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R$ 2,50 A vida acontece aqui .

Investimentos

�ntidades-se qualificam
Senai e a Universidade Federal de Santa Catarina CUPSC)
assinaram um protocolo de intenções para cooperação nos
oito Institutos 9� Tecnologia e nos dois Institutos de Inovação.
LOURIVAL KARSTEN, MERCADO, PÁGINA 18

Novas administrações
período de planejamento
Amanhã, as gestões dos prefeitos eleitos em 2012

completam 100 dias. Nesse prazo, eles puderam
conhecer a estrutura e definir as prioridades.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

.

Hospitais da região pedem
mais apoio para a saúde
MOBILIZADOS Entidades de Jaraguá do Súl e Guaramirim participam de ação nacional em'

busca de assinaturas para encaminhar projeto que obrige o g<?verno a destinar 100/0 do PI.B ao setor.

Página 4
.'

Tecnologia para educar EDUARDO MONTECrNO

Professores da rede estadual que atuam no Ensino Médio receberam, ontem, os.tablets para ajudar nas .aulas, PÁGINA 5

Massaranduba

Obra na se-I08
inicia neste mês
Governador assinou ordem de

serviço para recuperar trecho
da via considerado perigoso.
PÁGINAS

Schroeder

Município está.
- sem pediatra
Profissional pediu demissão da
rede pública e o atendimento fic
destinado aos clínicos gerais.
PÁGINA4

Cultura

Oficina para
•

provocar o nso
Teatro de Bolso do Gats traz
a Jaraguá do Sul o curso de

improvisação em comédia. �

MDC
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, .
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Os outros são os'
-

E /!outros... SOe

Incrível como as pessoas dependem da opinião dos ou
tros. Parece que para dar um rumo à sua conduta ou

seus atos, precisam sempre contar com a aceitação de

quem nada tem a ver com o assunto. Em geral, as pesso
as se angustiam muito com a opinião contrária ou com a

reprovação dos outros .de alguma atitude e ficam muito
felizes com a aceitação, sobre alguma ação que OUTROS

julgaram certa. Ora, se eu não devo me importar com a

opinião dos outros quando contrária, é melhor ser justo e

desconsiderar os elogios. Conseguimos?
Somos dependentes de elogios. Louvam-se elogios em

artigos nas empresas, pede-se por elogios nos cursos de

lideranças. Antes dos outros, EU devo me elogiar. Cada
pessoa deve ter certeza que as ações são as melhores.
possíveis. Melhor que o elogio, é li ADMIRAÇÃO, que é
o elogio sem palavras, irmã gêmea do RESPEITO. Uma
conduta equilibrada traz à nossa vida estes fatores. Gâ
ranto-lhe que é muito mais saudável quando-se luta para
manter a admiração e o respeito conquistados do que de
pender do juízo alheio.

.

As pessoas julgam Cisto é um câncerda humanidade)
por suasemoções, suas noções de mundo. Isto toma as opi
niões distorcidas e os julgamentos baseados em emoções,

'

não na razão. Quem varia seu humor pelas opiniões dos
outros fica frágil. Alvo fácil de enganos e de enganadores.

A opinião dos outros é importante nos assuntos cole

tivos, que tratam sobre a sociedade em geral.porque con

vivemos o tempo inteiro. Já é hora de rompermos com

costumesmedievais, cuidarmosmais do coletivo do que da
vida alheia. Parar de opinar com achismos e pitacos, de
tremer frente a críticas ou se frustar sem elogios. Menos
ansiedade, mais planejamento!

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para® redacaotiiocorreiodopoio.com.br

Imposto
Desconto no IPTU

-
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ICOMENTÁRIO

O melhor amigo
A bri o jornal e dei de cara com

rtuma foto. Foto simples, "pai
sagem" simples, mas para mim
uma imagem tema e significativa.
A foto fez-me lembrar que dia des
tes um colega me perguntou se eu

tinha um melhor amigo: - quem
é teu melhor amigo, Prates? Nem

pisquei para responder que esse

amigo está comigo hámuitos anos,
sempre me inspirou, sempre ao

meu lado, nunca me desampara,
posso contar com ele dia e noite.
E melhor que tudo, posso contar

com ele onde quer que eu esteja.
Meu melhor amigo é o rádio. Ra
dinhos. Tenho-os muitos, todos
os tipos e tamanhos, um em cada

lugar da casa, não viajo sem eles.
A foto que vi no jornal era a ima

gem de um idoso, um velho. Quan
do as pessoas ficam idosas e são

lUIZ CARLOS PRATES

abandonadas por suas "famílias"
são velhas, velhos; idosos são osque
ficam em casa e são amados ...

Pois na foto que vi no jornal ha
via um senhor idoso, bem velho,
sentado numa desconfortável cadei
ra de asilo. Ao lado dele, sobre um
móvel também velho, descascado,
havia um radinho, um radinho por
tátil, velho, dos modelos antigos.

Mas o que me preocupou foi

imaginar que aquele rádio, volta e

meia, precisa de pilhas, e será que
o idoso terá as pilhas de que pre
cisa na hora em que precisa? Foi a

• E se...
E se tivesse sido ela a assassina? A "ínclita" justiça da

África do Sul concedeu ampla liberdade para o bandido
Oscar Pistorius, para-atleta, multicampeão em pistasmun
diais e que matou a namorada. Ele a matou com quatro
tiros no rosto e alegou, em defesa, que pensou que ela era
um assaltante...A "ínclita" justiça daÁfrica do Sul deu-lhe,
até o "julgamento", liberdade total, pode até viajar para o

"exterior" para competir, Será que a "ínclita" justiça afri
cana trataria.de igual modo a mulher se ela tivesse sido a

assassina? Aposto todos os dedos que não, mas a "ínclita"
decidiu que... Eu queria esse bandido naminha delegacia...

• Reação
Padres-mineiros perderam a paciência, não querem

minha preocupação. Depois veio a

reflexão. Velho, abandonado, sem

sonhos de futuro, afinal, que sonhos
de futuro pode ter um idoso aban
donado e cuidado por terceiros? Os
sonhos dele estão "dentro" do radi

nho, o companheiro de todas as ho
ras, das horas de insônia das noites
intermináveis de um velho insone.

Que outro companheiro nos

pode dar recados, contar novidades,
atualizar-nos e fazer-nos sonhar se
não o rádio? Aquietei-me um pou

co, aquele idoso tem o melhor com

panheiro de todos, de todas as horas
e pronto para todos os socorros,
nada cobrando, sempre -ajudando,
pronto e disposto. Fiquei em paz, o

velhinho está ao lado de ummelhor

amigo. Mas a felicidade podia ser

completa, se aos pés do velhinho se

enroscasse um cãozinho.

mais casar pessoas depois das 17h dos sábados. As noi
vas vivem chegando muito atrasadas e os casamentos,
segundo eles, viraram Shaw da Xuxa, é'palhaçada de
todo o tipo, e igreja não é lugar para isso. Aplausos, pa
dres! - Ah, mas é o dia mais importante da minha vida,
diz uma pobre coitada, iludida. Coitada, já começa a

vida de casada em "atraso". Mais uma ...

• Falta dizer
Paspalhos em escolas públicas de São Paulo estão

perdendo. tempo tentando aprender Mandarim. Os

parvos não-sabem que nem os chineses estudam mais

oMandarim? Os chineses espertos estudam inglês. E os

espertos' por aqui estudam português. De fato, a igno
rância é a mãe de todas as tolices.

Termina amanhã, o prazo para os contribuintes jaraguaenses que preten
.

dem pagar à vista o IPTU. A vantagem para quem optar por esse pagamen
to será o desconto de 18%. Uma das metas com esta vantagem é reduzir a

inadimplência no pagamento do imposto, que atualmente está entre 15% e

17%. A expectativa éque sejam arrecadados R$ 15milhões. Os moradores que
não receberam os carnês em casa devem solicitar a emissão da segunda via no
site www.jaraguadosul.sc.gov.br. Também poderá pedir o boleto no Setor de

Tributação da Prefeitura, na RuaWalterMarquardt, 1.111, até amanhã.
." ..,,.

Leitor da Rua Júlio Tiss], no Bairro Nereu Ramos, em Jaraguá Sul, reclama da situação
do alambrado da Sociedade Esporte Clube Estrela. No ano passado, parte da estrutura

usada para evitar que as bolas caíssem na rua, cedeu. A reclamação é que ainda não
foi feita nenhuma melhoria. Segundo o morador, que não quis se identificar, a rede de

proteção está engatada no poste de energia elétrica e as' barras de ferro usadas na

estrutura correm o risco de cair e atingir alguém que passa na calçada.

!:P' T.

• O traficante preso em Guaramirim foi flagrado pela Polícia Civil, e não pela Polícia

Militar, como saiu no título da nota da página 21, na edição do último final de semana.
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CHARGE
EM SCHROEDER,
FALTA PEDIATRA
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EDITORIAL

Osprojetos com a

viiula da BMW
Uma nova expectativa de crescimen

to surge em Santa Catarina com a

oficialização da instalação da montadora
BMW emAraquari.Âempresa irá ajudar
a impulsionar ainda mais a região Norte
catarinense, que também recentemente

inaugurou em Joinville a fábrica de mo
tores da General Motors (GM).

Jaraguá do Sul e municípios vizinhos
terão um impacto direto nesses empreen
dimentos. O fato de átrair mão de obra de

qualidade ajuda. impulsionar o mercado

regional.Com a oportunidade de emprego
e novos empreendimentos, que geralmen-

- te surgem para atender a montadora, a

/
- mobilizasão de empresas que operam com

produtos ou serviços que possam servir de
atendimento à unidade pode resultar em
novasoportunidades. Com a BMW, Santa
Catarina também se destacano País como
um Estado diferenciado. AS instituições

empresariais existentes sabem dos poten
ciaís locais para impulsionar mais investi
mentos produtivos. A diversidade econô
mica catarinense é por si fator de atenção

-

para o leque de possibilidade de negócios

"ser
atraídos para cá.

Força empreendedora
Santa Catarina tem de sobra.

A maior dificuldade continua sendo a

lentidão na execução das obras de infra
estruturas necessárias para o desenvolvi
mento. Ainda hámuito que avançar nesse
sentido. Talvezseja necessário aumentar a
força política dentro das esferas de poder, a
fim de ajudar nacaptação desses recursos
destinados à modernização de estradas,
ferrovias e portos. Força empreendedora
Santa Catarina tem de sobra.
\

• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@o:,oneiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e PatriciaMoraes -redacaoepocorreiodopovo.com.br
.' Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112

DESDE 1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30' Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubl;Ja, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SClmpressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

* Os artiqo« e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jomol, sendo

de inteim responsabilidade de seus autores, .

�� O C01Teio do Povo utiliza papelproduzido a partir d�
V fontes ,'enováveispreservando as florestas no mundo,
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• MARIOVENTURI, de
.

Guaramirim, morreu no
domingo, dia 7, com idade

de 88 anos. Deixa um irmão,
esposa, filhos, netos, bisnetos
e amigos. O enterro foi

realizado ontem, no cemitério

do Bairro Rio Branco.

Jaraguá do Sul. Ele tinha 72

anos. Deixou esposa, filhos,
noras, genros, netos e amigos.
O corpo foi enterrado no
cemitério da Vila Lenzi.

• FRANCISCO LEHNERT

morreu sábado, dia 6, em

Jaraguá do Sul. Ele tinha 88

anos. Deixou esposa, filhos,
genros, noras, netos, bisnetos

e tataranetos. O sepultamento
ocorreu domingo, no
cemitério da Vila Lenzi.

foi sepultado domingo, dia 7, no

CemitérioMunicipal da cidade;

• RAULMARCOS FODI

morreu sábado, dia 6, áos 47
anos. Deixou pais, esposa,
filhos, sogros, tios, irmão e

amigos. O sepultamento foi �.
realizado no domingo, no
cemitério da Vila Lenzi,
em Jaraguá do Sul.

• ALBERTINALIPINSKI,
de Schroeder, morreu no
domingo, dia 7, aos 75 anos.

Deixou filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, irmãos e

amigos. O sepultamento foi
-

realizado ontem, no cemitério

de Schroeder 1.

• MARIAVOLTOLINI

MOTIERmorreu sábado,
dia 6, aos 85 anos. Deixou
enlutados filhos, noras, netos,
bisnetos e amigos. O corpo foi

enterrado no mesmo dia, no
Cemitério Municipal, no
Centro de Jaraguá do Sul.

• MARCIO DOS SANTOS,
de Guaramirim, morreu sábado
com apenas 24 anos. Ele '

-deixou enlutados pais, irmãos,
sobrinhos, tios e amigos. O corpo

• ARMANDO NAGEL

morreu sábado, dia 6, em

lOTER1AS
LOTERIA FEDERAL -"

SORTEIO Nº 04751
1 º 52.026 §OO.OOO,OO
2º 03.878 34.200,00
3º 23,600 33.600,00
4º 73,870 32.800,00
5º 96.202 31.940,00

QUINA
SORTEIO Nº 3162
04 - 19 - 22 - 39 - 41

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1337
12 - 1 6 - 17 - 25 - 26
35 - 38 - 41 - 45 - 47
48 - 52 - 57 - 63 - €)9
70 - 73 - 90 - 93 - 00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1483
01 - 35 - 39 - 53 - 55 - 56.

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1165
Primeiro Sorteio
03 - 04 � 13 - 30 - 38 - 41 '-

Segundo Sorteio
11 - 14 - 15 - 23 - 28 - 36 .

"
Nunca tinha carne porque Hitler

era vegetariano. A comida
era muito boa ... Mas não
conseguíamos apreciá-Ia.
MargotWõlk, 95 anos, em entrevista
à revista alemã Der Spiegel. Durante

a Segunda Guerra ela foi uma
das 15 provadoras das

comidas levadas ao
ditador nazista. O
trabalho dela era

evitar que ele
comesse algo
envenenado.
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Hospitais da
região, fazem
mobilização
COBRANÇA Entidades reivindicam aumento da tabela

do SUS e repasse de 10% do PIB para a saúde pública

Carolina Veiga

OS dois hospitais filantrópicos
de Jaraguá do Sul, Hospital

Jaraguá e Hospital São José, e

o Hospital Padre Mathias Stein,
em Guaramirim, aderiram à mo

bilização nacional "Saúde.j- 10 -

Movimento Nacional em Defesa
da Saúde Pública", que exige do

governo federal o repasse de 1Ó%
do . Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro para investimentos na

área. Paralelamente, as entidades
exigem o reajuste imediato da ta

bela de preços-dos valores pagos
às unidades pelo Sistema Úni
co de Saúde (SUS) referente aos

procedimentos de baixa e média

complexidades. Os valores defa
sados foram alegados como causa

principal das crises financeiras e

falências enfrentadas por diversos
hospitais particulares e filantrópi
cos do Brasil.

.

Por causa dessa mobilização,
os serviços eletivos em 2,1 mil hos

pitais particulares e filantrópicos
de todo o País foram paralisados.
Entretanto, em Jaraguá do Sul,
ao contrário do que aconteceu na

maioria das unidades, os proce
dimentos eletivos que estavam

agendados para serem realizados

ontem, não foram cancelados.
De acordo com o diretor-exe

cutivo do Hospital Jaraguá, Jefer
son Gomes, a população não pode
intervir na atualização da tabela
de repasses do SUS e por isso não

pode ser prejudicada pela mobili
zação. "A população é a que menos
influencia nessa tabela e seria a

maior prejudicada se adiássemos
os atendimentos agendados, ainda
que por 24 horas", declarou. Para
participar do movimento sem pa
ralisar os atendimentos, o hospital
decidiu mobilizar os agentes so

ciais para ajudar na coleta das 1,5
milhão de assinaturas necessárias

.
para impetrar no Congresso Fede
ral o projeto de Lei de Iniciativa

Popular que obrigue o governo a

destinar 10% do PIB pará investi
mentos na saúde.

As assinaturas estãosendo co

letadas junto à comunidade, atra
vés do apoio de empresas como a

Marisol, a Duas Rodas e a Católica

SC, e por meio de campanhas de

conscientização nas ruas de Jara

guá do Sul.

7al'Jres�ai �

Segundo a Associação dos

Hospitais do Estado de Santa Ca
tarina (AHESC), os valores repas
sados pelo SUS cobrem apenas
40% do valor gasto pelos hospitais
com atendimentos nos prontos
socorros ou com a realização d�
cirurgias de média complexidade,
como as cesarianas ou de apendi
cites, por exemplo. Uma cesaria

na, segundo Gomes, custa em mé
dia R$ 800, mas o valor repassado
pelo SUS para cobrir o serviço é
de R$ 395,68. O déficit é custeado

pelos hospitais com a utilização
dos recursos vindos das consul
tas e procedimentos particulares
ou pagos pelos planos de saúde, o
que, segundo Gomes, inviabiliza
os investimentos em melhorias.
"Como o aumento do repasse de

pende de lei e o processo é mais

moroso, precisamos de um au

mento imediato de 100% sobre os

valores dos procedimentos de mé
dia e baixa complexidades previs
tos na: tabela do SUS: Só com esse

aporte do governo federal será

possível melhorar a qualidade dos

serviços oferecidos à população",
concluiu Gomes.

Valores pagos pelo SUS para
os principais procedimentos
realizados pelos hospitais
filantrópicos da região:

• Cesariana: R$ 395,68
• Parto normal: R$ 267,50
• Apendicectomia: R$ 253,59
• Broncopneumonia: R$ 524,07

NO 'ER E... Custos dos atendimentos realizados nos

hospitais não são cobertos pelo valor repassado pelo SUS

Guaramirim

Unidade com
custo elevado

No Hospital Padre Mathias
Stein, em Guaramirim, a situa
ção não é diferente das demais

instituições do País. O diretor
administrativo da unidade,
Cláudio Marmentini, explica
que apenas as despesas men

sais do Pronto Socorro com

exames, consultas e curativos

giram entornam de R$ 150mil
e o valor repassado para custe-
ar os serviços pelo Ministério,

da Saúde não é superior a R$
16 mil. "O município recebe
um valor equivalente a R$ 0,50
por habitante para que ele seja
atendido em um pronto socor

ro. Se adicionarmos os atendi
mentos infantis realizados no

•

PS, nosso déficit sobe para R$
200 mil", declarou. Segundo
ele, se fosse receber integral
mente pelos serviços prestados
ao SUS, o pagamento deveria
ser de R$ 80 mil.

Saú e iliHca

Schroeder fica semmédico pediatra
Para conseguir atendimento

para o pequeno, Ruan Pablo, de
dois anos, a dona de casa Ana

.

Paula Queiroz, 26, precisou
aguardar por quase duas horas.
Ela chegou à unidade as 7h30 e

por volta das 9h30 ainda estava
no corredor, com o filho no colo.

A falta de pediatra no Posto

de Saúde do Centro, em Schro

eder, prejudica o fluxo de pa
cientes. Crianças e adultos pre
cisam passar pelo clínico geral,
resultando em demora no aten

dimento. "Meu filho está com fe
bre e tenho que ficar aqui aguar
dando", comentouAna Paula.

O único pediatra que aten

dia no sistema municipal de
saúde na cidade pediu desliga-

menta da função no último dia

4. Contratado para seis horas

semanais, o médico atendia
apenas duas vezes na semana,
em apenas um período. Segun
do o prefeito Osvaldo Jurck, um
profissional deve ser contratado
em caráter temporário através
de um processo seletivo para
ocupar a vaga. Enquanto isso, o
prefeito afirma que os médicos
das equipes Estratégia Saúde da
Família estão devidamente ca

pacitados para realizar os aten
dimentos.

A falta de profissionais tam
bém atinge o posto do Bairro

Itoupava Açu, que desde de
zembro funciona com apenas
uma técnica em enfermagem.

Por falta de estrutura física e

demanda, a Secretaria de Saúde
do município justificou que os

moradores passaram a ser aten

didos na unidade Centro Norte,
que conta com duas equipes Es
tratégia Saúde da Família.

"Estamos fazendo um levan
tamento paradefinir umconcur

so de médicos para o segundo
semestre, sabemos que existe
essa necessidade no município",
avaliou Jurck. Schroeder é omu

nicípio da região que oferecia
o melhor salário para médico,
mais de R$ 10 mil. Agora, com
os valores equiparados em todo
o Vale do ltapocu, o valor será
de R$ 12mil para os clínicos que
trabalham 40 horas semanais.

AGUARDO A dona
de casa Ana Paula

Queiroz ficou na

fila de espera
duas horas para
poder ga-rantir o
atendimento do

pequeno Ruan por
um clínico geral
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Tecnologia nas mãos dos mestres
NOVIDADE Estado

.dlstrtbul 247 tablets

para educadores do

Ensino Médio da região

Natália Trentini

Durante essa s�mana" p�ofes
sares do Ensino Media da

rede estadual estarão com seus ta

blets em mãos. A primeira remes

sa da ferramenta foi entregue on
tem e, até sexta-feira, deve chegar
a 247 professores. O aparelho foi
repassado peloMinistério da Edu

cação para o governo do Estado.
Como o equipamento ficará

sob responsabilidade dos profis
sionais, o processo de cadastra
mento é lento, e por isso a entrega
levará mais alguns dias. Os pri
meiros a receber os tablets serão
os professores efetivos.

Adepto do uso das tecnologias
em sala de aula, o professor de His-

EDUARDO MONTECINO

INOVAÇÃO Lorita disse que os professores receberão orientações para manusear os tablets

toria e Sociologia, Lauri dos San
tos, acredita que os tablets de
vem auxiliar principalriJ.ente os

profissionais que ainda não se in-

cluíram no universo digital. ''Vai
depender muito da criatividade
de cada professor e da habilida
de em utilizar o equipamento da

melhormaneira para disseminar
o conteúdo", afirmou.

A 'preocupação de Santos
é quanto à estrutura oferecida

para trabalhar neste meio. A ve

locidade da internet nas escolas é
um fator que normalmente atra

palha a utilização de dispositivos
em sala de aula, tomando a intera

ção com a tecnologia pouco dinâ
mica. "Se surge alguma dúvida du
rante a aula, com a internet lenta,
otablet, notebook ou computador
perde sua utilidade", observou.

Segundo a gerente de Educa

ção da Secretaria de Desenvolvi
mento Regional, Lorita Karsten,
toda a estrutura de apoio tecno

lógico será incrementada. "É pre
ciso ter paciência, dentro dessa
nova realidade vamos melhorar a

potência da nossa internet", des
tacou. Os professores também

receberãp acompanhamento para
manusear o equipamento, mas o

primeiro contato será por conta

própria. O objetivo é dar acessibi
lidade à tecnologia, aumentando
a interação dos professores e me

lhorando o processo de pesquisa.

