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Ficou no quase

A vida acontece aqui.

CSM falha nas finalizações e vê Joinville sair vitorioso, em plena Arena Jaraguá, na estreia das equipes na Liga Futsal 2013. PÁGINA 2l

Duplicação à
espera do lhama
As ordens de serviço para o início
das obras devem ser assinadas em
maio, após a emissão de licença
ambiental. PATRiCIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

.

ratura

Escritores com
mais destaque
Feira do Livro de Jaraguá do Sul
está com as inscrições abertas
para os autores que desejam
realizar as sessões de MlX.autógrafos no evento.

inação
Postos da região
movimentados
Campanha contra a gripe iniciada
ontem, atraiu moradores da
região às unidades para receber as

primeiras doses preventivas.
PÁGINA 4

Impacto da saída da
Seara será estudado

DIAGNÓSTICO Instituto de Planejamento Urbano de Jaraguá do Sul inicia amanhã
um levantamento para avaliar ·os prejuízos econômicos e sociais para o município.
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PONTO DE

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Urna sociedade
pluralista

A melhor parte de sermos livres é poder escolher o que
�ensamos ser o melhor para nós mesmos. Mas so

mente nos tomamos livres de fato quando conseguimos
responder pelas consequências de nossa liberdade. Nossa
sociedade muda a cada dia, e as formas como os lares são

. montados assumiram diversas formas diferentes dos mo
delos tradicionais.

Muitas mudanças sociais virão por aí: em muitas cul

turas, não existe a figura de urna família iniciada por pai e
mãe (nuclear). Elas existem, mas convivem naturalmente
com famílias capitaneadas por dois pais e uma mãe, ou
por um homem e duas, três ou sabe-se lá quantas mulhe
res (ou homens). Loucura, selvageria? Não, pluralidade.
Fim do mundo? Não. Apenas formas diferentes de con

viver. E tais modelos familiares passam a existir longe
de seus lugares de origem, resultado da globalização e da
liberdade. Um filho poderá ter três mães e dois pais? Po

derá. Problemas na educação dos pequenos? Os mesmos

de uma família nuclear.
Não há obrigação de famílias serem necessariamente

casais. Já não existe em muitos paises tranquilos e de óti
ma qualidade de vida, alguma lei que exija que os "chefes

•

de família" sejam casais, ou que sejam dois, ou de sexos

diferentes, ou que mantenham relações íntimas entre si.

Aliás, a cada dia. caem leis que ditam regras a indivíduos.
Uma sociedade se desenvolve quando se pensa no coletivo
e não semistura mais fé com leis sociais.

f;"

Omais curioso é que são pessoas iguais amim e a você,
leitor, com os mesmos direitos que os nossos, gostemos ou
não. Mais importante que impor formas de convívio ou de

relação, julgar ou querer proibir opções, é lutar para que a

liberdade-de escolha seja nossomaior valor.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Emprego
Oportunidade
noMcDonald

�

s

OMcDonald'sem Jaraguá do Sul está com vaga aberta para
trabalho no turno da noite. Para se candidatar às vagas é preciso
sermaior de 18 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino
Fundamental. Não é exigida experiência anterior, as vagas são

efetivas e o início é imediato. As inscrições podem ser feitas no

portalwww.mcdonalds.com.br, acessando o link ''Trabalhe Co
nosco/Cadastre seu Currículo", ou entregando o currículo em

urn dos restaurantes McDonald's. São oferecidos alimentação
no local, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale
transporte, treinamento inicial e contínuo e plano de carreira.
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Contrato de nanwro
Meus dedos estão calosas e "rou

cos" de tanto repetir no teclado
que quem inventou o destino foram
os fracassados. Claro, é muito duro o
sujeito olhar-se no espelho e admitir

que errou, que fez tolices, que pisou
na bola da vida, melhor é apontar o
dedo: foi ele. Ele, o destino.

Mas não adianta o esperneio,
destino não existe e se existisse seria

preciso "alguém" para escrevê-lo e

nos mandar os textos para a inter

pretação no teatro da vida. Esse al

guém não existe, o que existe é livre

arbítrio, tuas escolhas na vida fazem
teu destino. E ponto final.
.

Vim até aqui para dizer que o

mundo vai demal apior... Por exem
plo, acabei de lernurnjornal de Porto
Alegre que são inúmeras as pessoas

lUIZ CARLOS PRATES

que procuram pelos cartórios para
.

fazerem urn "contrato de namoro".
Isso mesmo, contrato de namoro.

E de quem parte essa iniciativa sem
bases legais, afinal, não há na lei
brasileira contrato de namoro, de

quem parte a iniciativa? Mais das

vezes, quase sempre, dos homens
com alguns recursos a colocar em

� risco, dinheiro, por exemplo.
Ocorre que o tal contrato, se

pudesse ser feito, visaria à proteção
dos bens do interessado no con-

• Desculpas
Para quem é estreito da cabeça, e que nunca esteve

debaixo de uma goleira de futebol, soa urna desfeita
chamar de perna-de-pau ao jogador que erra um pê
nalti. É mais que perna-de-pau, é um estúpido. Do
mesmo modo é querer jogar a culpa na escola ou nos

professores pelas notas baixas dos alunos vadios de
sala de aula, ou absolver as deslumbradas que erraram
a mão ao escolher o paspalho com quem casaram. Não

querem assumir a responsabilidade pelos erros, pre
ferem creditar ao destino ou aos outros seus fracassos
na vida. Assumir as próprias escolhas - e erros - é coi
sa de gente crescida, madura, o mais é desculpinha de

dengosos frouxos.

trato. Mas o que me deixa roendo
as unhas é pensar que alguém pos
sa namorar e desconfiar ao mesmo

tempo. Cruzes, que relação pode daí
resultar? Como é que posso, ao mes
mo tempo, confiar na pessoa, gostar
dela e nela não confiar?Aí é que está,
o que maishá por aí é "pescadora",
e no caso é pescadora mesmo, são
bem mais as mulheres tentando fis

gar urn homem rico que urna ricaça
fisgar urn pobretão, você sabe disso.

Era só o que faltava. Vamos
namorar? Vamos. Então, assi
na aqui o contrato, desconfio de
ti! E como não existe destino, é
melhor pensar mesmo num con

trato, caso contrário o enganado
vai ter que achar uma desculpa
indesculpável: foi o destino ...

"Falta o considerado básico da língua inglesa para os

candidatos aoscargos de coordenação da companhia...
"

Essa não. Se os ''bacanas'' dessa empresa não sabem, vou
lembrá-los de um velho ditado: "Em Roma faça como os

romanos". Quem tem que aprender português são eles,
os "estrangeiros", os que estão chegando não pela nossa
bela cara mas por seus grandes e "especiais" interesses
por aqui. Que aprendam o português, estamos no Brasil;
e se não gostarem, o porto é logo ali, tomem o primeiro
navio. Só o. que faltava é virem ditar normas por aqui ...

• Falta dizer
Parei o carro num semáforo. Um camarada jogava

- três cones desses de trânsito para cima e os aparava de
todos os modos, sem deixá-los cair. O cara era muito

bom, devia treinarmuitas horas por dia para fazer aqui
lo. Dei-lhe 10 pilas, ele estava trabalhando. Gracias,
sefior! Foi o que ouvi, partindo.

• Desafio
Essa não ... Amanchete do jornal dizia que - "Língua

é desafio para BMW no Estado". Mais abaixo, lia-se:

t OBITUÁRIO
LÚCIOSASSI

SAUDOSISMO
Registro do fotógrafo Lúcio Sassi, feito na semana passada,
no Centro de Corupá, remete a um cenário das décadas
1960/1970. Ii.. velha caminhonete Ford cruza a centenária
linha férrea, tendo ao fundo casarões antigos preservados.
Tudo sendo guardado pelo onipresente Morro do Boi.

• MARCIO JOSÉ PINHEIRO
morreu ontem, em Jaraguá do Sul,
com 44 anos. Deixou uma filha, mãe,
irmãos, cunhados e amigos. O corpo
será sepultado hoje, às çh,
no cemitério da Vila Lenzi,

LAUDECIRSTIPP morreu

domingo, dia 14, em Jaraguá do SuL

Tinha 42 anos e deixou enlutados

esposa, três filhos, pais, irmãos e

aÍnigos. O corpo foi sepultado ontem,
no cemitério da Vila Lenzi.

RODOLFO HENRIQUE LENZ

morreu domingo, dia 14, em Jaraguá do
Sul. Tinha 91 anos. Deixou três filhos,
genro, netos, bisnetos e amigos. O
enterro aconteceu ontem, no

cemitério do Centro.
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CHARGE

l='1:A FIRME,vê!
'001 MENOS QUE.
UMA PICADAD(;
PENILONc,ol

Fale conosco

EDITORIAL

Ofechamento da
Seara ainda repercute
-A mobilização que está sendo realiza
r\da entre a Prefeitura e a Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul para ten
tar encontrar uma solução ao impacto
negativo causado pelo fechamento da

empresa Seara, na comunidade do Rio
da Luz, no final de 2011, pode ajudar a
direcionar um novo caminho para quem
ficou desempregado e não conseguiu
mais vaga no mercado de trabalho.

O fechamento da filial pegou todos
de surpresa e deixou urn passivo social
alto para a cidade. Ação do Poder Público
agora é tentar fazer urn diagnóstico desse

impacto e, com isso, definir novas alterna
tivas de renda para quem ficou desampa
rado. Jaraguá do Sul mudou o perfil da
matriz econômica a partir dos anos 1970,
quando a expansão industrial chamou
a atenção para a necessidade de mão de
obra local e os agricultores foram atraídos

para outras ofertas de trabalho. Nesse pe
ríodo, a agricultura começou a definhar.

Poucas indústrias de alimentos figura
vam na cidade e a Seara era urna das que
mantinham vivas a matriz econômica da

quela região.Além de atender urna comu
nidade com emprego, garantia produtivi
dade aos avicultores. Muitos investiram

para atender às demandas da empresa. O
caso da Seara reforça ainda mais o alerta !

� I�I
f

"
o caso reforça ainda mais o alerta

para diversificar a matriz econômica.

para diversificar a matriz econômica lo
cal. Em regiões eom perfil agrícola, urn
dos caminhos é criar projetos de pro
dução artesanal de alimentos e estudos

para alavancar estes potenciais.
. ')

•
.
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.. Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal. sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

,,'!;,. O Correio do Povo uti(iza papel produzido apartir de
� jantes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor.

EDUARDO MONTECINO

�

Mais um flagra de fio caído nas calçadas em Jaraguá do Sul.
Desta vez foi um caminhão baú que arrebentou o cabo quando
passava pela Avenida PrefeitoWaldemar Grubba. Como a fiação
estava muito baixa, foi inevitável a colisão com o veículo.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04753
1 º 16.260 1.000.000,00
2º 23.908 22.000,00
3º 33.356 16.300,00
4º 17.142 15.800,00
5º 43.442 15.680,00

QUINA
SORTEIO Nº 3168
10- 14 - 31 - 53 - 67

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1339
07 - 08 - 12 - 16 - 26
31-33-49r56-57
63 - 74 - 75'- 79 - 80
85 - 90 - 93 - 94 - 00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1485
04 - 27 - 30 - 36 - 54 - 59

DUPLA SENA
SOBTEIO Nº 1167
Primeiro Sorteio
05 - 16 - 19 - 25 - 26 - 43
Segundo Sorteio
22 - 27 - 28 - 30 - 31 - 34

Qualquer mulher
tiraria de letra
a minha vida.

IA fama tem muito
mais bônus do

que ônus.
$a !I ,

entrevista à Revista Gloss.
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Vacina em 35 postos da região
CONTRA A GRIPE
Unidades de

saúde na região
estão preparadas
para atender à

população

NatáliaTrentini

A os 62 anos, Osvaldo
Í\Pedrotti se orgulha de
"nunca ter procurado um

médico por causa da gripe.
A principal medida para
garantir a boa saúde é bus
car anualmente a proteção.
Ontem, no primeiro dia da

campanha de vacinação
conta a gripe, o aposentado
estava na unidade de saúde
do Centro de Jaraguá do
Sul para receber a dose.

"Não dói e é uma prote
ção para a gente, se a gripe
vem, é bem fraquinha", co
mentou Pedrotti. Como ele,
muito idosos e cidadãos in
cluídos nos grupos de risco;
procuraram as unidades

.

de Jaraguá do Sul e região.
Serão distribuídas mais de

45 mil doses que devem
atender as metas de cada

município.
As aposentadas Jan

dira Hoffman, 64 anos, e

Consolata Grave, 61, esta
vam cedo na fila em Gua
rarnirim.. Para elas, todos
os idosos devem 'procurar

as unidades de saúde, pois
esta é uma forma de evitar
as complicações decorren
tes da gripe. "Meu marido
tem mais de 70 anos, sem

pre ficava bem atacado,
agora que ele toma a vacina
não acontece mais", obser
vou Jandira.

Ao todo, 35 unidades de
saúde da região estão pron
tas para o atendimento em

horário normal. O reforço
acontece no sábgdo, Dia "D"
de vacinação, onde prati
camente todas as unidades
de cada município estarão

abertas, das 8h às 17h, para
receber principalmente as

pessoas que não podem ir

até as unidades durante a

semana. A campanha será
realizada até o dia 26.

O diretor de vigilância
em saúde de Jaraguá do

Sul, Jackson Jacobi, res

salta que para evitar filas
no sábado, é importante
que as pessoas comecem a

procurar as unidades ou se

programem para a próxi
ma semana.

A imunização contra os

vírus A/H1N1, A/H3N2 e

influenza B é feita pormeio
de uma injeção intramus
cular e mesmo quem to

mou a dose no ano passado
deve se vacinar. "Esse ano é
uma nova vacina, não tem

LÚCIOSASSI

nenhum efeito colateral e

nenhuma contra-indica-

ção", afirmou Jacob.
Dentro do público alvo

estão crianças com ida
de entre seis meses e dois
anos incompletos, gestan
tes, idosos com mais de
60, anos, indígenas, po
pulação carcerária e tra

balhadores da saúde, mu
lheres que tiveram filhos
no período de até 45 dias
antes da data de vacinação
(puérperas) e portadores
de doenças crônicas. Em

Jaraguá do Sul e Massa

randuba também serão va
cinadas crianças entre dois
e menos de cinco anos.

Guaramirim

. Comissão avalia terrenos para parque
Uma comissão foi instaura

da na Prefeitura de Guaramirim
,

para avaliar terrenos que pos
sam abrigar o Parque de Eventos
nomunicípio. Em fase de análise

inicial, a administração busca
uma área próxima a BR-280 ou

Rodovia do Arroz, com mais de

50milmetros quadrados.
O grupo. tem tomado a

frente em negociações preli
minares, buscando valores em

imobiliárias e estudando as

possibilidades. Participam da
comissão funcionários técnicos
da área de planejamento ur

bano, administração e infraes

trutura, o prefeito e membros

da Associação Empresarial de
Guaramirim (Aciag).

"Temos toda uma comissão
avaliando porque esse Parque
vai 'ser para sempre, então .pre
cisamos ter muito bem pensa
do e planejado, principalmente
quanto ao acesso", destacou o

prefeito, Lauro Frôhlich.
Os valores ainda estão sendo

analisados e variam de acordo
com a localização da área. A
ideia é adquirir o terreno ainda
este ano, se houver possibili
dade de parcelamento do valor
do imóvel dentro da situação fi
nanceira da prefeitura, afirmou
Frõhlioh. A decisãe . também

deverá passar por aprovação da
Câmara de Vereadores.

