
Para saborear

O cardápio pedemacarrão
o Brasil é o terceiro País nomundo quemais

produzmassas alimentícias. Para incrementar
suas refeições, aprenda a fazer duas receitas
fáceis e deliciosas.Páginá 16

Hospital de MaSsaranduba
Câmara quermais informações
Vereadores buscammais detalhes sobre a proposta
da Prefeitura em terceirizar a administração da
unidade, que desde o final de 2008 ainda não
entrou em funcíonamento, Págiria 4

as

Divisão de acesso

SportClub Jaraguá
decídeo título hoje
Equipe jaraguaense pode,
erguer a primeira taça neste
sábado, a partir das 16 horas,
se vencer o time do Caçador
no tempo normal e empatar
na prorrogação. Página 22

Infraestrutura educacional

sco ases

são vistoria

•

uais

Integrantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa visitaram três escolas da rede

estadual em Jaraguá do Sul para saber como estão as estruturas. O levantamento, que vai incluir
outras unidades na região e em todo o Estado, será encaminhado para a Secretaria de Educação.

Página5

o mefho- plafl() d(j saúde é Vl\ief'
Q. segundo mefharé t.Jrumed.

o Juve não está sozinho
IRlANE PORTO/AVANTE!

Torcedores vão para Palhoça incentivar o Juventus no primeiro jogo da final contra o Guarani, neste sábado. Página 22
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Aprimeira parada de .

boa parte tios escravos e
'

iÍfugrantes que ch�garanl
ao país foi no porto do
Rio de Janeiro. O'tempo
passou e esta área entrou
em decadência, mas a
Copa doMundo de 2014
e as Olimpíadas de 2016
tiraram o projeto de

revitalização da gaveta.
Trata-se de um projeto
gigantesco que deverá
resultar emmais um

catião postal da cidade
onde aportarão os navios

tlecruzeiroquepor
lãpassarcnr.Urna das
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PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Volkswagen
A montadora alemã - vice-líder
.t\no mercado brasileiro - possui
laços importantes com Iaraguá do
Sul. Além da parceria com a Sol Pa

ragliders na Expedição SOL Amarok,
ela também mantém uma parceria
com aMenegotti Máquinas e Equipa
mentos. AMenegotti está produzindo
bombasdagua populares que se des-

tinam ao projeto "Mil e Uma Bombas
d 'Água" que a Vokswagem está im

plantado no semiárido nordestino.
Estas bombas são produzidas com

exclusividade para este projeto social

que pretende levar água para comu

nidades carentes do Nordeste do Bra
sil, minimizando os efeitos da seca

que as assola constantemente.

DIVULGAÇÃO

vif-fl.lltlira,
Muito se falou'sobre urna solução para o dramavivido pelos produtores rurais
que foram prejudicados pelo fechamento da unidade da Seara nomunicípio,
masmuito pouco aconteceupara ajudá-los. Cada um teve de arcar c�m o

seu prejuízo e encontrarumnovomodo de ganhar a vida. Enquanto isto,
aMarfrig - controladora da Seara - está recuperando � lucratividade e seu

" balanço do terceiro trimestre apresentou lucro de R$ 10,4milhões.

Ince-ntivos fiscais
Avinda daBMWpara Santa Catarina só foi possível graças a urn pacote
de incentivos do governo estadual, Um empresário local levantou urn
questionamento: eu nunca tive incentivo nenhum para instalar aminha empresa
e ainda pago 25% de ICMS na conta de telefone e de en�rgia elétrica! A "guerra"
deflagrada-entre os diversos Estados para garantir a vinda de grandes projetos
tem sido bastante danosa, pois, no curto prazo significamenos recursos para
bancar educação, segurança pública, saúde e outros serviços que a população
necessita. Por outro lado, se não forem atraídos novos empreendimentos, a
receita tende aminguar no futuro. Algo difícil de explicar para o contribuinte.

Pagamentos
Um dos grandes dramas das empresas é a previsibilidade nos recebimentos.
Quando o mercado não caminha bem, os atrasos tornam-se inevitáveis
e obrigam as empresas a igualmente atrasar seus compromissos. A julgar
pelo Indicador Serasa Experian da Pontualidade de Pagamentos das Micro
e Pequenas Empresas a situação está melhorando, pois em setembro este

indicador apontou 95,9% de pagamentos com atraso máximo de sete dias.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 820 .

01 - 02 - 03 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 10 - 13
15 - 16 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N°

SELIC

TR 0,000% 26.0UTUBRO.2012
...........................................................................................................................

CUB �.1_94_,�9 QlJ.'l'VBI,tO ..?'.Ql.2 ..

NASDAQ
. �.. º!.º�()I,� ?�:gy.T.p..ª_J:�g:.?º�.? .

AÇOE·S·
......

PETR4 22,10 ir 1,61%
VALE5 35,95 • -0,69%
BVMF3 13,27 .0,61%

.............................................................................. , .

POUPANÇA 0,4273 27,OUTUBRO.2012
o 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT t 1,16%
OURO -0,02%

US$ 109,660
US$ 1711,960

.ç.���º ç.º.�.I.'.� �N.p.� yª� .

Pº.�.�ª .. ç-º�.�.ª.9.I.A� .. (�� ª�J .. ?!.9.?f:5.ª ?!.9??!. :vm.. -º!.º.�()I,o.
P9.J.:.AB .T.P..B�.ê�.9 .. (�.M.R$.L �.I.�.t5.Qº ?I.9.�º.9 :1$' . .Q()I,o ..

.�VR.9..(�M B.$.2.... .. �.I.??.g.�.H ?&?§.? !� _QI)_�()I,O.
LIBRA (EM R$) 3,2637 3,2663 t 0,01%

Neurolinguística
Agendada para o próximo dia 31, às 19h,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, a
palestra gratuita "Neurolinguística Aplicada
à Liderança", que pretende divulgar os
conhecimentos básicos para utilização
destas técnicas no comando de equipes de
alto desempenho. A promoção é daAcijs e a

palestra estará a cargo de Mauricio Magagna.

Brasil-Alemanha
Os laços entre nosso Estado e amaior
economia da Europa sempre foram bastante

estreitos, até por uma questão cultural.
A Câmara de Comércio e Indústria Brasil

Alemanha, que possui um escritório em

Blumenau, está incentivando a vinda de

profissionais alemães aposentados para
prestarem consultoria voluntária no Brasil
e atuam como canal entre empresas dos
dois países. Um destes projetos já está
em andamento na PolluxAutomation, de
Joinville. Para o diretor damesma, Rizzo
Hahn, "conhecimento, experiência na
prática e uma ligação direta com indústrias
alemãs são as principais vantagens".

Design
Santa Catarina teve sua candidatura

aprovada e Florianópolis sediará em 2015
a 5a Bienal Brasileira de Design (BBD),
considerado o maior evento nacional na área.
A Bienal Brasileira de Desígn é uma ação de
políticas públicas e faz parte do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), pormeio daAgência
Brasileira de Promoção de Exportação e

Investimentos (Apex-Brasil) e do Ministério
da Cultura (MinC). É uma oportunidade para
a participação de empresas e profissionais
catarinenses mais perto de casa.

Dinamismo
Aúltima atualização do Índice Global de
Dinamismo da GrantThornton Internacional
classifica'a economia brasileira no 30° lugar
em um ranking de 50 economias pesquisas
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Urna solução para o hospital
./1 novela do hospital de Massaranduba tem um en
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'de 200a"seIÍí os equipamentos 'e 'a equipeY·pa.rainiciar
os trabalhos de atendimento à população, permane
ceu durante outros quatro anos sem uma definição.

A previsão, anunciada pelo prefeitoMario Fernan-
do Reínke é que essa estrutura, seja definitivamente

,i, inaugu+aq�,/�? dia .11 de, novt!QlbliO. �as ,paI:a
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responsabilidade de aprovar um: projeto que autoriza
.

a Prefeitura a firmar um contrato com uma empresa
terceirizada, especializada na gestão hospitalar, para,

ser debatido e se percebe o interesse do prefeito para
,q�e esse p,rojetl� seja.�Pf{)V�,�O! o q.uanto antes pa�a" ,I

"ªten,der a prôiness� de iuaQggrar Q hospital na:id�tª '
.

anunciada.'
.,

. "

O projeto entra em votação na próxima semana.

Alguns vereadores alegam dúvidas sobre o contrato e

a tendência é que aja muita polêmica no caso. O que
deve ser priorizada é a transparência de toda essa

)1� ociaçãq,e'�s esc1���cirn�ntos.de todas as pÚyi?áS ;

.' ;i' par .

ue os ve�eadbres., que'1repte1sentarn a s6oie�a(f�; ".

tenham segurança de votar algo positivo para Massa-
randuba e que o hospital se torne uma realidade efi
caz e não um elefante branco.

A novela do hospital de
Massaranduba tem um'enredo
.

que está provocando desgaste
para _ comunidade local.

'.
'.

"'ji;' "./
,ll1ill, 'I ,I" ," -";fi.

t

adininistrata':un ..' ., ..'
'

,

!il ,,' I

,I f " ""i,",', '_':"" .' ',e ' I' I
' "l/"r

' I
,

I

Essa proposta'parf�ce que foi pouco discutida com
a população e não ganhou evidência durante o perío
do eleitoral. Agora, passado o pleito, o tema começa a

Do leitor

Exemplo da acefalia das SDRs
/\ educação e a saúde são os

rltemas preferidos dos nos

sos políticos em período eleito

ral, mas na prática os resultados
nãomostram isso.AEscola Lau
ro Zimmermann, em Guara

mirim, já foi interditada cinco
vezes nos últimos anos antes de
iniciar a esperada reforma.

Li na imprensa, o esforço que
estava sendo feito pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional e
pelaConstrutoraAJM para entre

garaescolaprontaantes do início
do ano letivo de 2012 (que já seria
com atraso), inclusive com fotos
de membros da SDR de capace
tes, acompanhando a obra.

Diante de tanta incompe
tência, tanto da SDR de Jaraguá
do Sul, como da Construtora

AJM, pergunta-se: sobre a real
finalidade dessas secretarias re

gionais. São 36 no total, que nos
coloca como um dos Estados
com o maior número de secre

tários estaduais, isso sem levar
em consideração nossa área

territorial e população. Se fosse
considerar a proporção secretá
rio/ população, estaríamos anos
luz na frente do segundo. Deve
se cobrar também a postura da
Assembléia Legislativa em fisca
lizar as ações do governo.

A SDR de Iaraguá do Sul está
na cota do PSDB (leia-se Paulo
Bauer Senador da Republica e

ex Secretário da Educação). En
tende-se cota como órgão des
tinado ao partido para abrigar
candidatos não eleitos, cabos

eleitorais, caciques do partido e

outros motivos que prefiro não

citar, estes são alguns dos fins
das secretarias.

E para não ser injusto com

ninguém, o secretário Lia Tiro
ni diz que a SDR é a melhor do
Estado (imaginem as outras).
Aos olhos da lei, a escola deve
ria ser interditada novamente. E
o que deveria ser feitos com os

responsáveis?
Airton José Tasca,

empresário

COlnjlartilbe a sua opb:lião. ESCI'eV#),"lloS!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Malaia, te amo!
Existe a santa das causas impossíveis, San

ta Edwiges, pelo que dizem alguns, e existem
também os jovens das causas erradas, a maioria...
E como há jovens de causas erradas! Tudo por cul
pa dos pais, pais que só serviram para a cópula,
para a reprodução orgânica de novas pessoas, não

digo filhos. Filhos são mais que produtos biológi
cos, são, devem ser, o amor transformado em seres

humanos, seres geradas sob o selo do amor. Esse

selo, o do amor, exige de parte dos pais renúncias,
posturas éticas. Exige dos pais que sejam, o tempo
todo, os maiores e mais inspiradores exemplos dos
filhos. Esses pais estão, todavia, em extinção .. :

Acabei de ouvir uma entrevista da Malala, ga
rota de 15 anos, paquistanesa que se tornou alvo
da fúria assassina dos talebãs abjetos e misóginos,
tudo porque a garota luta, escondida, para alfabe
tizar meninas como ela e também a lutar contra os

cerceamentos à liberdade das mulheres. Os maldi-
. .

tos balearam a garota na cabeça quando ela ia para
o colégio. A entrevista foi dada à BBC quando Ma
lala tinha 14 anos, ano passado.

Ouvir uma menina aos 14 anos falando sobre
cidadania demulher, razão que a levou ao ódio dos
bandidos talebãs, é de encantar. Ela agora está sal
va, um "milagre" a salvou, está segura em Londres
e protegida até os seus últimos dias pela palavra de
Warren Buffet, o americano que é um dos três ho
mens mais ricos do mundo.

Malala podia ficar em casa, amedrontada como

suas amiguinhas, mas saiu às ruas, pregou e prega a

educação das meninas para que se tornem mulhe
res livres, soberanas de seu destino e sem a tutela de
homens malditos e avessos ao sexo feminino.

E as nossas meninas por aqui, votaram nas últi
mas eleições, as que podiam votar aos 16 anos? Lu
tam por direitos, liberdade e, mais que tudo, para que

os pais eduquem osmeninos e as meninas por igual?
Qual nada! Lutam por frivolidades, gastam o tem

po com a "beleza" e não sabem que são muito feias
como mulheres-cidadãs.Malala, te admiro, te amo.

Safado
Tantos lugares no avião, pois eles vieram sentar

perto de mim. Era um bando de seis sujos, de um
grupo musical, iam de Porto Alegre para São Pau
lo. O comissário mandou que fossem colocadas
as poltronas na posição vertical, e um dos sujos,
à janela do avião, teimava em manter a poltrona
reclinada. O comissário vinha, pedia, ele aten

dia... O comissário saía de perto e o sujo voltava
a reclinar a poltrona. E assim foi, várias vezes, até.
que um outro molambo mandou o Insubordinado
obedecer. Eu o colocaria fora do avião, esses tipos
acham-se com direitos e são pródigos em falar em

discriminação. - Faz isso naminha delegacia e vais

aprender a tocar guitarra sem cordas ...

.

Elas
Ouvindo uma colega ontem, lembrei de outra

colega, de há muito tempo. Essa colega me disse

que pela bolsa e pelos sapatos se pode conhecer
muito de umamulher. E que não basta ter dinhei
ro e comprar bons produtos, a bolsa e o sapato
sempre vão revelar da personalidade da mulher.
Bah, se for mesmo assim, coitadas das que ando
vendo por aí, Deus me livre!

Falta dizer
Essa observação aí de cima, fez-me lembrar da

.

mulher que entrou numa loja de lingeries e pediu à
-balconísta por uma lingerie bem sensual, sexymes
mo. A vendedora respondeu que só podia vender a
lingerie, o resto era com amadame... Na mosca!

Fale conosco
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MARCELE GOUCHE

EXPECTATVA Prefeitura que efetivar a estrutura no dia 11 de novembro

Hospital de Massaranduba

Polêmica com o

projeto de gestão
Vereadores querem
maisinfornnações
do Executivo sobre

\

administração da
unidade de saúde

comunidade sobre o interesse
em que o hospital seja adminis
trado por um instituto privado
e também não teria aberto pro

�esso licitatório para a escolha
da empresa que poderá assu

mir a gestão do hospital.
"Ele (Reinke) só encami

nhou para a Câmara o pedido
de autorização para firmar o

convênio, mas não mandou
um modelo do contrato nem a

forma como essa parceria vai

ocorrer", afirmou Ronchi, que
também questionou a idonei-

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

O·pedido. de autorização
para que o Executivo de

Massaranduba possa assinar
um termo de parceria com o

Instituto Adhoniram de Assis
tência à Saúde, a fim de que
este assuma a gestão do Hospi
tal Municipal, tem gerado po
lêmica e dividido a opinião dos
vereadores. Para que a Prefei
tura possa realizar o convênio,
o pedido precisa ser aprovado
pelo Legislativo.

Segundo o vereador José
Osnir Ronchi (PP), o prefeito
Mário Fernando Reinke (PSDB)
não teria realizado audiências

públicas para discutir com a

Ele (Reinke) $Ó
encaminhou para
a Câmara o pedido
de autorização para
firmar o convênio,
mas não mandou

um modelo
do contrato.

Osni Ronchi,
I vereador ,

dade do instituto e quais os

benefícios do convênio para a

população.
Em resposta às manifesta -

.

ções públicas do vereador, que
atua na Casa como oposição do

governo, Reinke disse que para .

firmar o convênio com o institu
to não seria necessária a abertu
ra de edital. Já sobre a realização
de audiências, o prefeito apenas
alegou que, pela experiência com
outras audiências, aparticipação
da comunidade acaba sendo fra
ca e, por isso, não a realizou.

Mesmo com a polêmica, o

tucano está confiante de que
o projeto será aprovado. "Vou
apresentar uma proposta que

. quase não vai tirar dinheiro do
caixa", declarou Reinke. Segun
do ele, o convênio vai custar
mensalmente R$ 60 mil aos co
fres do município, mas o prefei
to garantiu que o investimento
irá retornar aos cofres, através
do Sistema Único de Saúde

(SUS) e dos planos de saúde, no
valor integral ou até mesmo em

quantia acima do montante.

Esclarecimentos serão

apresentados segunda-feira
Na próxima segunda-feira,

dia 29, o presidente do Institu

to, Nilson Naya, vai participar
da sessão itinerante da Câmara

para prestar esclarecimentos re

ferentes ao convênio aos parla
mentares e ao público em geral.
Segundo Naya, é necessário ex

plicar, por exemplo, a diferença
entre um termo de parceria, que
é o modelo pretendido pelo Exe

cutivo, e um contrato de terceiri

zação, como o que acontece no

Hospital de Guaramirim.
"Na parceria tem que ter pres

tação de contas e o trabalho é fei
to em cima de um plano de ações
e metas, que é analisado a cada
três meses por uma comissão

composta por membros da Pre

feitura, do Instituto e do Conse
lhoMunicipal de Saúde", resumiu
Naya. Sobre a vigência do con

trato, o presidente informou que
o assunto só será discutido na

fase da elaboração do documen

to, mas adiantou o interesse em

que o Instituto toque os trabalhos

pelo período de dez anos. "Mas
não sabemos se isso será concre-

tizado", completou.
Se o pedido que autoriza o

Executivo a firmar o convênio for

aprovado pelos vereadores, expli
cou Naya, o passo seguinte será

elaborar o termo de compromis
so (contrato), com a elaboração
das cláusulas. "Não tem um prazo
para que o convênio seja firmado,
vai depender da pressa do pre
feito", informou. Mesmo com o

documento assinado, o hospital
só poderá estar em pleno funcio
namento depois que a obra física
receber o alvará da vigilância sani
tária e após a instalação de todos
os equipamentos, que são de res

ponsabilidade da Prefeitura.
"Depois de tudo pronto, vai

levar mais uns 45 a 70 dias até
a contração de equipe, resolver
a parte documental, fazer o ca

dastramento no SUS, entre ou

tros", avaliou Naya. Para formar
a equipe, o presidente afirmou

que serão aproveitados os fun
cionários que já trabalham no

Pronto Atendimento (PA), e ao

instituto caberá as contratações
para complementara quadro.

Câmara avalia proposta
Na Câmara, os vereadores Pier

Berri (PMDB), Valdir Zapellini
(PSD) e Mauro Bramorski (PSD)
se dizem favoráveis à realização
do convênio por entenderem que
o município não teria condições
de assumir as despesas de um

hospital. "Já é difícil para uma

cidade grande administrar um

hospital, imagine para ummuni

cípiomenor como o nosso", disse
o presidente da Casa, Pier Berri.

Mesmo assim, os vereadores
afirmaram que serão cautelosos
em relação ao contrato, que será

explicado na segunda-feira. "Va
mos ver o que o presidente do
instituto vai dizer, dependendo
do que for apresentado nós va

mos discutir. Não vamos aprovar
algo que esteja irregular", disse

Zapellini.
"Vamos discutir as prin-

cipais questões do contrato,
como quais serão as obrigações
do instituto, quanto isso vai cus
tar ao município, como que se

dará a formação da estrutura de

pessoal do hospital, precisamos
saber que profissionais serão

contratados, qual o período de

vigência", disse Bramorski.
Já na oposição, o vereador

José Osnir Ronchi (PP) disse que
o convênio não seria necessário,
pois o município teria sim con

dições de administrar o hospital.
"Poderia ser criada uma Funda

ção Hospitalar, que seria uma au
tarquia. Começaria devagar, com
uma Unidade Avançada de Saú
de que faria pequenas cirurgias
e atendimento, e aí começaria a

busca por recursos e a realização
de convênios com planos de saú
de", descreveu o parlamentar.

Atendiment·o

Perfil demédia complexidade
De acordo com o presidente do Instituto, Nilson Naya, depois de

pronto o hospital irá realizar cirurgias e procedimentos de média

complexidade, cirurgias oftalmológicas como para o tratamento de
catarata e serviços específicos em ortopedia, cuja área seria escolhi
da de acordo com' a demanda e necessidade do município. Também
haverá ambulatório e exames de raio-x e ultrassom.A expectativa do
presidente é que a unidade realize cerca de 100 cirurgias por mês,
número que não será atingido inicialmente, mas, sim, a longo prazo.
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Estruturas das escolas são avaliadas
Comissão de

Educação da
Assembléia

Legislativa visitou
unidades em [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Para obter um diagnóstico
concreto da situação das

unidades de ensino em todo o

Estado, a Comissão de Educação
da Assembléia Legislativa está

percorrendo os municípios para
uma avaliação da estrutura física
e docente das escolas. Ontem foi
a vez de Jaraguá do Sul receber a
comitiva que passou po� cinco
escolas: Professora Lília Ayroso
Oechsler, Giardini Lenzi, Abdon
Batista, Valdete Piazera e Holan
da Marcelino Gonçalves.

Para o presidente da comissão
e deputado estadual, Carlos Chio
dini, a situação é bastante relativa.
"Encontramos escolas em boas

condições e outras que necessi
tam de obras emergenciais. Nosso
objetivo é contribuir com o Exe-

EDUARDO MONTECINO

SITUAÇÃO Ginásio da escola Giardini Lenzi está com cobertura destruída

cutivo e também ter uma noção
exata da situação", destacou.

As visitas aconteceram nos

293 municípios do estado. A

equipe já percorreu região Oes
te. Durante esta semana foram
realizadas visitas no Litoral,
partindo de Balneário Cambo

riú, e 'nos municípios do Vale
do Itapocu. O relatório com o

diagnóstico será entregue ao

Secretário de Estado da Edu

cação, Eduardo Deschamps, e

ao governador Raimundo Co
lombo. Nessa vistorias são ava-

Saúde mental

Profissionais avaliam o setor
"Não é só implantar serviços

de saúde, é preciso discutir isso
com a sociedade", disparou a

coordenadora de Saúde Mental
de Iaraguá do Sul, Denise Thum.
Pormuito tempo, o preconceito
ergueu uma barreira em frente a

pessoas que têm algum tipo de
transtorno mental. A inclusão
social ainda é um comporta
menta recente. O maior desafio,
agora, é partir para uma mu

dança cultural, onde a sacieda -

de consiga comportar esse tipo
de convívio; O tema foi discuti
do esse semana num encontro

realizado em Jaraguá do Sul com
aproximadamente 400 profis-
sionais da área.

'

Na avaliação de Thum, o

município conseguiu avançar
nas políticas públicas de saúde,
mas ainda há o que melhorar.

Principalmente nas cidadesme
nores, que não têm um centro

especializado de atendimento.
Em Iaraguá do Sul, existem três
locais: o Ambulatório de Saúde

Mental Infanto Juvenil; o Caps 2,
que atende adultos com trans

tornos mentais graves, e o Caps
2 Álcool e Drogas, que .atende
adolescentes e adultos.

A equipe dos três centros

tem 37 profissionais: nove psi
cólogos, cinco assistentes so

ciais, quatro médicos psiquia
tras, dois enfermeiros, dois
técnicos de enfermagem, dois
terapeutas ocupacionais, re

cepcionistas e zeladores. São

registrados, em média, cinco
mil atendimentos por mês.

De acordo com a assistente
social do Apoio Matricial em
Saúde Mental de Jaraguá do Sul,
Sibeli Reichow, o cuidado com

o atendimento e o acolhimento
dos pacientes é um comporta
mento valorizado pelos profis
sionais da região. Por isso, foi
escolhido como tema do evento
e também da palestra de aber

tura, que aconteceu na noite de

ontem, com SilvioYasui, doutor
em Saúde Pública .

liados itens como qualidade da
merenda, segurança, acessi

bilidade, número de alunos e

professores, entre outros.
Com um destaque pará as

prioridades em cada região,
o assessor da comissão, Ri
cardo Paixão, acredita que os

investimentos terão melhor

distribuição. 'Avaliamos que
a maioria das escolas está em

bom estado, mas algumas en

frentam grandes problemas. As
estruturas estão prejudicadas
pela falta de investimentos do

governo", relatou.
Durante a visita na esco

la Giardini Lenzi, a comitiva

acompanhada pelos vereado
res responsáveis pela Comis
são de Educação, Natália Petry
e Celestino Klinkoski, e o pre
sidente da Câmara Municipal,
Francisco Alves, encontrou

uma situação complicada.
"Aqui a precariedade é

total, tirando a escola Lauro

Zimmermann, em Guarami

rim, apontamos essa escola
como a pior situação em toda

EDUARDO MONTECINO

* I

ELOGIO Psiquiatra Marcelo Kimati destacou
a estrutw-a de Jaraguá do Sul no atendimento

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Serviços Resiuenciais

Terapêuticos (SR1), os Centros de Convivência e Cultura e o

programa Volta para Casa são os resolícdos práticos de avanços no

atendimento, Para monitorar os serviços foram criados os programas:

• Supervisão Clínico
Institucional do Caps e Rede
de Atenção Psicossocial

• Programa Permanente de

Formoçõo de Recursos
Humanos para a

Reforma Psiquiátrica
• Programa Nacional de

Avaliação de Centros de
Atenção Psicossocial
Avaliar Caps

• Programa Nacional de

Avaliação dos Serviços
Hospitalares / Psiquiatria e

Programa de Reestruturação
da Assistência,

•.._------------�---��----���=�-=-=.=�=.=====�======����_._=-=

a região", destacou a vereado
ra Natália. Além do ginásio que
está interditado com buracos no
telhado, faltam salas de aulas,

. biblioteca, o forro está caindo
em vários pontos, a rede elétrica
oferece riscos e a segurança do

prédio é fraca.
O diretor da unidade, Leo

poldo Diehl Filho, acredita que a

iniciativa de fazer essa vistoria é

positiva, pois aproxima o Estado
das unidades. "Esperamos uma
reforma inteira diante da situ

ação. Os professores não têm
um espaço adequado, os alunos
perdem estímulo com a falta de
estrutura o que acaba afetando
a qualidade de ensino", disse.

Diehl ainda aponta asmelho-·
rias estruturais feitas na escola
como obra daAssociação da Pais
e Professores (APP). "O que te

mos de novo aqui foi feito com

dinheiro arrecadado pela esco

la, algumas mudanças na rede
elétrica, compra de aparelhos de
ar-condicionado. Não queremos'
que eles venham fazer remendo",
comentou o diretor. A previsão
é de que o diagnóstico esteja
pronto dentro de 15 dias.

[araguá apresenta
avanços e desafios

"Para uma cidade com cerca de 140
mil habitantes, é uma ótima estrutura.

Está muito acima da média nacional",
afirmou Marcelo Kimati, psiquiatra e

doutor em Ciências Sociais sobre a rea

lidade de Iaragua do Sul no cuidado aos
doentes mentais. Ele visitou os centros

de atendimento na cidade. No entanto,
a coordenadora .de Saúde Mental de

Iaraguá do Sul, Denise Thum, listou al

gumas dificuldades na região. "Precisa
mos de serviçosmais resolutivos, como
o atendiniento 24 horas. A garantia do
leito em hospital geral também é muito

importante. Hoje, precisa-se de muita

negociação, muita justificativa e isso é

desgastante", disse.
No contexto nacional, Kimati critica o

modo como a política de saúde está sen
do caracterizada pelos governantes. (iÉ
uma política de Estado, mas está sendo
tratada como uma política de governo.
Então sempre corre o risco�da desconti
nuidade de projetos. Além de dificultar a

intermunicipalização dos serviços, pois
se toma mais difícil articular com outros

governosmunicipais", analisou.
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Pasoldsai
doPSDB
o vice-prefeito Irineu Pasold
divulgou ontem um documento

que oficializa o desligamento
do PSDB. Pasold, não apoiou a

chapa em que tinha a candidata
a vice-prefeita e colega de

partido Niura Demarchi.
Na reta final ele entrou na

campanha de Cecília Konell
(PSD). Por causa disso, o caso
seria levado à comissão de
ética do partido, que poderia
expulsá-lo. Ele fez o pedido
de afastamento ontem para
a executiva. Procurada pela
coluna, a presidente dos
tucanos, IsauraMaria
da Silveira, não quis se

manifestar sobre o assunto.

Codejas
O prefeito eleito Dieter
Janssen (PP) disse que
vai dar uma atenção
especial a-Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá
do Sul (Codejas). Conforme
ele, a entidade precisa
aumentar a receita própria
e oferecermais serviços
para a população. Caso isso
não aconteça, Ianssen não
descarta a possibilidade de
fechar o Codejas. "Do jeito
que está não dá", afirmou.

Estragos
no hospital

As chuvas de ontem
causaram estragos

. no teto do Hospital
Municipal. Conforme o

prefeito Mario Fernando
Reinke (PSDB), houve

um problema na
canalização de água. "Foi
um erro da empresa que
está fazendo a obra, mas

já estão resolvendo o

problema", assegurou.

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

Boas perspectivas
.

Ofuturo líder do Executivo jaragua-
ense, Dieter Ianssen, voltou ani

mado da viagem que fez a Curitiba na

última quinta-feira. Ele trouxe da ca

pital paranaense alguns exemplos de
melhorias para a cidade e a proposta
de algo inovador, como a criação de
um parque.

Em conversa que o pepista teve com
a direção da PUC/PR, foi tratada a pos
sibilidade de trazer o Curso de Medici
na para a cidade. E a conversa foi além.
O futuro prefeito estreitou os laços com
os religiosos na tentativa de criar um

parque ecológico em Jaraguá do Sul.

Reinke x: Ronchi
A disputa em Massaranduba entre
o prefeito Mario Fernando Reinke

(PSDB) e o vereador José Osnir Ronchi
(PP) não encerrou com a eleição no
dia 7 de outubro. De lá para cámuitos
embates aconteceram nos bastidores.
Um dos mais polêmicos' foi sobre
a distribuição de macadames
nas vésperas das eleições. Agora,
soma-se a discussão sobre a

administração do Hospital Municipal.

O local pretendido fica nos fundos da
Matriz São Sebastião, onde atualmente
existe uma trilha ecológica.

A proposta de Janssen é disponi
bilizar para a comunidade um espaço
aos moldes do que existe na capital
do Paraná. A ideia é construir um

espaço no parque para caminhadas
e um mirante. "O local, por ser alto,
favorece uma visão panorâmica da ci-

. dade", disse.
Boas intenções existem por parte

de Dieter Janssen. Basta agora, que ele

consiga montar uma boa equipe para
trabalhar na administração. '

Opiniões distintas
De um lado, o prefeito
Mario Fernando Reinke
(PSDB) quer aprovar a parceria
com o Instituto Adonhiran de
Assistência a Saúde. De outro,
o parlamentar José Osnir Ronchi
(PP) quer mais transparência
antes de fazer a parceria. Medidas
as proporções entre situação
e oposição, o projeto precisa
ser analisado com cautela.

Caso dos macadames
A pedido do vereador José OsnirRonchi (PP),
o juiz de direito da segunda vara criminal
de Guaramirim, Gustavo Schwingel, emitiu
ummandado de citação e intimação ao

prefeito deMassaranduba, Mario Fernando
Reinke (PSDB), para que ele forneça todos
os requerimentos feitos pelos agricultores e

recibos de entregas dos macadame relativos
ao programa social desde 2009. Conforme
o prefeito, até a tarde de ontem ele não
havia recebido a intimação e que este caso

não '0 preocupa. "Todas as informações são
remetidas para análise dos vereadores e as
demais informações são públicas", disse.

dl"��@i!!:ntf� qUldf� '��i!lt' IlhUJI'rneS b'()nSffi�.
não quew�o qualquer un'l,

que não tenha conhecimento
sobre a pasta'"

1. NILSON BYLAARDT (PMDB), prefeito,
restringindo nomes no processo de transição.

'Sou parceiro da

administração que irá
assumir e estou à disposição

fi
.

'dO..... f'" tlJlfI[' n rH.1b"'" I�"", . ",... .4 tIJO )J,

}Jar a . aZf:.l () ln ter n1(, '" 10

corl1 o g�O'vertl0 estadual naL.

busca dos pleitos' ..
2. CARLOS CHIO�INI (PMDB), deputado

estadual, na visita do prefeito eleito de

Jaraguá do Sul,Dieter Janssen (PP).

4úEstou há 35 anos na área pública
e nunca vi uma administração
cancelar os trabalhos uma

semana depois das eleições ..

'I

3. NATÁLIA LÚCIA PETRY (PMDB), vereadora,
. referindo-se aos cortes, de gastos da prefeitura.

'Estou preocupado
com. a polêmica que
podem tlzer em torno

do hospital. Espero
qlle não seja utilizado
como politicagem"

4. PIER GUSTAVO BERRI (PMDB), presidente da
Câmara de Massaranduba, sobre o possível embate no

Legislativo sobre a administração do hospital.

'Teremos de reformular tOldo o
transpol1e coletivo .. Querernos
fazer um dos melhores modelos
de Santa Cabuina e até do BI"asil"
'-laje não U!;i.�rn()/S esse tipo de
triJnSpoR"te P'(l;�que não ten1

um bom serviço,,'
5. DIETER JANSSEN (PP), prefeito eleito
referindo-se à situação do serviço de ônibus.
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Casal vive um relacionamento de ouro
Victorino e Marta

comemoram 50 anos
de vida matrimonial
com muito carinho e

respeito entre eles

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Será que o amor sobrevive
com o passar dos anos? Não

existe receita pronta, mas a boa
convivência a dois pode ser um

dos segredos para o casamento.

O sorriso de Victorino, 75 anos,
e Marta Pellis, 77 anos, traduz o

sentimento que completa meio
século de matrimônio neste

final de semana. As Bodas de
Ouro serão comemoradas com

amigos, vizinhos e familiares
em um clube de Jaraguá do Sul.

Foi em uma tarde de do

mingo que o casal flertou pela
primeira vez em 1959._Eles já se

conheciam há alguns anos. O

tempo fez com que os dois se

reencontrassem muito tempo
depois. "Eu já conhecia ele, mas
foi na domingueira que nos

dançamos, conversamos e nos

conhecemos melhor", conta

Marta. A história de amor não
teve cupido, mas uma conquís-

tamútua. "Naépoca eu conver

sei com ela e o meu pedido foi
aceito", brincaVictorino. Foi no
dia 27 de outubro de 1962 que a

união do casal foi selada.
Dona Marta diz que a re

lação teve altos e baixos como

qualquer relacionamento entre

casais. "Chegamos até os 50,
porque enfrentamos e supera
mos muitas coisas", conta. Víc
torino explica que trabalhou

por muito tempo como cami
nhoneiro e ficou afastado da
rotina da família durante um

longo período. A esposa teve'

que assumir o papel de mãe e

pai ao mesmo tempo. O casal
também enfrentou um perío
do de instabilidade financeira.
"Nós sentamos, conversamos'
e conseguimos resolver os nos
sos problemas", explica Marta.

Nós vivemos

juntos porque
nos amamos,

respeitamos.
as diferenças
e temos uma

família unida.

Marta Pellis�
77 anos

DIVULGAÇÃO/PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

'R' I••

RI.

\ PROJE�rO Centro terá espaços para eventos
e também auditório e salas para eongressos

II

I
•

I

FABIO MOREIRA

AlVIOR Seu Victorino e dona Marta valorizam o entendimento pelo diálogo

Lição de vida

O diferencial é saber lidar com as diferenças
O segredo dós dois é saber lidar com as diferen

ças. "Quando um está na bronca o outro já sabe e

vaip!lfaum lado. Depois fica tudo tranquilo", brin
caVictor. Nestemeio século demuito amor o casal
teve três filhos, seis netos e uma bisneta. "Cons
truímos esta casa para morar e receber os filhos,

netos, bisneta e toda a bagunça'; falaMarta. A de

claração após o sim de 50 anos atrás é conjunta.
"Nós vivemos juntos porque nos amamos, respei
tamos as diferenças e temos uma família unida",
finalizam. A comemoração acontece no domingo
e vai reunir amigos, vizinhos e familiares.

São Judas Tadeu

Paróquia arrecada fundos para
construir centro cultural

AParóquia São Judas Tadeu
de Jaraguá do Sul busca apoio
da comunidade para a cons

trução de um centro cultural
no bairroAguaVerde.

Nesse domingo, às llh,
acontece o lançamento da

pedra fundamental para
.

construção' de da estrutura.

A cerimônia será realizada
durante a festa do padroeiro.
A partir desse ato, a paróquia
inicia uma arrecadação de
fundos para viabilizar a obra.
O centro tem objetivo de abrir
um espaço para integrar a co
munidade.

'''A ideia é termos uma área

completo, aberta para a co

munidade, com sala para rea

lização de congressos, espaço
social para eventos e casamen

tos, além de toda a parte admi
nistrativa da Igreja", destacou
padre Helias de Oliveira.

O prédio será construído
ao lado da igreja da Paróquia,
.na Rua Henrique Nagel e con
tará com um anfiteatro clima
tizado paramais de 500 pesso
as, área social, cozinha e salas
administrativas.

"Vamos lançar também o

Livro Ouro. Ele terá informa

ções para a arrecadação dos
fundos. Será uma obra feí-

ta para a comunidade com a

participação da comunidade",
destacou o padre Oliveira. A
missa festiva acontece às 10 h
e depois será servido almoço.
Para colaborar com a obra,

as doações podem ser feitas
na secretaria paroquial ou em

uma conta especial no Banco
do Brasil (veja conta nó qua
dro abaixo).

D-epósitos na
agência 0405-7�
conta corrente'

52015-2.
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As margens do Itapocu
Pedro Nolasco publicava no jornal Correio do POVO artigos po

líticos e econômicos, tendo por título "As margens do Itapocu". Na
coluna de 27 de outubro de 1973 comentava:

1/0 tráfego em Iaraguá não vai depender nem de sinalização, nem
de policiamento, nem de regulamentação. O tráfego em todo mundo
vai depender exclusivamente de um só e único componente: o homem.
Se o homem tem educação, vai; se não tem, também vai. Mas, vai mal':

Festa de Tiro na
Sociedade Boa Antizade

As atividades da Sociedade

Desportiva e' Recreativa Amiza
de iniciaram em 1954 com esta

denominação, embora alguns
usassem uma das opções que
seus fundadores elencararn para
o nome da entidade. Boa amiza
de ou, somente Amizade, como
permaneceu, era o objetivo,
desses sócios, que acreditavam
que o esporte e a união de todos '

faria crescer uma sociedade for
te. Seu primeiro presidente foi
Germano Meldola. Em outubro
de 1956 a sociedade realiza mais
uma festa de tiro. Os sócios des-

filaram acompanhados de ban-
f'

da de música até a residência do
.

sr. Bertoldo Max Doering, rei do
tiro, que os recebeu com uma

churrascada. Em seguida, desfi
laram novamente, retornando à
sede social, em companhia tam
bém dos lo e 20 cavalheiros, se
nhores Eduardo Arbeiter e Erich
Raduenz. No torneio realizado

logo em seguida consagrou-se
rei o Sr. Albrecht Behling, lv ca

valheíro Erwino Manske e 20 ca

valheiro Bertoldo Max Doering.
À noite, a festa continuou com

um grande bane.

Sociedade Austro-Húngara
A Sociedade Austro-Húngara

de Jaraguá foi fundada em 2 de
maio de 1908, tendo por obje
tivos a recreação e o lazer. Em

1909, ao completar um ano de

existência, realizou grande co

memoração, convidando os

representantes de sociedade si
milar do Centro de Joinville, nas
pessoas de Francisco Tavares

Sobrinho, Cesar Pereira Souza,
Eduardo e Carlos Schwartz, Pe
dro e Paulo Mayerle, Otto Bo
ehm e Germano Freissler.

Sr. Michael Graf, primeiro

presidente da sociedade, discur
sou historiando a criação e o pri
meiro ano de fundação e saudou
o monarca Francisco José I. Por
sua vez, Franz Fischer agradeceu
a presença das autoridades de
Joinville. Após apresentação de fi

larmônica, danças e folguedos, as
autoridades se reuniram na casa

de Franz Fischer. No Salão Wal
ther, mais tarde, foi servido um

banquete e diversos discursos fo
ram proferidos, dando continui
dade aos festejos que terminaram
com um grande baile.

AGORA
ESTAMOS TODOS·

JUNTOS
C

Grupo I..unelli

"In.MelDorian - Pioneiros
de Jaraguá: Eva RlUDpel Buck"

Este era o título de primeira
página sobre o falecimento da
distinta esposa do alfaiate Jacob
Buck, sra. Elsa Rumpel Buck,
ocorrido em 19 de setembro
de 1962. O artigo relata alguns
aspectos históricos da vida de
Elsa, que saiu com sua família
de Porto Alegre (RS), vindo a ca

valo em direção ao Litoral Norte
·Catarinense e fixando-se final-

mente na localidade de Rio da

Luz, em Iaraguá.
Em 25 de janeiro de 1907

casou-se com Jacob Buck, ale
mão, alfaiate, e vieram se esta

belecer no Centro do Distrito,
na rua Marechal Floriano Pei
xoto. Tiveram duas filhas: Elza e

Lutzi e uma neta, Carmen Chris
ta Iütte. Jacob Buck faleceu em

18/01/1945.

Conviveram com outras ilus
tres personalidades pioneiras
do município, como Victor Ro
senberg, Ângelo Rubini e Carlos
Vasel (pai de CurtVasel).

Comenta ainda o jornal de 27
de outubro de 1962 que alguns
pertences de Emilio Carlos Iour
dan, como tachos de cobre e co

lheres para o fabrico de açúcar,
foram dados para a família.

FOTOS ARQUIVO l-iISTÓRICO

Av. Marechal
Floriano Peixoto,
quando ainda

denominada rua
Abdon Batista"
sendo à esquerda

a residência
da família de
Jacob Buck

Tribunal de

Justiça faz
-

nomeaçoes
Foram nomeados: Adolpho

Mahfud para exercer o cargo
de Escrevente Juramentado do
Cartório de Órfãos, Comércio
e Juízo da Comarca de Jaraguá
do Sul e Irene Pedri Günther

para Escrevente, Juramentado
do Cartório de paz do primeiro
distrito. As nomeações foram
notícia .neste jornal no dia 28
de outubro de 1956.

Erich Blosfeld abre casa comercial vendendo calçados e

acessórios para automóveis em 1934. Em 1938 anunciou.
seu estabelecimento no jornal Correio do Povo.

Empresa genuinamente
EMPRÉSTIMO CONSIGNA

NSE atua há 20,anos com
RVIDORES PUBL'COS

{Sem con$ulta ao S

{Crlf .. s' cem excelentes tv:i's{Sem brança 'de seguro e tarifas

Ligue para nós:

.Jaraguá do Sul e Região .
"e

(47) 3370-5985 O
ais Regiões \to Estado'

. �'480506
- Crédito.Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta
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CrAn ea

Três velórios
Charles Zímmermann,

escritor
charlesautor@gmail.com

LADO A LADO - GLOBO - 18R
Praxedes encontra um antigo livro escondido e se espanta com a possi

bilidade dele ser de Eulália. Laura é avisada sobre o filho de Isabel. Berenice
leva Zenaide para o Morro da Providência. Constância consola Albertinho.

Assunção volta de viagem. Eulália pensa em onde esconder seu livro. Laura

implora que Edgar desista de sua viagem.

1\ Indonésia é um arquipélago e é amaior

r\naçãomuçulmana do mundo. Lá, 70%
da população émuçulmana. Os outros 30%,
basicamente são católicos. O cristianismo

predomina nas ilhas localizadas a leste
do país - próximas daAustrália. Mesmo
"catequizados" termo usado pela igreja
cristã, os povos dessas ilhas continuam
commuitos de seus rituais únicos. Aqui falo
dos funerais. Se entrar numa residência e,
nomeio da sala, encontrar sentado numa
poltrona, coberto com tecidos tingidos em
índigo, ummorto, não se assuste. O corpo é
deixado sentado numa cadeira como as de

balanço numa posição de "altar" (sentado
de frente) para que a família e visitantes que
trazem comida e dinheiro, cantem, chorem
e falem com o corpo como seestivesse vivo.
Estranhos costumam chorarmais alto do '

que os donos do cadáver.
Dentro de casa o cadáver émantido por
cerca de uma semana, às vezesmuito mais.
Com o clima quente e úmido se imagina
facilmente o que acontece. No ar, para
amenizar, um cheiro similar ao de vinagre.
Contudo não faltam espantamoscas feitos
da crina dos cavalos, encarregados de
manter afastados os incômodos insetos.

para um corpo
Quando o cadáver permanece por dias
dentro de casa, as mulheres·da família

espalham sobre a sua pele os líquens e

secreções expelidos pelo corpo morto. O
objetivo é fazer com que permaneça uma
lembrança do cadáver falecido.

. Acreditam que o espírito do falecido deve
ficar ali, em lugar privilegiado - na sala
da casa, até o dia do seu segundo velório,
quando o corpo e transferido para uma

para apodrecer e ninguém vai àquele lugar.
Não vão caçar nem coletar alimento ali. Só

quando a decomposição está completa,
colocam os ossos numa tumba.

