 - Czemiewicz .Ref. 5036 - Vila Nova
·01 5uítes + 01 dormitórios ·02 dormitórios
.Área privativa: 77,92m2 .Área privativa: 64,0Qm2
·A partir de R$ 222.600,00 ·A partirde·R$195.950,42
.Entrega Março/2014 =Errtreqa: Agosto/2015
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·Ref.5058 - Nova Brasília oRef. 4935 - Baependi
in
w

·Suíte + 02 dormitórios .Suíte + 02dormitórios '"
"·Área privativa: 9O,93m' .Área privativa: 123,45m2.A partir de R$ 225.000,00 .A partir de R$ 322.730,37=Pronto em Agosto/2015 .Pronto para morar! .,'.

·Re(5405 - Jaraguá Esquerdo
.02 dormitórios
·Área privativa: 62,47m'
.A partir de R$141.000,00
·Entrega Agosto/2014

.Ref. 5090 - São Luiz
• 02 dormitórios,
·Área privativa: 60,44m'
=Apertír de R$149.ooo,00

•Ref. 5005 - Centro
·Suíte + 01 dormitorio
.•Área privativa: 68,23m2
·A partir de R$202.482,75
·Entrega: Maio/2014

·Ref. 5392 - Rau
·Suíte + 02 dormitórios
•Área privativa:82,05m2
·A partir de R$ 189.880,00
=Entreqa maio/2015
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IMOBILIÁR.IA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC-

- Ref. 2486 Centro
- Terreno com ótima localização.
- Área do Terreno; 1.364,40m2
- R$1.690.000,00

- Ref. 2625 - Nova Brasília
- Terreno com ótima localização.
- Área do Terreno: 1496,00m2
- R$1.200.000,00

-Ref. 7421 - Rau
=Sulte master + 02 demis
-Área imóvel: 270,00m2
-R$ 650.000,00

- Ref. 2502 Vila Lenzi
- Terreno com ótima localização.
- Área do Terreno: 448,00m2
- R$ 1800.000,00

-Ref. 7474 - Guaramirim
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 342,00m2
-R$ 500.000,00

-Ref. 5342 - Amizade
-02 dorm itórios
-Área imóvel: 79,40m2
-R$179.000,00

-Ref. 6705 - Baependj
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 330,00m2
-R$ 750.000,00

-Ref. 4789 - Baependi
-Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel:145,00m2
-R$ 275.000,00

-Ref. 7469 - Guaramirim
-03 dormitórios
-Área imóvel: 150,00m2
-R$ 390.000,00

-Ref. 7559 - Centenário
-Suíte + 03 dormitórios
-Área imóvel: 170,00m2
-R$ 280.000,00

-Ref. 7378 - Nova Brasília
-02 Suítes + dormitórios
-Área imóvel: 304,00m2
-R$ 560.000,00

-Ref. 4746 - Baependi
- Suíte + 02 dormitórios
-Área imóvel: 125,00m2
-R$ 225.000,00

-Ref. 2534 - Amizade
=Terrenocom ótima localização.
-Área do Terreno: 1.715,05m2
-R$ 290.000,00

-Ref. 2521 - Água verde
-Terreno com ótima localização.
-Área imóvel: 1.092,00m' ,

-R$ 590.000,00

-Ref. 7497 - João Pessoa
-Suíte + 03 dormitórios
-Área imóvel: 277,00m2
-R$ 380.000,00

-Ref. 5129 - Centro
-03 Suíte + 01 dormitórios
-Área imóvel: 560,59m'
-R$ 1.650.000,00

-Ref. 5363 Centro
=Sulte + 02 dormitórios
-Área. imóvel: 112,90m2
-R$252.000iOO

-Ref. 7578 - Vila Lenzi
-São 02 casas

=Área imóvel: 399,00m2
-R$175.000,00

-Ref. 2653 - Vila Lenzi
- :rerreno com ótima localização.
-Area do terreno: 155.798,94m'
-R$900.000,00

- Ref.7446 - Centro
- Imóvel comercial / 03 dormitórios
-Área imóvel: 290,00m2
-R$1.200.000,00

-Ref. 7532 - Três Rios do Norte
-03 dormitórios
-Área imóvel: 145,25 rn"
-R$ 215.000,00

-Ref. 2471 - Nova Brasília
-Terreno com ótima localização.
-Área imóvel: 148,01m2
-R$ 580.000,00

.

-Ref. 6645 - Tifa Martins
-Suíte +·02 dormitórios
-Área privativa imóvel: 150,0001'
-R$ 180.000,00
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-Ref. 2431 - Nova Brasília
=Terreno com ótima localização.
-Área do Terreno: 1530,90m2
-R$ 850.000,00
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 2340.e 2341
Três Rios do Sul

_
Terrenos Residencia is

Área apartir de: 2.334,40m2
A partir R$ 120.000,00 oRef. 2284 _ Três Rios do Sul

oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 331 ,37m'
oR$ 87.000,00

�������m�����m�����������������������

oRef. 2466 _ Centro
oTerreno Comercial c/ 0210tes
oArea do Terreno: 569,68m'
-ss 160.000,00

oRef. 2617 _ Jaraguá Esquerdo
oTerreno Residencial
oArea imóvel: 548,50m'
oR$ 375.000,00

oRef. 2651 _ Três Rios do Sul
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 390,00m'
oR$ 135.000,00

oRef.2430 _ Três Rios do Sul
=Terreno Residencial
oArea do Terreno: 332,45m2
-ss 95.000,00

oRef:2645 _ Chico de Paulo
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 420,00m'
oR$ 140.000,00

oRef. 2654 - Vila Nova
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 393,25m'
oR$142.000,00

oRef.24:Z4 _ Nereu Ramos
oTerreno l.ot, Demathê
-Area imóvel: 418,51m'
oR$120.000,00

oRef. 2496 _ Vila Nova
-Terreno Residencial e comercial
oArea do Terreno: 31S,00m'
oR$1S0.000,00

oRef. 2562 - Vila Lenzi
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 442,00m'
oR$160.000,00

oRef. 2550 _ Amizade
oTerreno comercial
oArea imóvel: 456,53m'
oR$ 245.000,00

oRef. 2450 _ Jõao Pessoa
oTerreno residencial e comercial
oArea do Terreno: 748,50m'
-ss 88.000,00

oRef.2420 _ Amizade
oTerréno.
oArea imóvel:306,34m'
-ss 94.000,00

oRef.2647 _. Schroeder
oTerreno Residencial
oArea do Terreno: 498,22m'
-R$ 75.000,00

oRef. 2223 _ Amizade
oTerrenos Residenciais
.Area do Terreno: 329,74m'
oR$117.000,00

oRef. 2605 _ Três Rios do Sul'
oTerrenos Residenciais
oArea do Terreno: 313,80m'
oR$ 80.000,00

oRef.2592 _ Três Rios do Sul'
oTerreno Comercial

.

õArea do Terreno: 437,26m'
oR$ 90.000,00

oRef. 2623 _ Três Rios do 'Sul
oTerreno. Residencial
oArea do Terreno: 351,00m'
-ss 95.000,00

oRef. 2498 _ Viia Nova
oTerreno Rsidencial
oÁrea do Terreno: 442,00m'
oR$ 110.000,00

oRef. 2567 _ Nereu Ramos
oTerrenos Residenciais
oArea imóvel: 300,74m'.
• A partir de R$100.000,00

oRef. 2628 _ Amizade
oTerreno de esquina
oArea imóvel: 139,97m'
oR$170.000,00

oRef. 2609 _ João Pessoa
o021otes
=Ótirna Localização
oR$ �O.OOO,OO

oRef.2547 _ Chico de Paulo
oTerreno residencial e comercial
oArea do Terreno: 390,00m'
oR$98.qOO,00
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oRef. 2600 _ Schroeder
o 1 Lote na promoção
oArea imóvel: 392,00m'
oR$ 92.000,00
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oRef.2624 _ Três Rios do Norte
;,Terreno' Residencial
oArea imóvel: 330,00m'
-ns 90.000,00
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Vida no Trabalho

Brasilelros são os profissionais
mais estressados do mundo

FONTE

InfoMoney

Uma pesquisa feita pela
empresa de recrutamento Ro

bert Half revelou que os bra
sileiros são os profíssíonais
mais estressados do mundo.
Mais de 40% dos trabalhado
res sofrem frequentemente de

,

estresse e ansiedade em seu

emprego, enquanto a média
mundial ficou em 11%.

O estudo entrevistou 1.775
diretores de Recursos Huma

nos de 12 países, sendo 100

'do Brasil. Se contabilizar os

diretores de RH que trabalham
com profissionais que sofrem
estresse e ansiedade às vezes,

'

o índice,brasileiro sobe para
940/0. Apenas 2% não se sen

tem estressados e 4% sente os

sintomas poucas vezes.
O Chile aparece em se

gundo lugar, com 33% dos
entrevistados que afirmaram

. trabalhar com funcionários es

tressados. Já na outra ponta da

lista, está a França, onde ape
nas 2% dos. diretores de RH

disseram trabalhar com pro
fissionais muito estressados.

Causas do estresse

Quando questionados so

bre os fatores que contribuem
para o estresse e ansiedade
dos colaboradores, o exces

so de carga de trabalho foi a
causa. mais apontada pelos
diretores brasileiros (52%),
seguido pela falta de reco

nhecimento (44%) e pressões
econômicas (38%).

Já em relação às iniciativas

que podem ser implantadas
pelas companhias para dri
blar esse problema nos fun

cionários, 60% responderam
que apostam no trabalho em

equipe e 51% acreditam na

reestruturação das funções de
trabalho e tarefas.

FONTE

UOL

Entendidos de que ética
tem ampla relação com os

princípios ideais da condu
ta humana, e moral à prá
tica dos bons costumes em

sociedade, ao entrarmos

de cabeça no assunto fica
difícil entender porque es

ses dois conceitos não ca

minham juntos na prática,
já que (na teoria) ambos

poderiam, basicamente, ser
aplicados como consequên
cia um do outro.

Pensando-os separada
mente, no caso da moral, é
mais comum a .encontrar
mos em nosso dia a dia, vis
to que exercer uma conduta
moral é premissa básica

para se ter a mínima acei

tação em sociedade, como

jogar lixo no cesto de lixo,
por exemplo. Já a ética é algo
mais profundo, ligado ao ca

ráter construído ao longo da

vida, mas que não necessa

riamente lhe torna suscetí
vel a algum tipo de punição
ou exclusão por uma atitude
considerada não ética pela
maioria, como fazer a coleta
seletiva do seu lixo.

Levando esses conceitos

para o universo corporativo
e fazendo uma análise mui

to particular, acredito que
a facilidade no acesso ao

julgamento da maioria pelo
certo e pelo errado através
dos meios de comunicação,
somados à nítida escassez

de educação familiar, tornou
as pessoas muito mais pre
paradas para o exercício da
moral com suas gentilezas,
mas facilmente corrompidas
quando colocadas à prova de
seu caráter.

Exemplos disso estão
nos desabafos surpreenden
temente sinceros de quem
costuma ter sempre um dis
curso pronto, nas decisões
individuais de impacto cole-

tivo ou nos trabalhos coletí-:
vos de avaliação individual,
na pressão para se manter

sempre bem relacionado e

no constante jogo de inte

resses que precisamos saber
lidar diariamente.

.

Mas como ficaria então

o papel de um líder ao as

sumir a posição de propul
sor de Um ambiente de tra
balho mais ético em meio

. a um universo altamente

competitivo, para estimu

lar o exercício de alguns
valores entre sua equipe,
de modo que isso se torne,

.

no futuro, parte do caráter
de cada um deles?

A reflexão fica ainda
mais desafiadora ao perce
ber a amplitude das variá
veis envolvidas no coritexto
da ética, pois o que pode ser

ético para mim, pode não

ser paravocê, e cá entre nós,
na prática, nunca haverá ar

gumentos suficientes para
fazer o outro acreditar que

DIVULGAÇÃO

uma atitude foi eticamen

te correta ou incorreta se

ambos não forem anterior-
,

mente semelhantes em seus

.valores,

Devaneios à parte, deixo
a reflexão a outras cabeças
pensantes na esperança de

que um dia esse assunto es

teja mais presente, não só

nas grandes convenções,
mas nas conversas de cor

redor, nas rodas de bar ou

quando ninguém estiver

olhando.

TALENTG E SUCESSO I QUARTA-FEIRA, 3 DE JU,LHG DE 2013
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Demonstrando que o Brasilmerece

enriquecer suasfontes de estudos a -

participação especial é da Dra.ADRIA
NAMARTINSSILVA, advogada na área

empresarial, professora de Direito Civil
e Empresarial (UNICURlTIBA e UNIN

TER), mestre em Direito Empresarial, es
clarecendo que "indaga-se que tipo de
manifestaçãopopularestámovimen
tando o "gigante brasileiro"num coro

de vozesmúltiplas com o objetivo de
acordá-lo da inércia que se abateu
no solo brasileiro?O chamamento

glorioso do: "vem pra rua, vem" e to
dos comovidos com a comoção social
instalada inicialmentepelo aumento
daspassagens de ônibus, pelamisera
quantia de vinte centavos?! Como
podemos entender tanta indignaçãQ?
No cenário dos direitosfunâamen-

I 1 d'a

OS MANIFESTO.S, O FUTEBOL E A EDUCAÇÃO ...

ISTO AQUI, O QUE É?
"Isto aqui, ô ô, é um pouquinho

de Brasil iá iá, desteBrasil que can
ta e éfeliz, feliz, feliz... É também
um pouco de uma raça, que não
tem medo de fumaça ai, ai, e não se
entrega não... [Caetano Veloso)':

Em meio a tantos manifestos,
tantas reinvindicaçôes, ao clamor da
sociedade por um país com políticas
mais éticas, por decisões mais justas
e por dignidade social, mais um título

foi conquistado.
Foi bonito ver o povo nas ruas

com as cores do Brasil, buscando
seus direitos, ideais, e ainda melhor,
repudiando qualquer ato de violência

que infelizes arruaceiros tentavam
praticar. .. Esse é o nosso país!