.

Como no próximo ano, a

Prefeitura e Associação Empre
sarial (Aciag) prometem reali
zar a Expofeira Agroindustrial,
evento trienal que teve sua úl
tima edição em 2007,' a área
escolhida receberia estrutura

móvel para abrigar os estandes
e atrações. Segundo a diretora
de Planejamento Urbano, Ana
Beatriz Schier, já que não existe
uma área definida, ainda não há
projetos para o parque.A ideia é .

criar um espaço que possa abri

gar feiras,mas também atrações
culturais para omunicípio.

PELA SAÚDe A mobilização foi

grande ontem, principalmente
de idosos, no primeiro dia da

campanha em Jaraguá do Sul

DIETA DE PESSOAS A SEREM
IIIlUNtZADAS NA.S, REGIÃO

JARAGUÁ DO SUL

GUARAMIRIM

SCHROEDER

MASSARANDUBA

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

COnsultoria Empmsarial
�....

35ANOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

MEMÓRJ'A Estrutura do Parque MUllicipal foi destruída em 2010

o. que elXÍsita,

Em outubro de 2010, os pa
vilhões que formavam o Parque
Municipal de Eventos Perfeito
Manuel de Aguiar foram removi
dos da área. O terreno foi doado

para o Governo Federal cons-

truir o Centro de Educação pro
fissionalizante (Cedup). A antiga
administração havia' prometido
encontrar um novo espaço para
abrigar os eventos, mas a compra
nunca foi efetuada.
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Em busca de novas alternativas
OPORTUNIDADE Estudo de impacto projetado pelo
Ipplan pretende reinserir avicultores da extinta Seara

Carolina Veiga

Três anos após o fechamen
to do frigorífico da Marfigj

Seara, no Bairro Rio da Luz, em
Jaraguá do Sul, os 119 granjei
ros que tiveram o contrato com

a empresa rescindido continuam
endividados e com os criadou
ros vazios. Os 80 produtores que
mantiveram o contrato após rea

lizarem empréstimos para moder
nização emecanização das granjas
que continuam prestando servi

ços para a empresa encontram-se

quase na mesma situação. Com

uma severa redução na quantida
dede aves e os lucros diminuídos,
eles encontram dificuldades para

pagar as dívidas.
Nessas situações encontram

se Nelson Müller e João Erzin

guer, ambos da localidade de
Garibaldi. Para ajudar os agricul
tores que ficaram desamparados,
o vereador Eugênio Juraszek (PP)
e o Instituto de Pesquisa e Plane

jamento Físico-Territorial de Ja-

raguá do Sul (Ipplan) pretendem
realizar um diagnóstico dos im

pactos econômicos e sociais que o
fechamento da empresa trouxe à
localidade de Garibaldi e do Bair
ro Rio da Luz.

O diagnóstico inicia amanhã
com visitas da equipe do Ipplan
e do vereador aos avicultores.
"Eles preencherão um formulá
rio para levantarmos um perfil
sócioeconômico destas famílias

para, posteriormente, podermos
lançar um plano de reinserção
destes agricultores na econo

mia", explicou o presidente do

Ipplan, Benyamin Fard. Comple
mentando a ideia de Fard, o ve

reador Juraszek afirma que a in

tenção também é intermediar as

relações entre os criadores e os

credores para que as dívidas se

jam negociadas. "Muitos destes

agricultores estão com dificul
dades de pagar os empréstimos
feitos para automatizar as granjas.
Queremos intermediar essa nego
ciação", afirmou.

LAMENTO João chegou a fazer um empréstimo de R$ 350 mil
para investir na granja, mas depois viu a produção despencar

FOTOS LÚCIO SASSI

I
I

I
CRISE Devido ao fim das atividades do frigorífico e aos altos custos, Nelson fechou o aviário

Dinheiro parado e dificuldades

Com dívidas e sem esperanças

Para o produtor rural Nelson
Müller, 48 anos, as dificuldades
têm sido extremas desde o fe
chamento da Seara. Além dos

problemas financeiros, Müller

precisouconviver com o fecha
mento da granja que garantia
o sustento da família desde os

tempos do avô. As dificuldades
de Müller começaram ainda an
tes de a Seara fechar, quando a

multinacional começou a solici
tar a modernização do espaço.

Os 199 produtores serão vi
sitados e responderão questões
como: sua família contraiu dívi-

,

das para atender assolicitações
do frigorífico na estrutura dos
aviários? Este é, por exemplo,
o caso de João Erzinguer. Ele
tomou emprestado R$ 350 mil

para a mecanização da granja
exigida pela empresa para fir
mar contrato com o agricultor.
Mesmo continuando a fornecer
os serviços a Seara, ele já acu-

Impacto negativo na economia local
O impacto econômico com o

fechamento do frigorífico e com

a demissão de mais de 900 fun
cionários e mais de 100 produ
tores afetou, de alguma forma,
aseconomia na região que abri-

gava o frigorífico. "Apenas no

Rio da Luz o agricultor que ga�
tava R$ 2 mil mensais em com

pras agora gasta R$ 500. Com

isso, os comércios fecharam e o

desemprego aumentou", contou

o vereador Eugênio Juraszek.
A vendedora Patrícia Krause,

21 anos, resume o que aconteceu

poucos meses após o fechamen
to da Seara na loja de roupas em

que trabalha. "Desde 2Q11 1 no�-

Mas, apesar de sobreviver do
trabalho como colono, ele ale

gra-se por não ter se endividado
como tantos conhecidos.

"Há quatro anos compreium
segundo aviário e um fomo para
aquecer os pintinhos. Só no for
no paguei R$ 4 mil. Não fiquei
com dívidas, mas o dinheiro que
investi está parado", lamentou.

_

"Eu tenho fé que um dia voltará
a funcionar, mas, o que eu posso
fazer se não temos comprador

mula, desde o fechamento da
filial em Jaraguá do Sul, o peso
de um custo de R$ 14 mil com
a diminuição da quantidade de

frangos alojados.
"Antes, eram 22 mil cabe

ças, equivalentes a sete lotes,
agora são 19,5 mil, ou seis lotes
e meio. Vendemos cada unida
de por R$ 0,60, mas gasto cer

ca de R$ 2mil para a criação de
cada lote", afirmou Erzinguer.

Com tais números, segun-.

sas vendas caíram 50%. Naque
la época havia duas atendentes.
Agora sou apenas eu", disse.

A loja onde Patrícia trabalha
está localizada em frente à estrutu
ra e� ,q�� ��i�n�,:,�:a_I�ecreativa

certo para o produto?".
Só o aviário de Müller vale

de R$ 60 a R$ 70 mil e, com os

equipamentos, como alimen
tador automático, o valor sobe

para R$ 110 mil. Virou depósito
de serragem, banana e madeira.

Müller vendia 15 mil fran

gos por mês e agora vive das

plantações de mandioca e com

outros R$ 400 que consegue
trabalhando nas lavouras da

região.

do ele, quitar as prestações
semestrais de R$ 17 mil do

empréstimo tem sido penoso.
"Tenho conseguido pagar, mas
com muito custo", lamentou.
Com mais três anos e meio de

contrato, Erzinguer sabe ape
nas que se aposentará, preci
sará encontrar alguma alter
nativa para complementar a

renda de um salário mínimo
da aposentadoria. Mas, os avi-
ários ficarão parados.

.

dos Funcionários da Seara e os fun
cionários aproveitavam a troca de
turno ou o horário de, almoço para
comprar. "Muitos tinham cadastro
conosco e, depois das demissões,
não retomaram mais', concluiu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6e7
www.ocponline.com.br

Patricia Moraes ..,

PLENARIO
Resgatando a história pela educação
Interessado em resgatar a história e con

tribuir para a educação do município, o
empresário e presidente do PMDB, Antídio
Lunelli, doou à Prefeitura deJaraguá do Sul
o projeto arquitetônico para reconstrução
da extinta Escola Isolada Desdobrada da
Barra do Ribeirão Grande do Norte, ins
tituição que foi erguida em 1922 e acabou
sendo praticamente demolida. Depois, no
mesmo local, funcionoupor um tempo a Es
cola ÂngeloMoretti, hoje abandonada e to

mada pelo matagal.A solenidade de entrega

Financiamentos
Presidente do Badesc, João

Paulo Kleinubing, cumpriu rotei
ro pelas Prefeituras da região na

manhã de ontem. Acompanhado
do deputado Carlos Chiodini, co
meçou o dia apresentando a Dieter
Janssen as linhas de financiamen
to disponíveis para Jaraguá do Sul.

Marcha lenta
Por e-mail à coluna, a as

sessoria de imprensa do Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte),
afirmou que as ordens de ser

viço para o início das obras do
lote 2.1 e do lote 2.2, da BR-

280, devem ser assinadas em

maio, após a emissão de licença
do Ibama. A previsão era de que
as máquinas começassem a tra

balhar em fevereiro. Já para a

duplicação do trecho urbano da

rodovia, o órgão aguarda apre
sentação do projeto por parte do
governo do Estado, o que ainda
não aconteceu.

Recurso

garantido
Dieter Janssen pediu e o go

vernador Raimundo Colombo
atendeu. Em Jaraguá do Sul, on
tem, o secretário de Turismo do

Estado, Beto Martins, anunciou
a liberação de R$ 250 mil para
obras de manutenção da Arena.

",w'IJ.lmoveisplaneta.com.br

(47)3275-..0100

do projeto, assinado pelo arquiteto Raphael
Cavalcanti da Silva, que também foi um dos
responsáveis pelo desenho da Arena Jara

guá, aconteceu na manhã de sábado, com a

presença da comunidade e de diversas lide

ranças, entre elas o prefeito Dieter Janssen
(PP), o secretário de Educação ElsonCardo
zo, o presidente da FUndação Municipal de
Cultura, Leone da Silva (PT), e o deputado
Carlos Chiodini (PMDB). A ideia é de que a

construção siga omodelo original dando lu
gar a um Centro de Cultura ou mesmo a um

museu, e que no prédio atual, que passará
por reformas, funcione uma creche, uma es
cola ou um posto de saúde, dependendo da
prioridade eleita pelos moradores daquela
região, que soma mais de 3-400 famílias.
Os recursos poderão ser doados por empre
sas através da Lei Rouanet, ficando com a

Prefeitura a parte burocrática do projeto.
O entusiasmo da comunidade foi grande
no evento, principalmente no momento do
discurso da professora Fidélia Dias, que re
cordou dos dias em que lecionou ali.

fOTOS DNULGAÇÃO

Projeto é bem recebido
Prefeito Dieter Janssen mostrou entusiasmo com a reconstrução da Escola Isolada

Desdobrada da Barra do Ribeirão Grande do Norte, depois chamada Ângelo Moretti.
-Projeto arquitetônico da obra foi entregue pelo empresário Antídio Lunelli.

Todos pela cidade
Preocupada com a imagem da cidade, a líder

de governo na Câmara, Natália Petry (PMDB),
deve apresentar uma sugestão ao Executivo. A

proposta é que através de uma campanha de

conscientização, os munícipes sejam lembrados
de alguns dos seus deveres, como ter as calça
das dentro do padrão e os terrenos limpos, sem
matagal. Para quem fizer sua parte, o bônus po
deria ser um percentual de desconto no IPTU.

Política comunitária
Marcelino Carlos Gruner foi reeleito

na presidência da Associação de Morado
res do Bairro Rio Molha. Entre as priori
dades para a gestão estão a pavimentação
da Rua Adolfo Antonio Emmendoerfer até
a divisa comMassaranduba, regularização
fundiária, sinalização, troca de pontes de
madeira por outras de concreto, conclusão
do posto de saúde e uma creche.

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013

re ssranssen
ARQUllEf()$

Projetos para: você e sua: empresa
(47) 3371 ...8a

www;reisjltnssen.com.br

EM FOCO

Lideranças e filiados do PMDB de

Jaraguá do Sul participaram de um

grande encontro ontem à noite,
no campo da Vila Lalau.

• • •

Prefeito Dieter Janssen (PP) reúne a

equipe e a imprensa na manhã de hoje
para o balanço oficial dos 100 dias.

• • •

Amanhã, Ademir lzidoro
será reconduzido à presidência do PP.

Mas o diretório e a executiva

passarão por mudanças.

Juventude progressista
Enquanto aguarda convenção municipal, o PP

Jovem renovou a diretoria, durante encontro na

noite de sábado. Na presidência ficou o diretor do
Procon, Luís FernandoAlmeida (segurando a ban
deira à direita), o posto de vice com Klaus Alves, e
o de secretário geral com Stanley Florêncio. O gru
po é formado por 70 lideranças.
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Inadimplência sobe
o SPC Brasil divulgou na semana passada, dados que revelam que o calote aumentou

10,58% no mês de março em relação ao mesmo período do ano passado. Em Jaraguá do
Sul, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Neivor Bussolaro, diz que o crescimento
registrado acompanhou o do País e explica que a conta se faz sobre os 4% da inadimplência
anterior. "É um índice que preocupa, mostra que o comprometimento do consumidor com
dividas está no limite. Quem não se planeja, acaba entrando no cadastro de devedor".

-

"

POLITICA
TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013

,

Eoabsurdo
Presidente da Câmara dos

Deputados, Henrique Alves

(PMDB-RN), aquele que foi elei
to prometendo conter gastos e

recuperar a imagem do Legisla
tivo, está fazendo uma reforma
na casa que reside em Brasília e

que ficará por um ano e quatro
meses. Só que, claro, as despe
sas são bancadas com dinheiro

público. Somente com roupa de
cama para a cobertura que man
dou instalar ao lado da piscina, o
desembolso foi de R$ 4 mil.

Critérios
parabolsas

Deputado federal, o catari
nense Jorginho Mello (PR) co
ordena o seminário da região
Sul que vai recolher sugestões
para o relatório final da cha
mada PEC 32, que tem a sua

relataria e instituirá as novas

regras de distribuição de bolsas
de estudo a alunos carentes nas
redes privadas de ensino médio
e superior. O evento está mar

cado para o dia 25 de abril, na
Assembleia Legislativa.

Representação feminina
Fernanda Klitzke (P1), AngelaAlbino (PCdoB) e EmanuelaWolf

(PMDB). O trio participou de encontro do Partido Comunista, na úl
tima sexta-feira, e debateu o papel da mulher na politica brasileira.

Reforma urbana
A 5a Conferência Municipal da Cidade, programada para os

dias 2 e 3 de maio no Cejas, deve reunir a comunidade para de
bater o futuro do município e suas prioridades. O tema é "Quem
muda a cidade somos nós: reforma urbana já!".

Semaumento
Em entrevista ao jornal ZeroHora, a presidente da Petrobras,Maria dasGraças Foster, descartou um·

novo reajuste nos preços dos combustíveis neste ano. Ela lembrou que o diesel sofreu quatro aumentos na
refinaria desde o ano passado, totalizando 21,4%, e a gasolina outras duas elevações de preços, de 14,9%.