Depois vem o "velório final", que pode
levar meses ou anos para acontecer. O
"velório final" é uma cerimônia com

festejos que pode se estender de três
dias a uma semana. Depende do grau
de importância daquela família na
sociedade. O tempo do corpo dentro de

casa, normalmente depende do poder
financeiro da família em adquirir os
animais que serão sacrificados durante
os festejos do "velório final". Búfalos,
vacas, cavalos, cabras, porcos, galinhas
são sacrificados. O búfalo é o animal de
status e não pode faltar. Quanto maior o
número de búfalos, mais rico é o cidadão
falecido. Acreditam que a alma desses
animais purifica a alma dos familiares que
ficaram. Num velório que participei, 14
búfalos foram sacrificados, além de cabras
e porcos:A garganta do búfalo é cortada e

ele fica a pular entre os convidados - que
eram centenas, até cairmorto. Quem é

atingido por respingos desse sangue, tem
sua vida presente purificada.

Se entrar numa residência e, no

meio da sala, encontrar sentado
numa poltrona, coberto com
tecidos tingidos em índigo, um

morto, não se assuste.
.

tumba no quintal da casa. Quando se

,mudam, desenterram o falecido e levam
o caixão junto com a bagagem para
enterrarem no novo quintal. Quando
omorto é uma pessoa do alto escalão
daquela sociedade eles não o enterram

'logo. O envolvem numa esteira e o põem
sob uma grande árvore. Deixam-no ali

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

"

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Roberta chora, e Otávio fica furioso. Manoela implora que Fábio não se

separe dela. Carolina vê Zenon no lugar de Ulisses e se declara. Semíramis
fica apavorada ao saber que Dino e Nieta foram para a delegacia por causa
dos pacotes de Nenê. Roberta informa que entregará suas ações da Positano
para Otávio.. Nando chega à oficina no momento em que Felipe está prestes
a abrir o porta-malas. Fábio não consegue se entender com Manoela. Nando
vê um desconto em seu salário e fica revoltado com a explicação que recebe
de Otávio. Nenê aparece na casa de Semíramis. Fábio avisa a Juliana que
pediu o divórcio a Manoela. Juliana conta para Vânia que tem um caso com

Fábio. As ex-mulheres de Felipe invadem o escritório da Charlo's. Roberta vê
os tacos falsos no porta-malas do carro, e Nando se desespera.

SALVE JORGE - GLOBO - 21h
Morena sente-se mal e vai para o posto de saúde. Nilceia deixa Junior com

Diva. Lucimar leva Morena a outro posto de saúde. Aisha tenta encontrar os
documentos de sua adoção. Deborah fala para Berna que está pensando em

aceitar a proposta de Stenío, Érica constata que o cavalo de Theo não tem condi

ções de concorrer. Mustafá se surpreende ao encontrar Aisha em seu escritório.
Morena decide trabalhar mesmo não se sentindo bem. Antônia assina o contrato
com a firma de Lívia. Jéssica acredita que Lívia não sabe que seu nome está
vinculado ao tráfico de mulheres. Theo acusa Érica de ter adulterado a ração de
seu cavalo. Stenio convida Helô para jantar. Morena desmaia na frente de Lena.
Iartan negocia com Sarila. O coronel pede para falar com Érica depois de saber
que a ração do cavalo de Theo foi adulterada.

Procura-se este cachorro, marrom claro, pelo liso e curto, rabo
comprido, porte pequeno sem raça definida. Ele é muito dócil, está
sem coleira e sem peitoral e atende pelo nome de Spaik. Quem
souber seu paradeiro fique com ele e avise através dos telefones:

3370-9929, 8442-9443, 9161-2317 ou 3373-6720 com Alane.

R$ mil de recompensa para quem encontrá-Io

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras;

27/10 Elvira Hass Juarez Novaski Udo Georg Emilli dos Santos Maria E. Rosa
Erta Gonzalves Lindamira Kackbarth Valdir Straub Fabiano Rengel Marina Làiza Fagundes

Adriane H. Pereira Felipe Muller Marcia L. Franzener Viviane A. Lipinsky Felipe de Souza Mário Sbors

Agnaldo R M Rodrigues Fernando da Costa Mario R. T. Belarmino Ingrid Volkmann Michael E. Fiempintcosti
Agnaldo R. M. Rodrigues Filomena Heller Matheus Heller 28/10 Jackson R. Borchardt Modesta Maske
André J. Volkmann Gleica de Luca Michel Kyama Jean C. Piazetzni Nadir M. Schwirkowski
Arno Schwirkowski Guilherme Hening Pedro Henrique Gluminski Adir José Ribeiro da Luz Juliane G. Barbosa Rafael J. Konell
Carlos A. Miziol Ignácio Muller Renato Régis Adriano Judacewski Juliano Barbosa Veronica Marquardt
César Ricardo Sell Iris Muller Krüger Renilda L. Mainka Andersom Elizio Julio Cesar Ristau Vilson Titz
Cristina M. Grutzmacher Jean C. Tecilla Robson Muller Bruna Rampon Stanguerlin Laura Camylle Severo Vivian Strutz
Denise Fuchter Jeferson Wolney Heller Robson da Costa Bastos Carlos Schimitz Leila Krawuslki Waltrat Jung Bàtista
Edemar O. Junior Joice Volles Silvana P. de Lima Cassiana C. Wintricke Leonora Marquardt
Edemir Felippi José Cisz Tania U. Hornburg Djonatta de Freitas Lorena Hagerdarn

.br

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

A AUTOBIOGRAFIA
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Concerto DO
•

"l!!"'�""�
Neste domingo ocorre no palco do
Angeloni, com acesso gratuito, às 12h30,

\ o concerto IIDuo Clarinete e Fagote'�
A proposta tem o apoio do Fundo
Municipal de Cultura, mantido pela
Fundação Cultural de Iaraguâ do Sul.
Entre os principais objetivos do projeto
estão o desenvolvimento de um trabalho
de educação musical, tendo como foco
o processo deformação de plateias em
música, a promoção e divulgação de um
repertório cameristico e obras escritas por
compositores brasileiros. O concerto tem

como integrantes OtavioAugusto e Ioel
Henquemaier, integrantes do "Ouinteto de
Sopro de laraguá do Sul'; que interpretam
obras de compositores como Beethoven,
Dykes, Hernry C. Work, CarlosPousadas,
Zequinha deAbreu e outros. O clarinetista
OtávioAugusto iniciou a carreira musical
em 2001 no Conservatório deMúsica

PopularBrasileira. Cursa o terceiro ano de
bacharelado em Instrumento (Clarinete),
na Escola deMúsica eBelasArtes do
Paraná. Atualmente, integra o corpo da

Orquestra Sinfônica dePonta Grossa
e a Orquestra Sinfônica BelasArtes do
Paraná. Ofagotista IoelHenquemaier
iniciou a carreira musical em 2000 na
Scar. Em 2005, foi orientado pelofagotista
Afonso Venturelli, do conservatório de
Genebra, na Suíça. Participou de vários
festivais em Viena, naÁustria e emMilão,
na Itália. Integra o corpo da Orquestra
Filarmônica de Iaraguá do Sul como
fagotista'desde 2002.

Relembrando
A Sociedade Acaraí recebe hojeà
noite, a partir das 23h, a Festa Flash
BackAnos 80. O melhor damúsica da
década de 1�80 com animação do DI
Portuga (Spinner DJ). Ingressos estão
à venda no Acaraí, Big Dog Lanches,
Bar do Mazzi, e Ti Ti Ti Festas ao valor
antecipado de R$ 10. Na hora, o valor
será de R$ 15. Informações e reservas:

8826-t455 ou 9606-7021.
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Via Twitter

Uma moça escrevendo em Facebookês:

"aqrurnentos sao agrgmentos nao tm
dissucçao! ta tud certo!"
André Dahmer
(@malvados)

Oficina de Figurino
para Televisão e
�

Audio Visual
Compreendendo a força que a televisão
tem na construção da figura de moda
no Brasil, especialmente as novelas,
o Orbitato traz pela primeira vez a

Santa Catarina a experiência de Marília
Carneiro, reconhecida como uma
das maiores figurinistas do país. Seu
trabalho mais recente é o remake de
Guerra dos Sexos que acabou de estrear
na Globo. A oficina ocorre dias 26 e 27
de novembro, das 9h às 12h e das 13h
às 18h. Outras informações: contato@
orbitato.com.br ou 3395-0447.

Orbitato fica na rua XV de novembro,
426, Centro, em Pomerode.

I Marília Carneiro, que ministrará oficina
no Orbitato, é o nome por trás dos looks
de Dancing Days, C�lebridade, Pecado
Capital, Gabriela, Anos Rebeldes e a

minissérie A Casa das Sete Mulheres,
entre outros sucessos

AWeg, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), adotou em seu calendário o Outubro Rosa
- um mês inteiro para reforçar a seus colaboradores a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

.
Para marcar a data a empresa ilumina a fachada do Museu Wege o jardim do parque fabril 2 com luzes rosa,
distribuiu laços aos colaboradores (símbolo da prevenção do câncer de mama), está oferecendo palestras sobre

o tema, conduzida pela Rede Feminina de Jaraguá do Sul, e 'incentivou o Dia Rosa (26/10), data em que os

colaboradores foram convidados a se vestirem com a cor símbolo da campanha. Acima grupo administrativo
da Weg Motores e abaixo do administrativo da Weg (DG) que se engajaram na campanha

Rua João Planincheck, 176 I NovaBrasília - Jaraguá do Sul
J � "I : 1: I' 'J �

• ,

"
.

) I j 1, J' I J I ": I , , . I I _ :
I �. • ,J .. l . �
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Bom dia,
urbe soITiso!

Hoje édia 27de outubro, su
per sábado!Dia de reunir

amigos, 'bebemorar'l Sair, se

divertir, jantarfora! Ir ao cine
ma, ligar para aquela pessoa
e... quem sabe, né? No sábado
tudo pode acontecer. Anime

se, se programe para um finde
sen-sa-cio-nal! Mas antes de

começar a minha coluna de

hoje, que deverá ser lida por
mais de 20 mil pessoas, quero
dizer: desista de tudo para ser

eternamentefeliz!

�Férias
Quem chega semana que vem
em nossa city, depois de dez
dias de relax total, são os amigos
MárciaVieira e o filho Leonardo.
Para onde eles foram? Istambul.
Uma viagemmisteriosa e cheia
de encantos. Na bagagem,
certamente.mil novidades.

Uniformes,
,

Camlset�$ P�f$Onalizadas
Moda .Màswlina I Fer\)inina

(47) ,�316-137B

www.ocponline.com.br

3370-3242 Bela Catarina
R e S TA U R A N 1 E & C o N F E I TAR I A

Moa Gonçalves
VPF ESTÚDIO _ VANDERLEI KUPICKI

:�SP�,RD, C> &>. Uf.!I
, .'

i Troféus e Medalhas:
� _3_�1'--:�__

'

; .

E ainanhã o grande dia para Thaiana Peixer e Gabriel Spezia.
O casamento será no Seminário de Corupá, com recepção no Baependi

De volta
Para quem interessar possa, o novo Fusca está
de volta e mais que moderno. AVW resgatou
o seu antigo nome e apresenta o seu novo

modelo, que será uma das principais novidades
da marca alemã no 27° Salão Internacional do
Automóvel de São Paulo, que vai até dia 4 de
novembro. Ficou um luxo, e o valor ainda não
foi divulgadopela marca. Anotem!

JJSul
Nestesábado às 10h, o empresário
e amigo Flávio Raussis, ladeado pelos
familiares e amigos, com toda pompa
que tem direito, vai inaugurar as novas
e modernas instalações da

. JJ Sul Transportadora. Vamos conferir
e depois a gente conta tudo, ok?
-Hajam flashes!

.

Scheila e Scharon de Andrade recebem amigos
hoje, a partir das 9h, no Shopping Portal Jaraguá, para

't I t f t I; JI;J;�tíW«�ação da Carmellit'a Cosméticos e Pefumariaq 1

L

moagoncalves@netuno.com.br

• E Gabriela, hein?
Acabou ontem, né?

. • Hoje este colunista, ao
lado de amigos, tem hora
e mesamarcadas no bar
do Sérgio. Adoro!

• Eliane Rausis, na
.

condição de darling das
� darlings da cidade, mais
uma vez brindou meu
terceiro filho, Íoaquím,
com um maravilhoso
mimo. Adoramos.

.

• Iayne Môser está (me
contaram) in lave, se é

que você me entende!

FOTOS MAURICIO HERMANN

Tatiana Santos conferindo as baladas da moda

Green Beats
Hoje todos os caminhos têm
uma direção. O sentido único
é o Pavilhão Municipal de
Eventos. Pois é lá que rola
neste sábado a mega festa
Green Beats. Evento jovem
que deve atrairmais de cinco
mil pessoas para curtir uma
variedade de apresentações,
entre elas a cantora Elisângela
Dias, Augusto & Michel,

.

DI Davi Cecato, Detonaxé e

muito mais. Vai perder?

Morreu'!Dica de hoje
Dar uma passada no Madalena
Cozinha e pedir ao famoso
garçom Rodrigo Vengrzen, a
pizzaMignon ao Barbecue,
uma das mais elogiadas
da casa. E é claro, para
acompanhar, um chope bem
gelado da Heineken.
Bom demais, né?

-

De novo'!
Cá pra nós; galera. Tem tanta

história sobre a morte de Fidel

Castro, que no dia que ele
morrer 'de verdade' ninguém
vai acreditar.

Pensamento
do dia
"A pior ambição do ser

humano é desejar colher
os frutos daquilo que
nunca plantou."

Se a juventude é um
defeito, é um defeito
do qual nos curamos

muito rápido.
Niver
Hoje o telefone do executivo
de vendas da Revista Nossa
Michel Kiyama, não deve parar
de tocar. Afinal de contas ele
comemora mais uma edição
de aniversário na data de hoje.
Para o Michel os "parabéns" da
coluna. Tim tim!

Vê Mais
Se pensou em banners,
outdoor, front line, ou
tudo o que envolve a sua

comunicação visual, pensou
emVê Mais. Uma das maiores

empresas do setor que é 100%
de nossa city. Do pequeno
ao grande trabalho em

comunicação visual, aVê Mais
é o lugar. Pode apostar!

LOCAÇÃO/VENDA E MANUTENÇÃO

tw. IPnd, Wald�m1a� Gwubba I N Q 34'49 " VUa lal'atl, '-.,h.'lfaguá do, Sul t' Se
_

EM lE'fU!N11E: AO I)(i WIE;r.�. (NA �O'l!ATÓRfA )
.
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MAURICIO HERMANN

���Z'lW Edinara Escobar abre um belo
sorriso nos corredores da London

.........��,...._�..'_ O médico Hugo Nora e

sua Sabrina, na The Living Club,
conferin4() a festa Amigos do Dr. House

I (47)�75-1889
Centro I (47)3055-0044

P"

"
• '('tqsal aianeDemarchi e
Nfâ{conAntonioHornburg,
na seguda-feira, dia 29,

.

brindam um ano de
casamento. Feligidades.
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Quer publicar sua foto?'
É só m�dar para contato@beatrizsasse.com.br.

Parabéns e saúde
ao pequeno Kelvin

Krüger, que
completa 1 ano

e 4 meses no dia
4 de novembro.

São os desejos do
primo Matheus

Franceschi

(na foto) e dos
padrinhos Nina

e Gerson

, Afamíliae
os amigos
parabenizam
o casal Sara
e Nereu

Naimburg
pelos 32 anos
de casados

completados
no dia 25

,/
/

Thayná Odwazny e João
Lucas Alves Camargo
comemoram um ano

de namoro no dia 7/11
e ele também está de
aniversário hoje.
A namorada envia

os parabéns e desejo
que sempre sejam

�elizes juntos

Eduarda
comemorou

. ,.

amveesarso e

recebeu muitos

parabébs e

os melhores

desejos dos seus
pais Dirceu e

Jane, seus avós
maternos Nilton
e Elia e seus avós

paternos Dercio
e Doraci

Valmir Stassun

completou 32 anos

dia 26. Todos os

integrantes do Alta

Rotação Motoclube
desejam muitas

felicidades e muitos

quilômetros pela frente

Daniel Richard de

Carvalho curtindo
uma balinha em

Jaraguá do Sul

o casal Giane .Demarchi
e Maicon Antonio

Hornburg comemoram
um ano de casados com
muito amor no dia 29

o mês foi do casal
Adriano e Ketlin,
que dia 18 e 20,
respectivamente,

sopraram as velinhas.

Quem deseja toda
felicidade são a

família e os amigos

No dia 22 a bela

Vanessa Carolina Rocha

completou mais um ano

de vida. Saúde, sucesso
é o que desejam todos
seus familiares. Te
amamos muito, rllha!

,

Davi Gabriel Passold .

Silva comemora
aniversário neste
sábado e recebe os

parabéns de toda a

família, que deseja
muitas felicidades

FB FOTOGRAFIAS

••
-

Emely Yasmin Guckert
comemora um aninho
neste domingo. Papai e
mamãe desejam toda a

.

felicidade desse mundo

FOTONILTO

o papai, a mamãe e a

mana coruja estão muito
felizes com o aniversário

da pequena Brenda
Torezani que no dia 25

completou 2 aninhos.
Olhem só que sapeca!

Paulo Ramos Picoli, morador da Vila Baependi,
. comemorou no dia 25, 100 1P10s de vida.
A ele os votos de felicidades dos amigos,

".::: I ( .
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EDUCAÇÃO ·FÍSICA

FISIOTERAPIA

Não é de hoje que a,satisfação
profissional não anda diretamente
alinhada aos ganhos financeiros.

Para quem ama esportes a
satisfação parece chegarmuito

antes do retorno financeiro, será
que é assim mesmo que funciona?
Se você não é adeta profissional,
mas adora esportes, ou mesmo se

já é adeta e pensa em continuar

ligado ao tema no futuro, -saiba que
há várias carreiras que você pode

seguir sem deixar

de lado sua paixão.
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Com base em pesquisas, dados
científicos; histórias práticas, testes .

e resolução de casos reais, este livro
é uma ferramenta poderosa para
se atingira excelência profissional,
respeitando e aproveitando, da me

lhormaneira possível, o jeito único
.

de ser de cada pessoa.

APARÊNCIA

Imagempessoal:
cuide sempre dela

Conheça alguns fatores que de fato podem ajudar a
'vender bem a sua imagem no mercado de trabalho

FONTE

www.dicasprofissionais.com.br

Se há uma coisa com a qual a gen
te deve se preocupar tanto na busca de
uma vaga de emprego ou paramanter-se
no mercado de trabalho, é com a ima

gem pessoal. Para te ajudar a fazer uma
avaliação de como você cuida da sua

imagem, separamos algumas dicas que
devem ser lembradas:

Apresentação pessoal. Você tem que
estar sempre apresentável, com' apa-
'rência de higiene (homem com barba

feita, mulher penteada, pelo menos),
vestimenta adequada e limpa. Se você
for uma pessoa apresentável terá sem

pre alguém, um amigo, um parente, um
professor, para indicar você para alguma
vaga de trabalho. Um candidato apre
sentável àgrada um recrutador. Um pro
fissional apresentável será sempre bem
-vindo em qualquermomento e lugar.

Comunicação. É importante manter

um nível de comunicação falada e es

crita em um nível adequado. Não é bom
deixar alguém reclamar da sua forma de
se comunicar com os contatos externos

de sua empresa, com os seus superio
res e colegas de trabalho. Não importa
a sua condição social, onde você mora,
lembre-se que deve haver sempre um

respeito com as demais pessoas, tratan
do-as com respeito, de forma adequada.
Uma frase bíblica diz muito: a boca fala
do que o coração está cheio, portanto,
resumindo, se o seu coração (e mente)
estiver bem, as suas palavras serão sem

pre cheias de conteúdo e sabedoria. As

pessoas gostam de quem irradia simpa
tia e sabedoria.

Postura. Quando se fala em postura,

deve-se pensar em diversos fatores. Res

peito é um deles. Um profissional tem
que saber acatar os valores da sua empre
sa, respeitando normas, códigos de tra

balho, horários, disciplina, sabendo usar

os bens e valores da empresa de maneira

adequada.
Boa convivência. É importante man

ter uma convivência saudável e benéfi
ca com seus colegas, em qualquer lugar
e horário, dentro e fora do ambiente de
trabalho. As empresas valorizam cola
boradores que sabem agregar pessoas,
evitando boatos e atitudes ingênuas no

ambiente de trabalho.
Ética. Talvez a gente possa dizer que

um profissional que tenha todos os va

lares citados acima, mas que não tenha
um código de ética em sua vida não terá

conseguido a realização plena de seus

sonhos como profissional. É como se

dissesse: 'Fulano tem presença incrível,
é tão comunicativo, é um profissional
competente. Pena que seja um corrupto,
mentiroso, Iadrãol' Esse certamente um

dia fará parte das altas estatísticas de de
missão por má compostura profissional,
E nunca será de fato um bom exemplo
para seus pares e, por extensão, por seus
familiares e conhecidos mais próximos.

.
Como se pode ver, em tudo que se

fala há uma preocupação com a imagem
pessoal. Onde esteja um profissional será
lembrado e valorizado por aquilo que ele
demonstra em aparência, na fala e no

modo de se expressar e comportar. Por
tanto, penso que fica difícil alguém falar
e se preocupar com marketing pessoal,
ou seja, como vender bem a sua imagem,
sem considerar esses fatores muito im

portantes que de fato ajudam um profis
sional a ter sucesso na sua carreira.
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Se você adora esporte, pense que pode ser possível ser feliz fazendo o que mais te dá satisfação

DINÂMICA

Profissões para
quem ama esportes
Confira os cursos e especializações que
você pode' fazer para trabalhar na área
esportiva ... ou ter uma carreira olímpica!
FONTE

www.guiadacarreira.com.br

Ginástica artística, judô, vôlei de
praia, natação ... em época de Olim
píadas é difícil não ficar grudado
na televisão assistindo a uma (ou
mais!) modalidades dos jogos. Se
você não é atleta profissional, mas
adora esportes, ou mesmo se já é
atleta e' pensa em continuar ligado
ao tema no futuro, saiba que há vá
rias carreiras que você pode seguir
sem deixar de lado sua paixão.

Neste pequeno guia, confira 7

áreas do conhecimento que você

pode atuar para trabalhar com

esportes. Está longe de esgotar o
assunto, mas pode ser um bom

começo para você refletir sobre
suas possibilidades.

Educação Física
A Educação Física é a promo

ção do bem estar por meio de ativi
dades físicas e corporais, prevenin
do e tratando doenças. O curso de

Educação Física é uma graduação
que pode ser do tipo licenciaturaou
bacharelado, com duração de 4 a 5
anos. Quem faz o curso de gradua
ção em Educação Física pode tra

balhar em escolas, clubes, acade-

mias, hospitais e clínicas, ou pode
ainda atuar individualmente, como
personal trainer. Nos esportes, um
graduado em educação física pode
compor a equipe técnica de clubes
esportivos, trabalhando com outros

profissionais para apoiar e melho
rar o desempenho dos atletas. Ou
tra opção é adotar o caminho da
pesquisa científica, seguindo uma

carreira acadêmica ligada ao estudo
dos esportes e de como eles podem
ajudar a evitar e tratar doenças.

Fisioterapia
A fisioterapia é um curso de

graduação que dura aproxima
damente 4 anos e é a ciência que
estuda, diagnostica, previne e trata

os distúrbios causados por altera

ções de órgãos e sistemas huma
nos, além de estudar os benefícios
do movimento corporal e de ou

tros recursos físicos (como ondas

eletromagnéticas, calor, frio etc.)
sobre o organismo humano. Um
dos ramos da fisioterapia é a fisio

terapia esportiva, que alia técnicas
e métodos para prevenir e tratar

lesões 'causadas especificamente
pela prática de esportes, com o ob

jetivo de devolver o atleta às suas

atividades o mais rápido possível,

em condições de treinar e compe
tir. O fisioterapeuta esportivo pode
trabalhar de maneira independen
te, como autônomo; em clínicas es

pecializadas e hospitais; bem como

fazer parte da equipe técnica de

times, clubes e associações atléti
cas' atuando em parceria com trei

nadores, nutricionistas e médicos

para cuidar de atletas profissionais,

Nutrição
O nutricionista é um profissio

nal da área da saúde especializado
em segurançaalimentar e no uso da

alimentação paraprevenir doenças,
manter e recuperar a saúde das pes
soas. Um dos ramos da nutrição é a

Nutrição Esportiva, que alia conhe
cimentos de nutrição, bioquímica e

fisiologia, aplicando-os ao esporte
e à atividade física. A nutrição es

portiva foi criada com o objetivo
de preservar, promover e manter

a saúde e otimizar a recuperação
dos atletas antes, durante e depois
de treinos e competições, sempre
buscando o melhor desempenho
possível para aquele indivíduo.

Fisiologia
A fisiologia é o ramo das ciên

cias biológicas que estuda as fun

çõesmecânicas, físicas e bioquími -
,

cas dos seres vivos. O especialista
em fisiologia esportiva é um profis
sional que ajuda o atleta a melho-

rar seu desempenho por meio do
estudo do funcionamento do orga
nismo humano em geral e daquele
indivíduo especificamente.

Por meio de avaliações físicas,
e considerando as características

genéticas e as exigências da moda
lidade esportiva, o fisiologista iden
titica a composição corporal do
atleta, determinando a massamus

cular e a quantidade de gordura e o

peso considerado ótimo para que
ele tenha o mais alto desempenho.
O fisiologista também avalia outros

aspectos do organismo do espor
tista' como por exemplo: potência,
agilidade, resistência aeróbia e ana

eróbia, metabolismo e força.

Medicina
A Medicina Esportiva (ou Me

dicina do Esporte) é uma especia
lidade da Medicina que estuda a

influência do exercício, do treina
mento e do esporte sobre as pesso
.as visando aprevenção o tratamen
to e a reabilitação. O profissional
da Medicina Esportiva pode atuar

não só com atletas profissionais de
alto nível e atletas amadores, mas
também com pessoas comuns, de

. todas as faixas etárias, saudáveis e

que apresentam alguma doença
crônica, como por exemplo: diabe
tes, asma, hipertensão, osteoporo
se ou obesidade. Dentro da Medi
cina Esportiva também é possível
fazer outras especializações, como
aCardiologia do Esporte ou aTrau

mato-OrtopediaDesportiva.

Comwücação eMarketing
Dentro do universo do Marke

ting, existe uma área (e cursos de

especialização) dedicada ao Marke

ting Esportivo. Tanto pode utilizar o
esporte como ferramenta de comu
nicação corporativa ou institucional
- patrocinando e estabelecendo par-

cerias com atletas, campeonatos,
times, clubes e ligas - como aplicar
os princípios do marketing a qual
quer produto ou serviço da indús
tria do esporte, desde academias e

eventos até equipamentos e vestu
ário esportivo. Devido aos grandes
eventosmundiais que acontecerão
no Brasil nos próximos anos, como
a Copa do Mundo de 2014 e os Jo
gos Olímpicos de 2016 no Rio de

Janeiro, essa é uma área que está
em ascensão. Um exemplo são as

oportunidades de atuar em asses

sorias de comunicação, relações
públicas ou assessoria de impren
sa de atletas, clubes, academias, ti
mes esportivos oumesmo eventos,
como ligas e campeonatos locais,
regionais, nacionais oumundiais.

Engenharia Têxtil
Nas Olimpíadas de Pequim,

94% dos medalhistas da natação
usaram uma roupa especial, ape
lidada de sharkskin (pele de tu

barão). O traje era feito com um

tecido especial que dirniri.uía a

vibração dos músculos e, conse

quentemente, o consumo de oxi

gênio, além de ter uma superfície
especial que reduzia o atrito com

a água, resultando num desempe
nho 5%melhor.A área de conheci
mento que pesquisa e desenvolve
esses materiais é a Engenharia
Têxtil, que estuda a fabricação e

o tratamento de fibras, fios e teci
dos. Aliados a outros profissionais,
como engenheiros de materiais,
químicos e físicos, por exemplo,
o engenheiro têxtil pode atuar

desenvolvendo os mais variados
tecidos para o vestuário e equi -
pamentos de atletas, desde rou

pas que filtram raios UV; até ma
teriais ultra-leves que permitem
maior flexibilidade; menor atrito
e maior velocidade.
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Temos nosso

próprio tempo...
(Renato Russo)

Janaína Chiaradia. Advogada e Professora • http://janainac::h.blogspot.c::om.br

PENA DE MORTE: O crime não compensa•••
"E o cano da pistola que as criançasmordem, reflete todas as cores da paisagem da cida

de, que émuito mais bonita emuitomais intensa do que no cartão postal, alguma coisa está
fora da ordem...Fora da nova ordemmundial... (Caetano veloso)":

Em 1988 "Nós, representantes do
povo brasileiro, reunidos emAssembleia
NacionalConstituintepara instituir
um EstadoDemocrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igual
dade e ajustiça como valores supremos
de uma sociedadefraterna, pluralista e

sem preconceitos, fundada na harmo
nia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulga
mos, sob a proteção deDeus, a seguinte
CONS11TUIÇÃODAREPÚBUCA
FEDEMITVADOBRASIr:

A partir de então, nossa norma
suprema foi instituída e os direitos

.

fundamentais nela explicitamente
previstos, destinados a melhorar a
condição social e os relacionamentos
entre todos os cidadãos.

Está no art. 5°, da Constituição

Federal inclusive as penalidades que
não poderão ser instituídas, tais como a
demorte, salvo em caso deguerra decla

rada, nos termos do art. 84,XIX.'
.

-

Não é recente a discussão a respeito
da possibilidade de seraplicada a ''pena
demorte'; nos casos analisadospor
nossosjulgadores, sendo que as opiniões
nesse sentido são bem polêmicos.

Há quem defenda a aplicação de
tal penalidade, em especialdiante de
crimes bárbaros, de casos visivelmente
discriminatórios, ou situações em que se
torna inadmissível qualquerjustificati
va e o desejo de vingança aflora a pele:

Em contraposição, outros enten
dem que aplicação de tal pena poderia
agravaras injustiças sociais, caso os
verdadeiros criminosos nãofosse iden
tificados e inocentesfossem confundi
dos, sofrendo indevidamente com tais

consequências.
As telinhas de cinemajá aborda-

ram situações em torno dessa pole
mica, tanto é verdade, que no filme
'h espera do milagre"a emoção toda
conta, e a sensibilidade das cenas nos

reporta ao sentimento de repudio a
"pena de morte'; ou da injustiça em

torno do caso apontado.
Aindafilmes como "OJulgamento

deNuremberg'. 'ílVida deDavid Gale';
'ílExecução do Soldado Slovilé; nos
remetem a reflexão sobre o tema.

Na trama envolvida nas cenas de

"tempo dematar'; nos dividimos entre
a vontade de sefazerjustiça, eposterior
mente, inocentar.

Ofato éque, em qualquer hipótese
'b crime não compensa'; e que nossa
consciência deve ser conduzidapara os

fins da proteção aos direitos humanos,
aos limites constitucionais eao bem
estarde toda sociedade, na sintonia de
Gilberto Gil'undarcomfé eu vou, que a
fénão costumafaiá':

Quanto ao tema que envolve a questão de
"pena demorte': DR.JOÃO CARLOSTOLEDO

JR., Capitão daPolíciaMilitar do Paraná (Lota
do na Corregedoria-Geral), Graduado em Di
reito pelaFaculdadeDomBosco, Posgraduado
em Direito Militar pela Anhaguera/UNIDERP,
Posgraduando em Direito Penal e Criminolo

gia .pela Universidade Vale do Itajaí, Docente
no Curso de Extensão emDireito Penal Militar
em diversas IES, integrante do NPSPP (Núcleo
de Pesquisa em Segurança Pública e Privada),
esclarece alguns questionamentos:
lo Existe pena ele morte no Brasil?

Sim, conforme o contido na letra "a", do
inciso XLVII, do art. 5° da Constituição da Re

pública Federativa de 1988, tal medida será

aplicada apenas em casos de guerra declarada
à agressão estrangeira.
2. Quem é competente para decretar o

estado ele guerra?
f,Presidente da República, em caso de

agressão estrangeira ao Brasil (nos termos do
incisoXIX do art. 84, da CF/88).
30Como é executada a pena demorte?

A forma de execução é por fuzilamen

to, conforme dispõe o art. 56 do Decreto-lei
n.s 1.00r de 21 out. 69 (Código PenalMilitar
Brasileiro) e só pode ser efetivada sete dias

após a comunicação do trânsito em julgado
ao Presidente da República que, nesse perí
odo, pode indultar o condenado ou comu

tar a pena de morte para a pena de reclusão
de 30 anos, por exemplo.

A pessoa que for receber tal pena, deverá
sair da prisão com uniforme comum e sem in

sígnias (no caso de militar), ou decentemente
vestido (sendo civil), e terá os olhos vendados
no momento da execução, podendo recusar

S:

a venda, sendo também permitido ao con

denado receber socorro espiritual (art. 707 do
Decreto-lei n.O 1.002 de 21 out. 69 - Código de
Processo PenalMilitarBrasileiro).
4.0c0rreu a aplicação de tal medida
coercitiva em nosso País?

Sim, nà'2a Grande Guerra Mundial, em
um caso que foi julgado pela Justiça Militar
da União nos campos de batalhas da Itália.
Os condenados eram soldados que violenta
ram uma moça, deflorando-a e mataram o

avô da vítima, para impedir que ele defen
desse a neta (conforme Autos do Processo
-crime do Conselho Superior da Justiça Mi
litar de 07.03.1945, publicado no diário da

Justiça de 24.03.1945). Entretendo, o Presi
dente da República (GetúlioVargas), usando
do direito constitucional comutou a pena
para 30 anos de reclusão.

.
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·Vilõesdo
rendimento
no trabalho

Se as redes sociais estão na sua lista negra,
talvez seja hora de rever seus conceitos

mdemulhenabríl.com.br

FONTE 6. Perda de loco

Para quem vive atrasado,
como o coelho de Alice no

País das Maravilhas (lembrai),
o especialista em administra

ção de tempo e produtividade
Christian Barbosa (SP), autor
do livro Você, Dona do Seu

Tempo, dá dicas para fazer o
seu dia rendermuuuito.

1. E-mail aberto na tela
Controle a ansiedade de

finindo momentos para lidar
com as mensagens.

2. Não ter clareza
Você sabe 80% do que deve

ser feito hoje? Não? Então vai
se perder nas tarefas ...

3. Reuniões

Pesquisas mostram que
1/3 das reuniões podem ser

canceladas. Se o encontro for

fundamental, que tenha dura
ção máxima de duas horas.

4. Redes sociais
Utilize intervalos no dia

(como a hora do almoço) para
checar Facebook, Instagram,
Twitter...

Somos uma empresa de varejo, com 57 anos de sucesso, em processo de constante
crescimento e buscamos os seguintes profissionais para fazer parte da sua equipe:

VENDEDORES (A$). ',. , .

n�---"'_'-___'''''''''''----_--�''''''''---'_. -'
. - .. ---- ---

5. Desânimo
_

Leva à perda de concen

tração e rouba horas do seu

dia. Elêve a energia com exer

cícios, vá ao médico, alimen
te-se em horários regulares e

faça sexo (com frequência).

Se a tarefa for grande, que
bre-a em pequenas partes e

coloque o celular no modo si
lencioso.

·

7. Falta de planejamento
Anote os afazeres em uma

agenda ou no celular. O ideal
· é planejar a rotina semanal
mente ou com antecedência
de três dias.

8. Messenger, GTalk•••
Está ocupada? Mantenha o

status invisível! offline. Tran

quila? Ligue o sinal ocupado.
Tem tempo para conversar? Aí,
sim, fique disponível.

9. Interrupções
Se muita gente chama

você, sua comunicação não
anda lámuito adequada. Revi
se como envia e-mails, dá in
formações e delega atividades.

10. Tareias imprevistas
Responda NÃO de forma

concreta (baseada em seu pla
nejamento X disponibilidade).

·

Se muitos imprevistos surgem
ria rotina, seu plano pode não

estar adequado.
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COMPORTAMENTO

Síndrome da se�nda-feira, saia dessa!
Quem nunca sentiu aquele frio na barriga
no domingo à noite? Aquela sensação de
que vai começar tudo outra vez, como se

todos os problemas estivessem prestes a

cair sobre você!

FONTE

Empregos.com.br

Pois é, muitas vezes o do

mingo à noite é ainda pior que
a segunda-feira pela manhã.
Isso tudo são sintomas da "sín
drome da segunda-feira". Cal
ma, não é uma doença, é ape
nas um mal estar que pode ser

reversível. Existem coisas que
você pode fazer para o peso da

segunda - feira ser um pouco
menor. Saiba como:

- Não leve para a semana se

guinte os problemas que podem
ser resolvidos naquela semana, as
sim quando a nova semana come-

çar ela serámais tranquila. Logo no
início dela, faça um planejamen
to para se sentir menos perdido e

tudo ficara bemmais fácil.
- No domingo tente fazer

exercícios e coisas relaxantes,
vá ao parque, corra, pegue uma

piscina, tome um sol. Verá como

terá muito mais pique na próxi
ma semana.

- Tome um café da manhã
bem reforçado, coma carboidra
tos e cafeína, para dar disposição
e energia. Escute uma música

que te agrada durante o café.
- Calma, é normal que você se

sinta um tanto quanto devagar
na segunda-feira, portanto, não

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

V!7'PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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

capacitacao@apevi.com.br

CURSO DE liCITAÇÕES PARAMICRO
E PEQUENAS EMPRESAS
LEI 8.666/93 E PREGÃO

Data: 30 de outubro - das 8h às 12h e das 13h às 17h

OFICINA A COl' Nl AÇ�O
Data: 31 de outubro - das 8h às 12h e das 13h às 17h·

t\l) l\:1TNlSTRAfÃ T'Pl\
Data: 31 de outubro - das 19h às 22h

NEGOC i\çÃO COM FOC EM RESUL� 0$
Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22h

GESTÃO DE CARGOS ESAlÁRIOS.
Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22h15min.

CONTABIliDADEPARA.NÃO CONTADORES
Data: 5 a 8 de novembro - das 19h às 22h

PALES RA SOBRE PERÍCIATRAB ISTA
Data: 8 de novembro - das 19h às 22h

DIVULGAÇÃO

o seu domingo pode ser mais sereno só de saber que no dia seguinte tudo
começa novamente, só que de uma forma bem mais tranquila

exija tanto de você no come

ço do dia, faça as coisas no seu

tempo, sem querer atropelar o

seu próprio ritmo. Tente acordar
um pouco mais cedo, para não
se atrasar. Mas nada de pregui
ça, a semana está só começando
e você tem que ter energia para
todo o resto dela.

- Pense nas coisas boas do
seu emprego. Seus colegas, que
você passa a maior parte do dia
e que tem afinidade para con

tar sobre o fim de semana. Suas
tarefas que muitas vezes apesar
de estressante te distrai e faz
com que as horas passem rápi
do. Coisas que te motivam.

Após pôr em prática essas

dicas, verá que a segunda-feira
não é tão apavorante assim.
Além do que, você vai perceber
que o seu domingo pode ser

mais sereno só de saber que no

dia seguinte tudo começa no

vamente, só que de uma forma
bem mais tranquila.

Abertura de Vaga para Contratação

R$ 15,16, por
hora/aula

(Nível Básico)
R$16,91 por

hora/aula
Nível

Orientador de Curso para Jaraguá do Sul

(Faculdade
Senac)

a área de

Administração/Recursos
02 (duas) 27 a 31/10/2012

Humanos

R$ 15,16, por
hora/aula

(Nível Básico)
R$16,91 por

hora/aula
(Nível Técnico)

__,_, . '_'_H_'. ._. .__�__ · �_· ._.__. ._. . . ._. . ._._. ._._._. _

R$ 14,08 por

hora/aula
(Nível Básico)
R$ 14,61 por

hora/aula
. (Nível Técnico)

._.- .._-------_._--�._ ..__._---_._.__._--_._._---"_._-_. ._-.---_._----_._---_.__ .__._._--_._-_._---_.__._�--------_._-_.._-

R$ 15,16, por
. hora/aula
(Nível Básico)
R$16,91 por

hora/aula
(Nível Técnico)

"------�-------------

Jaraguá do Sul

(Faculdade
Senac)

Orientador de Curso para 27 a 31/10/201202 (uma)
a área de

Administração/Marketing

Jaraguá do Sul

(Faculdade
SENAC)

Orientador de Curso
27 a 31/10/201205 (cinco)Informática Básica

Jaraguá do Sul

(Faculdade
. SENAC)

Orientador de Curso área

Administração/Ciências
Contábeis

27 a 31/10/201202 (uma)

Analista Educacional

(Responsável por cursos 01 (uma)

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

Cabe à empresa persuadir e
convencer cada indivíduo que do
seu trabalho, pormais modesto que
seja, depende o sucesso do conjunto
da empresa, apesar da�o do
trabalho e da especialização.

Cultura Empresarial versus Valores Individuais
Conceitualmente a cultura

empresarial é o conjunto de hábitos
e crenças estabelecidos através de
normas, valores e expectativas, com
partilhados por todos osmembros
da empresa o que a torna única

por serdistinta de outras empresas.
Constitui o modode pensare agir da
empresa, e a essência de sua cultura
é expressa pela maneira como reali
za os seus negócios, a maneira como
trata os seus clientes e colaboradores,
o grau de autonomia que existe
em suas unidadesfabris, lojas ou
escritórios e o grau de lealdade e

comprometimento expresso por seus

funcionários em relação à empresa.
A cultura exprime a identidade da
empresa e é constituída ao longo do
tempo e passa a impregnar todas as
suas práticas, vindo a constituir-se
de um complexo de representações
mentais e um sistema coerente de

significados que une todos os mem
bros em tomo dos mesmos objetivos
e dos mesmos modos de agir.Mas,
a cultura empresarial édistinta
dos valores da pessoa. Por isso o
envolvimento e o comprometimento
do colaborador com os objetivos
da empresa tornam-se imperiosos.
Os valores essenciais da ideologia
humana (respeito ao indivíduo,
valorização do esforço, perseveran
ça, integridade, etc.) acrescidos dos

HÁ VAGAS

valores empresariais (amudança,
o progresso técnico, a eficácia, o
sucesso individual) visa gerar uma
cultura de comprometimento e mo

tivação, pela integração dos valores
individuais e empresariais.A em

presa, através do estabelecimento
daMissão, Visão e Valores pretende
criar uma ideologia envolvendo to

dos os seus membros (empregados e

executivos), procurando responder
às mais profundas expectativas dos
mesmos. Ao invés de liderar atra
vés de ameaças, os funcionários
da empresa compartilham cada
vez mais da ideologia da empresa
(crença e valores) na medida em

que participam da sua elabora

ção, gerando um processo de auto

persuação, o que torna aMissão
e os Valores da empresa num

componente essencial de estímulo.
da força produtiva, concitando-os
a se dedicarem de corpo e alma a

seu trabalho. As crenças e valores
são verbais ou consignados em
manuais de princípios, código de
ética e conduta, apropriados para
sefirmarem comportamentos
que se identificam com a própria
missão e visão da organização,'
obedecida a estrutura hierárquica
existente. Se os indivíduos aderem

.

a essas crenças e valores com
entusiasmo é porque encontram
aí um conjunto de princípios coe-

rentes nos quais podem acreditar
e lhes permite dar um sentido a
sua própria existência.

O indivíduo só adere a um sis
tema de valores coerentes com sua ex

periência própria se este sistema lhe

permitir ao mesmo tempo torná-lo
inteligível e valorizá-lo. O empregado
de uma empresa precisa saber se o
que elefaz contribui para melhoria
das condições domundo.

Cabe à empresa persuadir e
convencer cada indivíduo que do
seu trabalho, pormaismodesto que
seja, depende o sucesso do conjunto
da empresa, apesarda divisão do
trabalho e da especialização.

Com isso o indivíduo sente a
sua atividade valorizada e se sente

participante de um processo social e
lhe permite identificar-se com o seu

poder.A crença e valores da empresa
visam estimular o indivíduo:

-ao progresso técnico eamudança;
-a autossuperação, esforço e

sacrifício;
-ao respeito e consideração para

com o indivíduo;
-ao espírito de competição, suces

, so individual, e ao individualismo
(ex.: para serpromovido);

-a integridade, honestidade
exigida de todos e em particulardos
responsáveis;

-a responsabilidade e contribui

ção para amelhoria da sociedade;

-a busca da perfeição;
-a qualidade dos serviçosforneci-

dos e dos produtos realizados;
-a igualdadede oportunidade de

promoção, ausência defavoritismo;
-a liberdade de expressão, possibi

lidade de exprimir suas dificuldades,
seus problemas e suas aspirações;

-a contribuição para afelicidade
dos indivíduos;

-ao sentimento de plenitude
pelo trabalho;

-a recompensa dos esforços dedi
cados à empresa.

O conjunto de valores tradicio
nais do indivíduo como a noção do
sacrifício, o respeito do indivíduo, a
integridade, adicionado aos valores
da empresa como o espírito de com
petição, a eficácia e o individualismo

para progredirdentro da empresa,
são estímulos ao indivíduo que se

identifica com a empresa, e provo
cam o entusiasmo, o autodesenvol
vimento, a realização, a assumpção
de responsabilidades, etc. criando
um ambiente de trabalho agradável
onde existe a preocupação com o

respeito a valorização do homem.
Vale lembrarquea excelência dos

indivíduos assegura a excelência da

organização. As crenças e os valores
definem a ética da empresa e os ma

nuais de procedimentos ou deapli
cação são específicos a cadafunção e

reúnem as regras que cada responsá-

vel hierárquico deve respeitar.
O que a empresa deseja é:
-suscitar executivos inteligentes,

agressivos e capazes;
-servir aos clientes demaneira

efetiva e eficaz;
-suscitargrau de satisfaçãomá

ximajunto aos empregados para a
realização de suas atividades;

-proporcionar um benejicio justo
aos sócios ou acionistas;

-reconhecera responsabilidade
socialda empresa eproporcionar
satisfação aosfuncionários.