Essa mesma alegria foi contagia
da a cada gol que a seleção brasileira
conseguia conquistar, a cada suspiro
que inspirava a vitória e aclamada
com o grito de "é campeão

li

ou "tetra

campeão (Copa das Confederações)':
Contudo, o que se espera é tam

bém a conquista nas salas de aula, o
progresso nas instituições de ensino,
e a formação de "seres pensantes"
e não somente de "engolidores de
matérias':

O que torna o Brasil bonito e

atraente é justamente essa mistura

Advogada e Professora

http://janainach.blogspot.com.br

de cores, culturas, dialetos e filoso
fias de vida, equilibrados diante da
mesma legislação vigente.

A Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 6Q, é especifica ao

mencionar que são devidos a todos
os cidadãos os "direitos sociais a

-educaçõo, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados': Ou
seja, devemos saber lutar por nossos
direitos, nos alegrar com as conquis
tas do nosso país, e acima de tudo,
respeitar todo e qualquer cidadão,
independentemente das diferenças
existentes, e para isso, precisamos de
mais educação. Os ensinos funda
mentais são essenciais para que a

busca pela igualdade de condições
seja efetiva, em que pese as flagran
tes cenas de desrespeito aos preceitos
constitucionais, em especial por
aqueles que detêm o poder em suas
mãos, e ao invés de assumir posturas
éticas, se deixam levar pela sensação
de reinado absoluto.
<'

Ao simples modo de agir, o ser hu
mano opta por valores, orientações,
desejos, vontades e objetivos, os quais
devem estar envolvidos com atitudes

éticas, afim de que sua interação
com a sociedade possa ser acompa
nhada dos fins almejados, e para isso,
precisamos de educação.

As ideologias formadas em cada
momento histórico, agregadas
com as particularidades culturais,
desenvolvimento tecnológico e social,
visam segurança e preservação de
valores qu.e venham a representar o

bem-estar comum e a proximidade
com a justiça social.

São esses sentimentos que tornam
o povo brasileiro encantador, que
fascinam aqueles que visam apri-

.

morar seus estudos e trabalhos, que'
acolhem aos estrangeiros que por
aqui passam, ou que, por aqui per- .

manecem; a alegria e vontade de ser

feliz. Não há obstáculo que impeça a

fé brasileira, a alegria de nossas con

quista e a luta, em crescente evolu

ção, de efetivas posturas eticamente
corretas.

Afinal, "Brasil, meu Brasil bra
sileiro, meu mulato inzoneiro, vou
cantar-te nos meus versos, o Bra

sil, samba que dá, bamboleio que
faz gingar, o Brasil do meu amor,
terra de Nosso Senhor, Brasil, pra
mim, pra mim, pra mim ... (Ary
Barroso)."

Argumentações Especiais
tais, o lado dramático e cruel dos
moviméntos sociais de nosso "gigante
pais"gira em torno da situação edu
cacional. O homem da camada social
dominante tiraproveito das deforma
ções de sua concepção demundo. Ao
mantera ignorância, preserva-se sua
posição demando, com osprivilégios

-

correspondentes;Omesmo não suce
de com ohomem do "Povo':As defor
midades de sua concepção de mundo
atrelam-se, deforma constante, a
um estado de incapacidade, miséria
e subserviência. Transformar essa
condição humana, tão negativa para
a sociedade brasileira, nãopoderia
ser uma tarefa exclusiva das escolas.
É reconhecido não apenas o direito
de todas aspessoas à educação,mas
que esta deve visar o pleno desenvol-

vimento da personalidade humana,
na sua dignidade; devefortalecero
respeitopelosDireitosHumanos e as
liberdadesfundamentais; deve capa
citar todas as pessoas aparticipar
efetivamente de uma sociedade livre.
A educação deve serbaseada nos
principios ético-moral, afetivo-ema
cional, cognitivo, nummundo onde
todos os aspectos da vida estão cada
vezmais-dependentes do progresso
cientifico e tecnológico, apromoção
de competências e educação nos
setores da Ciência, é indispensável .

em todas as naçõespara a criação de
cidadãos cientificamente e tecnologi
camentemais aptos a lutarpor uma
causa, deformapacifica, inteligente,
comfoco na verdadeira necessidade e
carência da nossa realidade social':

_l4J.tltJ .._� ... c......J_o;::

Aprendizagem
• •

na prunerra
infância

Pais e educadores avaliam o

efeito benéfico da escola nos

primeiros anos de vida

FONTE

Grupo Marista

Saber o melhor mo
mento de colocar os fi
lhos na escola é sempre
uma decisão importante
para os pais. Especialis
tas em educação infantil
ponderam que começar
a vida escolar cedo con

tribui de maneira signi
ficativa na formação do
indivíduo.

O ingresso dos alu
nos no colégio, logo nos

primeiros anos, favorece
a construção de apren
dizagens gerando benefí
cios ao longo de sua vida.
A aprendizagem nesta

fase possibilita o conví

vio 'social, o contato-com

estímulos, e a autonomia.
Os pequenos vivenciam
diferentes situações e

emoções, para interagir,
criar, fazer descobertas e

estabelecer entendimen
tos sobre o mundo.

liA primeira infância
é a base para as outras

etapas da vida. Propor-

cionar experiências. nesta
fase colabora na formação
integral da criança, que
tende a se tornar um ado
lescente e, posteriormen
te, um adulto mais solidá

rio, crítico, responsável,
ético e cidadão", enfatiza
Andréa Gomes Cardoso,
diretora educacional do

Colégio Marista São Luís,
onde os alunos começam
a aprendizagem de ma

neira lúdica a partir dos
dois anos de idade.

Mãe de Rafael, 3, Lu
zia Nalú Pires acompa
nha o desenvolvimento
do filho desde que o ma

triculou aos dois anos no

Colégio. "O convívio so

cial, a rotina mais regra
da e os estímulos que ele
recebe ajudaram muito
em casa, principalmente
na hora de desfraldar, um
momento de. transição
importante para a crian

ça. Os ganhos são muitos
na comunicação, na inte
ração com as outras pes
soas e na forma de lidar
com as situações", diz.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

Ester conta a Cassiano sobre a ameaça que Alberto fez
a Samuca, e diz que se sente refém do ex-marido. Cassiano
resolve tirar Samuca da casa de Alberto. Ester avisa a Alberto

que Samuca ficarásob a proteção de Cassiano. Dionísio avisa
a Guiomar que demitiu Doralice, por acreditar que ela tenha
roubado seu relógio. Ester confrónta Dionísio, acusa-o de co

varde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio
que pertence a sua família,

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Fabinho se faz de vítima para Plínio e acusa Amora de ser

mau-caráter. Bárbara tenta se reconciliar com Natan. Bento e

Amora incentivam Plínio a descobrir quem é Fabinho. Wilson
comemora seu divórcio. Lucindo foge de Damáris e beija Nice.

Filipinho e Tábata chegam ao Rio de Janeiro. Luz avisa a Malu

que vai trabalhar na TV para provocar Bárbara. Charlene leva
Pedrinho para casa. Verônica consola Renata. Nancy cuida de
Tito. Amora leva Plínio para falar com Çlilson e Salma. Giane
critica Amora para Bento. Fabinho analisa as fotos que tirou de
Amora e Bento. Plínio fica abalado com o que descobre sobre
o filho. Tábata faz um truque para que Filipinho seja fotograta
do por paparazzis na praia. Xande e Luz dlscutern, Caio aborda
Giane no shopping e diz que poderia ser modelo. Perácio con
traria Brenda e autoriza Rosemere a iniciar uma reforma em

sua casa. Amora acusa Malu de ter ajudado Fabinho. Damáris
decide ir ao aniversário de Lucindo no Cantaí.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Paloma se afasta de Bruno, mas Paulinha os une nova

mente. Valdirene discute com a famllia de Carlito. Paloma so

fre ao admitir que ama Bruno. Jacques tenta se aproximar de
.

Aline. Félix tem uma ideia para descobrir quem é a amante de

César. Pilar fala a Bernarda que Pau linha não vai mais ficar
com Bruno. Perséfone conta para Glauce que Joana a ques
tionou sobre o prontuário de Luana. Atnio fala de parte de sua

Sangue Bom
Amora acusa Fabinho de chantagem na frente de Plínio

Se embriga demarido emulher ninguémmete a colher, em
combate entreAmora (SophieCharlotte) eFabinho (Humberto
Carrão) é melhor sair de fininho. A it-girl vai chegar com Ben
to (Marco Pigossi) na casa de Plínio (Herson Capri) para soltar
que o querido filhinho do cineasta anda lhe fazendo ameaças,

vida corno Gentil para Renan, que comenta com César. Ama
rilys pede para Laerte usar seus óvulos na fertilização do filho
de Eron e Niko. Patrícia pede para ficar com Michel. Alejo'mdra
manipula Ninho. Arnarilys tenta convencer Paloma a conversar

com Bruno.

• CARROSSEL - SBY . 20H30
orge, MáriO e Daniel brincam juntos de empinar pipa. Al

berto fica feliz ao ver o filho fazendo novas amizades e diz a

Rosana que Jorge aprendeu a empinar pipa muito bem, mas
Rosana não se preocupa com as novas amizades, No dia se

guinte, Mário e Daniel se encontram para passarem mais um

dia na casa de Jorge. Paulo e Kokimoto não acreditam que
seus amigos estejam brincando com o riquinho. Alberto dá ao
filho umabola de futebol e Rosana diz que Jorge não gosta de
jogar bola, mas o mauricinho intervém e diz que amou o pre
sente. Rabito vai ao encontro de Maria Antonieta e leva uma

bolacha canina para sua amada. Jorge mostra aos amigos sua
nova bola'e todos vão brincar juntos. Enquanto isso, os outros
alunos da Escola Mundial se encontram na casa abandonada

para discutirem como poderão fazer para Helena continuar a
dar aula para eles no próximo ano.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Ros�lia se irrita com a presença de Camila. Xepa fica

triste após receber a caixa com um peixe dentro. Miro 'pede
desculpas a Xepa pela brincadeira de mal gosto. Xepa e Lis
conversam sobre Édison. Édison briga com Alê e Rick. Pérola
diz a Feliciano que precisa de 100 mil reais,.com urgência. Os
sequestradores ficam impacientes e ameaçam François. Ju
lio César tenta disfarçar suas dores no peito.vltor Hugo fica
nervoso ao receber o pedido de resgate no valor de 50 'mil
reais. Isabela se diverte com a animação de Meg para o even

to de Catherine. Robério zomba de Graxinha e toma um soco

do amigo. Miro chega e separa a briga entre Édison e Rick.
Cintia demonstra a Édison que sabe que Xepá é sua mãe. Be
nito consola Lis, que chora ao lembrar do que aconteceu com

Dona Xepa. Dorivaldo e Ângelo conversam sopre a'palestra de
Xepa. Édison confessa a Cíntia que Xepa é sua mãe. Xepa se

entristece ao lembrar da palestra.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.·

Fofocas
Namoro de Pato com
Bárbara chega ao fim

Depois de muitas especulações, agora é
oficial. Chegou ao fim o romance do craque
Alexandre Pato com Bárbara Berlusconi. No
mês passado inclusive Pato passou alguns
dias de folga na Itália, se encontrou com Bár
bara e foi flagrado em uma foto beijando a

barriga da namorada, o que gerou comentá
rios de que seria papai, mas na última sexta

feira (28), através de sua página no Twitter,
Pato negou o fato. O jogador voltou ao Brasil
em janeiro deste 'ano para ser o novo reforço
do Corinthians, a�ós atuar pelo Milan.

Pierce Brosnan perde
filha para o câncer

Pierce Brosnan perdeu sua filha Char
lotte, de 41 anos. Ela morreu na última sex

ta-feira, vítima de câncer nos ovários, após
uma batalha de três anos com a doença.
"Nossos corações estão pesados com a per
da de nossa linda e queridamenina. Oramos
por ela e para que a cura para esta doença
esteja prestes a ser encontrada. Nós agra
decemos a todos por suas sinceras condo
lências", escreveu Brosnan em comunicado
à imprensa. A'mãe de Charlotte, Cassandra
Harris, com quem o ator se casou 1977, tam
bém morreu de câncer de ovário em 1991.

mas eles não esperavam encontrar com o bad boy ali. Ela vai
contar para Plínio que Fabinho ameaçou jogar o vídeo dele na
cama com suamãe na internet, se a jovem não se casar com ele.
Mas o garoto não vai deixar barato, vai falar que nem tem as

gravações e que aquilo tudo é armação da irmã de criação.

. -- -_.

Áriesa 20/3 a 19/4 - Fogo
Este dia pode ser muito pro

dutivo, principalmente para quem
trabalha por conta própria. Não
percaa chance de ajudar alguém
da família.A necessidade de segu
rança vai falar mais alto no amor.
O astral favorece a vida íntima e

conjugal. Cor: verde-claro.

fIlIIIIP Touro .

� 20/4 a 20/5 - Terra
..

.

. Hoje, você vai estar mais con-
vincente, 'podendo se expressar
com facilidade. Quem trabalha
com os meios de comunicação
pode ter um dia produtivo. No
campo amoroso, terá sucesso para
revelar suas emoções e sentimen
tos: declare-se agora. Cor: preto.

'. Gêmeos,..
21/5a20/6-Ar .... Evite ficar em evidência no

traballio. Sua capacidade de pla
nejamento vai estar em alta. No
campo afetivo, não perca a chance
de surpreender a pessoa amada. O
desejo de agradar sua alma gêmea
há de falar mais alto no decorrer
desta noite. Cor: vinho.