---

Fronteira aberta
O governador do Acre, Tião

Viana (PT), não esconde a pre
ocupação e descreve como "tra

gédia humanitária" a chegada
de imigrantes ilegais do Haiti e
de outros países - entre eles Se

negal, Nigéria e República Do

minicana, constantemente ao

Estado. Em menos de 15 dias,
mil estrangeiros cruzaram a

fronteira, obrigando o governo
federal a dar atendimento bási
co e até mesmo regularizar a pa
pelada destas pessoas. Porém, o
governador quer mais, é preci- _

so fechar a cerca, nem o Acre e

nem o País tem como continu
ar recebendo e dando auxílio a

tantos imigrantes.

Verdes
no governo

Flavio Pegoraro foi nomeado
assessor de Planejamento, Ges
tão e Finanças na Prefeitura de

Schroeder, marcando a entrada
oficial do PV no governo de Os
valdo Jurck (PSDB). A sigla ago
ra aguarda a indicação para co

mandar a Secretaria de Turismo,
Meio Ambiente e Agricultura.

Começo duro
A vitória apertada, de me

nos de 2% de diferença, será um
obstáculo considerável para o

presidente eleito da Venezuela,
Nicolás Maduro, herdeiro de
Chávez. No curto prazo, Madu
ro terá pÇ>uca força aliada para
enfrentar problemas econômi
cos urgentes, como o câmbio
fixo sobrevalorizado e a gaso
lina vendida quase de graça,

principalmente porque se tra

tam de medidas impopulares e

sem consenso dentro do próprio
governo. Para aumentar o clima
de confronto, a oposição já pe
diu a recontagem dos votos.

Fusão
O diretório nacional

do PPS aprovou a fusão com o

Partido da Mobilização Nacional
(PMN), durante encontro no fim
de semana. A parte burocrática
da união deve ser debatida nesta

quarta-feira. Um dos objetivos é
se adiantar à tentativa de dificul-

. tar a sobrevivência das siglas de
menor representação no País.

Antidrogas
Devem ser analisadas pelo

plenário da Câmara dos De

putados esta semana as mu

danças no Sistema Nacional de
Políticas Sobre Drogas. As po
lêmicas devem girar em torno

da internação involuntária e a

participação das comunidades

terapêuticas no processo de tra
tamento do dependente.

Tabela do SUS
Presidente da Alesc, Joa

res Ponticelli (PP), participou
ontem de encontro da União
Nacional dos Legisladores Esta
duais (Unale), em Goiânia, onde
defendeu que a revisão da tabela
do SUS seja a prioridade de to
das Asssembleias Legislativas.

ONDESEVAONAR?

�A VOIl::ino estorõ disponível em
todos as unidades de saúde
·com solo.s..de vcclncçõo,

OUEMDEVESEVACNAR? ----�
� :Gri1:mços de -E .meses a 5 tillJ'"lDS 1n:completos
• Ges1:al"lttes (em qualquer perlodo)
• Puérperas (mulheres até 45 dlas depois do parto)
� Pessoas a-Cima de 60 anos

• Portadores de doenças crônicas
como: diabetes. hipertensão, entre outras.
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Legislar e_ fiscalizar: a
essência da boa atuação
P,OOEiRES Apesar
de receber pedidos
diversos da comunidade,
papel do vereador não
é executar obras, como
muitos acreditam

Verônica Lemus
'

A s diferenças entre as funções
.

r-lque cabem ao Executivo e

Legislativo exigem do cidadão
olhares distintos quando este faz
uma avaliação entre os dois tra
balhos realizados em seu municí

pio. Na semana anterior, a equipe
do OCP apresentou os primeiros
balanços da nova gestão e legis-

-

latura, que completaram seus

primeiros 100 dias de trabalho.

Enquanto a administração exe

cuta as ações, como obras, asfal-
.
tamentos, construção de creches
e postos de saúde, o trabalho dos
vereadores é propor leis, analisar
as propostas do Executivo e fazer
o controle dos gastos públicos.

O vereador tem duas funções
principais: fiscalizar as ações da

Prefeitura, no que se refere ao di
nheiro público, e legislar. Como
legislador, ele aprova, rejeita ou

propõe ajustes aos projetos de lei

CÂ.MARA Donos de cadeiras no Legislativo têm obrigações e poderes diferentes do Executivo

apresentados tanto pelos parla
mentares, como pelo Executivo.
Para isso, uma das ferramentas
são as comissões permanentes.
Em Jaraguá do Sul,' são quatro
comissões que se reúnem toda

segunda-feira ou de acordo com

a demanda, para analisar os pro
jetos que chegam à Casa.

De acordo com o vereador
João Fiamoncini (PT), que pre-

. Natureza fiscalizadora éwn
dos pontos a serem observados

Já para desempenhar o papel
de fiscalizador, o parlamentar
deve acompanhar permanente
mente os atos do governo e de
nunciar possíveis irregularidades
ao Tribunal de Contas e ao Mi
nistério Público. Segundo o vere

ador Jeferson de Oliveira (PSD),
a fiscalização em relação a gastos
do Executivo tem como um dos

pontos de partida os projetos en
caminhados à Câmara pedindo
autorização para investimentos.
"Aí a gente vê, por exemplo, se o

valor corresponde ao que se pre
tende fazer, vê se não é um núme
ro exorbitante", avalia Oliveira.

A execução e andamento de
obras também são alvos de con

trole dos 'parlamentares. Como

exemplo, o vereador citou ti pedi
do de informação que fez ao Exe

cutivo, solicitando prazos de início
e conclusão da construção de uma

ponte no Bairro Chico de Paulo,
questionando ainda se a obra é
de responsabilidade da Prefeitura
ou do Estado. Segundo Oliveira, a
obra já deveria ter sido entregue.

.

"A população nos ajuda indicando
algumas coisas, mas a gente tam
bém está indo atrás, visitando os

bairros", .comenta.

Acompanhamento de

despesas e de previsão
de investimentos auxiliam
trabalho dos vereadores

quanto à fiscalização.

side a Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, a im

portância das comissões está na

segurança que ela confere aos

demais parlamentares no mo

mento de decidir pela aprovação
ou não de uma matéria. Segun
do ele, depois de ler e analisar
todos os textos, os três verea

dores integrantes da comissão
não assinam nenhum parecer

antes de sanar todas as dúvidas
em relação ao projeto. "A gente
vai a campo, chama pessoas da
Prefeitura para dar explicações
ou consulta o jurídico da Casa",
diz Fiamoncini. Dependendo do
tema ou conteúdo do projeto, as
sim como da sua complexidade,
o petista lembra que é possível
uma análise do texto em conjun
to entre as comissões.

Como é realizada a análise do
trabalho dos parlamentares

A análise estatística dos
dados gerados pela Câmara,
como número de projetos e

proposiçoes apresentadas,
gastos por gabinete, entre

outros, é um dos parâmetros
para avaliar o trabalho de um
vereador. Mais importante
do que o número de projetos
apresentados pelo parlamen
tar, por- exemplo, é o conte

údo da matéria, o debate e a

análise em torno do assunto,
a importância para a socieda
de e o resultado, se o texto foi

aprovado ou não.
Para o diretor pedagógico

da Escola do Legislativo da
Avevi (Associação de Vere

adores do Vale do Itapocu),

Francisco Schork, o parla
mentar deve apresentar pro
postas, promover o debate e

aprovar ou não projetos de
acordo com critérios éticos,
justos, sem "jogar para a tor

cida". "Ele deve agir com cor

reção, não se muda a postura
a bel prazer ou conforme os

ventos sopram, o vereador
deve ter uma linha de con

duta e senso crítico apurado
para aprovar ou reprovar um

projeto sem importar se ele
veio do Executivo ou do Le

gislativo", avalia. O professor
também cita o conhecimento

que o parlamentar tem da re
alidade da comunidade como

um critério de avaliação.

Recursos

Arena recebe
R$250mil

O governo do Estado as

segurou o montante de R$
250 mil para a manutenção
daArena Jaraguá. O anúncio
foi feito na tarde de ontem,
pelo secretário de Estado de

Turismo, Cultura e Esporte,
Beto Martins. O secretário
esteve na SDR (Secretaria
Regional de Desenvolvimen
to) de Jaraguá do Sul e parti
cipou de reunião com prefei
tos e vices da região, ouvindo
as principais reivindicações
de cada cidade.

De acordo com Martins,
o dinheiro solicitado pelo
prefeito .Dieter Janssen ao

governador Raimundo Co
lombo durante encontro no

mês de março, já está garan
tido através do Sistema Es
tadual de Incentivo à Cultu

ra, ao Turismo e ao Esporte
(Seitec), mas s'ó será libera
do após o cumprimento de
todos os trâmites legais e

exigências, como a obrigato
riedade de o município estar

com todas as suas negativas
em dia.

Faltando pouco mais de
um mês para a realização
do UFC (Ultimate Fighting
Championship) em Jara

guá do Sul, que terá a Arena
como sede, o secretário ava

lia que a liberação da verba
com antecedência vai "exigir
o trabalho de todos".

Desde janeiro, a Secre
taria do Estado de Turismo,
Cultura e Esporte investiu

R$ 750 mil no município,
sendo que o primeiro con

trato assinado foi para ,a li

beração de R$ 500 mil de

apoio ao Festival de Música
de Santa Catarina (Femusc).

EDUARDO MONTECINO

ESTADO Secretário de

Turismo, Beta Martins,
esteve ontem na região
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Lista com projetos aprovados sai amanhã
Finalizados os trabalhos

de apreciação e aprovação
dos projetos inscritos no

Edital 03/2012, o Conse
lho MUnicipal de Cultura
(ConCultura) deve divulgar

amanhã, através de reso

lução, no site cultura.jara
guadosul.com.br, a relação
dos projetos aprovados.

O edital, que disponibi
lizará R$ 1.175.055 para ati-

a que recebeu maior nú
mero de propostas, com 54

inscrições.
Informações através do

concultura@jaraguadosul.
sc.gov.br ou 2106-8287.

vidades culturais, recebeu

154 propostas, um recorde
histórico desde 2009, com
a criação do Fundo. Man
tendo a tradição dos outros

editais, a área de música foi

Inscrições abertas para escritores
FEIRA DO LIVRO Organização da 7ª edição do' evento em Jaraguá "

do Sul cede estandes para autores locais divulgarem seus trabalhos

Bárbara Elice direito somente à estrutura fisica.
O estande privado retém cerca de

30% sobre o preço da capa, mas se

responsabiliza pela venda, cobran
ça e exposição do livro. A áreaVIP
da Design Editora é restrita aos

autores da editora.
Na visão do coordenador da

Feira do Livro, Carlos Henrique
Schroeder, essa é uma maneira
de incentivar o trabalho dos
escritores locais, principal
mente. "O nome será bem di

vulgado no site, tem o contato

direto com os leitores e 'a inte-
.

gração entre os autores", enu
merou. As inscrições estão dis

poníveis para qualquer pessoa,
independentemente do local
onde mora, do gênero literário
da obra ou da editora.

Na ficha de inscrição, é ne-

os escritores da região inte
ressados em divulgar seus

trabalhos terão uma oportuni
dade no mês de junho. A orga
nização da 7a Feira do Livro de

Jaraguá do Sul está com ins

crições abertas para os autores

que desejam lançar livros ou

realizar sessões de autógrafos
no evento, que acontecerá de 6

a 16 de junho, noCentro Cultu
ral da Sociedade Cultura Artís
tica (Scar).

O formulário está disponível
em http://migre.me/e7ZtO e deve
sei enviado para o e-mail atendi

mento@feirodolivro.org até 20 de
abril. O autor pode escolher entre
três opções de espaço. O gratuito é
destinado aos escritores locais e dá

cessário informar o nome e si

nopse do livro, breve biografia
do autor e optar por evento de

lançamento ou sessão de autó

grafos. Também é preciso su

gerir em quais dias e horários
o estande será usado. O escritor

pode levar banner de divulgação
e equipe de apolo.

A 7a Feira do Livro é uma re

alização da Fundação Cultural,
Design Editora, Sesc, Secretaria

Municipal de Educação e Secreta
ria de Desenvolvimento Regional
(SDR)"çbm patrocínio da Weg e

parceriá' da Scar. Entre os nomes

com"presença já confirmada cons
ta odo autor Rubens Figueiredo,
que visitará a cidade no dia 11 de

junho. Mais cinco autores de re

nome nacional devem ser convi
dados pela organização do evento.

.

FUNDAÇÂQ CULTURAUDlVU1GAÇÂü

PRATAS'DA CASA Espaço destinado a escritores locais será
cedido gratuitamente e visa divulgar talentos jaraguaenses

Entrada franca

Exposição "Desenhos em Grafite"
aberta para visitação até sexta

Os trabalhos
.

do ar

tista -Nilson Fernando
Kieuteka compõem a ex

posição "Desenhos em

Grafite", instalada na Bi
blioteca Pública Munici

pal RuiBarbosa, em Jara

guá do Sul, até 19 de abril.

Especialista em retratosARTE Mostra das obras acontece na Biblioteca Pública Rui Barbosa, em Jaraguá

humanos, Kieuteka usa

somente lápis e papel para
reproduzir fotografias.

"A'arte encanta, emo

ciona e inspira. Eu prefiro
as que têm ligação commú
sica e imagem e espero que
os retratos derivem prazer
aos apreciadores", afirmou.

Os 30 quadros formam
a primeira exposição de

Kieuteka, em homenagem
ao Dia Internacional do

Desenhista, celebrado em

15 de abril. A biblioteca fica
naAvenida Getúlio Vargas,
n? 245, no Centro. A entra

da é gratuita:

Consulte Agenda Completa: www.expoqestao.corn.br
I

: II .i I, 0800 735 5500

"
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no CUl"SO de Teoria,_!inguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Chamada de Emergência
Existem filmes que escondem

as informações do espectador
para instigar o pensamento do
mesmo (incentivando-o a assistir

novamente); existem também

aqueles que apresentam questões e

não as respondem (já que isso não é

importante para a narrativa); e existem
aqueles que duvidam da inteligência
do seu público, não só entregando as

respostas para todas as suas perguntas,
como também reforçando essas

(desnecessárias) explicações. Chamada
de Emergência, novo longa do irregular
BradAnderson (O Operário), se
encaixa nessa última definição.
Escrito por Richard D'Ovidio (13
Fantasmas), o roteiro acompanha uma
atendente do serviço de emergências
911 que, certa noite, recebe a chamada
-de uma garota sendo perseguida por
um estranho homem. Depois que o
resultado dessa operação não sai da
maneira esperada. Jordan abandona

..,0 posto de atendente, não suportando
mais a pressão inerente ao cargo. Meses
se passam até que ela acaba atendendo
(ainda que a contragosto) a ligação de

Casey, uma jovem que foi sequestrada.
Jordan, então, faz de tudo para que
a jovem não tenha o mesmo destino

trágico da garota que ela não
conseguiu ajudar.

.