Assistência Social

Jaraguá do SUl está entre as cidades beneficiadas com o Centro-Dia
Jaraguá do Sul foi uma das ci

dades catarinenses selecionadas

pelo governo do Estado para re

ceber o projeto pioneiro em San
ta Catarina de acolhimentos de
idosos em situação de vulnera
bilidade social, maus-tratos ou

abandono. Trata-se do Centro
Dia. A instituição será destinada,
prioritariamente, aos idosos de Ja
raguá do Sul que já se encontram

em atendimento pelo Centro de
ReferênciaEspecializada emAssis
tência Social (CREAS).

Entre-os fatores determinantes

para a escolha de Jaraguá do Sul
como uma das cidades que recebe
rão o Centro-Dia está justamente
a quantidade de casos de violação
dos direitos registrados no CREAS.
Apenas em 2012, de acordo com

a coordenadora do órgão, Maria
Dolores Pelisão Tomé, foram re

cebidas 180 denúncias, sendo a

maior parte delas por negligência,
abandono e violência psicológica
contra idosos. Ainda existem os ca

sos de agressões físicas e de abusos
financeiros oumateriais. Dos casos
de violência registrados, 60% são

praticados contra mulheres e 40%
contra os homens.

Outros dois fatores determi
nantes para que Jaraguá recebesse
o Centro-Dia foram a pré-existên
cia de um serviço de apoio ao idoso
e a proporção de idosos em relação
ao número total de habitantes na

cidade. Em Jaraguá do Sul, 8%
dos moradores, segundo os dados
do IBGE de 2010, possuem idades

superiores aos 60 anos. De acordo
com a secretária de Assistência So

cial, Euci Cristofolini, a estimativa
é de que esse número aumente. "A

população de Jaraguá do Sul ten
de ao envelhecimento saudável e
o aumento da expectativa de vida
contrasta com a diminuição da
taxa de natalidade", explicou.

Segundo ela, no entanto, ain
da não há previsão para a efetiva
ção da unidade. Ainda é necessá
ria a assinatura do convênio com

o governo do Estado. Os custos

do programa também não foram
definidos. "Sabemos apenas que .

o serviço é pioneiro no estado e

que a contrapartida domunicípio
será a manutenção da estrutura e

o financiamento da equipe técni
ca", afirmou.

O Centro-Dia: prevê .que os

idosos fiquem sob os cuidados de
uma equipe especializada durante
os horários em que não háoutro
familiar com disponibilidade de

tempo para assumir a respon
sabilidade. "Será uma espécie
de creche para os idosos e nossa

prioridade é atender os que já
estão em situação de vulnerabili
dade social. Mas, por hora, aguar
damos o contato do Estado para
assinatura do contrato", concluiu.

Patrocínio
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.Com O fim 'da lua demel, o casamento
.

Os prefeitos que tornaram posse no dia
10 de janeiro completam amanhã 100

dias de mandato com o dever de fazer uma

avaliação do período. Para aqueles que não

enxergam promessa de campanha como um
amontoado de-engodo, o período é propício
para uma autocrítica. Ninguém espera que,
emmenosde três meses, problemas históri
cos, como a falta de médicos e os congestio
namentos, sejam resolvidos, mas se as solu

ções não forem-encaminhadas, certamente

não serão encontradas.
Outro dever de casa é fazer um balanço

do desenipenho da equipe. Quem não estiver
alinhado e com gana de superar os obstácu
los deve bater em retirada, caso contrário, o
próprio chefe do Executivo responderá pelo
fracasso seja em qual for a área. Boa vonta
de é essencial, porém, não é suficiente frente

· aos grandes desafios enfrentados pelos Mu
nicípios, que sofrem com a falta de recursos e
com o aumento das responsabilidades trans-

feridas pelo Estado e União. O eleitor que
apostou emDieter Janssen (PP), em Jaraguá
do Sul, Lauro Frõhlich (PSD), em Guarami

rim, e Osvaldo Jurck (PSDBj, em Schroeder,
vai começar a cobrar resultados mesmo

que aos poucos, afinal, 100,dias costuma

ser o prazo para que os novos gestores co
nheçam a máquina e depois disso iniciem
o governo de fato. A lua de mel termina e o

casamento começa, paráquem estiver pre
parado, pode sermuito bom.

LÚOOSASSI

Preservando
" .

meDiona
Ex-vice-prefeito e prefeito em exercício em cinco oportunidades, Alfredo Guenther, participou da solenidade de inauguração da

galeria dos prefeitos noMuseu Histórico Emílio da Silva, n'ã PraçaÂngelo Piazera, no último domingo.Acompanhado pelos netos,
Guenther lembrou um pouco da história política domunicípio, Ele esteve ao lado de Durval Vasel no.comando do Paço de 1993 a 1997:

Impacto de R$ 10mi Mudança na SaúdeLista de pedidos
Chegou à Câmara, projeto que auto

riza a Prefeitura a conceder reajuste de
8% aos servidores municipais, em duas

parcelas, sendo 7% aplicados em abril e
1% em julho. O outro texto estipula em

R$ 18,18 o valor/dia do vale refeição. A
previsão de gastos com pessoal para 2013
é de R$ 118,6 milhões, sendo R$ 10 mi
lhões o impacto com os reajustes.

Aproveitando a vinda do governador Prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurck
. Raimundo Colombo, Mário Fernando (PSDB), terá que fazer. a primeira mudan-
Reinke (PSDB) apresentou sua lista de ça no seu secretariado antes mesmo de

pedidos.:Entre eles, a construção de um - completar 100 dias de governo. Mariani
"trevo na localidade de Massarandubi-

\._

Palhoça não responde mais pela Saúde.
nha, a pavimentação da ligação entre Ela é de Joinville, com formação na área

- Luis Alves, Massaranduba e Blumenáu de enfermagem e teria solicitado desli-

·
e também a tr.oca de galeria na SC-108, gamento alegando motivos pessoais. O

,
-

dando mais-vazão às águas da chuva. substituto deve ser anunciado hoje.

Com bloco na rua
Raimundo Colombo (PSD) voltou à região ontem, me

nos de ummês após a última visita, emmarço, quantoparti
cipou da solenidade de posse daAciag. Nesta segunda-feira,
em Massaranduba, assinou a ordem de serviço para revita-
.lização de 15,8 Kmda SC-108 (antiga 413). Os recursos para· .

. a obra giram em tomo de R$ 1,9 milhão. E para daqui a dez
dias é aguardada a abertura da licitação para duplicação do
trecho urbano da BR-280, que deve custarR$ 85milhões, ,

c O n ta b i I i d a d e
�onsultoria Empresarial
CRC/SCI 0082&9/0

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÃ CERTO.
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EM FOCO

Divulgada pela coluna, a denúncia
de que o presidente da Fundação
Municipal de CuJtur.a, Leone Silva,
teria solicitado ajuda de uma filha

para trabalhos intemos, virou alvo de
sindicância na Prefeitura.

• • •

Secretaria de Desenvolvimento
Regional está há mais de um mês
sem assessor de imprensa. O cargo
foi solicitado pelo PSD, que ainda não

fez nenhuma indicação.

• • •

Com viagem marcada para São
Paulo, o prefeito Dieter Janssen

(PP) dará coletiva de imprensa
. sobre os 100 dias de governo na

próxima semana. O balanço será feito

provavelmente na terça-feira.
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Fim dos nanicos
Simulação mostra que se a proibição

das coligações proporcionais, que será vo
tada nesta semana na Câmara dos Depu
tados, vigorasse no pleito de 2010, PT e

PMDB seriam os partidosmais favorecidos.
Cada sigla teria 30 parlamentares federais
a mais. O PSDB também levaria vantagem,
com sete cadeiras a mais na conta. Seria o

início do fim para os nanicos.

Delação
Dono da empresa 'apelida de "lavan

deria do dinheiro", durante o julgamento
do mensalão, o operador financeiro Lúcio
Bolonha Funaro pode ser perdoado pela
Justiça nas próximas semanas, devido a

um acordo firmado com o Ministério Pú

blico, em 2005, por delação. Funaro con

tribuiu nas investigações.

Promoção pessoal
Levantamento do jornal Folha de São

Paulo revela que o governador de Pernam
buco, Eduardo Campos (PSB), aparece na

capa de 47 das 58 edições do Diário Oficial
do Estado, o que facilmente pode ser en

quadrado como promoção pessoal, prin
cípio vedado pela Constituição. Na última
tiragem, ainda há uma frase atribuída a um

ciclista que diz "o governador sempre ouve
e, mais do que isso, se engaja na nossa luta.
São fantásticas as ações que, estão sendo
tomadas". De olho em Campos, possível
candidato à Presidência em 2014, petistas
e tucanos prometem reagir judicialmente.

(

Morre aDama de Ferro
Polêmica e conservadora, mas ao mesmo tempo revolucionária por ser

uma das primeiras mulheres a desempenhár um papel político de relevância

-internacional, Margaret Thatchermorreu ontem, aos 87 anos, em Londres. Filha de
um verdureiro, ela governou a Grã-Bretanha de 1979 a 1990 e foi símbolo de uma
era marcada pelo ideal neoliberal. A política econômica durante seu mandato foi

pautada pela desregulamentação do setor financeiro, flexibilização do mercado de

.trabalho e privatização das empresas estatais. Na política externa, a ex-primeira
ministra atuou alinhada com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan,
e fez duras críticas à antiga União Soviética. Além disso, impulsionou as tropas
britânicas que combateram contra a Argentina na Guerra das Malvinas, em 1982.

Sem revisão BMW: dia histórico
Presidente do Supremo Tri

bunal Federal, Joaquim Barbosa,
viajará em maio para evento sobre
liberdade de expressão na Costa

Rica e se reunirá com Diego Garcia
Sayá, presidente da Corte Intera

mericana de Direitos Humanos. A
.

expectativa é de que durante o en

contro Sayá reitere o entendimento
de que não cabe revisão do julga
mento do mensalão em instâncias
internacionais, uma das estratégias
de defesa de réus como José Dirceu.

O dia de ontem, 8 de abril de 2013,
fieará registrado na história de Santa
Catarina, por marear o anúncio oficial
da instalação da BMW, em Araquari.
Participaram do ato, em Florianópolis,
o presidente da multinacionafno Bra

sil, Arturo.Pinheíro, o governador Rai
mundo Colombo, o ministro do De- .

senvolvimento Econômico, Fernando
Pimentel, e da Casa Civil, ldeli Salvatti.

Hajamaracujá
ldeli Salvatti (PT) fez uma brinca

deira ontem, durante a oficialização
da chegada da BMW em Santa Cata

rina. Ela disse que os carros produ
zidos pela indústria alemã em solo
catarinense serão os melhores que a

<,

empresa fará no mundo, por causa

da qualidade damão de obra local, e

com o diferencial de estar com o por
ta mala recheado de maracujá para

ajudar acalmar quando o trânsito es

tiver parado. Araquari é considerada
a capital catarinense da fruta.

Eu cansei de

ver o PSDB

dividido. Chega!

J'lo ex-presidente
Fernando Henrique
Cardoso, cobrando

mudança dós tucanos
para o pleito de 2014.

/
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Jorginho
cobra punição

"A agência,' que deveria
ser reguladora, virou parceira
das empresas". A' afirmação é
do deputado federal Jorgínho
Mello (PR-SC) sobre o levan
tamento do Tribunal de Contas

.

do Estado, que apontou que a

Autopista Litoral Sul, detento-
ra da concessão da BR-101 Nor-
te em Santa: Catarina, só reali
zou uma das 19 obras prevista
em contrato, sem que aANTI

I

tomasse sequer uma providên
cia. O catarinense enviou ofício
ao novo ministro dos Transpor
tes, César Borges, solicitando o

afastamento dos diretores da

Agência, e que seja instaurado
um processo administrativo

.

para investigar o caso.

Chalita

investigado
Na época em que chefiava

a Secretaria da
-

Educação de
São Paulo, o deputado federal
Gabriel Chalita (PMDB) pagou
R$ 1,1 milhão por uma biblio
teca digital que até hoje não foi

entregue.. O negócio foi feito
em 2004,. quando Chalita fazia

parte do governo de GeraldoAl
ckmin (PSDB). A compra está
sendo investigada.

-c,

Protesto

contra PEC 37
\ Promotores de Justiça de

Joinvilie organizaram protesto
ontem na' Câmara de Vereado
res contra a proposta de emen

da constitucional (PEC) 37, que
tira o poder de investigação do
Ministério Público; Tribunal de
Contas e Receita Federal. O tex

to, já aprovado na Câmara dos

Deputados, deve ser votado. em
- breve no Senado.. Se aprovado,

a competência para investigar
crimes seria atribuída exclusiva
mente às polícias Federal e Civil.

/
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MelhorIas começam em 20 dias
se-ioa Trecho entre
Massaranduba e Vila

Itoupava vai receber

recapeamento asfáltico,
.: adequação de curvas

e acostamentos

. Verôniqa Lémus

Ügovernador de Santa Cata

rina, Raimundo Colombo

(PMDB), esteve ontem�m, Mas
saranduba para entregar a or

dem de serviço para o início das
obras de revitalização da SC-108,
antiga 413, no trecho que ligaõ
município à Vila Itoupava. Para

a melhoria, que faz parte do pro
grama estadual Pacto por Santa

Catarina, o governo investirá o

valor de R$-1.986.835,94 para os

15,8 quilômetros de rodovia.
De acordo com Colombo, o

EM PRÁTICA Governador assinou ontem a ordem de serviço para encaminhar as obras

projeto prevê o prazo de oito
meses para conclusão das

obras; porém, segundo comen
tou, a empresa informou que
há condições técnicas de redu-

zir esse prazo. As obras farão
a correção da estrada, - dando
conta do recapeamento as

fáltico, construção de acosta

mentos e adequação de curvas.

De acordo com o engenheiro
responsável pela obra, Gerson
Dolberí:, da empresa vencedo
ra da licitação, Construpav, de
Blumenau, após a entrega da

ordem de serviço, serão mais 20

dias para a compra dos materiais
até o início efetivo da obra. Se

gundo o engenheiro, mesmo com
o período de chuvas entre agosto
e setembro, a previsão é de que a

obra seja concluída pelo menos

dent�o do prazo previsto.
A seleção do trecho para rece

ber a revitalização partiu de um

estudo feito pelo governo, que
identificou 147 pontos de rodo
vias considerados mais críticos

em todo o Estado. "Temos tantos
indicadores bons em Santa Ca

tarina, mas temos um indicador

que é angustiante, somos o segun
do Estado do Brasil com omaior �

número de acidentes de carro

com morte em estradas", disse

Colombo, durante o discurso.

Segundo el�, com o objetivo de
diminuir esse índice, todos os

pontos levantados pelo estudo
serão alterados.

UMA CONQUISTA
DOS C� RINENSeS.

UM ORGULHO
PA O BRASil.

A BMW escolheu Santa Catarina para instalar'
sua primeira fábrica na Américá Latina. Um
marco emnossa históriaque irá gerar 500'
milhões de reais em investimentos e

mais de 10mil novos empregos, consolidando
o Estado GOmo modelo' de inovação .

e

tecnologia para todo o País.

�,..
GOVERNO
DE SANTA
CATARINA

Se""tana de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável
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AULA Grupo Boca Apimentada, de
Itajaí, ministra curso de técnicas de

improvisação e stand-up para leigos

Bárbara Elice

E se durante um even
to dramático, que exige
muita concentração, algo
inesperado acontecesse?

AB três saídas seriam: ig
norar o fato, perder o con
trole da situação ou usar

esse novo elemento a seu

favor. Resta saber qual
ajudaria mais na perfor
mance. Esse é o princípio
da técnica de improvisa
ção, útil nas artes cênicas
e nas relações pessoais.
No próximo sábado, -dia
13, o Teatro de Bolso do
Gats traz à Jaraguá do Sul
a oficina "Improvisação
e Stand-up Comedy para

leigos", do Grupo Boca

Apimentada, de Itajaí.
O curso é voltado para

o público em geral, acima
de 14 anos. O investimen

to de R$ 75 garante oito
horas de aula com o ator

Marcos Rodrigues, mais
. um ingresso para o espe
táculo "Improshow", que
acontecerá logo após a

oficina, às 20h. Essa será
a primeira vez que um

grupo de fora da cidade

se apresenta no Teatro de

Bolso, inaugurado no iní
cio de março.

"No espetáculo Im

proshow buscamos ir

além, adicionamos um

gênero de humor que
está em maior ascensão

no país, que são os jogos
de improviso", explicou
Rodrigues. No quesito
improvisação, os atores

do Boca Apimentada são
referência no Estado. A

dupla, formada por Mar
cos Rodrigues e Fabrício
de Carvalho, foi eleita

pelo Portal Improvisan
do - o maior da área na

América Latina - a re

presentante catarinense

do improviso.
Com o intuito de dei

xar o ambiente preparado
para o espetáculo, Ro

drigues apresenta piadas
padrões. Na sequência,
começa o espetáculo de

Stand-up Comedy, com

observações dos humo
ristas sobre o cotidiano e

a vida. Por-último, é dada
a largada aos jogos de im

proviso, com a participa
ção da plateia. GRUPO BOCA APIMENTADAlDrvuLGAÇÃO

O QUÊ: Oficina de Improvisação e Stand-up Comedy
com o Grupo Boca Apimentada, de Itajaí
QUANDO: dia 13 de abril, das çh às 13h e das 14h às 18h
ONDE: Teatro de Bolso GATS. Av. Marechal Deodoro, 1082, sala 4
QUANTO: R$ 75, com ingresso incluso para o espetáculo ImproShow

Incentivando Talentos -

Projeto recebeu 268 inscrições
O projeto Incentivan

do Talentos, da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul,
recebeu 268 inscrições
neste ano. Destas, serão
selecionadas 200 pessoas

para receberem
_

as bolsas
de estudos artísticos, nos
valores de R$ 40 a R$ 80.

Até amanhã, a comis
. são avaliadora fará a sele

ção das inscrições para en
- tão encaminhar os alunos

• ....;....0. '---��" ••• - �.

às entidades cadastradas.
AB aulas acontecerão dé
abril até dezembro. Foram
recebidas 52 inscrições
para a área de teatro, 72
na dança, 82 na música, 15
nas artes plásticas, 23 na

capoeira, 18 no canto e seis
em cinema.

AB 11 entidades inscri
tas para receber os alunos
bolsistas também serão

divulgadas durante a se-

Cupons de desconto
para o Teatro de Bolso

--

A partir dessa semana, veiculará em todas as edições do jornal O Correio do Povo

um cupom de desconto para as atrações do Teatro de Bolso do Gats. O bônus será

publicado sempre na capa doMIX e vale ametade do ingresso. Para participar, basta
recortar o cupom e apresentá-lo na entrada do teatro.

mana. Na última quinta
feira, representantes da

Fundação Cultural- visi
taram as entidades para
conhecer a estrutura e

os professores. "Fomos
observar se os locais es

tão aptos para receber
os estudantes e se pos
suem

_

uma metodologia
de qualidade", explicou a

responsável pelo projeto,
Valdívia Moreira.

,;. - - --- - --..;. -- - -- - -- - - - - - - - - - - -X -,.;; - - -

VALE5 O DE DESCONTO
Oficina de Improvisação e

Starid,.up Comedy com o Grupo
e de

13 de abril, das 9h às 13h e das 14h às 18h
Teatro de Bolso GATS. Av. Marechal Deodoro,

nO 1082, Centro, .Jaraguá do Sul
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica daniell.cinema@gmail.com

Mama
,

Eo sonho de todo jovem cineasta

(ou pelo menos da maioria deles)
ser apadrinhado por um diretor já
estabelecido e cuja filmografia é
motivo de admiração. Foi esse o caso

de Eli Roth e Quentin Tarantino' (O
'

Albergue), Fede Alvarez e Sam Raimi

(AMorte do Demônio) e agora Andrés
Muschietti e Guillermo Del Toro.
Na trama, baseada num curta-,
metragem do diretor, as irmãs Victoria
e Lilly são raptadas peló pai e levadas
até uma cabana abandonada no
meio da floresta, onde um espírito
passa tomar conta delas. Quando
são encontradas e reintroduzidas na

sociedade, cinco anos depois, o tio
delas fica com sua guarda, e passa a /

criá-las com a ajuda da namorada, a
ex-roqueira Annabel. O problema é que
a entidade da cabana segue as meninas
até a nova casa, e parece demonstrar
ciúmes dessa recém-formada família
- especialmente da mulher que agora
assumiu o papel de mãe.
Ainda que a temática seja um tanto

absurda, o roteiro consegue estabelecer
coerência às ações através da sua atenção
aos pequenos detalhes. Um exemplo
disso são os óculos de Victoria, que se

quebram antes da primeira aparição do
espectro, como justificativa paramanter
a figura nas sombras. Esse mesmo
elemento, os óculos, é usado em outro

instante para restabelecer o contato 'da
menina com a família (ao colocar o novo

"Clique animal

Daniel Medeiros

par de lentes, ela reconhece no tio, irmão
gêmeo de seu pai, a figura paterna que a

abandonou antes). Damesmamaneira,
sempre que amenina vai brincar com
a mama, ela tira os óculos em sinal de .

respeito/obediência.
Démonstrando bastante precisão no
domínio da linguagem cinematográfica,
Muschietti cria sequências interessantes,
tanto esteticamente - como o plano que
vemos, ao mesmo tempo, o corredor e
o quarto, onde duas ações ocorrem em

paralelo -, quanto na questão temática
- ao trabalharmais com a sugestão do
que com a informação. Porém o diretor
não escapa de cair em diversos clichês
do gênero, que vão desde diversas
aparições surpresas (e desnecessárias)
do fantasma atrás da protagonista, até a

já batida cena em que um quarto escuro
é iluminado através dos flashes de uma
câmera fotográfica.

Mas omaior def�ito do filme encontra-se
justamente na sua vilã. O visual bizarro
da assombração, feito através de uma
maquiagem bastante problemática,
acaba comprometendo o resultado

final, não funcionando nem nas cenas

que deveriam ser assustadoras, e
muitomenos naquelas de cunho mais
dramático. Apesar disso, Mama merece

destaque pormanter a tensão do início
ao fim e revelar um cineasta bastante

promissor. Agora é esperar que o remake
deAMorte do Demônio chegue para

vermos como a

parceriaAlvarez/
Raimi vai se sair.

Direção: Andrés
Muschietti. Elenco:
Jessica Chastain,
NikolajCoster
Waldau.

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra

, e do Focinhos Carentes
Jaraguá do Sul

AMIGA DE

ESTIMAÇÃO
Eliane Aparecida

da Silva Bachmann
envia a foto da

labradora Pitucha,
que é amada por

toda a família

C 'It;lio�
.....�.._ 1110" *9""">
lIiUPo!t

ESIII.U1UUE�
1OlJIl.IiIEIOI1�PROCURA-SE O DONO Essa cachorrinha foi

encontrada no Bairro Amizade. Tem em torno

de seis meses de idade e está bem cuidada.