Da Câncer
'1...1 21/6a21/7-Água

Os amigos podem servir de
estimulo na realização de seus pla
nos. O dia favorece as relações de
amizade e o convívio social. Esta é
uma fase demelhoria no entendi
mento entre as pessoas. Você terá
sucesso ao tentar harmonizar o

seu romance. Cor: branco.

". Leão
.

.... 22/7 a 22/8 - Fogo
. Você pode chegar aonde quer,

mas terá que agir nomais comple
to anonimato. Tarefas que exijam
memória, silêncio e concentração
vão fluir bem. Não convém fazer
comentários sobre sua vida afeti
va. Se a palavra é prata, o silêncio
é ouro! Cor: tons escuros.

1 Virgem
(w.. 23/8 a 22/9

- Terra

Boa fase para investir no seu

aperfeiçoamento . profissional.
Trabalhar com o público pode ser
gratificante. A confiança e a leal
dade serão especialmente valori
zadas nesta quarta-feira. Boa fase

para investir em uma reconcilia
ção amorosa. Cor: marrom.

o deverdos poetas é cantar com seus povos
edarao homem q qye édo homêm:sonho e

anior;luz e noite; razão e desvario. PablO:Neruda
'

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A Lua índica que você deve

traçar algumas prioridades e se

manter fiel a elas. Somente com

determinação e força de vontade é

que poderá chegar aonde quer. O
astral é excitante no amor. Este é
um momento de grandes realiza
ções: siga em frente! Cor: branco.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Bom dia para somar forças
com as pessoas que comungam
dosmesmos ínteresses e objetivos.
Você pode ter êxito com atividades
mentais.Viagens podem favorecer
a relação a dois. No romance, suas

. ideias vão estar afinadas com as de

quem ama. Cor: branco.

r·.� �c:f!!����F090
Este é omomento de falarme

nos e de ouvir mais. Sua atração
pelo mistério deve aumentar con
sideravelmente nesta noite, por
isso, mantenha discrição a respei
to da vida amorosa. Cuidado, pois
um romance clandestino não está
descartado. Cor: azul-claro.

a Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Quanto mais prazerosa for a

sua profissão, maior será a sua ín
teração com os colegas ou clientes.
Sucesso no campo afetivo. O seu

poder de sedução vai estar em des

taque. É o momento de melhorar
consideravelmente o entrosamen

to com quem ama. Cor: laranja.

rrJ Aquário
,... 21/1 a 18/2-Ar

Bom dia para se dedicar as ta
refas conhecidas, que já são do seu
inteiro domínio. Quem trabalha
em casa ou por conta própria será

especialmente favorecido.A fase é
I das mais estáveis no campo afeti
vo, principalmente para quem já
tem compromisso. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você pode fazer sucesso com

atividades relacionadas a vendas,
marketing, publicidade e tudo que
envolva diversão, lazer e entre

tenimento. Mercúrio aumenta a

sua simpatia e poder de sedução.
Ótimo astral na hora da conquista:
aproveite! Cor: verde-claro.
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25 anos de dedicação
para a educação

Na Escola da Estrada Nova foram feste
jados em 3 de julho de 1960, os 25 anos de
magistério da professora Alvina Karsten

Schwedler. A homenagem foi 'organizada
pelos alunos, tendo à fren.te a ex-aluna
e auxiliar da escola Brunhilde Picolli. A
professora Alvina iniciou o magistério em

julho de 1935. Atuava na Escola de Rio da
Luz Vitória. Em novembro de 1936 foi no
meada para uma escola de�ão Bento dó.Sul,
Ela retornou a Jaraguá em maio ele 1945,
onde e exerceu suas atividades de magísté
rio nas escolas locais.

Loja de produtos
de alumínio

AnúnciO da Fábrica de Artefatos
de Alumínio Tupi, de junho de 1950,
'comunicava a abertura da lója em

Jaraguá. A filial estava situada na Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 131

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Co. II&nDlid aR
�tai �ilIl
��

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Dia doBombeiro
É muito fácil lhe dizer parabéns pelo seu dia! Mas para a mãe que teve um filho dentro da ambulância; a
família que não perdeu sua casa para as chamas da destruição; para o empresário que ainda consegue
manter o emprego de seus funcionários e a sobrevivência de sua família, para o banhista que já não
tinha mais fôlego e iria .se afogar, para o motorista que minutos pareciam horas intermináveis preso nas

ferragens. Para eles e muitos outros, o dia do seu plantão, é o Dia do Bombeiro. No fogo, na água, nas
ferrageris ou nas alturas não importando onde e quando esse era o dia, uma situação que muitos evitam,
nem gostariam de ver e você bombeiro estava lá. Arriscar a própria vida pelos outros é muito mais que
profissão, é vocação. A Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá tem a honra de ter sob sua guarda
42 bombeiros voluntários que se sobressaem a custo de um treinamento árduo e muita dedicação para
preservar o que o ser humano tem de mais valioso "A VIDA". E, na passagem do Dia do Bombeiro não
poderia deixar de lhe prestar esta homenagem por todo o trabalho que cada um realiza dentro da família
Bombeiros de Corupá. Tenha a êerteza que a associação carrega com imenso orgulho o resultado gerado
pela participação de cada um 'nas atividades realizadas. Felicidades, saúde e sucesso!

.

Parabéns a Ivete Henrique. Ela fez
aniversário no dia 25. Os amigos
da família Twardowski: Lauro,

_ Alzira, Juliana e Jonatan de Souza

desejam muitas felicidades

Os amigos e familiares
parabenizam a professora Sirlene
Maria Morais. Ela fez aniversário
no dia 1º de julho. Todos desejam

saúde.e muitas felicidades
'J)!I,!l.I)t1f ICLJi.

Festança no Arraiá
do CE! Dona Nina,
de Corupá, estava
muito animada no

dia 28 de junho.
As crianças e

professores
estavam vestidos
com seus

"melhores trajes".
Na foto, e turma
toda reunida para o

registro

IIva S. Konell completou idade
nova dia 1º de julho. O marido,

filhos, genro, nora e neta

desejam felicidades, saúde e

muito sucesso, sempre
, I,
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MERCADO
Doismil novos postos.de trabalho
A Secretaria de Desenvolvimento Eco- .

.finômico apresentou um balanço do
Cadastro Geral de Emprego e Desem

prego do município de Jaraguá do Sul
referente ao período de janeiro a maio de
2013. Os dados foràm disponibilizados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Consumo de energia
A pesquisa de opinião sobre o faturamen

to da energia elétrica vai até dia 17 de julho.
Promovida pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) em seu portal na internet, a
consulta trata de novas tarifas e fontes renová
veis de energia. O objetivo é aperfeiçoar o re
lacionamento entre a Agência e a sociedade e

ampliar participação popular na regulação. As
respostas à pesquisa devem subsidiar aprimo
ramentos na estrutura tarifária para 040 Ciclo
de Revisões Tarifárias Periódicas das distri
buidoras de energia elétrica - que se inicia em
2015. Para participar da pesquisa, o consu
midordeve acessar o site www.aneel.gov.br e
clicar no banner cinza, ao lado direito da tela.

Femusc
Acontece hoje, no pequeno teatro da SCAR o

lançamento da 9a edição do Festival de música
de Santa Catarina - Femusc 2014 - e a posse da
nova diretoria do festival. Totalmente consoli
dado como urn dos maiores eventos culturais
de Santa Catarina; com grande cobertura da im
prensa, este evento leva Jaraguá do Sul para os

mais distantes pontos do Brasil e do Mundo.

Atuando no comércio de equipamen
tos para a indústria têxtil e com forte atu

ação na região, a Silmaq estará presente
no Mega Artesanal. O evento acontece
até o dia 7 de julho, no Centro de Exposi
ções Imigrantes em São Paulo.

Silmaq

Endes & Sibara
Ocupando o espaço daMarcas na plenária

Acíjs-Apevi, a Construtora Mendes & Sibara
apresentou diversos empreendimentos, com
destaque para o Marina Beach Towers. O
projeto integra ao conjunto de apartamentos
umamarina privativa. Trata-se de um produ
to totalmente diferenciado.

no último dia 24 e são baseados no com

portamento dos setores da indústria,
serviços, construção civil, agropecuária e

comércio. Nos primeiros cinco meses do
ano de 2013 o município gerou 2.135 no
vos postos de trabalho, 121 vagas a mais'
do que o mesmo período do ano anterior.

A quantidade representa 6% de incre
mento no estoque de emprego da cidade.
A variação no número de admissões des
te ano foi 5% inferior ao de 2012. Ten
dência também observada na variação de
demissões, que teve uma redução de 4%
o que, nesse caso, é positivo.

r
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ARQUIVO/QCP/EDUARDO MONTECINO

C1l'·�OS·Jl1lli r
No mês de julho a comunicação será o tema da agenda das plenárias Acijs

Apevi. A primeira apresentação foi de Stalimir Vieira (foto). Ele falou sobre
aspectos importantes do modo de agir do empreendedor, bem como sobre a

importância da fixação na mente do cliente do negócio deste empreendedor.
Stalimir estabeleceu um paralelo entre a energia elétrica e o pagamento da
conta. Comparou corri a 'atividade de marketing da empresa. Se ela não estiver
disposta a-pagar a conta do marketing cortará a relação com o mercado, isto
é, permanecerá desconhecida para os clientes.

.

Marca de valor
A construção de urna marca

poderosa não é fácil, pois pre
cisamos "comprar um lote" no
território supervalorizado, que é
a mente do consumidor. Quan
to este consumidor precisar um
produto ou serviço - um eletri
cista pro exemplo - o nome que
estiver mais consolidado em sua

mente nesta categoria, será o

primeiro lembrado e provavel
mente será o escolhido para rea
lizar o trabalho. Consolidar esta
posição na mente do consumi
dor depende de investimentos
contínuos, ainda que sejam rela
tivamente pequenos. Quem não
está na mente do cliente, para 6
mesmo, não existe.

.. GIRASSOL
Despachante Girassol comemora
hoje 24 anos de atividades,
atendendo toda a região.

Comércio exterior
Neste primeiro semestre do ano,

enquanto as exportações do país re
cuavam, as importações cresceram

mais de 8%: Isso levou o saldo da
balança comercial ficar negativo em

US$ 3 bilhões. O grande vilão foram
. às importações de petróleo, por cau
sa da incapacidade do Petrobrás de
abastecer o mercado. Expurgando o

petróleo da conta, o saldo ficaria po
sitivo em US$ 8,976 bilhões.

oePIS
www.ocponline.com.br

íNDICE PERíODO
SElIC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 2.JULHO.2013
CUB .1.289,50 JULHO.2013
BOVESPA -4,24% 2.JULHO.2013

-

NASDAQ -0,03% 2.JULHO.2013

AÇÕES PETR4 1q,39 -4,76%
VALE5 26,10 -4,33%
BVMF3 12,15 -5,45%

POUPANÇA 0,5000 • 3.JULHO.2Q13
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,74% US$104,170
OURO +0,05% US$ 1243,610

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2495 2,2501 +0,84%
DÓLAR TUR. 2,1600 2,3000 -0,43%
EURO 2,9258 2,9279 +0,62%
LIBRA 3,4153 3,4177 +0,86%

Sine
O diretor de Desenvolvimen

to Econômico de Jaraguá do Sul,
Márcio Manoel da Silveira disse
que um dos grandes alvos do Sine
é proporcionar a realocação dos
demitidos. Atualmente, este nú
mero é muito baixo e existem cer

ca de quatromil beneficiados com
o seguro desemprego.

Cadastramento
Sempre que urn desemprega

do busca o Sine para requer o se

guro desemprego, é realizada uin
consulta ao banco de vagas cadas
tradas no sistema para que seja
oferecida urna nova vaga ao desem
pregado. Caso não exista a função
cadastrada, a concessão do bene
fício é praticamente automática.
Uma vez que existem poucas vagas
cadastradas no sistema do Sine, a

entidade promove no período de 8 a

12 de julho urn mutirão para capta
ção de vagas, à partir das 14h30min.
Para tanto, será disponibilizado
pessoal para realizar o

.

cadastro de

empresas e oporttÍnidades, assim
como será oferecido treinamento
sobre como acessar o sistema e será
montado o banco de dados. As vagas
podem ser cadastradas diretamente
no sistema pelas empresas.

Banco de imóveis
. A Diretoria de Desenvolvi

mento Econômico de Jaraguá do
Sul pretende disponibilizar bre
vemente um banco' de dados com
as áreas industriais disponíveis no
município. Para isso, o interessa
do em ofertar o imóvel deverá re
alizar o cadastramento do mesmo
junto ao setor. A Prefeitura não

participará de negociações. Fará a

ponte entre as partes.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Furtos em prédios
.

assustam moradores
MOOª� Além
de eletrônicos e

objetos pessoais,
as vítimas perdem
a sensação de
segurança

Débora Remor

LÚCIOSASSI
I

Moradores de condo
núnios estão cada vez

mais assustados com a pos
sibilidade de chegarem em

casa, depois do trabalho, e
encontrar o apartamento
revirado e roubado. Essa
foi a realidade para duas
famílias do bairro Água
Verde no final da tarde de

segunda-feira. Outros três
imóveis também foram in- �,��i\"� Ladrões arrombam casas; mas vizinhos não perceberam a movimentação
vadidos no Baependi, na

tarde da última sexta-feira,
dia 28. Em junho, cerca de

30 ocorrências de furto em

residências foram registra
das pela Polícia Militar.