O texto de D'Ovidio (e a direção "

de Anderson) é tão esquemático e

Clique animal

explicativo que em certos momentos

chega a ofender a inteligência do

espectador, ao sentir a necessidade
de apresentar, reforçar e ilustrar cada
dado fornecido: desde o telefone pré
pago, cuja ausência de chip o torna

quase impossível de rastrear (algo
que é dito três vezes); até a revelação
da identidade do sequestrador (que
ficamos sabendo pela expressão da

atriz, revisamos em um flashback,
e temos a confirmação quando ela
mesma fala em voz alta).
Utilizando-se de um amontoado,
de clichês sem qualquer nexo - as

motivações do assassino são esclarecidas
através de uma série de fotografias que
mais parecem uma apresentação de

power point -, o filme não consegue nem

cumprir as promessas que ele mesmo
faz. Em certomomento, por exemplo,
o vilão fala para sua vítima não entrar
em um certo quarto da casa, pois vai se

11"&

arrepender do que vai ver lá (informação
que o diretor faz questão de esconder

inicialmente). E quando finalmente é
visto o tal cômodo, ele é nada impactante
- aindamais se levarmos em conta tudo

que amenina já viu até então.
Pàra piorar, ainda é sacrificado o

único elemento interessante da

narrativa, a impotência da atendente
em relação aos crimes que acontecem
na rua, ao tentar transformá-la numa

espécie de heroína urbana.Chamada
de Emergência termina passando

uma mensagem
moralmente errada
na sua resolução.
Precisamais'
alguma coisa?

"Direção: Brad
Andersen. Elenco:
Halle Berry, Abigail
Breslin.

ADOTE! Juca quer muito uma família. Tem
só um ano de idade, mas já sofreu bastante.
É muito querido, está castrado, vacinado e

vermifugado. Agora que está sendo bem cuidado,
seu pelo ficará cada dia mais lindo. Contato:
Clínica Amizade (3371-2340 ou 3275-1887).

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013

PROCURA-SE
Filhote de quatro
meses que antende

pelo nome de
, Ala. Foi vista no

pátio da Igreja São
Judas Tadeu, no
Bairro Água Verde.
Contato pelos fones
9916-7752 ou 9912-
5561. Oferecemos

recompensa.
-

Envie a toto.do seu animalzinho para contato@

beatrizsasse.com,br 'ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra

e do Focinhos Carentes Jaraguádo Sul

15/4
Abilia Abude
Adelina Hansen
Ademar Kanell
Adriane Girardi
Almir D. Bassani
Ana Gabrieli Zanghelne
Caetano. C. Pedri
Cleitan Schulle
Dalila Kreutzfeld
Dayane Pasald
Evandra R. Erdmann
Eliega Kaepp
Diaga Kersting
Edemar Zellner
çdenilson Negherban
Edia Tamaselli
Eduarda Baucke
Evanilde Wilbert das Santas
Eyshela Gabriela Machada
Floriano Euclides Camargo. Jr.
Gustavo. Hanemann
Herta Mahr
Isabela Meyer
Isadara B. Miranda
Jonas Friske
Jonas M. Ziwer
Jordão L. O, Lenzi
Junilta Dalpiaz
Leanita Weiller
Marcela Mathias Becker
Marcelo. Garcia
Miltan Ziehlsdarfl
Miriam Lessmann

, Mariana Kuester
Maria de Oliveira
Matheus Steinert
Michel Luan Martin
Osnilda Ruedger
Radriga Pereira
Ragéria Juliani
Ralf Hedler
Rasane L. Haffmann
Rasicleia L. Demathe
Rasicler Adriana Schmitz
Rudalfa Szirkawski
Gabriel Santas Baseggia
Samuel Bader
Simane Schwirkawski
William G. Gracias
Wilsan Bruna Haflmann
16/4
Adilson Schunke
Afonso Piazera Neta
Amadeu Gadatti
André R. Prachnaw
Adelia Leani
Alire José Bertaldi
Areli M. Kapsch
Carias Alberto. Starascky
Charlene G. Kanell

. Daniel Carias Steinert
Diego. L. de Castra
Eliane peggau
Enac de Souza
Fabiana Karsten
Graciosa Bartalini
Eugênia Walf Filha
Irma Goulart
Kelly Thais ehlert
Khaia Felipe Pafla
Larissa das Santas Marcelino.
Lucas H. Meier
Vandré N, de Almeida
Luiz Felipe A. da Silva
Luiz Narlach
Marciane Harnburg
Maican Plaszai
Maria H, Berri
Miria Rademel
Margana Maiachi
Odimir Lescowicz
Rauline Daugs
Raulina Esbiteskaski
Regis Hornburq
Raberta Caroline Kuster
Rasangela J. W. Franzner
Claudia Hanesen
Ruan Carias Alves
Sandra S. S. Bruch
Tereza G. Bankawski
Tereza Saplinski
Tiara A. da Silva
Taiana A. da Silva
Valdir Bertaldi
Veranicia Maria B, Iorri
Vilma A. da S. Lipreri
Werne Stahl
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News de beleza:
Canetas esmalte decoração Risqué

Essa é uma novidade
.

para as garotas que são

completamente apaixonadas
por esmaltes. A Risqué
lançou uma linha de canetas
esmalte para decoração'.
A coleção é composta por
cinco cores- Branco Neve,

. Preto Noite, Ouro Glam,
Verde Tropical e Rosa Floral.
- e dá pra brincar de fazer
vários tipos de arte como

ilores, oncinhas, desenhos
geométricos, francesinha,
etc. E sabem o que é melhor, girls? Para remover o "trabalho" das unhas não é preciso retirar o
esmalte, viu? Basta apenas passar um algodão umedecido. Rápido e prático, né?!

? OCPll
www.ocponline.com.br

e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br
FOTOS REPRODUÇÃO

I

Está
começando
a esfriar...
Quem aí não fica louca com
esse tempo que ora está frio,
ora está calor, hein? Eu fico!
Principalmente porque se torna
quase impossível acertar na
produção, não é mesmo? Então
como proceder nesse momento
para não suar em bicas caso

estejamuito quente, ou pegar
um resfriadinho porque não se

agasalhou bem para o friozinho

temporário? Quer uma dica?
Aposte nos lenços!
Versáteis e fáceis de carregar
na bolsa, os lenços não só dão
um up ao look como também

ajudam a esquentar caso fique
frio. Se esquentar, é só tirar o
lenço e pronto!

Separei algumas produções com
os lenços para inspirar, girls!

.

!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email_com perguntasl,ldwvid�sltJl!I'��gestõ<JWEkcreva para: micamacho@monalisadebatom.com
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Buxixo
Fala sério! Nem os pertences pessoais da funcio

nária da casa o delinquente respeita. Tira objetos da
bonitamansão dos pais para comprar o que não deve
e aindamexe nabolsa da pessoahumilde que Ihepres
ta serviço, Um caso de polícia!

BOD1dia!
Bom dia! Hoje é. terça-feira,

dia 16 de abril, Dia Mundial da
Voz! Vixi...

·

Mais dois findes e
. ,

estaremos em maio. o tempo
está voando. baixo. Uma super
terça-feira para você e que a sua
semana seja maravilhosa, Afinal,
somos aquilo que pensamos que
somos e, claro, plantamos! E va

mos à coluna mais lida de toda a

região. Mas antes, uma frase para
você refletir: "Educar uma pessoa
apenas no intelecto, mas não na

moral,
. é criar uma ameaça à so

ciedade" (Theodore Roosevelt).

Calçadas
Depois do registro aqui na

coluna, recebi alguns e-mails,
mensagens e telefonemas infor
mando que a maioria das calça
das que estão sem condições de
uso nas ruas Jorge Czerniewicz
e Roberto Ziemann pertencem
a grandes empresários da cida
de. Segundo informações, eles
foram notificados várias vezes e,
mesmo assim, fazem bico doce.
Não estão nem aí para o proble
ma. Vamos ficar de olho. Se não
tivermos melhorias, embora não
seja a minha praia, daremos no
mes aos bois. Anotado!

1

1
[
I

I
I
'!
\
)

GALERA José e lIete, Geraldo e Apolônia, Nelson e Bernadete, Marcos e

Ivanir, Geovani e Talita, Jeferson e Gislaine, Guilherme e Débora, da turma
Amigos do Vinho, comemorando dois anos de fundação

Hummm!
Eu disse que se a Níyea Carvalho fosse para o

Warung iria logo se arrumar por lá. A gente sabe

que ela não fica sozinha pormuito tempo.

Ganhador
.

o grande ganhador da camisa da equipe futsal
CSMjMannesjPré-Fábricar foi Nilto Drechsel. A

promoção foi realizada pelo colunista.

Niver
Hoje, quem bate as taças e faz tim tim é o en

genheiro e ex-vereador Afonso Piazera Neto. Os

cumprimentos da coluna.

Vai ser showt
As reservas de mesa para ala Noite do Blues,

que rola dia 26 de abril, noRestaurante Lehmann's,
quase esgotaram no primeiro dia. Mais informa

ções no 3376-4822 e 9958-0807.

ENCONTRO Sexta-feira, o dr. Vicente
Caropreso foi conferir o segredo do

tempero da "dobradinha" do amigo
Alberto Correia, no quiosque da Dipil.
Encontro concorrido!

Milão
Lurdes Freiberger e a filha

Thayse, diretoras da Bell Arte,
estão na Itália. Foram conferir
a importante Feira de Móveis
de Milão. Retorna,wlcjij_k g�.'

MUNDO DOS BRINQUEDOS

... 47U1O-8f1B

Moa Gonçalves

�JtatI/JtfHde e (j5Jiiff�*"
3370-3242

NAS RODAS

Dieter Janssen, a esposa Zélia
e a prole aproveitaram o lindo

.

domingo de outono para saborear
com os amigos as delícias do
Restaurante Park Aurora.

.. .. ..

Quem também deu rasante por lá
com a família foi o empresário, e
na hora de folga gaiteiro dos bons,

Reiner Modrb.
.. .. ..

A Biodora também sinalizou
sua participação e será
uma das parceiras da 6ª
festa do Champanhe,
dia 15 de maio, na Epic .'

�
\�

DIPIL
SACo 0800 702 5152

Rua José .Jeeurno Correia, 1300, Km13
Industn'aJ Zefenno Kuklinsk:
Massaranduba - se - Brasil

WWw.dipil.com.br .

Fofocófromo \

Contaram-me que aquela bela
e bem nascida estudante de Medi
cina da urbe estava na Praia dos

Amores, no último domingo, e foi
almoçai em clima de love com um

gringo no Mundo Selvagem, em
BC. Segundo os linguas de velu

do, por enquanto os belos só estão
se conhecendo. Antenas ligadas e

depois eu conto tudo.

(47) 3370-3330
:ftlli!(L.#"""'@i,fi�,�1i1j �\'i.hI dI!,,\'l

Que tal?
o pessoal que vai pilotar a cozinha da Feijoada do Ju

ventus, sábado, dia 20, está sugerindo aos proprietários de
restaurantes da urbe sorriso um apoio extra: emprestar um
funcionário sem custo para a equipe. Seria uma maneira de
contribuir com o clube e ainda fazer aquele grau. Que tal?

/VfAURICIO HERMANN

TIM TIM Liomar Mesch e

Patrícia Weirich continuam
recebendo os parabéns
pelo aniversário de 17

anos de casamento

VARIEDADES
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j

I
1

Ciclovias
A Dra, Rita Grubba tem razão ao comentar dia desses na rede

social que os ciclistas estão ignorando as ciclovias. Amaioria ain
da prefere circular entre os carros e usar as calçadas. Reclamam
da falta e; quando têm, desdenham.

TE CONTEI de Mulher Tomate. Logo,
logo teremos a Mulher Nabo.
É o fim dos tempos!

CLEITON METZGER

1
i

j
\
i

.. A eterna musa

jaraguaense, a professora
Morgana Maiochi, é a mais

festejada aniversariante
de hoje. Tim tim pra
você, amiga!

.. O atleta Neni Wolf

larga bicicleta, tênis, tiara e

afins e veste o avental.

Hoje ele lidera a cozinha
no grúpo Loks .

BALADA Carla Daiana da Silva abre
o sorriso nos corredores da London

.. Dia 4 de maio rola, na
Igreja Matriz São Sebastião;
a tradicional Galetada da

Apae.

.. Dani Didzian e Juliano
Flor também vão conferir
dia 26, no Lehrnann's, a
1 ª Noite do Blues.

.. Depois da Mulher
'Melancia, Mulher Pera,
Mulher Chiclete, Mulher
Melão, Mulher Moranguinho
e etc, as modelos agora
disputam a tapa a patente

.. Excelente terça-teira e

cuidado: você está sendo
filmado.

.. Com essa, fui

f
r

1
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Tirinhas

Piadas

Cantando mal

Amulher do Luiz adorava cantar, mas o problema é que ela cantava

mal pra burro. Toda noite, depois da janta, era aquele martírio. Ela
começava a cantar e o Luiz saía de fininho para a varanda.

Uma noite ela se manca e, magoada, pergunta ao marido:
- Querido, você não gosta de me ouvir cantar?
Ele responde:
- Querida, eu adoro ouvir a sua voz cantando só para mim!
Ela retruca:

-·Então, se você gosta; porque vai sempre para a sacada?
Ele responde:
- Eu só quero ter certeza de que os vizinhos não pensem que eu

estou batendo em você!

Cinema
Prógramação de 12 a 18/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Oblivion - Legendado - 14h, 16h30,
19h,21h30

ARCOPLEX2
• G.I.Joe: Retalhação - Legendado -

16h50
• O Lado Bom da Vida - Legendado .-

14h30, 19h10, 21h30

ARCOPLEX3
• A Hospedeira - Legendado - 19h,
21h20

• Os Croods : Dublado - 15h; 17h

JOINVfLLE

• GNCGARTEN
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUB

• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 22:10 - LEG

• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB

• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 - NAC

• Angie -17:1019:3021 :50 - �EG _
o

• Os Croods - 13:10, 15:10 - DUB
• Mama -14:40,17:00,19:10,21 :20 - LEG

,
• Oblivión - 14:15� 16:45, 19:20, 21:40 - LEG

..
' G. i. Jae: Retaliação (3D) - 16:20 - DUB

• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:00, 21 :30 - LEG

• Oz - Mágico e Poderoso (3D) - 13:45 - DUBo

• GNC MUELLER

• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB

• G. i. Joe: Retaliação (3D) - 21 :50 - LEG

• Os Croods (3D) -13:15, 15:20, 17.:30 - DUB

• Invasão a Casa Branca - 19:00, 21 :30 - LEG

• Jack - o Caçador de Gigantes - 14:00, 16:30 -DUB
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:15, 21 :40 - LEG

Angie
Angie (Camilla Belle)

é uma jovem artista:
brasileira que vive
com a mãe (Christiane
Torloni), com quem
tem um relacionamento

desgastado. Um dia, ela
resolve fazer'uma viagem
pela Califórnia. Ao longo
do caminho, conhece
e faz amizade com
Chuck (Andy Garcia),
um andarilho que vive

isolado, e o policial David
(Colin Egglesfield). Logo
passa a trabalhar na
lanchonete da prima de
David (Juliette Lewis),
onde tenta resolver seus
conflitos internos.

Sudoku

"-

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Aquele que recolhe um a um

2. Instituto de estudos superiores / O símbolo quí
mico do tálio

3. Maneira como nos devemos comportar na socie
dade / Abreviatura de senhora

4. Arquivo Nacional/Apalpar, para apreciar ou co-

nhecer
5. Nicho doméstico, com imagem religiosa
6. Participar de uma ideia, uma opinião
7. (Gír.) Embriagado / Aquele que monta cavalo ou

boi não domesticado e permanece sobre o ani
mai o máximo de tempo

8. Pássaro de corpo vermelho e asas pretas / (Mus.)
Um sina! para alteração do tom de uma nota

9. Desanimada
10. Aquele que cura, doutor /1,005, em algarismos

romanos

11. Nascente / Homem que tem filhos
12. Região Administrativa / Bagdad é a sua capital
13. desacerto, engano / Sulcar terras.