Informações com Maria, no telefone 3376-6400, . 11 1
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Asta Radtke

Amily Camili Lindner
Andressa M. Muller
Aguinel Rodrigues Bueno
Albani Luciane Lisboa
Carlota Rozza Tomio
Cleber V. Kinen
Daniel Luis Guerini
Ediane Garcia
Elieser Vieira

Emilly Louise da Silva
Erna T. Lawand
Fabiane Ap. F. Dalcastagne
Gelio Giacomozzi
Geneci Pacheco
Gerves Renir Menslin
Ines Vilma Scherer

Jaqueline Balsanelli
Jefferson Taschner
Jonathan Kauê Todt
Juliana Borges
Jussinei Dalpiaz
Larissa Krenchinski
Paula Fernanda Marangoni
Priscila Rosa
Rafael Scherer
Ricardo V. Machado
Rose Maria de Miranda
Roselene Danker
Silvana Franco dos Santos
Simone dos Santos
Talita G. Dias
Tereza M. Venceslau
Vanderlei Siewert -

Vanderléia Mais
Victor Gabriel Bertoldi
Walter Ramos
Wanderleia Mahs

9/4
Alcides Thrun
Alcir Motta
Almir Ap. de Mello
Alvaro Paholski
Alda Martina Andrezjews
André Luis Ribeiro
Célia Regina Farloski
Cintia L. Cunha
Claudir Lauriano Mahlstedt
Pavid T. de Mattos
llaime' S. Gielow
Débora dos Santos
Eder Willian Colle
Edina Carla S. A. Souza
Edio Nei Dolzan
Edmundo Muller
Gabrieli Maas Gilow
Ilete Kloedern Kruger
Suzane Kroeger
Uilson Tiburski
Iraci M. Sartori
José Bridarolli Neto

Lucy Lagedo
Miriane M. Jacobwski
Marcos Vieira dê- Rosa
Munir Ramos de Almeida
Laurita Rosa
Nilda Muller
Nilson Prochnow
Priscila Schreiber
Randal Gomes
Rolf Hubner
Rasaria M. G. Leonardo
Tatiana B. da Silva
Evandro Dirceu Klein
Rals Giese
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Michele Camacho
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Na
passarela:
Estampa'
de azulejo

1\

_portugues
Ando vendo com bastante

frequência em sites e blogs de
moda.peças com �stampas
azulejadas. Mas a tendência se

confirmou mesmo aqui no Brasil,
no último SPFW, quando várias

./ marcas trouxeram à passarela, '

-

looks com estampas de azulejo
português! Depois disso virou
febre! Aliás, meninas, quem
quiser se jogar na estampa
azulejada, lojas como Zara (eu vi
esses dias e amei!), Riachuelo,
Renner e até a queridinha Farm
já tem pra vender.

/

oo- 11
www.ocponline.com.hr

m monalisadehaJom.ocponline.com.br

Papo 'be,leza:
preparando apele I

I

Já falamos sobre iluminar o olhar,
eorrigir as olheiras, mas que tal
saber eomo preparar a pele para
uma boa maquiagem? Querem
um dica de um produto babado
para deixar a pele inerível? Usem o

primer, girlsi Ele tem como função
deixar a pele com um aspecto mais
uniforme, feehar os poros e disfarçar,
linhas mais finas de expressão. A '

Jeniffer (que fala sobre beleza e
'

maquiagem no MB) recomenda o

La Base Pro, da Lâncome. E ainda
dá uma dica de mestre: uma gotinha
-apenas já é suficiente, ok?

�
1

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas, 0,1111 �l,Ig!!.stQ��.. �Sçli.�jf>� P�rÇl�r!lilicamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
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A fala é a civilização em si. A palavra, mesmo
a mais contraditória palavra, preserva o

contacto - é o silêncio que isola.

Thomas Mann

Bomdiat Caídas
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 9 de abril, Dia Na
cional do Aço. E o finde? Pois é,
foi super bacana, com sol a pino,
recheado de encontros, grandes
agitos e muitas novidades em

nosso high! Vamos que vamos à
coluna! Mas antes, uma frasebem
legal para você refletir: "O amor

não é a coisa fácil: a única baga
gem que você pode trazer é tudo
aquilo que você nãó pode deixar

. para trás" (Bono Vox).

Alguns dizem que aquelas cal
ças mostrado parte da cueca são

,a maior moda. A onda nasceu em

1920, nas penitenciárias dos Es
tados Unidos.'Era uma maneira
de informar que a pessoa estava

a fim de fazer sexo com outra.

Uma linguagem camuflada, mas
que foi difundida entre os presos
americanos. Hum!!! Os chamados
"manos" aqui no Brasil têm essa

mania e acham que é moda. Até

pode ser, disso entendo bulhufas, I

mas a realidade desta informação
nasceu de outra forma. De nada!

Dias
Domingo, dia 7, foi come

morado o 'Dia do Jornalista!
E ontem comemorou-se o Dia
Mundial do Combate ao Cân
cer. Anotado!

Tirntim
Não ousem esquecê-lo: o meu

amigo Edío Nei Dolzan é o aniver
sariantedo dia. Parabéns!

ii

FOTOS MAURICIO HERMANN

I�SPORT'Ríl:C> tr. "" UU7'
f-,

� Ginástica é moda I

l1w..lIII!iiII_�da�'
I@.�-:"�,-�_Á!�_,

CAFÉ AS belas Larissa Franzner e Katia Pommerening
conferindo as delícias da Confeitaria Bela Catarina

3370-3242

COLOU GRAU Guida Filho, ao lado da sua Silmara Bianhini,
comemorou sexta-feira, no Iris Cheers Pub, sua colação de

grau no curso de Engenharia Mecânica, pela Católica

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Karla Sanson recebe hoje

o merecido coro de parabéns
paravocê. Cheers!

• • •

Muito sfiow a matéria produzida
pela jornalista Priscilla Pereira,

na Révista Nossa, com o
.

médico Vicente Caropreso. Vale
conferir!
• • •

No último sábado, dia 6, entre
poucos e bons, o meu amigo
Chico Taranto comemorou o

seu aniversário.

__s ...�· � t4sc1.bm'es)

�R$�

(47) 3370-3330
.l!U}l 01M!J Dt'Muln!\,Qi: 8J'U.gmt�w,! 611 • ViL,. Nvnl

Magrela
Os meus amigos -Rodrigo

Fogaça e o deputado Carlinhos
Chiodini entraram para o pro-'

grama "medida certa". Com di
reito a bike com luzinhas de si

nalização, a dupla tem sido vista

pedalando nas ciclovias do Cen
tro da cidade. Já dá pra notar
umas 500g a menos na silhueta
de cada "atleta". Continuem fir

mes, vocês chegam lá!

�
\�

DIPIL
r�, }-.

�

� �·:Ir>;r""",_ 7"';,�:
0800 702 5152 ;- �·I:;.X

�

Rua Jose Jesufno Correja, 1 300 � Ind�stool �':,
, zcteuoo Kukltnskl Mossaranduba se � �

.

www dipil.com br ,C.}
.
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"" ., ,,:

�

.

�

VENDOCUNICA
VETERINÁRIA

Completa em Jaraguá do' Sul, há .11
aoo.i '!lO mercado, clieutela formada.

Estacionamento, recepção; estética,
pashep, sala de espeta, escrjtórie, �la
de atendimento, un neonatal, sala de
curativos, centro cirúrgico,centro de

odonto(Qgj'.I, RX Qdollrológioo, saJa de
estetilização; eletrocardiógrafo, ampla
irea estema, cllnis em .alvenaria e'

kjtnet pata plant{)nista.
Oportunidade ilnka!
(47) 91l7�4533 Tim

(47) 3Ó55·2614
biag777@yahoo.com.br

Niver
No sábado, quem recebeu os

"parabéns pra você" foi Diego
Raussis. Amami, Eliane, o papi,
Zeca, e a sogrinha e boa gente,
Miriam Marchi, providencia
ram churras com bons amigos
e com.toda a turma familiar. O

agito do Diego - como é cha
mado pelos íntimos de plantão
- rolou na bela casa da família.

. Ao Diego e à sua bela Amanda
- amigos deste colunista - os

nossos super parabéns!

Traz tomate?!
Falando em churras, você

sabe o que está na moda? O

tomate! Virou o it dos ricos
da urbe sorriso. Dizem que os

-1 assaltantes já desistiram de
assaltar caixas eletrônicos e

andam assaltando as caixas de

tomates, pode? E a onda não

para por aí. Tem gente fazen-

do churrasco entrando com a

carne e solicitando aos amigos
o vinagrete. É verdade; não
riam!

-
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NIVER
Paula

Pereira
a linda
filha de
Nelson
Pere.ira
esua

Rosilene,
celebra

boje 18
aninhas.
Mil vivas!

Pedartlho
Nesta quarta-feira, dia 10,

o Clube do Pedarilho promove
concorrido happy hour na Pi

zzaria Tarthurel, no Portal Tu
rístico de Pomerode. O encontro

é para rnovimentar a 2a Aventu
ra de 2013: a pedalada da Cota

Máxima à Cota Zero - Petrópo
lis a Teresópolis. A saída será
dia 24 de maio e o percurso terá
160km.

Noite Oriental
Na próxima sexta-feira, dia

12, vai rolar, na Confeitaria Bela

Catarina, ala Noite Oriental.
NOIte memorável pilotada pelo
chef Ivan, um dos nomes mais

prestigiados quando assunto é
comida oriental.

Li Arte
Meu amigo Fernando Oechs

ler, da agência Li Arte, vai co
mandar a decoração da 60 Festa

do Champanhe, dia 15 de maio,
na Epic.

Pensando bem
"Amadurecer não é tomar

decisões corretas sempre. Ama-

TE CONTEI'
• S.ilvana Stinghen, a
filha do amigo e gaiteiro
dos bons, Lulu Stinghen,
é a aniversariante mais

festejada de hoje.

.• O casamento da

.

cantora Daniela Mercury
.

com outra mulher anda
bombando nas-redes
sociais. A-declaração foi.
firme e forte e até mereceu

notícia no Fantástico de

domingo. É isso .aí, nada de

preconceitos!

- durecer é saber lidar com

más decisões tomadas".
Amor eterno

..o presidente do Conselho

daWeg, Décio Silva, vai
adequar a sua agenda para
não perder, dia 26 de abril,
a 1 ª Noite do Blues, no
Hestaurante Lehmann's.

Buxixo

Um amigo deste colunista,
que não revelo por questões
óbvias, deu uma de cavalhei
ro apaixonado. A mulher que
ele tanto amava teve um affair
com um rolo e engravidou. Só
que o cara deu no pé. Resulta
do: o colega assumiu e já mar

caram a data do casamento.

Tenho certeza que eles serão
muito felizes. Parabéns, cara!

Estamos na torcida.

.. Sexta-íeira, no'
Restaurante Park Aurora,
tem mais uma edição do
Festival de Frutos do Mar.

Dizem por aí que o meu
.

amigo Rogério Behling, o Le

Ião, está de amor novo. Quem
será a· felizarda? Quando'
eu souber, sopro pra vocês.
Combinado?

.. Paulinho Chiodini pilota
cozinha hoje em torno do

grupo Loks.

Macarronada
beneficente

Dazaranha:
.. Boa terça-teira e .cuidado:
você está sendo filmádnl .

No próximo sábado, dia
27, acontece na Paróquia
Apóstolo Paulo, a 9a Feijoa
da Beneficente. Será a partir
das rihgo e o valor do con-.
vite é R$ 18.

Pelo buxixo que corre solto
na cidade, no 'sábado, dia 13,
todo mundo estará no show do

Dazaranha, na Epic. A casadeve

super lotar!

.. Com essa, fui!

.,.
,

PAGUE SEU tPTU EM COTA ÚNICA ATi! 10 DE ABRIL.
VOCÊ GANHA DESCONTOS. E: A CIOADE rq_OASAI GANHANDO.

o desconto não incide sobre a taxa de coleta de lixo.

Informações 0800 643 3210
làY Pf<2làYffi Ià ilàtQt dlà I3lli)mª�1i) d" 1'!!ª�ltY"ª,

. AOO<!iilà ii"Y 'à"ffI� �llà "it�WWW4í:l!'qI.lªÜ03UI.ie.UQ",ttr
'11 , I'
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Tirinhas
SEMANA DA ANÉSIA #5

Piadas

SegTedos
Três amigos saem de noite e, depois de muitas rodadas de bebida, um

deles sugere que cada um conte algo que nunca contou para ninguém.
- Tudo bem - diz o primeiro -, eu nunca conteipra ninguém que sou

bissexual.
o segundo confessa:

,

- Eu estou tendo um caso quentíssimo com a mulher do meu chefe.
- Bom - começa o terceiro -, eu não sei como dizer isso ...
- Vamos lá! Não fique sem jeito � encorajám os amigos.
_:_ Bem... É que ... Er... Eu .simplesmente não consigo guardar segredos.

,.Cinema
Programação de 5 a 11/4

• JARAGUÁ DO SUl:. PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• A Hospedeira - Legendado. -

Diariamente -14h, 16h30, 1'9h, 21h30_
ARCOPLEX2

·G.l.Joe: Retalhação - Leqendado. -

Diariamente - 14h30, 16h40, 18h50, 21 h

ARCOPLEX3
• Os Croods - Dublado - Sexta, segunda,
terça e quinta-teira-sessões: 15h, 17h,
19n, 21 h, Sábado, domingo e quarta- .

feira - sessões: 13h30, 15h30, 17h30,
19h30,21h30 _

kf.

Invasão a
. Casa Branca

Mike Banning (Gerard
Butler) é um dedicado
funcionário do serviço
secreto americanô, que
tem por função proteger
o presidente Benjamin
Asher (Aaron Eckhart) e
sua família. ),:0 levá-los

para uma festa de Natal,
uma intensa nevasca

faz com que o carro em

que estão o presidente
e sua esposa, Margaret
(Ashley Judd), sofra um
acidente. Mike consegue
.salvar Benjamin, mas a

primeira-damamorre.
Dezoito meses depois, a
Casa Branca é atacada
por terroristas norte-

, coreanos. Com toda a

equipe de segurança local
dizimada, ele se torna a

única esperança.

,-

JQINVILLE
• GNCGARTEN
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:10, 19:40 - DUB
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG
• Os Croods (3D) -13:00,17:35 - DUB
• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC
• A Hospedeira. - 19:20, 21 :50 - LEG
• Os Croods - 13:20, 15:20, 17:20 - DUB
• Mama -14:20,16:45,19:10,21:40 - LEG
• Amor é Tudo 9 Que Você Precisa - 21 :15 - LEG
• G. i. Joe: Retaliação - 18:45, 21 :15 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes - 13:40, 16:15 - DUB

.• G, i. Joe: Retaliação (3D) - 16:30 - DUB
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG
• Oz - Mágico e Poderoso (3Dt- 13:50 - DUB

• GNC MUELLER
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB
• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 - LEG
• Os Croods (3D) - 13:15, 15:15, 17:30 - DUB
• Jack - o Caçador de Gigantes - 15:30, 19:50 - DUB
• Os Croods - 13:30, 17:50-: DUB
• Vai Que dá Certo - 22:10 - NAC

'Invasão a Casa Branca -14:15,16:40,19:10,21 :40 - LEG

-."'.__�
"':��'-

Su_doku

,

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
Im
(,)II
=

õ
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Palavras 'Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Pancadas de
chuva em se
Tempo instável devido à presença

. de um cavado sobre o Sul do Brasil.
Este sistema de baixa pressão
favorece o céu encoberto com

pancadas de chuva com trovoadas

pelamadrugada, tarde e noite.
Nas outras regiões de se, muitas
'nuvens que alternam com sol.

HOJE
Jaraguá do Sul

, e Regi�o

tF""-·

AMÀNHÃ
Ensolarado

MíN: 23°(; �f
MÁX: 25°C

Parcialmente
Nublado

� #'v

_.
� 4" "...

�

QUINTA
Instavel

MíN: 24°C
MÁX: 2SoC '-

Nublado

2·1°C6
lS50C

LUAS

• MINGÚANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

,. CHEIA 25/4

SEXTA
MíN: 26°C
MÁX: 28°C

, .1, ,I " }).I)' "I: 'i r.é I·' I -,

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Azul! O filósofo e economista alemão Marx

(1818-1883), de "O �apital"
2. Idiota! Ponta aguçada
3. Pessoa arrogante e pretensiosa / As letras separadas

pelo U
_

'

4. (Inform.) Estabelecer comunicação com computador.
ou dispositLvo a ele ligado, para fazer uso de seus

recursos

5. Igreja Presbiteriana / Diz-se da zona do Pólo Norte, -

6. Santos Futebol Clube I (Ingl.) Dispositivo sonoro que
sinaliza o fim de um período preestabelecido de tem- -6
po

7. Inércia ou falta de vontade
8. Viveiro de aves

9. O ator Guilherme, do cinema, teatro e TV / A vitamina
contida no lêvedo, no trigo, no pão integral, na carne
etc.

.

10. Sigla do Rio Grande do Norte / Traje, próprio para
_

ocasiões solenes
11. As iniciais do pugilista Jofre I Habituar
12. Cidade de Santa Catarina, próximo de Blurnenau, no 11

vale do liqjaí
,

13. Próprio do esqueleto / Reconhecer as palavras pelos 12
,

sinaisca escrita, !

VERTICAIS
1. Aquele que engana no jogo, aparentando ter boas car

tas! Famoso brinquedo de peças que se encaixam
2. O centro da .. , eclosão / Polícia Federal/As iniciais do

ator norte-americano Kilmer, de "À Primeira Vista" I
O início ... da justiça

3. Caixão mortuário I (Fig.) Tornar branco ou mais bran
co / Supercampeão

4. Espaço de tempo compreendido entre dois aconteci
mentos históricos / O cantor e compositor Arrigo, de
"Clara Crocodilo"

5,. Ato ou efeito de desobstruir, de desimpedir / Fina cor-
rente de liquido

-

6. (Fig.) Atacar, dirigir críticas a

7. Sigla do estado de Oiapoque / (Pop.) Macaco / Uma
grande companhia aérea brasileira

.

8. (Bot.) Espécime de uma família de plantas floríferas,
como o limoeiro e a faranjeira! O povo, por oposição .

aos nobres
9. Cultivar I Cortár as beiras de.

2

3

4

5

7

8

9

10

13

2 3 4·5 6 7 8 9

•
-

-

,- .

•

- • •
- -
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• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H
Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato fala

com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mostra a

medalha de Dionisió para Qulrino, Cassiano discute com Alber

to. Ester cobra satisfações de Cassiano, que tenta explicá-Ia
por que desapareceu por sete anos. Ester manda Cassiano ir

embora. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Taís pede desculpas
ao pai. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís

não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho.
Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

• GUERRA DO_S SEXOS· GLOBO· 19H
- Juliana sente ciúmes da atenção de Nando a Roberta.

Felipe conversa com Vânia sobre a campanha da Positano na

Charlo's. Analu pede ajuda a Frô. Nieta conta para Dino qoe
Carolina foi a única responsável pela sabotagem. Analu resol

ve comprar um livro de magia. Dominguinhos abastece a des

pensa da mansão. Vânia descobre que a filha de Dino sabotou

o desfile e exige que ele conte a verdade para Roberta. Analu

pega a boneca russa para fazer magia, no momento em que
Nando e Roberta chegam para procurá-Ia na caixa de presen
tes. Charlô e D6minguinhos se beijam. Nando tenta consolar a
ex-noiva e Olívia o recrimina. Roberta conta para Charlô sobre

os "diamantes. Analu usa a boneca russa em um feitiço de seu
livro de magia. Juliana abandona Nando. Dino procura Felipe.

• SALVE JORGE· GLOBO· 21H
No capítulo 146, terça-feira, 09 de abril - Helô tenta tran

quilizar Morena. Almirfala para a delegada que Jô fez um bom

trabalho na boate. Áurea defende Theo para Cacilda. Érica
pede para Márcia pegar seus pertences na casa de Áurea.
Helô confirma para tucímar que Theo ficou com Lívia. Theo

depõe na delegácia. Wanda reclama da falta de interesse ele

Lívia nos negócios. Leonor questiona Caíque sobre o presente
que Yolanda mandou para Aída. Carlos fala para Antônia que
Amanda o está chantageando. Celso flagra Jussara falando

Flor do Caribe

Cassiano cai no choro ao reencontrar o pai
Cassiano (Henri Castelli) está de volta ao Brasil e vai atrás

de sua família. Ao entrar em casa, o piloto vê Chico (Cacá
Amaral) e, emocionado, vai ao encontro do pai.O ex-salinei
ro nem parece que ficou tantos anos longe do filho e, para a

surpresa de Cassiano, age com a �aior naturalidade. "Pen-

sei que era sua mãe e sua irmã. Senta, filho, eu tô fritando
um ovo. Achei que você fosse chegar com fome!", diz Chico.
Mas Cassiano percebe que o pai está emocionado e dá aquele
abraço nele. Os dois choram juntos e só são interrompidos
pela chegada de Duque (Jean Pierre Noher).

com Antõnia sobre a rotina de Raíssa. Theo tenta conversar

com Márcia sobre Érica. Ricardo e Helõ trocam olhares, mas
ela logo corta o clima. Theo pede para a delegada levá-lo para
falar com Morena. Mustafá estranha que Berna tenha esque
cido suas joias. Aisha combina com Lurdinha o exame de DNA.

Pescoço pede para Sidney entregar para Delzuite o falso reci

bo do cemltéro. Jô consegue se infiltrar na quadrilha de Russo

� Irina, dando continuidade ao plano de Helô.

• CARROSSEL· SBl - 20H30
Rafael pergunta a Jaime se ele rasgou sua toalha. Rober

to também percebe que sua camisa está cortada e pergunta
o que aconteceu a Marcelina e Jaime. Valéria passa a noite

costurando os vestidos erio dia seguinte não consegue acor

dar para ir à escola. Rosa pergunta por que Valéria está com

tanto sono. A menina inventa a desculpa que ficou. vendo fil

me até tarde. Ricardo diz que vai tirar a televisão do quarto
da filha. Valéria dorme durante a aula. Jorge conta a Helena.

Jaime empurra Jorge. Helena flagra a cena e coloca Jaime de

-'"êastigo: No dia seguinte, Valéria chega novamente com sono,

está cornolheiras, Helena pede para ver a lição de casa de

Valéria. Ela diz que não fez a lição e Helena a repreende. A pro

fessora afirma que vai mandar um recado para os pais dela.

Valéria conta a Helena que tem dormido pouco por conta dos

problemas em sua casa. Ricardo chama a atenção de Valéria

por ela ter acumulado as lições, diz que a única obrigação da

menina é estudar.