Concluindo, os valores, crenças e
princípiosfazem parte dosfunda
mentos estratégicos da organização
e visam orientarasatividades e

operações da empresa e o comporta
mento geral de seusmembros.Não
basta quea empresa tenha valores
claramente definidos, éfundamental
que osfuncionários os conheçam e os

abracem, pois são a base para que as
ações dentro da empresa se realizem.

. Finalmente, não cabe aos
administradores de empresas serem
homens só voltados ao negócio, é
imperativo que exerçam o poder e a
liderança, considerem as incertezas
da atividade e os riscos envolvidos,
efinalmente criem eproporcionem
um ambiente de trabalho saudável,
respeitando os valores individuais
eprimando pelofortalecimento da
cultura da organização.

Aproveite o final de ano para
garantir seu emprego temporário

Novembro e dezembro sãomeses de contratações
temporárias, principalmente no comércio

FONTE

mdemulher.abril.com.br/carreira

Se você passou o ano pensan
do numa forma de entrar no mer
cado de trabalho, a hora é agora.
O setor que mais precisa de gente
nessa época é mesmo o comér
cio. Mas o setor de serviços, como
restaurantes e hotéis, principal-

mente os de regiões de praia,
também reforçam suas equipes
durante a temporada de férias.

Nesse momento, falta de

experiência não conta pontos
contra, explica Vander Mora

les, diretor de comunicação
da Asserttem. O que mais

pesa numa seleção é o perfil
comportamental da candida

ta, completa Gerusa Mengar-

da, gerente de recrutamento e

seleção da Gelre, com sede em

São Paulo e mais de 100 unida
des no Brasil e na Argentina. As
empresas estão atrás de meni
nas comunicativas, dinâmicas
e que tenham facilidade de

aprendizado, já que' o treina
mento será rápido.

INCREMENTE A RENDA

Para quem não quer traba
lhar com medo de se prejudi-

car nos estudos há uma saí-anos, é uma das colaboradoras
da. Que vale também para as do Neka Menna Buffet, um con

pessoas que já se formaram, ceituado serviço de festas de
mas procuram maneiras de São Paulo. Há dois anos ela la
aumentar a renda. buta quase todos os finais de se-

Na Europa, é supercomum mana, cobre até quatro eventos

que jovens de classe média entre quinta e sábado e recebe,
atuem como garçons em festas. por cada um, entre R$ 90 e R$
Por aqui isso também é possível 120. Chega a tirar R$ 1.900 por
existem empresas especializa- mês. Prestes a entrar na facul
das em fornecer gente bonita' dade de psicologia, garante que
e descolada para circular pelo dá boas risadas enquanto carre

salão de bandeja na mão. ga bandejas de salgadinhos em

Marianne Dias Cruz, 19 aniversários e casamentos.

I; !"'.I1!!III.IIIIII!ljl!!I!!!!!!!!!i!!!!!!'!,!". ! .... !:
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As dinâmicas de grupo têm
como objetivo avaliar critérios
comportamentais específicos,

valores e potencial dos
participantes.

Bernl Enlschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Por trás das dinâmicas de grupo
o artigo de hoje é sobre as

famosas dinâmicas de grupo.
Gostando delas ou não, mui
tos profissionais que almejam
participar de um processo
seletivo de trainees, por exem
plo, provavelmente terão que
enfrentar uma ou mais. Outras

situações que também se apro
veitam dessas atividades são:

� elevação funcional (para pro
mover um ou mais funcionáriosI

internamente), contratação de

profissionais da área comercial,
treinamentos, etc.

As dinâmicas de grupo têm
como objetivo avaliar critérios
comportamentais específicos,
valores e potencial dos parti
cipantes. Alguns avaliam se o

profissional se comunica bem,

se sabe se comportar em situ

ações de pressão, se são ágeis
em tomadas de decisão, entre
outros. Quando bem aplicados,
revelam muito sobre os partici
pantes, como um todo ou como
indivíduos, possibilitando aos

avaliadores reconhecer quem
está mais apto a exercer deter
minada função, [lOS casos de

promoções e trainees.
A história que contarei hoje

ésobreRoberto, filho de um ex

-colega de trabalho, quepartici
pou de um processo seletivo de
umamultinacional. No ano que
participou, essa empresa abriu
vagas de trainee para, além de

recém-formados, estudantes (o
que é bastante incomum). Roberto
aproveitou a oportunidade, ainda

cursando o segundo ano defacul
dade de Contábeis - o que acre
ditava ser uma desvantagem em

relação aosjá graduados.Mesmo
assim, decidiu tentar.

Passou na primeira fase, que
correspondia a atividades online
de inglês e lógica.Após outras
etapas, foi convidado para parti-

o

cipar de uma dinâmica degrupo
na própria empresa. Chegando
lá, foram separados em grupos
de quatro pessoas.A tarefa era
analisar, resolver e opinar sobre
um case dado e, depois, apresentar
as conclusões aos demais. Roberto
e sua equipe discutiram e deba
teram sobre o caso emontaram
uma apresentação, dioidindo-a
em quatro partes, sendo que cada
integrante seria responsávelpor

• Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cursos Informática

• Excel Básico - início 15/10

• Produção Gráfica- início 15/10

• Solidworks Básico - início 15/10

• Data Cabling Svstem início 19/10

Cursos de Gestão
. Workshop Gerenciamento de Equipe de Vendas - início 18/10

'; ombeiro Voluntário - início 10/11

MERCADO

explicar uma delas.
Entretanto, desde o momento

que iniciaram o trabalho, uma
das candidatas de seu grupo quis
tomar o controle da situação e da

apresentação, não abrindomuito
espaço para os outros expressa
rem suas opiniões. Com alguma
dificuldade, conseguiram finalizar
a montagem de slides e, quando
chegou a vez de seu grupo, come

çaram a apresentar.
Roberto era o penúltimo do seu

grupo afalar e a garota "contro

ladora"foi a primeira, mas não
deixou mais ninguém apresentar
devidamente. Ela interrom-

pia constantemente, tentando
"mostrar serviço" e provar que era
melhor que seus colegas. Porém,
na segunda vez que interrompeu

Roberto, ele parou a apresentação
e dirigiu-se a ela dizendo: "Com
licença, mas vocêjá apresentou.
a sua parte. Eu gostaria de ter a
oportunidade de apresentar a

o minha também':
Issofoi o suficiente para ele dar

continuidade com o conteúdo que
tinha para apresentar, e provavel
mente tenha sido a atitude que
o ajudou a conquistar uma das
vagas de trainee.

Talvez, nesse caso, os avaliado
res tenham visto a capacidade de
relacionamento deRoberto, que,
com muita educação e inteligência
emocional, conseguiu contornar
uma situação delicada. Ele tomou
uma decisão e agiu rapidamente,
com a postura profissional que o
momento'exigia.

Oportunidade
profissional

JARAGUÁ DO SUL............ ... ... .

.

Da Redação

A Faculdade Senac oferece cursos total
mente gratuitos através do ProgramaNacio
nal de Acesso ao Ensino Técnico e Empre
go (Pronatec) para Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder, Massaranduba eGuararrúrim.

Para novembro/2012 há vagas abertas

para operador de computador, auxiliar ad
ministrativo e manicure/pedicura As pré
- matrículas podem ser feitas nos CRAS,
através do Pronatec - BolsaTrabalhador e no
SINE, pelo Pronatec - Seguro Desemprego.

Para 2013, estão previstas novas vagas
para os curso de Balconista de Farmácia,
AuxiliarAdministrativo, Cuidador de Idoso,
Operador de Telemarketing, Operador de
Caixa, Operador de Computador, Vende
dor,Web designer e Ilustrador.

Estudantes do 2° e 3° ano do ensino mé
dio de escola estadual podem realizar além
destes cursos, também cursos técnicos, como
Técnico Administrativo e Técnico em Segu
rança do Trabalho. As pré-matrículas para
2013 podem ser feitas diretamentena escola.

Talento Profissional SENAC

O prêmio Talento Profissional Senac
2012 - Reconhecendo quem se destaca -

tem como objetivo estimular e reconhecer
os alunos que durante o curso, desenvolve
ram ações que agreguem valor na sua for

mação e contribuam para as organizações
e para a sociedade. No dia 28 de novem

bro de 2012 acontece a etapa estadual em

Florianópolis, onde teremos duas equipes
da Faculdade Senac Iaraguá do Sul parti
cipando: O Aprendizagem em Serviços de

Supermercados, nível, formação inicial e

continuada com o projeto "Isolamento Tér
mico com o uso de embalagensTetra - park",
orientado pelo professor, Ney Everson Pul
ceno e realizado pelos alunos:Ana Caroline
W Alves; DavidW L. Horonogos; Gustavo
Abentroth e Luani Christini H.Willemann.
E no curso de técnico administrativo, de ní
vel Educação Técnica de Nível Médio com

o projeto "Reciclar Papel a benefício das

pessoas", orientado pelo professor, Pablo

Rodrigo Moretti e realizado pelos alunos
Aline Fussil e Thatiana Fugel.
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Bom chefe valemais que aumento salarial
Para65%dos

entrevistados, um
chefe melhor traria
mais felicidade do que
um pagamentomais
'gordo no fim do mês

FONTE

exame.abril.com.br

Um chefemelhor valemais que
um aumento de salário. Essa é a

conclusão de uma pesquisa reali
zada nos Estados Unidos pela psi
cólogaMichelleMcQuaid.

De acordo com o estudo, 65%
dos entrevistados consideram

que um bom chefe traria mais fe
licidade do que um vencimento
mais polpudo no fim do mês.

Apenas 36% dos entrevistados

disseram estar feliz no trabalho.
Cerca de 70% disseram que te

riam uma vida profissional mais
satisfatória se o relacionamento
com o chefe fosse melhor. Entre
os mais jovens, na faixa de 20 a

30 anos, o percentual sobre para
80%, de acordo com a pesquisa.

Metade dos entrevistados
acredita que teria mais sucesso na
carreira se tivesse um bom relacio
namento com a chefia. A promes
sa de uma relação mais agradável
com os superiores seria motivo
suficiente para 60% dos entrevis
tados mudarem de emprego.

Isso porque 31% disseram

que não se inspiram em seus

líderes, sentindo-se pouco
apreciados por eles. Quase 15%
consideram que seus chefes são
os culpados por se sentirem mi

seráveis, entediados e sozinhos
. durante o expediente.

DIVULGAÇÃO

Entre os mais jovens, na faixa de 20 a 30 anos, a importância de
wn bom chefe chega a 80%

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA ESCRITA FISCAL

yivênci� ��fu,�\ão:
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR

Vivênci�n.a.f':Jn.ç�o .. , ,.,.

ANALISTA DE CUSTOS

Yiv.ência. rl�f\ln�á():. ,

ANALISTA FINANCEIRO

Vivência com fluxo de caixa, contas a pagar e

receber.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Vivência em Departamento Pessoal, Recrutamento
e �eles�{):...... '.. .... .... .... ..'

ASSISTENTE DE VENDAS

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

ins�runle��()s ?e 111�?i�ão ���rra.nlerlt�s: ..

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

çur?�I1�{) ��pe�i{)r �rr' qê��ias Ç()!l!�bei�: ..

CAIXA

Para atuar no comércio,
• , , •• ,....... ..,,, ••• "', "., 0_ •.. r .

CONSULTOR DE VENDAS

Pa�a.at�.a.�,�on:.verr,das,�e!ransportes.
CONTADOR

Desejável vivência na função. Para atuar em
Indústria .:

CRONOANALlSTA

Yiv.ê!l�i�"rl�.,f\Jnç�o� r�mot�,x�i,L"",
FONOAUDIÓLOGO
Vivência em Portaria 19 Ministério do Trabalho,

,lnterpretaçã().dosEx�mes.CofTlpl�mentare,s. ,

PROGRAMADOR DE PCP

Vivência na função. Para atuar no ramo
metalúrgico. Sistema MS PROJET.

RECEPCIONISTA BILíNGUE
Para atuar em Hotel.

VENDEDORA INTERNA
........ """"",_ , " .. " .

VETERINÁRIO
Vivência na função,

COORDENA'"Ãn
..................... , ,.�� .

COORDENADOR COMERCIAL

Vivência com treinamento e acompanhamento
da equipe de vendas, abertura de novos postos
de vendas.

COORDENADOR OFICINA MECÂNICA
Vivência com manutenção de caminhões e

li<:ierallça:, ....
COORDENADOR DE TECELAGEM

Vivência na área de tecelagem e liderança de

ENCARREGADA DE COSTURA

Vi��ncI� napf�nç�():
ENCARREGADO DE ESTAMPARIA

Vivência em liderança. Necessário conhecimento
e� sala de pa.stas, çjr�vaç�? ':l11áquina Sã()Rog�e.
GERENTE DE LOJA

Vivência com vendas de confecção, liderança.
LíDER DE REVESTIDORA

Vivência com revestimento de borracha.

1KNICAS
ANALISTA DE TI

Vivência com programação PHP, SQL, setor de

DESENHISTA CRIATIVISTA

yivêl1�ia �om criaç�() de b0r.da�()s e estarT'p�,
ELETRICISTA MANUTENÇÂO/
INSTALADOR

Vivência na função. Desejável curso Técnico e NR-10,

ELETRICISTA PREDIAL/RESIDENCIAL
." . -

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

ESTILISTA

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÂO ESTOFADOR

yi��ncia. rla fl!�çã.(): .....
TORNEIRO MECÂNICO

yi��I:cia naJunção. , , ". ,_,' .

FRE�!IST� .

Ci��Çº�, .

Vivência com desenvqlvimento de coleção infantil
e pesquisas... .

FRESADOR
Vivência na função.

LAVADOR DE VEíCULOS
yilf�ncia na fu�çáo.
IMPRESSOR GRÁFICO

OPERACIONAIS
MONTADOR/SOLDADOR

ALMOXARIFE
Yivência. c()rTl. n�.ont<1.�errl es,?lda.,.....
MOTORISTA

CNH AB.

OPERADOR DE RAMA

Vilf�ncia. com i�pr��sor� Bi�(JI,or: ...

INSTALADOR TELEFÔNICO
AUXILIAR DE CORTE

Vivência na área têxtil.

Vivência com instalação e manutenção de sistema

de t�lef()nia,pr{)srarT1aç�() de.central.tele�ônica:. " ....

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

AUXILIAR DE FOTOCOPIADORA
"._ .. ·.'.0'0 •••••••••••••••••• _ ......

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÂO
yilfêll�i� l1.a fu.nçã?:
REVISORA

Para atuar em diversos bairros e turnos. lJiv.ên�ia. na.f4J�ção:.
TECELÃO

MECÂNICO DE COMPRESSORES
AUXILIAR DE TINTURARIA

lJilfê.n�i�.�()rT1 �()rnp�ess()re.�.depistã()e rarafus().:
MECÂNICO DIESEL

1J�v.�rl��� .rlaf4J��ª?: ' ..

BABÁ
Vivência em tear circular.

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

TINTUREIRO
Vivência com mecânica de veículos a diesel.

yilf�nci� na f��\ã?:, .

BALANCEIRO

I VAGAS URGENTES
I

ZELADORAMECÂNICO DE MANUTENÇÃO
yi\l�.n.ci��orn.rna.�ute.rrÇ�?,cJ(';.. rT1.ág.ui�.�.�e bor�,�d.().
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

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

AUXILIARES DE PRODUÇÃOVivência com manutenção de máquinas em geral,
ramo industrial.

BALCONISTA

CAMAREIRA

COLCHOEIRO

Para atuar no 20 turno em empresa de grande
porte com amplo pacote de benefícios.'

". �i.lyi�·9!�9�(ql�r.I:'.p?rn�!?:�()�, , ." .

TÉCNICO INFORMATICA

PROFESSOR DE MANUTENÇÃO
DE MICROCOMPUTADOR

Vivência com costura de colchões. Disponibilidade
pa�a. atu,ar,�� ItajaL" . . . "

.. ' ,yj�êI1�ia, �.� f�I���,?: , . ,

VENDEDOR EXTERNO

PROGRAMADOR GENEXUS
CONFEITEIRA

Vivên�ia .n.a fuJ)çã{),...... .

PROJETISTA MECÂNICO
CONFERENTE

Para atuar na região de Jaraguá e Jolnville,
Necessário vivência na função e veículo

próprio.

. s�z.a�.�,PClss�rn�i,(\jlW\JP()���t�:�()rn " ...

Vivência em projetos mecânicos, foco em P&D.

Superior completo ou cursando em Mecânica,
Elétrica ou afins. ,

yilf�ncia. na �u.�çã() " , .

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

COZINHEIRA

ENFESTADOR / TALHADORPROJETISTA DE MÓVEIS CAIXA

Vil/�ncia. empr?9rarT1ação PROMqB, ..

SOLDADOR IMONTADOR

REPOSITORVivência na função.
simone.ribeiro@grupometa.com
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Eu E O FACE
em 2.020

EU E o PACE
Em 20n

iDem;.
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
.GNC2
• Busca Implacável 2 - Dub. - 15:50, 19:45
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:00
• Intocaveis - Leg - 17:35 21 :35
• GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. -14:10,16:00,
17:50, 19:40, 21 :30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15, 16:30, 19:10,21 :20
• GNC3
• A Entidade - Leg. - 16:15,20:50
• O Diário de Tati - 14:00, 18:40
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 15:00, 18:20,21 :10
• GNC5
• Busca Implacável 2 - Leg. - 14:30, 19:20
• Ted - Leg. - 17:00,21 :30
• GNC6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:45, 22:00
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:45, 15:45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC1
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:45,
19:10,21:20
.GNC1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 13:50, 15:45,
18:00, 22:00
• Possessão - Pré-estréia - Leg. - 20:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1

.

• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 1 O, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:30, 17:30,
19:30, 21 :30
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30

.GNC3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21:10
.GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 14:45
• Os Infratores - Leg. - 16:45, 19: 15, 22:00
• GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30, 17:15,
19:40, 21 :50
.GNC6
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. - 14:15,
16:30, 19:00, 21 :20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 14:00, 16:20, 18:40
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50.
17:40, 19:30, 21 :20

I J J I I I : : . I ! I

Eu E O FACE
EM 2030 ,

• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall- Leg. -14:30,16:50,19:10,
21:30
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:20, 15: 1 O, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Os Infratores - Leg. - 19:00, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Dub. - 12hOOA,
15hOO, 18hOO
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 21 h15

• CINÉPOLlS 2
• Os Infratores - Dub. - 14hOO, 16h40, 19h30, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 13hOO,
16hOO, 19hOO, 22h10
• CINÉPOLlS 4
• E a Vida Continua ... - 14h20, 16h30, 18h50, 21 hOO
• CINÉPOLlS 5
• Ted - Dub. - 21 h50
• O Diário de Tati -13h10, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉPOLlS 6
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17h45, 20hOO,
22h15
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 14h50, 17h20,
20h15, 22h30B
A - Somente sábado (27/10), domingo (28/10)
e B - Somente sábado (27/10)

Em "Ruby Sparks - A Namorada Perfeita"
o romancista Calvin (PaulDano) sofre
com perturbador bloqueio criativo que
atrapalha o desenvolvimento de seu
último livro. Com problemas também
em sua vida pessoal, começa a criar
uma personagem feminina poderia
se apaixonar por ele. Daí nasceRubi
Sparks (Zoe Kazan), que inicialmente
é uma personagem dentro de uma

história, mas que pouco depois ganha
vida e passa a conviver e se relacionar

I icom' Caluin pessoalmente.

Participantes da
Fazenda de Verão
o reality show Fazenda de Verão, da

Record, tem éstreia marcada para a pró
xima quarta-feira. A atração, apresentada
por Rodrigo Faro, vai pagar o prêmio de R$
1 milhão para o vencedor. Confira alguns
dos participantes da atração: Claudia Kra
mer, 'coreógrafa de dança e modelo; Dan
Wainer, empresário emodelo; HaysamAli,
empresário e ator; DanWaineraich, mode
lo; e Isis Gomes, modelo e funkeira.

Gusttavo Lima
em fase 'paizão'

Gusttavo Uma está curtindo sua fase

'paizão' ao lado da sobrinha e afilhada Lau
ra. A menina. é filha da irmã do sertanejo,
Luciana Uma, que .faleceu em setembro.
"Meu bebê chegou", escreveu o cantor no

Twitter ao publicar duas fotos em que apa
rece paparicando Laura. Gusttavo decla
rou que sempre estará dó lado da menina:
"Deus levou minha irmã mas deixou uma

bênção.Vou estar sempre com essa criança".

DeputadaEstadual pelo Rio de Janeiro, e ex-mulher
deRoberto Carlos,MyrianRios,mudou radicalmente.

. 1\'ei-at;riZ sêdedica à fé e.émíseíoàáríâ, umdosrnotnos
pelo qual se decidiu pela castidade. Ela disse, em

entrevista àAmauryJunior, que estáhá 10 anos sem fazer
sexo. "SÓ farei quando estiver casada novamente", disse. .

'i,.' uu J' ,�, .• J

Myrian contou tambémque se arrepende de não ter
tido filhos com o Rei. "Como avida andava atribulada

acabamos deixandopralá", desabafou a ex-atriz.

Lady Gaga pensa em

se casar em breve
o namoro de LadyGaga comTaylorKin

ney está caminhando para algo aindamais
sério. Prestes a completarum ano juntos, os
dois já pensam em se casar logo, conforme
o ator jápensavaem fazer.Apaixonada pelo
ator da série "Vampire Diaries", a artista só

quer saber de amarrar de vez o amado.Ape
sar de toda a pressa, não poderá oficializar
aunião já, pois a agenda está cheia com sua

turnê "BomThisWayBall".

ÁRIES
Excelente dia para se distrair, viajar e experimentar
novas avenhlras. Não tenha medo de ser feliz! À
noite, vai sentir vontade de se ficar sozinho(a), mas
tome muito cuidado para que isso não se tome um

problema na vida a dois. Cor: laranja

U TOURO

U' Lembre-se de que você tem um papel importante
na sua família Mesmo assim; cada um tem suas

tarefas a cumprir. Ajude na organização das tarefas
domésticas e apenas tome a iniciativa se necessário.
No romance, seja menos indMdualista. Cor: marrom.

]I GÊMEOS
Ao invés de brigar e guardarmágoas, deixe em
segundo plano aquelas pessoas que só fazem
cobranças. Dê mais valor aos amigos e familiares que
estimulam o seu progresso. Na relação a dois, tenha
paciência e não fuja de conflitos. Cor: cinza.

� :��:este sábado aos parentes. Passe mais
tempo com eles e demonstre todo o seu afeto.

Passatempos originais contam com boas energias. No
relacionamento a dois, declare seu amor com atitudes
concretas e o romance vai deslanchar. Cor: rosa.

LEÃo
Como sua criatividade estará em alta, aproveite para
realizar atividades diferentes ou concluir suas tarefas
de maneira original. No campo afetivo, envolva o se
amor em um clima mais romântico e convide-o para
um passeio inusitado. Cor: vinho.

VIRGEM
É tempo de refletir sobre seus amigos e separar
aqueles que apenas fazem cobranças e exigências
dos demais. Aproxime-se de pessoas inteligentes com
as quais possa aprender. Na vida afetiva, mantenha a
serenidade e tudo sairá bem. Cor: cinza.

Filha deWhitney está
grávida do irmão adotivo

De acordo com o site americano Me

diaTakeOut, a filha da falecida cantora

Whitney Houston com Bobby Brown, Bo
bbi Kristina, está grávida do noivo e irmão

adotivo, Nick Gordon. O site ainda afirma

que a vida da adolescente é uma bagunça
total. Bobbi disse em seu reality show esta

semana que ela e Gordon estão noivos e

que grande parte de sua família não con

corda com esse relacioriamento.

.n. UBRA
- Não convém ficar na dependência de amigos se:

quiser se divertir neste sábado. Evite discussões
com pessoas próximas, mas exponha suas opiniões.
No campo amoroso, faça uma surpresa à sua cara
metade e ganhará pontos a seu favor. Cor: preto.

m . ESCORPIÃO
II L. Não se aborreça com as obrigações domésticas e as

responsabilidades assumidas em seu lar. Preserve
sua liberdade e sua independência É um excelente
dia para sair com as pessoas que gosta, ou ainda, com
quem ama. Divirta-se para valer! Cor: rosa.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

•

O dia é favorável para a prática de esportes radicais.
Aproveite o sábado para se divertir e participar de
atividades descontraídas. Em família, faça uma
surpresa para o pessoal. No romance, mantenha a
calma e evite discussões com o par. Cor: lilás.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Mantenha a paciência no decorrer deste dia. Em
casa, é hora de acabar com os conflitos existentes
entre seus familiares. Já na área sentimental, faça as
vontades do seu par deixe que ele tome a frente do
romance neste momento. Cor: verde-clam.

� AQUÁRIO
�

Pequenos conflitos podem surgir ao seu redor neste

dia, então, afaste-se de pessoas que incomodam
você de alguma maneira. Preserve sua liberdade de
pensamento e faça suas próprias escolhas. No campo
afetivo, é tempo de fugir da rotina Coi': amarelo.

PEIXES
Precisa controlar suas finanças. Se necessário,
tome medidas radicais para conter as despesas
com supérfluos. O momento é indicado para refletir
sobre seus verdadeiros amigos e descartar gente
oporhlnista. No amor, fuja de conflitos. Cor: vinho.
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Tudo ótimo!
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Difícil encontrar quemnão goste de macarrão:A

preferênciamunidal pelas massas já foi até compro
vada em pesquisa. Não por acaso, o ingrediente ga -

'

nhou uma data que o celebra: 25 de outubro é o Dia
Mundial do Macarrão.

A data foi criada em 1995, durante 0,10 Congresso
Mundial de Pasta, em Roma. Mas, apesar de o País
da bota ser referência quando o assunto é massa, a

origem do macarrão é chinesa. O prato. sÓ chegou à
Itália no século 18, levado pelas mãos do navegador
Marco Palo.

,

Hoje, o prato é festejado em diversos cantos do

planeta. Países como Turquia, México, Estados Uni -
'

dos, Venezuela,Alemanha e, claro, Itália, lembram o
'4#'

Dia Mundial do Macarrão'. O Brasil, terceiro produ-
tor mundial de massas alimentícias (são 1,3 milhão
de toneladas ao ano*) e 160 lugar na lista principais
consumidores (6,4 quilo por pessoa a cada ano"),
não poderia ficade fora da comemoração. *Dados de
2011 da Abima (Associação Brasileira das Indústrias

'

de Massas Alimentícias)

1 embalagem de linguine
4 colheres (sopa) de margarina
1 ramo de erva doce; em tirinhas
11/2 xícara (chá) de creme de leite
6 colheres (sopa) ,de_suco de limão
queijo parmesão, ralado

• I "

1 cebola, picada e raspas de 2 limões
sal e pimenta-do-reino a gosto

Comece preparando o. molho de limão com erva doce. Numa
panelamédia, aqueça amargarina e refogue a cebola, Junte as
raspas de limão, a erva doce, o creme de leite, por último o suco

de limão e mexa delicadamente. Acerte o sal, tempere com a

pimenta-da-reino e reserve. Numa panela grande ferva
ô lltros

de água com sal e cozinhe a massa. Para, isso, coloque a massa

e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe
cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até

que fique "al dente", ou seja.macia, porém resistente àmordida.
Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o

molho de limão com erva doce e envolva bem com a ajudade
dois garfos grandes. Polvilhe o queijo parmesão ralado na hora e
sirva aiseguir, * Receita e foto: isabela.com.br

_,;-

400g de tomate cereja
4 dentes de alho

,

2 filés de anchova em óleo
. Pimenta calabresa em flocos a gosto
Sal refinado a gosto
Manjericão verde folha pequena a gosto
50 ml de azeite extravírgem
200 g muçarela de búfala em bolinhas
400 g pennerigate di grano duro

Corte os tomates em quatro pedaços, o alho em cubinhos
e esmague os filés de anchova. Misture-os em uma tigela, -,

tempere com a pimenta, sal, o manjericão e o azeite.
Usando o fundo de um copo, esmague tudo até formar
um molho rústico e saboroso. Acrescente as bolinhas de

muçarela cortadas ao meio. Reserve. Cozinhe o penne em

abundante água fervente salgada. Quando a massa estiver al <.

dente, escorra e misture ao molho de tomates cru.

,

"
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Festa de Bainha e baile
AAssociação Desportiva e RecreativaAmizade

promove neste sábado, Festa de Rainha e baile.
A concentração será às 13h30 na sede social
com busca da Majestade de Tiro, sra. Luciana
Linder, comandada pelo sr. Cerilo Urbano O
baile terá início às 23h, com animação da Banda
Mil, do Paraná. Ingressos antecipados a R$ 12

nos seguintes locais: Posto Mime do Kohlbach,
Lanchonete Skini House, FlashVídeo Locadora
e no Bar da Sociedade, na hora será R$ 15.

Endereço: rua Roberto Ziemann, 3.174, Amizade.
Informações: 3371-3257.

Campeonato Catarin.,nse
de Carabina Ar Seta
AAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu (ACSTVI) participa hoje da 6a

,

e última Etapa do Campeonato Catarinense de
Carabina Ar Seta. A competição será realizada

pelo departamento de tiro do Clube de Caça
e Tiro Frederico Donner, em Timbó. No local
haverá completo serviço de bar e lanchonete.

Informações: 3370-9795.

Festa de Beis e Bainhas
Neste sábado, a Sociedade Esportiva Recreativa e

Cultural Hansa Humboldt, de Corupá, realiza para
seus sócios, Festa de Reis e Rainhas, com início
às 16h. Rei do Chumbinho sr. Guilherme Krüger;
Rainha Sra. MaiaraRohlig; Rei da Seta sr. Guigen
Herrmann, Rainha sra. Iaciara Rohlig; Rei do Bolão

OsalW1OS
Juan PasqualIi
Vasques
(ao centro)
eLeandra
Stoinski

Bogo (abaixo
com os pais)
participaram
da Olimpíada
Brasileira de
Astronomia e
Astronáutica

(OBA) e, por
a.lcançarem a

média, foram
premiados com
medalhas. Os
demalc; alW10S

receberamum

ceI1.j6cado de
.

Foi a primeira
vez que o

('dégioMarista
São Luís foi

premiado com
amedalha de prata, conquistada pela abma Leandra. Em
2011 e 2012, o Colégio foi premiado com as medalhas
de bronze, pormeio do empenho dos alW10SAlexandre

Barbosa e Ruan. Todos os trabalhos foram orientados
e supervisionados pelaAuxiliar de LaboratórioAna
Karolina Rucks. AOBA é organi7ada anualmente pela
Sociedad� Astronômica Brasileira (SAB), em parceria
com aAgênciaEspacialBrasileira (AEB) e Eletrobrás
Furnas. Em 2012, aOlimpíada completou 15 anos de
atividades ininterruptas.

.

u

PATROCINADOR

OFICIAL

Bradesco

sr. Guilherme Krüger, Rainha sra. Hilda Lorenzi.
Comandante da busca das Majestades sr. Sergio
MineI. Endereço: Rua Roberto Seidel, 1.551, Bairro
Seminário. Informações: 3375-2500 ou 9122-0314.

f'esta de Bei eRainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de
Iaraguá do Sul, homenageará com Festa de Rei e
Rainha e baile, neste sábado, as Majestades: sr.
Armelindo Laube e sra. Katia Laube. Os festejos
iniciam às 18h com a concentração na sede

social, dos sócios, convidados e simpatizantes
e posterior busca das Majestades às 19h sob o

comando do sr.Werner Siewerdt. Às 22h inicia
o baile que contará com a animação da Banda
Horizonte Azul. Ingressos para o jantar R$ 20,
com entrada gratuita após as 22h para o baile.

Endereço: Estrada Rio da Luz, s/no, bairro Rio da
Luz 2. Informações: 3055-8713.

Rainha e baile
A Sociedade Desportiva e Recreativa 25 de Julho,
de Jaraguá do Sul, promove neste sábado Festa
de Rainha e baile. A concentração será às 14h30
na sede social, às 15h será realizada a busca da

Majestade de Tiro, sra. Iracema Bier, comandada
pela sra. Ilka Fodi. O baile terá início às 23h, com
animação da Banda Real, do Paraná. Ingressos

.

antecipados nos seguintes locais: Posto Mime
matriz, Lanchonete Skini House, FlashVídeo
Locadora e PanificadoraVonete. Endereço da
Sociedade: rua BerthaWegee, 3.280, Bairro Iaraguá
99. Informações: 3376-1003 ..
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Prevísão do empoFonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

.190290
Fim de semana
será com chuva
Sábado e domingo:
Nebulosidade com aberturas de
sol e pancadas isoladas de chuva
com trovoadas, especialmente
namadrugada e entre a tarde e

noite. Sensação de ar abafado.
Segunda-feira: Mais nuvens e

chuva pelamanhã no Planalto
Sul e Litoral Sul, atingindo as

demais regiões à tarde em forma
de pancadasmoderada a forte
por alguns momentos, com
temporais, raios, vento de 60
a 90krn/h e granizo, devido à

formação de nova frente fria.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

�rl' "� --li

��I/I;fimi;ijpi{JI!Iít"
Nublado Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje eU1 Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 4km/h 100
• 9h Norte-Nordeste 3km/h 98
• 12h Norte-Nordeste 4km/h 72
• 15h Leste-Nordeste 3km/h 53

5mm

80%• 18h Leste-Nordeste 8km/h 52
de possibilidade

• 21 h Nordeste 6km/h 72 de chuva.

Humor
Lição de português
o menino está fazendo a lição de casa de português, quando tem uma

dúvida e pergunta para o pai:
- Papai, tô com uma dúvida naminha lição.
o-Fala, filho.
- Burrice, se acentua?
- Bom, filho. Com os anos sim ...

Sudoku

.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE 8/10

'. NOVA 15/10

• CRESCENTE 22/10

lavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

4JI, Idl�

TERÇA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

,',11.1

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

vr-c 11

128°C SEGUNDA
MíN: 19°C
MÁX: 27°C

Aproveite o

fím de semana
chuvoso para
organizar
o armário,

separar e doar
as roupas que
não usa mais!

São Francisco do Sul
• Preamar
·1h45: 1,6m
• 13h17: 1,5m
• Baixamar
• 6h28: O,1m
• 18h21: O,2m

Ita;aí
• Preamar
• Oh10: 1m
• 12h29: O,9m
• Baixamar
• 6h34: O,2m
• 19h31: O,4m

• Preamar
• 11h19: O,5m
• 23h53: O,6m
• Baixamar
• 6h: O,1m
• 18h23: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• Oh21: 1,2m
• 12h21: 1m
• Baixamar
• 6h58: O,2m
·17h11:0,4mTábua

das marés Imbituba

CHEIA 29/10

1. O compositor carioca Aldir, de "Dois Pra Lá Dois
Pra Cá" /300, em algarismos romarias

2. Artefato estreito e comprido que serve para efetu
ar medições / Sufíxo que denota qualidade

3. Tribo urbana caracterizada pelp modo de se ves

ti� diferentes penteados e maquiagem e de gosto
específico por músicas mais sensíveis I Conse
lho de Auto-Regulamentação Publicitária

4. Abreviatura (em português) da Turquia I (Fig.)
Ator famoso

5. Outro nome do pau-brasil
6,. Abreviatura de Nord.este / Esbelto
7. Qualquer orifícío por onde escorre um líquido
8. As iniciaís do bícapeão de Fórmula 1 Fernando /

Outro nome da castanha-do-pará
9. Embarcação usada para prestar pequenos servi-

ços de transporte, reconhecimento etc,
i10.' Clfnica de emagrecimento / Listra escura que se 10 "-

aplica sobre trecho que se deseja encobrir __-_- --t-- - �
11. Abreviatura de telefone I Frequente 11 i12. Ficar em chamas / (Sigla ingl.) Unidade de medi-

fi �12
o�da de resolução de uma imagem em informática; '!

significa pontos por pategada 13 j13. Estrondo confuso I A ponta do", Himalaia, !

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. O poeta e ensaísta surrealista francês André

(1896-1966) / Os dias. de Natal e Ano-Novo
2, Macaco típico da ilha de Madagascar I Que tem o

sabor acre da fruta verde
I

3. Neste momento I Xarope
4. Pelado, despido / (Pop.) Muito grande, imenso,

enorme I Espera Deferimento
5. Plantação dos frutos empregados na fabricação

do chocolate
6, (Zool.) Família de moluscos
7. Monte de retalhos I Planta que os supersticiosos

usam contra o mau-olhado
8. Título imperial em uso na Rússia até a revolução
/ O que é ou existe I Pássaro que imita o canto
de outros

,

9. Semente de vários frutos 10 pafs ao qual pertence
a)lha da Sardenha.

2 4 5 6

2

3

4

5
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tOBITUÁRIOl'onto de s"t.a
Luis Ferrari era um conversador nato. Por onde passava gostava de
uma boa prosa e dos amigos e parentes por perto. Atualmente mora

va sozinho, mas gostava das reuniões em família porque não gostava
de solidão. O filho Odacir lembra que o pai também era um grande
amigo e que passeava pelas ruas de Massaranduba para conversar

com os amigos e conhecidos. Luis faleceu às 23h30 de terça-feira,
dia 23, aos 75 anos. O velório aconteceu em sua residência em Mas
saranduba. '0 sepultamento aconteceu no dia seguinte às 17h no

Cemitério de Braço Campinas. Luis deixou quatro filhos, cinco netos,
amigos e demais parentes enlutados.

Romeô Piazera
Júnior, advogado

Govemança Corporativa no setorpúblico
Canceitualmente, a Governan

ça Corporatíva surgiu para
superar a "conflito" decorrente
da separação (necessária) entre a

propriedade e a gestão empresa
rial. Ou seja, em um determinado
momento, as empresas entende
ram ser fator relevante, de sobrevi
vência das organizações, a questão
de não se misturar o bolso do em

presário com o caixa da empresa.
Uma coisa é uma coisa e outra coi
sa é outra coisa.

É sabido que nas organizações
de capital aberto, por exemplo,o
proprietário (acionista) delega a

um agente especializado (Exe
cutivo) o poder de decisão sobre
sua propriedade. No entanto, os

interesses do gestor nem sempre
podem estar alinhados com os do

proprietário, resultando. em um

"conflito de agência" ou "conflito

agente-principal". Assim, a preo
cupação da Governança Corpora
tiva é criar um conjunto eficiente
de mecanismos, tanto de incenti-

.

vos quanto de monitoramento, a

fim de assegurar que o comporta
mento dos executivos esteja sem

pre alinhado com o interesse dos
acionistas. Isto é assim e funciona
na iniciativa privada e também

precisa ser assim no setor público.
As questões de Governança no

âmbito da administração pública,
têm estado associadas principal
mente à esfera macro, incluindo a

gestão das políticas governamen
tais, o exercício de poder e o con

trole na sua aplicação.
Organizações públicas e priva

das guardam semelhanças impor
tantes no que diz respeito à gover
nança organizacional. A separação
propriedade e gestão, que gera os

denominados problemas de agên
cia, os mecanismos de definição
de responsabilidades e poder, o

acompanhamento e o incentivo na

execução das políticas e objetivos
definidos, por exemplo, são pro
blemas comuns e existentes tanto
na iniciativa privada como tam

bém no setor pública. A evidência
de sucesso. de novas práticas de

gestão motiva outras organizações
a replicarem essas práticas.

Assim, não apenas as empre
sas mercantilistas, mas todas as

organizações, inclusive aquelas
sem fins lucrativos, comunitárias
e estatais podem e devem adotar
a governança corporativa. A go
vernança corporativa precisa estar
presente, também, com as suas

ferramentas de gestão no setor

público brasileiro. A administra

ção pública brasileira, em todos os

seus níveis, suplica urgentemente
pela. aplicação das técnicas que
são praticadas com eficiência pela
governança corporativa no setor

privado, malgrado se reconheça,
por óbvio, que assim como pode
ocorrer no setor privado, também
no setor público, encontrarmos

mazelas e pessoas que torcem

para que tudo o que puder aconte
cer de errado, aconteça.

Com o intuito de tornar a ad

ministração pública mais eficien
te, podemos destacar pelo me

nos quatro princípios básicos de

governança corporativa que são

aplicados nas empresas privadas,
que poderiam (deveriam) ser in

corporados também pela adminis
tração pública brasileira, a saber:
disclosure ou transparência; eqüi
dade com os públicos estratégicos
(stakeholders); prestação de con-

tas (accountability) e cumprimen
to das legislações. Aliados a estes

princípios básicos, podemos tam

bém apontar quatro valores que
dariam, com certeza, maior susten

tação à boa governança pública: (i)
Fairness: senso de justiça e eqüida
de no tratamento dos acionistas do
setor público (população); (ii) Dis
closure: transparência das infor

mações, especialmente daquelas
de alta relevância, que impactam
os negócios e projetos desenvolvi
dos pela administração pública e

que produzem resultados diretos
à população; (iii) Accountability:
prestação responsável de contas,
fundamentada nas melhores práti
cas contábeis e de auditoria, e; (iv)
Compliance: Conformidade no

cumprimento de normas regulado-
.

ras, expressas nos estatutos sociais,
nos regimentos internos e nas insti

tuições legais do país.
Como vemos, a Governança

Corporativa pode contribuir de
maneira inquestionável para que as
futuros administradores públicas
brasileiros, em especial os prefei
tos recentemente eleitos, consigam
implementar técnicas de gestão e

controle dos atos da administração
pública, especialmente pelo fato
de que os resultados propagados
por tais atos, bons ou ruins, serão
diretamente colhidos e suportados
pela população (acionistas), que
encontra-se carente de uma admi

nistração pública que respeite os

direitos e interesses coletivos, res
peite as leis e as instituições e, mais
do que isto, possua capacidade
técnica gerencial para a execução,
com eficiência e elevados padrões
de excelência, dos projetos de inte
resse da coletividade.

• Augustinho Rodrigues Cha

gas, 71 anos, faleceu às 9 horas
da última segunda-feira (22). O
velório aconteceu no mesmo dia
na residência da família. O corpo
foi sepultado no Cemitério Nereu
Ramos.

Capela Nossa Senhora do sagrado
Coração em São Bento do Sul. O

corpo foi sepultado no dia seguinte
às 16h30 no Cemitério do Cruzeiro.

• Maria Benedita da Silva Sch
neider, 61 anos, faleceu às 6h30
de quarta-feira (24). O corpo foi ve
lado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi. O sepultamento aconteceu

na manhã do dia seguinte no Ce
mitério da Vila Lenzi.

• Mariano Trizoto, 86 anos, fa
leceu . na segunda-feira (22) às
11 h30. O velório aconteceu na

Igreja São João. O sepultamento
aconteceu no dia segúinte às 16
horas no Cemitério de São João.

• Jonivilson Stinghen, 46 anos,

faleceu na última quarta-feira (24)
às 22h40. O velório aconteceu

na Capela Mortuária Maria Leier.
O corpo foi sepultado no dia se

guinte às 16h30 no Cemitério da
Barra do Rio Cerro.

• Perfeito Lunelli, 81, anos, fale
ceu às 20h40 da última segunda
feira (22). O corpo foi velado na

Capela Vila Lenzi. O sepultamento
foi realizado no dia seguinte às 16
horas no Cemitério da Vila Lenzi.

• Harry Hagedorn, 84 anos fa
leceu quarta-feira (24) às 18h40.
O corpo foi sepultado na Capela
Mortuária Maria Leier. O enterro

foi realizado na tarde do dia se

guinte no Cemitério da Vila Lenzi.

• Solania Raupp, 64 anos, fale
ceu às 17h50 d� segunda-feira
(22). O corpo foi velado na Ca

pela Bom Jesus. O enterro acon

teceu no dia seguinte às 1 7 horas
no Cemitério de Guaramirim.

• Leonor Alves, 76 anos, fale
ceu na última quarta-feira (24)' às
18h30. O velório aconteceu na

Capela Mortuária Nossa Senhora
da Piedade. O enterro foi realiza
do no dia seguinte no Cemitério do
Lençol no Paraná.

• Gerhardt Danker, 86 anos, fa
leceu às 19 horas de segunda-feira
(22). O velório aconteceu na Igreja
Luterana de Bananal do Sul em Gua
ramirim. O enterro aconteceu no dia

seguinte às 17 horas no Cemitério da
localidade de Bananal.

• Emfrido Fritzke, 73 anos, fale
ceu quinta-feira (25) às 6 horas.
O velório aconteceu às 8 horas
do dia seguinte. O corpo foi se

pultado no Cemitério Municipal.

• Theodoro, Twardowiski, 72

anos, faleceu às 14h 15 da última se

gunda-feira (22). O corpofoi velado
na Capela Jesus Ressuscitado. O en

terro foi realizado no dia seguinte às
1 6 horas no Cemitério de Rio Natal.

• Pedro Zapelini, 88 anos, faleceu
na última quinta-feira (25) às 13 ho
ras. O velório aconteceu na tarde na

Capela Bom Jesus. O sepultamento
foi realizado no dia seguinte no Ce
mitério de Guaramirim.

• Nilton José Nogueira da Sil
va,. mais conhecido como Niltão,
55 anos, faleceu às 6h30 da última
terça-feira (23). O velório aconteceu

na Capela Municipal do Cruzeiro em

São Bento do Sul. O corpo foi sepul
tado no dia seguinte às 16 horas no

Cemitério do Cruzeiro.

�
JARAG"ÜÀ

O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital,
crista de galo, figueira ou cavalo de crista, é uma doença sexual
mente transmissível (DST) causada pelo Papilomavírus humano

.

(HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV - alguns
deles podendo causar câncer, principalmente no colo do útero e

do ânus. Entretanto, a infecção pelo HPV é muito comum e nem

sempre resulta em câncer. O exame de prevenção do câncer gine
cológico, o Papanicolau, pode detectar alterações precoces no colo
do útero e deve ser feito rotineiramente por todas as mulheres.
Causas
A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual.
Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa
apresentar sintomas. Mas, quando a verruga é visível, o risco
de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a

relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que
também pode ser transmitido para o bebê durante o parto.

HPV • Amandus Leitzke, 80, faleceu
quinta-feira (25) às' 13 horas. O
velório aconteceu na Igreja Lu
terano do bairro Bananal do Sul
em Guaramirim. O corpo foi se
pultado na tarde de sexta-feira no

cemitério do mesmo bairro.

Recomendações importantes:
* Lembre-se que o uso do preservativo é medida indispensável de
saúde e higiene não só contra a infecção pelo HPV, mas como pre
venção para todas as outras doenças sexualmente transmissíveis;
* Saiba que o HPV pode ser transmitido na prática de sexo oral;
* Vida sexual mais livre e multiplicidade
de parceiros implicam eventuais riscos que exigem maiores
cuidados preventivos;
* Informe seu parceiro/a se o resultado de seu exame para
HPV for positivo.
Ambos precisam de tratamento; r

* Parto normal não é indicado para gestantes portadoras do HPV
com lesões genitais em atividade;
* Consulte regularmente o ginecologista e faça os exames prescri
tos a partir do início da vida sexual. Não se descuide. Diagnóstico
e tratamento precoce sempre contam pontos a favor do paciente.

• Lucia Salete Saviski Budnar,
47 anos, faleceu terça-feira (23) às
1 7 horas. O velório aconteceu na

As notas do obituário são veiculadas gratuitamente nas edições
de fim de semana. As in.formações podem ser enviadas para o e-mail

redaca",@ocorreiodopovo.com.br ou pelo telefone 2106-1919.

Contabilidade.
Consulloria Empresarial

m CRI;ISC; 006269/0

Fonte: www.minhavida/saude.com.br

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ: Saúde com responsabilidade
Semanalmente, o Hospital e Maternidade Jaraguá com o apoio do Correio do Povo publica matéria sobre temas

importantes relacionadosà saúde, levando informação e conhecimento a comunidade.
(47)3371i4741 Desde 1978"h
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Entrevista

Pingo, O 'Rei
doAcesso'
no Juventus

Saiba um pouco mais sobre como pensa o

técnico mais vitorioso da história do tricolor
-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

JARAGUÁ DO SUL Confira nesta entrevista ex

clusiva detalhes sobre a cam

panha que levou o Iuventus ao

acesso, como o fato do técnico

aceitar trabalhar, de graça, seu

'agasalho da sorte e seus planos
para o futuro.

Iriane Porto

Q' uando voltou ao Juventus
depois' de quase três anos,

Pingo se surpreendeu. Apesar
de uma certa mágoa, por ter

subido a equipe em 2009, mas
não comandá-la na PÍ-imeira
Divisão, ele sentiu um clima di
ferente no ar e resolveu topar o
desafio de comandar a equipe
pormais uma vez.

Sua aposta no projeto do

presidente Ierri Luft deu certo e

o resultado todos sabem. O tri
color jaraguaense está de volta
à divisão de elite do futebol de
Santa Catarina.

OCP: A sua contratação teve

uma negociação muito rápida.
Que motivos te levaram a apos
tar nesse projeto de reconstru

ção do Iuventust
Pingo: Eu tive uma passagem

vitoriosa em 2009, quando conse-

guimos o acesso,e não dei comi - OCP: Qual foi o momento'

nuidade ao trabalho por algumas' OCP: Grande parte do elenco mais difícil que você passou du-

razões. Eu achava necessário o está habituada a receber salá - rante o campeonato?
meu retomo e agora espero real- rios bem maiores do que os ne- Pingo: Foi no início, com as

mente dar continuidade.Aminha gociados. Como conseguiu con- derrotas. Você sentia um grupo
cabeça está totalniente voltada ao vencê-los a apostar no projeto, , 'forte, um grupo qualificado mas

Iuventus, gosto muito da cidade" .mantê-los unidos e focados? os resultados não vinham. Isso

dos torcedores. Sempre fui muito Pingo: Pela oportunidade de faz com que os jogadores per
bem acolhido aqui. Por isso a ne- trabalhar com vários atletas, por cam a confiança no seu trabalho,
gociação foi rápida e espero per- conhecê-los e eles acreditarem no confiança no seu futebol. A gen
manecerpormuito tempo aqui. projeto eprincipalmenteacredita-te procurou da melhor maneira

rem na comissão técnica, fez com fazer que' eles resgatassem essa

que eles abrissem mão de 'muitas confiança. E conseguimos. Foi o
coisas. E hoje eles não estão arre- momento mais importante, pois
pendidos. Isso que é importante. ali a gente sentiu que o grupo era

Eles chegaram na cidade, gosta- realmente forte.

ram, adotaram o clube e hoje são

muito felizes aqui.Adio que deve
semuito à diretoria, que deu total
apoio, condições maravilhosas
de concentração, alimentação, de
viagens.Apremiação foi o acesso.

o Correio do Povo:A geração
mais nova não teve a oportu
nidade de te ver jogando. Você
pode comentar um pouco sobre
sua carreira?

Pingo: Iniciei no Joinville, em
1984. Depois fui para o Botafogo
(RJ), Grêmio (RS), Cruzeiro (MG),
Flamengo (RJ), Corinthians (SP),
Vitória (BA) e fui para fora do

país. É um currículo queme deixa
muito orgulhoso.

OCP: Em 2009, você teve uma

passagem de sucesso pelo Iuven
tus, porém não foi valorizado. fi
cou algumamágoa?

Pingo: Não ficou, por que eu
não posso pensar em uma pes
soa. Tenho que pensar na cida

de, no clube. Então, essa pessoa
que não quis que eu continuas
se não tinha tanta importância
para mim e com certeza pro
Iuventus também não. Na oca

sião eu guardei um agasalho
da comissão técnica, porque
tinha certeza que eu iria retor

nar para cá. E hoje esse agasa
lho faz parte do meu dia a dia,
eu uso em todos os jogos, é um
agasalho da sorte paramim.

'

OCP: Um detalhe que poucos
sabemé o seupedido de só come
çar a receber salário no início do

campeonato, tendo trabalho sem
remuneração durante toda fase
depreparação daequipe.O que te
motivou a trabalhar dessa forma?

Pingo: Eu gosto de analisar as
pessoas e via no.Ierri uma pessoa
muito honesta, que estava lutan
do muito pelo sucesso do Iuven
tus. Além dele, tem toda'a dire
toria que são pessoas, em quem

,

eu acreditava,' e muito. Trabalhei
praticamente dois meses sem

receber e não me arrependo. E

com o acesso, veio a valorização.
Isso é importante por que nós
trabalhamos em conjunto e o

,

resultado não poderia ser outro.

OCP: Até que ponto o fato de
você ter carta branca durante
todo o processo de formação da

equipe foi decisivo para o acesso?
Pingo: Buscamos jogadores

que se adequassem ao Iuven
tus, comprassem a ideia de que
nós tínhamos a necessidade de

conquistar o acesso. São todos

jogadores valorizados, mas que
a gente sabia que iria trazer para
cá com valor bem inferior ao que
eles merecem. Eles aceitaram, fo
ram escolhidos a dedo. Consegui
mos reunir jogadores de um nível

bom, que abraçaram a causa e,

acima de tudo tiveram identifi

cação com o clube. Acredito que
quando você gosta do clube as

coisas fluem naturalmente.

OCP: Apesar do tropeço no

turno, emnenhummomento seu

cargo esteve ameaçado, e ainda

pode buscar reforços para o elen
co. Isso vai contra a cultura do
futebol brasileiro, onde costuma
se culpar o técnico por qualquer
insucesso.O Iuventus é diferente?

Pingo: O Iuventus, através
dos seus diretores, é um clube

moderno, diferenciado, tranqui
lo para se trabalhar. E uma coisa

que me deixou muito contente

e até surpreso, porque a maio
ria dos dirigentes veio do fute
bol amador. Só que quando se

vem do futebol amador e quer
aprender o futebol profissional,
além de aprender rapidamente,
consegue executar as coisas com

profissionalismo, como o Ierri e
toda a díretoría estão fazendo.

OCP: O que foi mais difícil
administrar? As dificuldades
de jogar a Segunda Divisão, os
poucos recursos financeiros ou
a desconfiança da cidade em re

lação ao clube? '

Pingo: Os três fizeram par
te desse projeto, porque a gente
sabe que o luventus é uma equi
pe de boa aceitação. É um clube

simpático. Só que os torcedores
estavam sofrendo muito. Os pró
prios empresários que ajudavam
não estavam obtendo resultados.
Aí realmente fica difícil. O que nos

ajudoumuito foi a imprensa. Nós'
temos dois patrocinadores, como
O Correio do Povo, que foi o que
mais ajudou o luventus a conse

guir aliviar um pouco essas difi
culdades financeiras para poder
seguir até o final.Agente pede que
as pessoas acreditem e apoiem
para que o luventus possavir forte

para o campeonato de 2013.

OCP: Quando era jogador sua
função era basicamente destruir
as jogadas. Agora, como treina

dor, o que mais preza é que sua

equipe seja ofensiva. A que se

deve essamudança da água para
o vinho?

Pingo: Eu me preparei para
estar aqui. Joguei futebol du
rante muito tempo e sempre fui

capitão das equipes onde passei.
E, na minha cabeça, o futebol
tem que ser bonito. Às vezes a

equipe perde uma partida mas

joga bem, eu elogio. Outras vezes
vence mas eu contesto, enumero
os erros, por que o futebol tem

que ser ofensivo. Sou favorável
ao futebol objetivo, ofensivo, é
uma característica que eu tenho.

OCP: Quais seus planos para
2013?

Pingo: Espero sentar com a

diretoria, fazer o planejamento
de um excelente trabalho.Vamos

precisar de alguns reforços mas

acima de tudo manter o profis
sionalismo e a estrutura para
brigar por uina Série D do Cam

peonato Brasileiro.

Confira a íntegra da entrevista
na seção de vídeos do PortalOCP
(www.ocponline.com.br).
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IMÓVEIS .

COMP -VENDE
ALUGA - ADMINIST
3376 0015 - vendas@imobü·ariabarrasul.com

Procurando chácaras em
Jaraguá do Sul? Encontre aqui
as mais bela,s chácaras' da

,região, procure a ,imobiliária da
Barra para comprar ou vender

seu imóvel rural ..

iliariabarrasul.
•

·.IIDO o
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Av. Mal. Deodoro, 191 - Alameda 25

Centro - [araguá do Sul - SC
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1
* 92 m- 1 * 125m2 1
* 02 dormitórios, sala, j * 01 suíte + 02 j

I

cozinha
I

dormitórios .)I

* Bwc, lavanderia, i * demais dependo I
i

Churrasqueira. I * O 1 vaga de garagem II

* O 1 vaga de garagem
I

* Última unidade !f
I
I I
I

I
f

a vista ou Entrada de R$
I

vista ou Entrada de R$ I
60.000,00 e saldo em 60 140.000,00 e saldo em 60 I
meses (com correção de 1% meses (com correção de 1 % I

I

+ CUB) ou financiamento + CUB) ou saldo via I

f
bancário. financiamento bancário. )
-- -- ----_.,__-�------_._---_.....-"� -----_._--- _,,_...,-,_._.,.,.._,-..,._.._--�

Amizade

: * casa com 252m2 / Terreno 516m2
* 03 dormitórios

I * Sala,cozinha,Jav,Bwc
* O 1 vaga de garagem
* apartamento pronto para locação

, * Aceita de imóvel de menor valor
* R$ 299.000,00

I
f
I
f
I * 70m2 .

I .

* 03 quartos e demais dependências
:
* 01 vaga de garagem
* R$ 120.000,00

,� Próximo a Malwee Malhas

I * 01 vaga de garagem
I
* Possui Ponto comercial

I * R$ 240.000,00

i * 55m2
: * 02 quartos demais dependência
.

* O 1 vaga de garagem
* R$ 125.000,00

I

: * 70m2
* 02 quartos e demais dependência

I *' O 1 vaga de garagem
I,

•

* R$ 119.000,00

-.,., -fi' .
-

""'1)�,,\>�'. _ 1. ",iJ·, lé I, _ -

.

•
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-
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i I coo 11005· !.ott bairro Centro d 1 suíte + sala e cozinba, área de &'lVlço e lvaga de gar \alor R$ 600,00.

I ! COO 11004 � Apto. cm ScllrOt'der cfj. dormit6dq; e demais dependênoas, R$450,00.

! Cod. 1am • rasa- Rau - com 03 dorm.. sala, ooz,)lwc, área de &'lVlço e 02 gar.�ns. \àIor R$ 8C(),00 Ir Ccd 11003 - Apartamento . NOVd Bm.'iIlia . 02 dorm., sala com sacada, J3wc' cozinha, área de serviço e 02 I

I" vagas garagen. R$ 715,00+ oondomíni.o
.

!
. 1 Cod..ll008· Aplrtamenll:> - Vila Nova· OI suíte, 02 donn.. saa oom sadada, Bwt:, cozínha planej;Jda,área de !

11 seMço e garagem. R$ 9<Xl,00 <, I
Cod. 14<Xnn - Thrreno oomettial oom aprox 200m2 . Nova B.rasília R$ 600,00

I Rtf 11020 - i\rnizade . Apartamento oom 1 suíte + 1 dormit., sala e coz., fure de serviço e gar valor R$
i f:IXl,OO.
1

I I Ref {<XXX> -casa mm 4 dormitórios e dentais dependêndas. \fçjlor R$ 1250,00

Galpão com 300m2 de área útil, ! I R.ef 1100> • Apto cj 01 suíte(mobillada), 02 dorm sala (sacada), WL. mob., área de serViço, dep, empregada e

1 casa de madeira com 2 I i gac dupla. \{lIor R$ 1.00),00

: bwc,entrada para 2 caminhões, 11 R.ef l2an-Centro· Saía oomercial no interiordeprOOiooom 181m2. v.lIor R$ 2.00),00 !
I pátiofestacionamento.R$ 2.500,00 ! 1\ \ )
',,..,, ;�._,�-.,,'_ "�.,n._'''_�I'H .. ''" H .. , �I__."" "HH."' " �"H .. ,..' .. "_.I,H_,_'""_.� ' H''' .. ,",,' "·

H ,H_"HH""_"_ 'H.H.'_"_ __,' .. HH ".,"�I._ .. "_r_.'_., .. _.,._.._· ,'""""_''f'•.. ,..._..-.'nHH'' ."_, _ ".-._,,._ .. ,_ • .,.._._ .. ,'"."'_."r_.�_"._ _ ,'_ _ " _,,�'

Casa com 2
dorm,bwc,cozinha,sala
estar/Íntima 1 vaga na

garagem. R$ 550,00

Sala comercial com
190m2 com 2 bwc.

R$ 2.700,00

I

1 Apt cf 2 dorm.bwc.copa cozinha I

!lavandería, sala de estar íntima, !

I
sacada e 2 vagas na garagem J\.

__ . J1$Zl-2!,QQ.i ...ÇQllg..QillínlQ.__....... ·
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- 6336 - CASA DE ALVENARIA NO TRÊS RIOS DO SUL,
COM 102 M2 (03 QUARTOS, SALA DE ESTAR, COPA
COZINHA, 02 BWC, LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA
EXTERNA. TERRENO DE 312 M2, FINANCIÁVEL.

R$ 188.000,00 '

- 6309 - CASANO JARAGUÁ ESQUERDO, COM
"193 M2. (01 SUíTE ,03 QUARTOS, SALA DE ESTAR,
SALA DE VISITAS, COPA-COZINHA, 03 BWC, LA

VANDERIA, 02 VAGAS DE GARAGEM. TERRENO
-

DE 409 M2. FINANCIÁVEL. R 400.000,00

-6323 - TERRENO NO ÁGUAVERDE. 450 M2-(-15M x.
30M). RUATHEREZITAMENEGOTII ROCHA. ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO RESIDENCIAL. R$11S._00

- 6267 - SOBRADO NO NOVA BRASíLIA (REGIÃO CENTRAL), COM 300 M2.

(01 AMPLA SUíTE COM SAUN.A, 02 QUARTOS, 02 BWC, 01 BW, SALA DE

JANTAR, SALA DE VISITAS, SALA DE ESTAR, ADEGA COM SALA DE DE

GUSTAÇÃO, COPA-COZINHA, ÁREA DE FESTAS COM PISCINA, LAVANDE
RIA, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, GARAGEM PARA 02 AUTOMÓVEIS.

TERRENO DE 352 M2. R$ 500.000,00

- 6330 - CASA NO ÁGUA VERDE. COM 335 M2. (01
SUíTE, 03 QUARTOS, 02 BWC, 01 WC, COPA-COZ
INHA, CHURRASQUEIRA, SALA DE JANTAR, SALA
DE ESTAR, ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, GARAGEM
PARA03AUTOMÓVEIS. TERRENO DE 513 W.

R$ 650.000,00
.

-6318 - TERRENO NO CHICO DE PAULA. 435

M2 (15M X 29M). RUA DOMINGOS

MICHELUZZI. RS 125.000.00 _

- 6351- CASA NO SÃO Luís, COM 114 M2. (01
SUíTE MAIS 01 QUARTO, 01 BWC, COPA-COZ
INHA, SALA DE ESTAR, CHURRASQUEIRA, LA
VANDERIA, GARAGEM PARA 03 AUTOMÓVEIS.

TERRENO DE 338 M2. R$ 280.000,00

-6281 - TERRENOS NO AMIZADE.

Á PARTIR DE R$ 79.000.00

www.parcimoveis corn.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

-

LOCAÇA0
CASAS:
BAIRRO:CHICO DE PAULA -RUA ARTHUR BREITHAMPT,LOTE 120- 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR .R$ 450,00.
RUA OSCAR SCHNEIDER,S/N-02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGAR .R$ 550,00
-RUA FREDERICO CURT VASEL, AO LADO N°652 - 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E ESPAÇO PI CARRO.R$ 600,00
BAIRRO:RIO CERRO II -RUA RICARDO ROEDER, N° 60 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 570,00
BAIRRO:ILHADA FIGUEIRA -RUAMANOEL DOS SANTOS, N°500 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 600,00
BAIRRO:TRÊS RIOS DO NORTE -RUA ROD. MUNICIPAL, N°282 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM .R$ 380,00
RUA ROMEU BASTOS, N° 115 - OlsUíTE, 03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV EGA
RAGEM.R$ 1.900,00
BAIRRO:GUAMlRANGA - RUA OLANDA PETRY SATLER, N° 210 - 03QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.R$ 580,00
BAIRRO:VILA NOVA - RUA FREDERICO CURT A. VASEL, -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E ESPAÇO PI CAImO.R$ 600,00
BAIRRO VILA RAU -RUA JOÃO MORETTI, N° 65 -04QTOS; SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 850,00
RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 414 -01 SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GARAGEM.R$ 950,00
RUA ANTON FRERICHS, W 415 -01 SUITE, 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

, GARAGEM.R$ 900,00
RUA WERNER STANGE, N° 140 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARAGEM.
R$ 530,00
BAIRRO AMIZADE -RUA AUGUSTO SCHARTZ, W 100 -01 SUITE,02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E 02 GARAGENS.R$ 1.000,00
BAIRRO )GUÁ ESQUERDO -RUAHORACIO PRADI, N 37- 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAVR$ 400,00
CASA SCHROEDER - RUA AMAZONAS, N° 287 - CENTRO -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GARAGEl\tLR$ 650,00
BAIRRO SÃO LUIS - RUA FRANCISCO HRUSCKA, N 1677-02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARAGEM.R$ 460,00 _

BAIRRO CENTRO - RUA VERA FISCHER, N° 132 -04QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARAGEM.R$ 830,00
RUA VERA FISCHER, N° 40 - 01QTO, SL� COZ, BWC, LAVR$ 600,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA EXP. CABO HARRY HADLIC, -01 SUITE, SL, COZ,
BWC, LAV; GAR. R$ 530,00 -EDIF. SAINT TROPEZ
-MAL. DEODORO DA FONSECA, 855 -02 QTO, SL, COZ, BWC, LAV; E GAR. R$
750,00 EDIF. MENEGOTTI
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE, 01 QUARTO, 'SL, COZ,
BWC, LAV; GAR R$ 650,00 -EDIF. LESSMANN
-MAL. DEODORO DA FONSECA, N° 88 - 01 SUITE, 02 QUARTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; GAR. R$ 1.000,00 -EDIF. LESSMANN
-GOV JORGE LACERDA, W 310 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHUR
RASQUEIRA GAR. R$ 650,00 -EDIF.STA. LUZIA
-GOV JORGE LACERDA, N° 373- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; CHUR
RASQUEIRAGAR R$ 700,00 -EDIF.FERRETTI II
-- RUA EXP. GUMERCINO DA SILVA, N° 600 -01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; CHURRASQUEIRA GAR. R$ 850,00 -EDIF. JULIANA
BAIRRO CZERNIEWICZ -R FRANCISCO TODT,� 960 - 02 QTO, SL, COZ, BWC,
LAV; SACADA CI CHURRASQUEIRA EGAR R$ 620,00 EDIE GUILHERME
-RPAULO BENKENDORF, N ° 230 - 01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;
CHURRASQUEIRA GAR R$ 1.100,00 -EDIF. 04 ILHAS
BAIRRO VILA LENZI, RUA MARIA UMBELINA DA SILVA, N° 500 -lQTO, SL,
COZ, BWC, LAV R$420,00
RUAMARCELO BARBI, N° 314 - 02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 440,00
BAIRRO TIFA MARTINS -RUA 766, ADELAIDE TOFFOL -LOT.CORUPA
-2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$380,00
BAIRRO:TIFA MARTINS -RUA JOSE NARLOCH, N° 1606 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GARR$ 410,00
BAIRRO JGUÁ 99- R OSCAR SCHNEIDER, N° 301 -02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GARR$ 480,00.
BAIRRO:VILANOVA-RUAOSWALDOGLATZ,N°40-02QTOS,SL,COZMO
BILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 625,00 EDIE JARDIM DAS MERCEDES
BAIRRO CHICO DE PAULA -RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, N° 194
-01 SUíTE, 2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV; E GAR.R$ 1.300,00
BAIRRO VILA LALAU -RUAWALDEMAR GRUBBA, N° 277 -01 SUíTE, 1QTO,
SL, COZMOBILIADA, BWC, LAV E GAR.R$ 800,00 EDIF. VENEZA
BAIRRO BAEPENDI- RUA REINOLDO BARTEL, N° 275-, 2QTOS, SL, COZ,
BWC,SACADA LAV E GARR$ 750,00 EDIF. BAEPENDI
BAIRRO:ILHA DA FIGUEIRA-RUA JOSÉ T. RIBEIRO, N°3695 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV;SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, N° 1014 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR R$ 590,0
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, W 3600 -02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV;
SACADA CI CHURRASQUEIRA E GAR. R$ 1.000,00
-RUAWALDOMIRQ SCHMITZ,N" 160 -2QTOS,SL,COZ, BWC, LAVEGARR$550,00
-BAIRRO CENTENÁRIO -RUA HENRICH LESSMANN, N° 421 -02QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 530,00.
- RUA PREFEITO JOSE BAUER,N93 -lQTO, SL, COZ, BWC, LAV EGARR$ 420,00
BAIRRO:VIElRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, N°250 -3QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 670,00
BAIRRO:VIElRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, W250 -2QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$ 570,00
BAIRRO:JGUA ESQUERDO -RUA ADDOLARATA DALRI PRADI, N° 126-
2QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E GARR$ 550,00
BAIRRO:AMIZADE -RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, N° 49 -2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 460,00
BAIRRO BARRA - RUA PLÁCIDO SATLER, N° 87 - 01 SUíTE, 2QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 700,00 EDIF. CEZANE

KITINETE
BAIRRO -SÃO LUIS -RUA FRANCISCO HRUSCHKA, LOTE 148 -SÃO LUIZ -

01 QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO -SÃO LUIS - RUA FRANCISCO HRUSCHKA,N° 916 -lQTO, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR.R$ 500,00
BAIRRO - VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,N° 224 - 01QTO, COZ E BWC.
- R$300,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO - ILHA DA FIGUEIRA - 30X60 M2 R$ 1.000,00
CASA COMERCIAL -RUA MAXWILHEIM, N° 258 -03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR .R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CENTRO - RUA GUILHERME DANCKER,N° 161 - 34
�-U"�OO .

SALACOMERCIAL-AVMARDEODORODAFONSECA,� 1594-32�-R$670,00
SALA COMERCIAL -RUA BERTHA L. KASSNER,W 91 - 90M2 R$ 1.200,00
SALACOMERCIAL-RUAJOAQUIMFRANCISCODEPAULA,� 194-45M2R$i.loo,OO

) Consulte nossas outras op ões no nosso site www.imobiliariamenegotti.coni.br
. ,
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

AtlMA DE,TUDO, SEl:J BEM ..ESTAR

.' Amplie seus horizontes em perfeitos espaços de felicidade:
3 suítes I 2 garagens I Completa área sodat, entregue mobiliada e decorada
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Vendas: Incorporação e Construção:�
*

Localização centrat.
.

Rua Florianópolts I Jaraguá do sul-se
www.edlficiornanhattan.net

:8,ÉCU�LÚSi
Empreendimentos lmoblflários Ltã';. � []realsec

(47) 3275 9500 .

.

www.realsec.com.br

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: lOh às .22h • Sábado 10h às 20h Fon�: (47) 3371.8818 (47) 96580'6785

�
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Cód. 2552 - Água Verde � Terreno sem

benfeitorias, medindo com 470,00m2,
sendo 20,00m de frente.

R$ 110.000,00 estuda propostas

Cód. 2402 - Água Verde - Terreno cf
1.343,001112, 33,00m de frente - Próx.

Angeloni Novo
R$ 329.000,00

Cód. 1761 - Centro. Excelente terreno
comercial f residencial com 431 ,00m2,
possui casa de alvenaria com 90,00m2,
próx. Caneri Pizzas. R$ 350.000,00 -

estuda propostas

Cód. 173 - Centro - Casa de alv. 98,OOm2,
2 qtos e demais dependências, terreno cf
360,OOm2 todo murado, ótima localização

residencial. R$ 285.000,00 - aceita
financiamento bancário.

Cód. 164 - Centro - Ap. cf 80,00m2
de útil, 1 suite + t, qto, 1 vaga de

garagem, cozinha mobiliada, próx. do
Beira Rio - R$ 250.000,00

Cód. 165 - Rau - Ap. cl 01 qto e
. demais dep. 1 vaga de garagem, prédio
com elevador, próx. da Católica! Unerj -

R$ 105.000,00
(aceita financiamento bancário). .

EDIFíCIO IPA MA
.

Vila Baependi
Apartamentos NOVOS

PRONTOS PARA MORAR

74,OOml privativos
O1 suíte + 02 dormitórios

O1 ou 02 vagas de garagem.
Edifício com elevador, hall e salão de festas

mobiliados e decorados.

A partir de R$ 190.000,00

(aceita financiamento bancário)
I

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

Cód. 571 - Centro - Ap. cf 128,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi

mobiliado, 1 vaga
Próx. Caneri. R$ 280.000,00

Cód. 122 - Água Verde - Casa de madeira
cf 148,00m2, 4 qtos e demais dependên
cias, ótimo estado de conservação, docu
mentação em dia, próximo da Católica SC

- R$ 215.000,00 - Aceita propostas

Cód. 1756 - Centro - Ap. cf 83,00m2 útil,
1 suite + 2 qtos, 2 vagas de garagem,
moveis sob medida, Ed. Isabela, próx. da
verdureira da Raquel - R$ 210.000,00 -

aceita ap. de menor valor

Cód. 471 - Centro - Ap. cf 125,00m2
privativos, 1 suite + 2 qtos, semi mo-

.

biliado, 1 vaga - Próx. Bradesco.

R$ 289.000,00

Cód. 171 - Tifa Martins - Casa de alv.

130,00m�, 1 suite + 2 qtos, e demais dep.,
cozo mobiliada, aquecedor solar de água,

terreno cf 745,00m2, próx. do colégio Jonas
Alves. R$ 350.000,00 - Ac. financiamento

GALPÃO
Ref. 4000 - CENTRO - Com aproximadamente 1.1 00m2 em alvenaria com 06
salas, 01 doca para descarga com 02 banheiros, estacionamento, cobertura com

laje, piso: pedra ardósia. R$ 10.000,00
Ref. 4005 - VILA RAU - com 750m2 de área térrea, com 03 salas para escritório
+ 02 banheiros e 01 lavabo, cozinha. Área extema com 3.600m2 aberto com 02
portas rolo para carga e descarga. Bicicletário na lateral com 40 m2 coberto. Possui I

transformador industrial. R$ 6.500,00
Ref. 4006 - NOVA BRASILlA - Com 287 m2, com 02 banheiros e 01 escritório.

.

R$ 2.580,00

Ref. 1000 - Jaragua Esquerdo - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, cozinha, 02
banheiro, área de serviço, dep. de empregada com vaga de garagem. R$ 1.000,00
Ref. 1001 - Baependi - ALVENARIA - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha, área de
serviço com dep. de empregada, casa toda murada com jardim na frente e fundos.

·R$1.000,00
Ref. 1002 - Vila Rau - ALVENARIA - Com 01 suíte + 02 quartos, com banheiro
social, sala e copa conjugadas, cozinha com móveis sob medida, área de serviço,
churrasqueira e garagem para 02 carros, casa toda murada com portão eletrônico.

R$1.100,00
Ref. 1003 - Centro PI RNS COMERCIAIS - ALVENARIA - com 10 quartos, 04 ban
heiros, cozinha com armários, fica 04 ar condicionado, toda murada. R$ 2.500,00
Ret. 1004 - Czemiewicz - ALVENARIA - Com 04 quartos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, 01 bwc, garagem, toda murada.R$ 750,00 .

APARTAMENTOS
Ref. 2000 - BAEPENDI- Com suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 650,00
Ref. 2001 - CENTRO - QUITINffi - Com 01 quarto, e demais dependência

\ conjugadas, banheiro. R$ 400,00.
Ref. 2002 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala com

sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço com 02 vagas de garagem (8 e

13). R$1.300,00
Ref. 2003 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com churrasqueira e 01 vaga de garagem.R$ 600,00

Ref. 2004 -ILHA DA FIGUEIRA - Com 01 suíte + 01 quarto, com banheiros soeial,
·todos com cozinha, área de serviço sacada com churrasqueira e 01 vaga de

garagem.R$ 650,00
Ref. 2005 - CHICO DE PAULA - Com 01 suíte + 02 quartos, um deles com ar

condicionado, banheiro social, sala com sacada e churrasqueira 'com pia, cozinha
com móveis sob medida, área de serviço com 02 vaga de garagem.R$ 800,00.
Ret. 2006 - CENTRO - Com 01 suíte;+- 02 quartos, sala, sacada com chur

rasqueira, banheiro social, cozinha com pia e armário suspenso, área de serviço
com 02 vagas de garagem (nO 1 e 1A). R$1.300,00

Ref. 2007 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha com
móveis sob medida, banheiro social, área de serviço com 01 vaga de garagem.

R$800,00.
Ref. 2008 - BAEPENDI - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha com

móveis sob medida, área 'de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 700,00.
Ref. 2009 - BAEPENDO - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha
com móveis sob medida, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ref. 2010 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos, bwc social, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, sacada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$1.500,00
Ret. 2011 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada e chu'rrasqueira,
banheiro, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 700,00

Ref. 2012 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha,
banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 630,00

Ref. 2013 -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 quartos, banheiro, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00
Ret. 2014": VILA NOVA - Com suíte, 02 quartos, sala com sacada com chur-

rasqueira, bwc social, cozinha (apenas bancaoa de grantto divide sala da cozinha) ,

lavanderia e garagem. R$ 900,00
Ref. 2015 - CENTRO - Com 01 suíte + 02 quartos banheiro social, sala com

sacada( não tem churrasqueira), cozinha área de serviço com 01 vaga de garagem.
R$850,00

Ret. 2016 - BAEPENDI - com 02 quartos, banheiro, cozinha, sala com sacada (não
tem churrasqueira), área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 650,00

Ref. 2017 - CENTRO - QUITlNffi - Uma peça toda conjugada, 01 banheiros,
NÃO TEM GARAGEM. R$ 350,00

Ret. 2020 - CENTRO - QUITlNffi - com 01 quarto, e demais dependência
conjugadas. NÃO TEM GARAGEM. R$ 360,00

Ret. 2023 - BAEPENDI - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha, área de
serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ret. 2024 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 quarto, sala, cozinha, área de serviço
com uma vaga de garagem. R$ 550,00

Ret. 2028 -ILHA DA RGUEIRA - Com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala
com sacada, cozinha, área de serviço com 01 vaga de garagem.R$ 650,00

Ret. 2029 - CENTRO - Com 01 suíte + 02quartos, banheiro social, sala com
sacada e churrasqueira, cozinha com móveis sob medida, área de serviço com 01

vaga de garagem.R$ 1.150,000
Ret. 2030 - CENTRO - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço

e 01 vaga de garagem. R$ 650,00
Ref. 2031 - BAEPENDI - Com 02 quartos, Sala, cozinha, banheiro, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 530,00
Ref. 2032 - CENTRO GUARAMIRIM - Com 02 quartos r •

sala com sacada, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de garagem. R$ 600,00

Ref. 2033 - NOVA BRASILlA - Com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$ 600,00
Ref. 2035 - VILA NOVA - Com 03 quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço

com 01 vaga de garagem. R$ 670,00
Ret. 2037 - CENTRO - com 01 suíte + 02 quartos, banheiro social, sala grande,

cozinha com móveis sob medida, área de serviço com dependência de empregada
e banheiro e 02 vagas de garagem.R$ 1.100,00

Ref. 2039 - CENTRO - Com 02 quartos, sala com sacada, cozinha com móveis
sob medida, banheiro, área de serviço com 01 vaga de garagem. R$720,00

ReI. 2040 - BARRA - Com 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem.R$ 600,00

SALAS COMERCIAIS
Ref. 3000 - CENTRO - Com aproximadamente 35 m2 e banheiro. R$ 700,00
Ref. 3001 - CENTRO - Com aprOximadamente 90m2 e banheiro. R$ 1.500,00
Ret. 3002 - VILA NOVA - Com 200 2 área aberta com 02 banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 2.70,00
Ret. 3004 - CENTRO - Com aproximadamente 67m2 e 01 banheiro. R$ 700,00
Ref. 3005 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.700,00

Ret. 3006 - BARRA - Com 50 in2 com banheiro e estacionamento em frente. R$ 800,00
Ref. 3007 - CENTRO - Com aproximadamente 170m2 com banheiros. R$ 3.300,00

Ret. 3008 - BARRA - Com aproximadamente 200m2, com mezanino e 03
banheiros.R$ 3.600,00

Ret. 3012 - BARRA - Com aproximadamente 400m2 com 04 banheiros.R$ 7.000,00
Ret. 3018 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro. R$ 630,00
Ret. 3019 - CENTRO - Com aproximadamente 50m2 com banheiro.R$ 800,00
ReI. 3022 - CENTRO - Com aproximadamente 60m2, com banheiro e estaciona-

mento na frente. R$ 900,00
Ret. 3024 - CENTRO - Com aproximadamente 80m2 com banheiro. R$ 1.250,00
Ret. 3026 - CENTRO - Com aproximadamente 40m2 com 01 banheiro. R$ 550,00
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Plantão: 9135-860 I

3371-0099EMPREENDIMENTOS
CRECI 3494·J

www.parcimoveis com.hr

vilson@parcimoveis.com.br
dual@dual.imb.br

Cód: 105 - CASA ALVENARIA - Santo Antonio,
com 150m�, 4 dormttórios, 1 vaga de garagem.

Terreno com 200m2. R$ 80.000,00.

, Cód: 188 - CASA ALVENARIA - Estrada Nova, com,
54m2, 2 dorrnãóríos, 1 vaga de garagem. Terreno

com 157m2. R$145.000,00.

Ref.3101- Apto- Vila Lalau-I Suite c/
sacada + 2 Dormitório + Sacada cf

churrasqueira e demais dependência.
Novo. Aceita Financiamento.

&��
-';:''''''I!.J$'�1'itii

Ref. 5581 - Apartamento- Localizado em
área nobre no bairro São Luis. Suíte + 1

Dormitório, 1 Bwc, Sala de Estar/Jantar,
Cozinha Conjugada, Lavanderia, Sa�da
c/ churrasqueira, 1 vaga de garagem.

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

LOCAÇÃO
CONSULlE NOSSAS OpÇÕES DE GALPÕES!

Cód: 198 - CASA Al1'ENARIA - Praia de Gravatá, I
,

com 110m2, 4 dormtóríos, 3 banheiros. Terreno '�
__���_J

Cód: 84 - CASA - Estrada Nova, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo ao

Colégio. R$ 485,00.

Cód: 43 - CASA - Três Rios do Sul, com 2
dormitórios, 1 vaga de garagem. Próximo a

Recreativa da Celesc.
R$ 605,00.

Cód: 85 - APARTAMENTO - Três Rios
do Norte, com 2 dormitórios, 1 vaga de

garagem. Próximo ao CTG Trote ao Galope.
R$ 500,00 + cond.

Cód: 88 - CÃSA -Ilha da Figueira, com 2

dormitórios, 1 vaga de garagem. R$ 750,00. .(

Cód: 87 - CASA COMERCIAL - Centro,
com 600m2, 8 vagas de garagem, 4

banheiros, próximo a Doce Mel. Valor sob
consulta.

I Cód: 108 - CASA ALVENARIA - Centenário, com,
I 200m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de

garagem. Terreno com 400m2. R$ 280.000,00.

Cód: 533 - APARTAMENTO - Czemiewicz, com ;,
69m2, 2 dormitórios sendo 1 sutte, 1 vaga de

'

" garagem. Residencial Ady Frutuoso.R$140.000,OO.

I Ref. 4791- Suíte + 1 Dorm. Localizado
I em área nobre. Próximo ao centro,

aceita financiamento.
Valor do Imóvel R$ 159.800,00

mitórios, 1 Bwc, Sala, Cozinha e 1

Vaga de Garagem. Acabamento em
porcelanato e laminado.

Ref. 4834- Apto 2 Dorm., 1 Bwc, 1 vaga
de gar., Acabamento em gesso e granito, Isacada ampla e porcelanato. Entrega p/ Se

tembro de 2012. Entrada de R$ 10.000,00.
Valor do imóvel R$ 135.000,00.

Ref. 3107- Apto- Suíte + 1 Dorm.,Bwc,
. Sala de Estar/Jantar, Sacada c/ Chur
rasqueira, Salão de Festas. Entrada de
R$ 9.900,00 + Pare. de R$ 800,00/mês.

Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4172-Apartamento- Vila Lenzí
1,5 km do Centro. Apto com 2 Dor

mitórios; 2 Dormitórios (1 Suíte); e 3

Dormitórios. Valor do imóvel á partir de
R$ 128.150,00

Ref.38710- Casa Geminada- 2 Dor
mitórios, 1 Bwc, 1 vaga de garagem,

cozinha, sala de estar/jantar, lavanderia,
70m2• Entrega para Novembro de 2012.

Valor do imóvel R$ 135.000,00.

Cód 177 - CASA GEMINADA, Três Rios do Norte,

� ncom área de 69m2, 2 dormttórios, 1 vaga de

L;�=:"�:���OO'OO'
, TÉRÃENos;cHÃCARAsl
,

. Cód: 250 - TERRENO - Tres Rios I"

do Sul, com 352m2. i
, R$ 100.000,00.

,�i
Cód: 261 - TERRENO - Jaraguá �

� :1
99, com 644m2. R$149.000,00'j

i�,' ',I
Cód: 271 - TERRENO - Três Rios

"lm.I'.ri do Norte, com 427m2.

R$ 70.000,00.

n Cód: 274 - TERRENO "\ Três �
Rios do Sul, com 431 m2. R$ .�

85.000,00. I
Cód: 276 - TERRENO - Nereu :I!Ramos, com 306m2• !

R$ 85.000,00. '

i
1

Ref. 3106- Apartamento- 1 Suíte + 2

Dorm., Sala, Cozinha; área de Serviços,
1 Bwc, Sacada cf Churrasqueira, vaga de
garagem. Metragem área total 92,93m2•
Entrada de R$ 18.500,00 + Parcelas

+ Balões + Saldo Financiado.

Ref. 4952- Casa- 1 suíte + 2 dormitóri-

os( Todos c/ sacada), 2 Bwc, Salas,
Cozinha, Lavanderia, Área de festas,
Piscina, Escritórios e demais depend
ências. Valor do imóvel R$ 449.000,00
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Criado para transformar seus dias agradáveis

de morar e de se admirar.

Com localização privilegiada no coração Gie n

Jaraquá do Sul: a 200m do calçadão, o

Residencial Cândido Portinari alia o prazer de

morar bem à praticidade do dia a dia.

5
li

Empreeod mantos Imobillárfos Ltda. Õ

Aptos. Novos a partir de 79 m2 no

Centro, Ed. Maria Luiza

A partir de R$880,00

Rua Guanabara, 480. Czerniewicz
- Jguá do Sul - 3dormitórios,
1 suíte, Cozinha e banheiros
mobiliados. R$ 1200,00

- Ed. Prímula, Vila Nova, R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 550,00
- Ed. Manacá,Centro, Cozinha mobiliada, R$ 480,00
- Ed. Pinheiros,Centro, R$ 400,00
- Ed. Hibiscus,Barra do Rio Cerro, Semi mobiliada, R$ 550,00
-Rua Dona Antonia, Nova Brasília, R$ 380,00
- Ed. Lilium,Vila Lalau, R$ 470,00

- Ed. Dianthus,Centro, R$1500,OO
- Ed. NovaYDI1<,Centro, R$ 880,00
- Ed. Jaco Emmendoerfer,Centro, R$ 1200,00
- Ed. Angelo Men8I,Vila LaIau, a partir de R$ 950,00
- Ed. Zimbms,VIélI Nova, Semi mobiliado, R$1150',00
- Ed. Amaranthus,Centro, R$ 2500,00
- Ed. Marina,Centro, Cozinha mobiliada R$ 850,00
- Ed. Bela VISta,Vila Nova, R$ 760,00
- Ed. Dom Lorenzo,Centro, R$11 00,00
- Ed. Fragatta,Jaraguá Esquerdo, R$ 590,00
- Ed. Chiodini,Centro, R$ 950,00
- Ed. Novo Horizonte,ViIa Lenzi, R$ 1000,00
- Ed. D'Angelis,ViIa Nova, R$1 000,00
- Ed. Capri II,Vila Nova, R$125O,00
- Ed.lsabella,Centro, Cozinha mobiliada, R$ 805,00
- Ed. Barcelona,Vila Nova, R$ 850,00 .

- Ed. Morada da Serra,Nova Brasüia, a partir de R$1 000,00
- EuBartBl,Baependi, R$ 680,00
- Rua José Emmendoerfer,Nova Brasilia, Mobiliado, R$11 00,00
- Ed. Amaranlhus,Centro, R$ 2200,00

.

www.seculus.net

- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1465,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 100,15m2, R$1475,OO
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 97,69m2, R$1435,00
- Rua Tufie Mafhud, Centro, 101 ,02m2, R$1485,00
- Ed. Tower Center, Centro, 61 m2, R$ 1100,00
- Ed. TowerCenter, Centro, 79,41m2, Mobiliado, R$1500,00
- Rua CeI. Procópio Gomes, Centro, 250m2, R$ 2000,00
- Rua Mal. D. da Fonseca, Centro, 32m2, a parlirde R$ 670,00
- Rua Mal. Deodoro da Fonseca, Centro, 60m2, R$ 900,00
- Rua Exp. Antônio Canos Ferr. Nova Brasflia, 100m2, R$1200,00
- Ed. Astral, Ilha da Rgueira, 115m2, R$ 1250,00
- Ed. Tulipa, Centro, 97,4m2, R$1430,00
- Rua Pres. Epitácio Pessoa, Centro, 225m2, R$ 3000,00
- Ed. Royal Barg, Centro, 973m2, R$ 12000,00
- Ed. Menegotti, Centro, 40m2, R$ 470,00
- Ed. Market Place, Centro, 40m2, R$ 530,00
- Rua José Nanoch, São Luis, 150m2, R$ 900,00
- Rua Angelo Torinelli, Vila Nova, 200m2, R$ 2100,00
- Rua Pe. Alberto R. Jacobs, Nova Brasflia, a partir de 53m2, a
partir de R$ 1200,00

- Rua Roberto Ziemann, Czemiewicz, a partir de 30m2, R$ 800,00
- Ed. Granada, Vila Nova, R$ 680,00
- Casa comercial, Rua Rorianópolis, Centro, R$ 2200,00
- Casa comercial, Rua José Nanoch, São Luis, R$1500,00
- Casa cormciaI, Rua Exp, Cabo Harry Hadlich, Centro, R$ 2400,00
- Casa comercial, Rua Angelo Schiochet, Centro, R$ 2500,00

- Ilha da Figueira, 4050m2,R$ 28800,00
- Centro, 301 ,6m2,R$ 4000,00
- São Luis, 2 salas com 150m2 cada,R$ 2000,00
- Barra do Rio Cerro, 300m2,R$ 2500,00

- Terreno com 800 m2 Amizade R$600,00
.