VERTICAIS
1. Móvel para deitar ou dormir / Carne magra entre

13
o couro e. a manta do costilhar, a primeira a ser

retirada quando se cameia a rês
2. Sem acento tônico I Suprimif qualquer limitação
3. Transferência Eletrônica Disponível/Dividido pro-

porcionalmente
-

>

•

4. Registrado por escrito / Designação carinhosa do
irmão do pai ou da mãe

5. Ato de soltar o M de j Bebericar
6. Uma alternativa / Mensagem que uma pessoa

envia para outra através do celular / American
Airlines

7. Ave pernalta de grito estridente / As letras que se

param o O e oS
8. Cidade do Pará, próximo a Itaituba, no Sudoeste

do estado / (Barão de) Industrial, comerciante e

banqueiro gaúcho (1813-1889), um dos pionei
ros no desenvolvimento da economia do país

9. Que recebe muita luz 7 O ChefAnquier, cozinheiro
e apresentador de TV.

•
•

II
•

•
• •

•
•

•
•
•

•

2

3

4

.5

6

7

8

9

10

11

12
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PREVISAO DO TEMPO
.

"

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Massa de ar seco
garante mais sol
o dia começa com temperatura
baixa e formação de geada na
madrugada e início da manhã
nas áreasmais altas do Méio
Oeste ao Planalto. No decorrer
do dia, a temperatura se eleva e

o ar continua seco.

AMANHÃ
MíN: 100C
MÁX: 200C

QUARTA
MíN: 12°C
MÁX: 20°C'

Ensolarado

LUÂS
• MINGUANTE 314

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

., CHEIA 25/4

�

QUINTA
MíN:WC
MÁX:-200C

Parcialmente
Nublado

-:»
Nublado

•
Chuvoso

Trovoada
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Cassiano diz ao pai que Samuca deve estar preparado
Rara saber que ele é seu pai. Veridiana incentiva Candinho
a consertar o boneco destruído por Dionísio para presentear
Samuca. Cassiano aconselha Duque a ficar de olho em Hélio.
Ester conta para Samuca que Cassiano é seu pai, e ele reage
de formà negativa. Yvete se aproxima de Duque para sondar

informações sobre ele. Carol incentiva Natália a se relacionar

com Julian'o. Taís e Hélio se beijam. Veridiana esconde de

Candinho a identidade de seu pai. Ester revela a Cassiano

que vai pedir o divórcio. Alberto pergunta a Dionísio por Ester.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Felipe diz a Carolina que sabe sobre a falsa gravidez. Frõ

avisa para todos que o casamento de Carolina será cance

lado. Nando vê Fábio e Juliana se despedindo e fica furioso.
Roberta e Felipe se beijam. Charlõ confirma a audiência com

o juiz, e Dominguinhos tenta convencê-Ia a receber sua aju
da. Charlõ ordena que Olívia e Baltazar mantenham Domin

guinhas no castelo. O advogado de Felipe se preocupa "COm o

depoimento de Vânia, Juliana e Isadora. Dominguinhos foge
pela janela da biblioteca. Otávio invade o tribunal no momen

to em que o juiz dá o ganho da causa a Charlô.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Theo é levado pelos seguranças e Lívia fica' satisfeita.

Márcia e Julinha não conseguem acalmar Érica. Os capan
gas de Lívia observam Helô sair do esconderijo de Morena.

Helô fica tensa quando Creusa comenta que Stenio pode
desistir dela. Berna se preocupa ao saber que não acompa
nhará Mustafá na conversa com a delegada. Jéssica piora e

Barros leva Morena, Lucimar e a criança para o hospital. Os
capangas de Lívia seguem o carro da polícia. Cyla pergun
ta a Bianca se ela está se encontrando com Zyah. O guia
fala para Demir que não sabe como contar para Ayla que se

envolveu novamente com Bianca. Barros percebe que está
sendo seguido, mas não consegue evitar que o carro seja

Flor do Caribe

Carol incentiva Natália a viver um romance com Juliano
o beijo que Juliano (Bruno Gissoni) roubou de Natália

(Daniela Escobar) deixou a bióloga balançada! Tanto que ela
resolve abrir o jogo com Carol (Maria Joana) sobre o que ro
lou. "Filha, apareceu um homem", começa Natália. Esperta,
Carol mata logo a charada e pergunta se o tal homem é o pes-

alvejado. Morena foge com Jéssica no colo. Lucimar liga para
Theo, que fica desconfiado: Érica volta ao Regimento. Theo
é obrigado a se afastar do exército. Élcio tenta se aproximar
de Érica. Morena fala com Lucimar. Wanda se envolve em ' .

uma confusão na rua e é levada paraa delegacia. Russo fala
para R'iva que os papéiscom a falsificação da nova boate

chegarão do Brasil. Waleska passa informações par-a Almir. f

Lurdinha reclama de não conseguir falar com Aisha sobre o

exame de DNA. Peseoço é preso.

• CARROSSEL - SBI - 20H30
Jaime çonversa com Valéria ao telefone. Valéria diz que

tem uma brincadeira para fazer com o fofoqueiro do Jorge:
Eles combinam de se encontrar na sorveteria, Valéria desliga
o telefone, fala que Jorge caiu no plano. Na sorveteria, Valéria
e Jaime se encontram. Jorge os vê e conta a Maria Joaquina.
O mauricinho afirma que alguém tem que falar a Davi, pois
se trata de uma traição. Jorge passa um trote em Davi, conta
que Valéria estava com outro na sorveteria. Valéria fala sobre
seu plano a Jorge. Davi chega à sorveteria e flagrá Jaime e

Valéria tomando sorvete. O garoto fica furioso e os chama de

traidores. As meninas vão à casa de Davi para tentar expli
car o mal entendido, mas ele as expulsa a almofadadas: Na

escola, Valéria tenta se explicar a Davi. Carmen pergunta a

Laura se ela não se sente mal se vingando de Jaime.

• BALACOBACO - RECORD
Desconfiada, Luiza questiona Marlene e acredita que os

bandidos que levaram Dolores são os mesmos do falso se

questro. A artista plástica pede a ajuda de André para investi

gar o rapto da cachorrinha. Diva decide fazer fotos de Dolores

em péssimas condições para assustar a perua, mas Dóris

protege a cadelinha. Mesmo machucado, Norberto declara

seu amor a Isabel, que diz sentir nojo dele. O vilão a agarra
e é arranhado no rosto. Em conversa com Hilda, Violeta con

fessa estar apaixonada por Vinagre, deixando a mãe do rapaz
confusa com a situação. Arthur aceita a proposta de Catarina

e decide marcar um casamento simbólico. Lucas comemora
a notícia. Fabiana debocha de Norberto ao vê-Io machucado.

O vilão decide expulsá-Ia do esconderijo, mas descobre que
Eduardo sabe sobre a ligação dos dois.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Mariana e Di Ferrero

pensam em casar

- Mariana Rios resolveu investir em seu gosto
por moda e abriu o próprio site, o blogMariana
Rios. Namorando há quatro anos com Di Ferre

ro, da bandaNX Zero, o casal, que jámora junto
e usa aliança de noivado, planeja o casamento

para o ano que vem. "Vamos nos casar. Como já
moramos juntos, não temos pressa. Será mais

para comemorar, com uma cerimônia. Sou kar

decista, então vamos fazer algo ligado a isso,
com uma prece, umas palavras", conta.

Bahls diz que não se

ofendeu com Gerald
A semana foi de polêmica sobre o drama

turgo Gerald Thomas ter colocado a mão em
baixo do vestido de Nicole Bahls, do Pânico
na Band. No domingo, o programa exibiu a

matéria emostrou que tudo foi levado nabrin
cadeira e que Nicole não se sentiu ofendida.
As cenas mostraram que Gerald tentava tocar
nas partes Íntimas do ator Ceará, travestido
de Nicole Bahls, perguntando se era mesmo

mulher. E, em seguida, o diretor fez o mesmo
comNicole. Depoisde exibir amatéria, o apre
sentador Emilio Surita deu espaço para que
Nicole Bahls se manifestasse: "Ele fez aquilo
n_o contexto dabríncadeíra.Não vi,mal", disse.

cador. A pesquisadora conta que ele a beijou, mas tenta pen
sar no que ainda pode rolar. "É, ele é lindo.Mas não possome
envolver com ummenino que tem a idade de vocês. Já parou

I-

para pensar nos problemas que isso vai me trazer?", questio-
na. Mas Carol está disposta a dar amaior força para a mãe.

20/3 a 19/4 - Fogo
O foco de suas atenções vai es

tar, no ambiente familiar. Se você
trabalha em casa ou por conta

própria terá um dia mais produti
vo. Hámomentos em quemudan

ças são necessárias: não fuja! No
amor, vai ser fácil romper com um

vínculo desgastado. Cor: rosa.

ii Touro
20/4 a 20/5 - Terra

�

Hoje, vocêpode se transformar
no centro das atenções com facili
dade, graças ao seu charme, ama
bilidade e capacidade de expressar
o que sente. Vai ser fácil captar o
desejo dos outros. Na paixão, ro-
mance mais sólido conta com óti
mas vibrações. Cor: branco .

, Gêmeos
21/5 a 20/6 - ArBom dia para

ganhar dinheiro e investir na con-" -

cretização de suas ideias. Você
terá maior percepção do valor das
coisas, podendo ter êxito com ne

gócios oportunos. Na vida a dois,
relação superficial não terá vez. É
hora de se comprometer. Cor: tons
pastel.

Câncer
,21/6a21/7-Água
,

Lua e Vênus favorecem as re-

lações em geral, podendo contar

com a ajuda ou colaboração de ter
ceiros em todos os aspectos. Mas
evite se envolver emmuitas tarefas
ao mesmo tempo. O setor afetivo
está em alta e um namoro recente

ganha seriedade. Cor: branco.

f!W Leão

... 22/7 a 22/8 - Fogo
,

O astral favorece as questões
que exijam sigilo, concentração e

isolamento. É tempo de se dedicar
a uma atividade que exija planeja
mento e estratégia. Lembre-se de

que o segredo é a alma do negócio.
No romance, laços sólidos protegi
dos. Cor: tons pastel.

Tem coisas que o coração sófalá
para quem sabe escutar.

€hicoXavier

"Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Não é hora de pensar peque
no, mas de dar um salto qualita
tivo em seus projetos. O dia pede
cautela com a concorrência. Há
boas ehances de conquistar algo
que sempre julgou impossível. No
campo afetivo, as suas expectati
vas estão altas demais. Cor: preto.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

"

Bom dia para viajar ou fazer
contatocom gente de fora. Hoje,
você terá sucesso para ampliar
sua clientela e tratar de negócios:
aproveite! O astral favorece as par
cerias ein geral. Nos assuntos do

coração, saberá muito bem o que
deseja. Cor: tons pastel.

I". Sagitário22/11 a21112-Fogo
Este é omomento de demons

trar mais interesse pelo que faz. O
dia revela um transbordamento de
emoções ou problemas que você
vem tentando evitar. Sua vida
amorosa necessita de um pouco
mais de discrição e privacidade.
Cor: tons pastel.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

O trânsito da Lua deixa você
mais sensível às necessidades dos
outros, de forma que terá suces
so para lidar com o público hoje.
Conflitos de interesses podem
prejudicar a vida a dois, então, vi
gie suas palavras e aja com muita
calma agora. Cor: cinza.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

A Lua indica que hoje é um

bom dia para cuidar da saúde e da

aparência. Cuidados com a beleza
estão favorecidos. No trabalho,
pense mais antes de falar. No ro

mance, interesses em comum po
dem fortalecer os seus vínculos de
carinho e afeto. Cor: roxo.

Virgem
. 23/8 a 22/9 - Tim'a
� Excelente astral' para

'

quem
trabalha com o público. Tudo in
dica que você saberá àgradar a sua
clientela. Cuidado com falsos ami

gos. Hoje, você saberá quem são
os seus aliados. No campo afetivo,
é chegada a hora de separar o joio
do trigo. Cor: vermelho.

-

�iPeixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

O segredo do sucesso está em

.se fazer o que gosta. Cuidado, po
rém, com gastos desnecessários
ou desperdicios. Nos assuntos do

coração, há sinal de grande solidez
e estabilidade. Mas, não convém

'

provocar o ciúme da pessoa ama
da agora. Cor: bege.

!
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m 1944,eFa
lançada a. pedra
fundamental do
Salão Cristo Rei

D. Pio de Freitas, Bispo Diocesano de Join
ville, esteve em Jaraguá do SUl para dar a ben

ção na solenidade de lançamento da pedra fun
damental do SalãoCristo Rei, no dia 16 de abril.
A festa foi abrilhantada pela banda de clarins'
doGrupo Escolar são Luís.AAta de lançamen
to dá pedra fundamental foi lida pelo Sr. Lee

poldo Augusto Gerent. A festà iniciou às 9h da
manhã e terminou somente.ã tarde, com diver
sos discursos de autoridades presentes.

O Salão Cristo Rei foi inaugurado em

maio de 1948.

.
-

Sociedade Rio
Novo reabre

Durante a Segunda Guerra Mundial, inú
meras Sociedades deTiro foram fechadas, rea
brindo anos depois, algumas com novas deno

minações. A Sociedade Esportiva e Recreativa
ruo Novo, sucessora da Sociedade de Tiro ao

,

Alvo Rio Novo, fundada em 23 de outubro de

1922, publicava seus novos estatutos em abril
de .1950, evidenciando a prática' do tiro ao

alvo.A sociedade, localizada emCorupá, tinha
à época como presidente Henrique Krueger,
vice presidente Leopoldo Lenz e os demais
membros da diretoria eram: AdolfoAuerbach,
Adolfo Hupke, ErvÍnô Boldt, Rudolfo Fischer,
Heinz Paulo Fuelle, Jens Berthelsen, Otto Ber
thelsen, Luiz Denk, EggonMenzlin.

___J/ocê a
Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos paxa Qcontato@beatrizsasse.com.br.

Bruna comemorou aniversário
de 16 anos no dia 13 e recebeu
o carinho de toda sua família e

do namorado Bruno Marquardt.
Eles desejam muita felicidades

Marcos Bier recebe os parabéns da
esposa Lilian e da filha Débora pelo
aniversário, dia 2 de abril. Desejos de

saúde e paz de toda a família

Michel comemorou 19 anos
no dia 15. Os pais Joacir e
Rosilete, a irmã Micheli e o

cunhado Alencar desejam 'os

parabéns e felicidades

Alan Ricardo Volkmann completa no dia 18 seu

primeiro aninho de vida. Saúde, felicidade e muitas

bençãos são os desejos do padrinhoSandro e da
madrinha Mônica, que o amam muito!

Falililiares
e amigos
parabenizam,
-o DJ Marcelo

.

Hérrnann pelo
seu aniversário
comemorado no

dia 13. Desejam
muita saúde e

felicidades

A esposa Thaylin e a filha Gabrielli,
familiares e amigos parabenizam Charles

Rathunde, pelo seu aniversário no dia 8 de abril.