"Os bandidos despara
fusaram a fechadura e que
braram o miolo, levaram a

televisão, roupas e calça
dos. Não tenho mais nem
uma calça para ir traba

lhar", contou o morador de
um dos apartamentos inva
didos, Tarcísio Witkosky

Três apartamentos te

riam sido invadidos e rou-'

bados na tarde de sexta-fei
ra, na RuaWilly Bartel, no
Bairro Baependi, em Jara-

Junior, 29. A vizinha dele
teve prejuízo maior ainda,
com o furto de eletrônicos,

, jóias e dinheiro. "Acho que,
enrolaram tudo dentro de

tapetes e cobertores, por
que não sdbrou nem um

em casa", disse Kátia Pe

drotti, 35. "Nos sentimos

inseguros e impotentes",
ressaltou Junior.

O caso mobilizou o con

donúnio. Todos moradores
se reuniram para trocar

guá do Sul. Quando os mo

radores chegaram em casa,

por volta das 18h, encon
traram as portas arromba
das e as residências esta-

informações e saber se al-
.

guém viu algo fora do co

mum. "Deve ter sido entre

14h e 15h, pois quem esta

va em casa durante a tarde
não ouviu barulho nem viu

pessoa estranha aqui den
tro", contou a síndica Deise

Witkosky, 30. Ela provi
denciou a troca da fecha
dura da porta de entrada
do condomínio danificada
durante a ação dos bandi
dos. "Os policiais também

orientaram a instalar cha
ve-tetra nas residências e

colocar grades nas janelas."
A PM orienta que vi

zinhos. e testemunhas

liguem para o 190 caso

percebam pessoas e veícu
los em atitudes suspeitas,
para ajudar a evitar este

tipo de crime. A Polícia
Civil vai investigar o caso

e denúncias podem ser fei

tas, com sigilo garantido,
através do telefone 181.

vam reviradas. Os ladrões

.

teriam levado televisores,
celulares, câmeras fotográ
ficas, relógios e roupas. A
Polícia Militar fez rondas.

pelo local, mas. ninguém foi
detido. Foi a segunda vez

que o condonúnio sofreu
este tipo de ação, durante o
dia, só no mês de junho.

\\@.§MwR"Q
.

Condenados serão fiscalizados
O mês de julho come

çou com mais restrições
para as mais de 90 pesso
as que cumprem pena em

regime aberto, na Comar
ca de Jaraguá do Sul. A
Polícia Militar deve fazer
de cinco a dez incursões
diárias para fiscalizar se os

apenados estão cumprin
do as medidas impostas.

Apenados, em regime de fiscalização", explicou
.

aberto, devem se recolher a juíza da Vara Criminal,
em casa entre às 22h e às 6h Anna Finke Suszek.
e são proibidos de frequen
tar bares e estabelecimen
tos de reputação duvidosa.
"A fiscalização do regime
aberto é uma demanda da
sociedade, e a audiência
buscou esclarecer aos ape
nados sobre a sistemática

"O- regime aberto é
uma preparação para vol
tar à sociedade e quem
não estiver cumprindo as

.

regras poderá ter regres
são de regime e voltar ao
Presídio, por exemplo",
salientou o promotor de

justiça Márcio Cota, que
acompanhou a audiência
com o colega de Ministé
rio Público André Milioli.
O corregedor do 140 Ba
talhão da Polícia Militar,

. capitão Alexsandro Cravo

Kalfeltz, também esteve

presente e confirmou o

acordo com o judiciário na
. fiscalização dos apenados,

Rrn •

�"mmtt
Caixa eletrônico é destruído

- pela terceira vez em um ano

Explosivos destruíram
o caixa eletrônico de dentro
de

_

uma empresa às mar

gens da BR-280, no Bairro

Corticeira, em Guarami

rim, na madrugada de on

tem. Quatro homens inva
diram o local e, armados,
renderam os 'dois seguran
ças. Com dinamites, eles

explodiram o equipamento
e também parte do galpão
onde o caixa funcionava.
Mas o cofre onde o dinhei
ro fica armazenado perma
neceu intacto. Os bandidos

não conseguiram levar
nada e teria fugido usando
um Kia Soul, com placas de
Itapoá, furtado no domin

go. Esta é a terceira vez,
-em menos de um ano, que
o mesmo caixa eletrônico
é alvo de assaltantes, e as

ações anteriores' também
foram frustradas. Em agos
to e dezembro do ano pas
sado, os caixeiros usaram

explosivos e maçarico para
arrombar o equipamento,
mas não conseguiram ter,

acesso ao dinheifo.

M§rut@
Infratores esperam sentença

Os quatro adolescentes,
presos em flagrante por as

. saltar um mercado por volta
,

das 18h30 de segunda-feira,
estiveram em audiência com
a Promotoria da Infância
no fórum de Guaramirim
na tarde de ontem. Eles são
acusados de invadir o esta

belecimento no Bairro Caixa

d'Água com facas e roubar
cerca de R$ 150. Os suspei
tos teriam fugido a pé.Avíti
ma acionou a Polícia Militar
e mostrou os vídeos das câ-

meras de vigilância, que aju-.
daram a identificar os ado
lescentes. O pai de um dos
acusados entregou o filho
aos policiais e os outros três
também foram apreendidos
em suas residências,

.

A promotora Bárbara
Heise pediu pela internação
dos quatro jovens, de 14 a

17 anos. Eles permanecem
apreendidos na Delegacia
até que o juiz da comarca

pronuncie uma decisão, pre
vista para hoje.

Istf@tÍDi@
.

Foragido é recapturado
Condenado por latrocí

nio, um homem de 32·anos
foi recapturado na manhã

.

de ontem, em Jaraguá do
Sul. O homem foi preso na

época do crime, em 2002,

"quando confessou ter assas
sinado um taxista em Schro
eder para roubar a vítima, e
estava cumprindo a pena no.

Presídio de Tijucas. No final
do anopassado foibeneficia
do corri o indulto de Natal e
não retornou à unidade.

Na manhã de ontem,
ele estava deitado na late
ral da Avenida Waldemar

Grubba, Baependi, e foi
denunciado à Polícia Mili
tar pormoradores assustá
dos. O acusado deu nomes
falsos aos policiais, que fi
nalmente o identificaram
como foragido. Ele tentou
resistir a prisão, mas foi
detido e encaminhado a

Delegacia, de onde seguiu
para o Presídio Regional.

VioliBmil
Mãe denuncia filho agressor
\ .

Foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul o homem de 32 anos,
preso em flagrante, acusa

do dê agredir a mãe, de 56
anos, na noite de segunda
feira. .Avítíma teria ligado
para a PM por volta das

20h30 e disse estar sendo

. ameaçada com um facão,
depois de ser agredida por
socos no braço. O suspeito,
que estaria sofrendopelo en- .

volvimento com as drogas,
foi detido em casa, na loca
lidade de Garibaldi. A arma,
um facão com lâmina de 50
cm, também foi apreendida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patrocinador Oficial

.Ofertas campeãs para
.

colorir o·Brasil. .�

r

Air Bag
KIA ICANTO Duplo FrontaJ

ood.j31823 l
Apenas RS 35.900

.

Travamento
central elétrlm
para portase

"
,
porta-malas

Rádio CO/MP3 player
com entrada auxiliar
usa e para iPod

U -jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito :"'d.ma, Grubba. 1�46 -Baependi
Power Imports

Blumenau· Bal. Camboriú • Jar'!$uá do Sul
joinville.· Florianópolis' Sao [osé

Quantidade dé 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30106/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 1.500 para o1<ia Picanto .•Fotosilustrativas.
.

,
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Pierrnann
'LOCACÃO

�/fcaCO�M�'E!��']ff:�����o
Aptocom2����k'1fft��� Tomar.

Apto com 1 �u+/M�ns:�ri������ Vda

Aptoco��t�v���l�e�em. Próx.
Galpão 98ml + casa.ruicopMo.�rmitórios, Baependí/'
Galpão com1�:J�8l/�4�da de 154m]

Sala comercial com 60m2 1 1 bwc. VIla Lenzi 1&$,600.011/
Sala comercial com 62m1,l bwc. VUa Lenzí /RS 650-\()(l

Sala comercial com 1 bwc. VdaLenzi/R$,�OO

Sala Comercial S8ml, centro,.R$ Z.5(1(M)(}
Casa com 1 suíte +��ó�a de garagem, Vlla

Apto com 1 ��=�020�=o�em. Vda
Apto com l�it=ri����em.Vda

: . Ref 18 - Apto com 03 dormitórios. 01
, sala, 02 banheiros, OI área de serviço.I : De frente para o mar todos os cômo
, dos climatizados. R$ 450.000,00.

Rua Maria Umbelina da Silva, I 20 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul

Ref. 5551 - Res. Dom Bosco
3 dormitórios (1 suite), sacada com
churrasqueira e demais. I,2km do

centro. Apenas 6 apartamentos ( 2 por
andar). R$ 185.000,00.

RefP6711- Casa com 03 dor

mitórios, 01 banheiro, 01 sala, 01
área-de serviço, R$ 138.000,00,

Estrada Nova

Ref. P3952 - Casa com 2 dormitóri
os, 1 banheiro, 1 vaga de garagem, 1

área de serviço, 1 copa.
Valor R$ 137.000,00.

Jaraguã �querdo

Ref. P5841 Apto 1 suíté + 1

dormitório, 2 banheiros, 1 sala, 1

cozinha, 2 vagas de garagens.
R$ �46.500,82

São Luis

/

Vila Rau

Ref. 6551 Res. Venetto Apto 2 dor
mitórios, sacada com churrasqueira e 1

vaga de garagem, R$ 142.000,00.

6191 Apto 2 dormitórios, sacada
cl churrasqueira, sala, cozinha,
lavanderia e 1 vaga de garagem,
valor do imóvel R$ 218.000,00,

Amizade

Ref.: P6661- Casa com 1 suitemaster

( Closet + hidra) + 2 dormitórios, 2 ban
heiros, sala de estar/jantar; sala de Home
Theater + sala de ginástica, cozinhamo
biliada, piscina com cascata, aquecimento
solar e 3 v as de garagem, R$ 650.000,00.

LEGENDA AB·AII bag A-Alarme, AQ·Ar Quente AC·Ar-cond, BC·Bancos couro, CA CambiO auternàtlco. CB-Computador de bordo, OT·Oesembaçador trasetru, OH·Dlreção hidrántica ECT·Encosto cabeça traseuo ERE·Espelhos retrovisores elétrices, FN·Farol de neblina, ABS·fre,os, LT Limpador traseiro,
LM-Lona mannma, PA·P,loto aut , PCC·Parachoque na cor do carro, PS·Pet,cula solar, PCA-Proletor de caçamba, Pü-Prntetor de cárter, RLL-Rodas de liga, SE-Sensor estactonamento TS·Teto solar, TE·Travas elêtricas VE,Vldros elétrieos VV·V,dros verdes VES-Volanle escamoteável,
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Daniel Dauer
Corretor de. Imóveis

G e;rcvY\li{,to- o-p o-rtwY\lvdtcvd;e;}' e; b-o-Y\l}' Y\le;�ó-(/{;o-}!
V e n h a c o m p r a r seu i m ó v e I c on o s c o !

(47) 3084-0408
(47)

9655-5663
9t03-7819t'
8429-9334·

(47)

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Acesse: www.dauerimoveís.com.br
(47)

ReI: d278 > Água Verde <> Jaraguá Esquerdo < ReI: di28

�----f------�---[----------------------'--------·-···"
.. _ ... __ . ----.-- .

1

! R$ 274.900,00 I R$ 173.000,00 I ��,,�},�',�,�,�,'v�� R$ 159.800,00 I RS 120.000';00 ; as ·�4.4.S'OO"OO

Suíte, 2 dorm, sal TV, sala de Jantar,
cozinha, área de festas, ãrea de

serviço,

Suíte, 2 dorm, sala, cozinl;ljl, BWC,
sacada com churrasqueira.

Excelente acabamento I A.P: 80m2

ReI: d257

Apto [lOVO com 2 dorrn, sala,'
cozinha, área de serviço e sacada
com churrasqueira I A,P: 62m2

Apto com 2 dorm, cozinha, sala,
BWC, área de serviço. Fica quase

todo mobiliado/ A.P: 50mi<

Suíte, 2 dorm, BWe, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,
sacada nos fwndos I A.P: 88m2

Suíte, 1 dorm, sala, cozinha, área
de serviço, sacada churrasqueira.

A.P: 77 m2

2 dorm, cozinha, sala, BWC, sacada,
área de serviço: 1 vaga de garagem,

A.P: 62m2

2 dorm, sala, cozinha, área.serviço.
Financiado pelo Minha Casa Minha

Vida IAP: 64m2

1 surte, 1 dorm, sala, cozinha; BWe,
área; de serviço. uocalízado na Vila

Nova f AP: 71m2

Suíte, 2 dorm, sala, cozínna. área de Suíte, 2 dorm, sala, cozinha, área de
serviço, BWC, garagem. Ótimo serviço, garagem. Próximo ao

acabamento. Angeloni Novo /A.P: 110m'

Suífe rnaster cf hidro e closet, 1

dorm, salas ínteçraoae; cozínha.área
de serviço e sacada, NP: 91m2

ReI: d253 ReI: d267 > Fundos LMG Roupas <
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1t\chiJ�el
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. _�����������������������������

.....

..:.
,...
u:>

Cód. 2552 - Água Verde - Ter:
rena com.470m2, 20,OOm de frente

próximo ao Posto Marcolla
R$ 115.000,00

Cód. 0140 - Amizade - Apartamen
to, 2 quartos, sala, copa, cozinha,

bwc, lavanderia e garagem
R$ 128.000,00

'

Cód. p138 - Czerniewicl: - Aparta
mento semi mobiliado, suíte cl closet, .

1 quarto (planta original suíte +' 2),
sacada com churrasqueira, vaga para 2
carros (gaveta), edifício com salão ge
festas e bicicletário - R$ 290mil

Cód. 0180 -Centro - Apartamento
cf t.suíte + 2 dormitórios, demais
dep, sacada com churrasqueira e 2

vagas lado a lado
R$ 340.000,00

Cód. 1255 - Amizade - Casa cl 1 suite +

2 qtos e demais dep. 2 vagas de garagem,
rua astatada e sem saída -

R$ 260.QDO,OD.