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil rnts R$1.000,00
- Terreno com 330m2 Agua Verde R$1000,00
- Terreno cf 1.400 m2, Centro R$ 4.000,00

Vendas e locação no Shópping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h às 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 96S8.67às

- Ed. Erica,Centro, a partir de R$ 670,00
- Ed. Marangoni,Vila Nova, R$ 720,00
- Ed. Ferreti,Centro, R$ 600,00
- Ed. Magnólia,Centro, R$ 780,00
- Rua Arduino Pradi,São Luis, R$ 500,00
- Ed. Hungria,Baependi, R$ 670,00
- Ed. Sunftower,Nova Brasãa R$ 720,00
- Ed. Maria Alice,lIha da Figueira, R$ 750,00
- Ed. Maria Luiza,Centro, a partir de R$ 880,00
- Ed. Monise,Vila Nova, R$ 720,00

.

- Ed. Yachiyo,Barra do Rio Cerro, Cozinha mobiliada,
R$ 600,00

- Ed. Granada,Vila Nova, R$1300,00
'- Ed. Saint Tropez,Centro, Semi mobiliado, R$ 1100,00
- Ed. Dona Verginia,Centro R$ 950,00
- Ed. Petunia,Nova Brasnia, Cozinha mobiliada, R$ 760,00
- Ed. Imperialis,Barra do Rio Cerro, R$ 820,00
.: Ed. Ilha dos Açore·s,Vila Lenzi, R$ 850,00
- Ed. Ana Lúcia,Jaraguá Esquerdo, R$ 740,00
- Ed. Algarve,Amizade, Mobiliado, R$ 800,00

,
- Rua José T. Ribeiro,lIha da Rgueira, a partir de R$ 500,00

- 2 Q..Ja!'lOO, fIkMlBrasia, R$ 750,00
- 2 Q..Ja!'lOO, Cmtrn, R$ Em,OO
- 2 Q..Ja!'lOO, Bana 00RbM<íB, R$Em,OO
- 3 q.Jartoo, VilaNcNa, R$11 00,00
- 2 Q..Ja!'lOO, Barra00 RbCem R$ 850,00
- 3 Q..Ja!'lOO, liradaFgBa, R$1200,00

- -1 QJaJ1o, SantoAntâtJ, R$ 330,00
-3 qrnrtos, CIt;o 00 PaLia, R$ Em,OO
- 2 Q..Ja!'lOO, CIt;o 00 PaLia, R$ 800,00
- 2q.Jartos,� R$430,00
- 2Q..Ja!'lOO + 1 su1e,��eM<üI:E, R$1500,00
._ 2 Q..Ja!'lOO, TIfa fv1au;, R$ 350,00
- 3 Q..Ja!'lOO, \lia Lmzi, R$ 700,00
- 2 Q..B1a3, TrÊS FID; 00Stj, R$ 580,00

- Sala comercial, 54m2, R$ 1200,00
- Casa 3 quartos, Centro, R$ 550,00
- Apto 2 quartos, Centro Norte, R$ 900,00

, .

Empreendimentos lrnobtliários Ltda.
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Uno Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 11.950,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de R$ 289,00 a-parcela, sendo
o valor total do financiamento RS 17.340,00. Financiamento CDC com TAC de RS 555,00, taxa de 1,09% a.rn, e taxa de 14,00% a.a.No caso de pa!i}al1f\énto à vista, ovalor é de RS 23.890,00, sem troca, ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais �r.esentes no veÍ<:ulco. Di�ponibilidacle em estoque: 2unidades. Oferta válida até 31/10/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta div:ulgaçã'o são de caráter ilustrativo,

* .._ 4 ..

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.brFAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

EXCURSÃO
• Gramado /Natalluz Saída 14/11 e

retorno 18/11 (feriadão). Tr.3371
3993 - 9973 8281

• Patagônia Argentina / Chilena (11
dias) Buenos Aires/ Ushuata/Punta
- Arenas/ EI Calafate, Varias saída
Réveillon, janeiro e abril. Pacote
inclui. .. Aéreo/hotel/terrestre e

todos os passeios locais com guia
acompanhante desde o Brasil. Tr: 3371

3993/ 9973 8281.

EMPREGO

• Giacomini Garden Center contrata:
Jardineiro com experiência
Interessados comparecer na cede

da empresa situado na Avenida

Marechal Deodoro da Fonseca,
1233. Centro - Jaraguá do Sul/SC
em frente à Marcatto Center. Horário
de Atendimento: 7h30 às 20h.

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

Marquardt, 178 Vila Nova.

• Procuro pessoa do sexo feminino

para trabalhar de secretaria em

comercio na Ilha da Figueira, com
pernoite no emprego, salário a

combinar. Tr: 3273-2423/ 9141-
9776 com Dinalvo.

• Procuro pessoas de sexo masculino

maiores de 18 anos, interessados

em trabalhar meio período, como
inStalador de som, alarme e trava

em carros. Interessados entrar em

contato pelo fone: 3370-0226 no

horário comercial ou comparecer na

loja B.K. Personal Som Automotivo,
na Ilha da Figueira.

• Cuido de pessoas idosas a noite. TR:

9989-3205 / 8459-6106

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 OU 9194-2435 (MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto

retorno. Contato 47 8418-3292/
9988-2844 bemestaredinheiro@

yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos
fantásticos 100% naturais,
trabalhamos com controle de peso,

estética, nutrição, saúde, redução
de medida entre outras, distribuidor

autorizado; produtos testados e

registrados na ANVISA. Ligue e

agende uma visita. Tr: 9910-7484/
9140-5014 com Deyvid.

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

------ -----

PREGO
• JARGAS Instalações de Gás de
cozinha resídenciat. TR: 3371-2946
/9216-4866

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

8406-2183 / 3276-2100

PROC A-SE
• Procuro Border Collie macho para
cruzamento. TR: 9934-4300.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. TR: 32754315

DOA"SE
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:
3275-6258.

COMPRA-SE
• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro moveis usados para o quarto em
bom estado de conservação. Tr: 3376-
3541.

VENDE-SE

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de

tabuas de caixarias, 300 metros de
sarrafos de piquetes e algumas escoras.
Tudo por R$ 250, 000. Aceito propostas
Tr.9170-9656/32754811

• Vende-se produtos da Natura e Avon.
Contato: 32754315 Marlene

• Vende-se geladeira semi nova da marca

cônsul360 L, Tr: 9610-1607 Ernani.

• Tenho fêmeas e machos de cachorro

'Cotap para entregar no dia 06/10 com

45 dias. Fêmea R$ 180,00 e macho R$
150,00. Tr: 9220-0047 ou 3371-269 com
Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com
viveiro. Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se Ar condicionado de 10.000 btus

em,bom estado, R$ 200,00. Tr: 9969-
'"

5540 ou 3370-2468.

• Vende-se ou troca-se acordeons de varias
\

"

marcas e modelos. Tr: 3370-0084 ou

8410-7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta semi
novo - gelo seco. R$ 500,00. Tr: 3273-
0779.

• Vende-se uma maquina de sorvete
expresso Italianinha, aceito proposta. R$
15.500,00. Tr: 3371-3847 ou 33714147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para
menino, na cor azul marinho com
ursinhos, da marca Angel. Valor a
negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOKW98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo

estado, lindo. Por R$80,00. tratar no
9913-0362

• Vendo um carrinho de dog, R$ 2.000,00.
Tr: 9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus

em ótimo estado, quente/frio. Valor a
combinar. Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal,
número 1, marca Azerf. R$ 12.000,00. Tr:
3375 1915/3375 1039

• Vende-se um Torno de bancada, semi
novo, Placa 120 mm, 500 mm entre

pontas. R$ 4.000,00. Tr: 3375-1915/
3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente /
frio Consular 10.000 Btus (escuro)
R$ 300,00. Tr: 3371-3993/ 9973-
8281

• Vende-se uma radiola antiga de 127
anos. R$ 1000,00. Tr: 3370-8633

VENDE-SE
• Vendere Not:ebook HP Mini 210 - Processador
Intel Atom -1GB dememória - WindONS 7 - R$
400,00. 9959-9595 com Elis

• Vende-se maquina de costura por R$
450,00 contato: 32754315

• Vende-se duas maquinas overlock siruba
com arremate, semi-novas e com poucos
meses de uso. Valor R$1.650,00 cada. Tr:
9142-7220 com Marcelo

I
• Vende-se uma betoneira com 1 ano e
meio de uso, 400 litros, profissional,
completa. R$ 2400,00. Tr: 3276-1918
9613-2901.

• Vende-se berço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto
(cor cinza/azul), andador (cor azul). Por
R$ 350,00. Tr: 47 9198-5607 Tatiane.

• Vende-se Empilhadeira hyster para
2.500kg de carga, motor Opala 4cc, gás,
pneus maciço R$18.000.00. Tr: (47)
3373-0779.

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul
marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• Vende-se freezer vertical cônsul190 litros,
semi-novo, retirar no centro de Jaraguá
do sul, dar um toque que retornamos a

ligação. R$ 450,00. TR: 48 9143-1969.

• Vende-se uma Lava-louças da Brastemp
seis programas, automática. R$ 250;00.
Tr: 3371-3993/9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado por
crianças de ate 10 anos, com garupa,
ótimo estado de conservação. R$
550,00. Obs: um novo neste modelo,
valor aprox. R$ 1.900,00. Tr: 33713993/
99738281

• Vendo moveis para salão de Cabeleireiro,
três cadeiras de corte, poltrona de um

lugar, poltrona de três lugares, balcão
de atendimento, um vaporizador para
hidratação, um lavatório tipo Italiano e

bebedor elétrico. TR: 3376-1737

• Vende-se uma lanchonete no Bairro
Amizade. Tr: 8469-8547 com Leomar.

• Vende-se telha colonial, quantidade de
7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro.
Preço a combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com
20 anos de funcionamento, a 100 metros

da praia. Tr: 3448-3958/9612-5558.
Aceito propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú com
maisde 32 anos e com clientela formada.

R$ 175,000,00. Tr: (47) 9122-D300 /
9647-0865.

• Vende-se mercado na Rua ,Antonio
Carlos Ferreira, 976 , Bairro Nova Brasília.
Tr: 9905-2331/ 3276-0614 aceito

propostas com casa, terreno ou carro.

• Véndo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada
com cobertura de telhas medindo 120m2•
10X12 p/ retirar no local em Guaramirim
valor a combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Alugo apartamento para casais sem filhos
e sem animais. R$ 550,00 com água.
No Bairro Nova Brasília. Tr: 3372-1173/
9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 rnt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média
de R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira. Entrada de

R$ 10.000,00. Valor de R$ 120.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

"
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APARTAME TO
• Vende-se apto no Czerniewicz com"3

quartos, 1 suíte, sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira. R$
160.000,00. Tr: 8499-4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. ao Shopping Breithaupt - Centro R$
600,00 + condomínio. Tr: (47) 3275-0128
com Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos
prox. Prefeitura. R$550,00 + Condomínio
Tr: (47) 3275-0128 com Alexandre

• Vende-se um apartamento no jardim
Europa, Bairro Baependi, 2

o andar, 2
quartos, valor R$ 120.000,00 Tr: 9642-

1720. Pronto para morar AP. novo

• Aluga -se Apartamento com 120 mP, na
Rua Emma R. Bartel, 121 - Baependi,
com 1 suíte e dois quartos, cozinha

completa e garagem, sem condomínio.
R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba
65 mP c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-
8644

CASA

• Vende-se obra na fase do reboco, casa

nova com 94m2, terreno de 495m2,
toda.murada, em Barra Velha. Entrega
em dezembro /2012. Localizada a 5

minutos de carro da praia central, área
residencial casa com suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, porcelanato
e rodateto de gesso, garagem com

churrasqueira. Pode ser financiada
pela Caixa. R$ 180 mil. Tr: 3370-9529,
8443-2506 ou 9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de alvenaria,
terreno com 2000 mP legalizada,
R$ 380.000,00. Tr: 3373-4587 com

Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com três

quartos, 2 salas, banheiro, cozinha,
garagem para 3 carros, murada com

portão eletrônico. R$ 110.000,00. Na
Rua Leopoldo Muller, n 313 - perto das

lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

• Vende-se casa no Rio Cerro, livre
de enchente, 3 quartos 1 banheiro,
garagem, 2 salas, área de festa com

churrasqueira. Por R$ 180, 000,00 ou

troca por uma casa em Barra do Sul
de menos valor. Tr: 3376-4466/9671-
4803 com Marilda

• Vende-se sobrado com 190 m2, com
três moradias independentes, área
coberta, garagem para quatro carros, e

churrasqueira, na Rua 600, centro de
Balneário Camboriú. Tr: 47 3367-6101

• Vende-se casa averbada em Blumenau,
casa com 46 mt e terreno 675 mt. R$
140.000,00 ou troca-se por uma em

Jaraguá. Tr: 91374420 ou 8440-0390

Raquel.

• Vende-se Casa de alvenaria com dois

quartos, o terreno tem' 400 m2 no Bairro

Três Rios do Norte. R$ 118.000,00. Tr:
9613-5553 aceito propostas.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mP, aceita-se
financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

CHÁCARA
• Vende-se S�io a 20 minutos das praias de
ltapema, 4700 mt2 desmatado, com rede

elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47
9699-7862/9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mt2

com nascente, cachoeira, plano, pronto
para construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-
0726.

• Vende-se chácara pequena em
\

Guaramirim, no bairro: Barro Branco
ou troco por casa na regíão Marechal
Candido no Paraná. Tr: 3373-6337

SALA COMERCIAL
• Aluga-se sala comercial com 80m2, na
Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) no Bairro Rau. TR: 3273c2119

• Aluga-se sala comercial no centro

de Corupá 60 mt2 cada, sobre
loja. Tr: 3375- 1004 no horário
comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-1185/ 9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo
ao viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047
Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas,
na Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532
- Baependi. TR: 3275-1185/9912-
6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila

nova 3 quartos. Próximo ao papagaio
autopeças, Tr. 33714364 com lvonete,

• Alugo quartos. TR: 32754315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com 1 suíte, mais um quarto, sala,
cozinha, churrasqueira, área de serviço
e garagem para dois carros. R$750,00.
TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.

Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, e
garagem. Área de 97 m2• Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda

R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no
Centro. R$ 300,00. Livre de água, luz e
internet. TR: 9123-5851

• Aluga-se uma casa grande, na Rua
Walter Breithaupt, n° 110, comercial ou
residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. TR: 9102-

1212 com Elzira.

TERRENO

• Vende-se Terreno c/ contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2
km da Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35
mil. Aceito Propostas. Tr (42) 8416-
2008

• Vende-se terreno ern Santa Luzia, na
Rua Carlos Frederico Ranthum, área
com 2742 mt-, escriturado. Valor à
combinar. Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro
II ideal para construção de galpão. Tr
9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova
Brasilia c/ 1.053 m2, contendo 1 casa

com 3 quartos. 1 suite e 2 salas. R$
499.000,00. Tr:·9104-8600. Creci
14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.
Gadotti III - bairro Santo Antonio. R$
60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-
2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 metros do

asfalto. R$ 65.000,ÕO Aceito troca. Tr:

9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo

600 mt de área útil, e 20 mt de

frente, fica no final da rua, Bairro Água
Verde. R$ 200.000,00. TR: 8812-
8971

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck

n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
Bairro Seminário, Corupá SC. R$
55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-

4701

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRENO
• Vende-se lote na praia de Itajuba 300
.m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr:
8448-8644/9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mP plano
no Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba,
R$ 10.000,00 entrada e, saldo

parcelado direto c/ proprietário. Tr:
8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de

Itajuba, R$ 28.000,00 todos
escriturados 300 m2 .Tr: 8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2•
TR: 8448-8644

• Vende-se dois terrenos no

champagnat na Rua: Irmão Leão'
Magno, 15,75 por 24 metros cada

lote, R$ 185.00,00 cada. Tr: Sergio
9975-3940.

c
• Vende-se D20, ano 94, único dono, turbo,
ar e direção hidráulica. R$ 9903-6730.

• venee ASTRA GL 1.8 sedan cor branca
4 portas, completo com roda 17,
R$15.500,00. Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expression 2009, único
dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00.
Tr: 8455-5845.

• Vende-se Caminhonete S10 cabine

estendida, ano 98, cor verde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,
pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/9923-9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool.
Elétrica e Mecânica Revisada: R$
4.000,00. Tr. 8408-8384 com Dany

• CQrsa classi 2011 Completo. R$
22.990,00. Entrada de R$ 2.000,00 +

60x R$ 595,00, viabilizamos troca, taxas
a partir de 0,98%. Tr: 30321400

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor

,

R$ 37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas
R$ 25, 700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT
1.0 FLEXPOWER 4P completo 2009
Valor: R$ 18.950,00 FONE: 96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,60
+ 60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em
até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012

pago, controle de 'som no volante, em
ótimo estado. R$ 31.000,00. sem troca.

TR: 3376-1060/ 91576924 Renato.

• Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas
17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
TR: 3273-7644 ou 7813-4785

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4
portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR:
3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, 'vidro
ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
16.500,00. 3371-1634.

RENAULT
• Vende-se Sandero 1.6 completo,
2008, R$ 20.000,00. Tratar Com
Thiago (47)8498-6484

• Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002,
cor branca. R$ 11.500,00. Contato:
Carlos (9102-9254)

• Vende-se Sandero Stepway, 2009,
prata, completo com banco de couro.

R$ 29.800,00. (Só vendo) Tr: 9953-
5554.

• SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012

R$ 29�990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. fone 3032-1400.

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto -metáliCO, TOP
de linha, Airbag duplo, freios ABS,
direção hidráulica, ar condicionado,
vidro elétrico nas 4 portas, trava
elétrica, alarme, som com comandos
no volante, 2,5 anos na garantia,
21mil km, único dono, faróis de
neblina. R$- 36.000,00 Telefone:

9192-4442, 8829-9796

• Corsa Wind 96, preto, particular,
revisado, injeção 4 bicos super
econômico. R$ 8300,00. TR 3397-
2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 vano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid�Vidros
elétricos, 'Volante com regulagem-de
altura, Controle som no volante, IPVA
pago. Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:
8410-0000 Fabio.

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com
ar condicionado. R$ 14.000,00. Tr:
9944-2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993
Bordô - A/C - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme
- Manual, NF e Chave res. Fone: 9163-
9276

• Vende-se um gol, ano 2010,
G5, 'completo, ótimo estado de

conservação. Valor a combinar. Tr:
9183-8930/9183-1162 com Sandra
ou Junior.

• Vende-sé um Gol, ano 1994, azul,
único dono, em ótimo estado de

conservação. Tr: 3372-3626.

• Vende�se Gol G5 2008/2009
completo 1.6 com pneus novos e

roda de liga leve, preço de ocasião

R$ 28.000.00 totalmente revisado Tr.

84136088

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009,
4portas, completa, R$ 25.990,00,
BX KM, revisões em autorizada,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Fone 30321400.

• Vende-se Gol CITY 2006, FLEX,
Completo, 04 portas, cor prata,
alarme inteligente e radio LG com

entrada para pen drive. Carro de
mulher está inteiro e lindo. Forma
de pagamento: 3 mil de entrada

(negociável) + assumir 50 parcelas
de 570,00 (Santander). Transferência
imediata. Tr. com Caroline 8478-
7422

• Vendo Gol G5 total, FLEX 2012 4
Portas, Completo. R$ 26.990,00,
Entrada R$ 5.000,00 em ate 6x nos

cartões de credito + Parcelas de R$
630,00, viabilizamos troca, Tr: 3032-
1400

• Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4

portas. R$ 8900,00. Tr. 9962-3664

VOLKSWAGEN
• Vende-se Kombi standard 1.4, total
flex, 2012. R$ 34.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 30321400.

• Vende-se um Gol G3, 2 portas,
completo, confortline, ano 2000,
motor 8 v, 2.0. R$ a negociar, Tr.
9962-3584 (Obs: carro quitado e

documentos em dia).

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos
troca, taxas a partir de 0,98%. Fone
30321400.

• Vende-se Uno Mille fire flex ano

modelo 2006, cor preta, R$
18.000,00. interessados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo
estado, completo. TR: 15.000,00 +

prestações. (não precisa transferir).
TR: 3273-7644.

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. Fone 3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012,
R$ 19.990,00, entrada R$ 990,00 +

48x R$ 599,00, viabilizamos troca,
fone 3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012

completo, 7 lugares, R$ 44.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo
7 lugares R$ 41.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x

sem juros no cartão de crédito FONE:

3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano
e modelo 2002 fire, vidro elétrico
na frente, limpador trazeiro. R$
11.500,00. Tr. 9114-3374 com André

ou 9243-8500 N'éia.
'

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano
94, 1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero

com apenas 18.000km, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$
5.500,00. Tr. 3370-0719/ 9953-
3878

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor
azul, R$ 8.500,00. Tr. 3370-1161.

• Ford Ka 97 bordo impecável por
.R$7.500,00 Tr: 33719313/9918-
8665'

• Vendo Ford Focus 2001, Prata
Legalizado Baixo Completo, .air bag
+abs, bancos em couro Ótimo estado

de conservação. Tr: 9101-1881/
33704091 Oeslen i"'- � j !: I : I' :, : 1

F RD OUTROS'
• Vende-se Ford Ranger XLT Limited

4x4, diesel 3.0 eletrônico, 2008,
completa (air bag, abs, santo Antônio,
estribos capota marltima, protetor
de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais
da Limited. Estudo troca veículo de

menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47
9138-9592.

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro 15
com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-0340/
9197-9084.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009,
Valor R$ 30, 000,00 + pare, R$ 250, 000
Tr. 3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde
metálico, direção, completo, 4 portas,
instalação GNV e gasolina.R$ 6,000,00. Tr:
9923-9418/ 3371-2699.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$
5000,00 + 14 prestações de R$
400,00 ou carro ou moto de entrada.

Tr. 9137-1504/9153-1600.
• Vende-se moto XTZ, 2005. R$ 3500,00.
R$ 8833-5707.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V

2012, R$ 42�990,00, metálico,
estado de zero-entrada em até
6x sem juros no cartão de crédito,
viabillzarnos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% ..

Tr: 3032-1400.,

• Vende-se yamaha xt600 azul, ano 2004.
Em ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr:
9926-1717 com Marcos.

• Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00' Único dono,
- documentação 2013 pago. 10.000
km rodados, moto usada só em fins de
semana. Brinde: 1 capacete, rede de
capacete, capa de chuva, manual e chave
reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas
básico, R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

• Moto CB300, ano 2010/2011 com 7

Mil KM, cor dourada, Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.• Vende-se Caminhão Mercedes Bens

Modelo: 1418 Cores brancas Ano 95
6 marchas Truck com baú 10,5 mts +

Chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-

9254 com Carlos

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-
0178

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano
2000, todo original, segundo dono,
baú de alumínio, 7 Pneus novos, todo

revisado, aceita-se troca de menor

valor ou maior valor. Contato Zito

(47) 3370-7994

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800
km originallPVA 2012/2013 pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr;
47 9138-9592 c/ Rodrigo.

• Vendo uma Biz 125 ES, com partida
elétrica, vermelha, 2010. R$ 1000,00,
e assumir parcelas. Doe 2012 pago. Tr.
9187-7221

• Vende-se uma camionete Hyundai.
H.R 2010. Com câmera fria. Tr. 9991-
7943 Hemes.
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VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRt'AllVE ffCHNOLOGfE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas
com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0
Flex 12/13 com valor à vista de R$ 57.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00
e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de·55% + 30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroen C4 Picasso 2.0 16v 12/13 com valor à vista de R$ 85.990,00. Citroen Grand C4 Picasso 2.0 1.6v 12/13 com valor à
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2.016V

A PARTIR DE R$

85.9901
À VISTA

CITRoÉn

vista de R$ 94.990,00. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Promoção
Lilica & Tigor a bordo válida de 20/09/2012 a 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques e para os veículos: C3 Picasso, C4 Picasso e Grand C4 Picasso, Zero quilômetro (Okm), an012/modeI013. Benefício não pode
ser convertid? e.� espécie. ��nsulte ,regulamento completo da promoção no interior das concession�rias Faça revisões em seu veículo regularmenteLe Monde Citroên. Ofertas validas ate 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. •
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Corolla Seg 1.8 AT

41.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, .

Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Câmbio
Automático, CD Player, Computador de Bordo, Sensor de
Estacionamento.

Grand Vitara 2.0
MT 4x2

Okm - Pronta Entrega!

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player pj 6 Co's. Freios Abs. Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

Celta Vhc 1.0

13.500,00Sem Troca New Civic Lx11.8 AT

2003 - Azul - Gasolina - 2 portas - Ar-condicionado, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd
Player. 59.200,00

Ranger CS Sport 2.3
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd PlayeJ, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo, Piloto Automático.

35.900,00

33.800,00

2008 - Preta. - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de Neblina, Rodas de Liga
leve.

Picanto Ex 1.0 AI

Novo Palio
Attractive 1.4

Okm - Pronta Entrega!
'2011 - Prata � Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Air Bag Duplo, Faróis de Neblina, Cd Player, Câmbio
Automático.

o KM - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo. Chave Canivete.

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

GMNÉCTRA GL 2.2 8V 200g
1'1·11/1'1'

..

11.,"'fflil.lI�lCOMPLETO/PRATA••m ,.l/i,� ,II••
.
._._._.. _._._._.__._._. ._._._._.__ .. _._.__._ .. _..1

PICASSO GLX 1.6 2009

COMPLETA.WIIIlI8111111

I
�
,

I FIAT\IDEA ELX 1.4 2006 I
1_�_c!��_L_�!�J"lll.�II�

TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA
COMPRE ENIAUTO! PROMOçAo

RS 31.500,00
FIAT PUNTO SPORTING 1.82008.

COMPLETAÇD /ABS

PB.IGBlUT' 3lJ7 PAESENCE 1.6 2008.
aJMPLETO ABS.nM!J!WJIiiiI!jI_i..111ll

1BIIU�/UIIf}i

,
.--.-

1-·-'·_··_··_·_'-_·_·'---_·_·
__·_·__···_··_··_··_·_·_·--.-... -.'-.-.. -.'-.. - ... - ... - .. - ... -.-'.-.. II i WJ GOL GN 4P 2009 COMPLETO

.

I

I I WJ PARAll 1. 6 2006 COMPLETD

II HONDA ove EX 1.7 2006 ABS

I I HONDA FIT LX 1.4 2009 COMPLElD

I I SANDEIRO EXR 1.62011 COMPlElD

I LDGAN 1.0 2008 COMPlElD

I t CUO SEOIW PRIVlLEGE 1.0 2005 COMPlElD

II CORSA SEDAN I\IIAX 1.4 2008

HILUX SRV SW 3. I I CDRSA HATCH 1.8 2005 CDMPLETD

___�������. J f �:T�L����O����;�A
_-.- -.-.,._..----

I· PEUGEOUT 207 ffiSSION 2010

PICASSO EXCWSN 2.0 2003

I
PICASSO GLX 1.6 09\2009 PRETA CINZA

1 GM AGILE 1.4 lJZ 2010 COMPLElD

I FIATPUNTO 1.8 SPORT1NG 2008

I I GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

. I I FORD TAURUS 3.01987 U.DONO

I ! GM MERNA 1. 8 2004

---II I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES
,

CLlO SEDAN P,R,'V. 1.0"�9,'?�"h· j I FIESTA SEDAN 1.62005 COMPLElD

L_���������_��f!������� II FORD ECOSPORf FREESiYLE 2007 PRETA
. . - ..... - -- . ... .

. C3 xrn 1.62007 ABS

I C3 EX2004
. I

'I
BMW 130 HATCH 3.0 2008
HONDA C8 300 2010

I HONDA 1UYSTER 04'i2oo7

II GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

I
FORD KA 2007 PRATA

• I CUO SEDAN 2005(2006
"I I CLlO HAlCH 05/1 Dl1'1

C3
\

EXCLUSIVO 1.6 2004 I I PEUGEOUT 206 1. 4 2007

I COMPLETO·�••IIJIII� I I TOYOTA FILDER 1.8 AT 2005
I . :. . J I HONDA Frr EX 1.5 AT 2005

PAUO ELX 2007
PRISMA JOY 1.4 2008
CEITA 4P 04117

I C3 EXCWSNE 2008
. I SCENIC PN. 1. 6 05J0512oo6

C8.JA OFF ROUO 2006

I HONDA 81Z 2002
I CHERRY Q Q 1.1 2012 CDMPLElD

, ! UNO ECONOMY 4P 2010

l��I�J l._�����;:���ª�� . _

�

I
" 1

I
FOR KA 1.0 2007. KIT VISI/AO/1'RJPP I�IIH!lI'II-.IiIIIf,WI
________ �::_�n�:����HI!!I .J

I
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CHEGOU

�
SEU
DESElO.

APROVEITE: ÚLTIMO MÊS
DE IPI REDUZIDO.

VERSÕES A PARTIR DE TAXA I ENTRADA +

212.s90 O/o 136x"
ÀVISTA(1)

VERSÕES A PARTIR DE TAXA ENTRADA +

R$51.990 o, 3&
À VlSTA�1)

SHIFT_thewayyou move;

Rua Presidente Epitácío Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3054-2600 - www.nissannix.com.br

5, Na compra do modelo zero-quilómetro da Nissan Frontier

(2012/2013) o cliente obterá bônus no valor de R$ 3 mil se colocar
uma das seguintes opções de veiculo usado na negociação: (i)

PR
.

NVE
Nissan importado, diretamente pela Nissan do Brasil, ou fabricado no

� pais (Programa de Fidelidade) ou (ii) picapes (4x2 ou 4x4) ou outro
com tração 4x4 de qualquer natureza (Programa de Conquista), Em

ambos os casos, o cliente deve ser proprietário do veiculo usado há no mlnimo
seis meses (contados da data da emissão do documento). Os programas não
são cumulativos. O CPF/CNPJ do proprietário do veiculo usado, objeto da troca,
deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veículo. Este programa
também é válido para vendas diretas. Promoção válida até 3111 0/20 1.2. Todas as

condições de financiamento deste anúncio são válidas até 31/10/2012 ou até

quando durar o estoque de 3 unidades por veiculo e estão sujeitas a análise e

aprovação de cadastro. Frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de
confecção de cadastro de R$ 920,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil kin para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e
manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obtermais informações, consulte o manual de garantia Imagens
meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes veiculas estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculas Automotores.

2) Nissan Grand Uvina 1.8 S MT 12/13 Não R$ 51.990,00 LSG R$ 31 ,194,00 36 R$ 593,16 DOA:! 0% 0,14% 1,73% R$ 498,00 R$ 58,50 R$ 52.546,20

4) Nissan Frontier XE 4x2 MT 12/13 ,NãO R$ 86.390,00 CDC R$ 51.834,00 12 R$ 2.960,88 0% 0% 0,43% 5,29% R$ 490,00 R$ 58,50 R$ 87.364,56

Reduza a velocidade, preserve a vida. PROGRAMA
�

dlreçãoespeclal�
......CIIIIIIPI .........
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• Motor lO VHCE com 78CV
· Novo volante
• Para-choques na cor do veículo
• Brake light
• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

• Ar quente
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador, temporizador
e limpador do vidro traseiro

• Painel de instrumentos com
conta-giros

.

• Protetor de cárter
• Preparação de som

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Celta LS 1.0, Flexpower (Config: R9A), ano/modelo 20.12/2013, com preço promocional à vista a partir de R$ 22.690,00 ou através de plano de financiamento com 51,29% de entrada (R$
11.890,00), 60 prestações mensais de R$ 254,25 com taxa 0,98% a.m. CET: 15,53% a.a. Valortotal financiado: R$ 27.145,05. Classic LS 1.0, Flexpower (Config. R6R), ano/modelo 2012/2013,
com preço promocional à vista a partir de R$ 24.790,00 ou através de plano de financiamento com 51,78% de entrada (R$13.090,00), 60 prestações mensais de R$ 274,52 com taxa 0,98% a.m.

CET: 15,36% a.a. Valor total financiado: R$ 29.561,13. Captiva Ecotec 2.4, (Config. PDW), ano/modelo 2012/2012, com preço promocional à vista a partir de R$ 87.990,00 ou através do plano de
financiamento com 61,58% de entrada (R$ 54.490,00), 12 prestações mensais de R$ 2.867,06 com taxa de 0% a.m. CET: 5,06% a.a. Valor total financiado: R$ 88.894,68. Ofertas válidas para
o período de 24 a 28 de outubro de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com

modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE
- Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022

Conte Comigo

Respeite os limites de velocidade.
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Brasileiráo
-

Jogos definem
posiçõesda
Libertadores

Líderes não jogam hoje, em rodada desmembrada
por conta das eleições municipais pelo Brasil
JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com as eleições municipais
em diversas cidades do

país no domingo, a rodada do
Campeonato Brasileito terá a

maioria de seus jogos realiza
dos hoje.

Em São Paulo, o Corinthians
enfrenta o Vasco, às 16h20, no
Pacaembu. O Timão terá os

retornos de Alessandro, Fa
bio Santos, Paulo André, Ralf e
Paulinho, mas o desfalque de
Danilo, lesionado. No Gigante
ia Colina, o sonho Libertado
'es não se apagou. Renato Silva,
vlarlone e Ihon Cley devem ser

lS novidades.
Em Porto Alegre, o Inter en

renta o Palmeiras,' às 16h20,
la Beira Rio. Sem Damião e

)agoberto, Fernandão aposta
m Forlán e Rafael Moura, no
taque colorado. No Palmeiras,

Barcos têm sido decisivo e sur

ge como principal esperança. _

No Rio de Janeiro, o Bota
fogo enfrenta o Atlético-GO, às
18h30, no Engenhão. Empolga
do com a vitória contra o Figuei
rense, o Fogão segue acreditan
do na vaga na Taça Libertadores.
O meia Elkeson, pode ser a novi
dade no clube carioca.

Em Florianópolis, o Figuei
rense enfrenta a Portuguesa,
às 18h30, no Orlando Scarpellí.
Após 79 dias distante, o uru

guaio Loco Abreu deve retornar
ao time titular do Figueirense.

No Recife, o Sport enfrenta o

São Paulo, às 18h30, na Ilha do
Retiro. O Tricolor Paulista terá o

desfalque de Iadson, suspenso,
e Osvaldo com dores também
pode desfalcar.

Em Salvador, o Bahia en

frenta o Grêmio, às 18h30, no
Pituaçu. Gilberto Silva, poupa
do, desfalca o Grêmio'.

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO FR

APOSENTANDO Túlio Maravilha pode pintar
no Botafogo nas rodadas f'll1ais do Brasileirão

Na liderança
Fluminense vence o Coritiba
Na abertura da 33a rodada do Campeonato Brasileiro, o Flumi
rse tratou de desagradar quem torcia por um tropeço do clube. Os
iocas venceram o Coritiba por 2 a 1, no Engenhão, seguindo em
no forte ao título. Destaque paraWellington Nem, que colaborou
n um gol e uma assistência. NaVilaBelmiro, o Santos empatou emO com o Náutico e a torcida chiou. "Não podem só ficar olhando
a mim, esperando eu resolver", afirmou Neymar. No Moisés Lu
�lli, a Ponte Preta venceu o Cruzeiro por 1 aO, com-gol de Roger.

Oodles' CUp
A bola rola nesta tarde de sábado pela
segunda rodada da JaraguáOodles'
Cup, no GT Society. São 14 jogos na
rodada, sendo o prime�o às 14h20
e o último às 20h10. A programação
completa dos jogos pode ser acessada
no blogue www.avanteesportes.com.
parceiro do Portal OCP.

Parado
A chuva obrigou o cancelamento das
rodadas da Copa Interbairros e da
SegundaDivisão.Aprincípio, aCopa
Interclubes permanecemantida e será
uma opção para os amantes do futebol
na tarde de domingo. Já estána hora de
Iaraguá do Sul sonhar com um campo de
futebol sintético, com dimensões oficiais.

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Decisões
o futebol profissional de Jaraguá do Sul passa por um
momento ímpar. Duas finais simultâneas de Campeonato
Catarinense não é para qualquer cidade. Como diz seu hino,
o Iuventus ressurgiu para a vitória e seu futuro é glorioso. Hoje
começa a decidir a Segundona, contra o valente e perigoso
Guarani. Paramim, entra como favorito, aindamais depois dobaile de quarta-feira. Já o Jaraguá pode ser considerado uma
surpresa. Foi premiado por sua organização. Tem uma dura
missão na tarde de hoje, em casa, mas reúne plenas condiçõesde conquistar o título daTerceira Divisão. Basta lembrar que110 jogo só termina quando acaba", como diria o falecido
Vicente Matheus. Avante times Jaraguá do Sul!

�ra.ieço a. tolos reLas
.

38b votos le coJa.nçà.
lerosifa.los em, minha. ressoa..

Jy{u.ifo oGr�a.lo!
ju.a.rS 'L)e.ma.rchl

�-�
I l II l l www,.csm .. ind"br

,

•
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[uventus.a
180,minutos
do título

Tricolor joga por dois resultados iguais para
comemorar seu segundo título profissional

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

Henrique Porto

OJuventus está a 180 minu
tos de se sagrar campeão

catarinense da segunda divisão.
Caso a conquista se concretize,
será á maior dos 46 anos de
história . do clube, que conta

em sua galeria com três taças
de campeão municipal (1974,
1975 e 1982) e uma do estadual
da terceira divisão (2004).

Em tese, se o goleiro Wan
derson não sofrer gols nos dois
jogos finais contra o Guarani, o
tricolor comemora o título, pois
joga por dois resultados iguais

,

devido a melhor campanha no

computo geral. E se depender
do retrospecto do único atleta

que atuou em todos os jogos
da equipe até aqui, o torcedor

pode se empolgar. Em 24 jo
gos, Wanderson sofreu apenas

Está valendo o

título e precisamos
encarar com mais
seriedade ainda,
como se fosse o

último jogo das
nossas vidas.

Wan,l.lHiu··son, g·olei.l�o
do Ju'�Y·en.tu�s

20 gols, uma média de 0,8 por
partida. Em onze ocasiões o ar

queiro não foi vazado.
"A atenção tem que ser igual

a de todos os jogos. Lógico que
esses dois jogos têm uma aten

ção especial, pois está valendo
o título e precisamos encarar

com mais seriedade ainda, com
foco em casa lance, como se

fosse o último jogo das nossas

vidas", disse o atleta antes de
embarcar com a delegação para
Palhoça ontem. "Espero que
possa estar num dia bom e aju
dar a equipe", completou.
-v

A previsão do tempo para
amanhã naGrande Florianópolis
é de tempo chuvoso e o técnico

Pingo torce para que ela se con

cretize. "O campo deles é duro e

a bola quicamuito, prejudicando
'nosso-toque de bola. Com a chu-
va, a tendência é deixar o campo
maismacio", afirmou.

Ele segue com uma dúvida

para escalar a equipe, especi
ficamente no meio de campo.
Almeida sente dores nas cos

tas e deve ser poupado, abrin -

.

do espaço para Rogério SOUZq,
Márcio Goiano ou até mesmo

Serginho. Porém, a definição
de quem joga só acontece mo

mentos antes da partida.
A única alteração certa é

a manutenção. de Peixoto na

zaga, agora na vaga de Charles,
suspenso. Assim, a provável es
calação juventina conta com

"

Wanderson; Paulinho, Alemão,
Peixoto e Márcio Goiano; An
derson Pedra, Serginho, Rogério
Souza e Max; Kiko e Lourival.

Guarani e Juventus entram

em campo, às 16h, no estádio .

Renato Silveira, para os noven

'ta minutos iniciais da decisão.
A partida terá a arbitragem de

Rodrigo d'Alonso Ferreira, auxi
liado por José Roberto Larroyd
e Eberval Lodetti, todos do qua
dro da CBF. A partida de volta
acontece no João Marcatto, na
quinta- feira (1°), às 20h30.

r

IRlANE PORTO/AVANTE!

CONFIA:NÇA Luiza, Débora, Luciane, Alessandro, Guilherme e Nino estarão
em Palhoça para ajudar o Juventus a conquistar um bom resultado hoje

Eles estarão lá
O Juventus não estará sozinho em Palho

ça. Um grupo de torcedores se mobilizou para
acompanhar a equipe no primeiro jogo da deci
são. A ideia inicial era ir de van, mas no final os
juventinos optaram mesmo por se deslocar de

carro. Ontem, parte do grupo se encontrou no

estádio João Marcatto, para acertar os últimos
detalhes da viagem. O presidente Ierri Luft acre
dita que entre 30 e 50 torcedores devem viajar
para prestigiar a equipe.

Di são de Acesso

Leão quer subirmais um degrau
O Sport Club Iaraguá pode

conquistar seu primeiro título

profissional na tarde de hoje.
No estádio do Botafogo, recebe
o Caçador, a partir das 16h, pelo
segundo e decisivo jogo da final
do Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso. Esta é apenas
a segunda participação do Leão
doVale na competição.

Na partida de ida, no Meio

Oeste, o CAC foimais eficiente e

venceu por 1 a O. Agora, jogando
diante da torcida, o Iaraguá es

pera devolver a derrota e levar
a partida para a prorrogação,
onde joga pelo empate por ter
realizado uma melhor campa
nha na fase classificatória, onde
ambos terminaram empatados

em pontos, mas o Leão levou a

melhor no saldo de gols.
Outra curiosidade que mos

tra o equilíbrio entre os dois
times é o fato de três atletas es

tarem empatados na briga pela
artilharia. Tanto Sadan, do Caça
dor, como Zamorano e Thiago,
do Iaraguá, balançaram as redes
adversárias por seis vezes. Os
três estarão em campo amanhã
e terão a chance de se isolar na

liderança, que não vale troféu,
mas ajuda em projetos futuros.

"É a primeira vez que isso
acontece comigo, mas fico fe
liz em ter um companheiro de

equipe disputando a artilharia.
Sinal que o ataque está funcío
nando", comentou Zamorano,

que .defendo o Leão pelo se

gundo ano. "Independente da

artilharia,
.

nosso foco é o título.
Se eu puder dar o toque para
ele fazer o gol ou receber dele o

passe paramarcar, a alegria será
amesma", acrescentouThiago.

Apesar de eficientes no ata

que, nos três confrontos realiza
dos entre os clubes o placar foi 1
a O. O técnico Rafael Rocha tem
muitas dúvidas para a partida
decisiva, principalmente por
conta de lesões. Por este motivo,
disse não ter definido o time que
entrá em campo. "De momento
só posso dizer que a defesa será a
mesma de sempre. Domeio para
a frente, só vou decidir momen
tos antes da partida", afirmou.

-...::

, IRIANE PORTO/AVANTE!

I'AB,(�JjJltJA.1 I :Seml esquecer' OI gDUpo� ,Thiago e Zamorano duelam pela artilharia
•
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Pedreiro é condenado a 12 anos
Sandro Morais foi
morto em junho do
ano passado e colega
confessou o crime

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Oparanaense Marcelo Schill

reff, de 26 anos, foi conde
nado a 12 anos e seis meses de

prisão pelo homicídio qualifica
do de Sandro Rodrigues Morais.
A decisão foi tomada ontem

pelo Tribunal do Iuri de Jaraguá
do Sul. O réu e a vítima trabalha

vam na obra do colégio Macha
do de Assis, no bairro João Pes

soa, e teriam discutido no dia 11

de junho do ano passado.
Uma semana depois, Schill

reff foi preso e confessou ter

dado golpes de pá no colega,
mas alegou que Morais teria lhe
atacado antes com socos e usou

a pá para se defender. A vítima

Capotamento
Motorista
fica ferido

Um caminhão com placas
de Palmas, no Paraná, descia
a Serra de São Bento em di

reção a Corupá e ficou sem

freios. O caminhoneiro, de 33
anos, perdeu o controle do
veículo numa curva e capo
tou, por volta das 12h30 de

ontem. O motorista foi reti
rado do veículo com suspeita
de fraturas no braço esquer
do e levado ao Pronto Aten

dimento de Corupá.

EDUARDO MONTECINO

CRIME Jurados decidiram pela condenação por homicídio qualificado

foi morta com seis golpes, e os

jurados não acreditaram na

tese de legítima defesa, usada

pelo defensor do réu, Lodemar
Resner. "Eles discutiram e foi
uma fatalidade, eu acreditava

na desqualificação", disse, re

ferindo-se ao motivo fútil, um
dos agravantes do crime.

"As provas do processo com

provam a intenção do réu e a

condenação pelo Tribunal do

Iuri era esperada", disse o Pro

motor de Justiça Aristeu Lenzi.

O juiz Rafael Maas dos Anjos
lembrou ainda que a forma ba

nal como o crime foi cometido

pesou contra Schillreff.
O réu já havia sido conde

nado a cinco anos e seis meses

de prisão pelo crime de furto.
Acrescidos os 12 anos e seisme

ses pelo homicídio qualificado,
o tempo total de pena chega a

18 anos. Marcelo Schillreff já
cumpriu um ano e quatro .me
ses no Presídio Regional de Ia

raguá do Sul.

Roubo

Funcionário
é

flagrado
Um homem de 25 anos, fun

cionário de uma rede de esta

belecimentos comerciais, foi

flagrado roubando duas moto
serras do estoque, na manhã de

ontem, no bairro Nereu Ramos,
em Jaraguá do Sul. O vigilante
acionou a polícia por volta das
7h30 e o suspeito foi levado ao

Presídio Regional de Jaraguá do

Sul. A polícia civil vai investigar
se o acusado praticou outros

furtos no estabelecimento.
.

Carro-forte

Suspeito continua internado
o homem de 33 anos baleado em Schroeder, no dia 11 de outubro,

durante a prisão dos assaltantes a urn carro-forte, em Campo Alegre,
continua internado na UT! do Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

O suspeito foi atingido no braço e nas costas, e já passou por urna

cirurgia. Seu estado de saúde é grave. O outro suspeito, de 38 anos,

teve urn ferimento leve e está no Presídio Regional de Jaraguá do Sul.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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CADENZA
Sofisticação e luxo incomparáveis:.
Motor de 290 cv e faróisde xeoon.

CERATO
O sedã completíssimo,
imbatível nas comparações.
Câmbio automático
de 6 marchas
e rodas 17".