• BALACOBACO - RECORD
Isabel se desespera ao ver Taís aprisionada ,e decide ir à

polícia. André expulsa Lucas do apartamento e magoa Catari

na. Na delegacia, Diva e Dóris se espantam com a presença
de Álvaro, que instiga o policial a manter as gêmeas sob cus

tódia. Taís enfrenta Norberto, que surta, deixando Fabiana e

Arnaud preocupados. Norma conta para Breno e Patrick que
está desempregada e dâ' margem para Horácio insistir na

-

ideia do casamento. Catarina acusa Norberto pela morte de

Danilo e Arthur nega ter notícias do filho. A modelo mostra o

vídeo de Taís e deixa o pai do vilão em estado de choque. Mar
cos e Rafael criam um manifesto na internet para libertar Taís.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Morre a ex-premiê
Margaret Thatcher

Margaret Thatcher morreu ontem,' víti
ma de um acidente vascular cerebral, aos 87
anos. Thatcher foi Primeira-Ministra de 1979
a 1990, enfrentou com mão de ferro a Guerra

das Malvinas e transformou o Reino Unido
em uma década, levando a GI'ã-Bretanha a

ser novamente considerada uma das maio
res nações industriais do mundo. Por causa
de sua determinação, Thatcher era também
conhecida a Dama de Ferro.

Xuxa pede orações
para amãe doente

Xuxa se emocionou no sábado, dia 7, após
pedir .aos fãs, em rede social, que rezassem

por sua mãe, que sofre de Mal de Parkison. A

apresentadora disse que Dona Alda está com
-dificuldades para respirar. "Oi gente ... já tê em
casa desculpe não ter falado com vocês esses
dias. minha mãe tá dodói demais .... por fa-

.

vor rezem por elàCtâ difícil de respirar)", dis
se Xuxa, no Facebook. ''Gente, li 152 recados
e estou me debulhando em lágrimas ... como
vocês são especiaisl'tagradeceu.emocionada,

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Lua e Urano reforçam a sua

necessidade de ser mais' indepen
dente. É o momento ideal para

conquistar um pouco de autonomia
no campo profissional, mas cuida

do com o clima de competição, No
amor, abra-se ao diálogo e não terá
do que se arrepender. CQr: marrom.

ção com contratempos ou situações
que possam fugir ao seu controle, O
dia pode testar os seus limites, mas
não desanime diante das barreiras.
Boa noite para surpreender a quem
ama, Cor: rosa.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

O dia favorece as relações de
amizade e a troca de experiências.
Por isso, não se surpreenda ao

sentir necessidade de- estabelecer
novos objetivos de vida. Mudanças
profundas às vezes são necessárias.
Os ventos sopram a seu favor no ro
mance. Cor: vermelho.

PQ Câncer '

W 21/6a21/7-Água
o dia é ideal para conquistar a

liberdade e a independência com

as quais você sempre sonhou. Se
vocêpensa em começar um negócio
próprio, aproveite as boas vibrações
deste dia! Nos assuntos do coração,
rivais podem prejudicar sua vida
afetiva. Cor: verde.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Lua e Urano ativam a Casa da

Fé, indicando que você vai se mos
trar bastante autoconfiante para
agir ao seu modo. Quanto mais li
berdade de ação você tiver, maior
será a sua motivação. Bom astral

para ampliar o seu circulo de amiza-
des e paqueras. Cor: cinza.

.

fI!i Virgem
�.... 23/8 a 22/9 - Terr)l

... �
, Procure a raiz dos problemas ao

invés de tentar soluções superficiais.
.O momento é ideal para finalizar o

que já não tem funcionalidade em

sua vida, seja no amor ou na profis
sional. Novos horizontes começam

,

a se abrir no campo sentimental.
Cor: vermelho.

Amigo éalguém que sabe tudo a nosso

respeito e gosta dagente assim mesmo.

E1berlHubbard

Libra
• 23/9a22/1O-Ar

As parceiras serão altamente

favorecidas, desde que a individu
alidade de cada um seja preserva
da. Pessoas jovens e progressistas
podem alavancar seus projetos. A
vida amorosa está sujeita a mu

danças e os seus horizontes po
dem se alargar agora. Cor: rosa.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Mostre toda sua garra! Não
faltará Jogo de cintura para bus
car novas alternativas de trabalho,
mas evite ir além dos seus limites.
A dois, o astral revela uma cons

ciência mais crítica, podendo dar
início a uma profunda renovação
na área afetiva. Cor: lilás.

rle. Sagitário.' 22/11 a21/12-Fogo
Quantomais liberdade de ação

você tiver, maior será a sua criati
vidade no trabalho. Evite provocar
o ciúme da pessoa amada. O de

sejo de curtir o que a vida tem de,
melhor não pode ser reprovado,
desde que seja na companhia ade
quada. Cor: verde-claro.

Capricórnio
22/12a20/l- Terra

Quem pensa em fazer um re

forma em casa ou mudar de resi

dência, a-hora é essa! O dia é dos
mais estimulantes para quebrar a
rotina e lutarpor sua independên
cia. Intensifique o convívio com a

pessoa amada e mostrar-se à dis

posição para ajudar. Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Bom diapara exercer a própria
liberdade, pois você estará no ápi
ce da sua independência e autono

mia. Tenha cuidado com intrigas
ou traição por parte dê alguém
próximo.Anoite pode serpalco de
muito prazer e alegrias: divirta-se
semmedo. Cor: cinza.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Você vai.descobrir umamanei-
,

ra diferente de aumentar seus ren
dimentos. Serviços alternativos
poderão equilibrar o seu orçamen
to.A dois, o astral é de instabilida
des. Só com confiança e lealdade
você vai dar um novo rumo à sua

vida amorosa. Cor: laranja.
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HISTÓ-RIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE-20l3

Silvia Rita
Historiadora

ê redacao@ocorreiodopovo.eoIP,br

Discurso durante"
a instalação do
Município

No dia 8 de abril de 1934, .durante o ato

solene de Instalação do Município de Jara

guª,. o representante do Interventor Federal
de' Santa Catarina, Dr. 'Plácido Olímpio de
Oliveira, fez um discurso emocionado.

."",, _ Relembrou .das manifestações pró-eman
cipação, dos sacrifícios das contribuições do.
Distrito para o município-de Joinville, do que
deve Joinville a Jaraguá e vice-versa .. Comen-

. tou o esforço de empreendedores e políticos
. locais para que Jaragúá do Sul alcançasseêxí
to- nesta empreitada, e sua singela contribui

ção, que devido aos laços afetivos com o Dis

,trito, não poderia ser diferente. Relatou fatos
de sua infância com amigos de Jaraguácomo
Waldemar Grubba. Por fim, disse se sentir
hànrado em efetivar o sonho de um povo hon
rado e laborioso como o povo jaraguaense:

A solenidade aconteceu na sede da Inten
dência Distrital, localizada na Rua Epitácio

<-

Pessoa.

Jornal Correio do Povo, de 1923,
anunciando os artigos y_endidos

, na Casa comercial de Alois Stüber

Comércio em.Jaraguá
As casas comerciais do iriício do século 20

vendiam todo tipo de produto, desde maqui
nários agrícolas à. tecidos, roúpas e louças,'
conforme podemos observar no anúncio da
Casa Alois Stüber, de 192,3.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrizsasse.com.bl:
•

Dia 6, Cauã Marko Persunh
comemorou 6 aninhas.

Parabéns, filho, por esta data tão

mágica que é' o seu aniversário,
espero que se repita inúmeras
vezes! Beijos de quem te ama!

Papai Marko, mamãe Fabiana e

suas irmãs Carolline e CamiUy

Parabéns a

Geniffer Caroline

Peggau,que
. completou 18
anos no dia 6.

, Geni, que todos
os seus sonhos

se realizam
e que Deus

sempre ilumine
seus caminhos.

São os votos
dos pais Mário
e Iracema, do
irmão Gilmar
e da cunhada

Jaqueline

,
.-

Comemorou no dia 5 de abril,
seus 5 anlnhos, a linda Ana

Flor.a. Seus pais Atinar e Tatiane
e sua Irmã Isadora desejam
muita felicidade, saúde e paz,
e tudo de ótimo sempre. Te
amamos muito, filha querida!

j'arabéns, Alicia Inacio, pelos
seus 15 anos, comemorados
nódia 11 de abril. Os votos
de felicidades e muita saúde
são de seus pais Altamiro e

Andinara Inacio

Parabéns

para Leandro

Marquardt,
que dia 11
competa 19

anos.
. Quem deseja
muita saúde e

felicidades é
sua namorada

Luana

Zappeline,
que o ama

muito, e toda
sua família e

amigos

Victor
Gabriel
Bertoldi

recebe os

parabéns
de seus

pais Mário
e vlvlane
e de sua

irmã
Larissa

Os netos,
genro e filha

parabenizam
Lídia Verbinem

Eiclinberger,
pelos seus 90
anos nesta

terça-feira dia, 9
de abril. Muitas
felicidades e

saúde!
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N"
19/2013. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. TIPO: Me
nor Preço por Item. OBJETO: Constituem objeto da presente licitação, a
seleção de propostas, visando ao Registro de preços à aquisição de mu

das de flores de época, mudas de árvores, grama, adubos, uréia e torta

de mamona, destinados para ajardinamento do calçadão, praças, jardins
e trevos de responsabilidade do Município de Jaraguá do Sul ao lon.go
de 12(doze) meses, conforme especificações no ANEXO I do edítal e

ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei

Federal 8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de

2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA

e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do

día 22 de abril de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura-dos

envelopes serão as 14:00 hs do dia 22 de abril de 2013, na sala de reu

niões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA.
AQUISiÇÃO: R$ 160.050,00 (cento e sessenta mil e cinqüenta reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima

ou via Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br Jaraguá do Sul

(SC), 02 de abril de 2013.
SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração
.

Jaraguá do Sul (SC), 08 de abril de 2013.
DIETER JANSSEN - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2013. FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. OBJETO: Aquisição das publi
cações exclusivas Amigos da Natureza em formato de jornal tablóide, a serem

utilizados nas atividades sócio educativas e sócio assistenciais realizadas nos

CRAS, em atendimento ao que preconiza a Tipificação Nacional dos Serviços de
Assistência da Política Nacional de Assistência Social, conforme orientação do

Ministério de Desenvolvimento Social com foco na prevenção, fortalecimento de

vínculos e protagonismo é promoção comunitária. FUNDAMEf-HO LEGAL: Artigo
25,caput, da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações posteriores. CONTRATAN
TE: O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: EDITORAAMIGOS DA NATUREZA

LTDA. Rua Sete de Setembro, nO 877 - Edifício Itacorá Comercial, Sala 101, 1 °

Andar, Centro Cidade: Marechal Cândido Rondon - PR. DO VALOR: O FUNDO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pagará à CONTRATADA o valor de R$
31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais) pelos exemplares adquiridos, sendo
que o custo de cada exemplar é de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) ..PRAZO
DE ENTREGA: Entrega única em 30(trinta) dias após a emissão da Autorização de
Fornecimento. PAGAMENTO: O pagamento será realizado na segunda sexta-feira

subseqüente após a entrega do material, mediante apresentação da nota fiscal no

Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança e

Adolescente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta con

tratação correrão por conta do orçamento de 2013, a saber:

Classif. Projeto/atividade Descrição da Dotação Recurso

Funcional Natureza da Orçamentária
programática Despesa

08.301.1001.4.192 Expansão e 3.3.90.39 - 84 Federal

Manutenção de Aplicações
Atividades Diretas

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs.a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresame, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1 023, todos do CNCG).

Protocolo: 43320 Sacado: ADEMAR LUIZ DENKER CPF: 675.492.419-53 Endereço: Rua 28 de Agosto
n° 49, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: )AVEL )ARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS
lJDA CNP): 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0045448004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 13/03/2013 valor

179,83 Liquidação após a intimação: R$12,25,Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$15,00

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Protocolo: 43361 Sacado: ANA MARIA GUNS GONZATII ME CNr): 09.120.532/0001-37 Endereço: Rua
Braço Campinas nO s/n°, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: PB 1NF0RMATlCA LIDA CNP):
02.183.248/0001-60 Número do Título: 437-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 20/03/2013 Valor; 802,97 Liquidação após a intima
ção: R$.12,25, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43322 Sacado: BARBARlNA ROSA VOLPI CPF: 898.020.479-53 Endereço: Estrada Primeiro

Braço do Norte n° s/no, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente; )AVEL )ARAG1:JA
VEICULOS PECAS SERVICOS LIDA CNP): 79.501.862/0001-58 Número do Título: 0045575004 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVen

cimento: 18/03/2013 Valor: 149,ooLiquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 77,43, Diligência:
R$ 37,60, &lital: R$15,00

Protocolo: 43174 Sacado: DANIELFAGUNDESME CNP): 13.913.690/0001-11 Endereço: Rua Campinas ne
2280; Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: HDW COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA
LIDA - MECNP): 14.638.808/0001-03 Número doTítulo: 022013002 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 15/03/2013 Valor: 335,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43324 Sacado: EDElA SASSE DENKER CPF: 352.356.839-00 Endereço: Rua Jose Menegotti
ne 176, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAVELJARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS

LIDA CNP): 79.501.862/0001 -58 Número do Título: 0046310003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/03/2013 valor:

187,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43339 Sacado: EDEMAR POMMERENrNG CPF: 675.490.639- 15 Endereço: Rua )oao Borges
Cordeiro de Lima n° sn, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDIMENTOS IMOBII.lÁ-

.

RIOS LIDA CNP): 14.979.1 12/0001-40 Número doTítulo: S47/02 Espécie:Duplicata de Prestação de SeFVi

çosApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/03/2013·Valor:

1.980,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43398 Sacado: ElAINE CRISTINA SILVEIRA FOGOlARI CPF: 038.511.589-03 Endereço: Rua
AntonioSilveira deAimeida n° s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: GRATIOFAC FOMENID
E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA CNP): 03.625_949/0001-75 Ndmero do Título: 186 Espécie: Duplicata

�! "UI"'&!

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municlpios que toJT1Do"m a comarca; Jaraguá do Sul e- Cerur.â.

OFICIAlA: 1$1\ MARTA MOHR ZlEMANN

Registro de tmôveís da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Ofrctala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraquá do SuUSC, toma público pelo presente edital, que MAIOE WERNER, CI
nO 3.551,213�D�SESP/SC, CPF nO 004_185.809-36. brasileira. solteira, maior, auxiliar de escrltôsto,
residente e domiciliada na Rua 'tt t-lsabel nO 59, bairro Vila Jzabe!, em Coropá-SC: requer com
base no art. 18 da Lei nO 6.766n9, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, sttuacc nas

Ruas t f t-tsabel e 135-$em Denominação, bairro Vila Isabel, perímetro urbano de CorupálSC,
abaixo caracterizado, aprovado peta Prefeitura Municipal de CorupálSC, conforme Certidão nG
078/2011, expedida em 1310712011 e revalidada em agiD2I2012 assinando como

responsável técnico, o enqenbelro civü Juliano Pedra Scandolara, CREA nO 51856-1. ART n"
4053643-0. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 9.381,eom",
sendo constituído de 13 (treze) parcelas. AU,P E. área verde. sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (Guinz.e) dias,
contados da data da últlrna publicaçâc do presente edital. e'deverá ser apresentada por
escrito perante a Oflciala que subscreve este, no endereço da -eerveoue- Rua 'lê-Barão
do Rio Branco, na 414, centro, Jaraguá do SuVSC.

JARAGUfi. DO SUL, 03 de ,lb(J1 de 2013,

A OFICIALA',t?� ,�o•• � ,.-.,,_._.t:/2-I

MUNiCíPIO DE GORUPÁ
ESTADO DE SANTACATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE;: TOMADA DE PREÇOS 004/13
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a cons

trução de edificação da UBS do Bairro Séminário, incluindo o

fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipa
mentos, çonforme projeto arquitetônico, orçamento, cronoqra
ma, memorial descritivõ e quantitativo anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:' das 09 horas do dia

09/04/2013 ás 09hOOmin do dia 24/04/2013.

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTÃ DE PREÇOS' 09h30min do

dia 24/04/2013
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO
O Edital de Tomada de Preços n.? 004/13 poderá ser retirado

junto à Divisão de Administração e Compras, sito a Av_ Getúlio

Vargas, 443, com a seguinte condição, cada licitante interessa

do deverá trazer mídia para que seja gravado o edital, e seus

anexos. Fica estipulada a data máxima do dia 22/04/2013 para

que as empresas interessadas realizem o Cadastramento Pré

vio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com todos os

seus anexos. As empresas que já se encontram cadastradas
devem atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral tam

bém até a data já mencionada, e também no site Http://www.
corupa .sc. qov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 09 de Abril de .2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 26/03/2013 Vaiar: 550,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 10,88, Dili

gência: R$37,60, &lital: R$ 15,00

Protocolo: 43325 Sacado: ESTRU1WORK INDUSTRIAL LIDA - ME CNP): 00.914.59110001-02 Endereço:
RodoviaSC-4J3 n° 2841, Rio Branco, 89270-000,Guararnirim Cedente: COOPERATIVA DE CREDI1DVALE
DO !TAJAI CNP): 82.639.45IiooOI -38 Número do Título: 2015/0002 Espécie; Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM!RIM DataVencimento:
19/03/2013 Valor; 235,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$37,60,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 43421 Endereço: Rodovia SC-413 n° 2841, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim
Cedente: AR.E. TRANSPORTES RODOVIARIOS lJDA CNPJ: 05.330.208/0001 -92 Número do Título: 250

_ Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 27/03/2013 valor- 1.180,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Con
dução: R$ 10,88, Diligência: R$ 37,60, Edital; R$ 15,00 Prorocolo: 43438 Endereço: Rodovia SC-413 n° 2841,
Rio Branco, §.9270-ooo, Guararnirim Cedente: CONFORMAQ MAQUINAS E FERRAMEN1l\S LIDA CNP):
10.663.510/0001-00 Número do Título: 022298-03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 25/03/2013 Valor: 388,36 Líquídação após a
intimação: R$ 12,25,Condução: R$ 10;88, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 15:00

Protocolo: 43171 Sacado: GLOBAL ADMINISTRADORA DE BENS LIDA CNP): 02.580.422/0001-09 En

dereço: Rua 28 de Agosto ne 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONDIBIL
MARLlAN lJDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 100701 Espécie: Duplicata de Prestação de
ServiçosApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/03/2013 Valor: 137,61 liqui
dação apósa intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$24,50,Edital: R$ 1·5,00 Protocolo: 43382
Endereço: Rua 28 de Agosto no 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRIlDRIO CONDIBIL
MARUAN LIDA CNP): 84.436.096/0001-25 Número do Título: 101191 Espécie: Duplicata de Prestação de
ServiçosApresentante: CAIXAECONOMIGA FEDERALDataVencimento: 20/03/2013 Vaiar: 132,75 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43121 Sacado: INES MARTINS DINIZ DO NASCIMENTO CPF: 847.122.609-04 Endereço: Rua
Jose Rover Belegante no 315, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: CIM DISTRIBUIDORADEAU
MENTOS LIDA CNP): 09.119.376/0001-94 Ndmero do Título: 0000040974 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANi( BRASIL SA. - BANCO MUlJIPLO DataVencimento:
18/03/2013 Valor: 375,28 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 43;!_92 Sacado: NAN JUNIOR )AGIEIl.O CPF: 027.273.259-16 Endereço: Rodovia Sc 415,
Km 05 no s/no, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Cedente: Z1PF PEÇAS E TRATORES LIDA CNP):
74.129.792/0001 -35 Número do Título: 0020910201 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/03/2013 Valor:

1.285,95 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00·
Protocolo: 43394 Endereço: Rodovia Se 415, Km 05 ne slt«, Não Informado, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: Z1PF PEÇAS ETRAlDRES LIDACNPj: 74.129.792/0001-35 Número do Título: 0005430200 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASli:SA - AGENCIAGUARAMI
RIM DataVencimento: 25/03/2013 Valor: 1.335,70 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
5,00, Diligência:R$ 24,50,Edital: R$15,00·

.

Protocolo: 432N.Sj!cado:)AINE DA ROSA MARTINS CPF: 080.727.839-47 Endereço: Estrada Bananal
do Sul ne s/n, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LIDA ME CNP):
03.387.767/0001-03Número do Título: 6383/93 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCQ DO BRASIL SA -AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/03/2013 Valor: 191,88
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43219-Sacado: JUJL INDUS!RIA DEMOVEIS lJDA ME CNP): 00.450.314/0001-96 Endereço:
RUA PRIMEIROBRAÇO DO NORrE ne S/N, ARFAINDUSTRIAL, 89108-000,MassarandubaCedente: RAC

.

I

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 01l2013-FIA

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".

8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo

exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR -E
ADJUDICAR a Ata-de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tornada

de Preços n". 01/2013-FIA, Processo de licitação n". 01/2013-FIA,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter

apresentado o menor preço item, determinando que seja dada ciência

aos participantes:
-

Objeto: contratação de profissional Instrutor de Skate para atender

ao Projeto "Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de

Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de

Saúde e Assistência Social tia Prefeitura de Schroeder/SC, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
corno se transcrito fosse.

Vencedor: GUILHERME COSTA COELHO, inscrito no CPF sob o n".

065.469.019-78.
Valor da proposta vencedora: Sendo 810 horas no valor de R$ 22,50 à

hora, totalizando o valor de R$ 18.225,00 (Dezoito mil, duzentos e vinte

e cinco reais).
Schroeder, 05 de abril de 2013.

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/13

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a amplia
ção, adequações de edificações da UBS Vila Rutzen, incluindo o

fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipa
mentos; conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronogra-
ma, memorial descritivo e quantitativo anexos.

-

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do Elia
09/04/13 às 14hOOmin do dia 24/04/2013_
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do

dia 24/04/2013
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO:
O Edital de Tomada de Preços n.? 005/13 poderá ser retirado

junto à Divisão de Administração e Compras, sito a Av. Getúlio

Vargas, 443, com a seguinte condição, cada licitante interessa

do deverá trazer mídia para que seja gravado o edital, e seus

anexos. Fica estipulada a data máxima do dia 22/04/2013 para

que as empresas interessadas realizem o Cadastramento Pré

vio junto a Prefeitura Municipal e retirem ° Edital com todos os

seus anexos. As empresas que já se encontram cadastradas

devem atualizar o Certificado de Regularidade Cadastral tam

bém até a data já mencionada, e também no site Http.ówww.
corupa.sc.qov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 09 de Abril de 2013.