Desejam muita saúde, felicidade.s e-sucesso

(#W iIIlJ tíffjmq5puf�
. "

No dia 30 de março, Fernando Kanis (D)
comemorou idade nova. Seus pais, Marlise, Fridolino,

Maico e Cíntia, e seus primos Eduardo eBruno,
desejam saúde, felicidades e muito sucesso

Pensando na qualidade de vida, buscando uma

alimentação saudável e valorizando os benefícios de estar
sempre em contato com a natureza, o Centro Educacional

Lonl Emmendoerfer promoveu, no 'dia 23 de março, junto
com os pais e alunos, a reconstrução da horta da escola.
Foram momentos de muita diversão, onde todos tiveram
a oportunidade. de mexer na terra, apreciar as plantas

com um olhar diferenciado e participar de uma integração
entre família e escola. Foram plantadas verduras, legumes,
flores, e feita a limpeza da árvore de Jasmim, que é um dos

lugares mais apreciados pelas crianças. Além disso, houve
." um lanche saboroso, através de um piquenique coletivo.

Para fortalecera parceria escola-família e proporcionar o
melhor para a comunidade educàtiva, também foi realizado
um passeio ciclístico no dia 7 de abril, nas ruas centrais de
Jaraguá do Sul. O Centro Educacional agradece aos que

participaram destes momentos inesquecíveis!
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Para onde vão
os líderes e o RH?

O belga-suíço Didier Marlier; especialista em gestão/
liderança e coautor do best-seller "Engaging Leadershíp', esteve

.

no Brasil recentemente, para falar, sobre corno o mundo corporativo
.

,

vem sofrendoalterações significativas. O especialista apontou as

profundas mudanças que afetam a liderança, os setores de recursos
. humanos, a economia e até a própria forma de administrar as empresas.

Páginas 4 e'5
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Empurre-se para frente
Uma das principais

características das pessoas
de sucesso é que elas literal
mente se empurram para a

frente. A verdade é que elas
se empurram para a frente
em todas as circunstâncias.
Elas leem mesmo sem ter

vontade de ler. Estudam
sem ter vontade de estudar.

Cumprem seus compromis
sos mesmo quando não têm
vontade de cumprir.

Elas forçam sua vontade.
Dominam sua vontade. Elas
não se deixam escravizar

pelos caprichos de uma

preguiça e não caem na

tentação de deixar para
depois. Elas fazem na hora
o que deve serfeito. Elas se
empurram para a frente!

Muitas pessoas de
sucesso com quem conversei

e para quem mostrei minha
admiração pela capacidade
que possuem de fazer as

coisas, de empreender, de
estar presentes, de parti
cipar, de se comprometer,
me disseram, com toda
a sinceridade e clareza,
que se fosse somente pela
disposição de ir, estar ou
fazer, jamais fariam. Elas
me confessaram que sentem

preguiça; vontade de não ir;
vontade de não fazer, mas
que vencem essas preguiças
e faltas de vontade simples
mente indo, fazendo. Ou
seja, elas se empurram para
a frente. Elas acordam cedo.
não porque não tenham
sono ou porque detestem
dormir ou ficar na cama.

. Elas simplesmente acordam
cedo porque se empurram

para fora da cama!
A determinação de se

empurrar para a frente
quando a vontade e as

demais pessoÇls querem
empurrá-las para trás ou as

deixar paradas onde estão é
o grande segredo do sucesso

dos empreendedores, dos
que fazem a diferença no

mundo, na empresa e mes

mo para outras pessoas.
Muitos de nós pensamos

que pessoas vencedoras são

pessoas de sorte e apenas
sorte. Achamos que as coisas

para elas são sempre fáceis
e que elas têm uma vontade

especial de fazer e empre
ender. A verdade porém é
outra. Gostaria que você

prestasse atenção às pessoas
de sucesso de qualquer área !

de atividade e constatasse

essa verdade. Elas se empur
ram para a frente. Elas vão .

Elas não se acomodam. Elas
se desafiam a todo instante

para continuar caminhando
e vencendo.

E você? Para onde você
se empurra?

Pense nisso. Sucesso!

A verdade é que elas se empurram
para a frente em todas as

circunstâncias. Elas leem mesmo

sem ter vontade de ler. Estudam
sem ter vontade de estudar.

------------�---------------------___;

Atitude

Trabalhar demais

pode ser uma fuga.
A dedicação excessiva pode ser sinal de que algo não

vai muito bem na vida pessoal

FONTE

MulherUOL

Pense em qual seria seu

emprego dos sonhos.

Agora, imagine que você

conseguiu conquistá-lo.
Parece que nada mais irá

preocupá-lo, certo? Erra
do. Com o passar do tem

po, é inevitável sofrer uma

frustração ao descobrir

que não há empresa livre
de problemas --ou de che
fes ruins e que não vão com
a sua cara. Quando se trata

de algo tão idealizado, a

decepção sempre é maior.
Além disso, a grande pai
xão pelo trabalho pode le
var a uma dedicação exces

siva e problemática.
"Amar o trabalho pode

levar o profissional a ter
.

mais energia e satisfação,
mas tudo que é em excesso

é negativo. É preciso tomar
cuidado para não deposi
tar todas as fichas no em

prego", diz a professora Re-.
.

nata Maglioca, do Progep
(Programa de Estudos em

Gestão de Pessoas) da FIA

-USP (Fundação Instituto
de Administração da Uni

versidade de São Paulo).
"Quando se coloca muita

expectativa, ele .acaba ten

do um peso enorme na sua

vida, o que' costuma gerar
ansiedade, autocobranças

:; TALENTO ESUCIlSSO I TERÇA-FEIRA, 16DEABRILD�:2�:t}

e culpa, caso algo não saia

como o planejado", diz.

Dedicação para
compensar outras

áreas

Segundo Lucia Olivei

ra, pesquisadora e pro
fessora de Recursos Hu

manos e Comportamento
Organizacional do Ibmec
do Rio de Janeiro, é co

mum que pessoas com a

vida pessoal insatisfató
ria transfiram todas suas

expectativas para o tra

balho. "Sem perceber, ela
pode se dedicar demais
não por amar o trabalho,
mas por não estar con

tente com a vida. Para

compensar a falta de algo,
a pessoa fica tão absorvi

da pela profissão que se

esquece da vida pessoal,
que acaba sendo ainda
mais prejudicada", afirma.

Como não deixar que

o sonho vire pesadelo
- Ao receber a oportu-

.

nidade de trabalho dos

sonhos, é preciso ter ma
turidade profissional e se

preparar antes que ele se

torne um pesadelo, segun
do a psicóloga Ana Cristi
na Límongí-França, pro
fessora

.

do departamento
de administração da FEA

(Faculdade de Economia,

Administração e Contabi

lidade) da USp, diretora do
Núcleo de Estudos ,e Pesqui
sas em Gestão da Qualidade
de Vida no Trabalho ecoor
denadora da FIA. "É preciso
ter uma preparação para
amar demais, senão você
entra em estafa, adoece, sua
produtividade cai

�

e você

rompe vinculas com pesso
as importantes'; afirma.

Para evitar o estresse

e a frustração, o ideal é en
contrar um emprego que
você goste muito, mas que
não seja seu único canal
de satisfação. Para Lucia,
do Ibmec, é fundamental

equilibrar outras áreas da
vida. "Não devemos nos

esquecer da família, dos

amigos, de ter um hobby
e momentos de lazer. Ter
uma só preocupação e um

núcleo de contatos pode
ser problemático', afirma.

"Amar o trabalho pode levar o pro.
físsíonala termais.energia e satisfação,
mas tudo que é em excesso é negativo,'É

.,preciso tomar cuidado para não
depositar todas as fichas no emprego"
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Am.bição demais pode destruir
• •

uma carreira promissora
A ambição é valorizada. Mas, quando passa dos limites, deixa de ser qualidade

e passa a ser defeito

A ambição é propulsão para vencer na vida, ao contrário da ganância, que cega a pessoa para valores morais e éticos

FONTE ambição é valorizada pe
las empresas. Mas, quando
passa dos limites, deixa de
ser qualidade e passa a ser

defeito, prejudicando o pro
fissional que, mesmo tendo
talento e boas chances de

crescimento, acaba malvis
to no trabalho e até no mer

cado em que atua.
A importância da

ambição
"A ambição faz bem. No ce

nário atual do mundo corpora-

tivo, onde impera o dinamis
mo e a inovação, não enfrentar
desafios não é a melhor esco
lha. Se não houver ambição,
a tendência de acomodar-se é
maior. Para quem anseia um

lugar de destaque no mercado
é necessário assumir riscos';
diz Fernanda Campos, dire
tora-executiva de desenvolvi
mento de negócios.

Ao concordar sobre a

importância da ambição
profissional, Sílvio Celestino

Mulher.uo)

As histórias de ambição
desenfreada são comuns

na ficção, e o personagem
ganancioso, quase sempre,
acaba mal. Na vida real,
pessoas que têm essa ca

racterística também têm

tudo para ter um final infe
liz. E não é errado ambicio
nar promoções e aumentos

salariais. Ao contrário: a

-sócio-fundador da Alliance

Coaching- explica que ela é
um dos propósitos de uma

corporação. "Toda empresa

quer crescer; assumir novas

responsabilidades. Portanto,
se o profissional não se preo

cupa em se desenvolver, está
desalinhado com a empresa e

. acabará perdendo o emprego.
Tem gente que só consegue
trabalhar em lugares peque
nos justamente por causa da
falta de ambição".

De qualidade a defeito
Mas se a ambição é

estimulada no ambiente

corporativo, como saber

quando ela passa a ser

prejudicial? A resposta é

simples: quando a pessoa
deixa a ética de lado e quer
se dar bem a qualquer pre
ço. Nesta caso, a ambição se

transforma em ganância. A

ambição também se torna

uma característica perigosa
quando é controlada pelo
ego, segundo o psicólogo
Fábio Munhoz, membro do
IPPA (International Positive
Psychology Association) e

conselheiro da APPAL (As
sociação de Psicologia Posí

ti".a da América Latina).

Não é errado ambicionar promoções e aumentos

salariais. Ao contrário: a ambição é valorizada

pelas empresas. Mas, quando passa dos limites,
deixa de ser qualidade e passa a ser defeito,

prejudicando o profissional que, mesmo tendo
talento e boas chances de crescimento, acaba

malvisto no trabalho e.até no mercado em que atua.

I
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Mercado

o processo de

estratégias deve: 1) criar uma
organização inteligente (em vez de '

manter a inteligência ao nível elitista da

Diretoria), aproveitando essa onda de pessoas
formadas e competentes, querendo jogar mais um
papel de líder; 2) desenvolver a organização e os

liderados: o processo de estratégia, a fim de evitar ao

que me referi como "câncer" (uma multiplicação desorde
nada de iniciativas, ordens e contraordens); 3) acrescen
tar a motivação dentro da empresa. Se me
sinto fazendo parte do processo
estratégico da empresa, vou "vestir
muito mais a camisa" do que se

me considero um simples
peão pago para minha

presença horária.

Liderança e RH:
•

quais S novas

tendências parao
mercado?

o belga-suíço DidierMarlíer; especialista em gestão e liderança, aponta como o estilo de liderança' e a
gestão têm que evoluir para que as empresas sobrevivam à ruptura da economia

mundo não para. A frase não

poderia ser a mais clichê, mas,
sem dúvida, é uma das mais

verdadeiras. E se "o mundo não

para", os elementos presentes
. nele também não.Através dessa

evolução e constantemudança, a
nossa vida é diretamente afetada
em diversas áreas. Às rotinas de

trabalho, a sua carreira, o dia-a-dia das empresas, todos eles
estão inseridos nesse contingente que está àmercê demutações.
Ficar parado no tempo e não se adaptar a essas transformações
pode ser um caminho - sem volta - rumo ao fracasso.

O belga-suíço Didier Marlier, especialista em gestão/
liderança e coautor do best-seller "Engagíng Leadershíp',
esteve no Brasil recentemente, para falar, sobre como o

mundo corporativo vem sofrendo alterações significativas.
O especialista apontou as profundas mudanças que afetam a

liderança, os setores de recursos humanos, a economia e até
a própria forma de administrar as empresas.

O termo liderança virou moda. Todo mundo hoje quer
ser ou ter características de um líder. Porém conforme o

especialista é preciso avaliar até que ponto isso é positivo
e negativo dentro de uma organização. Marlier pontua que

. essa é uma das características de um mundo em plena mu

dança. Antigamente, o conhecimento era a arma do poder
entre as mãos dos "chefes". Hoje em dia o conhecimento
está na ponta dos dedos de qualquer um que tem acesso à
internet. As grandes escolas (Harvard, M.I.T. etc.) colocam
seus cursos de graça nos seus websites e grandes ONG estão

espalhando aulas para todos. Recentemente, um dos estra

tegistas da Cisco viu que uma das 5 maiores revoluções do

próximo futuro ia ser a democratização do ensino ... Espero
que ele tenha razão. Mas isso faz que a "arma do conheci
mento" caia das mãos dos líderes e que todos hoje se sintam
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dizendo é o seguinte: Sim, continuará sendo o papel da di
retoria de "adivinhar o futuro" para os cinco próximos anos.

Essa diretoria criará um maravilhoso PowerPoint, estabele
cerá planos e roadmaps. Isso é a moda antiga de fazer e que
funcionava nos tempos "simples e 'COmplicados".

Em ambientes "complexos e caóticos" essa estratégia de
dinossauros não é suficiente. Teremos que passar do concei
to de estratégia, como um documento estabelecido por uma
elite (diretoria) e planejar os próximos anos (e não só a dire

toria) para qualquer futuro que seja, em vez de adivinha-lo.
Conforme Marlier existem várias empresas em diferentes

níveis que estão "à caminho" de co-criar com seus funcionários.
- Mas por exemplo, durante uma recente visita a "Vagas.com" do
Mario Kaphan me impressionou bastante: Todos os funcioná
rios estão convidados a participar do processo de elaboração
da estratégia, não tem hierarquia, etc ... É uma empresa que vou
continuar a estudar. Mas posso mencionar também a Nextel

(quando era liderada pelo Sergio Chaía), a Elekeiroz do Marcos

Dernarchi, a Dow do Pedro Suarez, por exemplo.
Esses líderes estão convencidos que tem que criar em- .

presas inteligentes, alinhadas atrás de um propósito supe
rior e comum, onde a informação flui rapidamente e as pes
soas, cada pessoa se sinta "dono do negócio" e autorizada a

liderados estão se disponibilizando para assumir mais tare- pensar estrategicamente.
fas e papel de liderança. Outro campo é a "economia de rupturas" é precisamen-

Então, muito mais pessoas estão se disponibilizando a te o motivo dessas mudanças profundas e necessárias em

assumir um papel de liderança e esta é uma coisa excelen- termos de estratégia, organização e liderança. Antigamen
te por si. Agora, seguindo a metáfora, temos que ter certeza te, seus competidores estavam identificados e sua empresa
que eles ajudam de verdade essa diretoria, dando mais capa-

/ tinha tempo e recursós para reagir contra os movimentos
cidade de processar informações. deles. Isso foi até um passado recente. Lembro-me da ob-

O especialista destacou que empresas que acham que só sessão, da fixação que os concorrentes da Apple na área,
a diretoria faz estratégias são dinossauros. "Em uma empre- por exemplo, de telefones, tinham sobre o provável próximo
sa, muitas pessoas não estão interessadas ou não tem a com- passo da empresa do Steve [obs, Ele tinha conseguido "fixar"
petêncía, a curiosidade para estabelecer estratégias. Então as mentes e as energias delas sobre o que ele ia ou não ia
não adianta "forçar" eles a co-criar a estratégia. O que estou fazer, impedindo lhes de estar realmente criativos.

mais capazes a tomar decisões e liderar.