SOUl
O carro design superpremiado.
Câmbio automático de

SORENTO
O SUV para a família: 7 lugares e motor V6
de última geração com 278 CV.

U Jara.uá S:47 3275-
':11. :iJtowa demarQubba,B46-��pe

Bat (amboriú: 47 3360-9771
81:umenau (lt>ja (enilm : 47 3236-8000

1B1umenau (loja SR): 413323-1171

"mri e (SImwRoom):41305-0885
, 'nv e:473435-3595

AoriafJ11ópoUs: 48 3248-0711
São Jo'Sé: 48 3288-8777

Power Imporls
Blumenau • Bal. Camboriú .. laraguá do Sul

joinville • Horianópolis « São José

Promoção válida até 31/1012012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 32.100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.358,63. Valor total a prazo: R$ 64.707,18. Para o Kia Soul

código U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entradamínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,10. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza código Z.555: R$ 124.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas
fixas de R$ 2.643,20. Valor total a prazo: R$ 125.886,71. Para o Kia Sorento código S.558: R$ 121.400,00 à vista. e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incluso nas

parcelas. TC (farifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não
inclusas nas parcelas. Paramais informações, consulte a ooncessionária de sua preferência.. Frete não incluso, fretemínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ C

,.

t d I
11

d5.000,00 variável de acordo oom omodelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5unidades parao KiaCeratocódigoE.283, 5unidades para o Kia In·o· e' seg.. u. r'a·n' sa.. ,.v·a V'I' .·as ..Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorento código S.558. Fotos ilustrativas.
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Valorização
Homenagem
aos Pracinhas

v-§rt1de.ço t1 todos reLos
3gb votos de. co0it1TlÇt1

de.rosita.dos e.m minha. resset1.
)v{uito oGrjt1do!
jUctTe1)e.f!UU"chL

Representantes
da FEB-Museu da
Paz, de Jaraguá do
Sul, recebem hoje,
no 62° Batalhão
de Infantaria, em
Joinville, o diploma
"Amigo do Batalhão".

Cuidado
Se as mães não abrirem
o olho, suas filhas vão
crescer sob a tutela
do desrespeito.
Luiz Carlos Prates

Página 3

Mulheres sobre duas rodas
-

A estudante AndrieUy (foto), 18 anos, se prepara para ter
a CNH e sonha em pilotar umamoto grande. No dia 15 de

.
novembro aeonteee evento para reUDir as amantes das
motocicletas em Santa Catarina. Interessadas em,participar
podem se inscrever até amanhã. Página 20

EDsino público
Escolas estaduais começam
amatricular novos alunos

Legislativo
Projeto da Ficha Linipa deve
se�votadohoje naCâmara
Proposta que institui a lei que impede a
contratação para cargos comissionados de

pessoas condenadas na Justiça será analisado
novamente pelos vereadores. Página 4

Perigo
Família de jovematingidapor
ponto de ônibusquer explicaçõe
Acidente ocorrido na sexta- feira passada, no
bairro Três Rios do Norte, deixou adolescente dE
14 anos ferida na cabeça. Diretoria de Trânsito

investiga as responsabilidades. Página 19

As 32 unidades da região atendem inscrições
de estudantes para o ano letivo de 2013 de

hoje até o dia 5 de novembro. Pais fazem fila

para garantir as vagas. Página 7
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solUções construtivas

(47) 337·'·631\l . (47) 84Q64447
www.prorna.com.br- cçmercia.J@proma.c(lTl1.'l:Jr
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Parlamento

europeu
Integrantes do Parlamento Europen
para as Relações com oS,Países.do '

Metcosulparticiparão de "reumão de
negócios na Federação das Indústriàs
(Fiesc), hoje, em Florianópolis. O
encontro tem o objetivo de incrementar
as relações comerciais e promover a

cooperação entre SantaCatarina e os 27

Estados-membros daUnião. "Embora
aEuropa esteja vivendo ummomento
de grande desafio no plano econômico,
o encontro é muito iinportante para
Santa Catarina e para o Brasil porque o

Parlamento Europeu tem papel decisivo
.

na aprovação ou rejeição de uma série
de assuntos estratégicos, COID.O '� a,;çordQ

"'>, 'f,
'., .. ·'i' ",T;J,";'_'''''} ,t

de cooperaçãoMercosul - Europa",
afirma o diretor de Relações Industriais
e institucionais da Fiesc, Henry
Quaresma.Até por laços culturais, nossa
região m,ap.té� forte.relacion·

.'

�9
'comerç" s; ';í 'áR ."

Balaroti
Esta forte r�& de lojas dematerial
de construção, que tem sua sede .

','li
"

,!i

em,Curitiba;está levantando lôJá .

em Iaraguádo Sul, na rua Bernardo.
Grubba. A rede atualmente conta
com 1710jas, das quais três estão
�m Balneário Camboriú, São José e

Joinville, e tem em construção mais
uma unidade em Blumenau e :Em
Jar,�guá, alola, qu"e de�e seJ,\iF1'tl�gpraga
em abril do ano que vem, cleverâ\:.·· .

.

proporcionar 80 empregos diretos. O
mercado de material de construção
experimentou um crescimento

significativo ao longo dos últimos anos
ea entrada de novos competidor�s
deyeràéllunentâr ainda1:m�� ilS.!.ºp,gõ�s '

à dlsposíção do oonsuníidot (ia\];,�gião•.
11.,1

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Turismo
A revista "Viagem e Turis
r\mo" da editora Abril, di

vulgou os vencedores do ano.

Santa Catarina foi eleita pela
sexta vez seguida o melhor
Estado do Brasil para turismo.
Também foram eleitos: como
melhor resort de praia o Cos
tão do Santinho, como melhor
companhia de ônibus aViação
Catarinense, como melhor re-

sort de campo o Plaza Caldas
da Imperatriz e como melhor

parque temático o Beto Car
rero World. Bombinhas ficou
entre as praias mais bonitas.
Santa Catarina têm potencial
para atrair, além da visita dos

brasileiros, também turistas

estrangeiros, pois, além das

atrações premiadas, temos

muito mais para oferecer.

DIVULGAÇÃO

-Abastecimento de 'grãos
A Secretaria deAgricultura e da Pesca de SC segue
seus contatos junto aoMinistério daAgricultura para
garantir o fornecimento de milho para a avicultura do
Estado. O preço deste grão está encarecendo muito
a atividade e as margens estão ficando cada vezmais

.

apertadas. Já existe forte sinalização de que a atividade
vai amargar uma retração no Estado.

Revolução industrial
As grandes oportunidades para as empresas sempre estiveram
muito ligadas à possibilidade de, no momento certo, embarcar
em uma grande tendência ou revolução industrial. As grandes
revoluções que o mundo conheceu foram a do vapor, da
eletricidade e da informação. Será que não existe mais

nenhuma revolução por ser implementada?

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04705
1 ° 32.975 500.000,00
2° 87.644 32.600,00
3° 00.048 32.000,00
4° 52.993 31.600,00
5° 51.029 30.446,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1292
10 - 21 - 22 - 31 - 32
36 - 40 - 45 - 48 - 52
57 - 59 - 66 - 71 - 78
86 - 89 - 91 - 92 - 96

MEGASENA
SORTEIO N° 1437
22 - 23 - 26 - 37 - 38 - 48

QUINA
SORTEIO N° 3031
07 - 12 - �5 - 43 - 58

www.ocponlíne.com.br
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CSWMobile
Com a acelerada penetração dos iPad e

iPhone no mercado executivo, a Consistem

disponibiliza a versão móvel de seu sistema

corporativo CSW. Com esta ferramenta, o
empresário em viagem não precisa deixar de
verificar nenhuma das informações da empresa
que consulta quando está em sua base. Uma

inovação é que as visões gerenciais podem ser

configuradas de acordo com o perfil de cada
usuário, pois é uma ferramenta personalizáveL

Combustíveis
A Petrobras continua pressionando o

governo pela liberação de novo aumento
nos combustíveis. Esta disposição ganha
mais força diante das cotações elevadas
do petróleo no mercado mundial e a

necessidade da estatal de sustentar os
investimentos. A outra alternativa - venda
de ativos no exterior - não está ocorrendo
ainda e a frota brasileira - a exemplo de
nossa região - não para de crescer e está

ampliando cada vezmais o consumo. O

governo reluta, pois teme uma pressão
aindamaior na inflação.

Ensino à distância
Segue em tramitação na Assembléia
Legislativa de SC projeto de lei

complementar que visa estender o benefício
das bolsas de estudo destinadas aos alunos
do ensino superior presencial também para
os da educação à distância. Trata-se de
uma iniciativa do deputado Carlos Chiodini,
que visa oferecermelhores condições de
estudos para os que têm dificuldade para
conciliar horários de um curso presencial.

Revendas
A Consistem, tradicional fornecedora de
software corporativo, está ampliando sua

atuação no mercado através da abertura de

parceiros que comercializam seus produtos.
Além das três revendas já definidas
recentemente, até o final do ano a empresa
deverá confirmarmais dez parcerias,
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Há-urna p,reoGupação em ordenar. as matrículas'
pelo zoneamento. Esse critéjio deve .ser levado em

" conta, pelos familiares, .mas eles não podem ser cri
.ticados ao escolher qual seria a melhor escola para
seu filho. Essa situação poderia ser, solucionada se

todas as escolas tivessem um padrão alto de qualída-
,

de. Como há ceita disparidade, é normal que os pais,
procurem as unidades melhor conceituadas. Dessa
forma, não h� lei de zoneamento capaz de competir
com a qualidade de ensino oferecida,

,

,

.

)_, ",: :'p"
.

' .', '

estarem-nas salas de aulas, as famílias de crianças, e
j6!�ns quebuscam aqualificação básica para se, tor -

'

narem 1J.� futuro I?rofiss�onais 'com condições de ter

llIl1,a boa qualidade de vida sofrem.'
, .,

,

MesiJ?;.p qu�, haja' avanços .eni melhorias na for-
'_ _ ". ;;; IS" "', �.

SENHAS
..

o leit()r

Gestão por desempenho
"Cm tempos de eleição e acom

Lpanhando as notícias políti
cas e debates de candidatos no

País, fiquei pensando que, para
ser político, algumas competên
cias deveriam ser obrigatórias,
Talvez sejamania de quempensa
emcompetênciasegerenciamen
to do desempenho todos os dias
trabalhando com executivos nas

organizações,Mas, eporque não?
As empresas não têm competên
cias, cidades e governos também

não, são as pessoas, os seus go
vernantes que exercem compe
tências para fazer o seu melhor,
aportam conhecimento, habili
dade e atitudes adequadas para a
posição que ocupam e são avalia
dos quanto ao seu desempenho.
Portanto, não seria pedir muito
que nossos representantes polí
ticos passassem por periódicas
avaliações de desempenho, por
feedbacks 3600 (em que todos
avaliam todos), levantamento de
clima organizacional, programas
de treinamento e desenvolvi
mento e que tivessem também

planos transparentes de carreira
e sucessão, Precisamos aprender
a usar a liberdade e sermos cida
dãospró-ativosnesta construção,
reforçando um sistema merito

crático, justo e de qualidade.Cada
um assumindo a liderança que
lhes cabe de forma participativa
e responsável pelo bem comum,
isso paramim é sustentabilidade
humana. Remuneração? - Me

ritocrática, participação nos re

sultados. Utilização de recursos?
- Auditaditorias independentes
e um bom sistema de complian
ce. Muita pressão? Trabalhar so
bre pressão seria mais um pré
requisito. para ser político, aliás
comum nas empresas, e já bem
adotado pelos profissionais da
iniciativa privada, gritos emurros

sobre as mesas fazem parte de
um passado nada saudoso, Infe
lizmente, estas atitudes ainda são
comuns nas discussões políticas,

Carla Vlft1IOnd
Consultora

fColnpa:uL"'tilb.f.� fliI8i" StUJJ� qflPpJl:wtli�i,(Jul. J�SCI.·ff'Ii1'a'·'JlfU�)S�
'I Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoê'ocorreíodopovo.com.br;

redacao@ocorreiodopovo.com.br

-

Uma frase maldita!
/\ frase quevem a seguir tem-me incomodadomuito
I\nos últimos dias, não vou sossegar enquanto não
ficar sabendo que o seu autor caiu de uma escada.. , A
frase é nojenta, tenho-a usado nos meus comentários
de rádio, na tevê, nas palestras e agora aqui.

O autor da frase deve ser um grande amigo
do demônio, devem ser muito amigos, só um gê
nio do mal pode fazê-la, mas não se surpreenda,
há vários deles aqui por perto. A frase que me tem

queimado as vísceras foi dita por um candidato ao

Senado dos Estados Unidos, Richard Mourdock.
Em campanha, dia destes, ele disse exatamente o

seguinte: - "Se de um estupro resultar gravidez não
se a interrompa, foi vontade de Deus, Deus gera a

vida .." Ouviste bem, leitora? Pelo raciocínio estú

pido, boçal, dizendo o que disse, o sujeito deixou
muito claro que um estuprador que engravida uma
mulher não pode ser punido ... Mas é claro, se a gra
videz que gera a. vida foi por vontade de Deus, o
estuprador seria um agente desse deus .. , Qualquer
criança de seis ou sete anos faz logo essa inferência
óbvia. E um cara desses, igual a muitos por aqui,
quer legislar no Congresso dos Estados Unidos,

Dia destes, falei aqui da garota Malala, baleada
na cabeça por um mentecapto do Talibã que não
admitia o trabalho da menina, educando "às es

condidas" outras meninas iguais a ela e proibidas
de tudo por ser mulher... Quando digo que os hor
rores da novela Gabriela não são coisa de novela,
há quem torça o bico.

Se asmães não abrirem o olho, suas filhas vão cres
cer tuteladas, mandadas, surradas, dominados por va
gabundos que acham que os homens são a virtude e

as mulheres a origem do pecado, Que um deles diga
isso na minha delegacia; irá - depois da "entrevista" -

direto para o dentista, se puder chegar até lá...

Velhice
Alguns retoques eu admito, pintar cabelo, uma

ajeitadazinha na face, coisamínima, vá lá, mais que
disso é leviandade perigosa. Dou como exemplo
alguém se intoxicar com perigosos hormônios an

tienvelhecímento. Os médicos sensatos estão de
saconselhando ou proibindo o uso desses hormô
nios, eles não produzem o efeito "rejuvenescedor"
prometido e levam contundentes prejuízos à saúde
das pessoas. Quem não quiser envelhecer não quer
viver... E para viver bem, o melhor remédio é "reju
venescer" a cabeça, Por dentro,

Ele
.

Dia destes, a Fátima Bernardes deu trela para o

UmaDuarte, que foi levado aoprogramadelaparacon
tar um pouco mais da longa vida artístiça dele. Uma
não parou quieto, contou histórias, lembrou vivências
de sua longa jornada e ainda declamou um poema
que ele deve estar recitando até agora, de tão longo.. ,

Como ele consegue tudo isso aos 83 anos? Sendo um

garoto para avida, amando o que faz, Esse é o segredo.
Fosse outro, estaria aposentado, "molhando" o pijama
e se queixando da vida. Grande Lima!

Falta dizer
Falta dizer que o pessoal que corrige as provas do

Exame Nacional do EnsinoMédio (Enem) estáperden
do os cabelos de desesperança diante do que lê nas re
dações feitas pelos "jovens". Irão eles escrevem "iram",
isso é o mínimo, Fogem do tema, não concordam os

verbos, o vocabulário éminguado, um horror. E vão ser
"doutores". Vão sim, doutores do fracasso. Mas sabes
o que é? Neste momento, eles devem estar passando
umamensagem, como a cara deles, no "Face" ounuma
rede qualquer desses indigentesmentais.. , Regra geral.
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Ficha Limpa

Projeto original deve serpriorizado
Depois de ser discutida
a possibiliade de receber
novas emendas, projeção
é que proposta de lei seja
votada hoje nà forma que
foi elaborada

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprojeto que institui a Lei da Fi
cha Limpa para cargos comis

sionados do Executivo e Legislativo
de Jaraguá do Sul deve entrar em

segunda votação na sessão desta
. noite. Em primeira votação, no dia
16, o projeto foi aprovado por una

nimidade, recebendo oito votos.' O
vereador Ademar Winter (PSDB) se

absteve de votar e o legislador Ade
mar Possamaí (DEM) não estava

presente.
Winter decidiu pela abstenção de

pois que sua emenda ao projeto origi
nal foi rejeitada. A proposta suprimia
dois itens do texto e recebeu cinco
votos contrários, dos vereadoresAma
rildo Sarti (PV), IsairMoser (PRB), José
Osório de Ávila (PSD), Justino da Luz

(PT) e Lorival Demathê (PSD), e qua
tro votos a favor, dados pelos parla
mentares Jaime Negherbon (PMDB),
Natalia Petry (PMDB), Jean Leutpre
cht (PC do B) e pelo próprio autor da
emenda, AdemarWinter.

Um dos autores do projeto, o ve

reador Leutprecht acredita que a

proposta seja votada da forma origi
nal. Porém, ele não descarta a pos
sibilidade de aparecer uma emenda

que possa aperfeiçoar a proposta.

ALGUNS PONTOS DA LEI DO FICHA LIMPA

É vedada a nomeação para cargos em comissão, no âmbito dos órgãos do Poder Executivo
e do Poder Legislativo Municipal, das pessoas inseridas nas seguintes hipóteses:
• Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado;

• Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiadopelos crimes:

contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público; centro o patrimônio privado,
o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente ou a saúde
pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver
condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e

valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo ou hediondos; de redução à condição análoga
à de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

• Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade;
• Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a

terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político;
• Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por
corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha
ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma;

• Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida
.

por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito;

• Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente,
em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciário;

• Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo
prazo de oito anos, cantado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

• Os membros do Governo do Estado, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, que
forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham

pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de oito anos.

Opinião dos vereadores
• JEANI LEU1PRECHT' (PC do B), é um dos autores dapro
postas original. Ele afirmou que o projeto deverá ser votado
na forma como foi proposta, mas avalia que há possibili

.. dades de emendas, desde que elas aperfeiçoem a propos-
ta apresentada.

a possibilidade de que emendas sejam apresentadas, o vereador disse des
. conhecer as alterações e que,' se entrarem em votação, irá analisar a postura
legal das propostas.

• ADEMAR POSSAMAI (DEM), que não pode estar pre
sente na primeira votação do projeto, disse que irá votar na
sessão de hoje favorável ao projeto original. Sobre as emen

das supressivas que estariam sendo discutidas nos bastidores,
. o vereador disse que não tem conhecimento e que, se forem

apresentadas para votação, irá avaliar o teor antes de votar.

• .JAIME: NEGHERBONI (PMDB), vice-prefeito eleito, dis
se que vaivotar a favor do projeto original da Ficha Limpa e

que não pretende propor alterações, mas informou que irá
analisar as emendas ao texto, se apresentadas. Além disso, o
vereador afirmou que a aprovação do projeto vai.refletir na
formação da próxima estrutura do governo. Segundo ele,
quem estiver enquadrado nalei não será nomeado.

• AMARILDO SARTI (PV), disse que pretende votar a favor
do projeto original e contra as emendas. "Se é para fazer um

projeto de Ficha Limpa, que ele seja rigoroso, se não, nem

precisa fazer", declarou. "Para que o projeto valha a pena, tem

que ficar proibido também aqueles condenados em segunda
.

, instância, isso para que os honestos sejam valorizados e sir
vam de exemplo", disse Sarti.

• FRANCISCO ALVES (PT), confirmou a intenção de por
em segunda votação hoje o projeto da Ficha Limpa, en
tretanto, ressaltou que a pauta só é elaborada no dia da
sessão. Sobre seu posicionamento em relação ao projeto,
o vereador informou que irá agir conforme as diretrizes
do partido.

• lORIlVAl DEMATHÊ €PSD), também é favorável ao pro
jeto original e repudia as emendas que podem enfraquecer
amatéria. "Eles fizeram o projeto e agora estão se sentindo

prejudicados", declarou o vereador, referindo-se aos auto

res da matéria - Jean Leutprecht, Natália Petry, Francisco
, Alves e Justino da Luz.

.' JUSllNIO DA LUIZ (PI), afirmou que não costuma mu

dar o voto, referindo-se ao seu posicionamento favorável ao
projeto original quando da primeira votação damatéria. Po
rém, o petista comentou que irá votar na sessão desta noite
de acordo com as diretrizes do partido, que realizou reunião
na noite de ontem. Entre os temas da pauta estava a questão

das emendas ao projeto. Segundo o presidente do partido, Riolando Petry, a
princípio a proposta é de apoiar a aprovação do texto sem as emendas.

., ADIU � • lER (PSDIl), autor da primeira proposta
de emenda ao projeto, que suprimia dois itens do texto, dis
se que desta vez não irá propor nenhuma alteração e que irá
votar favoravelmente ao projeto original. Sobre a possibilidade
de novas emendas ele questiona' os motivos que levaram os

parlamentares a sugerirem alterações somente agora, depois
de o projeto já estar tramitando na Casa há cerca de um ano.

• 105 ": OZÓ O DE ."�lnA (PSD), líder de governo na

Câmara, disse que não irá pedir vistas ao projeto na ses

são de hoje, pois deseja a aprovação da matéria o mais

rápido possível. Ávila afirmou ainda não saber se irá vo
tar favoravelmente à proposta na segunda votação e que
irá se posicionar-conforme os demais parlamentares. Sobre

• A equipe do OCP não conseguiu entrar em contato com os vereadores
Natália Petry (PMDB) e Celestino Klinkoski (PV).
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Sem previsão de atendimento
A última data apresentada pelo pre
r1feito de Massaranduba Mario Fer

nando Reinke (PSDB) para que fosse

entregue o Hospital Municipal não será

cumprida novamente. A previsão era

entregar definitivamente a tão aguarda
da unidade no dia 11 de novembro, ani
versário do município. O atraso deve-se
às dúvidas de como será a administra

ção do hospital entre os vereadores.
A prefeitura encaminhou um proje

to que pede a autorização do municí

pio em fazer uma parceria com o Insti
tuto Adonhiran de Assistência à Saúde

para administrar a unidade. "Ontem, o
presidente do Instituto, Nilson Naya,
deveria participar da sessão na Câmara
de Vereadores para tirar as dúvidas dos

parlamentares.
Entretanto, a apresentação foi can

celada e não existe uma data definida

para o encontro acontecer. Conforme

informações, o cancelamento foi por
que a sessão era itinerante, ou seja, vai
acontecer fora da sede do Legislativo,
mais precisamente na comunidade de
Guarani - mirim. Isso inviabilizou a pre
sença do presidente do Instituto.

O estranho é que essa audiên
cia com Nilson Naya estava marcada
desde a semana passada. Enquan
to isso, nesse vai não vai, os morado
res terão de esperar mais um tempo
para usar as estruturas do. hospital.
Para evitar mais um desgaste, o prefei
to prefere não fazer um prognóstico de

quando serão abertas as portas da uni
dade de saúde para o atendimento ao

público. É uma medida cautelosa. Con

tudo.espera-se transparência para que o

hospital não cause prejuízo à população.
Agora é aguardar para qúe o proces

so de discussão no Legislativo não seja
atropelado e que os moradores sejam
ouvidos sobre a melhor forma de ad

ministração, pois é perceptível que há

divergências sobre a gestão. De um lado
a administração tenta emplacar um ins
tituto para fazer o gerenciamento da
unidade e, de outro, os vereadores da

oposição querem mais informações e

reclamam que desconhecem o contrato

que será assinado. Enfim, -quem precisa
ser atendido são os munícipes.

EDUARDO MONTECINO

."'.�

BEM conversa co
O presidente do Partido Democrata em Jaraguá do Sul, Adernar

Possamai, esteve reunido ontem com o prefeito eleito Dieter
Ianssen (PP) para discutir o novo governo. O que não ficou de

fora da pauta foi a composição da nova administração. O partido,
.

que compôs a aliança vencedora das eleições, deve apontar
alguns nomes para ocupar cargos de segundo escalão.

Hoje é dia 'de
duas sessões
A sessão da Câmara de Vereadores de Jaraguá '

do Sul realiza suas sessões nas terças-
feiras. Hoje, excepcionalmente, haverá
duas. Uma será às 18h e outra às 19h. Isso

porque a sessão do dia 18 foi cancelada
devido ao falecimento do ex-prefeito Durval
Vasel. Apesar da dose dupla, somente o

projeto da Ficha Limpa deve entrar em

votação. Os demais, que tratam de outros
temas polêmicos, como o dos pedidos de
informação, concurso público, do crematório
e o Plano Municipal de Saneamento Básico

permanecem parados

Projeto animais
O veto da prefeita Cecília Konell'(PSD)
ao projeto que regulamenta as vendas de
animais domésticos poderá ser votado hoje
pela Câmara. Caberá aos parlamentares
manter o veto da prefeita ou respeitar
amobilização dos simpatizantes que
participaram das sessões para pressioná-los
nos dias da votação.

Ficha Limpa
o projeto de lei 416/2012 que trata da
Ficha Limpa está prestes a completar um
ano na Câmara deVereadores de Iaraguá
do Sul. Ele foi encaminhado no dia 17 de
novembro do ano passado. Os autores são
os petistas Francisco Alves e Justino Pereira
da Luz, além de Jean Carla Leutprecht
(PCdoB) e Natália Lúcia Petry (PMDB).

Deve ter emendas
Até ontem, o projeto da Ficha

Limpa não tinha recebido
nenhuma emenda. A expectativa é

que durante o dia de hoje surjam
alterações na proposta original.
Ontem à noite, o PT se reuniu

para definir o posicionamento
do partido e, consequentemente,
dos vereadores. Tudo indica que
os parlamentares vão votar pela
manutenção do prQj�to p,>�iginal.,· : r, i

ERRATA
Por um erro de edição, a foto que foi publicada na

coluna Plenário, da página 6 da edição de fim de se- '

mana, dias 27 e 28, não é da vereadora Natália Lúcia

Petry, mas da psicóloga Maria Natália Machado.

Em Brasília
A busca de recursos para o próximo
mandato já iniciou. Uma comitiva
liderada pelo prefeito de Massaranduba
Mario Fernando Reinke (PSDB) está
viajando hoje para Brasília. Além do

mandatário, o vice-prefeito, o secretário
de planejamento e os vereadores
Pier Gustavo Berri (PMDB) e Mauro
Bramorski (PSD) farão visitas avários .

ministérios e na Petrobrás em busca de
investimentos para a r?róJiwil gestão.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escnto os motivos da sua recusa, dentro do prazo
legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO

Apontamento 226653/2012 Sacado ABRAMO URBANSKI Endereço. RUA FRANCISCO HRUS
CHKA 874 - SAO LUIS - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89253-600 Cedente: BVFINANCEIRA S.A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécíe: CBI - N°Titulo' 251017249 - Motivo falta
de pagamentoValor: R$ 2.884,02 - Data para pagamento. 05/11/2012- Valor total a pagar R$3 535,95
Descrição dos valores' Valor do título R$ 2884,02 - Juros: R$ 577,76 Emolumentos: R$1l,60 - PubLI
cação edital' R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$16,27

Apontamento 226388/2012 Sacado ADELAR MATIAS Endereço' R JOAO MORETTI 85 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP 89254-170 Cedente JAMATEX COM EQUlP. TEXTEIS LTDA Sacador - Espécie:
DMl - N° Titulo 41033008 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 275,60 - Data para pagamento
05111/2012- ValOI total a pagaI R$352,43 Descrição dos valores Valor do título R$ 275,60 - Juros. R$
1,10 Emolumentos' R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento 226550/2012 Sacado AGRlCOPELADM DE BENS LTDA Endereço R 25 DE JULHO,
220 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEpo 89259-000 Cedente. GATTO MATERIAIS & TRANS
PORTES Sacador - Espécie' DMI - N° Titulo: 000442 - Motivo. falta de pagamento Valor R$ 306,66
- Data para pagamento 05/11/2012- Valor total a pagar R$376,98 Descrição dos valores' Valor do
título R$ 306,66 - Juros R$ 7,15 Emolwnentos. R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$
23,20 - Diligência R$ 5,27

Apontamento' 226522/2012 Sacado ANA CLAUDIA OECKSLER DE MACEDO Endereço RUA CE
CILIA PMARQUARDT 70 - RAU - Jaraguá do SuI-SC - CEpo 89254-330 Cedente BV FINANCEIRA S A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie. CBI - N° Titulo: 251000061
- Motivo: falta de pagamentoValor R$ 5.305,65 - Data para pagamento 05/11/2012-Valor total a pa
gar R$6.974,84 Descrição dos valores Valor do título R$ 5.305,65 - Juros' R$ 1 593,46 Emolumentos'
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento. 226525/2012 Sacado. ANDERSON NOGUEIRA Endereço: RUA FRANCISCO GRET
TER 05 - Iaraguá do Sul-SC - CEPo 89265-827 Cedente. BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N° Titulo 131033435 - Motivo falta de

pagamento Valor: R$ 5 816,73 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$7.574,10
Descrição dos valores: Valor do título' R$ 5 816,73 - Juros: R$ 1 663,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 35,89

Apontamento 226406/2012 Sacado. ANDREALVES Endereço. RUAADELLE HERMANN 214 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente GEFERSON GEAN FISCHER Sacador. - Espécie. DMI - N'Titu
lo: 005/03 - Motivo' falta de pagamentoValor R$ 360,00 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor
total a pagar R$470,19 Descrição dos valores. ValOI do título: R$ 360,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 226687/2012 Sacado BELGA EMPREITEIRAITDA Endereço: AV. JARAGUADO SUL,
2265 - CENTRO - JOINVILLE-SC - CEPo 89247-000 Cedente. VOGELSANGER PAVIMENTACAO ITDA
Sacador. - Espécie: DMI --NO Titulo: 6806 - Motivo falta de pagamentoValor R$ 424,50 - Data para
pagamento' 05/11/2012- Valor total a pagar R$494,48 Descrição dos valores: Valor do título R$
424,50 - Juros R$ 2,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência' R$ 9,96

Apontamento. 226171/2012 Sacado' BRAS O COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Endereço:
RUAAFFONSO BARTEL 137 - Iaraguã do Sul-SC - CEpo 89256-110 Cedente. BFACASSESSORIA CO
MERCIAL E FOMENTO LTDA Sacador: L R BREDAME Espécie: DMI - N°Titulo' 1001 - Motivo' falta
de pagamento Valor R$ 551,00 - Data para pagamento. 051ll/2012- Valor total a pagar R$625,07
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 551,00 - Juros: R$I,46Emolumentos: R$II,60 - Publicação
edital' R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência' R$ 14,71

Apontamento' 226526/2012 Sacado CLEYTON LOUREIRA Endereço RUA EURICO DUWE 1181
- Iaraguã do Sul-SC - CEP 89264-000 Cedente' BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBI - N" Titulo 131035890 - MOTIVO. falta de pagamento
Valor: R$ 2 992,58 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valortotal a pagar R$3 839,53 Descrição dos
valores' Valor do título: R$ 2.992,58 - Juros. R$ 768,09 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226471/2012 Sacado' CRISTAL TURISMO E TRANSPORTES LTDA Endereço' RUA
ADOLF PUTTJER, 199 - BARRA DO RIO MOL - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente' VIDROBUS VI
DROS PARA ONIBUS LTDA Sacador: - Espécie. DMI - N° TItulo' 6835 - Motivo falta de pagamento
ValOI. R$ 435,00 - Data para pagamento' 05/11/2012- Valor total a pagar R$511,45 Descrição dos
valores' Valor do título: R$ 435,00 - Juros R$ 0,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência R$ 17,83

Apontamento. 226532/2012 Sacado DIOGO LUIS DA SILVA Endereço: RUA IRMAO LEANDRO
1939 - VILA LENZI- Iaraguá do Sul-SC - CEPo 89252-470 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251002062 - Motivo' falta
de pagamentoValor R$ 4.978,37 - Data para pagamento 051ll/2012-Valortotal a pagar R$6.455,50
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.978,37 - Juros. R$ l(liOO,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital' R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência' R$18,65

Apontamento. 226521/2012 Sacado: DIRCEU ALVES USBOA Endereço RUA UNAW SCHWARZ
S/N LT 17 - TRES RIOS DO SUL - Iaraguã do Sul-SC - CEpo 89254-220 Cedente: BV FINANCEIRA S.A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador. - Espécíe: CBI - N° Titulo 131032967
- Motivo' falta de pagamentoValor R$ 2.707,13 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a
pagarR$3.578,68 Descrição dos valor es: Valor do título. R$ 2 707,13 - Juros' R$ 789,57 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$ 24,08

Apontamento: 226458/2012 Sacado: DOUGLAS FERREIRAPEREIRA Endereço RUAVENANCIO DA
SILVA PORTO 129 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-230 Cedente: IMOBIUARIA CIZESMOB LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo. 15/2011011 - Motivo. falta de pagamento Valor: R$ 589,31 -

Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$664,27 Descnção dos valores: Valor do
título R$ 589,31 - Juros: R$ 2,35 Emolumentos R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento' 226533/2012 Sacado. EDSON LUIZ SILVA Endereço: ESTRADA GARIBALDI 6970 -

GARIBALDI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131027323 - Motivo: falta de
pagamento Valor R$ 3 361,72 - Data para pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagar R$4 675,98
Descrição dos valores: Valor do título' R$ 3.361,72 - Juros: R$ 1 212,46 Emolumentos' R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento. 226173/2012 Sacado' EWNE CRISTINA MAFFEZZOLU Endereço' RUA DOS IMI
GRANTES 300 APTO 11 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-340 Cedente: SL SERVICOS DE CO
BRANCAS LIDA Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 02/06-EC - MOTIVO: falta de pagamentoValor:
R$ 230,00 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$306,34 Descnção dos valores:
Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Con

dução' R$ 23,20 - Diligência. R$ 17,83
I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 226520/2012 Sacado: ELIANE CORDEIRO Endereço' RUA PRIMEIRO DE MAIO 32
- Iaraguá do Sul-SC - CEpo 89254-400 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 251020316 - MOTIVO: falta de pagamento
Valor: R$ 3.408,76 - Data para pagamento: 051ll/2012-Valor total a pagar R$4.110,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.408,76 - Juros: R$ 627,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 226782/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA
NOVA 635 SALA5 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIAADELAlDE FLORES
EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 100294/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 93,75
- Data para pagamento: 05/1112012- Valor total a pagar R$162,14 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 93,75 - Juros. R$ 0,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226462/2012 Sacado: FABIO RIBEIRO Endereço: RUA WERNER MARQUARDT
LT 107 - AGUA VERDE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-794 Cedente: PARIZOTTO COM DE MAT.
CONSTRUCAO LJDA Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 185/2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 265,00 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$340,23 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 265,00 - Juros: R$1,06 Emolumentos. R$11,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 226689/2012 Sacado: FERNANDA REGINA DE SOUZA E SIL Endereço: RUA PRESI
DENTE EPITACIO PESSOA 50 SALA O - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente:
INNEDITA I E D T C ASSOCIADOS Sacador - Espécie: DMI - N° Titulo' 16829/ - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 450,00 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valor total a pagar R$532,86 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 15,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226519/2012 Sacado: FLAVIO PASA Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA SILVA 418
- Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-390 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N° Titulo: 131033445 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 4 932,15 - Data para pagamento: 05/1lI2012-Valor total a pagar R$6.417,66 Descrição dos
valores. Valor do título: R$ 4 932,15 - Juros: R$ 1.410,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento 226527/2012 Sacado: FLEX - ACAO CONFECCOES LTDA ME Endereço: R PAUUNA
DEMATHE PICOLLI 81- JARAGUADO SUL - CEpo Cedente' BVFINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N° Titulo: 251016284 - Motivo' falta de

pagamentoValor R$ 8.326,52 - Data para pagamento. 051ll/2012- Valor total a pagar R$10.110,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.326,52 - Juros. R$ 1.709,71 Emolwnentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital' R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento 226518/2012 Sacado' FRANCISCO PEDROSA FILHO Endereço' RUA MARIA N ME
NEL 01CX 1 LOT 2 - Iaraguã do Sul-SC - CEP 89254-361 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie CB1- N°Titulo 131038647 - MOTIVO. falta
de pagamentoValor R$ 6 251,35 - Data para pagamento. 05/11/2012-Valor total a pagar R$7.736,99
Descrição dos valores. Valo! do título R$ 6.251,35 - Juros R$1.410,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital' R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência' R$ 17,02

Apontamento 22641112012 Sacado. INODE E GOES COMERCIO DE PISCINAS LID Endereço: AV
PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 2222 SALA 2 - Iaraguá do Sul-SC - CEpo 89256-500 Cedente: JA
TOBA S A Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo 005127401 - MOTIVO' falta de pagamento Valor' R$
1817,44 - Data para pagamento. 05/11/2012- Valor total a pagar R$1 889,54 Descrição dos valores:
Valor do título' R$ 1.817,44 - Juros: R$ 4,24 Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução R$ 23,20 - Diligência. R$ 9,96

Apontamento' 226510/2012 Sacado. JACIR MACHADO Endereço RUA ARTHUR PICOLLI1194 -

SANTA LUZIA - Jaraguã do Sul-SC - CEpo 89267-160 Cedente. BV FINANCEIRA S.A CREDITO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBI - N° Titulo 251003024 - Motivo' falta
de pagamentoValor R$ 4.134,52 - Data para pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagarR$5.370,37
Descrição dos valores: Valor do título R$ 4.134,52 - Juros R$1.l35,61 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento' 226511/2012 Sacado' JAIR SEBASTlAO LIMA Endereço. RUA IDA BRIOl 99 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89256-510 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo' 131043088 - Motivo. falta de pagamento Valor R$
3702,12 - Data para pagamento 05/11/2012- Valor total a pagar R$4.343,94 Descrição dos valores
Valor do título: R$ 3 702,12 - Juros. R$ 567,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência' R$ 16,27 ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- Apontamento: 226652/2012 Sacado' JANETE HACKEL FOR
MELH Endereço. RUA EUR'ICO DUWE 37 - Jaraguá do Sul-SC - CEpo 89250-000 Cedente. BV FI
NANCEIRAS.ACREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
251014447 - Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 7.478,73 - Data para pagamento. 05/11/2012- Va
lor total a pagar R$9.215,37 Descrição dos valores: Valor do título' R$ 7.478,73 - Juros' R$ 1.657,78
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226651/2012 Sacado: JAURI DEWITT Endereço. RUA ALBERTO MAlCGI 40 - TIFA
MARTINS - Iaraguã do Sul-SC - CEpo 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 251026081 - Motivo falta de
pagamento Valor. R$ 7.456,25 - Data para pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagar R$8.618,92
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.456,25 - Juros. R$1.086,12 Emolumentos: R$11,60 - Pu-

blicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Díligência: R$18,65
'

Apontamento: 226512/2012 Sacado: JEISONVENERA Endereço. RUA BERNARDO DORNBUSCH
1300 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89258-010 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo 131030581- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.918,03 - Data para pagamento' 05/11/2012-Valor total a pagar R$3.929,27 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.918,03 - Juros R$ 938,63 Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$14,71

pontamento: 226530/2012 Sacado: JONAS JAIR ZOZ Endereço. RUA DONA LIDIA 115 - ILHA DA
FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP 89258-440 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N° Titulo. 131030952 - Motivo' falta de

pagamento Valor: R$ 4.843,51 - Data para pagamento. 05/11/2012- Valor total a pagar R$6.452,26
Descrição dos valores' Valor do título: R$ 4.843,51- Juros: R$1.535,39 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital' R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 226387/2012 Sacado:NCINEI PEREIRA DE MATTOS Endereço' RUARIl, LT SOUZA,
PT 8, DEF 288 - TRES RIOS DO NORTE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-300 Cedente: KAZZATEC
CONSTRUTORAEINCORPORADORAITD Sacador - Espécie: DMI - N°Titulo BERTl02CI1- Mo
tivo falta de pagamento Valor. R$ 120,00 - Data para pagamento. 05/11/2012- Valor total a pagar
R$204,09 Descrição dos valores: Valor do título. R$ 120,00 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência R$ 25,71 •

.