Cód. 126 � Vila Nova - Apartamento cl
1 suíte, 2 quartos, cozinha mobiliada,
bwc social, sala e copa e sacada com

churrasquéira. Salão de festas, play ground,
bicicletário, elevador e garagem

. R$ 239.000,00

.

Cód. 132 - Centro - Apartamento
cf 174m2 privativos, suíte com
closet e hidro + 2 quartos; sala
para 3 ambientes e demais de-
pendências - R$ 420.000,00.

Cód. 0130 - Jaraguá Esquerdo -' So
brado com suíte com closet e hidro +

. 2 dormitórios, copa com churrasqueira
elétrica e forno de pizza, demais de

pendências e piscina - R$ 750.000,00
1:.1l4�jllj

(tlli><'ImTU�''__

climatizada, suíte cl closet + 2 quartos,
área de festa com churrasqueira, piscina

com deck e cascata - R$ 600mil

Ref. 1001 - João Pessoa· Com 03 quartos, 02 salas, banheiro, cozinha,
lavado, área de serviço, garagem para até 03 carros toda murada com brita na

área extema. R$ 800,00.
Ret. 1004 -Jaragua Esquerdo -Com 03 quartos, sala, cozma, área de serviço

com dependência de emjlregada e 01 vaga de garagem. R$ 900,00.

APARTAMENTOS
Ret. 2002:" Cerrm- Com 02 quartos, , sala, banheiro, coznna área de serviço,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem. Não tem condomínio, água

,

inclusa no aluguel, lUz intema relógio individual. R$ 700,00.
Ret. 2003 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, ,sala com Sacada, cozíma,
banheiro,.área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ref. 2004 - TOa Martns· Com 02 quartos, saJa, cozíma, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem.R$ 550,00.

Ret: 2005 - Baependi • Com 01 sufte + 02 quartos, banheiro sociaJ, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$ 800,00.

Ref. 2006 - Cemn- Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com sacada
e churrasqueira, cozíma, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$, 1 .000,00

Ref. 2010 - Trfa Martns • Com 02 quartos; saJa, coãma, área de serviço, banheiro
e 01 vaga de garagem. R$ 450,00

Ret. 2011 - Centro· Com 02 quartos, sala com sacada, co�nha com móveis sob

inedida, área de serviço com 01 vaga de garagem, prédio com elevador. R$ 720,00.
Ret. 2012 -ILHA DA RGUEIRA . Com 02 quartos, sala com sacada, cozma,

banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00 �

Ret.2013 - Jaragua Esquerdo· Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada,
copa, cozima, área de serviço, banheiro de serviço, dispensa, churrasqueira com

garagem.R$1.100,00 ..

Ref. 2016 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00.

Ref. 2017 - CH,fTRO - QUmNETE - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2018 - CENTRO APARTAMENTO· Com 01 suite com hidro e closel +02

quartos, com sacada, 02 salas, 02 banheiros, área de serviço com 01 vaga de

garagem. R$ 1.500,00
Ret. 2019 - Centro - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha,

área de serviços, banheiro, 01 vag? de garagem. R$ 650,00
Ret. 2020 - Centro· Peça toda conjugada (não tem cfiVisônas),com banheiro, não

tem garagem,R$ 360,00.
Ret. 2022 - Baependi· Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área de
serviço com 01 vaga de garagem, prédio com salão de festas e elevador. R$ 590,00.
Ret.2023 - Centro· Com 01 quarto separado, sala e co�nha conjugadas, bwc, não

tem garagem. R$ 380,00.
Ret. 2024 - ÁguaVerde· Com 03 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha,

área de serviço e 01 vaga de garagem.R$ 550,00
Ret. 2025 - Baependi • Com 02 quartos, saJa com sacada, banheiro, cozinha,

área de serviço com Ot vaga de garagem, pnídio com elevador e salão de festas.

R$620,00.
Ret. 2026 - Centro - Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço com

01 vaga de garagem. R$ 700,00.
Ref. 2028 - Baependi . Com 01 quarto, sala, cozinha' e área de serviço

conjugadas.R$ 400,00
Ret. 2029 - Vila Nova· Com 02 quartos, saJa com sacada, cozinha, 01 banheiro,

área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 550,00.
Ret. 2031 -Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, cozinha, área de serviço e garagem.R$ 630,00.
Ret. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos, sala com sacada, cozima,

área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00
Ret. 2033 . Com 01 quarto, saJa cozinha e área de serviço conjugadas, 01

banheiro, sem gaiagem R$ 400,00 reais, com garagem R$ 470,00.
�et. 2034-CENTRO· Com OI 'surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque-

I ira, cozinha com móveis sob medida, banheiro social, área de serviço mobiliada
com 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00

Ret. 2035 - CENTRO· Com 03 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, área de
serviço, dependência com banheiro(apenas o sanitário) e garagem, R$ 800,00.

Ret. 2037 - VILA LALAU • Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 570,00.

I Ret. 2038 - BAEPENDI • Com 01 surre + 02 �uartos, sala, cozinha, área de serviço
I com sacada, banheiro e 01 vaga de garagem.R$ 700,00.

Ret. 2039 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, banheiro social, sala com
, sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$I.100,00. Con
domínio aproximado R$ 250,00 IPTU incluso, salão de festas coletivo com elevador.
Ret.2041 - cenro- Com 02 quartos, sala com sacada, banheiro, cozinha área de

serviço e garagem.R$ 720,00
Ret. 2043 - Vila Nova· Com 03 quartos, sala com sacada, cozinha, banheiro, área·

de sérviço com 01 vaga de garagem. R$ 800,00.
Ref. 2045 - Baependi • Com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço. R$ 520,00.
Ret. 2046 - BAEPENDI • Com 01 surre + 01 quarto, banheiro social, saJa com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço 01 vaga de garagem. R$650,00.
Ret. 2047 - VILA LALAU • Com 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 570,00.
Ret. 2049 - CENTRO - Com 01 surre + 02 quartos, sala com sacada e churrasque
ira, cozinha, área de serviço, banheiro social, 01 vaga de garagem. R$1 .300,00

.

• Condomínio aproximado R$ 250,00, pnídio com elevador
Ret. 2051 - Centro - Com 01 quarto, sala, cozinha e área de serviço conjugadas,

não tem garagem. R$ 380,00.
Ret.•2052 - CENTRO· Com 02 quartos, sala ampla, banheiro, cozinha, lavandena,

,djlpendência com bwc (apenas o sanitário) e garagem. R$ 700,00.
Ret. 2057- BAEPENDI· Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro, área

de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 580,00.
Ret. 2060 - Baependi - NOVO· Com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas,

banheiro, área de serviço, não tem garagem. R$ 540,00.

SAlAS COMERCIAIS
Ref. 3000 - ViLA LALAU - SALA - Com aproximadamente 490 m' com 02

- banheiros: estacionamento nafíente. R$ 5.500,00
Ret. 3001 - CENTRO· Com aproximadaJÍíente 9om' .e banheiro. R$1 .500,00
Ret. 3004 - Vila Lenzi . Com aproximadamente 60m' com banheiro. R$ 600,00.
Ret. 3005 - CENTRO· Com aproximadamente BOm' com banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3006- Barra- Com 45 m' com banheiro e estacionaÍnento em frente.R$ 700,00
Ref. 3007 - CENTRO· Com aproximadamente 170m' com banheiros. R$ 3.300,00

'Ret. 3010 -"BARRA· Sala comertiaJ com 200m', 02 em baixo e no mezanino
também com lianheiro. R$ 3.800,00 .

Ret. 3011 - CENTRO - Com aproximadamente 49m' e banheiro. R$ 550,00 reais.
Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 4OOm' com 04 banhciros.R$ 6.500,00
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25
Centro - [araguá do Sul- se

www.bertaimoveis.comóm v

'Q\SA. DE ADiEN.ARIA CCM 2al.CDW
'01 &J(fEMASrER pa;En, a:1\1 &'fJ\O'\, 02 SUiTES,
• 5'\lACCM lAREIRA L....\I\BQ =NHA. L'\V.ANDERJA
• CWW>Ei\1 mA 02 u-RRC8.
• S'\[}\ Il'iRAAR.ffi\Illl).'IWX1lfO srur EMTOfXB

a; CORMfIÓRi:ô E NA&\LA
• i'CAB'WlENID EMM!ffi\ cr:m!D\ GEro, aso
lU1!E.J\l'WQ
• FREIl\R'\(iiJ ll\RA}(;ll\gJFNIE 0IS....1m\

MlIRi\I}\E)'\RDINi\I}\. .

'1'),illJDA.LlE DE B'P\MPNID,�MPNID DlRElD

CCMA ([l\i$ffilJlffiA!
• ENIRlIl'\ F/\Ilt\ Jl.UlO 1Jfd013

Iw: R$ emlXDrn

• Apartamento com 57m'
* com 02 Dormitórios e demais dependências
• Todo mobiliado
• O 1 vaga de garagem
• Valor: R$ 159.000.00

• Casa com 170 m2 . ��===.....""""_
• Com 03 dormitórios e demais dependo í
• 03 vagas de garagens I * Área do Terreno: 340 m2
• Terreno: 375 m2 i • Pronto para Construir
• Valor: R$ 297.000,00 ) * Valor: R$ 89.000,00

-,------�""""

• SOBRADO GEMINADO 80,OOW
. I

02 DORMITóRIOS, SALA. COZINHA, LAVANDERIA.
• 01 VAGA DE GARAGEM, SACADA
• POSSlBIUDADE DE TERCEIRO DORMITÓRlO. ,

��2!: R$ 149.0QQ,_122. � __;_.•

'

Apartamenro de 75,OOm2 com 2 quartos, banheiro,
sala, cozinha,
2 sacadas (1 com churrasqueira).

! '\àga de garagem coberta, portão eletrônico.
:

.

__
R$ F5.ooo�Oo.�ociáveisL .

I , Baitro. BANANALi • Com área de: 97.000 01'
I • 01 CASA DE ALVENARIA COM 02 DORMIT, 1* Apartamento com 6.7m2 I
! COZINHA,BWC. i * 02 quartos sendo 01 suíte. !
: ',01 GALPÃO DE 72 M',Ol LAGOA, CANCHA DE !'!. Acabamento em massa corridazporcelanato ]·i BOCHA, PL,ANTAÇÃO DE EUCALIPTO. I '

Va d '

i • ACEITA lMpVEL E TERRENO DE MENOR VALOR. I j
* O I ga e garagem

,

'�JL�i[QL R$ 659"QQQ,.QQ j � R$ 160.000,9Q._ --.J

I

;3 quartos, banheiro, sala, cozinha. I
: (planta com ampliação para mais uma suíre) II R$ 199.000,99_'_� ,,'

...............�
SOBRAOO GEMINADO DEAl1DffiI?RãO!!! COM 161,COM' I
• SAíbllll'lRA AR CONDJOONAOO 11Fü sarr EM WIXlS !OS DORMITóRIOS E NA &\U\,
• MJo$A. CORRJ[\o\, GESSO, PISO roRCEIANi\W, I
ffiEPARAçãO ffiM áG\l\ QUENTE! li• ÓT!MA l.JXAl1Zi\çãO EM llli\ TRANOUllA!

l..011'.AMENID ClWvlfS ELYSEES! EOS.SUJ 3 sum:s. I
• LAVABO, SACADA,� DE ESD\R, &\L'\ DE jANli\R, IOOZINJ-lA, L'\VANDERIA. AREA DE FESD\S,
• 02 V/'aS DE G<\R..A,GE,t"L MúR'\DO E CERCADO! PRAZO I '-_�i::���:ill���!!I�iI� .1I11111111__:..:::........._"""';.__.:::.::�
DE ENfREC.A ffiM FEVEREIRODE 2014. 'I • Sala comercial com 60m2

* Apartamento com 50m2
·VALORDEI..ANçAME1DSlJjEJlDAAIJT::R�SEM • 01 BWC * 02 quartos e demais dependênciasAVI'BJ ffiêVIO! r1lilllDADE DE PAQ\MENJD, )1

• Vitrine blindex d'COMANANOAMENfODlRErom\1ACONSlRuror\i\! * Lateral de Rua PrincipalJAcesso a arena
* 01 vaga e'garagem

\!JIbr: H$ 320.000,CO
• R$ 95.000.00

* R$,128.000,00
""'----------------".,- ...•.__._-.-_._.,-_ - --.--_ .. __ .._------ .. __ - .

I Apartamento com 78,00m2
! Q2 dormitórios sendo 1 suíte I
I 1 vaga de garagem I
I Local Tranqüilo e residenciaL I
\B:LH�.Q,Q.Q.Q, º.9. .. _. ., __... .. __ .... _�J

-

Locação
REI' 11006 - Centro I_� 1

II REEftf1.""'1104(;,a"""\",a·N�"a• APam01.n""",-,�01-""",.' +"0-"do'n,"'"oo"',',"',,''''a',a'-<�p",n",'R$",I,<BJi))a,ban+h,Ill",xl,'.""area de """,,, sacada com 1II11 SEF. 11040 - centro- Apartamcruc O! i\I[f� 02 doml.ltórios,_sn!a, cozlnha, banheiro. área dt) serviço e.garagem - R$"SOO,OO + wl'lil

Il I REF. (1045 -TrêS; Rios do None Apartamento 02 dormitórios, &lIa/cozinha banheiro área de serv�o e garagem R$ 500 00 + R$

I
17000cçJld

_- churrasqueira li: 01 \aga de garagem RS 900 00 + rond

'I REE 11025-AmJuuh,�-OI SUite Ot donoltóno. salatrozlnha banhelft) áre,l dc servtço e ci vaga (legill'3.gem R$1100OQ + cond 1I ME 11032 Ilha da FIgueira 02 dormitórios, sala cczlnha banheiro erea de serviço e OI vaga de garagem - R$ óOO,OO + coed I

� I REF. 11007
- rerurc - Apartamento com 02 dormuõrtos. :;aIWCOZ1nha ronJttgada.�, banhetrc. área de seveoe OI vaga de garagem. R$ I!

r
650,00 -:!- tond,

. .I
f :'C:;'!""";n�la NIN" Apanamenrc <001 OI sunc. 02 éormnõncs, seta. cozinha, banheiro, ''''' de servtço e OI '.ga ,iegar.ig,m. R$Ijf t REF. 11023 -una da Figueird -Apartamcnrc com OI suíte. OI dormltérie, salá/cozinha conjugndil!i,lJ.anheiro. área de serviço e OI vaga I� de garagem. RS 700,00 + cmu )

I.!
fREE 11019- Vila tatau - Apartamene.com OI s\lfre,02 dormíténos, sala, tuzfnha, banht'jro�jrea de scrctço e 01 vaga de garagem. RS JI�oo+_

.