LUIZ GARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

- REPRESENTAÇÃO ASSESSORIA E COBRANÇA LIDA CNP): 05.610.239/0001 -os Número do Título: 955-
01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 14/03/2013 Valor. 720,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Con

dução: R$ 77,43, Diligência: R$ 37,60, Edital; R$ 15,00

Protocolo: 43348 Sacado: MARCOSALIlERrOWACHOlZ CNP): 11.998.348/0001-36 Endereço: Rua Cam
pinha Central no 999, Campinas, 89108-000,Massaranduba Cedente: LB CARVAlHODISTRIBUIDORA DE
PRODUTOSAUTOMOTIVOSCNP): 04.111.950/0001-44 Número do Título: 004985 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 27/03/2013 Va-
101' 189,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 43350 Sacado: METALURGlCATEMUCO LIDACNPJ: 07.357.078/0001 -07 Endereço: RuaOlim
pio Jose Borges n° s/n, Brüderthal, 89270-000, Guaramirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS )CP - SUL NAO PADRONIZADO CNP): 08.270.249/0001-29 Número do Título:
1002744/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.
DataVencimento: 26/03/2013 yaloc 1.005,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 18,31,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$15,00 Protocolo: 43353 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges no s/n, Brüder
thal, 89270-000, Guararnirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS )CP
- SUL NAO PADRONIZADO CNP): 08.270.249/0001 -29 Número do Título: 1002658/3 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 23/03/2013
Valor: 1.690,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 15,00
___________________________________________ . • t _. _

Protocolo: 43347 Sacado: OLMA ALVES ME CNP): 15.700.211/0001-04 Endereço: Rua Victor Bramorski
n° 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS LIDA ME CNP):
06.952.176/0001-20 Número do Título: 146002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAI
XAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 17/03/2013 Valor: 384,00 Liquidaçãoapós a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 43377 Endereço: RuaVictor
Bramorski no 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS lJDAME
CNP): 06.952.176/0001-20Número do Titulo: 184001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante:
CAIXAECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 18/03/2013 Vaiar: 300,00 Líquídação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$37,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 43.'126 Sacado:ONICEVOElZCPF: 026.067.099-50 Endereço: Rua II de Novembro n0 275, Pa
trimônio, 89108-000, Massaranduba Cedente: )AVEI. )ARAGUAVEICULOS PECAS SERVICOS LIDACNP):
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0046523003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 11103/2013 Valor. 127,00Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$37,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 43235 Sacado: ROBERTMARLOND BOGER CPF: 028.004.229-98 Endereço: Rua Campinha
Central n° 001, Campinha Central, 89108-000,Massaranduba Cedente: )AVEL)ARAGUAVEICULOS PECAS
SERVICOS LIDA CNP): 79.501.862/0001 -58 Número �o Título: 0047407002 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil porfndícaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 13/03/2013 Valor: 144,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 4'1,10, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 43301 Sacado: SARA PASThCPF: 059.638.749-04 Endereço: RuaOlimpio Jose Borges n04051,
Avai, 89270-000,Guararnirim Cedente: MARCOS)OSETREIS CNP): 80.113.939/0001-00 Ndmero do Título:
SAR.023 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRlM DataVencimento: 12/03/2013 valor- 155,00 liquidação após a intimação: R$ 12,2!i, Condução:R$
5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 15,00

Guaramirírn, 9 de abril de 2013.

CHRIsrA INGEHILLEWAGNER, Interventora

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERÇA·FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2013

InstitutosSenai\lIl!J1l;WIl� íNDICE PERíoDO

!PRcfhR OSistema. Fiesc e a Universidade federal, pormeio do Banco Nacional de SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% 8.ABRIL.2013

Federal de Santa Catarina (UFSC) Desenvolvimento Econômico e Social CUB 1.215,40 ABRIL.2013
,4 ....

assinaram um protocolo de intenções (BNDES). O programa prevê a implan-IHIYQiilHl flelFltJtfY\iIIHI� BOVESPA +0,08'10 8.ABRIL,2013

pru;a cooperação nos oito Institutos Se- tação, em todo o País, de ôo.institutos NASDAQ +0,57% 8.ABRIL,2013

nai de Tecnologia e nos dois Institutos de tecnologia e 23 de inovação, com in- AÇÕES PETR4 17,41 -2,19%
I VALE5 32,70 +0,31% I

de Inovação que serão implantados em vestimento total de R$ 1,9 bilhão, dos
./

.

BVMF3 13,55 -1,17%·
Santa Catarina. O acordo prevê inter- quais R$ 1,5 bilhão em, financiamento POUPANÇA 0,4134 9.ABRIL,2013

câmbio de know-how e de tecnologias e do BNDES e R$ 40Q milhões em re-. COMMODITIES

ações conjuntas em programas de ensi- cursos próprios do Sistema Indústria. PETRÓLEO - BRENT ·0,77% US$104,330

no, pesquisa e extensão. A implantação A implantação dos dez institutos cata-
OURO -0,02% US$ 1573,800

dos Institutos Senai de Tecnologia e de rinenses prevê a aplicação de R$ 230, CÂMBIO COMPRA' VENDA VAR.

Inovação integra o Programa de Apoio 'milhões, sendo R$ 113,2 milhões do DÓLAR COM. 1,9860 1,9875 -0,02%

à Competitividade da Indústria Brasi- BNDES e os outros R$ 117,5 em recur- DÓLAR TUR. 1,9100 2,0500 ·1,44%

leira, que conta com o apoio do governo sos próprios.
EURO 2,5915 2,5930 +0,44%
LIBRA 3,0380 3,0402 '0,26%

Núcleo da qualidade
o Núcleo de Gestão e Qualidade Acijsj

Apevi realiza amanhã, dia 10, às 18h, o nO Se
minário de Gestão e Qualidade, com o tema

"As ferramentas da qualidade para os novos

modelos de gestão": A palestra será conduzida
por Fernando Guiraud de Brito, sócio-diretor
daOportunitta Consultoria Empresarial e di
retor comercial da Oportunijob Soluções em

RH. Junto com a palestra, o evento apresen
ta a companhia de Teatro Seu Chico, que irá
apresentar um trabalho exclusivo, abordando
o terna qualidade em todas as dimen�ões e_,
mais especificamente, a importância da utili

zação das ferramentas da qualidade em am

bientes corporativos:

-
=-

;::::::3 1,.1

Portos..se,
A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) lançou este mês, em

São Paulo, o programa Portos.SC, que marca o início da atuação conjunta dos
portos catarinenses na busca de cargas, pormeio de articulação liderada pela
entidade. Os portos passam a se posicionar como alternativa logística altamente
competitiva, explica o presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Côrte, que
apresentou os terminais do Estado na conferência InfraPortos, dentro da
feira Intermodal SouthAmerica, e durante seminário realizado-no escritório
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo. Santa Catarina
elevou a participação rio total de contêineres movimentado� no País, de 13,46%,
em 2008, para 17,23%, em 2012, conforme dados da Agência Nacional de \ .

TransportesAquaviários (Antaq). No mesmo período, a participação do Estado
.

/

no volume movimentado no País, em toneladas, subiu de 3,35% para 5,26%.

Expo Money 2013 \
Acontece nos próximos dias 12 e 13, em Curitiba, este evento que também será

apresentado em Salvador (BA), Recife (PE), Florianópolis (SC), Brasília (l)'F), São
Paulo (SP), BeloHorizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e PortoAlegre (RS). O pales-

.

trante será Carlos Alberto Sardenberg, âncora do programa CBN Brasil.

Vestuário

Portonave
Para facilitar' o trabalho dos

clientes e agilizar os processos no

Terminal Portuário, a Portonáve
está lançando um aplicativo para

smartphones e tablets. O APP o Por
tonave é o primeiro aplicativomulti-
funcional de portos no País, com in

'formações e serviços-que vão desde
a programação de navios até a alte

ração de guias de entrada e saída de
contêineres, O aplicativo é-gratuito e
pode ser consultado em celclares e

tablets com sistema Android e lOS.

Está disponível para download na

APP Store e Play Store.

Carro elétrico

(

Em 2012, o mercado mundial
absorveu 200 mil unidades e a pro
jeção para 2013 é de 700mil unida
des vendidas. Em 2015, esperam-se
vendas de '2,7 milhões de unidades
e de outras 20 milhões de unidades
em 2020. Numa primeira avalia

ção da aceitação dos consumidores,
66% dos japoneses responderam
"sim" ou "talvez", quando pergun
tados se esta seria a sua opção na

troca do veículo. Algo bem normiu
nummercado emergente.

• ACRE.VI
A Agência de Crédito do Vale do

Itapocu, uma entidade de crédito
totalmente jaraguaense, completa
hoje 11.anos de constituição.

sfltart.
iDIOMAS I one

/ De acordo com os levantamentos do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), os preços do vestu
ário cresceram 1,02% em fevereiro, na comparação com
janeiro. O Índice de Preços ao Produtor (IPP) mede a

evolução dos preços de produtos sem impostos e fretes.
Na comparação dos preços de fevereiro de 2013 em rela-

ção a igualmês de 2012, a evolução foi de 5,5�/o·· I.

�- - - -- -
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEI� GERAL ORDINÁRIA
E REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

Em cumprimento aos artigos 16, 17, 18 e 19 do estatuto Social a ASSOCIÇÃO
DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNtÁRIOS DE GUARAMIRIM - BOMBEIROS

VOLUNTARIOS, convoca os associados e conselheiros em pleno gozo de seus

direitos sociais para a, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E REUNIÃO DO CON

SELHO FISCAL, que será realizada no dia 17/04/13/ com início às 19 horas em

primeira convocação, e ás 19:30 horas em segunda e ultima convocação, na sede
social, situada na rua 28 de agosto n�2700, nesta cidade de Guaramirim (SC),
com a seguinte ordem do dia:

_

Apreciação do Balanço anual, relatório de atividades 2012, e relatóriô de auditoria

externa.

Guaramirim, 9 de abril de 2013.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTlMAÇ40
. REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CAL\RlNA

Novo-endereço: Rua CeI. Procõpío
Gomes deOliveira,il80

Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-.1700

Apontamento: 242833/2013 Sacado: AGM�UBANTE I1'DA Endereço:
RUA BERNARDO DORNBUSCH 70 I - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
000 Cedente: FRIGORIFICOTOMELIN I1'DA Sacador - Espécie: DMl- N'
Titulo: 15459 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 163,20 - Data para pa
gamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$238,84 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$I63,20 - Juros: R$ 1,08Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 14.71

Apontamento: 242903/2013 Sacado: ALEXSANDRO GOMES Endereço; RUA
CRISTINA ENRlCONE MARCAITO 142 AP 03 - Jaraguá do SUI-SC - CEP:
89253-407 Cedente: COOPERATIVA CREDl liVRE ADMlSS ASSOCIADOS
GUARAM Sacador. GP CLIMATIZACOES SPll Espécie: DMl - N' Titulo:
03/0002 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 325,00 - Data para pagamen
to: 12/·04/2013-Valor total a pagar R$401,61 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 325,00 - Juros: R$ 2,05 Emolumentcs: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 242968/2013 Sacado: COLEGIO GERTRUDES KANZLER En

dereço: R WURENCO KANZLER 177 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-
240 Cedente: NATIlLAR I1'DA ME Sacador. - Espécie: DMl - N' TItulo:
590/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 587,00 - Data para pagamento:
12/04/2013- Valor total a pagar R$663,90 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 587,00 - Juros:R$2.34 Emolwnentos: R$12.25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243112/2013 Sacado: O pRA MAlllAS LIDA Endereço: R
JOSE THEODORO RIBEIRO 1061 SL OI - Jaraguá do Sul-SC - CEPo 89258-000
Cedente: NR AVIAMENTOS I1'DA EPP Sacador. - Espécie: DMl- N'Titulo:.
000.00 1.242C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.275,90 - Data para pa
gamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$1.354,61 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 1275,90 - Juros: R$ 3,40 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 242693/2013 Sacado: EUCllDES SIPRIAN1 Endereço: RUA
HORAClO RUB1Nl861- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: RAMOS ASSES
SORIA COML I1'DA Sacador. - 'Espécie: NP - N'Tirulo: 39/50 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 800;00 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor
total a pagar R$882,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 800,00 - Ju
ros: R$1,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 242919/2013 Sacado: EVERSON DIEGO URBIN Endereço:
RUA ANGEW SPEZIA 33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-190 Cedente:
COOPERATIVA DE CREDITOVALE DO ITAJAl-VIACRED1 Sacador. SUSZEK
COMERCIO DE PECAS AUTOM Espécie: DMl - N' TItulo: 19371/1/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 294,00 - Data para pagamento:
12/04/2013-_Valor total a pagar R$369,73 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 294,00 - Juros:R$I ,17 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: RS
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 242249/2013 Sacado: FABIANO SIEEN Endereço: RUA
ANTONIO BERNARDO SCHMlDT 1268 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEPo
89258-800Cedente:BVFINANCErRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO EJN
VESTIMENTO Sacador. - Espécie: CBl - N'TItulo: 131032086 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$32.745,15 - Data parapagamento: 12/04/2013-Valor
total a pagarR$44.390,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.745,15
- Juros: R$ 11.569,95 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 243037/2013 Sacado: GEORGE LUIS DE FREITAS Endereço:
RUA DORVALMARCATIO" 221, CH1CO DE PAUL - JARAGUA DO SUL-SC
CEPo 89254-825 Cedente: RCF INCORPORADORA LIDA Sacador: - Espécie:
DMl - N' Título: 0000000204 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 406,16
- Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$484,04 Descrição
dos valores: Valor do título: R$406,16 - juros.R$I,76 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 242504/2013 Sacado: HUGO LEONARDO BITENCOURT 'En

dereço: RUA GUILHERME KOPMANN 41 AP 07 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89256-480 Cedente: O J O IMOVEIS I1'DA Sacador. - Espécie: DMl - N'TI
tulo: WTE8RP/37 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7n,81 - Data para
pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$856,78 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 7n,81 - luros-Râ 2,85 Emolumentos: R� 12,25 - Publicação
edital: RS 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 242825/2013 Sacado: lGNAClO ISMAEL 'D\VARES Endere

ço: RUA HILDA FRIBDEL LAFIN, 446 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente:
AUTO ELETRlCA GEVOCAR LJ'DA Sacador: - Espécie: DMl - N' Titulo:
475001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 230,00 - Data para pagamento:
12/04/2013- Valor total a pagar R$327,48 Descrição dos vaiares: Valor do tí
tulo: RS 230,00 - Juros: RS 0,99 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 36,64

Apomamento: 243181/2013 Sacado: INDIANARA DE F TRENTO Endere
ço: RUA RICARDO KASSNER,145 - JARAGUA DO SUL-SC - CEPo 89250-000
Cedente: NllZABRUCH COMERCIAL Sacador: - Espécie: DM1- N'Titulo:
666661 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$2.200,00 - Data para pagamen
to: 12/04/2013.-Valor total apagarR$2.284,llDescrição dos valores: Valordo
titulo: R$ 2.200,00 - Juros: R$ 8,80 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 242957/2013 Sacado: JP lRANSPORTES LIDA Endereço:
JOSE THEODORO RIBEIRO 1865 -ILHA DA FlGUEIR - JARAGUA DO SUL
SC - CEPo 89258-000 Cedente: AUTO MECANlCA DIESEL lTALY LIDA ME
Sacador: - Espécie:DMl-N'Tltulo' 9000003147 - Motivo: faltade pagamento
Valor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 12/04/2013-Valor total a pagar
R$2.083,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - furos R$ 8,00
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 15,46

.

Apontamento: 243039/2013 Sacado: JUUANO FNGSTERCORDEIRO Ende
reço: LUIS BORTOLINI, 114, SAO LUIS, JARAGUAD - JARAGUADO SUL-SC
CEPo 89253-500 Cedente: RCF INCORPORADORA I1'DA Sacador: - Espécie:
DM1- N'Titulo: 0000000214 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 656,15
- Data para pagamento: 12/04/2013- Valortotal a pagar R$741,36 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 656,15 - Juros: R$ 2,84 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 243109/2013 Sacado: MERCADO O J I1'DA-ME Endereço:
RUA ROIl\RY 22 si OI r JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SEGALAS All
MENTOS=A Sacador. - Espécie:DMl-N'Titulo: 012730991- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$301,10 - Data para pagamento: 12/04/2013-Valor to
tal a pagarR$3n.51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 301,10 - Juros:
RS 1.10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,46

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do códi
go 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 pu
blicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer porescrito osmotivos da sua recusa, dentro doprazo
legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 242702/2013 Sacado: MUlTI MALHA INDUSTRIA TEXTlL
I1'DAME Endereço:RUA1183 N50 - JARAGUADOSUL-SÇ - CEPo 89254-372
Cedente: RIFOR INDUSTRIATEXIlL I1'DAME Sacador. - Espécie: DMl-N'

-

Titulo: 00779701- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 147,54 - Data para
pagamento: 12/04/2013-Valor total a pagar R$233,44 Descrição dos valores:
Valor do título: R$147,54 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 242946/2013 Sacado: MUlTI MALHA INDUSTRIA TEXTlL
I1'DAME Endereço: RUA 1183 N 50 - JARAGUADOSUL-SC - CEPo 89254-372
Cedente: RIFOR INDUSTRIATEXTlL=A fvlE Sacador. - Espécie:DMl-N'
TItulo: 00780701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,70 - Data para
pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$316,1O Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 229,70 - Juros: R$ 0,84 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 242808/2013 Sacado: PANIFICADORAECONFEI1l\RlABOM
GOSID Endereço: RUA JOAO TOZIN1, 1359 - CORUPA - CEP: Cedente: CO
NEXAO C RCOMERCIO DECARTOESTELEFONI Sacador. - Espécie: DMl
N'Titulo: 22469EN. - Motivo: falta de pagamentoV.alor. R$ 253,70 - Data para
pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$368,80 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 253,70 - Juros:R$3,80Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Ã���-t���;�-242ã09;2õi3s,;cid��pÃNIFiCADOMECONFEiWiiABOM
GOSTO Endereço: RUAJOAOTOZIN1, 1359 - CORUPA - CEPo Cedente: CO
NEXAO C R COMERCIO DE CARTOES TELEFONI Sacador: - Espécie: DMl
- N'Titulc: 22469EN - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 253,70 - Data para
pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$369,39 Descrição dos valones:
Valor do título: R$ 253,70 - Juros: R$ 4,39 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$51,45

Apontamento: 242940/2013 Sacado: RAFAELFEllPPI Endereço: RUAVINTE
E CINCO DE JULHO 870 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Cedente: NU
TRlGERO NUTRICAO ANIMAL [roA ME Sacador. NUTRlCOL ALIMEN
TOS I1'DA Espécie: DMl- N'Tltulo: 095722/A - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 276,90 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$342,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 276,90 - Juros: R$ 0,92
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 241875/2013 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES

Endereço: PEDRO GONZAGA 345 SAL� I - VllANOVA - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89259-320 Cedente: MMR INDUSTRIA E COMERCIO DEPLASTICOS
IT Sacador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 032-01 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 410,76 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$480,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,76 - Juros: R$ 4,24
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 5,27
.

Apontamento: 242966/2013 Sacado: RENAN URACKSAGRILO Endereço:AV
MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1331 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-702 Cedente: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA URI CAMPUS S
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 61013/3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 226,88 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$297,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 226,88 - Juros: R$ 0,90
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242727/2013 Sacado: RHOM fORJADOS I1'DA Endereço:
RUA DA SAUDADE 248 - ANO BOM - CORUPA-SC - CEPo 89278-000 Ceden
te:TRANSVILLElRANSPORTES ESERVlCOS LJDA Sacador: - E<lpécie:DMl
- N'Titulo: 0500175313 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 82,71 - Data

/pard pagamento: 12/04/2013-Valor total a pagar R$194,14 Descrição dos va
lores: Valor do titulo: R$ 82,71 - Juros: R$ O, 13 Emolumenros, R$ 12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$51,45

Apontamento' 243198/2013 Sacado: SALUSVISIUM anCA=A Endereço:
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 948 SUJ3 - CEI\'TRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedeme: ONEIDE VALnorro TAVARES ME
Sacador: - Espécie: DMl - N' Titulo: 134I-E - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 653,33 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$729,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 653,33 - Juros: R$ 6.09
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 242357/2013 Sacado: SKL SILVA INCORPORADORA QDA

Endereço: !lUA FRl1Z BARTEL 400 APTO 403 - jARAGUA DO SUL - CEP:
89256-120 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CBl - N'
TItulo: 131028419 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.761,95 - Data

para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$3.942,21 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.761,95 - juros: R$ 1.105,70 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243113/2013 Sacado: SUPERMERCADO CAMPINENSE
LIDA Endereço:RUA PASTOH ALEERTSCHNEIDER 822 - Jaraguá do Sul-SC
- CEPo 89200-300Cedente:ANJU INDUSTRIAE COMERCIO DE CAPE I1'DA
Sacador: - Espécie: DMl - N' TItulo: 13705-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 559,94 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$644,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 559,94 - Juros: R$ 3,91
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: H$ 20,96

Apontamento: 242985/2013 Sacado: TROPICALDECKARTEFATOS DEMA-
,

DEIRA 11' Endereço: RUA GUILHERME DANCKER 16] SALA 02 - Jaraguá do
SuI-SC - CEPo 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOCIOS I LIDA EPP Sa
cador: - Espécie: DMl- N'Tirulo: P3050511004 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.546,63 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar
R$1.634,99 Descrição dos valores: Valordo título: R$1.546,63 - Juros: R$ 18,55
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência:R$ 9,96

Apontamento: 242645/2013 Sacado:VOCAllECONSUI1'ORlA TREINMARK
LTDA Endereço: PROCOPIOGOMES DEOUVEIRA,1149 AP42 - JARAGUA
DO SUL-SCCedente: ESCRITORIOCON'D\BILBUCHMANNSCI1'DA Saca
dor: - Espécie; DMl - N'TItulo: 1882/037 - Motivo; faltade pagamentoValor.
R$ 150,00 - Data para pagamento: 12/04/2013- Valor total a pagar R$220,16
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$150,00 - Juros: R$ 0,35 Ernolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:,
R$9,96
Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 09/04/2013.
Jaraguádo Sul (SC), 09 de abril de 2013. Manoel Gustavo Griesbach Tabelião
SubstitutoTotal de títulos publicados: 27 " ,

= SESI � RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)

PROFESSOR EJA - BIOLOGIA
Jara uá do Sul

02 Até o dia 14/04/2013, pelo site.

PROFESSOR EJA - ARTES
Jara uá do Sul

01 Até o dia 14/04/2013, pelo site.

PROFESSOR EJA - GEOGRAFIA
Jara uá do Sul

01 Até o dia 14/04/2013, pelo site.

PROFESSOR EJA - HISTORIA
Jara uá do Sul

01 Até o dia 14/04/2013, pelo site.

PROFESSOR EJA -INGLES Até o dia 14/04/2013, pelo site.01
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA - LlNGUA PORTUGUESA
01 At' di 14/04/2013 I it

Jara uá do Sul
e o la , pe o SI e.

• Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no

item "Trabalhe Conosco" no site WIll2\'U1'ê:§'i�R�lt

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOSSERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - se
AVISO 'DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° OS/2013
o ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° OS/2013
- Modalidade: Tomada de Preço
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global
- Forma de Julgamento: Total Global '

- Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURíDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNICOS ES-
PECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS ASSISTENCIAIS E DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SAÚDE
- FMASA DO ISSEM.

