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Ser bem-sucedido em qual-
quer empreendimento significa
ser muito bem informado. É impor-
tanteestarpreparadodesdeospri-
meiros passos – como a burocra-
ciapara a abertura de uma empre-
sa, por exemplo – até o momento
do sucesso. Um bom caminho pa-
raseobterconhecimento sobreto-
dos os níveis do direito é o site Ju-
risWay (www.jurisway.org.br).
Lá estão explicações sobre diver-
sas dúvidas comuns a empresá-
rios, relacionadas a assuntos co-
mo direitos do consumidor, notas
promissórias e cheques, direito
contratual, falência etc.

O material disponível no
site é imenso. Se uma pessoa
pudesse se dedicar a ler inin-
terruptamente todo o conteú-
do do JurisWay, ela precisaria
de um ano e seis meses. Estão
ali perguntas e respostas, arti-
gos, provas de concursos pú-
blicos, 700 cursos on line, pro-
vas da OAB e notícias. Tudo
disponibilizado gratuitamen-
te. O prestígio do site tem cres-
cido tanto entre profissionais
do direito e pessoas que dese-
jam conhecer melhor a legis-
lação – como empresários, lí-
deressindicaise líderes comu-
nitários – é tão grande, que as
consultas ultrapassaram as
fronteiras do Brasil: já foram
registradas visitas de usuá-
rios de 106 países.

Os números do JurisWay
são impressionantes: são 12
milhões de acessos por mês,
sendoque, em média, cada in-
ternauta fica sete minutos e
quarenta segundos navegan-
do pela página. Para respon-
der às demandas dos inter-
nautas, colaboram mais de
200 especialistas na área jurí-
dica, como advogados e juí-
zes. Dezoito pessoas traba-
lham exclusivamente para o
site, entre profissionais de in-
formática e advogados.

JurisWay é um projeto
educacional desenvolvido
em convênio com duas ON-
Gs: o Instituto Nacional de
Educação Profissional (Ine-
pro) e a Associação Brasileira
de Consumidores (ABC). Ini-
cialmente, em 2000, o site tra-
tava apenas de dúvidas sobre
direitos do consumidor, mas
a demanda por outros conhe-
cimentos jurídicos era tão
grande que aos poucos se foi
expandindo os seus objeti-
vos. “Aparentemente, as pes-
soas não tinham noção de dis-
cernimento sobre o que é di-
reito do consumidor ou cida-
dania e acabavam formulan-
do questões para nós sobre di-
reitos de família, direito imo-
biliário, entre outros. Tive-
mos que abrir mais o leque e
assim, em 2003, nasceu o Ju-
risWay”, conta o coordena-
dor do site, Danilo Santana.

Segundo ele, a procura pe-
la página é tão grande porque

é raro se encontrar um ende-
reço na Internet que ofereça
um conteúdo tão grande com
custo zero. “Um dos nossos
objetivos é oferecer cursos
gratuitamente a pessoas que
não precisam nem se identifi-
car, beneficiando que não po-
de pagar um cursinho para fa-
zer concurso público”, conta
Santana.

O coordenador da página
conta ainda que o interesse
pelo site vai muito além do
universo do direito. Empresá-
rios também costumam apro-
veitar o conteúdo disponível
para tirar sua dúvidas, princi-
palmente sobre assuntos eco-
nômicos. “Eles se sentem à
vontade em fazer consultas
no nosso site porque não pre-
cisam se identificar”.

Página terá
cursinho de

vídeo ao vivo
Além dos 700 cursos tex-

tuais presentes no site, o obje-
tivo agora é disponibilizar
cursos de vídeo ao vivo com
os mesmos conteúdos dos
cursinhos pré-concursosexis-
tentes nas grandes cidades e
que costumam cobrar cerca
de R$ 500 por mês dos alunos.
“Isso beneficia tanto quem

não pode pagar por isso quan-
to quem mora no interior e
não tem acesso a esses cur-
sos”, explica. O projeto só não
foi implantado ainda porque
o JurisWay não acertou com
um patrocinador que arcaria
com os novos custos.