Apontamento: 226524/2012 Sacado: NUA MARIA DALAROSA Endereço: R JEFFERSON MA
CHADO 37 - Iaraguá do Sul-SC - CEP 89254-351 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie. CBI - N° Titulo. 251002273 - Motivo' falta de

pagamento Valor R$ 6 582,54 - Data para pagamento. 051ll/2012- Valor total a pagar R$8 496,18
Descnção dos valores: Valor do título R$ 6.582,54 - Juros' R$1838,72 Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento 2258?7/2012 Sacado KAELLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP Endereço' RUA IDA
BRIDI 55 - JARAGDA DO SUL-SC - CEpo 89250-000 Cedente: ZANOTTI S.A. Sacador: - Espécie.
DMI - N° Titulo: 0123170/01 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 194,39 - Data para pagamento'
05/11/2012-Valor total a pagar R$269,07 Descnção dos valores: Valor do título: R$194,39 - Juros: R$
0,51 Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 226767/2012 Sacado' LANCHONETE MISTER X LTDA Endereço: REINOLDO RAU
519 - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89251-600 Cedente: SEGALAS ALIMENTOS LIDA Sacador.
- Espécie: DMI __N° TItulo' 010892431 - Motivo' falta de pagamento Valor: R$ 530,75 - Data para
pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$601,08 Descnção dos valores: Valor do título' R$
530,75 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos R$ 11,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Condução R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226514/2012 Sacado: LAURI DA ROSA CARLOTA Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA 2727 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-970 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131033206 - Motivo. falta
de pagamentoValor: R$ 3.425,76 - Data para pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagar R$4 487,27
Descnção dos valores: Valor do título: R$ 3.425,76 - Juros: R$ 988,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publi
cação edital' R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Dilígência: R$14,71

Apontamento: 226655/2012Sacado.LENIPINTOPASSOS Endereço.RUAGUSTAVOLESSMANN 1012
- VIEIRAS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-200 Cedente: OMNI S/A - CREDITO,FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo·1.01258000002412 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 3.572,39 - Data para pagamento: 05/ll/2012- Valor total a pagar R$3.859,63 Descrição
dos valores. Valor do título: R$ 3.572,39 - Juros R$ 208,38 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226542/2012 Sacado: UNCOLN PEREGOVIEIRA E CIA LT Endereço: BERTHAWEE
GE,1170 SALA 2 - BARRA DO RIO CE - JARAGUA DQ SUL-SC - CEP: 89260-500 Cedente: EFD COM
COMPAUTOMOTIVOS ITDA Sacador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 2335 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 201,23 - Data para pagamento' 0511112012-Valor total a pagar R$281,29 Descrição dos
valores: Valor do titulo' R$ 201,23 - Juros: R$ 1,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226649/2012 Sacado: LUCIANO GEISLER Endereço: RUATIFABLANCKOl- RIO DA
LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEpo 89251-000Cedente: BVFINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251026225 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 9 890,97 - Data par� pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagar R$11.390,83 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 9.890,97 - Juros: R$ 1.421,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 225824/2012 Sacado: MANOEL DUARTE DE MELO Endereço: RUA UNO PIAZERA
20 - SANTO ANTONIO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-200 Cedente: OESA COM E REPRES LTDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2508847U - Motivo: falta de pagamentoValor R$ 347,35 - Data

para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$443,16 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 347,35 - Juros: R$ 1,27 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 226648/2012 Sacado: MARCEU KLEIN Endereço: RUA TIFA BLANCK 01 - RIO DA
LUZ - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BVFINANCEIRA S.ACREDITO FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBI - N' Titulo: 131032803 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.779,00 - Data para pagamento: 05/1lI2012-Valor total a pagar R$2.379,70 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.779,00 - Juros: R$ 521,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226647/2012 Sacado' MARCIO LUIS RISTOF Endereço: RUA JOAO S TAVARES 218
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-630 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251028687 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 3.358,83 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valor total a pagar R$3.840,94 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 3.358,83 - Juros: R$ 414,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Dilígência: R$ 9,96

Apontamento: 226304/2012 Sacado: MARIA DO CARMO OUVEIRA PEREIRA Endereço'
R.CLEMENTE BARATO, 123 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SANDY LEYNN DJENNY BRU
NETTO Sacador: - Espécie: CH - N° Titulo. 000222 4 - Motivo: falta de pagamento Valor R$ 560,00
- Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$635,14 Descrição dos valores: Valor do
título. R$ 560,00 - Juros. R$ 7,28 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento' 226582/2012 Sacado: MARTEX IND COM ART VEST LT Endereço' RUA URUGUAI,
77 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEAR TEXTIL IND E COM LTDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0019003 03 - Motivo' falta de pagamento Valor: R$ 1.208,97 -

Data para pagamento: 0511112012- Valor total a pagar R$1.284,88 Descrição dos valores. Valor do
titulo. R$ 1.208,97 - Juros. R$ 8,05 Emolwnentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência' R$ 9,96

Apontamento' 226672/2012 Sacado' MARTEX IND E COM DE ART DO VST Endereço R URUGUAI
77 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89251-230 Cedente: ZANOTTI SA Sacador. - Espécie DMI - N°TI
tulo. 0121302/01- Motivo falta de pagamentoValor. R$ 307,73 - Data para pagamento: 05/11/2012-
Valor total a pagar R$381,16 Descrição dos valores Valor do título' R$ 307,73 - Juros: R$ 0,82 Emolu
mentos. R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20 - Diligência. R$14,71

Apontamento 226316/2012 Sacado. MARTEXINDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS D Endereço:
RUA URUGUAI 77 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente. COMERCIAL HAVEG LTDA Saca
dor - Espécie: DMI - N° Titulo. 16520/0001 - Motivo falta de pagamento Valor: R$ 240,00 - Data

para pagamento 05/11/2012- Valor total a pagar R$308,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 240,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução. R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226516/2012 Sacado: MAYCOWILLIAN EGGERS DE FREITAS Endereço. RUAEUGE
NIO PICOLU S/N LT 01 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-359 Cedente: BV FINANCEIRA S.A CREDI
TO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N°Titulo: 197000830/280430811
- Motivo: falta de pagamento Valor R$ 7 614,56 - Data para pagamento' 05/11/2012- Valor total a
pagar R$8.537,23 Descnção dos valores: Valor do título' R$ 7.614,56 - Juros: R$ 847,75 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 226646/2012 Sacado: MONICA IRENE MUZIOL DO PRADO Endereço: RUA CORO
NEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1580 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Cedente' BV FI
NANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI- N'Titulo:
131028739 - Motivo' falta de pagamentoValor: R$ 5 485,23 - Data para pagamento: 05/11/2012-Va
lor total a pagar R$7.443,66 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.485,23 - Juros: R$ 1 890,57
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital.Rs 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência. R$ 9,96

Apontamento: 226480/2012 Sacado: MPB DISTRIBUIDORA DE PNEUS ITDA Endereço. R MAJOR
JUUO FERREIRA 180 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-210 Cedente: JAHIRME
NEGHEL EPP Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: E027137-2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 394,00 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$469,08 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 394,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 226658/2012 Sacado: PAULO CORREA Endereço: TF AURORA TRAFO 8638-1488 -

RIO CERRO II - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente. PARIZOTTO COM MAT CONS
TRUCAO LTDA ME Sacador. - Espécie DMI - N° Titulo: 07052012005 - Motivo: faltáde pagamento
Valor: R$ 254,00 - Data para pagamento. 05/11/2012- Valor total a pagar R$341,61 Descrição dos
valores: Valor do titulo' R$ 254,00 - Juros' R$ 1,01 Emolumentos' R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento 226509/2012 Sacado PERSONALLYlZA BRASIL IND ACES VEST L Endereço. RUA
ARGENTINAN 80 - JARAGUA DO SUL - CEP. Cedente: REBONA TEXTIL LTDA Sacador: - Espécíe:
DMI - N° Titulo: 016015B - Motivo' falta de pagamento Valor R$ 857,29 - Data para pagamento.
05/11/2012-Valor total a pagar R$950,01 Descnção dos valores Valor do titulo: R$ 857,29 - Juros: R$
24,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução' R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226195/2012 Sacado' PIZZARIA SCHMIDDEL BONETTI LTDA ME Endereço RUA
BARAO DO RIO BRANCO 1000 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEpo 89251-400 Cedente GRAFICA PA
SUCH LTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo 16415B - Motivo falta de pagamento Valor' R$
1.400,00 - Data para pagamento. 05/1112012- Valor total a pagar R$1.471,59 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1 400,00 - Juros R$ 3,73 Emolumentos R$11,60 - Publicação edital' R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226768/2012 Sacado' RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço' RUA PEDRO
GONZAGA 341 - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 892.59-320 Cedente: ASTRO COM.PLASTICOS E LAM.
LIDA-ME Sacador - Espécie: DMI - N'Titulo: 00138 - Motivo. falta de pagamentoValor: R$ 496,78
- Data para pagamento. 0511112012- Valor total a pagar R$568,22 Descrição dos valores: Valor do
titulo R$ 496,78 - Juros: R$ 8,27 Emolumentos' R$11,60 - Publicação edital. R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 226313/2012 Sacado. ROMATRAN TRANSPORTES LTDA. Endereço: RUA JOSE EM
MENDOERFER,1245 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: MENEGOTTI!ND METALURGICAS LTD
Sacador: - Espécie. DMI - N° Titulo: 008766U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 516,00 - Data

para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$589,02 Descnção dos valores: Valor do título'
. R$ 516,00 - Juros' R$ 5,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20

- Diligência: R$ 9,96

Apontamento. 226644/2012 Sacado: ROSANA RODRIGUES CRESTANI Endereço: RUA JOSEMAES
TRI 210 - JARAGUA 99 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-280 Cedente: BVFINANCEIRA S.ACREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador - Espécie: CBI - N°Titulo. 131038703 - Motivo' falta
de pagamentoValor: R$ 2.684,99 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar R$3.370,42
Descrição dos valores' Valor do título' R$ 2.684,99 - Juros. R$ 605,01 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital' R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento' 226517/2012 Sacado: SANDRA REGINA POVOAS Endereço: RUA LUCIANO ZA
PELLA LOTE 01 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEPo 89254-060 Cedente. BV FINANCEIRA SA CREDI
TO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo 251026794 - Motivo:
falta de pagamento Valor R$ 10.053,27 - Data para pagamento: 05/11/2012- Valor total a pagar
R$I1.529,75 Descrição dos valores. Valor do título R$10.053,27 - Juros: R$1.400,75 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83
-------------------------------------------------------------------------------,-----------------------------------

Apontamento: 226529/2012 Sacado' SIDNEI DOS SANTOS Endereço' ESTRADA JARAGUAZINHO
001 - GARIBALDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente BV FINANCEIRA S.A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131044072 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 3.353,16 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valor total a pagarR$3.906,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.353,16 - Juros: R$ 451,55 Emolumentos: R$11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 43,90

Apontamento: 226029/2012 Sacado: SOCIEDADE ESPORTIVA JOAO PESSOA Endereço: RUA
MANOEL FRANCISCO DA COSTA 4220 - Jaraguá do Sul-SC � CEP: 89257-000 Cedente: FISCHER
COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS A Sacador: - Espécie. DMI- N° Titulo. 13145 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 282,00 - Data para pagamento: 051ll/2012- Valor total a pagar R$361,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 282,00 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226643/2012 Sacado: SWEETWAYCOZINHA INDUSTRIAL ITDAME Endereço: RUA
VICTOR ROSEMBERG 333 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-400 Cedente: BV FINANCEIRA S.A
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251006983
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 20.212,64 - Data para pagamento: 05/1112012- Valor total
a pagar R$25.416,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 20.212,64 - Juros: R$ 5.127,27 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 226499/2012 Sacado: TROPICALDECKARTEFATOSDEMADEIRALT Endereço: RUA
GUILHERME DANCKER 161 SALA 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-460 Cedente: INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTD Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 40729/03 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 581,00 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valor total a pagar
R$651,18 Descrição dos valores' Valor do título: R$ 581,00 - Juros: R$ 2,32 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226775/2012 Sacado: YESBRAS-ESCOLA TEC PROFISSIONALIZANTE Endereço:
EXP ANTONIO CARLOS FERREIRA 225 - CENTRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-101 Cedente:
PORTA EM PORTATRNSP E OIST DE IMP LTDA Sacador - Espécie: DMI - N° Titulo: S000000843 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 315,00 - Data para pagamento: 05/11/2012-Valor total a pagar
R$383,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 315,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dilígência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na
data de 30/10/2012. Iaraguá do Sul (SC), 30 de outubro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 59
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Corujão paragarantir vaga
Mesmo com garantia da SDR que alunos
serão matriculados pais ficam nas filas

JARAGuÁ DO SUL
.........................

Diego Porcincula
-

Desde a noite de domingo,
o encanador Nilton Beck

está numa cadeira de praia, no
corredor da Escola de Educação
Básica José Duarte Magalhães,
no bairro Barra do Rio Cerro.
Mas não é para aproveitar os dias
ensolarados e aliviar o calor das
noites quentes de Jaraguá do Sul.

O esforço foi a. alternativa
que Beck encontrou para ga
rantir a vaga da filha no pri-

meiro ano do ensino médio,
que dever oferecer 140 lugares
para o turno da manhã e tarde
no ano 'que vem. As matrículas
para novos alunos acontecem

a partir de hoje e vão até a pró
xima segunda-feira. Mas o pai
já está na fila desde as 21h de

domingo. Ele garante que vai

permanecer no local até que
a matrícula seja feita. "Eu não

vou embora. Vou ficar aqui até
conseguir a vaga", desabafa.

Para Beck, a maneira como

as matrículas são feitas é um

- tentar conseguir uma vaga para
o filho de 13 anos na mesma es

cola. Animada, aproveito o mo

mento para conversar e também
se distrair com jogos eletrônicos
no celular. "Melhor perder 40 ho
ras na fila do que o filho perder o
ano letivo", comentou ao justifi
car a presença na escola.

Quem não conseguir realizar
a matrícula neste período pode
rá participar de uma nova cha -

.

mada que será realizada do dia 4

a 13 de fevereiro. Na região exis
tem 31 escolas estaduais e elas

abrangem 21,8mil alunos. O nú
mero de novas vagas que foram
abertas só será definido depois
do dia 4 de novembro. O cálculo
é feito conforme a demanda.

ns: ESP''I"i.!B.lI., Irani RaIm
Volle (D) tenta uma vaga
para o Illho na escola
José Duarte Magalhães

DOClill1el1.tos

desrespeito aos pais e alunos.
"As crianças já deveriam ser en

caminhadas pela escola onde
fazem a 8a série", sugere.

A preocupação do pai tem
fundamento. Quem quiser ga
rantir o ano letivo de 2013 pre
cisa acordar antes que o galo, às
cinco horas da manhã, quando
serão distribuídas as senhas nas
escolas estaduais da região para
o atendimento de quem procu
ra pelas vagas. Ontem à tarde,
a fila de espera para garantir
a vaga dos filhos já somava 15

pessoas na escola José Duarte

Magalhães e a tendência é que
iria aumentar durante a noite.

Dona Irani Rahn Volle, 49,
também encarou a missão de

'" "

nfJCeSsa;J.�jOS

para,a
matJ.1cula
• Cópia da certidão
de nascimento

• Cópia da Identidade
• Cópia do CPF
• Cópia da Carteira
deVacinação

• Histórico escolar
• Atestado de frequência
(da antiga escola)

• Uma foto %
• Telefone residencial;
para contato

• Cópia do comprovante
de residência

• Contribuição
espontânea de R$20

Não vou embora.
Vou ficar aqui até
conseguir a vaga.

Nilton Beck�
pai de estud�M,nte

Compr()misso do Esta,do

Gerência de Educação diz que haverá vagas para todos os interessados
A gerente de Educação da

Secretaria de Desenvolvimento

Regional de Santa Catarina, Lo
rita Karsten, garantiu que todas
as 31 escolas estaduais da região
terão as turmas preenchidas
e que nenhum aluno vai ficar
fora da sala de aula. "Não temos

problemas de faltas de vagas na

região. Todos os alunos vão ser

atendidos. Só não estuda quem
não quiser", ressaltou. _

Ela avaliou que o principal
motivo para os pais acamparem
nas instituições é pela preferên
da de turno, principalmente pela

manhã. Para Lorita, a atitude do
encanador Nilton Beck que está
desde domingo "acampado" na

Escola de Educação Básica José
Duarte Magalhães, no bairro Bar
ra do Rio Cerro, é desnecessária.
"Existe a disponibilidade de vagas
em cinco turmas do primeiro ano

na unidade", ressaltou.
A gerência de Educação pede

aos pais dos alunos que respei
tem o zoneamento ao procurar
as escolas. Em caso de falta de

vagas nas unidades próximas,
os estudantes serão remaneja- _

dos e existe opção de transporte
q

escolar.
Lorita explicou que a distri

buição- das senhas não é feita

por causa da falta de vagas, mas

para organizar o atendimento.
"É uma maneira de garantir a

organização dos trabalhos
-

e

evitar alvoroço", disse.
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Pelo Mundo

1988

Senna vence pela primeira vez
Foi no dia 30 de outubro de 1988 queAyrton Senna conquistou
o seu primeiro título na Fórmula 1.AMcLaren venceu 15 das
16 provas disputadas, mas o duelo estava acirrado entre os

dois pilotos da equipe, com Senna vencendo oito corridas e

Prost sete. Foi no Grande Prêmio do Japão que o brasileiro
mostrou a sua habilidade nas curvas. Ele largou na pole
position, mas teve problemas com omotor do carro durante

.

a prova. Os problemas técnicos deixaram o brasileiro parado
no grid e a sua posição já era a 4a. EmUma grande explosão,
Senna ultrapassou os adversários alçando a segunda posição
na vigésima volta e liderou na vigésima oitava. Foi assim que
o brasileiro conquistou o título e escreveu para sempre oseu
nome no hall dos maiores pilotos da história da Fórmula 1.

1925

Médici é eleito presidente.
No dia 30 de outubro de 1969 o regimemilitar escolhe Emílio
GarrastazuMédici como o novo presidente do Brasil.A escolha

pelomilitar gaúcho foi pelo afastamento definitivo do presidente
Costa e Silva. O governoMédici ficoumarcado pela extinção
das guerrilhas comunistas urbanas e rurais.A ação faz parte
doAto Institucional nO 5, de dezembro de 1968, quemarcou a

repressão àsmanifestações populares e às guerrilhas. Carlos
Marighella, por exemplo, foi assassinado no governoMédici. O ,

governo também ficou conhecido pelo grande desenvolvirhento
econômico do País, que ficou apelidado como "omilagre
brasileiro". Os bens duráveis, como a geladeira e a televisão

passaram a fazerparte da vida demuitos brasileiros.

_�·'M
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Personagem histórico

João do Pulo
João Carlos de Oliveira, mais conhecido como

João do Pulo, nasceu no dia 28 de maio de 1954,
na cidade de Pindamonhangaba, interior de São
Paulo. Aos 19 anos, treinado pelo professor Pe
dro Henrique de Toledo, conquistou seu primei
ro recorde no salto triplo, com a marca de 14,75
metros no Campeonato Sul-Americano de Atle

tismo, em 1975. Dois anos depois, em 1977, foi
. medalha de ouro no salto em distância nos Jogos
Pan-Americanos da cidade do México, com a

marca de 8,19 metros. Quebrou o recorde da pro
va de salto triplo quando fez a marca de 17,89m.
Nas Olimpíadas de Montreal ficou com a meda
lha de bronze. Em 1979 foi bicampeão dos Jogos
Pan-Americanos de Porto Rico no salto triplo e à
distância. A carreira de João foi interrompida ao

sofrer um acidente em 1981. A sua perna direita
teve que ser amputada e o desempenho como

atleta reduziu. Dedicou-se aos estudos e concluiu
a faculdade de Educação Física. João do Pulo
morreu em 1999, vítima de uma cirrose hepática.

Invenção do pen drive
Hoje o pen drive é uma alternativa para salvar os arquivos.
Eles apareceram no mercado no ano 2000. A ideia era
de um produto que fosse capaz de armazenar dados,
filmes, músicas e imagens. No início o seu nome de
batismo foi de "ThumbDrive". No mesmo ano a

IBM comercializou o mesmo produto com o

nome "DiskOnKey". A capacidade destes

componentes era de 8 MB, cinco vezes
maior se comparado a um disquete.
Com a evolução da tecnologia os

produtos se reformularam e hoje
podem ter a capacidade de até 64GB,
número maior que muitas memórias

disponíveis em computadores populares.

1975

FeIj rdiada à Acafe
Em outubro de 1975, o secretáríq Salomão Ribas. E

jornal O Correio do Povo pu- terminava com: "Este mostrou
blicou o texto que começava aos dois jaraguaenses que a fi
com: ''A filiação da Fundação liação àAcafe órgão educacio
EducacionalRegional Jaragua - nal, trará inúmeros benefícios,
ense (Ferj), órgão mantenedor principalmente no sentido
da Faculdade de Estudos So- organizacional da faculdade,
ciais, foi o motivo principal como de imediato a realização
que levaram o Prefeito Eugê- do 10 'Vestiba' da história do
nio St����f e, ��', Elrp�� S�heid . Ensino Superior local, em ja
a manterem, .contato COUl o.

.

neiro de 1976".
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Gestão de cargos e salários
De 5 a 8 de novembro, das 19h às 22h15, no Centro
EmpresariáI de Jaraguá do Sul ocorre o curso Gestão
de cargos e salários. Público alvo: profissionais de RH,
profissionais liberais, empresários e todos aqueles
que desejam uma formação ou reciclagem na área de

. cargos e salários. Instrutor:ValdirValentimAdami -

Formado em Economia, pela Univille; Pós-graduado
emAdministração de Empresas e Recursos Humanos

pelamesma instituição. Para se inscrever ligue 3275-
7024 ou escreva para capacitacao@apevi.com.br

Neurolinguística
A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul promove
no amanhã, às 19h, a palestra "Neurolinguística
aplicada à liderança". O evento gratuito é aberto
a todas as pessoas que desejam desenvolver suas

habilidades comportamentais, que exercem ou

desejam se preparar para ocuparem cargos de

comando, desde chefias de primeira linha até alta

gerência e diretoria. O programa será ministrado

porMauricio Magagna, graduado em Engenharia
Elétrica, "Practitioner" em PNL (Programação
Neurolinguística), que possui vivência e atuação
como gestor nas áreas de Produção, Manutenção,
PCP e Comercial. Informações
pelo telefone 3275-7017 ou através do
e-mail treinamento@acijs.com.br.

Cultura
Em Iaraguá do Sul aúltima quarta-feira de cadamês é
reservada a apresentações do projetoMúsica ParaTodos
no MuseuWeg. Começa às 18h30, com entrada franca.

.

Planejamento eficaz e

produtivo do tempo
AAssociação Empresarial de Iaraguá do Sul oferece

vagas ao treinamento "Planejamento eficaz e

produtivo do tempo", que ocorre no período de 6 a 8

de novembro e é voltado a profissionais, empresários
e estudantes que queiram administrarmelhor o seu

tempo com satisfação, planejamento e organização.
Objetiva habilitar os participantes nas principais
ferramentas de administração do tempo, fazendo
com que otimizem os resultados no seu dia a dia.
O programa seráministrado por Desiree de Souza

Freccia, graduada em Psicologia e em Comunicação
Social, pela Unisul. Carga horária de 12 horas.

Informações e inscrições no'setor de Capacitação
Empresarial do Cejas, na rua Octaviano Lombardi,
10'0, Bairro Czerniewicz, pelo telefone 3275-7017 ou
pelo e-mail treinamento@acijs.com.br.

Apevi nos Bairros
"Estilos de liderança e os níveis de desenvolvimento"
é o tema da palestra gratuita que ocorre nesta terça
feira, às 19h30, na EMEF Renato Pradi - Caie (rua
Carlos Tribess, 150 - Bairro São Luís - próximo ao

Arroz Urbano). Haverá também consultoria individual

gratuita de Marketíng Comercial, Financeiro,
Planejamento Estratégico e Recursos Humanos

com os consultores do Sebrae (ambiental: Biovita
ConsultoriaAmbiental, coaching: Fabiana Fausel
Koch, gerência de projetos: Impactus Consultoria, .

e consultoria contábil: Sindicont). Agende sua

consultoria com Bianca pelo telefone 3275-7028. Após
a palestra haverá coquetel de confraternização para
troca de cartões. Confirme sua presença pelo telefone
3275-7028 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br

Perícia trabalhista
AAssociação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu promove no dia 8 de novembro a

palestra "Perícia trabalhista", voltada a advogados,
técnicos de segurança, engenheiros de segurança,
empresários e profissionais de RH. O assunto será

conduzido por Fábio Batista Hencke, graduado em
Engenharia Industrial Elétrica, pela Furb, além de ter
outras especializações. Mais informações e inscrições
na Apevi, pelo telefone 3275-7024 ou pelo e-mail
capacitacao@apevi.com.br.

Museu daPaz recebe o

DiplomaAmigo doBatalhão
Representantes da FEB

Museu da Paz recebem hoje, às
9h30, no 62° Batalhão de Infan-

.

taria (Bn, de Joinville, o Diplo
maAmigo do Batalhão.

Além do Museu, o prêmio
foi concedido ao secretário da

Associação Nacional dos Vete
ranos da Força Expedicionária
Brasileira (Anvfeb), Ivo Kretzer.

A condecoração, que ocorre

todos os anos, desde 1985, foi

entregue pelo tenente-coronel,
Ronaldo França Navarro, co-

mandante do 62° BI. O prêmio
é concedido a pessoas físicas
ou jurídicas que apoiam ou aju
dam o batalhão.

Do Museu da Paz, partici
pam da solenidade Andréia
Cavalheiro Gonçalves Lopes,
Rosangela Melatti, Elizete

Schultz e Políbio Radtke, di
vulgadores da história da For

ça Expedicionária Brasileira.
O 62° BI conta com 219 anos.

de criação e está há 94 anos

em Joinville.

Lista dos homenageados
Museu da paz - Jaraguá do Sul
Ivo Kretzer, secretário da Anvfeb - Iaraguã do Sul
Rafael José Kraisch, da Prefeitura de Joinville
Adriano Koening Pessoa, gerente do Sesc - Joinville
Keila de Oliveira, instrutora do Sesc - Ioinville
José Gonçalves de Oliveira, do Sleep iIÍ Hotel- Ioinville
Marcelo Cavinatti, da Associação Comercial

.

e Industrial de São Bento do Sul
Carlos Campestrini, do Museu de São Bento do Sul
Rones Rubens Heidemann, diretor da Infraero - Joinville
Daltro Antônio Inácio, funcionário da Transtusa - Joinville
Raimundo Nonato da Silva, militar de reserva de Joinville
Gráfica Horizonte - Joinville
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Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
......
17° 28°

SãoMiguel
do Oeste
T'"

, 18° 27° Joaçaba
......
17° 24°Chapecó

� ...
16° 26°

Risco de

temporal
Tempo instável com
condições de chuva
mal distribuída em SC e

aberturas de sol devido
ao rápido deslocamento
de uma frente fria por
Se. Risco de temporal,
ventos de 60 a 90km/h
e granizo isolado.
Temperatura elevada,
com sensação de ar
abafado.

J .I" 'V.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 5km/h 96
• 9h Nordeste 3km/h 96
• 12h Norte 3km/h 68
• 15h Oeste 5km/h 40

2mml

40%• 18h Oeste 4km/h 35
de possibilidade

• 21 h Noroeste 3km/h 48 de chuva.

Cantoria na festa
Numa festa, o anfitrião aborda um convidado:
- Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mulher!

-Como?
- Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mulher!

-o quê?
- Aquela senhora que está cantando é minha mulher!
- Fala mais alto que tem uma velha cretina cantando e eu não escuto nada!

Sud ku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9·
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Mafra
... ...
18° 28°

�:

�, Joinville
......
19° 26°

Use óculos de sol

AMAtUflÃ
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

ta

1 J�

QUINrrA
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

J J4

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 22°C

• Preamar
• 2h24: 1,2m
·14h26: 1,1m
• Baixamar
• 7h: 0,3m
• 18h56: 0,2m

• Preamar
• 1h08: 0,7m
• 12h54: 0,6m
• Baixamar
• 7h58: 0,2m
• 20h04: 0,1m

.

Jaraguá do Sul
�� ......
j�

�

18° 27°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

f �J
18°C.

27°C'
-c

Não .:
esqueça
de tomar
água!

São ftalcisca
• Preamar
• 3h36: 1,6m
• 15h17: 1,4m
• Baixamar
• 8h04: 0,1 m
• 2 h06: Om

Blumenau
......
19°28°

riciúma
.....
19° 27°

MINGUANTE 7/11

NOVA 13/11
Tábua

das marés

Rio do Sul
... ...
19° 27°

São Joaquim
.. Â
15° 23°

Laguna
......
24°27°

• Preamar
• 3h08: ,1,2m
• 15h17: trn
• Baixamar
• 7h51: 0,2m
.19h55: 0,1m

CRESCENTE 20/11

+ii CHEIA 28/11

2 3 5 74

2

HORIZONTAIS
1. Que tem o sangue empobrecido
2. Tomado de espanto
3. A droga contida no Jáudano / (Pop.) Xixi
4. Serviço de Atendimento ao Consumidor J Pos

suir para uso, serviço ou para estar à disposi
çãode

5. Agência comercial que trata de aluguéis
6; Refrescar, movendo leque
7. Amolador
8. Atordoado, aturdido
9. Gangrenar
10. Jornada J O cantor Maia (1942-1998)
11. Uma extensão de água doce} (Gír,) Adivinhão
12. Economicamente vantajoso
13. Recuperação de mal.

VERTICAIS

s

4

5

.. '

lia

�--------------�--i
7 �
t----+---+---t-----t---t--t----f--+---t., �

.,.

8 �

t
�

'lJlnw 'mJ}'6
'Jap!iI �elado '8 'OIl!l\J 'ouo.yXO 'i '4e8 'sopeo cE!::) '9 '11 'Jopeq1?g '11 'ç 'llUO
'J1?!Il!) 'OdW. 'v 'walill:JO_j 'O:l!J3 .€ Jepazv 'IBdaN '1: '11UV 'sQdV '� :SI\WIl1:Bt\

'IlJol/law '&1 'laA\11Ua�
'i!� 'OP!B 'ofilll 'H 'W!! 'IlPI ·O� 'resOJ:JaN '6 'OPIlOZ\( 'ii 'mpll!l\I 'i 'JIlUIlQ'I! '9
'1J10pll:JOl 'g 'J31':l\IS"v '!d!d 'o!dO .& 'OXllIdJBd 'i! 'O:l!WilUV '� :Sl\1INOZlHOH

oyjnlos

.��-__"'----::,����"':�;!�

\.embre..sê:.}�

��---+--�--+---��--�--���

lO I
1. A seguir! Preparado para branquear a roupa ao �--+---+--+----t---t--+----I'--+----t �

ser lavada 11 i
li.

2. País que compreende o setor mais elevado da I----+--+--+----t---t--+----+---t----t;
cordilheira do Himalaia / Coalhar o leite 12 :�

3. O escritor gaúctTo Veríssimo (1905-1975), de 13

....__-I--+---+--+--+--t-----+---t----I !
"Incidente em Antares'; / Ajuste para a forma- 1l

ção de imagens nítidas
4. Ministério do Planejamento e Orçamento J Pin

tar com qualquer produto branco I O fim do ...
ciclone

'5: Instituto de Letras / Objeto que se amarra ao

pescoço dos nenês qaando comem I O tálio,
para os químicos

6. CÓdigO de Endereçamento PostalllnformaçQes
Que servem 'de,base à solução de um problema
I Uma interjeição típica do gaúcho

i:Que tem acento tônico na vogar da última silaba
,

I Capital em circulação
8. A míssão do cirurgião! Famosa marca.de san

dálias
9. Encolerizar j Animal resultante' do cruzamento

de jumento com égua, ou de cavalo cem ju-
menta.

'
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COOl ue

roupa eu vou? Você vai' amar a
hora do cafézínho,

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084 3275.1403

Na dúvida: abusedo preto e branco
Uma coisa é fato: não é sempre que você acorda
louca de vontade de se montar toda para sair de
casa. Tem dias que a inspiração é zero e a única coisa

que você deseja é jogar um blusão, calçar um tênis,
fazer um coque e pronto, não é? I

Tá, eu sei que é mais fácil, mas gente, querem
uma dica bapho de como sair de casa sem muita

montação, mas ao mesmo tempo com um visual

moderno, cool e fahionista? É só apostar no preto
.

com branco! Não tem erro!

FOTOS REPRODUÇÃO
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Dica de beleza. e, saúde:

fique- podeeosa
para o verão!
Já que na semana passada eu falei sobre um tratamento

para ficar bonitona pro verão (e consequentemente pra
usar biquini), hoje eu decidi que era a hora de falarmos
sobre os produtos que ajudam (e muito!) a quem está

super a fim de ficar com um corpão na temporadamais
deliciosa, sensual e "destampada" do ano: os famosos

suplementos (para quemmalha), produtinhos babados
para reforçar e ativar o bronze e outros produtos super
recomendados para esta estação.
Mas, gente, antes de mais nada quero dizer que
nada aqui é milagroso, viu? O efeito deles depende
também de exercício, e isso pode ser até uma
caminhada de leve, viu!?Vamos às dicas, girls!

Suco desintoxicante - Ideal para quem quer fazer
uma limpeza no organismo. Quem quiser pode
pedir com colágeno.
Chá verde - Combinado a hábitos alimentares

-

saudáveis, o chá verde tem grande poder
emagrecedor, porque facilita a queima de gordura. Ele
desintoxica o organismo, facilita a digestão, previne
contra o envelhecimento precoce, reduz o colesterol
ruim e melhora a memória.

Açaína tijela - Tal qual a salada de frutas, nutritivo,
saudável e dá um super gás. Acho uma delícia comer

.

antes de ir pra academia.

Multiomega (tem em sua fórmula: coco, cártamo e

shía), e os três ômegas ajudam - Previne doenças cardio
vasculares; reduz lesões por esforços; previne arritmia
cardíaca (batimento irregular); diminui a pressão
sanguínea (hipertensão); aumenta a fluidez do sangue
(melhora a circulação); diminui as taxas de triglicerídeos
e colesterol e podemos dizer que a forma apresentada dá
saciedade ajudando na diminuição ao apetite.
WheyProtein (esse é para quem faz exercício)
- O whey, quando acompanhado de uma dieta

equilibrada e atividade física, auxilia rriuito na queima
de gordura, e diminui também a compulsão por
carboidratos. Segundo estudos, o whey estimula o

metabolismo, o consumo de energia e a consequente
queima de gordura e aumento da massamuscular

magra.
Cápsulas de colágeno - Uma das funções essenciais
desta proteína é formar as fibras que dão sustento à pele
e que também contribuem na formação de músculos

para quem se exercita. Recomendadíssimo!
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BOID dia
urbe sorriso!

E'assim·· começamos mais
um dia, com muita ener

gia positiva!Hoje é terça-feira,
dia 30 de outubro ejá estamos

finalizando mais um ano, 10-

guinho, loguinhojá estaremos

falando sobre o Natal e tam
bém sobre a virada do ano!
E assim caminhamos, não é
mesmo? A Coluna do Moa de

hoje já está no ar, com muitas
novidades para que vocêfique
super ligado sobre tudo o que
rola em nossa city!

Fomos
conferir
No sábado, dia 27, fomos
prestigiar a concorrida -c,

,

inauguração das novas,
modernas e amplas instalações
do complexo da JJ Sul

Transportes. Aliás, o evento
contou com nomes de A
a Z importantes da nossa
região. A JJ Sul Transportes
é uma empresa familiar,
pilotada pelo seu incansável
fundadorAdemir Raussis,
que, aos poucos, transfere
sua experiência profissional,
honestidade e caráter

inquestionável para os filhos
Flávio, Flávia e Fátima.
Parabéns e sucesso!

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

r
._ .. _ ... _ .. __ .. _. __ ."._. -'_. -_._ -

:asP_. :
I '

I '

I '

I Troféus e Medalhas'
I '

: .3_�1'--:�__

:

,,:Y*,Ol/r
>/'9; "

;.:.... J,I)

INAUGURAÇÃO
O 'industrial Chico

Cavigliolli, o
empresário Plácido
Raussis e os

proprietários da JJ
SUl transportadora,
Flávio e Ademir

Rausis, sábado,
durante o coquetel
de inauguração
da nova sede

DIVULGAÇÃO

Live!
Um recado para as

fashionistas: a Coleção Verão
2013 da Live! está de arrasar

quarteirão, se é que você me
entende"Muitas novidades
e com precinhos super
bacanas. Vá tomar um café
com a "Cap" da loja e sorva o

que tem de melhor na moda.
A Ana Demo é uma expert no
assunto, anotem!

CAPA Comandantes
da Upper Floor e
Divino Club serão
a capa da Revista
NossaWeekend, do

f"un de semana

Green Beats
Quem quiser conferir as fotos
da grande festa Green Beats,
realizada no último sábado, no
Parque Municipal de Eventos,
é só acessar os sites
eventosnews.com.br e

• m<J.;qp1�HV:ix·€�W ' IltH I 11 II lIul II II ,
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Por aqui
Depois de alguns diazinhos
em viagem, o casal Roberto
e Silvia Schulze já está em
nossa city cumprindo agenda.
Eles deram um tempo e

foram conferir de perto o

que o nordestedo Brasil tem
de melhor. A frasqueira veio
lotada de presentinhos para
os íntimos de plantão!

Vai perder?
Quando Nando Raboch e os

irmãos Fogaça assumiram
o antigo F12 eu já sabia

que as coisas iriam mudar.
E mudaram! Mas não

imaginava que iriam mudar
tanto. Os jovensarregaçaram
as mangas e tornaram a Epic
Concept Club um espaço de

pessoas bonitas e descoladas
de nossa terrinha. Em
duas festas já fizeram e

aconteceram. No dia 10 de

novembro, o trio já organizaI

outro festão. EHC Country
and House, com a presença
da dupla sertaneja Alex &
Willian. Obal

I I

moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANNDIVULGAÇÃO

NIGIIT Aline

Bergamaschi
conferindo a

UpperFloor

Livros não
.

mudamo

mundo,
quem muda
o mundo são
as pessoas.
Os livros
mudam as

pessoas.

M. Quintana '

BALADA
Evel.i.D

-

Benthin
abre um belo
sorriso nos

corredores
da London

CARTAZIFDUERS

R.AYERS/ 'COIMIES
-
CAPADURO I ESPIRAL

CÓPIAS:E IMPRESSÕES paa
COLORIDASM/AS
PLOTAaENSE BANNERS

CARfÕESDEVISII"A

MA1'EIIIAISDERnDPRDDUIO

IlAlBIIAISGRÁRCOS _'GERAL

A'.I, Pref, Wa�dermu G,!'ubba ! N, '" 3449 � ,ma ta,YalJ, � J1f.lla,f,1J,ã, do S)ai� ] se
EM 'IFREN1're!ti.O tiS tlJi. VIi'EG � M,A, R:tD!i!I!:rÓ'R,�1t � ,

. �

NIVER A querida Tere Depiné escolheu o

Madalena para comemorar a idade nova,
sábado, com a amiga Soraia Erchinger

Patrícia
Baumann
Pelo meu Iphone tenho
recebido da galera que gosta de
desfilar a temporada de verão
sarado e com muita disposição,
vários elogios da personal
trainer Patrícia Baumann. Ela

-

tem comandado com muita

fidalguia e profissionalismo
a sua Personal Studio.
Continue assim.

Emagrecer
Estava lendo na revista Isto
É que os jovens entre 20 a 30

anos é que mais procuram
as cirurgias para redução
de estomago, ou seja, para
emagrecer de verdade. Em
menos de cinco anos esse

procedimento aumentou
em mais de 20%. Mas antes
de você optar pela cirurgia
bariátrica, procure ver às mitos
e verdades. Anotado!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

engenheiro boa praça e

esportista Luiz Negri. Ele
também acompanha a coluna
todos os dias. Valeumesmo

Niver do C,bico
Não ousem esquecê-lo: o meu
queridíssimo amigo Chico
Piermann, um dos melhores

promoters que já desfilaram
nos palcos de Jaraguá, é o

aniversariante maisfestejado
de hoje. Parabéns, irmão!
O meu desejo é que Deus

abençoe você e sua bela e

feliz família.

Dica de hoje
Dar uma ligadinha logo

mais à noite para o Kantan

Lounge, o restaurante
japonês mais elogiado do

pedaço, e solicitar pelo
serviço delivery, que aliás,
é nota dez, um Combinado
Exótico. É uma delícia!

F· ORADA
Floricultura 3275. '

'

393

Jardins e interiores
ArrlllJOs I Buquês I Acessórios I Arvores frutifer&s, . I
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/\ ,,6 �ont�ário d� ,qu� mui��� �eféírn,'e fázem Wsthlr çânler5ls por todos '�� lados numa tcrí.
rbte hoje, O pnI'I!erro Atícídade Paranormal tativa'de investigar o 9cor"rido. ,," h ,••

" �
,

se utilizou não apenas do formato irQ.ortal�ad9 i' Explícada ri utilização" de câmeras,�,adqff-'
, por A Bruxa.dçBlain como também (e prmc(, ras, é chegadeentão ahora'do suspense. E é aí

.
.

",' I" ' . I,· "I ,�iI ,

'

palmente) da sua estrutura. Aproximando cf" que reside o'maior pr�,�lema de toda a franquià
narrativa de seus personagens como forma de Atividade Paranormal. Com exceção de primei- '

driblar o baíxíssimo orçamento, o diretçr Oren ro filme, todos os capítulos da série são nada '

Peli entregou uma obra intimista e assustadora, mais do que um amontoado de cenas desne
onde o estilo utilizado funcionava igualmen- cessárias quese utilizam do silêncio e do tempo
te como forma de desenvolver a história e au- ocioso como forma de criar tensão ei eventu-

..

mentar o suspense. Veio o sucesso, e com isso almenté, causar alguns sustos. Não se .preoeu-
"

a consequente transformação em franquia, que panda em sequer desenvolver os personagens,
agora chega ao 4° capítulo. algo necessário para fazer o público criar sím-,

Escrito por Christopher Landon (respon- patia com aquelas pessoas e assim aumentar
sável pelos textos dos últimos três longas), o a tensão quando as vemos em perigo, Landon
roteiro se passa 5 anos após os eventos mos- se mantém aqui em sua zona de, conforto, .sem
trados no segundo filme, quando a família ousar em absolutamente nada. "

"
.

da jovem Alex passa a conviver com Robbie, ..
E por mais que os diretores Henry J09st e'

um estranho garoto que mora do outro lado '. Ariel Schulman façam o possível para inseri
da rua, depois que a' mãe deste vai parar no rem um pouco de criatividade visual (como.
hospital por motivos misteriosos. A partir da" as cenas envolvendo níghtshot e os sensores

chegada do; menino, eventos inexplicáveis "do kinect), suas. tentativas acabam' se frus
passam a acontecer na casa. É então que Alex trandó devido ao material irregular, em que se

• /
I 'H! '

,

I, 1,·ill
Fi I

.

"

'11
_

tll,'� •
r

, .. ",.1'1"'" ii,
.

t, ;Ú.,
",

'baseiam: "tiarrátlyameníefalando, sequências
iii' ,r/i" I

.1.
,fi;

,<

'I:"
I

-I. '11.,',;, ,/11

como a da garota sendo levitada, por mais
,'q1je: :,sej� ''0suaimente iri,teressanteSi não
têm .fiinç1ào alguma: A� cenasrealmenje im-

Ui 'q I 11"

portantes para Q ,qescerivolvimento da/história' .:
(assim como elTI' todos os textos de Íandon),
são inserÚlas ém dois momentos: uma per-'.� , r

,

W IH
I'.

dida no meio do filme e outra n,o final, que;
. como' sempre, éintezrompída bruscamente..

" Tal estrutura poêle até ter funcionado fi

nanceíramente - OS números estão aí pra
comprovar isso -vmasnão deixa de ser uma

forma 'de enganar o espectador, como uma

promessa que,
mais uma vez, não
se concretiza.

D�eçã,o:
Henry Ioost eAríel
Schulman, Elenco:

,

Kathryn Newton, II

" MattShively Katie
"

/." Featherston .

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Diva sente ciúmes ao ouvir Mário e Frederico elogiando Dorleác. Constân
cia questiona Carlota sobre a carta que ela esconde de Edgar. Carlota descobre
que a carta de Edgar sumiu. Constância tenta saber notícias de Edgar. Neusinha
sente inveja de Diva. Albertinho implora que Constância não o deixe ir para o

exército. Eulália e padre Olegário pensam em iniciar uma campanha contra os

livros. Assunção'não aceita os argumentos de Constância para que ele desista
do alistamento de Albertinho. Isabel vai com Diva assistir à entrevista de Dorleác.
Eulália e padre Olegário procuram Guerra. Dorleác defende Isabel de Albertinho.

,:;.

Doa-se cachorra
de porte médio,

castrada, de

raça indef'blida.
Ela tem 2 anos,
é muito dócil e

companheira.
Está sendo doada

porque seus

donos viajam
muito. Tratar:
3372-1351 com

Ires ou Oswaldo

GUERRIl DOS SEXOS· GLOBO· 19R
Charlô pensa em como se vingar de Otávio. Nenê finge estar ofendido com

a desconfiança de Semíramis. Felipe se entende com suas ex-mulheres. Charlô
tem uma ideia para fazer seu primo invalidar o documento que ela assinou. Otá
vio demite Nando. Analú acredita que Juliana esteja apaixonada pelo motorista.
Fábio observa Ciça brincar no parque. Nenê engana Semíramis. Otávio teme
o queCharlô fará contra ele. Carolina percebe o jeito como Vânia e Felipe se

tratam. Otávio fica animado com a ideia que seu sobrinho tem para que se livre
da vingança de Charlô. Fábio decide conversar com Ciça. Felipe entra nasala
de Vânia no momento em que Juliana começa a contar como se envolveu com

Fábio. Otávio se assusta com a presença de Charlô na mansão ..

SftLVEJORGE.GLOBO.21R
Theo comunica que ele e Morena vão morar com Áurea depois do casa

mento. Barros vê Helô brigando com Stênio e aborda os dois. Theo pede a mão
de Morena em casamento para Lucimar. Jéssica acredita que o brasileiro irá

ajudá-Ia. Samantha fala para Lurdinha que Caique está interessado nela. Miro

propõe sociedade para Galdino, Diva e Clóvis. Murat obriga Pepeu a trabalhar.
Stênio disfarça sua frustração quando Haroldo conta que está saindo com l.lvia.

Ayla conversa com Cyla sobre Zyah. Ekram quebra a garrafa de Tamar sem

querer e se esconde. Elcio treina em seu cavalo e Theo o observa. Vanúbia e

Morena discutem. Stênio marca de sair com Raquel. Lívia manda Wanda voltar

para o Brasil. Kemal e Esma falam sobre a garrafa quebrada de Tamar e Ekram
observa a conversa. Mustafa traz os documentos de adoção de Aisha.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

ADiversariantes

'29/10 Ermelinda Ripplinger Luiz C. dos Santos Arildo Marquardt Jane C. S. Schuster. Patricia R. Wutke
Fabiola Amaral da Silva Maristela L. Krehnke Augusto Gabriel Santin Jean Glatz paulo femandes

Albano Sudemann Geci F. Chaves Narana Engler Braian L. Correa João B. Pelens Reinilda Mathias

Alberto Seidemann Heinz Hahn Rosana R. Mayer Breno castro witarfa Jordani Burci Renilda Zastrow

Ana P. Weller Isabel B". Pedrelli Rubia M. Junckes Débora L. Homburg Jorge da Silva Rol_f Muller
Antonio Lennert Ivaniria T. G. Souza Taíse Balsanelli Debora L. Horubui Lenice B. Kretzchmer Sergio Paulo Alves

Bernadete Pereira Jean C. Wolf Eduarda A. de Souza Lucas D. Kath -Sidner R. Lennert

Bruna�ngel
- João O.de Avila Júnior 30/10 Eliane dos Santos Lucia P. Pereira Silvio Klitzberger

Bruno Pommerening Filho Jorlei Lucio Tissi Everton da Silva Maiara Tank Taíse Ruan
,

Celso Petters Jurandir Kneuluhler Almir C. Santos Francisco E. Rodrigues Jr Marcelo H. Tamara C. Nagel
Daniela Pianezer Leandro Bardin Amanda Lopes Gilberto Dalri Márcio R. Vitkoski

Deivis Kopp Leandro Bardin Ana C. Kleimkowski Gilo Mathes Maria A. da Silva

Diego Brych Lourdes C. Raupp Angélica C. Radunz Guilherme Gabriel Felipe Neide R. de Souza
,
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TiriDhas

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• GNC2
• Busca Implacável 2 - Dub. - 15:50, 19:45
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:00
• Intocaveis - Leg - 17:35 21 :35
• GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:10, 16:00,
17:50, 19:40, 21 :30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:30, 19:10,21 :20
.GNC3
• A Entidade - Leg. - 16: 15, 20:50
• O Diário de Tati - 14:00, 18:40
.ONC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 °
• GNC'5

�

• Busca Implacável 2 - Leg. - 14:30, 19:20
• Ted - Leg. - 17:00, 2'1 :30
• GNC 6 -

• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:45, 22:00
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:45, 15:45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 1 0, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
.GNC1
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:15, 16:45,
19:10,21:20
.GNC1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 13:50, 15:45,
18:00, 22:00
• Possessão - Pré-estréia - Leg. - 20:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:30, 17:30,
19:30, 21 :30
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -15:00,18:20,21 :10

.GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 14:45
• Os Infratores - Leg. - 16:45, 19: 15, 22:00
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:30,17:15,
19:40,21 :50
.GNC6
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. -14:15,
16:30, 19:00, 21 :20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 14:00, 16:20, 18:40
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50.
17:40, 19:30, 21 :20

• ARCOPLEX 3
'. 007 Operação Skyfall- Leg. - 14:30, 16:50, 19:10,
21:30
• ARCOPLEX 4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:20, 15:10, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Os Infratores - Leg. - 19:00, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Dub. - 12hOOA,
15hOO,18hOO
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 21 h15
• CINÉPOLlS 2
• Os Infratores - Dub. - 14hOO, 16h40, 19h30, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. - 13hOO,
16hOO,19hOO,22h10
• CINÉPOLlS 4
• E a Vida Continua ... - 14h20, 16h30, 18h50, 21 hOO
• CINÉPOLlS 5
• Ted - Dub. - 21 h50
• O Diário de Tati - 1,3h10, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉPOLlS 6
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h30
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17h45, 20hOO,
22h15
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 14h50, 17h20,
20h15,22h30B
A - Somente sábado (27/10), domingo (28/10)
e B - Somente sábado (27/10)

Clyde (jeffrey Dean Morgan) e Stephanie
Brenek (Kyra Sedgwick) não dão
muita importância quando a filha
mais nova deles, Em (Natasha Calis),
fica obcecado por uma velha caixa de
madeira que encontrou em um brechó.
Entretanto, aos poucos a garota muda
de comportamento, o que faz com que
os pais desconfiem que tenha alguma
ligação com seu objeto de adoração. É

, quando descobrem que a caixa contém
um dibbuk, um espírito que, pouco a

pouco, devora seu hospedeiro humana'

Rafinha Bastos
deixa a RedeTV!