- Data da Abertura: 26/04/2013
- Horário: 10:00 horas
RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O edital estará disponível na Internet no endereço www.issem.

com.br sem qualquer custo. Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail

compras@issem.com.br, ou por. escrito através do na sede do ISSEM, na Rua Walter Marquardt, n° 623 - sala

05 - Bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul - SC.
Justino Pereira da Luz - Diretor Presidente do ISSEM

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER ÍUDIClÁRIO
Comarca de Jaraguã do Sul /1" Vara Cível
Rua Guilherme Cristíano Wackerbagen, 87, yila Nova- CEP 89.259-300. Jaraguã do sul·se • E-mail:

jaragua.civell@tjsc.jus.bT
.

Juiz de Direito: Leandro Katscha�wskí Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÁO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO· COM PRAZO DE 30 DIAS

Consignação Em Pagamento n" 036.10.006258-5
.

Autor: Paulo César Voltolini
Réu: Evandro Luis dos Santos
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Acidente com morte

deve ser indenizado
TRÂNSITO
Prefeitura de

Jaraguá do Sul é
condenada a pagar

.

R$ 100 mil para
família da vítima

Débora Remor

Cnco anos após a mor

e da motociclista An
dréia Pereira, de 27 anos,
os pais da jovem ganha
ram o direito à indeniza

ção de R$ 100 mil a serem

pagos pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul. O Tri
bunal de Justiça enten

deu que a administração
pública foi responsável
pelo acidente de trânsito
ao instalar uma lombada
sem a devida sinalização,
em setembro de 2008.

A vítima trabalhava na

Seara e fazia o mesmo per
curso todos os dias entre

o bairros Chico de Paulo
e Rio da Luz, onde traba
lhava. Quando passou em

frente à Escola Municipal
Professora Gertrudes Stei
lein Milbratz, na Barra do
Rio Cerro, porvolta das 13h,
não sabia que uma.lombada
havia sido colocada poucas
horas antes. A falta de si-

LOCAL Motociclista morreu em 2008 ao bater contra um muro em Rio da Luz

nalização, agravada por um
dia chuvoso, fez a condutora
perder o controle da moto,
cair e bater num muro. Ela
morreu no Hospital São
José no mesmo dia.

A vida de toda a famí
lia mudou depois disso.
"A moto dela continua
nos fundos .de casa, do

jeito que ficou depois do

acidente, e ninguém vai
mexer nela. '-:�r uma mo

tocicleta ainda hoje é um

trauma para mim e para
o meu filho mais novo,

que também andava de

moto", contou o pai deAn
dréia, Cláudio Pereira, de
57 anos. Aposentado, ele

precisou fazer tratamento

.para depressão e chegou a

tomar três tipos de remé
dios para superar a morte
da filha. "O que mais doeu
é que ninguém deu supor
te", lamentou.

Decisão em
segundo grau
Na primeira instân

cia, em Jaraguá do Sul, a
família não teve o pedido
de indenização atendi
do e recorreu da decisão,
alegando que não havia

pintura, cones ou' placas
na pista alertando sobre
a existência da lombada.
Na semana passada, a 2a
Câmara de Direito Públi-

Recurso

Pagamento pode sair em 2014
A Prefeitura de Jara

guá do Sul ainda estuda se

vai recorrer da decisão do
Tribunal de Justiça e pe
dir um. novo julgamento.
"Vamos analisar o texto

da sentença e dependen
do de como for publicada,
podemos entrar com um

recurso especial",' expli
cou o procurador do mu

mcipio Raphael Rocha

Lopes. "Não existe prazo,
pode levar uma semana
ou dois meses, depende
dos desembargadores."

Caso não haja recur

so, o advogado da família

precisa acionar a adminis-
- tração municipal em pri
meira instância para co

brar a indenização. "Se a

Prefeitura foi acionada até

junho, o pagamento deve
constar do orçamento do
ano que vem", completou
Lopes. Ele se surpreendeu
com o valor da indeniza

ção, comparado a outros

processos semelhantes.
"Particularmente achei

alto, porém entendo que

para a família é uma dor

que não tem preço."
É exatamente o que

sente o pai deAndréia e ele

pergunta com embargo na

voz: "Quanto vale a vida
de um' filho? Não é pelo
dinheiro, mas pela deci
são. Talvez agora o Poder
Público dê mais atenção à
vida dos cidadãos. A pin
tura da lombada não cus
taria quase nada, mas não
foi feita e levou a vida da
minha filha", disse Cláu
dio Pereira.

co do Tribunal de Justiça
(TJ) reverteu a sentença
e condenou a Prefeitura
a pagar R$ 100 mil de in

denização, mas negou o

pedido de pensão mensal,
pois os pais não conse-

. guiram comprovar a de
pendência econômica em

relação à filha, de 27 anos.

"Restou caracterizada a

negligência e a omissão
do ente municipal", disse
o relator da matéria, de

sembargador Cid Goulart.
De acordo com o que foi
relatado no processo "ficou
comprovada a deficiência
de sinalização e irregula
ridade da lombada que ge
rou o acidente fatal".

Lombada

Atenção com asegurança
A lombada, que foi pro

tagonista na morte de An
dréia Pereira, é também a

garantia de segurança para
os estudantes da EscolaMu
nicipal Professora Gertru
des Steilein Milbratz e dos
moradores do Bairro Barra

r., do Rio Cerro. "Acredito que
a' comunidade está conten

te, a lombada é importante
para alertar os motoristas,
principalmente na entrada e

saída dos alunos", declarou o
presidente da Associação de
Moradores, Carlos Nilsen.
"Acho até que aquele trecho
merecia outras três lomba
das, devido ao excesso de
velocidade dos veículos. O

que aconteceu àquela moça
.

foi uma fatalidade por au-
-

sência de sinalização, a cul
pa não é da lombada em si",
defende Nilsen.

i

Da mesma opinião
é o diretor de Trânsito e

Transporte da Prefeitura,
Rogério Kumhlehn. "Toda

intervenção deve ser feita

por completo e com o má
ximo de cuidado, pois .tra
balhamos com o objetivo
de diminuir os acidentes e

mortes no trânsito", afirma.
Segundo Kumhlehn existe
um estudo sobre o entor

no de colégios e creches do

município para aumentar a

segurança, diminuindo os

custos da pasta. Em alguns
casos, faixas de pedestres
elevadas poderão substituir
lombadas eletrônicas, cujo
sistema eletrônico tem cus

to muito alto. "Mas faremos
de imediato a sinalização e

pintura, com todas as ne

cessidades que as mudan

ças exigem", justificou.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANT� CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n03201, Centro - Caixa Postal 01 -

Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC �
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato n". 02/2013 - FIA
Processo de licitação nO. 01/2013 - FIA - Modalidade Tomada de Preço
n". 01/2013 - FIA
Contratante: -MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

n". 83.102,491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, n", 3201, no Município de SchroederlSC.
Contratada: GUILHERME COSTA COELHO, inscrito no CPF sob o n".
065,469.019-78 e portador da Carteira de Identidade nO. 4.241.882-SSP
SC, residente e domiciliado na Rua Prof. Antonio e Ayroso, nO 334, Nova
Brasília, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP:
89252-270.

Objeto:' contratação de profissional Instrutor de Skate para atender ao

Projeto Oficina de Skate do CRAS - Centro de Referência de Assis
tência Social do Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e

Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se

transcrito fosse.
Valor do contrato: Sendo 810 horas no valor de R$ 22,50 à hora, tota
lizando o valor de R$ 18.225,00 (Dezoito mil, duzentos e vinte e cinco
reais).
Data da Assinatura: 05/04/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

1'''C!$ RIO$ DO Noan,

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SullSC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente epít�, que SCH ADMINISTRADORA
DE 6ENS LTPA, pessoa jurfdica de direito privado, .inscrita no CNPJ sob nO 08.714.528/0001-34
estabelecida na Rua Donaldo Gehring nO 77, Apto 701, Centro, nesta cidade, requer com base
no art. 18 da Lei nO 6_766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIAL MONTREAL, situado nas Ruas 897-Helmuth Manske e 844-0Uo Schwarz,
Bairro Três Rios do Norte, pertmetro urbano de Jaragué do Sul/Se, abaixo caracterízaco,
aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul/SC, conforme Decretos nós
8.904/2012, expedida em 19/09/2012 e 8.970/2012 expedido 05/11/2012, Licença Ambiental
de Operação - LAO nO 059/2012, FUJAMA nO 1526-m, PMJS 12.127/2012, assinando como
responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n' 36872-9,ART nO
4451225-5, O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 1Q2.773,17m',
sendo consutuloe de 278 (duzentos e setenta e oito) lotes Comercializáveis, A.U.P.E.s. áreas
verdes e sistema viário.

O 'prazo de Impugnação'por terceiros é de 15·(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço- da Serventia; Rua 16·6arão
do Rio Branco,' nO 414, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGuA DO SUL, 08 de Abrli de 201
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Músicamelhora
. a produtividade

no trabalho
A música é utilizada para despertar sentimentos nas
pessoas. Alguns gostam de aproveitar o ritmo para
dançar, cantar, chorar, emocionar alguém, recordar
do passado ou sonhar com o futuro. Tem também

aquele grupo de pessoas que usa a música como
estímulo para uma atividade física, leitura e, agora

estudos confirmam que ouvir música pode aumentar
a produtividade no trabalho.

Paginas 4 e 5
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DPL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
alidor@lueders.br

Pensando no Planejamento Estratégico?
Cabe a alta administração da

empresa, independentemente do seu
tamanho, comandar a elaboração de
um Planejamento Estratégico con

sistente para a empresa, buscando a

cooperação das diferentes áreas da
empresa além de outras entidades
dentro do seu setor de atuação, ex.:
Sindicato, Associações, Federações,
etc. E o conceito do planejamento e (1

sua execução devem permear a cultu
ra organizacional, transformando-o
em um valor relevante da empresa..
A empresa pode saber o que ela é ou

representa hoje, mas sem um plano,
que indique as direções, não saberá o

que poderá vir a ser. Na realidade.o
futuro da empresa não existe, pois é

criado, no presente. Deve-se entender

que ofuturo é o resultado, é a co

lheita do que plantamos ou estamos
plantando atualmente. Quanto mais
claras estiverem as direções da em
presa e seus objetivos estratégicos na
cabeça de toda comunidade em que

. atua (colaboradores,fornecedores,
clientes, acionistas e comunidade),
mais estes agentes agirão e colabo
rarão com determinação e confian
ça para alcançar esses objetivos.
Admitindo-se que o Planejamento
Estratégico envolvendo os diversos
níveis da hierarquia da empresa foi
realizado, tem-se como resultado o

Plano Estratégico. Durante o pro
cesso do Planejamento Estratégico;
certamenteforam:

. a)avaliadas as informações para
entender: ti empresa, seus produtos,
seu mercado e nível de competição;

b)identificados os pontosfortes
efracos da empresa relativos à sua'
oferta de produtos e/ou serviços ao
mercado;

c)na posição industriat.fomm
selecionados as melhores práticas
para melhoria do seu desempenho em
todos os seus processos;

d)os objetivos a nível de produtos
emercadosforam delineados;

e)as oportunidades e ameaças
foram investigadasparamelhor
entendimento do mercado em que _

opera, especialmente no que se refere
a tendências do mercado geográfico,
consumidor e demanda dos clientes,
aspectos da economia e normas

regulamentadoras nacionais e inter
nacionais; e,

f)enfim, as exigências do cliente
e do consumidorforam entendidas,
inclusive as ações dos competidores, e

as inovações em tecnologia relativas
aos produtos e/ou serviços a serem
oferecidos.

Na elaboração do Plano Estra
tégico, devidamente documentado,
com base nas informações coletadas,
foram identificadas e priorizadas

. as oportunidades e desafios para o

sucesso do negócio efiltrados os riscos
inerentes ao negócio.

Estabelecida a Missão, que suma
riza o principal propósito da empresa
e dos produtos e serviços levados aos
clientes, consumidores e comunidade;
e a Visão, sumarizando o que a em

presa querser para apresentar-se ao
mercado; e os Valores sumarizados,
foram comunicados, compartilhados
e suportados em todos os níveis da

empresa. Os Valores estabelecidos

por documento de Princípios expõem
os Valores, Conduta e Ética, e é o
principal direcionador da cultura da
empresa e visa desafiar o comporta
mento e a cultura de cada colabora
dor e servir de inspiração para melho
rar continuadamente.

Finalmente, o Plano Estratégico
decorre da Missão, Visão e Valores
e dos objetivos estratégicos esta
belecidos, com vistas a permitir o
alinhamento de todos os processos e

planosfuncionais e a distribuição das
responsabilidades pelas hierarquias.

c-

Enfim, 'estabelecerá as diretrizes,
políticas, objetivos, estratégias, ações
e macro cronograma (período até
5 anos) para a empresa atendo-se à
Missão, Visão e Valores o que permi
tirá preparar os Planos Operacionais
nas diversas unidades de negócios e
áreas da empresa, semprefocados
nos seus objetivos estratégicos. O Pla
no Estratégico deverá ter o apoio ao
processo e nasfunções estratégicas:

a)Estratégia de Mercado - para
atender o crescimento e as aspirações
de lucratividade, cobrindo os setores

alvos (planospara cobrirgeografica
mente, os seus canais de distribuição,
etc.);

b)Estratégia de Produtos e

Serviços - direcionados para atender
o mercado, dividido porfamz1ia de
produtos ou marcas, seus consumi
dores alvos, segmento geográfico e

ciclo de vida do produto e a estratégia
tecnológica;

c)Estratégia Financeira - para
suportar as necessidades de recursos,
com retenção de lucros e/ou captação
de recursos no mercado;

d)Estratégia Operacional-l.
definindo como os processos serão
desenvolvidospara atenderfuturos
produtos ou serviços e o seu custo; 2.
cobrindo a logística do fornecedor
até o cliente, e do pedido do cliente
até ofaturamento; 3. estabelecendo
políticas de suprimento, definindo
entre produzir ou comprar;

e)RecursosHumanos - envolvi
dos para liderar o potencial de cada
colaborador para maximizar o seu

desempenho, motivando-o, envolven
do-o e comprometendo-o, entendendo
que o emprego pode ser umafonte
de renda, mas o trabalho é afonte de
vida. A estratégia envolve a admis

são, desenvolvimento (qualificação
e competências), reconhecimento/
recompensa, motivação, retenção
de pessoal e processo sucessório de
posições chaves; e,

f)Tecnólogia e Sistemas da Infor
mação - prevendo no Plano Diretor a
estrutura e arquitetura dos sistemas
e comunicação, e os investimentos
para suportar os processo de negócio
e a integridade das informações e seu
gerenciamento.

Concluindo, a elaboração do
Plano Estratégico, parece difícil, mas
se tornafácil à medida que a empresa
absorve a cultura de Planejamento.
Parte-se do princípio de que a alta

administração detém o conhecimento
dos objetivos. O que não representa
nada se esses objetivos nãoforem
devidamente alinhados e comparti
lhados com as áreas envolvidas na

execução. Por isso a importância de
se estabelecer um Plano Estratégico,
o que requerpara a sua execução:
1)garantir a coordenação entre as

diversasfunções e níveis hierárquicos
da empresa, maximizando a parti
cipação e o desempenho; 2) avaliar

.
permanentemente os cenários, iden
tificando os riscos e as oportunidades
da empresa e do setor; 3) estabelecer
Planos e Projetos de curto emédio

prazo, ex.: orçamento operacional
anual, orçamento de investimentos,
etc.; 4) alinhar os objetivos, metas e
estruturas de todas as atividades ope
racionais com o Plano Estratégico; e,
5) envolverfornecedores, parceiros,
clientes, comunidade e acionistas,
para que conheçam a Missão, Visão
e Valores, e as diretrizes e políticas
da empresa para participarem, a seu
modo, da aplicação e enriquecimento
dessa estratégia.
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Como encontrar o
trabalho perfeito
Não tente escolher uma carreira com sua

cabeça, escolha com seu coração

FONTE prego dos seus sonhos.

Exame.com

Encontrar o emprego perfei
to não é uma tarefa fácil. O

profissional precisa ter muito

foco e dedicação para analisar
as opções e fazer a escolha cer

ta. Além do networking, outras
habilidades devem ser usadas
na busca pela tão sonhada vaga.
Se você .está procurando um

bom emprego, confira algumas
dicas que podem determinar o

seu sucesso.

1. Networking
O networking é essencial

para se manter no mercado de
trabalho. Com as conexões cer

tas você garante boas oportuni
dades de emprego. Assim, você
será capaz de conseguir o em-

2. Escolha um trabalho

que você goste
Para ter satisfação no traba

lho você precisa gostar da sua

atual ocupação, Se você está re

alizado profissionalmente, não
existem motivos para procurar
um emprego. A ideia é encontrar
o equilíbrio entre o seu trabalho
e o que você gosta de fazer;

3. Não pense no salário
Você não vai iniciar a sua

carreira com o salário dos seus

sonhos. Os aumentos e os bônus
vão acontecer de acordo com o

seu desenvolvimento no traba
lho. Por isso, a dica é não enxer-

. gar o salário como a coisa mais

importante em uma vaga.

o trabalho perfeito é
uma consequência do

autoconhecímento. Quando nos

conhecemos afundo, ele desabrocha
como uma extensão de si próprio.

Não gosta do trabalho que tem? Sonha com uma vida
diferente? Que tal passar à ação?

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

Amizades no trabalho,
cuidado com 'o que fala!
o problema da amizade no trabalho é que, como em qualquer relação muito próxima,

existe a possibilidades de brigas, favorecimentos indevidos e fofocas

A amizade no trabalho traz leveza para lidar com os desafios profissionais do dia a dia, inclusive aumentando a produtividade

FONTE de trabalho é a construção
de uma rede de relaciona

mentes, que poderá ajudar
na carreira ao longo da vida.

Quando as afinidades são

equilibradas com a respon
sabilidade profissional, é na- .

tural que as pessoas se apro
ximem

. e, quando uma das
duas sai daquela empresa, a
amizade continue. Sabendo

que o amigo é, além de boa

gente, .um bom profissional,
o colega o indica, surgem
convites para projetos con

juntos, sociedades. e outras

empreitadas.
"Atualmente o número de

pessoas empregadas por indi-

Mulher.uol

Devido ao grande número
de horas que as pessoas

passam dentro das empre
sas trabalhando, é comum

que a relação entre colegas
migre para a amizade. Isso
traz vantagens e é até visto

com bons olhos pelas or

ganizações. Mas há de se

tomar cuidado para que o

relacionamento pessoal não
te deixe com o "rabo preso".

Amizade faz bem

Uma das vantagens de
se fazer amigos no ambiente

cação é muito significativo. É
por esse motivo que a rede de

contatos, ou network, é muitas

ve�es crucial na carreira pro
fissional e deve sempre ser in

tensificada", diz Adriana Vera

Duarte, diretora de consultoria
de recursos humanos.

Segundo Adriana, ou

tra vantagem da amizade
no trabalho é a leveza que
o relacionamento traz para
lidar com os desafios profis
sionais do dia a dia, inclusive
aumentando a produtívída
de. "A capacidade de desen
volver bons relacionamen
tos faz parte de uma boa

postura profissional e é uma

competência muito bem vis

ta no meio corporativo".
Elaine Saad, vice-presiden

te da ABRH-Nacional (Asso
ciação Brasileira de Recursos

Humanos), diz que a amizade

pode ajudar principalmente
quando as duas pessoas tra

balham em setores distantes,
pois facilita a comunicação.
O economista Rafael Olivieri

Neto.professor da FGV e espe
cialista em administração de
recursos humanos, acrescenta
um outro ponto positivo rela
cionado às relações pessoais
no ambiente de trabalho: o

nível de confiança entre os co

legas aumenta muito.

"Fica todo mundo com o rabo tão

preso, que, às vezes, a empresa não
cresce porque todo mundo tapa o sol
com a peneira. Isso não é bom para
ninguém. Encobrir a incompetência
do outro é como manter um câncer",

afirma.Rafael.

I

Corrupção e favorecimento
O problema da amizade no

trabalho é que, como em qual
quer relação muito próxima,
há as possibilidades de brigas,
favorecimentos indevidos e

fofocas, que não são saudáveis
em ambientes profissionais..

De acordo com o profes
sor Rafael Olivieri Neto, cone

forme o tipo de trabalho e o

envolvimento das pessoas, o

nível de comprometimento
entre elas chega a extrapolar
a ética. "Ocorrem até casos de

corrupção, em que um enco

bre o outro em nome da ami

zade'; diz ele.
Um exemplo: o subor

dinado faz algo de errado e

o chefe encobre o problema
para não atrapalhar a amiza-

de: "Fica todo mundo com o

rabo tão preso, que, às vezes,

a empresa não cresce porque
todo mundo �pa o sol com a

peneira. Isso não é bom para
ninguém. Encobrir a incompe-

. tência do outro é comomanter

um câncer'; afirma Rafael.
As amizades podem fo

mentar a fofoca no ambiente
de trabalho, tida como "inevi

tável" por .muitos especialis
tas, porque a pessoa se sente

mais à vontade para comentar

com quem se confia sobre a

atitude de terceiros. Outra si

tuação comum é a briga entre

os amigos. Afinal, quanto mais

próxima é uma relação, mais.
está sujeita a desgastes e desa
venças ocasionais.

1 ;
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Concentração
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Em termos biológicos,
sons melodiosos ajudam a

incentivar a liberação de dopamina
naárea de recompensa do cérebro.

Segundo Amit Sood, doutor em mediciná

integratica, é a mesma sensação de quando
<,

uma pessoa come uma guloseima, olha algo
apelativo ou cheira um aroma agradável. .

- As_mentes das pessoas tendem a vagar e

sabemos que a mente, quando viaja, é infeliz
- diz Sood. - Na maior part� do tempo'
estamos focando 'as imperfeições da

vida. A música pode
nos trazer de volta ao

momento presente.

Música no trabalho:

ajuda ou atrapalha?
Eis a questão

: .Precíso ter bom senso - especialmente quando se trabalha com outras pessoas

Quando você está fazen
do um trabalho cujo prazo é
curto ou que demanda muita

concentração, colocar uma

música é uma boa pedida ou

o silêncio é o melhor compa-
nheiro?
Pode ter certeza: essa per

gunta divide tantas opiniões
quanto a "disputa" entre profissionais pela temperatura
do ar condicionado nos escritórios. No entanto, indepen
dente da resposta dada, é preciso ter bom senso - especial
mente quando se trabalha com outras pessoas.