Especialista estabeleceu um paralelo: está sendo estima
do que o cérebro humano recebe e processa 11 bilhões de
bits de informações por segundo! E sobre esses 11 bilhões, o
cérebro "consciente" apenas consegue tratar entre 50 e 70 ...

A comparação que faço é que, numa empresa, a diretoria faz
o papel deste cérebro consciente. O problema e o perigo são

que, hoje em dia, com o aumento da complexidade, dos ris
cos de caos, das oportunidades e ameaças de rupturas (tec
nológicas, sociais, políticas etc ...) esse cérebro consciente
deveria ter capacidade de processar muito mais que 50 e 70
de informação a cada segundo.

As boas intenções estão lá, as competências também. Os

A boa notícia está que, muitos

(não todos) liderados estão dis

postos e capazes de fornecer esta
matéria cerebral extra que falta

para a diretoria.
I

Economia de Ruptura
A Economia de Ruptura terá três consequências maiores sobre as empresas e as desafia

rá em três níveis:

1) Estratégia:
No momento a estratégia é o privilegio da diretoria. Incons-

cientemente, trata-se de "adivinhar o futuro". A estratégia acaba
sendo um documento, acompanhado de planos de ações e "roa-

dmaps" para que essa "aposta no futuro" se realize. Esse doeu-

�menta, feito em isolação do resto dos funcionários, terá que ser

<�,•."vendido" para eles depois pela Diretoria. �
A Economia de Ruptura com suas oportunidades pega "na

hora" e suas ameaças "imediatas" requerem uma proatividade
superior e, caso essa tenha falhado gera uma reação muita mais

rápida. A solução está em criar uma"organização inteligente".

2) A organização:
Uma organização de tipo piramidal e hierárquica não apoia a mudança de estratégia para

o processo de estratégias. Ela continuará exigir a seguir a linha de comando hierárquica, impe
dindo iniciativas e atrasando o tempo de reação.

As organizações mais capazes de se adaptar na Economia de Rupturas serão mais "orgâ
nicas". Elas terão um forte propósito estratégico compartilhado (continuando a metáfora do

corpo humano, seria "nos manter vivos"), menos hierárquica e burocracia. As pessoas estarão
encorajadas a conectar mais entre elas. Um Google vem obviamente na mente.

Fonte' Administradores
I ' ,

. J

j

3) Liderança:
E nada disso acontecerá se permanecemos com os dois "pecados mortais" da liderança

brasileira:
- A distância do Poder: onde tanto os liderados e seus lideres mantêm uma distância

formal e informal entre eles, criando desconfiança, controle, burocracia e medo. Isso esta

totalmente retro guarda e não cabe dentro do esquema organizacional de uma empresa de

ruptura.
,

- Medo do conflito e evitando feedback: o conflito criativo será necessário para criar rup
turas ou se defender contra elas. Evitar, tentar de adivínhara resposta que o chefe quer ouvir
são comportamentos herdados dos tempos da escravidão e não estão mais toleráveis nas

empresas do futuro.
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As consequências de uma carreira
sem limites

De dores de cabeça a graves
problemas de saúde, o estresse traz
consequências tanto na vida pes
soal quanto na profissional. Se a
fase de separação de um casal pode
prejudica-los no trabalho, o excesso

de horas extras na empresa, por sua
vez, também afetará negativamente
as relações pessoais e a rotina do lar.

Como já é de praxe, comparti
lharei com você, leitor, a história de
um amigo meu. Apesar de ser um
pouco extrema e aparentemente
incomum, na realidade, casos como
o dele são mais frequentes do que se

imagina.
Ricardo é especialista em Tec

nologia da Informação e, na mi
nha opinião, um dos melhores que
conheci nos meus vinte e poucos
anos de carreira como headhunter.
Ele possui diversos cursos, certi
ficações e especializações que na
época o tornavam muito especial e
requisitado no mercado de traba
lho. Resumindo, ele tinha compe
tências técnicas raras na sua área
da atuação e por isso tinha um bom

cargo numa multinacional, com
um salário ainda melhor.

No entanto, por ser o único
da área que tinha determinados
conhecimentos, também era quem
mais trabalhava por conta disso.
A quantidade de projetos e tarefas
que realizava eram incontáveis,
sem falar nos pedidos de ajuda dos
demais colegas que acabava res

pondendo, mas no início ele não
mostrava desmotivação e conseguia
cumprir com todos os seus compro
missos e prazos.

Nesta época, Ricardo já deve
ria ter quarenta e poucos-anos,
três filhos e uma esposa. Mas ele,
na verdade, era realmente casado
com a sua profissão. Simone, a sua

l'

esposa, já havia se acostumado com
o marido chegando tarde em casa

todos os dias, trabalhando sexta à
noite, sábados, domingos e de vez

em quando nos feriados também.
Era comum desmarcar viagens em
cima da hora para finalizar proje
tos da empresa. Mas, por incrível
que pareça, ele pouco se queixava.

Após alguns anos, Ricardo co

meçou a apresentar problemas de
insônia e tensões musculares que
o obrigaram a tomarmedicações
regularmente. Suas olheiras estavam
mais profundas e sua aparência,
cansada. Na mesa de almoço, seu
assunto era o trabalho, afinal não
tinha tempo para realizar outras
atividades, nem mesmo no final de
semana. As poucas horas livres que
tinha eram destinadas a descansar
em casa, de preferência em seu quar
to, com as luzes apagadas e sozinho.

Preocupada com o marido,
Simone o forçou a consultar-se
com psicólogos e psiquiatras, que
o diagnosticaram com depressão.
Seu comportamento no trabalho
mudou e seu desempenho também.
Ele passou a confundir tarefas e es

quecer outras. Tornou-se introspec
tivo e pouco falava durante o dia.
A situação piorou tanto que ele

precisou ser afastado do trabalho
por questões sérias de saúde. Ficou
meses fora do mercado sendo trata
do e sem poder realizar atividades
sozinho.

Os nomes destes personagens são

fictícios, mas a história é verídica. O
excesso de trabalho e muita pressão
podem provocar esses resultados em

qualquer profissional. É preciso ter

consciência dos próprios limites e

manter uma relação transparente
com seu gestor para não deixar a

situação chegar a este ponto.

Se a fase de separação de um ca

sal pode prejudica-los no trabalho,
o excesso de horas extras na em

presa, por sua vez, também afetará

negativamente as relações pessoais
e a rotina do lar.
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Atenção
Gentileza como
ferramenta para

eficiencia
Ser gentil com metas e objetivos faz com
que os desafios encontrados no caminho

sejammelhor percebidos e encarados

FONTE

Administradores

Ser um profissional alta
mente eficaz requer disci

plina. Seja em momentos de

crise, nas dificuldades diárias

que nos impedem de manter

a postura ou hábitos preju
diciais para nossa carreira, é

preciso praticar algumas re

gras todos os dias para chegar
a esse nível de competência.

Saiba administrar seu

tempo
O tempo, cada vez mais

escasso, pode se transformar
em um problema para aqueles
que não sabem conciliar suas
atividades com seus compro
missos. Por isso, é legal ter
uma agenda sempre em mãos
e não se confundir na hora de
marcar reuniões, idas ao ban

co, médico, fazer ligações de

negócios, etc. O cumprimento
desses procedimentos deter
minará quase 80% da produ:
ção do seu dia de trabalho.

Defenda a empresa
Como é compensador tra

balhar em uma empresa que
nos faz nos sentirmos em casa.

Isso demonstra que o ambiente
de trabalho é bastante confor-

tável (não estou falando de ca

deiras de luxo e auxiliares aos

seus pés), sadio e as pessoas
tem uma troca de energias fa
vorável. Assim, o colaborador
sente-se um pouco dono da

empresa, e não admite que nin

guém fale mal dela.

Aprenda a receber
feedback

Não é fácil ouvir ideias e

opiniões contrárias as suas.

Mas, se você não suporta ouvir
críticas ou ordens e se "des
controla" com isso, comece a

trabalhar seu subconsciente.
Uma pessoa altamente eficaz
sente-se honrada em escutar

sugestões e está sempre aberta
a pensar em novos rumos para
seu projeto.

Seja proativo e aceite
desafios

A eficácia está em conseguir
conduzir qualquer projeto ou

oportunidade arrojada dentro
de uma corporação. Um hábito
condizente com essa realidade
é sempre dizer "sim" às propos
tas, principalmente de ideias
novas que possam modificar a
estrutura da empresa ou de seu
setor. Ser proativo é uma das

qualidades emocionais mais

admiradas e que podem fazer a

diferença na hora de uma con-

tratação oupromoção.

Saiba falar em público
Falar bem está se toman

do cada vez mais necessário
aos profissionais da atualida
de, Seja para uma multidão
ou numa pequena sala de reu

nião, você deve saber se im

por e cativar quem o escuta,

independente dos recursos

tecnológicos que possui. Um

profissional altamente eficaz
está atualizado e muito bem
informado sobre o tema que
fala, para que possa responder
a todos os questionamentos
que forem feitos. Além disso, é
essencial estar preparado para
fazer apresentações também
em outros idiomas.

Saiba lidar com situações
de cris�e imprevistos
Profissionais eficazes lidam

muito bem com as adversida
des e são mestres em resolver

situações conflituosas, sempre
mantendo a calma. Pensar rá

pido, não procurar em quem
colocar a culpa (mesmo que ela
não exista) e colocar-se a frente
na resolução dos problemas faz
parte de seu perfil, e são atitu

des muito bem vistas por todos
ao seu redor.

Profissionais altamente efi
cazes são também gentis e rea

lizados. Assim, fica muito mais
fácil conquistar suas metas e

alcançar seus objetivos. E você

pode chegar lá!
DMJLGAÇÃO
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Direitos das mulheres:
a luta continua

Décadas de protestos e reivindicações resultaram em

muitos avanços, mas ainda há para mudar

FONTE corrigir ou afirmar aspectos
da anterior, levando em con

ta a diferença entre os gêne
ros.

Um time de experts
aponta quais são as bandei

ras daqui para a frente. Uma
unanimidade: é preciso legi
timar a feminilidade.

piram outras a se tornarem

lideranças como mudam a

perspectiva alheia com rela

ção ao gênero feminino. Por
tudo isso, precisamos lutar

por direitos econômicos:
as mulheres só têm poder
quando têm independência
financeira."

MulherUOL
.

Desde meados do século

19, há relatos de mu

lheres que discutiam e pro
testavam juntas para melho
rar o mundo. Essa primeira
onda buscava um tratamento

igualitário entre elas e eles

perante a lei. Culminou, 'no
início do século 20, na con

quista do voto feminino.
Na segunda onda, entre

os anos 1960 e 1980, brigou
-se pelo fim da discrimina

ção, o que nos trouxe mais

controle sobre nosso corpo e

nossa vida privada.
A terceira, da década de

1990 até hoje, seryiria para

Em busca do trabalho
flexível

Toya Lorch, __çoaching de
carreira e sócia da Kampas
Coaching e Consultoria, -em
São Paulo

"Vivemos com o peso de
ter de articular interesses

contràditórios: por umlado,
os psicólogos dizem que os

Ocupar mais posições de
poder

Rebecca Reichmann Ta

vares, diretora da ONU Mu

lheres no Brasil: "Quando
estão em posição de autori

dade, as mulheres melhoram
mais a vida de outras mulhe
res do que os homens. Em

poderadas, elas não só ins-

[KOERICH)
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pais trabalham demais e

estão ausentes da vida dos

filhos; por outro, as empre
sas exigem cada vez mais

resultados. No fim, a famí
lia acaba prejudicada. Isso

porque as fronteiras entre o

setor pessoal e o profissio
nal nem existem mais. Faze

mos networking e trocamos

informações de mercado
até na porta da escola das

crianças, conversando com

outras mães. E a tecnologia
nos permite trabalhar remo
tamente.

_'

As mulheres de hoje
precisam que as empresas

aprendam a estabelecer no
vas relações interpessoais
capazes ele favorecer o tra

balho flexível. Atualmente,
funcionários talentosos bus
cam mais um emprego que
se adeque às necessidades

pessoais do que cargos no

alto escalão".

É preciso valorizar a vida
privada

Rosiska Darcy é feminis

ta, pesquisadora e escritora,
autora de Elogio da Diferen

ça (Brasiliense) e Reenge
nharia do Tempo (Rocco)

"O mundo do trabalho

engoliu o pessoal. Sofremos
uma invasão muito grande
da vida profissional na pri-

vada. E essa é a realidade

para a maioria esmagadora
das mulheres dos países oci
dentais que trabalham fora.

A solução começa pela
identificação e denominação
desse problema: essa má or
ganização do tempo a favor
do trabalho e em detrimento
da vida privada que vivemos

hoje é uma questão coletiva,
que deve ser amplamente
discutida, e não denota o

fracasso particular de uma

mulher.

Depois, para haver avan

ços, é preciso que haja um

reconhecimento social do
valor da vida privada, que
acabou subjugada pela vida

profissional. O engajamento
das empresas é fundamental

paramudar esse quadro".

Por mais orgulho de ser
mulher

Diana Corso, psicanalista
e autora dos livros Fadas no

Divã e A Psicanálise na Terra

do Nunca (ambos pela Art
med)

"Existe um' repertório da
cultura feminina que renega
mos e escondemos nas últi
mas décadas - e isso prejudi
cou a chamada transmissão

do gênero.
Portanto, uma meta ba

cana para as mulheres de

hoje é legitimar a transfe

rêncía da feminilidade ao

longo das gerações. Minha

mãe e minha avó não me en

sinaram a ser mulher. É algo
que não acontece com os ho
mens. Eles continuam trans

mitindo a cultura masculina
a seus filhos. Dividem um

código de honra - explicando
aos meninos que tal coisa é
de macho e assistindo a par
tidas de futebol juntos, por
exemplo.

Já nós, mulheres, só par

tghamos com nossas filhas
as artes da sedução. Falamos
de cuidados com o corpo e

a imagem: como emagrecer,
alisar o cabelo ... Isso é redu
zir muito nosso repertório.
Há tradições essencialmente
femininas que deveríamos

compartilhar. Nós sempre
estivemos nos lugares mais

importantes da vida: onde
se nasce, adoece e morre.

Assim, construímos um pen
samento tipicamente femi

nino, complexo, que precisa
ser resgatado. Mas, em geral,
não nos orgulhamos de nos

sas antepassadas, porque

julgamos que aquelas mu

lheres eram submissas. Nós
não ocupamos mais um pa

pel de submissão e não pre
cisamos nos envergonhar do
passado."

DIVULGAÇÃO
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"O mundo do trabalho engoliu o pessoal", diz a pesquisadora Rosíska Darcy
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Produtividade

Drible o sono e faça o trabalho render

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência com lançamen_to, 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.
ANALlSTADETI

�

Vivência com o programa INTERSYS e

infraestrutura.

DIAGRAMADOR SÊNIOR
Vivência na função.
NUTRICIONISTA
Vivência nafunção, para atuar em Cozinha
Industrial.

•

PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com vendas. suporte a clientes e

representantes.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência na área de vendas ou televendas.