I
! :=-=-SilQlrotü'll"br�"f-IDIJ"i1,-R$2.'i.1.1OO í

. 'I ff!tam.Qnm-S'41cm�Q:m�mttlnh:rl"tiil+OI�.(I!�-RiitOOO+anl !

i R6!'mto·Gl11O-Stlttr"rel:h!jll11-Dnt!arnl:Htáo,R)55JíD+an1 !
, 11Apartamento com 02 dormitórios, ! IAPartamento com 01 dormitório, I lAr.artamento com 02 dormitórios,.

JI 'li':'13OOJ.GaIt'�'�=WO'02_"""''''_''''''Ó!''''!á<RS2.000.ro I
II ." ! llsala, cozinha, banheiro: área de I

I sala, cozinha/área de serviço e 'I Isal.a/.cozinha, ba.nheíro, área de
I
REE

1300.
1· B,.,p<nUiGa,p',,,,m

72s,

'.'0"'."
m oz benberrc

RHOOO.,00 IApartamento üt suíte oz dormitõnos I

I b h' . NAOTE" GARAGEM 'I
"

01 d REF.13002·G"a"mi"m,Galp'o"m601Jm'.R�5.000,OO. I" '1 I
.

01 d I. an eIro. - rvr
, I servIço e vaga e garagem. j"'t13003.Bae,,"di.oalp',com3tom' + Banhelroe'ozi"ha,R$2'OO.OOIsal a l cozin�a, bl:mgei ro, á rea de ) sel$Vlço

e vaga de garagem. . l, -

__1\$ �_O._O.. _ ,.0_.0.. +... c,ond. .' _,.) I,�$ .� 70,00 .:::_::'.���. �_.. _ _ 1,1\01, :.3004_, _.._"_."__" n. ''',' :.,G.' 'p,_o. 'om�oo.. _m,'.,_R_'. '.'.'._00.°°.,.,..•___.__ ,_,._, ,._., .. _ .. , __ ., "', '."_' ',.,.. ""'.j\fi$,vi��.�g,'Fv.�S%:I':S-g9.E.�g!..'!l:_:._--, j ,J3, JiQº,ºQ_±,,ÇºIL,'".,_, � . ,-- ,. __ . � . .,., _ _ _. _, �. ., .. ._ .. .' . _ _ _ _ .. ,__ . __ __ ' ..

.
'
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• Contrata-se costureira com

pratica para overlock. Horário
e salário a combinar. Contato:
473058-0106 ou 479127-5323

Falar com Rosane.

• Serviços de corte e podes de
árvores. Telefone 9158-0019.

.
.

• Oportunidade de RENDA EXTRA.

A empresa BBOM atuando no

ramo de rastreadores de veículos,
frotas etc ... Esta procurando
pessoas interessadas em se

juntar a sua equipe de Marketing
de Rede. Importante: Você
não precisa abrir mão de suas

atividades atuais. Interessado

entra em contato com Gilson pelo
fone 47 9935-9307 ou pelo email:

gilsonborba@gmail.com
• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos fazendo
.

o que sempre fez .. :'. Seja pago
para fazer o que você já faz todos

os dias sem receber nada por
isso. Faça postagem de anúncios

na internet e receba em dólares".
Maiores informações: luares Luz
47 8426-2019 (Oi) /479693-
5560 (Tim). Skype: juaresluz.
www.telexfree.com/luaresluz

• Faço montagem e desmontagem
de móveis para lojas e particular,
tenho experiência e referência.

Tratar 8475-25io

• Estamos contratando:

Vendedor Projetista de Móveis

c/ experiência em Promob

e Montadores de Móveis.
Interessados ligar para (47)
3273-0792 ou en�ar currículo
p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

• Excursão para compras em São

Paulo, na 25 de Março. Valor R$
200,00. P/mais informações
8412-0129.

• Ganhe dinheiro postando
anúncios na internet,
interessados entrar em contato

com lrineu no 47 9955-0833 ou

ibudendorf@gmail.com

• Renda extra: Ganhe dinheiro

honestamente em pouco tempo.
Mercado em expansão nacional
e internacional. 100% lucrativo,
não precisa oferecer produto
de porta em porta, a empresa
repassará os produtos para o

cliente final e depositará os lucros

diretos em sua conta, ganhos
de R$80,00 a R$720,00 por mês
durante um ano garantimos
total por ano de R$960,00 a

R$8.640,00, o melhor de tudo,
a empresa oferece formas de

.

ganhos ilimitados com trabalho

em equipe. Tratar (47) 9140-5014
Vivo / (47) 8836-6000 Claro. Ou
acesse www.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas

termais) saída dia 11/10 (pela
manhã - [araguá do Sul) e retorno
dia 13/10 após almoço. Valor por
pessoa R$ 495,00, inclui, viagem,
2 diárias hotel com café almoço
e jantar. Tratar - 3371 3993 -

99738281.

• Serviços gerais, grama, pintura,
etc. Tratar 8846-7168.

•. Precisa-se de babá com

experiência e referências, que
goste de crianças, para trabalhar
período integral. Salário a

combinar. Tratar no fone 8818-

2211 ou 8829-9796.

• Fretes e mudanças, R$l,OO o km,
a partir de R$50,00. Tratar 9993�
4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h
às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Priscila ou

Felipe (9918-7268 / 9929-2469).
• Trabalho como diarista, 20 anos

de experiência, ótimas referências.
9178-1437/8436-9283
Pacote de viagem: -Peru: Macchu
Picchu c/ Cusco, Puno (Lago
Titicaca) , Arequipa e Lima.

08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias

/09 noites (aéreo + terrestre). A
partir dê U$ 1.990,00 + U$'250,00
de txs, parcelados. Tratar: 3371

�993 - 9973 8281.

• Via&�m Pacotes Reveillon. -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14/
Buenos Aires'! El Calafate
(opcional Torres Del Painel,
Ushuaia. A partir de U$ 2.540,00
por pessoa já com taxas,

parcelados. Tratar: 33713993
- 99738281.

• Viagem Reveillon México (cidade
México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 - 12 DIAS /10 noites
- '�aéreo + terrestre U$ 3.590,09
+ 200,00 já com tx. por pessoa,

parcelados. Tratar: 3371 3993
.

- 99738281.

• ADV Aurora contrata:

-Encarregado de Expedição,
- Auxiliar de Expedição.
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno. A empresa
oferece: salário compatível
com a função, Plano de Saúde

50%, Plano Odontológico 50%,
Seguro de vida, Alimentação
100% gratuita, vale transporte,
entre outros. Interessados enviar
currículo para: coordenacaorh@
advaurora.com.br

• Leison Malhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte,
talhador com experiência; para
trabalhar 10 turno na Barra do

Rio Cerro. Salário compatível +
benefícios. Tratar na empresa,
Rua Pastor Albert Schneider, 882.
Fone: 3376-1378.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:
3275-.431Sou 9194-2435
Marlene.

• Renda extra. Procur�-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou
acima de R$ 2:000 mês, período
integral, negócio próprio c/ baixo
investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292 / 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Vende-se esteira elétrica Corpore
Fitness, semi nova, em perfeito
estado. R$ 650,00. Tratar 3370-
7221.

• Vende-se cercado para canil ,

ferro galvanizado, medindo 2,5
comprimento por 1,5 de largura,
com duas portas automáticas. R$
350,00. Tratar 3370-7221.

Vende-se Elevacar com plataforma
para carregamento de container e

carga seca, completa com painel.
3.000kg. Tratar 3376-1481 /
9973-8743 Edemar.

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor
cinza, marca Burigotto (modelo
tucano). R$ 200,00 e Bebê

Conforto, marca Galzerano R$
70,00. Os dois em bom estado.
Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

Philips. Valor R$350,00. Telefone
9969-5540 Valmor

• Vende-se secadora de roupa 10

kg, Brasternp, um ano de uso.
Valor R$ 1.000,00. Tratar 3373-
4105.

• Vendo aparelho elíptico para

ginástica damarca AthleticWay
em ótimo estado por R$ 550,00.
(47) 9969-3009.

• Vende-se bicicleta masculina
Mountain bike 21 marchas com

amortecedor, em ótimo estado

por R$ 350,00. Mais bicicleta
feminina de passeio 18 marchas

por RnOO,OO. (47) 9969-3009.

• PlayStatiori 3 Slin 160 Gigas com
2 ControlesWirelles. + 4 jogos:
Gran Turismo '5 - Residente,
Evil - Kilzone 3, 3D Português -

Medal OfHonor Edição Limitada,
Brindes; Cabo HDMI e Filme
Manda Chuva 3D. Preço: R$
1.000,00. Contato:Evandro 47

9662-0985

• Vende-se bicicleta elétrica"
.

marca Two Dogs, cor branca, 2
meses de uso. Valor: R$ 1.950,00.
Contato:9173-4247.

• Vende-se adubo de aves. Faz

entrega. 3275-2354/8813-5808.
• Vende-se triturador de podas .

(galhos e folhas), valor R$780,00.
Tratar 9178-0878

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.000,00
(negociável). Telefone 3376-3089
(após as 17:30) Elizete.

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no

[araguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 Jandir.

CHEVROLET

• Vende-se Corsa Sedan Milenium

2002, preto, em ótimo estado,
com ar condicionado, vidro e

trava elétrica, alarme, 'rodas de
liga, baixa km original, lacrado,
nunca foi batido, pneus novos.
Valor apenas R$ 12.000,00,
abaixo da Fipe! Tratar: 9185-
4615/3376-1378.

• Vende-se Meriva ano 2003,
prata, completa, 3371-9157

• Vende-se KadettSê, GL 1.8

gasolina, em ótimo estado.

R$8.000,00 aceito carro de

maior valor (Celta, Ford Ka ou

Corsa Hatch). Tel 9226-5009
Antônio.

• Vende-se Vectra GT-X 2011.

Impecável, com 40mil km.
.

.

Preto, aírbag, abs, bancos em ".'"
couro, completíssimo tratar
com Valdir 47-92104875. ,c·

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206
Presence, 1.4 2008, total flex.
IPVA 2013 pago, completo,
som, farol de neblina.

R$19.500,00. 3275,-3538/
9931-9410.

• Peugeot 207 1.4 XRSport-
2011/2011- branco 30.000 km

ar, direção, vidros, travas, mp3
player, rodas de liga. 26.400,00
(preço FIPE) sem troca. Marcel
- 9912-48130 ou 3371-2106.

• Vende-se Peugeot 206, ano
2010,4 portas, preto. Único
dono. Entrada de R$1.800,00
+ 48 x de R$598,00 .. Telefone

3370-5591/9927-9944
Wilson.

• Vende-se Passion 207, 2009

completo, R$23.000,00. Tratar

cOlll I_)enner(47) 9981-3102 ..

VOLKSWAGEN

'. Vende-se Gol 97 M.I em bom

estado por R$ 7.800,00 cor

Vermelha. Contato: 47 3058-

0106 ou 47 9127-5323 Falar com
Rosane.

• Assumo financiamento de Golf

acima de 2010 ou caminhonete a

diesel. Dou de entrada um Strada

Adventure 2008. Tel49 9805-
1302 / 9993-9826.

• Vendo gol 1.0 - ano 1994 em

ótimo estado por 7.000,00. Tratar
no 3372-1303.

• Vende-se Parati ano 2000,4
portas, branca. Preço a combinar.

Tratar 3371-9157.

• Vendo Sa�eiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado

aro 16 por R$ 27.000,00, TR:
99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano

95, verde, motor AP 1.8. A aba do

filé. Telefone 9995-6372 Osni.

FlAT

• Vende-se Uno Mile Fireflax 2008,
4 portas, completo, único dono.

R$ 16.000,00. Tratar 9979·0403.

• Vende-se Pálio Adventure, 2011,
completo, ABS, airbag, com
manual, todo revisado, prata.
Valor R$37.500,00. Tel47 9149-

4929.

.• Vende-se Fiat Tipo 95, completo,
IPVA pago, prata, com teto

solar, caixa de som grande com

2 módulos, valor R$ 5.800,00.
Aceito troca por moto grande pra
assumir prestação. Tratar 8890-
9854 Marcos em Schroeder.

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor

R$4.500,00. Com som valor

R$6.300,00, 2 módulos, caixa de

som grande. Fone 8890-9854
Marcos.

.. Vende-se Palio 1.4, 2008,
completo, flex, 4 portas. Apenas
26.800 km. Valor R$24.800 (à
vista, s/ troca). Único dono. Ótimo
estado. Contato: (47) 9991-3390.

FORD

• Vende-se F250; ano 2006, com
113.000 km, prata. Preço a

combinar. 9637-9083.