Se, por exemplo, você gosta de música e o ambien
te permite isso, é preciso sempre ter cuidado para que

ninguém fique incomodado com o volume, o gênero
musical escolhido ou até mesmo com a quebra, do si

lêncio. Já no caso de não gostar de sons, o melhor é dia

logar para que haja um consenso e a opinião de todos

possa ser respeitada.
Para algumas pessoas, é essencial que o local de traba

lho seja silencioso para que possam exercer suas ativida
des. É o caso da operadora de back office, Mayara Oliveira,
que trabalha numa empresa de tecnologia e serviços. "A

música serve para um momento relaxante, quando você

chega do trabalho. Se estiver muito nervoso, até acalma.

Mas, no trabalho, atrapalha e muito" pois você não tem foco

algum. Eu mesma não consigo me concentrar no meu tra

balho e na música", afirma.
Já com outras pessoas, acontece o oposto. A melodia

serve de terapia, despertando a criatividade e aumentando
a motivação. É assim para Rafael Tíba, que trabalha numa

empresa de comércio de combustíveis. "Sempre fui adepto
de ouvir música. no trabalho e acho o ambiente muito mais

alegre. Mas é claro que tem que haver um bom senso. Tudo
sendo na medida e com o consentimento de todos, pode ter

I
l,

;
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Diante dessas diferentes opiniões, qual é a melhor so

lução dentro de uma emp�esa? Cada um com seu fone de

ouvido, som ambiente para todos ou nada de música?

o que dizem as pesquisas
Existem pesquisas científicas que tentam responder

a essas questões, mas ainda não existe consenso sobre o

assunto. Um desses estudos é o da pesquisadora Teresa

Lesiuk, da Universidade de Miami (EUA). Realizado com

profissionais da área de tecnologia, o estudo constatou que
os trabalhadores que têm o hábito de escutar música apre
sentam melhores ideias e finalizam suas atividades mais

rapidamente.
No entanto, esse efeito foi mais sentido em empregados

com um nível de experiência razoável, causando distração
entre os menos experientes e afetando pouco os profíssio
nais com vários anos de atuação.

Já um estudo realizado pelos psicólogos Nick Perham
e [canne Vizard, da Universidade d.e Wales (Reino Unido),
aponta que é benéfico ouvirmúsica antes de iniciar as ativi
dades no trabalho. Porém, durante a execução das tarefas,

,

o efeito é o contrário. Isso porque, durante o experimento,
voluntários expostos à música tiveram uma produtividade
menor do que aqueles que trabalharam em ambiente sem

.

escutar nenhuma melodia.

Mas é claro que tem que

I
. haver um bom senso. Tudo
sendo na medida e com o

. consentimento de todos, pode
ter uma harmonia.

Os perigos do excesso -

Música x Ruídos
O hábito de ouvir música alta em fones de ouvido e em

shows ainda pode custar caro aos jovens de hoje e aos pro
fissionais que atuam no meio. Estes são os principais agen
tes que atualmente causam danos às células sensoriais da

audição. De acordo com a Sociedade Brasileira de Otologia
(SOB), 15 a 20% da população em geral já sofre comalgum
tipo de zumbido.

Diante da falta d� consenso, prevalecem as normas da em

presa para qual o profissional trabalha, que podem não per
mitir música ou oferecer um ambiente de trabalho com o fun
do musical. Neste último caso, de acordo com a fonoaudióloga
Talita Sunaitis Doniní, é comum que a música seja empregada
não só como uma maneira de estimular os funcionários;mas
também com o intuito de atenuar outros sons. "Todos estão

muito mais vulneráveis a um telefone qye toca, a uma porta
que bate, a uma conversa paralela que, de certa forma, estão
ali contaminando a concentração e a atenção. Isso acaba di
minuindo a produtividade dos funcionários no ambiente de
trabalho. Então, a música, nesse sentido, é usada como uma

máscara para o ruído do ambiente", afirma.
N6 entanto, a especialista alerta que, apesar da função

atenuadora de barulhos, a música pode ser nociva quando
é colocada em um volume superior ao dos outros sons. "Um
estímulo tão forte quanto os ruídos acaba desgastando o

profissional, se torna causa de estresse e piora a qualidade
de vida do trabalhador. Além disso, a soma dos vários ruídos,
dependendo de um determinado nível, acaba interferindo na

habilidade de concentração, atenção e, consequentemente, na
produtividade", explica a fonoaudióloga, ressaltando que, se

um trabalhador ficar exposto a um som por mais de 6h a 8h,
ultrapassando 85 dB, ele já pode estar colocando a própria
audição em risco.

Atenção
Um-exemplo dos que tem arriscado a saúde auditiva é o

fotógrafo Brunno Dantas. Por trabalhar em uma boate, ele
não tem como fugir da exposição a volumes altos de música.

"Eu fico andando pela casa o tempo todo e, com o som rolan

do alto, minha comunicação com as pessoas é complicada.
Tirando isso, como eu estou a madrugada toda exposto; às
vezes não me lembro de usar,o protetor auricular, Então, tem
fotos que eu tiro ao lado da caixa de som, quase grudado.

Quando volto pra casa, sinto
ainda o zumbido no ouvido. Na
hora de dormir, fico com a bati

da da música na cabeça ou com o

zumbido fininho no ouvido",
descreve Brunno, que já tem perda

auditiva.

I
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Entre queijos e vinhos, a instituição da Lei Seca...
"O vinho molha e tempera os espíritos

e acalma aspreocupações da mente... Ele
reaviva nossas alegrias e é o óleo para
a chama da vida que se apaga. Se você
bebemoderadamente em pequenosgoles
de cada vez, o vinhogotejará em seus

pulmões como o mais doce orvalho da
manhã... Assim, então, o vinho não viola a

razão, mas sim nos convidagentilmente à
uma agradável alegria (Sócrates)':

Contendo nas veias a descendência
da tradição italiana, dificilmente consigo
vislumbrar uma bebida commaior

relevância do que o vinho... Encorpado ou
sutil branco ou tinto, com osmais varia

dos aromas, tendências, e de preferência,
seco, afim de que os sabores das uvas e
suas combinaçõespossam transcender

sua beleza exterior, desde antiguidade sua
importância sempre esteve em evidência.

Desde os relatos religiosos, passando
pelos versos deFernando Pessoa que
descreve que "boa é a vida, masmelhor
é o vinho'; os relatos de Luiz Fernando
Veríssimo "além de amplas e vagas cate
gorias, como "doce'; "amargo'; "ácido'; etc;
não existem palavras para interpretar as
impressões do paladar'; ou ainda aspala
vras de CarlosArruda "O vinho é omelhor

lugarpara se encontrar com os amigos';
até as constatações dos benefíciospara a
saúde comprovadospela medicina, essa
bebida acompanha a humanidade.

As combinaçõespara apreciação são
asmais diversas possíveis, mas nada supe
ra sua harmonia com os queijos, quer sejÇ1,
em pedaços, tiras, ralados entre massas'

a iaína Chiaradia
Advogada e Professora
http://janainach.blogspot.com.br

oufazendo parte dosmais requintados
cardápios, lá está a inspiração romana do
"DeusBaco" ou para osgregos "Dionisio"

Contudo, na atualidade épreci-
so saberapreciar, e certamente com
moderação. Nossos dias são agitados, as
atividades profissionais cada vezmais
ocupando os espaços das agendas, e os.en
contras com pessoas queridas devem ser

'marcadosporeventos alegres, incluindo o
inicio, meio efim de togas as atividades.

Por vezes, presenciamos episódios
de profunda tristeza com aqueles que
não sabendo aproveitar os momentos
de descontração, acabam adotando
critérios que não combinam, e são
expressamente proibidos pela legisla
ção pertinente, qual sejam, direção de

veículos e bebidas alcoólicas,
Os resultados são lastimáveis, com

a morte de pessoas alheias a situa-

ção, ou daqueles que participavam
do evento... Danos imensuráveis para
toda sociedade... Rompimento de elos

familiares... Abandonos de ideias... E a

humanidade depiadtandc-se com a fal
ta de bom senso de alguns dos cidadãos
que habitam a esfera terrestre.

A legislaçãofoi alterada, em especial
com a aprovação daquelamais conhe
cida como "lei seca" através da qual as
penalidadesficaram mais criteriosas, não
havendomais tolerânciaspara ingerir
bebide: alcoólicas e proceder à direção de
veículos, bem como, oneração do valordas
multas, provasmais eficazes para com
provar a embriaguez, tais como ofamoso

bafômetro, exames clínicos, pericia, vídeos
e testemunhas, visam coibir as circunstan- I

cias de perigo para a sociedade.

Independentemente das comemora
ções, ou dossabores que qualquerbebida
alcoólica possa proporcionar, valefrisar
que dirigirsob a influência de álcool ou
de qualquér outra substância psicoativa
éproibido expressamente, e pode resultar
consequências drásticaspara aqueles que
vieram a violar ospreceitos legais, portan- ,

to, conforme os anúncios publicitários "se

dirigir não beba" e se "beber não dirija':
Devemos usufruir osmomentos

bons de nossas vidas, e se bebidas alcoó
licas forem degustadas, que a consciên
cia moral tome conta dos nossos atos,
e a direção não seja adotada por quem
assim procedeu.

A questão da sequrança pública, do
bem estar social, do direito à vida, são

principios espressamente inseridos em
nossa Constituição Federal, e devem
ser observados por todos, a fim de que,

possamos vivenciar asfrases poéticas
de Pablo Neruda... "Oh tú.jarra de

vinho, no deserto com a saborosa que
amo, disse o velho poeta. Que o cântaro I

do vinho, ao peso do amor, some seu

beijo': E afesta cantada porMaria Rita
possa fazerparte do nosso cotidiano... I

"Pôr do sol e aurora, norte, sul, leste,
oeste... Lua, nuvens, estrelas... A banda

toca, parece magia ... E é pura beleza,
essa música sente, parece que agente...
Se enrola a corrente e então, de repen-
te, você tem a mim':

"Oh tú, jarra de vinho, no deserto com a

saborosa que amo, disse o velho poeta.
Que o cântaro do vinho, ao peso do amor,
some seu beijo".

Argumentações Especiais
Demonstrando moderação aliada

a fascinação pela degustação do vinho,'
a parciticipaçõo de hoje é do empre
-sário e sócio da Enoteca Decanter de

jaraguá do Sul, ICOR VIANNA MANCINI,
ao destacar que "Nada iguala o prazer -

de uma boa taça de vinho!!!!Aliado ao

fato de estar presente em boas con

fraternizações, as descobertas cada
vez mais freqüente dos benefícios que
o néctar preferido do Deus Baco pode

trazer para a nossasaúde são cada
vez mais surpreendentes. Centenas de
estudos realizados ao longo dos últimos

anos, em universidades e institutos do

mundo, apontam para uma direção:
beber deforma regular e moderada
é mais saudável do que uma bebida
ocasional ou do que não beber! Por
conta do resveratrol, presente no vinho

tinto,que pode proteger pessoas com
alto risco de doença cardíaca e diabetes,

't:P "m,LfiNro E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, OIiJ DE ABRfL DE 2'013

ainda podemos contabilizar os seguintes
benéficos: Aumenta a esperança de vida;
Previne e ajuda a controlar a hiper
tensão; Diminui o risco de pedra nos

rins; Previne a arteriosclerose;Ajuda a

desfazergorduras; Inibe a multiplicação
do vírus que provoca o herpes; Melhora
a digestão e o sono; Regula o humor;
Aumenta o QI; Vamos brindar a isso!!!!
Aprecie com moderação e dirigir não
beba!!!! Saúdet!"

pessoal e,muitas vezes, depres
são. Por isso é comum que uma

pessoa nessa situação se isole e

pareça sempre triste.

BulIying até no
trabalho!

Cresce o número de vítimas de bullying

FONTE

Empregos.com

rpiração dê sarro, piadinhas,
1 apelidos, são muitos os ti

pos de bullying que as pessoas
sofrem por aí, mas, o mais im-

o

pressíonante, é que isso não

é comum apenas entre crian

ças e adolescentes. Acredite

o bullying também existe nas

empresas..

Seja por colegas de tra

balho, ou até mesmo por um

superior - que nesse caso

.tarnbém é conhecido como

assédio moral. O buIIying ge
ralmente vem em forma de

preconceito, às vezes é sutil,
às vezes grosseiro.

'

Ninguém é obrigado a con

viver com bullying, além do

constrangimentomomentâneo
que a pessoa sofre, ela pode de
senvolver problemas posterio
res: tal como baixa autoestima,
insegurança, dificuldade em

estabelecer bons vínculos afe

tivos e sociais, medo, angustia,
baixa de humor, solidão, insô-'
nía, estagnação profissional e

,

Livre-se dele:
A melhor maneira de se

livrar do buIIying é ignorar
as provocações, mas se isso

já não for suficiente, encare

o problema e faça valer seus
direitos. O primeiro passo é

assumir pra você mesmo que
a situação chegou ao limite e

depois procurar ajuda. Con

verse com seu chefe ou algum
superior que pOSSá te aju
dar. Hoje em dia falar sobre

bullying já é algo bem mais

fácil, já que se tornou um as

sunto conhecido. Seja sincero

e exponha seu problema,
Se ainda assim o proble

ma não for resolvido, ou se o

agressor for o próprio superior,
procure ajuda das autoridades.

Apesar de no Brasil ainda não

existir uma lei especifica contra
o bullying, é possível entrar na
justiça e pedir indenização por
danosmorais e materiais.

I
Hoje em dia falar sobre

bullying já é algo bem mais

fácil, já que se tornou um

assunto conhecido. Seja sincero
e exponha seu problema.
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Se você inovar frequentemente terámuitos fracassos, mas se
você não inovar, sairá do mapa

FONTE se relacionar e que aplicam gam ideias e práticas inova

esse' tipo de postura na cul- doras que fogem ao senso

tura corporativa. Elas são comum e estimulam uma

diferenciadas, pois, além do nova modalidade de com

produto que oferecem, agre- portamento empresarial.

Administradores

Existem empresas que

inauguram novas formas de

Coordenador operacional
Expedidor

Promotor de vendas

Interessados enviar curriculum com pretensão salarial

para o seguinte e-mail: oportuniêlade.tpl@gmail.com
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segunda turma de 2013! (noturno)
com duração de 2 anos

Início das aulas: 13/05/13

Na Google, por exemplo,
é possível observar

essa "atitude diferente" en
raizada nas próprias insta

lações de seus escritórios,
com direito a sala de relaxa

mento, escorregador e tan

tas outras opções. A Apple,
por sua vez, tem revolucio
nado o mundo da tecnologia
e das ideias, conquistado

)

mercados de maneiras dife-
rentes e personalizadas.

Tem até brasileiro que
virou referência nas revistas

de negócios internacionais

quando o assunto é gestão
inovadora. O executivo Ri

cardo Semler, na década de

1980, trouxe uma forma
não-convencional para a ad

ministração da Semco S/A.
Para você ter ideia, dentre
outras coisas, ele criou na

empresa um comitê chama

do "e tá loko" O princípio

era bem simples. Um fórum Tive o privilégio, recen
de ideias diferentes que só temente, de assistir uma

poderia sair alguma coisa palestra do Philip Kotler

aprovada se alguém falasse a e entre várias. declarações
frase "Você está louco!". e ensinamentos que ele

São pessoas e empresas transmitiu, um deles me

que pensam diferente, bus- chamou bastante atenção:
cam estar fora do quadrado "Se você ·inovar frequente
e fogemdo tradicional. mente. terá muitos fracas-

A verdade é que hoje cada . sos, mas se você não inovar,
vez mais diminui o espaço sairá do mapa. Então, você

para produtos medianos não tem escolhas".

voltados a pessoas comuns. Realmente soa muito

Os consumidores que!em como A teoria da evolução de

produtos inovadores; as em- Darwin e, no fundo, realmen

presas querem profissionais te é isso que acontece na prá-
.

diferenciados: a mídia quer tica. Ser diferente realmente

divulgar o inusitado. passa a fazer a diferença.
,

I
Os consumidores querem
produtos inovadores; as
empresas querem profissionais
diferenciados; a mídia quer
divulgar o inusitado,

ATENDENTE

DE FARMÁCIA I

(noturno)
com duração I

de 4 meses

ESPECIALIZAÇÃO
PÓS-TÉCNICA EM

INSTRUMENTAÇÃO ..r

CIRÚRGICA
(noturno) com

duração de 14 meses

(aulas 2 x por semana)
Início dasaulas:

I.07/05/13
_
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CUIDADORES

DE IDOSOS

(noturno)
com duração
de 4 meses

Início das aulas:

01/04/13 INFORMAÇÕES:
3316..4296

ESCaLA TÉCN1€A IDE E"KllfllAGfl\Yl J�MGUÁ. ESCOLATÉCNICADEENfERMAGf
www.enfermagem;pa'r;agua.collmlj)f:i J A. R A G U A

ltMOSIOIMANOOMOFIftIONAI$PARA A ÁRfA DA SAÓa,

7
l'AUE!NITO ESUCESSO I TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2Q13

Q

J
_ 'WCAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�.Mercado .

� Reajustes: é possível, semperdero cliente
Especialistas que já passaram por essas experiências falam e

afirmam que o diferencial das pequenas e médias não deve
estar nos preços baixos, mas sim na qualidade!
FONTE·

Gestão e Negócios

Com os altos e baixos
do mercado e o aumento de
muitos produtos na indús

tria, seja para revenda ou fa
bricação, os pequenos e mé
dios empresários, às vezes,
não encontram alternativas
senão aumentar os preços
dos produtos e/ou serviços.
Por consequência, muitas

vezes, ficam desesperados,
especialmente quando o

seu concorrente - as gran
des empresas - ao invés de
aumentar o valor, lança uma

operacional, de gestão ou

comercial, precisa ser bem

planejada, independente
mente do porte da empresa,
precisa de uma boa prepa

ração e de um bom plane
jamento. Por isso o estudo
de mercado deve ser uma

constante. É através dos
estudos que se percebe os

principais ,sinais para uma

estratégia competitiva e

novos mercados de con-
.

sumo, explica o consultor,
presidente da Onollusíness
Strategic & Collaboration e

professor da EAESPFGV.

Mas, atenção! uÉ preciso

mega promoção e preços
mais baixos. O que fazer
nessas situações? Como as

PMEs podem manter o posi
cionamento em meio a esse

mercado tão competitivo?
Especialistas do mercado
e empresários que já pas
saram por essas experiên
cias falam e afirmam que o

diferencial das pequenas e

médias não deve estar nos

preços baixos mas, sim na

qualidade! Não perca!

o ESTUDO DE MERCADO

Toda e qualquer mudan
ça em uma organização, seja

I>
ANALISTA CONTÁBIL
Vivência com lançamento, conciliação
contábil, planilhas, ERP.

ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função;
ANALISTA DE MARKETING
Formação em Marketing ou em andamento.

ANALISTA DE PCP
Vivência na função, ramo têxtil.

ANALISTA DE QUALIDADE
Vivência na área da qualidade, ramo
metalúrgico.
ANALISTA DE TI
Vivência com o programa INTERSYS e

infraestrutura.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Com vivência em almoxarifado.

DIAGRAMADOR SÊNIOR
Vivência na função.'

NUTRICIONISTA
Vivência na função, para atuar em Cozinha
Industrial.

PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.
SECRETÁRIA
Vivência na função, administrativa.

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com vendas, suporte a clientes e

representantes.

o
meta.
'II'li

AUXILIAR DE VENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

CAIXA
Vivência na função.
CONSULTOR DE VENDAS
Vivência com vendas. Para atuar com vendas
de planos empresariais de celular.

EXECUTIVO DE VENDAS
Vivência com vendas externas. Possuir
veículo para trabalhar.

OPERAt)OR DE CAIXA
Não é necessário experiência.
Disponibilidade para finais de semana.

OPERADOR DE NEGÓCIOS E

CAIXAJR.
Vivência na área de vendas. Para atuar em

Cooperativa. Residir nas proximidades de
Guararnirim,

PROMOTORA DE VENDAS
Não é necessário experiência.

VENDEDORA
'Vivência na função.

ESTÁGIO EM COMPRAS

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
ESTÁGIO EM RECURSOS
HUMANOS
ESTÁGIO EM TI

COORDENADOR DE

MANUTENÇÃO
Vivência com liderança e manutenção
industrial.

estar atento e ter cuidado
com as fontes e/ou origens
destas pesquisas ou mesmo

indicadores. Existem muitas

informações disponíveis no

mercado que não merecem

credibilidade. Temos que
ter a questão certa e o pú
blico certo para colocarmos
as questões, caso contrário,
poderão ter dissabores nas

contratações destes traba
lhos de consultorias e mes

mo a falta de eficácia nos

trabalhos de pesquisas",
orienta o especialista.

O estudo de mercado é

importante, inclusive, para
analisar como estão sé com

portando os preços dos pro
dutos e/ou serviços, enfa
tiza o consultor do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro

e Pequenas
Empresas de
São Paulo,
Ari Rosolem.

Mas, para ser eficien-

te, essa pesquisa tem

que medir preços em

empresas do mesmo

nível, o tamanho
e poder de com

pra no merca

do, destaca:
"Os preços
pesquisados
deverão ser

analisados com

a estrutura in

terna de custos

e despesas, a fim
de medir o resultado que
trarão esses preços que
o mercado pratica para a

empresa", aconselha.

CONFEReNTE / MOTORISTA
Não é necessário experiência, possui CNH C.

COSTUREIRA
Vivência na função.
EMPREGADA DOMÉSTICA
Vivência na função. '

lndustrial/ Eletrotécnica (cursando ou
completo).
FRESADOR

COORDENADOR DE TI

Vivência com fresa convencional.

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de compressores
de pistão e parafusos.

PROJETISTA

PINTOR INDUSTRIAL
Vivência com pintura, ramo industrial.

Vivência com projetos mecânicos.

TÉCNICO EM IMPRESSORAS
Vivência em configuração e assistência a

impressoras de grande porte.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO
Vivência na função.

ALMOXARIFE
Vivência na função. Curso de Operador de
Empilhadeira, CNH B.

AUXILIAR DE COZINHA
Não é necessário experiência. Vagas para 1·

e 2·turno.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Não é necessário experiência, vagas para 1°,
2° e 3° turno.

CALDEIREIRO
Vivência na fur;são.

Vivência com coordenação e programação
de TI.

COORDENADOR DE

ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência com liderança, projetos mecânicos,
métodos, processos. Conhecimento de.
processos mecânicos de Soldagem, Pintura
e Montagens.
COORDENADOR DE

PRODUÇÃO
Vivência com coordenação no ramo

metalúrgico.
GERENTE COMERCIAL
Vivênçia com liderança no comércio.

GERENTE DE LOJA
Vivência com vendas e liderança.
SUPERVISOR DE VENDAS
Vivência na função, ramo têxtil.
Disponibilidade para viagens.

SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte nó ramo

têxtil. .

SUPERVISOR DE USINAGEM
.Vivência com supervisão no setor de
usinagem.