Rafinha Bastos usou suas páginas no

Twitter e no Facebook para anunciar a sua
saída da RedeTV!. Em março deste ano, o

humorista foi anunciado como produtor
executivo da versão brasileira do Saturday
Night Live. No comunicado, Rafinha deu a

entender que a saída já fazia parte de seus

planos e, portanto, não está relacionada
aos baixíssimos índices de audiência, nem
aos recentes casos de atraso de salário.

Regina Dourado
morre de câncer

A atriz Regina Dourado, 59 anos, mor

reu no sábado, em Salvador, após dias de

internação no Hospital Português. A ar

tista lutava desde 2003 contra um câncer,
que se espalhou. Na última semana, a es

trela permaneceu em estado grave, sendo
assistida de perto pelos familiares. Nos úl
timos dias, ela estava inconsciente. Dona
de uma energia contagiante, Regina Dou
rado fez parte de várias novelas na Globo.

Viajando pela Europa para a divulgação de u007
- Operação Skyfall", Daniel Craig deu uma entrevista

ao portalYahooMovies na qual revelou seu lado.
sensível. O astro contou que se emocionou ao ouvir
o tema deAdele para o longa. "Eu chorei. Quando
ouvi "Skyfall', soube na hora que era exatamente

como eu queria no início." Além das duas Bond girls,
a composição da cantora britânica foimais um
dos destaques que a aguardada sequência teve.

Ney Latorraca sem

previsão de alta
Internado desde a última sexta-feira, o

ator Ney Latorraca permanece na Casa de
Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Ele deu
entrada na unidade hospitalar com o diag
nóstico de cálculo na vesícula. De acordo
com o boletim médico emitido domingo,
Ney; de 68 anos, foi submetido a uma en

doscopia e teve melhora em seu quadro
clínico. Seu estado de saúde é considerado

,

bom e sem gravidade.

CVl ÁRIES
.

I' Sua capacidade de julgamento estará elevada e
conseguirá estabelecer facilmente o valor correto
das coisas e das pessoas. Porém, evite atitudes que
demonstrem algum tipo de preconceito. Preste mais

atenção em quem você ama! Cor: tons escuros.

� TOURO

U Mantenha o foco em suas tarefas, especialmente no

trabalho, mas não descuide de seus afazeres domésticos .

Este é um dia para dar continuidade a tarefas que já se
encontram em andamento. Seja paciente na relação
amorosa e evite problemas. Cor: rosa.

If GÊMEOS
Tente ser uma pessoa mais reservada no emprego.
Isso evitará problemas quando tiver que lidar com

divergências de opinião. É melhor ceder às vontades
dos demais a encarar conflitos. No romance, invista em
gestos de carinho. Cor: verde-claro.

� CÂNCER
� Trabalhe com determinação por seus objetivos. Não

convém contar com a colaboração de outras pessoas.
Vai obter melhores resultados se agir por conta própria
Nos assuntos do coração, reforce a confiança que o par
deposita em você. Cor: vermelho.

n LEÃo
UL Demonstre sua capacidade de contornar conflitos diante

das situações que surgirem. Converse com pessoas que
tenham mais experiência e reflita sobre o que deve fazer.
No campo afetivo, dê mais carinho e dedicação ao par
neste dia Cor: marrom.

rYk VIRGEM
I I..\' Demonstre sua determinação para atingir seus objetivos

na profissão. Divulgue sua competência e mostre que
podem confiar em sua capacidade para realizar um

I �ho bem-feito. No amor, evite criar uma distância
ientre você e sua cara-metade. Cor: lilás.

GaIvão Bueno
é internado

De acordo com informações publica
das sábado, dia 27, no jornal O Globo, Gal
vão Bueno foi internado em um hospital
de Londrina com um quadro de infecção
intestinal. Segundo a publicação, o comen
tarista e narrador esportivo poderá retomar
seu posto como apresentador do programa
BemAmigos, do canal pago SporT\T, no iní
cio da semana, quando terá Ronaldo Fenô
meno como seu convidado.

.o, UBRA
- Trabalhe duro e comprometa-se com os seus objetivos

a médio e longo prazo. Pode não receber o apoio que
esperava de seus familiares, mas não desanime! Em
compensação, não faltarão confiança e ajuda do seu
amor para o que der e vier. Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO

111. Sua ansiedade estará em alta, então, tente se,controlar
ou enfrentará problemas graves em sua vida Tome
atitudes mais firmes quando o assunto for sua

qualidade de vida. No amor, não perca sua identidade

quando estiver com sua cara-metade. Cor: pink.

.. " SAGITÁRIO
;<.

.

Mantenha o foco em seus objetivos profissionais. Na
saúde, mostre sua disciplina e tenha cuidado com sua

alimentação. Contrariedades não estão descartadas,
faça delas um impulso para melhorar sua vida. A dois,
o clima é de romantismo. Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Deixe os conflitos de lado e não dê importância às
opiniões dos outros. Sua maturidade traz qualidade
ao seu trabalho e um bom relacionamento com os

colegas. A dois, curta os momentos ao lado de quem
ama e terá o carinho rebibuído. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
� O clima de harmonia está no ar. Aproveite e faça

pequenas mudanças em sua rotina - elas podem
causar grandes efeitos. Cuide mais de sua saúde, evite
excessos e busque uma alimentação equilibrada A
dois, compartilhe sua paz de espírito. Cor: branco,

II

\ ( PEIXES '

TI Sua determinação e a capacidade de desenvolver
projetos vão estar em evidência Não se impressione
com as iniciativas e o entusiasmo dos outros - cada
um tem o seu próprio ribno e velocidade. A dois, o
clima é de sensualidade e carinho. Cor: vermelho. I
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Jane Schuster comemora seu aniversário hoje e

Claudemar Schuster no dia 31. Desejamos toda
---

a felicidade do mundo a este casal que tanto
admiramos. !ue Deus os ilumine sempre! São os

desejos da sobrinha Viviane e da afilhada. Parabéns.

.' As eternas amigas Lede, Marisa, Fátima
e Regina, em uma bela tarde curtindo

um delicioso café em Joinville

Parabéns para Ivanilson
da Silva Mariano que
completou idade nova

.

dia 26. Quem deseja
muito sucesso é o Moto
Clube Alta Rotação

Amigos e familiares

parabenizam
Gilo Mathes pelo
seu aniversário
comemorado hoje

No último sábado, dia 27, o Grupo Folclórico Alpen participou
da Festa de Rei e Rainha da Sociedade Guarani, do bairro de

Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. As festividades de Rei e Rainha são as

mais importantes dos clubes culturais de toda a nossa região. Inicia com

a escolha do novo reinado através da modalidade em questão, depois a
marcha em busca do atual reinado, a recepção no clube, depois um
delicioso jantar, uma apresentação folclórica e a divulgação do
reinado para o próximo ano, seguido de baile com boa música

Otto Hofr comemora
aniversário de 81

anos no dia 1 de
novembro. PAI, hoje
, ." .

e o seu aruversarIO,

obrigado por tudo que
ensinaste para nós.
Que Deus te ilwnine
e te dê muitos anos
de vida. Te amamos
muito. De suas rJ.lhas
Marilete e Mari Lucia
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Eco

Benyamin
Parbam Fard

GRUPO BIOVITA

�IBIOVITÁ
TemoI0glasSustentáws

..

BIOCHEM
Químicabenyamin@biovita.com.br

.,.. transforma
a em energia elétrica

Denominada "Footloose", esta
bicicleta elétrica inspirada na

tecnologia dos carros tem como

grande diferencial sua estrutura que
rejeita as tradicionais correntes. No
seu lugar há ummotor que acumula

energia em uma bateria de íon-lítio,
usada para alimentar omotor que
pode chegar a uma autonomia de

até 30 quilômetros. O modelo reduz
ainda as preocupações com a sujeira
da graxa ou com a segurança de

quem pedala, tendo também como

aliada uma Unidade de Controle

Eletrônico, que trabalha com
sensores para a troca de
marcha automática, de acordo
com as condições do terreno.

-

-r�-,I

l

esmo com pré-s ,Brasil'
crescerá em energia renovável
No cenário internacional, o Brasil já figura como uma das referências na

produção de energias renováveis, um setor que deverá ter um crescimento

ainda maior nos próximos anos, mesmo com os constantes avanços na

exploração do petróleo e a descoberta do pré-sal. As condições naturais
do País são os principais motivadores para a evolução da energia limpa
em território nacional, pois permitem que sejam trabalhadas diferentes
matrizes energéticas, como os ventos do nordeste com suas usinas eólicas

comerciais, que crescem independentes do capital governamental, e as

regiões sul e sudeste com suas pequenas centrais hidrelétricas.

"

Melhores empresas do Indice
Dow Jones de sustentabilidade
o Índice Dow Jones de Sustentabilidade avalia as melhores práticas de
gestão social, ambiental e econômica das empresas de seu portfólio, que
reúne 340 nomes mundiais distribuídos por 58 segmentos da indústria e

agrupadas em 19 supersetores, dentre os quais se destacam:

• BMW - Líder no setor de automóveis
• Australia & New Zealand Banking
Group Ltd - Líder no setor de bancos

• UPM - Kymmene Oyj - Líder no
setor de recursos básicos

• Unilever - Líder no setor de
bebidas e alimentos

• Itaúsa Investimentos Itaú S.A. -

Líder de serviços financeiros
• Siemens - Líder em indústrias
diversificadas

• Phillips - Líder em bens de lazer
• Akzo Nobel N.V. - Líder em

produtos químicos
• Repsol - Líder em óleo e gás

.J.� �'

ELEMENTAR
ENERGIAS RENOVÁVEIS

..

BIOWASTE
Processamento e Gestao de Reskfuos

www.biovita.com.br

Construção com sistema
eficiente de água
NaAustrália, o novo prédio daMelbourneWater, companhia
responsável pelo abastecimento de água na cidade, recebe
um destaque cada vezmaior por sua estrutura verde.
Construído sob osmais altos padrões de sustentabilidade
do País, a sede da empresa adota várias técnicas para
reduzir os gastos de água, desde o reaproveitamento da
chuva até ummoderno sistema de descargas a vácuo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Estimulo à criação de centros
urbanos'sustentáveis
Com base em recente estudo da ONU, divulgado em um congresso de biodiversidade na

Índia, acredita-se que até 2030 a população urbana deverá aumentar de 3,5 bilhões para
4,9. bilhões, sendo que o crescimento deve ocorrer principalmente em cidades pequenas
e médias, dobrando assim o número de áreas urbanas no mundo. Com planejamento
voltado-para a sustentabilidade é possível criar cidades menos poluídas e que possam
proteger flora e fauna. Algumas das medidas apontadas são a abertura de parques, o

plantio de árvores e a construção de jardins verticais e sobre lajes de prédios.

presidentes mais "verdes"
óriados na

ACorporate Knights, publicação canadense especializada em responsabilidade social
e desenvolvimento sustentável, divulgou a lista dos presidentes mais "verdes" da
história dos Estados Unidos. Os quatro presidentesmais sustentáveis nominados foram.
• Theodore Roosevelt • Richard Nixon • Iímmy Carter • Barack Obama

• Lotte Shopping Co Ltd - Líder no
setor de varejo

• KT Corp - Líder erri telecomunicações
• Iberdrola SA - Líder em serviços
de utilidadepública

• Alcatel-Lucent SA - Líder em

tecnologia
• GPT - Líder em imóveis

• GS Engineering & Construction -

Líder em construção emateriais

• Telenet - Líder emmídía
• Rache - Líder em saúde
• Swiss Re - Líder em seguros
•Air France-KLM - Líder em

viagens e lazer
.............................................................................................................• l 1 1 .... .... 1 I,'

Levi's anuncia coleção
de garrafas pet
Anorte americana Levi Strauss & Co., fundada
em 1853 e dona damarca Levi's, lançará
em breve uma coleção de jeans chamada
WasteTM, que incorporamateriais de
descarte pós-consumo - garrafas de plástico
e bandejas de alimentos recicladas. A coleção
utilizou mais de 3,5milhões de garrafas
recicladas nas quase 400mil peças produzidas.
Entre suas outras ações de sustentabilidade
a companhia ainda encoraja seus clientes a
doar seus jeans usados para instituições de
caridade ao invés de jogá-los fora.

;'�D:;;;:��BL,êosm
ISem consulta ao S

'

'" ISERASA

ICréditos com excelentes taxas
ISem>�cobrança de seguro e "tarifas
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PROGRAMAÇÃO
DE CU�RSOS

• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

• Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 157/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERViÇOS DE L�ITURA INFORMATIZADA DE HIDRÔMET
ROS, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO E DE FATURA REPASSE POR COLETOR
DE DADOS PORTÁTIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS RESIDÊNCIAS DOS USUÁRIOS DO SAMAE, ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL, CORTE, RELlGAÇÃO DE ÁGUA E TROCA DE HIDRÔMETROS,
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 30/10/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 13/11/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimemos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 158/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO CA-50
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 30/10/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 14/11/201208:00 horas
O Edital encontra-se à disposiçãci dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser - Diretor Presidente

EXTRAVIO DE NOTAS

ERGOCENTRO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, CNPJ: 06�067,653/0001-74, declara que todas as vias das

seguintes notas fiscais de sua empresa foram extraviadas em data desconhecida,
2006 - 12/2006505 - 506 - 522 - 534 - 535 - 538 - 545 - 546; 2007 - 01/2007- 573 - 576 - 578 - 587 - 588- 589 - 594;
07/2007 - 966 - 967- 973 -1010 -1017; 08/2007 -1023 -1032 -1056; 09/2007 -1078 -1101 -1106 -1107 -1108 -1109-
1117 - 1131 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 -1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 :_ 1149 - 1150 - 1151
-1152 - 1153 -1154 -1156 - 1157 - 1158 - 1159 -1160 -1161 - 1162 -1166- 1167 - 1169 -1170; 10/2007 - 1192 -1195
-1201 -1203 - 1213 - 1218- 1226; 11/2007 - 1251 - 1254 - 1269 - 1300 - 1301 - 1302;
12/2007 - 1313 - 1322 - 1329 - 1332 - 1337 - 1344 - 1352 -1355 -1356 - 1362 -1363'-- 1368 - 1369 - 1370 - 1372 - 1373-
1374 -1375 -1380 -1383 -1387 -1388 -1389 -1391 -1395; 2008 - 01/2008 -1412 -1420 -1426 -1427 -1430 -1465 -1466
-1467 -1468 -1469 -1473 -1474 -1475 -1476 -1485 -1500 -1502 -1507 -1520 -1528 -1540 -1541 -1542; 02/2008 -1552
-1555 - 1556 - 1557 - 1558 - 1559 - 1570 - 1571 - 1577 - 1579 - 1611; 03/2008 -,1696 - 1698 - 1701; 04/2008 _: 1736 - 1768
- 1769 - 1775 - 1776 - 1777':'_ 1782 - 1783- 1784 - 1785 - 1786 - 1798 - 1799-1800; OS/2008 - 1809 - 1813 - 1814 - 1815-
1816 -1817 -1818 -1820 -1821 -1822 -1823 -1825 -1826 -1828 - -1829 -1831 -1835 -1846 -1848 -1851 -1857 -1860

,
-1864 -1872 -1876 -1881 -1891 -1902 -1907 -1915 -,1918 -1919 -1920 -1922 -1923 -1924 -1935; 06/2008 -1992 -1993
- 2000 - 2006 - 2008 - 2009 - 2011 - 2012 - 2013 -2016 - 2025 - 2026 - 2032 - 2039 - 2040 - 2044 - 2058 - 2062 - 2066 - 2076;
07/2008 - 2112 - 2122; 08/2008 - 2135 - 2182 - 2188 - 2195 - 2199 - 2206 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2231
- 2242 - 2245 - 2246 - 2248 - 2253 - 2254 - 2257 - 2268; 09/2008 - 2272 - 2273 - 2290 - 2296 - 2297 - 2306 - 2325 - 2326 -

2327 - 2334 - 2361 - 2373 - 2375 - 2379 - 2380; 10/2008 - 2396 - 2399 - 2405 - 2419 - 2445 - 2446 - 2447 - 2462 -2465 - 2487
- 2492 - 2493 - 2494 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499- 2500 - 2501 - 2506 - 2513 - 2520 - 2521 -2526; 11/2008 -2536 - 2546 -2574
- 2581 - 2582 - 2583 - 2592 - 2608 - 261 O - 2620 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 -2635
-2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 -:- 2642 - 2643 -2644 - 2645 - 2646 - 2648 - 2649 -2650 - 2663 - 2666 - 2675 - 2690;
12/2008 - 2714 - 2717 - 2737 - 2750 - 2752 - 2772 - 2778 - 2779; 2009 - 01/2009 2813 - 2814 - 2823 - 2827 - 2830 - 2833;
03/20093037; 04/20093096; 2010 -12/2010 6499;,A empresa registrou Boletim de Ocorrência de número 0050-2012-08740

Comarca de Jaraguá do Sul/1 a Vara Cível. EDITAL DECITAÇÃO- EXECUÇÃO- COM PRAZO DE 30 DIAS. Execução PorQuantia
Certa Contra Devedor Solvente n° 036.11.010735-2. Exequente: Vision SC Distribuidora de Produtos e Medicamentos LIda.
Executado: Supermercado Centrosul LIda. ME. Citando(a)(s): Supermercado Centrosul LIda. ME, CNPJ 13.373.810/0001-35.
Valor do Débito: R$ 4.415,05. Data do Cálculo: 19/09/2011. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento
do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora
de bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC),,02 de
outubro de 2012. Leandro Katscharowski Aquiar - Juiz de Direito

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -:.SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:

-

LICITAÇÃO N°: 155/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL'
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLíNICA ESPECIALIZADA EM CARÁTER' CON
TINUADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E ELABORAÇÃO DO
PCMSO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 30/10/2012, das 7h30 às 13h30
DATA DA ABERTURA: 14/11/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

, �

SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n? 156/2012

I

O SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está adquirindo
através de dispensa de Licitação, um Terreno com 900,00m2, sem

.benfeltcrias, matrícula MI 43.901, situado a Rua 638 - Gustavo Bar-

roso, Bairro Rau, Jaraguá do Sul (SC), de propriedade de Fundação
Educacional Regional Jaraguaense, declarado área de Utilidade
Pública através de Decreto n? 8.713/2012.
Fundamento Legal: Inc. X do Art. 24 da Lei 8.666/93. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 2106-9100.

Isair Maser
Diretor Presidente

E.S TA'I) O O E 'S AN T A O ArAR'1 NA'
,

OFíCIO OE REGISTRO De IM.GVEI$
, COMARCA Dé JARAGÚÁ ao SUL ,'" .

Municípios que eoryiPÕ�lll.a comarca: ,Jaraguá'doSul,e,C9rupá.
,

.

OFICIÁLAJSfI;MARTA MOHRZIEMANN

EOITAL
Regist;o de l�óYeis da 'Comarcadé Jarãgu�.do sül/se

ISAMARTAMOHR ZIEMANN, 'Oftciala do Registro de Imóveis da'Comaroa
íe Jaraguá do Sul/SO, torna público pelo presente edital, que íRIS WEIDNER

uUARTE, CI n� .g75,.192�O-SESPfSC" CPF nO 522.454.899-34, .apos7htada e, .s�u

maridd OSVALDO DUARTE, CL, nO 319.400-Q-SESP/SC, CPF nO, 121.8J�,�3��91-,
�posentado, brâsileiro$, casados pelp regime da cQmunhão' universal de bens, anterior
à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na RfJa Braço .Ano Bom s�no,
Morro do Boi, bairro Ano Bom, em Corupá�SC; REQUER,ERAM com ·base no. artIgo
213, inciso li , da Lei nO 6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei nO 10.931,
de 02.08.2004) a RETIFICAÇÃO ,DE ÁREA do imóvel consist�nte em um terreno

situa�o no m�nic!pio de Corupá�SC, na Estra;da sesa do Boi, matricu.lad� SOb
...

00

7.645i ficha 01! Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e memonal d;scntlvo
arquivados' neste-Registro de Imóveis; ,sendo que,' nos t�rmo$ dos §§ 20 .�' 3� .do.

mencionado' dispositivo legal, FICAM NOTIFIOADOS QS, CONFRºNTANTE� ':A
SEGUIR NOMINADds para, querendo, se manifestarem, 'rio prazo de. 15:(quinze} Was
(a contar da presente pub!fcaç�OL CONFRONTANTES" EVA,DI.R: �OCH, EUGENIO
HOCH; SELMIRA PONTES HOCH, ARLEN,E HOCH FEHLAUER, KURT F.EH�UER!
ARLETE MARLI HOCH MARQUES) LUIZ SI8S0N DOS SANTOS MARQUES

'.
e

EUCLIDES. JOHNSON HOCH, todos resideníese .çiomiçiliados na E�trad.a· Serra do

Boi sin°, em. Carupá-S.c: CEP. aS,278-00o.; 'Se for Q' caso, a manifest�çãó de�erá ser

feft� na forma d.e impugnação íURd�n:rentadaj�lrigida ao ,endereçQ d,este Reg!s�r(),' q�
Irnó\lé!s (sítuadO n�. Rúa BarªQ �'o Rio Branc� lt 4141 Centrq" na cldad� d� �ê!ragua
do Sul..SC , '�Xpédrênte das . 09:00hs' às, 12:0011s e <tas 14:.()Ohs" as 18:00hs)I
advertin'dO�$é /. ae'sde já que presumir;;se-â' a 'anuência do confrçmtaT)te 'que não

apresentar impugna,ção no prazo da; .notificação

JARAGUÁ DO SUL, 18 de Outubro de, 201;;

A'OFICIALA� 't",,-� \(',,,,.�1�\ \', .

I .•.•••.. ' .•.•...••• ,. , ••.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Queda de ponto é investigada
Diretoria de Trânsito

alega que estrutura
teria sido recolocada
em outro local sem
base de sustentação

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

Carolina Veiga
.

Opai da adolescente de 14

anos, que ficou ferida na

cabeça depois que um ponto de
ônibus de metal caiu sobre ela
na última sexta-feira no bairro
Três Rios do Norte, em Jaraguá
do Sul, pretende entrar na Jus
tiça contra os responsáveis pela
manutenção da estrutura. Jo
nas Verbinen disse que o ponto
de ônibus estava mal fixado. "A
estrutura foi removida para co

locação do asfalto e recolocada.
Não dever ter sido fixado direi-
to", analisou.

'

,

O acidente ocorreu por vol
ta das 12h30, na rua José Mar

tins, em frente ao Loteamento
Paineiras. De acordo com uma

estudante de 13 anos que pre
senciou a cena, cerca de cinco

jovens estavam em pé, em cima
dos assentos do ponto de ôni

bus, aguardando o transporte
escolar quando sentiram a es

trutura se movimentar. Pouco

tempo depois que todos desce

ram, a estrutura veio abaixo.
A adolescente de 14 anos fe

rida se assustou, deu um passo
à frente e colocou um guarda
chuva sobre a cabeça quando
percebeu que seria atingida.
"Se não fosse o guarda-chuva,
ela poderia ter se machucado
mais", afirmou a testemunha. A

moça ferida levou cinco pontos.
A jovem afirmou que chovia

muito no momento e que eles
não tinham onde aguardar o

MARCELE GOUCHE

PERIGO Estrutura de metal caiu na última sexta·feira e feriu uma adolescente

ônibus se não em cima do as

sento, já que o local alaga, não
tem calçadas e tem muito bar
ro. O pai da garota atingida
avalia que o fato de as crian

ças estarem' sobre o assento

da estrutura não pode ter sido
a causa do desabamento. Ver
binen afirma que a família já
está com advogado verifican
do quais serão as medidas ca

bíveis neste caso.'
Ontem, a estrutura de metal

foi retirada do local pela equi
pe da Diretoria de Trânsito da
Prefeitura de Iaraguá do Sul. O

gerente da unidade, Márcio Ri

bas, disse que o ponto de ônibus
será recolocado com um reforço
na estrutura. 'Ainda não recolo
camos porque vamos fazer uma
base de concreto para fixá-lo
novamente", prometeu Ribas,
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afirmando que o acidente é algo
que não pode acontecer.

Segundo Ribas, ele está

apurando pessoalmente a res

ponsabilidade pelo ocorrido e,

após enviar uma equipe de fis
cais atê o local, ficou de entrar

em contato com a empresa res
ponsável pelas obras de asfalta
mento da região, a Infrasul.

Ele afirma que durante a pa
vimentação, o ponto foi retirado
sem conhecimento e autoriza

ção da Diretoria de Trânsito. "Ele
. (ponto) teria sido recolocado de
forma incorreta, sem o chumba
menta necessário para prender
a estrutura ao solo e, por isso, o
acidente aconteceu", disse Ribas.

Para minimizar a situação da
lama e do barro vermelho e os

problemas dos moradores em

dias de chuva, evitando que se-

jam necessárias que eles subam
nos assentos para poderem es

perar o transporte coletivo, Ribas
afirmou que após a recolocação
do ponto de ônibus será depo
sitada uma camada de farelo de
asfalto sobre o barro para dimi
nuir a formação.da lama.

O responsável pela execu

ção das obras na região, Hen
rique Chaves, afirmou que a

construtora apenas fez a remo

ção do ponto para esse local
onde ocorreu o acidente, mas
quem foi responsável pela reco
locação da estrutura teria sido
a Prefeitura, através da Com

panhia de Desenvolvimento
de Iaraguá do Sul (Codejas). 110
contrato entre a prefeitura e a

Infrasul não previa 'a realocação
dos abrigos para os passageiros
dos ônibus", explicou.
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Ele (ponto)
teria sido
recolocado
de forma

incorreta, sem
o chumbamento

necessário

para prender a
estrutura ao solo.

Márcio Bibll:ls�
direto"l' de Trânsito

Vereador

pede atenção
O vereador Justino da

Luz soube do caso do aci
dente envolvendo a que
da do ponto de ônibus no

bairro Três Rios do Nor
te. Ele registrou o caso na

Ouvidoria da prefeitura e

deverá mostrar, na sessão
de hoje da Câmara de Ve
readores as fotografias. da
estrutura caída. "Quero
que todos os vereadores
saibam do que aconteceu",
afirmou Justino, dizendo

que logo em seguida irá so

licitar a vistoria de todos os

pontos de ônibus distribu
ídos pela cidade.

Para o vereador, apesar
de ser um fato isolado, o

caso requer uma atenção
especial devido à gravidade
do acidente, que poderia ter .

sido fatal, a exemplo do que
já ocorreu em cidades próxi
mas, como Joinville.

O gerente da Diretoria
de Trânsito, Márcio'Ribas,
afirma que é necessária
uma padronização dos

abrigos . para passagei
ros do transporte público
em Iaraguá do Sul para
dar aos usuários confor
to, segurança é incentivar
a diminuição do número
de automóveis nas ruas.

Segundo rele, está previsto
para o orçamento de 2013
a quantia de R$ 1 milhão

para a realização das obras
de restauro e padronização
dos pontos de ônibus.

. ;
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Mulheres
dominam as.

duas rodas
Primeiro moto passeio feminino do Estado

vai contar com a presença de 80 mulheres

J����A �.2 .. �Y.� .

Débora Remor

/\ manhã é o último dia para
rlfazer a inscrição para o lo

Moto Passeio Feminino de San
ta Catarina, a ser realizado no

dia 15 de novembro. A ideia,
que surgiu de uma brincadei
ra entre amigas de Iaraguã do
Sul e Schroeder, cresceu mais
do que elas imaginavam e são

_ esperadas 80 mulheres motoci
clistas para o encontro.

Quando começaram - a pen
sar em promover o passeio fe
minino, não imaginavam o su

cesso. "Nós não sabíamos que
ia tomar uma proporção tão

grande, não sabíamos como o

público ia reagir", conta uma

das organizadoras, Daianewn
thoeft. Com 76 inscritas, o pas
seio será dividido por grupos,
principalmente para não cau

sar transtorno na rodovia e as

sustar outros motoristas. "Pelo
nosso levantamento, apenas 25
mulheres são da região. Amaio
ria das participantes vem de

Florianópolis, do sul de Santa
Catarina ou de outros Estados",

confirmou Daiane.
Denise Chiodini, de 23 anos,

vai prestigiar o evento. Ela co

meçou a brincar em cima de
uma-moto quando ainda tinha
12 anos, ajudada por um primo.
"Fui convidada e vou participar
do evento, pois é legal juntar as
motociclistas."

A organização se preparou
também para o apoio, já que
o suporte mecânico será feito

por mulheres. A PolíciaMilitar
e a Polícia Rodoviária Federal

.

foram acionadas para acom

panhar o trajeto do Passeio Fe-,

minino, que vai percorrer 180

quilômetros.
O ponto de partida das

motociclistas será a loja JaI
me Motos, na Ilha da Figueira,
com café da manhã, às 8h. No
roteiro do passeio estão as' be
lezas da Serra Dona Francisca,
passando por Joinville, Campo
Alegre, São Bento do Sul e Co

rupá, com espaço reservado

para lanches, abastecimento e

parada para fotos. Os homens
serão bem-vindos apenas na

última parada, onde acontece

rá a confraternização
EDUARDO MONTECINO

DESOlE CRIANÇA Denise, 23 anos, começou a

pilotar aos 12. Ela vai participar do evento dia 15

Acessórios
femininos
O crescimento do número

de mulheres pilotando mo

tos levou o mercado a apos-
tar neste público para incre
mentar as vendas. São botas �e luvas de tamanho especial,
capacetes e roupas com co

res femininas, como o rosa e

o lilás. Agora não faltam op
ções, mesmo para mulheres

vaidosas, como a expedidora
Alice Silva, de 43 anos. Ela di

rige moto há dois anos, ge
ralmente para ir ao trabalho.

"Sempre encontro tamanhos
e modelos para mim. Amoto

traz praticidade e existe mui
ta opção de acessórios".

A estudante Andrielly Tei
xeira' de 18 anos, está se pre
parando para tirar a carteira
de habilitação e por enquanto
só sonha com o veículo. "Mi
nhas amigas têm motonetas,
como Bizz, mas eu acho os

modelos grandes muito lin
dos e espero ter uma moto

em breve." Ela começou as

aulas práticas para moto

na tarde de segunda-feira.
"Como era a primeira vez

que eu pilotava, fiquei com
um pouco de medo de cair.

Depois vi que não é tão di
fícil assim", contou. "Quem
me incentivou a aprender foi
meu pai. Ninguém na família
anda de moto, mas todos me

dão força."

Para quem quiser se

inscrever, basta entrar

em contato com as or

ganizadoras pelo email

mpfemininosc@hotmail.
com ou por telefone
9611-0412. Saída às 9h,
de Iaraguá do Sul. Per
curso de 180 quilôme
tros: Iaraguá do Sul, Ioin
vílle, Campo Alegre, São
Bento do Sul e Corupá.
A velocidade média será
de 60 a 80Km/h. Chega
da prevista para as 17h
na sede do Moto Clube

Anjos da. Lealdade', com
lanche, música e confra

ternização. A presença
de maridos e compa
nheiros é liberada.

MARCELE GOUCHE

A estudante Andrielly Teixeira, de 18 anos,

está em fase de preparação para tirar a sua CNH
-

ealtldade

Mulheres conquistam
cada vezmais espaços

O evento é um reflexo do

espaço que as mulheres estão

ocupando sobre as duas rodas.
Elas são vistas nas ruas e hoje
são maioria nas autoescolas.
"Pelo menos 60% dos alunos é
do sexo feminino. Alguns anos

atrás, era raríssimo ter mulhe
res fazendo carteira demotoris
ta para moto", disse o instrutor
Rafael Cidral, da autoescola Ja
raguá. Segundo Cidral. O ponto
negativo delas é a insegurança.
"Mas justamente por isso, elas
são mais cautelosas e pruden
tes. Na minha opinião, elas pi
lotam moto muito melhor do

h "

que os omens.

Quem anda há mais de dez
anos de moto, e não troca por

outro veículo é a entregadora
Denise Chiodini, de 23 anos.

"Levei muito tombo e já fiz
muita barbeiragem, mas fui
amadurecendo com a moto.

Meus pais não gostam muito,
mas eles entenderam que é o

que gosto", explicou.
O preconceito contra as mo

tociclistas não é um problema,
segundo Denise. "Trabalho com
moto há três anos e não vejo
diferença nenhuma, não sinto
esse preconceito na rua." Ela
faz as entregas para uma ofici
na e loja de artigos para moto,
durante o dia. À noite, ela sobe
na moto para fazer entregas de
lanches. E adivinha como ela vai

para casa? De moto, claro.

-- ---------------
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Pedreiro émorto a pauladas
./ Acusado confessou
o crime ocorrido e

já está preso. Este é
o 14° homicídio em

[araguá só este ano

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Vítima de homicídio, Márcio
Matos, 32' anos, morreu no

início da noite de sábado após
receber pancadas com um pe
daço de madeira na cabeça e

no abdômen. O agressor é Ival
do Ferreira Canabarro, 28 anos.

Esse foi o 14° assassinato regis
trado em Jaraguá este ano.

O crime aconteceu por vol
ta das 19h45 de sábado, após
uma discussão entre os ami

gos' que bebiam e conversa

vam na casa do agressor, na

rua Domingos Vieira, na Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá do
Sul. A vítima trabalhava como

pedreiro e deixou esposa e cin
co filhos. O velório acontece ria

Igreja Santo Estevão e o enterro
será às 9h de hoje, no Cemité
rio São Pedro, na comunidade
de Garibaldi.

De acordo com o delegado
responsável pela ocorrência
Walter Santin, da' Delegacia de
Guaramirim, a vítima e o autor

do crime tomaram três garrafas
de cerveja em um bar próximo e

foram à residência do agressor,
que ofereceu a Márcio um copo
de cachaça. Após uma discus
são, a vítima teria arremessado o

copo, acertando o rosto de Ival
do, que revidou com três golpes
de madeira. Primeiro na cabeça .

da vítima, derrubando-a, e, em

seguida, no tórax.
Natural do Rio Grande do

Sul, Ivaldo confessou o crime
e mostrou aos policiais o local
onde deixou o pedaço de madei
ra utilizado: Ele responderá por
homicídio qualificado pormoti
vo fútil e poderá pegar de 12 a 30
anos de prisão. Os familiares de
Ivaldo presenciaram o crime.

DIVULGAÇÃO IWBPM

Madeira que teria sido usada no crime foi apreendida pelos policiais

•

CCear

Natural de Curitiba (PR), o
pedreiro morava com a com

panheira e as duas filhas ca -

.

çulas, de quatro e seis anos,
na localidade de Garibaldi, em
Iaraguá do Sul, na residência
da irmã Maria Lourdes Peixer
dos Passos. Além das duas me
ninas que moravam com e�,

irmão às 20h de sábado e me avi
saramàs 19hdedomingo", afirma
ela. Uma das atividades preferi
das de Márcio, segundo a irmã,
era realizarpequenos reparos nas
motocicletas dos sobrinhos e dos

amigos. "Além de gostar ele fazia
isso como "bico" para conseguir
um dinheiro amais", contou.

Márcio tinha mais três filhos.
Dois vivem em Curitiba, com
a primeira esposa e outro vive
em Jaraguá do Sul, com a mãe.

De acordo com a irmã Ma
ria Lourdes, a família ainda não

sabe bem o que aconteceu e está
inconformada com a demora na

notificação. "Eles mataram meu
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Uma história que se repete
Pela terceira vez, o

I

tricolor jaraguaense
terá que reverter

vantagem adversária
no Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus terá que reverter

uma vantagem adversária

pela terceira vez no Campeo
nato Estadual. Desta vez a rea

ção vale o título da temporada,
já que tanto o tricolor, como o

Guarani, estão garantidos na

Divisão Principal em 2013.
O primeiro jogo da decisão,

no sábado, foi equilibrado. Jo
gando em casa, o Guarani teve

- as melhores oportunidades no

decorrer da partida. Na me

lhor delas, Wanderson realizou
duas difíceis defesas no mesmo
lance, já no segundo tempo. O
Iuventus ameaçava nas bolas

paradas. Quando o' placar se

encaminhava para o empate,
Renato subiu mais alto que a

defesa doIuventus para escorar
de cabeça, aos 39', e decretar o
resultado final.

MARCELO BITTENCOURT /JORNAL PALHOCENSE

DERROTA Nem mesmo a forte marcação impediu que o Juventus fosse
superado pelo Guarani, em Palhoça, na tarde do último sábado

"Ê impressionante. Mais
uma vez tivemos a chance de
marcar e fomos castigados no
fim. Lá é muito difícil de jo
gar. O campo é ruim e não nos

proporciona o controle da
bola. Mas estamos trabalhan
do para reverter o resultado e

festejar com a torcida", infor
mou o goleiroWanderson.

Agora, para ficar com o

título, será preciso vencer

a partida de volta, marcada

para a próxima quinta-feira
O), às 20h30, no João Marcat
to. Uma vitória simples (por
1 a O) basta ao Iuventus, en
quanto o Guarani joga pelo
empate ou uma nova vitória.

Os ingressos para a partida

DilYisáo de Acesso,

já estão à venda na Rede de
Postos Mime e na secretaria
do clube. Os mil primeiros
ingressos podem ser adquiri
dos por R$ 10. O segundo lote,
também de 1.000 ingressos,
será comercializado por R$
15. Após, o valor será de R$
20, mesmo preço cobrado nas

bilheterias do estádio.

Iaràguá é superado em casa e adia o sonho da Segundona
I

'

E não deu para o Sport Club
Jaraguá. O Leão do Vale sofreu
um novo revés diante do Caça
dor e teve que se contentar com

o vice-campeonato da Divisão
de Acesso. O resultado adia por
mais um ano o sonho da equipe
em disputar a Segunda Divisão
de Santa'Catarina. '

A partida final do campeo-

nato foi realizada na tarde de

sábado, dia 27, no estádio do

Botafogo. O gol que deu o títu
lo para a equipe do Meio-Oeste
foi marcado por Sadan, aos 32'
do segundo tempo.

Apesar do vice-campeona
to, a campanha do Iaraguá foi
extremamente positiva. Em
doze jogos, o Leão acumulou

oito vitórias, um empate e três
derrotas - todas para o Caça
dor. O ataque marcou 26 vezes

(2,1 vezes por jogo) e a defesa
foi vazada apenas em seis oca
siões (0,5 por partida).

"Justo não foi, mas eles fo
ram merecedores. Tiveram sor

te numa bola que encaixaram e

fizeram o gol", lamentou o ata-

cante Zamorano. "Saímos de

pé. Temos brio. Somos profis
sionais e isso acontece. Temos

que saber ganhar ,e tem que
saber perder", disse o zagueiro
Paganelli. "Pai um bom campe
onato. Não pode abaixar a ca

beça. Chegamos onde muitas

equipes queriam estar", acres
centou o técnico Rafael Rocha.

ts

Em quadra
A CSM encerra hoje sua

participação na primei-
ra fase do Campeonato
Catarinense. Recebe a

Chapecoense, a partir das
20h30, naArena Iaraguá, Já
classificada ao mata-mata,
a equipe de Sérgio Lacerda

- desejamanter a impor
tante marca de não ter

perdido nenhum jogo até
o momento. "Uma vitória
nos dará aindamais con

fiança para o mata - mata",
afirmou o fixo Jedson.

Jesc

Classítícados
Duas escolas de Iaraguá do
Sul se classificaram para
a fase nacional das Olim

píadas Escolares (15 a 17

anos), que acontece em
Cuiabá (MT), a partir de 25
de novembro. As vagas fo
ram conquistadas durante
os Iesc, realizados no fim
de semana, emAraranguá.
O Evangélico encaminhou
a vaga no basquete mas
culino, enquanto o Alberto
Bauer classificou suas

duas equipes de futsal.

Fo()tball
'Goleada'

O Jaraguá Breakers está
garantido na fase de
mata - mata do Torneio
Touchdown. Jogando em
Arujá (SP), no sábado, os
'Quebradores' não tive
ram pena da Lusa Rhinos,
vencendo por 57a O. No
dia 3 a equipe fecha sua
participação na primeira
fase recebendo o Botafogo,
de Ribeirão Preto (SP), no
estádio Eurico Duwe. Em

_ jogo, um melhor posicio
namento na tabela.
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Seisbrasíleíros

disputam
espaço naNBA

Com seis jogadores, o Brasil registra número
recorde de atletas na liga norte-americana

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

Agência Avante!

Hoje inicia a maior competi
ção de basquete do mundo,

a NBA. A liga norte-americana
reúne osmelhores atletas e nesta

temporada vai ganhar um pouco
mais do gingado brasileiro.

Com seis jogadores, o Bra

sil registra número recorde de

jogadores na liga. Precursor da
evolução do basquete brasilei
ro nos Estados Unidos, o pivô
Nenê Hilário é sem dúvida um

dos grandes destaques para a

temporada.. O pivô fez história
vestindo a camisa do Denver

Nuggets, por nove anos consecu
tivos. No total, contabilizou 555

jogos e se tornou um dos astros

da liga. Devido às lesões acabou
deixando o Denver e na tempo
rada 2012/2013 promete ser a li

derança doWashingtonWizards.
Anderson Varejão também

é uma consolidação brasileira
na liga. Com mais de 400 jogos
pelo Cleveland Cavaliers,Varejão
se tornou a principal estrela do
time e ganhou o apelido deWild

Thing (Coisa Selvagem), pela sua
- vasta .cabeleira.

Apesar do sucesso de alguns
brasileiros, incertezas também
cercam o futuro de alguns. Le
andrinho surgiu como revelação
no Phoenix Suns, mas decaiu e

busca se firmar na liga vestindo a

camisa do Boston Celtics.

.

Natural de' Joinville, Tiago
Splitter segue sua trajetória na

NBA ainda cercado por descon

fianças. No último ano de con-
-'

trato com o San Antonio .Spurs,
Splitter terá que provar ser me
recedor de permanecer na fran

quia. Surgem
i

como promessas
Fab Melo (Boston Celtics) e Scott
Machado (Houston Rockets),
que realizaram boa pré-tempo
rada e querem ascensão na NBA.

DAVID LIAM KYLEIDIVULGAÇÃO

COISll. SELVJlI.lG'JE�,M B.rasileiro Anderson Varejão
será a principal estrela do Cleveland Cavaliers

}'Ól'llDlula 1
,

Vettel vence o GP da Indía
\

SebastianVettel não iniciou bem o ano, mas está compensando na
reta final. O alemãovenceu aprovada Índia e chegou a sua quartavitória
consecutiva, abrindo vantagem de 13 pontos para o espanholFernando
Alonso. Naprimeira prova após a renovação com a Ferrari, FelipeMassa
largou e chegou em sexto. Bruno Senna largou em 13° e encerrou na 10a

posição. Com três corridas para o encerramento da temporada, a Fór-
mula 1 retoma neste domingo com a prova deAbuDhabi, I \' • I ,

' I ,

o Jaraguá pode não ter conquistado
o acesso à Segundona do futebol
de Santa Catarina, porém revelou o
nome de Rafael Rocha como treinador

profissional. Ele jáhaviamostrado seu
potencial na base. O tempo vai lhe dar
à experiência necessáriapara lidar com
os adultos. É só continuar com essa

simplicidade que vai longe!

I
II

Potencial

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Fortes emoções
Lá vamos nós paramais uma noite de fortes emoções
no João Marcatto, na quinta-feira. Pela terceira vez o
Iuventus terá que reverter uma vantagem adversária.
E pela terceira vez uma vitória simples basta. Se o time
conseguir imprimir amesma intensidade da última
quarta-feira, quando goleou o Guarani por 3 a O, a
conquista do título será líquida e certa. Porém, vamos ver
como o Bugre se portará desta vez. No último jogo eles
vieram para cima. Para eles, tanto fazia ganhar ou perder
aquele jogo. Agora, penso que virão bem fechados,
acreditando nos contra-ataques. E domeio para a frente
o time deles é muito bom. Enfim, quem for ao estádio
certamente verá um jogo emocionante. Mas é bom

correr, pois os ingressos estão se esgotando rápido ...

Sucesso
Empresas que apostaram no Iuventus
comemoram o saldo positivo. É o
caso da Sublimix, que produz diversos
materiais com amarca do clube.

_

Aempresa, que repassa cerca 15%
de cada venda ao tricolor, pretende
aumentar o leque de opções em 2013.

Outra que comemora as vendas é o
fabricante de material esportivo, CIO.

FutsalFaltou pouco
O Jaraguá criou oportunidades para sairvitorioso contra o
Caçador, principalmente no primeiro tempo. O problema
é que do outro lado haviaum time experiente, comandado

. por um técnico que conhece as divisões inferiores do
nosso futebol. Graniti armou a retranca na primeira etapa
e aceitou a pressão, mesmo com o risco de sair derrotado.
No segundo tempo, liberou sua equipe para atacar,
enquanto o nervosismo tomou conta do Leão. É triste
perder, mas o resultado acabou sendo justo.

Durantemuito tempo o torcedor e a
.

própria equipe jaraguaense não deram
a devida atenção ao Campeonato
Catarinense de Futsal. Neste ano, o
título passou a valer como 'prêmio de

consolação' após a boa campanha na
ligaFutsal. E a equipe de Sérgio Lacerda
vem fazendo bonito. Está invicta e

merece sua torcida.
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Preços válidos até 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Ka 1.01 2013 Flex (cat. KBX3). a partir de R$ 21.240,00 à vista. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex (cat,
RCA3) a partir de R$ 44.690,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.61 2013 GLX Flex (cat. OB83) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada,
�R$ 29.012,'10) e saldo em 24 parcelas de R$ 990,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo
de R$ 52.772,10. Custo Efetivo lotai (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e 4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor, Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a

UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de financiamento e Arrendamento Ford
Credit são operacionalizados pelo Banco 8radesco Financiamentos S.A. Valorés válidos para cores sólidas. Frete incluso.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SbUCITE JÁ O SEU.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais e regiões metropolitanas: 4001-48,!i81 Dernals localidade<: 0800 1'12 4858.
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