• Vende-se Escort SW GL 1.8,
ano e modelo 98, cinza. Valor
R$9.000,00, aceito moto no

negócio. Tratar 3374-2228

RENAULT

• Vende-se Clio RT 2002/2002, cinza.
Completo. Tratar 9979-6043.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,4
. portas, ar-condicionado, air

bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 479917-8753
Tom.
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TOYOTA

• Vendo Corolla Altis Prata
Automático 2010/2011 70.000
km. Garantia de Fábrica 6 meses.

Todas as revisões feitas na

Toyoville. Completo. R$67.000,00
Particular. 47 9177-7003 Alfredo

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Iveco, ano
2005, com baú, capacidade 4.000
kg. Todo revisado, com tapeçaria
nova. Manual. Vendo ou troco

por carro utilitário [Fíorino,
Furgão, ...). Tratar com Ivo 3373-

6360/8485-2375.
• Vende-se caminhão Volkswagen
17210, ano 2001 toco, graneleiro.
Valor a combinar. Troca por outro
caminhão menor. Tratar Itacir ou

Valdemar 3373-0190.

• Vende-se caminhão Volkswagen
6.90, ano 85, com baú (5,30 x
2,30) todo reformado. Valor

R$40.000,00 ou aceito caminhão
no negócio de até R$50.000,00.
Tratar 9602-9784 ou 8481-6233

José.
• Vende-se caminhão Volkswagen,
ano, com baú de 2,30x 5,50. Todo
reformado. Valor R$40.000,0.

Aceito caminhonete no valor de

até R$50.000,00. Tratar 9602-
9784/8481-6233.

OUTROS

• Vendo Scenic 2004 Autentique
1.6,16 V; prata, completa (ar,
direção, vidros elétricos, air bag
duplo, manual), com 110.000 km.
Valor R$ 16.000,00 à vista. 9912-

.

5561.
.

• Vende-se Van de passageiros,
2009. Ford trans. Prata, 16

lugares. Valor a combinar. Com
serviço Tratar 3376-1109.

APARTAMENT.O

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi. Valor:R$
375,00 + Luz e Condomínio.

Apartamento mobiliado.
Faltando apenas a mobília do

quarto que será locado. Se' tiver

interesse ligar para Sandra: 9115

9126(oi) 9603 0218 (Tim) cml
32742332.

• Aluga-se casa no bairro
Garibaldi. Livre de luz e água.
Fica a 200 m do asfalto. Tem

garagem separada da casa'.
Possui Uma horta. Para casal

R$250,00, individual R$200,00.
3055-8262 Lenir ou 8480-8262

Alemão .

• Alugo quitinete peça única
30mº cl banheiro Rua: Ernesto
Lessmann nº 615 Bairro Vila
Lalau próximo ao posto de saúde.
RS 300,00 + ÁGUA E LUZ. (9608
4484 E 3635 4443)

• Procura-se moça para dividir

apartamento. Sala, cozinha, 2
banheiros, sacado, garagem.
Travessa com a Rio Branco, Rua
Leopoldo Malheiro - Centro.
Falar com Ana ou Márcia, 9641-
0082 13275-5000.

• Alugo quitinete peça única,
30m2, c] banheiro. Rua: Ernesto
Lessmann ,nº615, bairro Vila
Lalau, próximo a Weg 2. R$
375,00. CI água. Fone: 9608-
4484.ou 3635-4443.

• Vendo sobrado com área de 182

,SEU VEICULO
USADO VALE,
COMO LANCE CRÉDITO

R$ .35.000,00
R$ 50.0Ó,00
R$ 70.000,00
RS 100.000,00
RS 120.000,00
R$ 140.000,00
RS 1-80.000,00
R$ 200.000,011
R$ 260'.517,26
R$ 318.409,99
R$ 3l6.a02,71
R$ 405.249,07

m2, próximo ao Hospital [araguá.
3 quartos (sendo uma suíte
com closet e hidromassagem),
cozinha modulada, despensa,
churrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em

. porcelanato, portão eletrônico,
aquecimento solar. Quintal nos
fundos com amplo gramado.
Pronto para ser financiado! Tratar
com Rosana: celular (15) 8156-
7373 ou fixo (15) 3031-5356.

• Aluga-se Quitinete com garagem,
Emma Rumpel Bartel, Baependi.
R$460,00. Local bem seguro. Tel

.

9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos 75m2, garagem, Miguel
Salai 75, Centro. R$700,00.
Edifício Gamaliel. Tratar 9134-

5434.

• Aluga-se apartamento com

2 quartos 75m2, garagem,
Francisco Piermann 404, Vila
Lenzi. R$670,00. Tel 9134-5434.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2 quartos,
cozinha, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única 30m

PARCELAS
R$ 303,82
RS 434,03
RS 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,OO
RS 1.411,11
RS1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,Ó2
RS 2.859,29

Rl t50.000,00
R$ 160.000,00
R$180,OOO,OO
R$1'85.000,00
R$ 195.000,00
R$20UOO,00
RS 210.000,00
RS'230.00.0.,00
RS 245,0.00,00
RS 26.0.000.,00
R$ 270.0.00.,00

quadrados c] banheiro. Rua:
Ernesto Lessmann nº 615, Bairro
Vila Lalau, próximo a Weg 2.

RS370,00 CI Taxa de água. Fone:
(47) 3635-4443 e 9608-4484.

• Vende-se 1 Apartamento 72m2
em construção suíte n'tais 1

quarto, 50 metros do mar R$
170.000,00 estuda proposta
aceita-se carro Fone 9936-7400.

• Vendo apt? na Reinoldo Bartel
- Baependi, com 03 quartos e

cozinha embutidos, 03 ares

condicionado e 02 vagas de

garagem. R$ 197.000,00 - a vista.

Tratar: 48 3034-1140 ou 8818-
3022.

• Alugo apartamento no Rau com
2 quartos. Valor R$510,00. Falar
com Sandra 9993-2131.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

RS 1,.253,57
RS 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
RS 1.71'3,21
R$ 1,i'55,00
R$ (922,14
RS 2.047;50
RS 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHÁDEIRAS, ETC

CRÉDITO
RS 150.000,OÓ
R$ 160.000,00
,R$180.000,00.
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
RS 205.000,00
RS ;210.000,00.
RS 230.000,00.
RS 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

PARCELAS
R$ 1.710,00

.

RS 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
RS' 2.223,00.
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
�$. 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00
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GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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AD] se prepara para
enfrentar o São]osé
NOVA ETAPA Equipe jaraguaense viaja na noite de hoje para o interior paulista,
.onde joga na sexta-feira, às 20h, pela abertura da segunda fase da Liga Futsal

Lucas Pavln

Querendo começar a

segunda fase da liga
Futsal com o pé-direito,
a AD Jaraguá (CSM/Pré
Fabricar/Mannes/HLS/
FME) segue em prepara

ção, intensa para a partida
desta sexta-feira, contra o

São José, às zoh, em São
José dos Campos (SP).

Após maratonas de

jogos e viagens, atuan

do simultaneamente na

Liga e no Catarinense, o
técnico Sergio Lacerda

teve pouco mais de uma

semana para aperfeiçoar
o esquema tático do time

e recuperar a parte física
dos atletas liberados re

centemente pelo depar
tamento médico, como O

ala/fixo PC e o pivô Keko.
O elenco embarca,

de ônibus, na noite de
.

hoje e encara uma longa
'viagem de 12 horas, che
gando ao interior paulis
ta apenas na manhã de

quinta-feira. Apesar do

desgaste da viagem, o go-
. leiro Djony espera der
rotar novamente o São

José, já que na primeira

fase da competição, o Ja
raguá triunfou por 1 a 0,
também fora de casa.

"Esperamos começar
esta segunda fase com

três pontos e pra isso te

mos que jogar com inte

ligência. Não adianta se

jogar para o ataque, pois
a pressão é deles, por

jogar em casa. E é bem

provável que partirão
para cima, onde podemos
aproveitar isso a nosso

favor", disse. Já o treina
dor Lacerda destacou as

principais características

do adversário. "Eles têm

um grupo muito bom de

jogadores, sendo alguns
oriundos do Corinthians.
O jogo de um contra um

e de pivô deles também

é muito forte. Porém, foi
uma equipe que oscilou
muito na primeira fase e

que tomou muitos gols",
analisou.

Para este confronto, o

comandante poderá pro
mover a estreia do ala:

Henrique e do fixo Duda,
contratados na metade
do mês de 'junho e que fo
ram regularizados junto à
CBFS na semana passada.

Faros LÚCIO SASSI

CALIBRADO Autor de onze gols na Liga Futsal, Dian (E) espera manter o ritmo e ajudar a equipe a avançar

Goleador

AlaDian celebra a artilharia e ótima fase na competição
Vice-artilheiro da liga

Futsal com 11 gols e desta

que da equipe jaraguaense
na competição, o ala Dian
Luka vive uma ótima fase

na carreira e espera poder
continuar ajudando o Jara

guá. "Meu objetivo princi
pal é ajudar o time. Fazen
do gols, estou contribuindo

para isso. M� o foco mes

mo é ajudar, parapodermos
chegar o mais longe possí
vel na liga. Estar perto dos
artilheiros na competição é

muito bom", afirmou Dian
que está apenas um tento.

atrás de Murilo, do Mare

chal Rondom, e Vander Ca
rioca, do Joinville.

PRECAVIDO Técnico Sergio Lacerda alerta para o

jogo de um contra um e de pivô da equipe adversária

·LIGA FUTSAL
Chave A

4' Florianópolis (SC) 'O

Chave B

Chave C

4' São José (SP) O i o i o i 0%I

Chave D

4 e Guarapuava (PR) io%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC - Gols Contra;
SG - Saldo de Gols; CA- Cartões amarelos; CV- Cartões vermelhos;A% - Aproveitamento,

Próximos jogos da AD Jaraguá:

• 5/7 - 20h �São José x AD Jaraguá, em São José dos Campos

(com transmissão.na ESPN Brasil)
• 20/7 -19h - AD Jaraguá x Venâncio Aires, na Arena Jaraguá
• 12/8 -19h15 - Concórdia x AD Jaraguá, em Concórdia

(com transmissão no Sportv)
• 17/8 -19h - AD Jaraguá x São José, na Arena Jaraguá
• 24/8 - 20h30 - Venâncio Aires x AD Jaraguá, em Venâncio Aires

• 30/8 - 20h - AD Jaraguá x Concórdia, na Arena Jaraguá
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Lucas Pavin

A pós vencer bem a Lusa

rt.Rhynos na estreia do
Torneio Touchdown 2013

(Campeonato Brasileiro de
Futebol Americano), o Ja
raguá Breakers agora terá

pela frente o forte time do
Timbó Rex, no maior clás
sico de Santa Catarina.

Os jaraguaenses tive
ram poucomais deummês

para se prepararem para a

partida que acontece no

ESPORTE

inteligentes que fomos no

ano passado. Mesmo com

chuva, estamos nos prepa
rando durante a semana

na Arena, a FME tem dado
essa força _e. isso faz muita

diferença. No futebol ame
ricano, quanto mais dias
de treino, mais perto da

perfeição você chega no

dia do jogo", disse o 'head
coach' Dennis Prants que
também analisou e exaltou

o adversário.

"Esperamos muita velo-

ch venceu o Helmuth Duwe

(3 ao), a Maria Nilda Salai
derrotou o Alvino Tribess

(2 a O), teve o empate sem

gols entre Julius Karsten e

Lilia Ayroso, e o Jangada
triunfou sobre o Roland

Dornbusch (1 a o). Já no

período da tarde, Helmuth
Duwe e Jangada empata
ram (1 a 1). Na sequência,
o Anna Nagel venceu a

Maria Nilda Salai (1 a O) e
o Julius Karsten derrotou o

j

sábado da próxima sema
na (13), às 14h, e que será o
primeiro compromisso em
casa, no João Marcatto.

Faltando ainda pou
co mais de uma semana

para o duelo, os 'Quebra
dores' seguem trabalhan
do forte para fazer bonito
em campo. "Estamos nos·

preparando desde janei
ro. Agora intensificamos o

trabalho técnico e de aper
feiçoamento nas jogadas e

seremosmais fortes emais

M.UITO TREINO Nem as chuvas dos últimos dias impediram a equipe de treinar. Alternativa foi a Arena Jaraguá

Futebol

Campeonato Escolar prossegue hoje, com quatro jogos
Alvino Tribess (2 a 1). Hoje
são as meninas que entram
em campo; na Vila Lalau,
para quatro jogos. A roda
da inicia às 9h, com a parti
da envolvendo Anna Nagel
e Renato Pradi

". f " : • i : '. ) I . l

TERÇA-FEIRA,3 DE JULHO DE 2013

Breakers focado no
clássico contraTi
EXPECTATIVA 'Head Coach' Dennis Prants considera o adversário cidade do Timbó, tanto nos

a melhor equipe do Estado e promete um grande jogo no dia 13 passes quanto nas corri-

das. Eles são hoje o melhor

time de SantaCatarina, será
umà ótima oportunidade de
testar nosso duro trabalho
dos últimos meses. Quem
vai gostar muito deste jogo
é quem ama esporte. Será
um grande jogo", firializou
Prants que contará com o

time completo.
Os Rex estréaram na

competição vencendo o

Porto Alegre' Bulls, por
18 a o. A partida será re

prisada pelo canal Bands
ports, no dia 16, a partir
da meia-noite.

O Campeonato Escolar
de i. Futebol teve sequên
cia ontem, com oito jogos
disputados no campo do

Acaraí, válidos pela compe
tição masculina. Pela ma

nhã, o Rodolpho Dornbus-

Voleibol

JaraguaenSes "imbatíveis"
Donos da melhor cam- Itajaí, todos por três sets a

panha no Campeonato zero. O desempenho asse

Catarinense de voleibol .

gurou o mando de quadra
SUb18 masculino (sem na fase final. Além disso,
perder um único set), a o técnico Luiz Carlos Ro

equipe MarisoljFME ven- drigues da Silva (Kadylac)
ceu a segunda etapa ao e o atleta João Serenini,
derrotar Santo Amaro da foram eleitos os destaques
Imperatriz, Criciúma e da etapa.