ELETRICISTA
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR /

MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e

manutenção. Desejável curso de NR-10,
curso Técnico em Elétrica I Automação

I( III

EXPEDIDOR
Vivência com expedição, ramo metalúrgico.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM

Vivência com Centro de Usinagem.

TECELÃO
Vivência na função.
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

CONTRATA:

AÇ()UGUEIRO
ATENDENTE

CONFEITEIRO

AUXILIAR DE FATURAMENTO

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXILIAR DE.MANUT�NÇp'()
AUXILIAR DE MOTORISTA

ELETRICISTA PREDIAL
. , .. ,.,. • • .. '�r" "_, '" :"0 -,,'

ESTOQUISTA
FISCAL DE LOJA

MOTORISTA

OPERADOR DE FRIOS

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)

� ....�, , .... � ... ,�.� .. � ... ,

OPERADOR DE CAIXA

PADEIRO
• " ..... _ O�" ,_.�, '

__ 0_"

VEND�DOR DE ELETRO

8
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Juventus a
um ponto de
ficar na elite

DESAFIO Treinador tenta achar a escalação ideal em meio a desfalques

Avitória contra o Guarani

trouxe a tranquilidade ao

João Marcatto, mas ainda não

confirmou matematicamente

a permanência do Juventus na

elite catarinense. Para que esse

objetivo seja realizado, o Tricolor
precisa conquistar um ponto nos

dois jogos que restam nesta pri
meira fase. No entanto, derrota

ou empate do Guarani no duelo
. contra a Chapecoense, já confir

ma esta matemática de forma an

tecipada.
Optando por não aguardar

esta combinação de resultados,
o técnico Rafael Rocha quer um

time focado na busca, no míni

mo-de um ponto diante do Join-
.

ville. "Estamos 90% garantidos
na primeira divisão, mas o fute
bol é uma caixinha de surpresas.
O mérito desta recuperação é dos

jogadores, que fizeram por me

recer os resultados alcançados",
comentou.

Herói da vitória contra o

Guarani, o polivalente Paulinho

destaca a boa fase vivenciada no

Moleque Travesso. "Gosto de

mais desse clube e tenho muita

identificação' e alegria em vestir·
éssa camisa. Vamos continuar

trabalhando para buscar o ponto
que nos resta", destacou.

Se tornando uma peça fun

damental, principalmente quan
do entra no segundo tempo dos

jogos, o jovem atacante Romero

também não esconde a felicidade

pela boa fase no João Marcatto.

"A sensação de vencer é muito

boa. Estamos trabalhando for

te para isso e felizmente fomos

agraciados. Temos que continuar
neste ritmo para chegar no jogo

contra o Joinville nesta pegada.
Restam dois jogos e independen
te de qualquer coisa, precisamos
entrar em campo focados no re

sultado positivo", finalizou.
Com 19 pontos no Campeona

to Catarinense, o Juventus pode
chegar a 25 até o término da fase
classificatória da competição.
Além de ambicionar um ponto
na fuga do descenso, existe uma

possibilidade remota de ultra

passar Metropolitano e Atlético

IB e alcançar assim a vaga no

Brasileiro da Série D.

Com a vitória sobre o

Guarani, Juventus abriu
cinco pontos sobre o

adversário, restando
seis para disputar.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,

Pr.r�

SEIS DIAS Sérgio Lacerda terá menos de uma semana para a deixar a CSM pronta para a estreia
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1

1\ RAÇA Vitória de virada sobre o Guarani deixou o Juventus

em uma situação 'confortável' no Campeonato Catarinense

CAMPEONATO CATARINf.NSF.
CLASSIFICAÇÃO - GERAL 7' RODADA- RETURNO

07/04
Juventus 2 x 1 Guarani

Chapecoense 2 x 1 Gamboriú

2 Figueirense 29 16 8 5 3 27 18 9 60,11%
Criciúma 3 x o Joinville

AUético-lB O x OMetropolitano (-'
3 Criciúma 25 16 7 4 5 36-18 1852,1% Avaí 2 x 1 Rgueirense

4 Avaí 25 16 7 4 5 2(3' 26 O 52,1%
5 Metropolitano 24 16 7 3 6 21 22 -1 50,0%

8' RODADA - RETURNO

14/04
6 Joinville 21 16 5 6 5 31 24 7 43,8% 18:30 Guarani x Chapecoense

7 Atlético-IB 21 16 5 6 5 21 18 3 43,8% 18:30 Joinville x Juventus

8 Juventus 19 16 fi 1 9 21 35 -1439,6% 16:00 Figueirense x Criciúma

9 Guarani 14 16· 4 2 10 15 31 -1629,2%
16:00 Metropolitano x Avaí
16:00 Camboríú x AUético-lB

10 Camboriú 12 16 3 3 10 15 31 -1625,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

jm�!�m 11:�!�m_Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Futsal

Lacerda demonstra preocupação
com o lado emocional da CSM

Vice-campeã da Taça Três

Barras, perdendo o título para
a Assoeva, a CSM entra na reta

final de preparação para a Liga
Futsal, com algumas preocupa

ções e ajustes para serem reali

zados.
Na análise do técnico fSergio

Lacerda, a equipe está encon

trando dificuldades claras de pe
netrar nos sistemas defensivos

dos adversários e até mesmo fa

tores emocionais que estão pre

judicando dentro das quadras.
"A minha preocupação é que es

tamos encontrando dificuldades
contra equipes que jogam apenas
se defendendo. O segundo tempo

contra a Assoeva foimuito ruim e

não pode ocorrer na Liga. Contra
o Concórdia, fomos superiores,
mas não conseguimos invadir a

deles", disse. "Outra situação que
me preocupa bastante é querer

brigar com o juízo Bateram boca

e tivemos duas expulsões. Vamos
tentar corrigir isso através de
treinamentos e diálogos com os

jogadores", acrescentou.
-

A equipe estreia na Liga
dentro de seis dias. Na próxima
segunda-feira, a CSM enfrenta a

Krona, às 20h, na Arena. "A ex

pectativa é iniciar com uma vitó

ria para motivar o elenco", finali
zou Lacerda.

lfAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AGARRADO Manada corupaense parou nas garras dos caranguejos do Istepôs

Buffalos jogam
mal e perdem
para o Istcpôs

r-

REVANCHE Equipe da Grande Florianópolis devolveu a derrota

sofrida na final do Campeonato Catarinense do ano passado

OCoru'pá Buffalos co

nheceu sua primeira
derrota no Campeonato
Catarinense de Futebol
Americano. Na reedição
da última final da compe
tição, o São José Istepôs
foi mais eficiente e ven

ceu em pleno Seminário

Sagrado Coração de Jesus,

por 32 a 14.
A Manada fez um pés

simo primeiro tempo,
onde viu o Istepôs domi-

nar as ações e sair vitorio
so por 9 a o. Na segunda
etapá, a equipe de Deivis

Chiodini esboçou uma re-'

ação, .pontuando com um

'safety' e dois touchdowns

(de Lincoln (#22) e Helton
(#17)). Os pontos extras

não foram convertidos.
Os corupaenses joga

ram desfalcados de' seis

jogadores, por contusão,'
além dos reforços do Join
ville Gladiators, que volta-

ram a treinar com a sua

equipe. "Perdemos hoje,
mas parabéns ao Istepôs,
quemereceu a vitória. Um
dia da caça, outro do caça
dor. Vamos corrigir onde
erramos e voltar mais for

tes", lamentou o técnico
Deivis Chiodini.

AManada volta a cam

po pelo Estadual no dia

14, quando encara os Lo

bos do Mar, às 14h, em

Balneário Camboriú.

Copa Pomercde
'Malta tropeça novamente em casa'

O .Cruz de Malta segue
sem vitória no Campeonato
da Liga Pomerodense..Jo

gando em casa na tarde de

domingo, os comandados

de Beethoven Domingues
ficaram no empate por 1 a

1 com oVera crUz) de Testo
Central. Com o resultado, o
Malta somou seu segundo

ponto na, competição. Na

próxima rodada, desafia o

Atlético Pomerodense, fora
de casa. A partida acont�ce
no sábado, dia ig, às ISh30.

B�squete Tiro

SubI7 vence' Título em

quatro jogos _

-lliirama

Voleibol
Vitória com

jaraguaenses
o basquete de base de A equipe CAJjFME

Jaraguá do Sul entrou em conquistou a terceira eta

quadra no fim de semana. pa do Campeonato Ca

As equipes SUb17 masculina 'tarinense de Carabina
e feminina 'venceram todos Apoiada, competição rea

os que disputaram é seguem lizada em Ibirama, .no fim
fazendo boas campanhas. de semana. Entre os 30
Os garotos da Unimed/ ,representantes'jaraguaen
PME venceram a Blume- ses, destaques para Arno

nau, por 78x33. As garotas, Utpadel, Gustavo Keune

passaram por Blumenau cke, Jackson Borchardt,
(S1X33), Criciúma (83XlQ) Vilson Borchardt e .Clau-
e Navegantes (67X29). dia Thiesen.

/'

,

Com a participação de
seis atletas e do técnico
Luiz C;los 'Kadylac'[todos
de Jaraguá do Sul, a Sele

ção Catarinense de voleibol
Infanto-Juvenil Masculi
no estreou com vitória no

Campeonato Brasileiro. Em
partida realizada em São

Leopoldo (RS), no Ginásio
Celso Morbach, ontem, os

catarinenses passaram pela
Paraíba, por 3 ao.

Xadrez

-Copa Jaraguá
foi sucesso

-I

I

o Clube de Xadrez Ja

raguá promoveu no sába

do, a primeira etapa da

Copa Jaraguá da modali
dade. O evento reuniu 120

participantes na Arena Ja
raguá, das cidades de São
Bento do Sul, Blumenau,
Balneário Camboriú e Ja

raguá do Sul. Acompetição
teve o 'apoio da PME, com
300 partidas realizadas em
cinco categorias.'

PACiÊNCfAXadre� é uma modalidade democrática,
onde o poder de concentração faz toda a diferença

Futsal

Subl3 masculino larga com goleadas
A equipe CEJjPME de

futsal SUb13 masculino es
treou no fim de semana no,

Campeonato Catarinen
se da categoria. Jogando
diante da torcida, no Giná
sio Rodolfo Jahn, em Gua
ramirim, venceram as três

partidas disputadas.

O primeiro triunfo foi "Com esse desempe-
sobre o Colégio Shalon, de nho, acredito que devemos

Blumenau, ná sexta, 'por 8 a enfrentar o Avaí, a Apama
4. No sábado, vitórias sobre' e o Colegial na próxima
o Joinville, por 7 a 3, e sobre fase. O turno seria em Flo
a Tuper, de São Bento do rianópolis, . com o returno

Sul, por 8 a 4. A fase serviu aqui. Mas ainda temos que
como o ranqueamento para, aguardar", afirmou o técni-
o restante do campeonato, co Luís Dalprá.

'"'

ALEGRIA Futsal de base de JaragllliÍ do Sul mostrou sua torça no Catarinense
• � ....... , � • I , o • I • I •••• , •••• I • I ••••••• r o •••••• I , I •• 'I ., ••••• , •• ,. I •• 1
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Semifinalistas
daCham ions

de inidosI"W

serao
c NIl �NDO Rodada deste meio de semana aponta as

quatro equipes finalistas da maior competição da Europa

Agência Avante!

Em reta decisiva, os gigan
es do Velho Continente

travam mais um duelo nesta

semana. Na oportunidade,
serão conhecidas. as qua
tro equipes que seguirão'
sonhando com o título da

Champions League.
Na Turquia, o Galatasa

ray terá uma missão difícil

contra o Real Madrid, hoje,
às lSh4S, no Turk Telekom

Arena. Com a derrota por 3
a 0., na Espanha, os turcos

precisam golear por 4 a o.

para se classificarem. O vo

lante brasileiro Felipe Melo;
do Galatasaray, sabe que as

chances são pequenas, mas

o sonho permanece. "Nada é

impossível no futebol. Desde
que haja uma oportunidade,
acreditaremos", comentou.

Na Alemanha, o Borussia
Dortmund con�eom o apoio
da sua torcida para triun

far contra'o Málaga, hoje, às
lSh4S, no Signal Iduna Park.

Precisando. vencer por um

placar mínimo, o técnico ale

mão Jurgen Klopp está espe

rançoso. "Sabemos mais so

bre eles e podemos usar isso
ao nosso favor. Fomos bem
no jogo de ida, mas acho que
podemos ser ainda melhor. O
adversário merece respeito,
só que o nosso objetivo é se

classificar", definiu.
Amanhã, o Barcelona

recebe o PSG, às lSh4S, no
Camp Nau. Um empate sem

gols qualifica os espanhóis,
mas os franceses prometem
dificultar. Se recuperando de

lesão, omeia argentino Lionel
Messi ainda é dúvida. Do ou-

•
Goleada

Mais de 37 mil pessoas
compareceram fi inaugura
ção da Fonte Nova e viram o

Vitória golear o Bahia por S a

1. Com o resultado, a equipe
rubro-negra não sabe o que
é perder para o rival há oito

jogos. De quebra, o técnico

Jorginho não resistiu ao re

vés e foi demitido pela dire

toria do Bahia.

•
Fim do jejum

Há dois anos sem balan-

çar as redes, somando 83
jogos de jejum, o atacante

Rhayner voltou a marcar na

'tro lado, o zagueiro brasileiro vitória do Fluminense con

Thiago Silva também está se tra o Resende por 2 a o. "Fui

recuperando e segue indefini-
-

tentar cruzar e levei sorte que

da à sua presença em campo.
a bola entrou", afirmou. Esse

Na Itália, a Juventus pre- foi o primeiro gol do jogador
cisa reverter a vantagem na equipe carioca e contou

.

do Bayern de Munique, às com festejos dos torcedores.

lSh4S, no Juventus Stadium.
Uma vitória por 2 a o. dos
italianos levará o jogo para a

prorrogação.

JOGAÇO Barça e PSG medem forças, em partida onde Lionel Messi é dúvida

SANrlNVEST
Empres� genuinamente CATARINENSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUSUCOS'-

'Sem consulta ao SPC/SERASA
'Créditos com excelentes taxas

'Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO Opção 1 - Crédito Pessoal

AFP Nas quartas
Em boa atuação, o Pal

meiras se garantiu nas quar
tas de final do Campeonato
Paulista. Em Campinas, o

Verdão superou a Ponte Pre

ta por 2 a 1, no Moisés Lu

carelli, Destaque�para o ata-
.

cante Leandro, que marcou

o gol da vitória. "Nosso time
está unido" destacou o herói

da noite.

Muda o foco
.

Após o Vasco ser elimi

nado da Taça Rio, o Fla

mengo seguiu o mesmo

rumo. O resultado eliminou
a equipe, mas o técnico Jor
ginho comemorou o fato.
"Vai ser um tempo mara

vilhoso de preparação para
o Campeonato Brasileiro,
que as outras equipes não

terão", afirmou.
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GILMAR DE OLIVEIRA

Psicólogo

EDITAL

_
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua

Bocaiúva, na 2245, centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48)
3224"1521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado

pelo Agente Fiduciário designado pêlo credor exeqüente Empresa Gestora

de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na· forma da Lei (Decreto-Lei na 70, de
21.11.66, e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO

. LEILÃO, que será realizado no dia 12104/2013 às 12:30 hrs, em

-frente.ao Fórum da Cidade de laraguá do Sul,SC, o imóvel adiante
descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de dívida

hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.

APARTAMENTO nO 302 do bloco 07 e vaga deGarageIII rtI" fJ& do

Condomínio Residencial da Amizade, situado à Rua 383 na 220, Amizade,
Jaraqué do Sul,SC com área total de 87,36m2 e 14,53m2, respectivamente,
conforme descrito na matrícula na 23.443 e 23.444, respectivamente, do
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul ,Se. liniInciiIdo iii IRMA MARIA

SALVADOR, brasileira, maior, professora, e.1. na. 8/R-633.396-SSI/
SC, CPF na. 195.070.979-53, residente em Jaraguá do Sul,SC, canfflmmlne

conste no contrato habitaàonal nO 30411O1lOOOO6 IiiIl&llilÔIiIIIlIllIlPJl!lliII�
em 06/08/1990. Soliàtação de ExectJção de Divida SED pi» 0176/2012 - O

lanço mínimo para venda será R$ 190.200,67, mais atualização monetária
até o dia-deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indica

dos, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o

arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da

arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo res

tante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de financiamento

da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização de
recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qual
quer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a obtenção de

maiores informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILI

TAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor
e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização 'até 24

horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do

imóvel, como por exemplo, IPTU/TLP, condomínios, dentre outras

existentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades
do arrematante.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empre

gados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuçes, casados
sob.o regime de comunhão universal' ou comunhão parcial de bens, ofer
tando lances no 10 e 20 leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o res-

. ponsável pelas providências de desocupação do mesmo.

- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal

na 7433/85 e n-ª forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça
de se.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos inte

ressados informações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital
de Primeiro Público Leilão e de Notificação.

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 28 de Março de 2013 .

CÉLIO DE SOUZA

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 28_de Março, 09 e 12 de Abril de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

m-
,OFíCIO DE REGISTRO �E IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Municlpios que compOem a comarca: Jaragua do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZlEMANN

.
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Registro ·de Imóveis da Comarca de Jaraguã do SulfSC

��?O

ISA MARTA MOHR ZJEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguâ do Sul/Se, toma público pelo presente.edltaí. Que RUOI LEPINSKY,
nascido em 15105/1945, agricultor aposenlado, Cf n· 1.006.898-SESPDC/SC, CPF n"

292.259.309-68, e sua esposa REINTRAUT SCHUBERT LEPINSKY, nascida em 2610811956, do

lar, Cl n· 5.294.765-J..SESP/SC, CPF rf" 004.820.300.81, casados pelo regime da comunhão

universal de bens, anterior à Vigência da Lei Federal n" 6.515m, brasileiros, residentes e

domiciliados na Rua Sêü-Oscar Schneider nO 73, bairro Barra do Rio cerre. nesta cidade:
-requereram com base no art. 18 da Lei nO 6.766179, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 56()...()scar Schneider, 502-Bertha Weege e 548-Clara

Hanemann, bairro Barra do Rio Cerro, perlmetro urbano de Jaraguá do SuVSC, abaixo

caracterizado, aprovado pela Prefeitura Munlclpal ce. Jaraguê do SuVEiC, conforme Certidão
ng 214/2012. expedida em 13/0712012. assinando como reepcneáve! técnrcc. o engenheiro
civil Valdir Klemann, CREA nO 12531-9, ART n" 4386956-2. O desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 7.370,20ml, sendo constituldo de 10(dez) parcelas. e
remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze)
dias, contados da data da ultima publicação do presenta edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua

tê-Barão do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguê do S_W1SC.
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TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2013

CENTRO AUDITIVO JARAGUÁ

EM JARAGUÁ UMA LOJA IE APARELHOS AUI.T.VOS.

o CAJ (centro Auditivo Jaraguá) dispõe o que há de melhor em recursos, tecnologias e sofisticação em

Aparelhos Auditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versáteis e ideais para sua perda auditiva.

Venda assistência técnica de Aparelhos Auditivos e acompanhamento fonoaudiológico.

Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho; (sílica,
pilhas, pastilhas para limpeza de moldes, confecção de moldes em acrílico e silicone, tampão
para banho e natação colorido e controle remoto Sistema FMf-

Garantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em até 10x sem juros.

Consulte um médico otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos prazer em atendê-Io.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 • CEP �9251�700
Centro Jaraguá do Sul SC

COMUNICADO DE RECALL
AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEíCUlOS DA MARCA RENAUlT

�.À\.
Ílimilliní

A RENAULT DO BRASIL S.A., em respeito aos seus consumidores, CONVOCA os proprietários
do veículo Mégane Grand Tour, abaixo identificados, a atender o seguinte recall:

mecânico e automático

6E1499881l
DJ362832

_
Data do início do atendimento: 9/4/2013 com prazo indeterminado.

Local de atendimento e_agendamento do �erviço: Rede de Concessionárias Renault,
que consta no site www.renault.com.br. ou pelo 0800 055 5615.

Componente envolvido: spoller, traseiro (acabamento superior da tampa do porta-malas).

Defeito (razões técnicas):- há a possibilidade de fragilização da fixação do spoiler traseiro.

Risco: possibilidade do spoiler se soltar e, em casos extremos, causar acidentes.

Solução (medida a ser adotada pela Renault): .

aplicação de reforço na fixaçãodo spoiler traseiro.

Custo: não há qualquer custo ao consumidor.
c--...

Para informações adicionais, consulte:
Rede de Concessionárias RENAULT
0800 055 5615
www.renault.com.br Respeite os limitesde velocidade.
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MUDE A DIREÇÃO [!:J
�I

j:s se:;

·BMW feito
no Estado
deve ro-dar
em'2015
OFICIAL Instalação da prlmelra unidade da

empresa na América Latina será em Araquari

Florianópolis . O secretário acredita que o

ato representa uma nova época
O faturamento médio da pri- para a economia catarinense, ao

meira fábrica da BMW no conti- consolidar um novo setor indus
nente sul-americano está previs- mal, o automotivo, e fortalecer
to em R$ 2 bilhões por ano, com a cadeia produtiva já existen
a importação pelos portos de te, que há muitos anos fornece
Santa Catarina e a fabricação de produtos de. qualidade para as

veículos, nesses primeiros anos fábricas de veículos localizadas
de sua instalação. O primeiro em outros Estados.
carro fabricado no Estado deve- As instalações serão cons-

rá ser entregue; no máximo, em truídas em Araquari, município
2015. Somados todos os cinco do Norte de Santa Catarina, e

primeiros anos da empresa em devem gerar mais de seis mil
Santa Catarina, a previsão de. fa-'

..

empregos - 1,4 mil empregos
turamento da montadora atinge diretos e cerca de cinco milin-

� R$ 20 bilhões. _ diretos. O. investimento total
"A decisão da -BMW de se pode chegar até a R$ 1 bilhão,

instalar em Santa Catarina sendo R$ 600 milhões da em

chancela mundialmente o Esta- presa alemã. e R$-200 milhões
do como destino certo e seguro de uma parceria entre o governo
para grandes investimentos em do Estado e o Banco Regional de
segmentos altamente inovado-_ Desenvolvimento do Extremo

res, intensivos em tecnologia Sul (BRDE),. investimento que
.

e sustentabilidade. Com isso, terá retorno em no máximo oito
entramos na mira dos grandes anos. Uma' etapa posterior, que
investimentos internacionais", depende dos resultados de mer-
afirmou o secretário de Desen- cado, pode elevar em mais R$
volvimento Sustentável; Paulo 200 milhões o montante aplica-
Bornhausen. do em território catarinense.

ANT6NIO CARLOS MAFALDA! GOVERNO DE se

BEM-VINDA Presidente da BMW no Brasil, Arturo Piíieiro,
ontem, na\cerimânia que oficializou instalação da em-presa.
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