O conteúdo da página é
bastante diversificada e aten-
deosmaisdiferentes públicos.
Para quem tem dificuldade
emapreenderosconhecimen-
tos jurídicos, há a seção Direi-
to em Quadrinhos, em que si-
tuações concretas são mostra-
das de forma lúdica e mais di-
vertida. Testamento, sonega-
ção fiscal, cheque sem fundos
e poluição sonora são alguns
dos temas que foram retrata-
dosporhistorinhasilustradas.

Recentemente, o site im-
plantou uma novidade para
quem gosta de receber novi-
dades em seu e-mail, o Juris-
Clipping. Por meio dessa fer-
ramenta, todas as notícias re-
levantes da área do direito, co-
mo jurisprudências, notícias
de tribunais e mudanças de
leis, são enviadas para inter-
nautas cadastrados.

Somente na semana pas-
sada, o material do clipping
foi enviado para 5 mil pes-
soas. “Notamos que os brasi-
leiros normalmente têm difi-
culdade em se atualizar. E
também é muito complicado
acompanhar todas as publica-
ções de tribunais. Com essa
ferramenta, a pessoa não per-
de tempo com pesquisas”,
diz Santana.

A estudante de direito Lú-
cia Marques é um exemplo de
usuária regular do site. Em
meados do ano passado, ela
estava navegando pela Inter-
net, fazendo buscas por mate-
riais relativos à área de conhe-
cimento de sua faculdade e
descobriu o JurisWay.

Desde então, ela se conec-
ta à página pelo menos qua-
tro vezes por semana e já a in-
dicou para os seus colegas de
turma. “É um site bem infor-
mativo, com uma linguagem
clara e objetiva, que atende
tanto a quem é da área jurídi-
ca como a leigos. Gosto muito
de ver os simulados e os mini-
cursos das várias matérias do
direito”, revela Lúcia, que pre-
tendeusa a página para se pre-
parar para os futuros concur-
sos públicos.i

1º DE MAIO
2 QUARTOS

SOLARES IMÓVEIS
R$ 56.700,00 Somen-
te à vista! Casa gem.
vazia, próx. Trevo Gua-
rani, entrada col., 2
qts., sala grande, bho.
soc., coz., área priv.,
garagem. 3245-6222.
www . s o l a r e s imo -
veis.com.br. PJ 1670.

ALÍPIO DE
MELO
2 QUARTOS

LEONARDO LAKTIM
(7262) Atenção! Excel.
cob. 2 qts., 1 arm., pi-
so cer., sala ampla,
coz. mont., 2 bho. soc.
c/ blindex, ár. serv.,
terraço c/ chur. e hi-
dro, 2 vgs., 108m2,
préd. ind., vista def. R$
165 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.lak-
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
(7720) Excel. apto. 2
qts., piso cerâm., sala
ampla 2 ambs., coz. c/
arm., bho. social box,
área serv., 2 vagas,
prédio c/ interf., port.
elet. e jardins, ótima lo-
c a l i z . ! R $ 82 m i l .
3476-7516/ 9953-
2 2 4 0 . www . l a k -
tim.com.br PJ 3209.

VIDA NOVA
(72) Apto. 2 qts., sala 2
ambs., 1 bho. social,
coz. pia granito, área
serv., 1 vaga estac. R$
87 mil. 3418-4927/
3418-5124/ 8554-
2727. www.vidano-
vaimoveisbh.com.br
Creci 17417.

3 QUARTOS

ADMICI IMÓVEIS
(2548) Incrível! R$ 140
mil finac. p/ caixa. Pré-
dio peq. próx. A. Ma-
chado, apto. amplo
cheio arms., 3 qts., sa-
la grande, bho. soc.,
cozinho, área garg. Li-
gue já. 3245-6222.
www.admici.com PJ
579.