DESTAQUES O atleta João Serenini (E) e o técnico

Kadylac foram eleitos os 'melhores da segunda etapa

Bocha

BeiráRio sedia competição
Na noite de ontem teve

início, nas canchas do Bei

ra Rio Clube de Campo,
o Campeonato Municipal
de Bocha Rafa Volo, nas

categorias Individual, Du

pla e Trio. A competição é
formada por doze clubes,

que- estão divididos em três
chaves. As partidas seguem
hoje com os confrontos
entre Luci Imóveis versus

Rede Contabel e Arsepum
contra João Pessoa '.A:_ Os

jogos começam às 19h15. A
entrada é franca.

Xadrez

Giovana vence oBrasileiro
Beneficiária do progra- em São Bento do Sul e reuniu

ma de bolsa-atleta munici- 124atletas de cinco estados

pal, a enxadrista de Jaraguá brasileiros. Outro desta

do Sul Giovana Sibowicz foi que da delegação jaragua
campeã na categoria sub-�8 ense foi a técnica Karina

feminina, no 590 Campeona- Kanzler, que terminou na

to Brasileiro.Absoluto eAber- quinta colocação do geral
to de Xadrez que aconteceu. feminino.

Natação
Ouatro finais noBrasileiro
'Representantes de

Jaraguá do Sul no 300
Campeonato Brasileiro
Infantil de Inverno de

Natação, os atletas Al
berto Marcatto Filho,
Vinícius da Cruz, Júlia'
Ewald tiveram ótimo de

sempenho na competição,
.1,

alcançando quatro finais.
Júlia foi oitavo lugar nos
200m livre, na categoria
Infantil i. Vinícius, da In
fantil 2, foi oitavo na final
dos 50m livre. Alberto foi
oitavo lugar nos 100m

borboleta e 50m livre, no
Infantil i.

,./. ti ._1
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Na Argentina, Galo
tenta feito inédito
LIBERTADORES Brasileiros e argentinos abrem a semifinal

da competição continental logo mais, às 21 h50, _em Rosário

Lucas Pavin

A cabou a Copa das Con
.l"\iederações e o torneio
mais importante da Amé
rica do Sul volta a todo va

por. Isto porque, Atlético
MG e Newell's Old Boys
travam o primeiro duelo
das semifinais da Liberta
dores, hoje, às 2lhSO, no
Estádio EI Caloso deI Par-

. que, na cidade de Rosário,
na Argentina.

Caso avancem à final,
os jogadores do Galo po
dem fazer história ao levar
o clube pela primeira vez

tão longe na competição.
Sonhando com isto, omeia
Bernard admitiu ser uma

grande responsabilidade
e afirmou que o time deve

manter os pés no chão.
"Estamos cientes, sabe
mos da responsabilidade,
por isso vamos buscar a vi
tória e a classificação, algo

que será importante para o

clube e os jogadores", disse
o jovem.

Porém, a equipe minei
ra terá pela frente os argen
tinos que também obtive
ram ótima campanha na

Libertadores e eliminaram
nas quartas de final o te

mido Boca Juniors. Além

disso, o Newell's terá força
máxima para o confronto,
diferentemente doAtlético,
que terá os desfalques dos

titulares Réver (suspenso),
Leonardo Silva e Leandro
Donizete (machucados),
além do reserva Rosinei,
também fora por causa de

suspensão.
Com isso, o técnico

Cuca deve escalar o time
comVictor; Marcos Rocha,
Gilberto Silva, RafaelMar
ques e Júnior César; Pier
re, Josué, Bernard, Ronal
dinho e Diego Tardelli; Jô.
Já os argentinos devemjo
gar com Guzmán; Cáceres,
Heinze, Vergini e Casco;
Orzán, Pérez, Bernardi, Fi
gueroa e Maxí Rodriguez.

BRUNO CANTlNT/CAM

..,.g

EXPERIÊNCIA Em meio aos desfalques, Ronaldinho Gaúcho é presença certa no Atlético-MG na noite de hoje

Palmeiras

Negociados-
A passagem de dois

dos mais criticados jo
gadores do Palmeiras se

encerrou nesta semana.

Mauricio Ramos se des

pediu do elenco e já em

barcou para os Emirados
Árabes Unidos, onde atu

ará no Sharjah. Maikon
Leite fez o mesmo nesta

terça-feira, embora ainda

precise passar por exames
para assinar contrato de

empréstimo com o Umm
Salal, do Catar.

Cruzeiro

Desistiu
Nos últimos dias, sur

giram rumores sobre a

contratação do atacante

Rabinho pelo Cruzeiro.
No entanto, o diretor de
futebol do clube, Alexan
dre Mattos, afirmou que
o jogador não vestirá a

camisa celeste. O diri

gente revelou que existiu

apenas uma sondagem ao

atleta do Milan, mas que
o Robinho deixou claro

que. a preferência era jo
gar pelo Santos.

Barcelona

Julio César
Eleito o melhor goleiro

daCopa dasConfederações,
o brasileiro Julio César

pode deixar o Queens Park
Rangers e se transferir para
o Barcelona.A informação é
do "Mundo Deportivo" des
ta terça-feira. A contratação
de um arqueiro é uma das

prioridades 'dos dirigentes,
já que o titularVíctorValdés
informou que não renovará
o contrato. Pepe Reina, do
Liverpool seria a principal
alternativa.

Futsal

Lesionado
o craque do futsal Fal

cão passou por um exame

nesta terça-feira, em São

Paulo, e foi' confirmado
pelo médico André Pedri
neli uma lesão de grau dois
no ligamento colateral do

joelho esquerdo dó joga
dor. Porém, o jogador não
terá que operar e deve fi
car parado por cerca de 30
dias realizando tratamen

to. Assim: ficará de fora
em parte da segunda fase
da Liga Futsal.

A FARMÁCIA RR LTDA informa qL!e na data de
09 de Maio de 2013 firmou Termo de Compromis
so de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público do Estado de Santa Catarina, comprome
tendo-se a manter durante todo o horário de fun
cionamento do estabelecimento, a presença do
farmacêutico responsável, sendo que recolherá o

valor da multa estipulada, em favor do Fundo Es
tadual de Reconstituição de Bens Lesados, a títu
los de danos a direitos difusos aos consumidores.

Tabelionato Griesbach

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: RuaCei. Procópio Gomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL-SC

Novo Telefone,'fax: (47)3274-1700Notas e Protesto

.EDfll\LDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo IS dal.ei9.492/97, clc o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, paraadevida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal, FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 251614/2013 Sacado: ANDERSON LUIZ BORGES Eodereço: RUAPAUIDVOLTOLINI
100 - RIBEIRAO CAVtúJJ - JARAGUA DO SUL - CEP: 89265-202 Cedente: SBD SAT MANUTENCAO E
COMEROO DE EQ Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 00000000011 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$1.000,00 - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$1.l02,09 Descrição dos
valores: Valordo título: R$l.ooO,oo - Juros: R$ 3,33Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 251603/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS IlDA ME Eodereço: R ROBERTO
ZlEMANN 201 SL 01 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300 Cedente: GOEDE EXPORTADORA IlDA
Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: GOE4196.2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 538,00 - Data

para pagamento: 08/07/2013-Valor total a pagar R$716,76 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
638,00 - Juros; R$ 2.97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$IS,94

Apontaniento: 251666/2013 Sacado: CALHAS MM IlDA Eodereço: RUA DOMINGOS ANAC1.EIO
GARCIA 4784 - SAN1D ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-300 Cedente: BELME.TAL IND
E COM IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 24895/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
.614,19 - Data parapagamento: 08/07/2013- Valor total a pagarR$71S,39 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 614,19 - Juros: R$1,63 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Conduçãõ: R$
24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 251569/2013 Sacado: CASIEL COMERCIAL DE1'EIHAS IlDA ME Eodereço: RUA
ERWNO MENE00ITl428 - CHICO DE PAUW - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89254-000 Cedente:
CERAMICACEJATELIlDA Sacador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 7965-02/2 - Motivo: falta depagamen
toValor. R$ 825,00 - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$906,10 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 825,00 - Juros: R$1,92Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24.50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 251570/2013 Sacado: CASIEL COMERCIAL DE TElHAS IlDA ME Eodereço: RUA
ERWNO MENEOOITl428 - CHICO DE PAUW - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89254-000 Cedente:
SANMARCOSREVl'SI'IMÉN1Ds CERAMICOSIlDA Sacador. - Espécie:DMI-N'Tltulo: 71805-01/1
- Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 2.217,98 - Data parapagamento: 08/07/2013-Valor total apagar
R$2.302,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2217,98 - Juros: R$ 5,17Emolumentos: R$12,25-

. Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19.33

Apontamento: 251626/2013 Sacado: EDER CARTES GONCALVES Eodereço: AVPREFEITOWALDE
MAR GRUBBA, 3841 - CENTENARIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-502 Cedente: D R T SOM E
ACESSORlOSAUTOMaTIVOS IlDA Sacador. - Espécie: l'lMI- N' TItulo: 0003773907 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 247,37 - Data para pagamento: 08/07/2013-Valor total apagarR$328,98 Des
crição dosvalores: Valordo título: R$ 247,37 - Juros: R$ 0,74Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:

�_�:�_�_9:��_�?::�:_�_��_��_:��_��������_�_�_�� _

Apontamento: 250982/2013 Sacado: GERAlDODOSREISMARIA Endereço; JOAOMIREITl, 65 -VIlA
RAU - Iaraguã do Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente: SIIMAQ SIA Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo:
98397'004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 350,00 - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor·
total apagarR$429,99 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 350,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 250944/2013 Sacado: lVANOR MARCEW SCHALINSKY Eodereço: RUA RICARDO
MARQUARDT1'SQ 124AP 3 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: LAUDffi SEBASI1AO NOVACK
Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 112013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 630,00 - Data para
pagamento: 08/07/2013-Valor total a pagar·R$76O,.62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 630,00
- Juros: R$1,89'Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$37,6O - Diligência:
R$SS,78

Apontamento: 251386/2013 Sacado: MARIACLAUDEIECHAVESDASILVAE (]A Eodereço: RUA os
CAR FERREIRAMENDES 192 - Iaràguã do Sul-se - CEP: 89257-560 Cedente: FRANOSCO PEREIRA
PAQIECO EPP Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 2872002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
350,00 - Data para pagamento: 08/07/2013-Valortotal a pagarR$450,38 Descrição dos valores: Vala.
do título: R$ 350,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 25157872013 Sacado: R SILVAEQUIAPAMENlDS PI PISC Eodereço:'RUAGERMANO
MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89255-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador.
ROTA INDUSI'RIA IlDA Espécie: DMI - N" TItulo: G7998S/4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
9.881,34 - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$9.981,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.881,34 - Juros: R$ 23,05Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23;10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 251664/2013 Sacado: R SILVAEQUIAPAMEN1US PI PISC Eodereço: RUAGERMANO
MARQUARDT 299 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89255-200 Cedente: BANCO SOFISA SA Sacador.
ROTA INDUSI'RIA IlDA Espécie: DMI - N' TItulo: G8OO�/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
9.551,14' - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$9.847,72 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 9.551,14 - Juros: R$19,1O Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 251576/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENlDS PARA PISCINAS ME Eodereço: RIJA
GERMANOMARQUARDT299.-VIlALAlAU - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89256-200Cedente: ROTA
INDUSI'RIA IlDA Sacador: - Espécie:DMI-N'Titulo: G79986/4 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 9.778,81 - Data para pagamento: 08/0712013-Valor total a pagarR$9.879,1O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 9.778,81 - Juros: R$ 22,81 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 25166912013 Sacado: R SILVA EQUlPAMEN1US'PARA PISCINAS ME Eodereço: RUA
GERMANOMARQUARDT 299 - VIlALAlAU - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP' 89256-200Cedente:UNI
PRIME NORTE DO PARANA Sacador. ROTA INDUSI'RIA IlDA Espécie: DMI - N" TItulo: GaOOS7/2
- Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 9-127,36 - Dataparapagamento: 08/07/2013-Valor total apagar

_ R$9.223,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.127,36 - Juros: R$18,25Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 251670/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAMENJOS PARA PISCINASME Eodereço: RUA
GERMANO MARQUARDT 299 - VIlA LAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente:
ATlANTA FUNDO DE !NVESTIMENID EM DIREITD Sacador. ROTA INDUSI'RIA IlDA Espécie:
DMI - N' TItulo: G79946/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.502,33 - Data para pagamenro:
08/07/2013-Valor total apagarR$8.S96,81 Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 8.502,33 - Juros:R$
17,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 17,63

Apontamento: 251660/2013 Sacado: R SILVA EQUIAPAMENlDS PI PISC Eodereço: RUA GERMA
NO MARQUARDT, N. 299 - VIlALAlAU - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: BANCO
DAYCOVALSA Sacador. ROTA INDUSI'RIA IlDAEspécie: DMI-N' TItulo: G8ooS6/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 8.778,07 - Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$8_873,1O
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.778,07 - Juros: R$17,SS Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 251654/2013 Sacado: SONEm ALIMEN1DS IlDA Eodereço: EXP.FIDEIlS STIN
GHEN 71 - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89256-740 Cedente: ALINETID DIST DE
ALIM IlDAME Sacador. - Espécie:DMI- N'Titulo: 252 - Motivo: faltadepagamentoV'!ior. R$1.773,26
- Data para pagamento: 08/07/2013- Valor total a pagar R$1.863,SI Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.773,26 - Juros: R$ 7,68 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo': na data
de 03/07/2013. Jaraguá do Sul (SC), 03 de julho de 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
_

Total de títulos publicados: 16

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