LEONARDO LAKTIM
(7308) Ótimo apto. 3
qts., cerâm., sala 2
ambs. rebaix. gesso,
luz dicroica, coz. arms.,
bho. social blindex e
arm., área serv., 1 va-
ga, aprox. 70m2. R$
110 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.lak-
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
(7441) Casa indiv., 3
qts., arms., suíte hidro,
2 salas 2 ambs., copa,
coz. mont., bho. social
blindex, 2 vagas, var.,
interf., portão elet., gás
canaliz. R$ 297 mil.
3476-7516/ 9953-
2 2 4 0 . www . l a k -
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
(7645) Excel. casa in-
div., 3 qts., 2 arms.,
sala, copa separ., coz.
arms., bho. social, área
serv. , desp. , p isc. ,
churr., 3 vagas garg.
cob., área priv. R$ 250
m i l . 3 4 7 6 - 7 5 1 6 /
9953-2240. www.lak-
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
(7703) Casa indiv., 3
qts., 2 arms., suíte box
blindex, arm., sala , co-
pa separ., coz. arms.,
bho. social, área serv.,
pisc., 2 vagas, portão
elet., excel. localiz. R$
220 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.lak-
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
(7715) Casa indiv., 3
qts., piso cerâm., arm.,
2 suítes, 2 closet, sala
2 ambs., coz. mont.,
bho. social bl index,
desp., 4 vagas garg.,
var., terraço, interf. R$
300 mil. 3476-7516/
9953-2240. www.lak-
tim.com.br PJ 3209.

LEONARDO LAKTIM
( 7 8 7 8 ) A t e n ç ã o !
Oport. Ótima casa in-
div., 3 qts., toda ce-
râm., sala, copa, coz.,
bho. social, área serv.,
3 vagas garg., próx. a
comércio, loja na fren-
te. R$ 150 mil. 3476-
7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

SOLARES IMÓVEIS
(2203) R$ 131 mil fi-
nanc. Caixa, casa du-
plex frente p/ rua, óti-
mo local, vazia, 3 qts.,
salão 2 ambs., bho.
soc., copa/coz., terra-
ço, vaga livre. 3221-
440. www.solaresimo-
veis.com.br PJ 1670.

4 QUARTOS
OU MAIS

LEONARDO LAKTIM
(7312) Casa duplex, 4
qts., 3 arms., suíte box
blindex, 2 bhos. soci-
ais, dce, área serv.,
terr. , 4 vagas cob.,
port. elet., gás, interf.,
esq. R$ 400 mil. 3476-
7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

ANCHIETA
3 QUARTOS

SOLARES IMÓVEIS
(2427) Prédio peq. me-
lhor local, amplo cheio
arms., 3 qts., salão
enorme, su íte/soc.,
coz. montada, dce, va-
ga livre. 3221-4400.
www . s o l a r e s imo -
veis.com.br. PJ 1670.

4 QUARTOS
OU MAIS

SOLARES IMÓVEIS
Exce l . apto . 4 qts .
arms., 2 salas sep., su-
íte, coz. montada, dce,
2 vagas, prédio c/ elev.,
próx. Carrefour. Ligue:
3221-4400. www.so-
laresimoveis.com PJ
1670.

BAIRRO DA
GRAÇA
3 QUARTOS

SOLARES IMÓVEIS
(2273) R$ 160 mi l .
Prédio peq. conserv.,
melhor local, lindo 3
qts. arms., salão am-
plo, bho. soc., coz.
mont., dce, vaga livre.
L igue: 3221-4400.
www . s o l a r e s imo -
veis.com PJ 1670.

BANDEIRANTES
3 QUARTOS

LEONARDO LAKTIM
(8316) Casa col. 3 qts.,
suíte, closet, arm., sala
ampla, gesso, bho.
blindex, coz. mont.,
dce , 6 vagas , l o t e
1000m, pisc. Oport.
R$ 390 mi l . 3424-
7516/ 9953-2240.
www.laktim.com.br PJ
3209.

PLANTÃO IMÓVEIS
(7468) Casa 3 qts., su-
íte máster, hidro, sala
ampla, banho blindex,
dce, lazer completo.
Aceita carro, imóvel de
menor valor. R$ 750
mil. Ligue: 3498-3788.
www.p l a n t a o imo -
veis.com.br PJ 2957.

4 QUARTOS
OU MAIS

PLANTÃO IMÓVEIS
(6814) Casa 4 qts., su-
íte master, hidro, 4 sa-
las, barzinho, coz. pla-
nej., dce, churrasquei-
ra, pisc. R$ 650 mil.
Aceito imóvel menor
va lo r . 3498-3877.
www.p l a n t a o imo -
veis.com.br PJ 2957.