CAIXA
Vivência.na função.
CONSULTO'R DE VENDAS

Se as manhãs são seu período crítico
de rendimento, confira dicas de
como lidar com isso

FONTE

Universia.com

Em muitas empresas,
as manhãs são o período de
maior cobrança e demanda
de resultados. Porém, para
muitas pessoas, esse horário
é complicado para trabalhar

porque elas simplesmente não
"funcionam" durante a manhã.

Sono, falta de concentração e

dificuldades para raciocinar

logicamente são característi
cas comuns para indivíduos
com essa personalidade. Com
o tempo, alguns profissionais
conseguem livrar-se desses

/

-o
metalll
1ll1ti",.

de planos empresariais de celular.
EXECUTIVO DE VENDAS
Vivência com vendas externas. Possuir
veículo para trabalhar.

OPERADOR DE CAIXA
Não é necessário experiênéia.
Disponibilidade para finais de semana.

OPERADOR DE NEGÓCIOS E CAIXA

JR.
Vivência na área de vendas. Para atuar em

Cooperativa. Residir nas proximidades de
Guaramirim. <'

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.

COORDENADOR DE TI
Vivência com coordenação e programação
de TI.

COORDENADOR DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL
Vivência com liderança, projetos mecânicos,

traços, mas, para muitos, as di
ficuldades persistem.

Se você se identificou e

está com problemas em seu

trabalho por conta dessa ca

racterística, confira algumas
dicas:

1) Em reuniões

A maioria das pessoas,
não apenas no contexto pro
fissional, parece muito mais

inteligente quando está com

a boca fechada. Dependendo
da reunião, manter-se calado

pode ser definitivamente deci
sivo para sua imagem. Se você
não entendeu o que é discuti
do ou tem observações a fazer;

espere para que esse período
de sono e falta de agilidade
mental passe.

2) Dormir mais cedo não
irá resolver

Se você está em um perí
odo de estresse e ritmo· acele
rado no trabalho, ignore essa

dica, dormir cedo com certeza

irá ajudá-lo. Mas para pessoas
com a característica perma
nente, essa mudança não trará
grandes resultados. O proble
ma não é a falta de descanso,
mas que você simplesmente
não consegue render pela ma-

.

nhã. Ao invés de experimentar
outros horários, aproveite esse

tempo extra antes de dormir

para atualizar-se e fazer seu

€érebro funcionar com ativida
des que você não conseguiria
fazer pela manhã, como por

exemplo, ler um livro.

3) Seja produtivo com

tarefas simples
Se pela manhã você tem di

ficuldades para concentrar-se,

aproveite esse período para
fazer tarefas automáticas e

que não exigem muito esforço
mental.

4) Não abuse da cafeína
Tomar café ou energéticos

pode transformar-se em um

ciclo vicioso. O efeito pode
ser exatamente o contrário
do desejado, deixando-o mais

nervoso durante a manhã e

mais cansado durante a tarde.
Por conta disso, procure ali
mentos que são incentivado
res naturais, como o açaí e a

maçã, e consuma-os de forma'

moderada, apenas quando for
muito necessário.

métodos, processos. Conhecimento de
processos mecânicos de Soldagem, Pintura
e Montagens.
COORDENADOR DE PRODUÇÃO
Vivência com coordenação no ramo

metalúrgico.
GERENTE COMERCIAL
Vivência com liderança no comércio.

GERENTE DE LOJA
Vivência com vendas e liderança.
Disponibilidade para atuar aos, finais de
semana.

SUPERVISORA DE FACÇÃO
Vivência na função.
SUPERVISOR DE VENDAS
Vivência na função, ramo têxtil.
Disponibilidade para viagens.
SUPERVISOR DE CORTE
Vivência com supervisão de corte no ramo

têxtil.

SUPERVISOR DE USINAGEM

Vivência com supervisão no setor de

usinagem.

ELETRICISTA
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumáti-ca.
ELETRICISTA INSTALADOR I

MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e
manutenção. Desejável cursq de NR-10,
curso Técnico em Elétrica f Automação
Industrial f Eletrotécnica (cursando ou
completo).
FRESADOR

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência na função.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, ramo metalúrgico.

'

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência em manutenção de compressores
de pistão e parafusos.
PINTOR INDUSTRIAL
Vivência com pintura, ramo industrial.

PROJETISTA
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 o

e 2° turno.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Não é necessário experiência, vagas para 1°,
2° e 3° turno.

CALDEIREIRO

Vivência na função.
CONFERENTE IMOTORISTA
Não é necessário experiência, possuir CNH C.

COSTUREIRA
Vivência na função,

EMPREGADA DOMÉSTICA
Vivência na função.
EXPEDIDOR
Vivência com expedição, ramo metalúrgico,
OPERADOR DE CENTRO DE
USINAGEM
Vivência com Centro de Uslnaqem,
TECELÃO
Vivência na função,
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

CONTRATA:
..... �'" .. -.-,.".�._ � _.,. ' _ - - ..

. _�Ç°l:'�lJ�!��_
ATENDENTE

CONFEITEIRO
.. "- _ .. _"

AUXILlARDE-AUDITORIA

AUXILIAR DE FATURAMENTO

AUXILIAR DE LIMPEZA
- .... �_ .. - ....."'_ .... _ .... ,- "", ..... ; .... , .... _ .. '" .�..... �.. -'.
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OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)
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Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora
Rua 26 deAgosto nO 1916- Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 6b30h às 12h e 13b30 às 16h
EDITALDE INTIMAÇÃO

'

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo

relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa

gar 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 presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser{em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fortem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin

guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade

com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

Protocolo: 43574 Sacado: AGROPECUARlA SARDAGNA lIDA EPP CNPJ: 60,492216/0001-40 Endereço:
RodoviaBR260, Km 55 nOs/no, Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: mAMA - INSTIT1ITO BRASILEI

RO DOMElOAMBIENTE CNPJ: 03,659.166/0001-02 Número doTítulo: 2214601 Espécie: Certidão da Dí
vidaAtivaApresentante: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERAL Data Vencimento: 02/04/2013 Valor.

1.654,10 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43472 Sacado: ALFREDO DEUMA CPF: 666,650309-20 Endereço: Rua Rafael Marangoni
nO 100, Beira Rio, 69270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEffiA S/A CEI CNPJ: OLl49,953/0oo1-99
Número do Título: 131044103 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO
SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 16/09/2011 Valor. 19,094,40 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25'

Protocolo:43600 Sacado:BEATRlCEDANlELEBYlMRDTCPF: 036.412,639-42 Endereço:RuaVereador
Amin Bylaardt n' 43, Nova Esperança, 69270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVADECRÉDITO DE

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMlRlM - CREVISC CNPJ: lO.I43,743/0oo1-74 Número
do Título: 0090110001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO'
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM'DataVencimento: 28/03/2013 Valor: 60,00 Liquidação após a inti
mação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43467 Sacado: CIAUDECIRMAGALHÃES ARAUJO CPF:038351.679-01 Endereço: RuaEr
vino Eggert n« 234, Nova Esperança, 69270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
OLl49,953/oool-69 Número do Título: 131037918 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 24111/2010 Valor.

29,751,36 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$5,00, Diligência: R$24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43470 Sacado: ClAUDIO JOSE PEREIRA CPF: 056389369-31 Endereço: Rua Guamiran
ga n' 100, Ribeirão da Lagoa, 69106-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNP):
OLl49,953/0001-99 Número do Título: 251021679 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 12/05/2011 Valor.

40,431,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 75,34,Diligência: R$ 37,60, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 43440 Sacado: DANIELA ELSARETZIAFFCPF: 936.416,059-20 Endereço: RuaHelmuth Gae
dtke n' 132, Centro, 99270-000, Guaramirim Cedente: SICOOB - SCBLUCREDI COOP ECON E CREDITO

CNPJ: 03,960.Bl9/0001-99Número doTítulo: 157/2012 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por indica
ção Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 26/03/2013 Valor. 300,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43468 Sacado: EDUARDO DENZER CPF: 072.632.129-00 Endereço: Rua Catorze de Abril.nv
321, Centro N0l1e, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: OJJ49,953/ooo1-69
Número do Título: 131039792 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHUiZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 16102/2011 Valor. 20368,60 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 25,56, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43476 Sacado: HS COMERCIO DE AVIAMENTOS I1DA.ME CNPJ: 06.179.627/0001-90 Ende

reço: Rua 1i de Novembro n' 406, Centro, 69IOc8-000, Massaranduba Cedente: MARIA RITA CHlllS11N1
MUSSATTO ME CNPJ: 05.564,675/0001-67 Número do Título: 760-A Espécie: Duplicata de Venda Mer-

cantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 30/03/2013 Valor. 166,00

Líquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43490 Sacado: IVAJ;' JUNIOR JAGIEllO CPF: 027273,259-16 .Endereço: Rodovia Sc 413, Km
05 nO slt», Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: OFICINA MECANlOl JAIR NONES lIDA ME CNPJ:
04,662.120/0001-05 Número do Título: I Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 17/03/2013 Valor. 1.747,06 Liquidação após a intima
ção: R$12,25, Condução:R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,Edital: R$ 22,25Protocolo: 43491 Endereço: Rodovia
SC413, Km 05 n' s/n', Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: OFICINAMECANlCAJAIR NONES lIDA
MECNPJ: 04,662.120/0001-05Número doTítulo: I Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 02/03/2013 Valor. 1.747,06 Líquidação após a
intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43463 Sacado: IVANDRO ANTONIO RAINIAK CPF: 667,449,419-68 Endereço: Rua Tiía Ra

dwanski n' s/n, Guarani Mirim, 69106-000, Massaranduba Cedente: ABS EMPREENDIMENTO MER

CANTIL lIDACNPJ: 01.209,764/0001-25 Número do Título: 666716-1 Espécie: Espécie de ContratoApre
sentante: ABS EMPREENDIMÇNTO MERCANTIL lIDA Data Vencimento: 10/03/2013 Valor: 6.514,92
Líquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 46,63, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43466 Sacado: JAIR ARISTIDES MATUSZENSKl CPF: 035,682,689-90 Endereço: Rua San

ta Luzia n' 100, Braço Direito, 69108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEffiA S/A CEI CNPJ:
OLl49,953/ooOl-69 Número do Título: 750111443 Espécie: Cédula de Crédito)lancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 17/0112012 Valor.

26.550,40 LIquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 70,59, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43137 Sacado:)lillANE CRISTINADO ROSARIO CPF: 056,717,649-55 Endereço: Rua Gui
lhermeTomelin nO 2693, Caixa daÁgua, 69270-000, Guaramirim Cedente: SCHARLENE LUCIARAAMA
RANTECPF: 032,47Ll69-16 Número do Título:OI/OI Espécie: Nota PromissóriaApresentante: SCHAR
LENE LUCIARAAMARANTEDataVencimento: 12/01/2013 Valor. Ll55,70 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 24,26, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43560 Sacado: WJA 1,95 lIDA CNPJ: 02,605.671/0001-06 Endereço: Rua Norberto Silveira

Junior n« 74, Centro, 69270-000, Guaramirim Cedente: MARCIANA Sll.,VEIRA SALVADOR ME CNPJ:
02,609,426/0001-72 Número do Título: 234 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMlOl FEDERAL DataVencimento: 29/03/2013 Valor: 2,626,95 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 43561 Endereço: Rua Norber
to Silveira Junior ne 74, Centro, 69270-000, Guaramirím Cedente: MARCIANA SILVEIRA SALVADOR ME

CNPJ: 02,609,426/0001-72 Número do Título: 233 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 26/03/2013 Valor. 2,541,0711quidação após a intima

ção: R$12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43336 Sacado: MEITRONMONTAGEM ELETROmONICA lIDA CNPJ: 06,769569/0001-
07 Endereço: Rua Leodato Ribeiro ne 60, Schroeder I, 69275-000, Schroeder Cedente: MERZ COMPRES

SORES lIDA CNPJ: 13,601,639/0001-70 Número do Título: 0405,7/50164.0 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen

to: 12/03/2013 Valor: 161,20 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 57,54, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43494 Sacado: MEll\LURGICA TEMUCO lIDA CNPJ: 07,357,076/0001-07 Endereço: Rua
Olimpio Jose Borges ne s/n, Briiderthal, 69270-000, Guaramirim Cedente: FUNDO DE lNVfSI1MENT0

'EM DrREITOS CREDrTORIOS JCP - SULNAO PADRONIZADO CNPJ: 06,270249/0001-29 Número doTí
tulo: 1002616/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO

SA Data Vencimento: 30/03/2013 Valor: 970,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$
19,53, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 43495 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges n' s/n,
Briiderthal, 89270-000, Guararnirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO

RIOSJCP - SUL NAO PADRONIZADO GNPJ: 06270,249/0001-29 Número do Título: 1002671/3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
29/03/2013 Valor. 1.700,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 19,53, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43464 Sacado: NILSO RIBEIRO DA SILVA CPF: 026,739,619-64 Endereço:RuaEmilio Hardr ns
22, Vila Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCErRA S/A CEI CNPJ: OLl49,953/0oo1-89

Número do Título: 131034396 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por lndícação Apresentante: SERGIO
SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 21107/2010 Valor: 24,103,20 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43416 Sacado: ORIVAL MOSCA CPF: 351.474.749-00 Endereço: Rua Estrada Braço Direito

nO sn, Sagrada Familia, 99106-000, Massaranduba Cedente: COTRAPEGE COMERCIO DE TRATORES E

PEÇAS lIDACNPJ: 0s'636.075/oool-04 Número doTítulo: 687-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 27/03/2013 Va

lor 336,00Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 70,59, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43573 Sacado: OSMAR MEURER CPF: 676.296,949-15 Endereço: Rua Fritz PaulJ'echentin n'
235,Amizade, 99270-000,GuaramirimCedente:mAMA - INSTIT1ITOBRASILEIRODOMElOAMBIENTE

CNPJ: 03,659.166/0001-02 Número do Título: 2219601 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante:
PGF - PROCURADORIAGERAL FEDERALDataVencimento: 02/04/2013 Valor. 9.577,79 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43275 Sacado: PAPElARIA MARECHAL LIDA CNPJ: 04.976,342/0001-00 Endereço: Rua Ma
rechal Cestelo Branco n' 7197, Centro, 69275-000, Schroeder Cedente: NILO TOZZO E CIA lIDA CNPJ:
01.956.134/0001-43 Número do Título: 575661-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 20/03/2013 Valor.

454,16 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 25,56, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 2225
Protocolo: 43279 Endereço:RuaMarechal Cestelo Branco nO 7197, Centro, 89275-000, SchroederCedente:
NILO TOZZO E CIA lIDA CmJ: 01.956.134/0001-43 Número do Título: 592579-4Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -' AGENCIA GUARAMlRlM Data

Vencimento: 20/03/2013 Valor. 302,76 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 25,56, Di
ligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43473 Sacado: PATRICIADA SILVA PORTO CPF: 010,226269-14 Endereço: Rua Princesa Isa
bel nO 570, Centro, 69275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 0L149,953/0oo1-69
Número do Título: 251026549 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO
SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Venciroento: 13/10/2011 Valor: 57,663,20 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: H$ 25,56, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43469 Sacado: RAQUEL DE FATIMA MOTA CPF: 049.367,679-36 Endereço: Rua Mare

chal Castelo Branco nO 5770, Centro, 69275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCErRA S/A CEI CNPJ:
OLl49,953/0001-89 Número do Título: 251009503 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por indicação
Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 27/10/2010 Valor:

4Ll73,60 Liquidação após. intimação: R$12,25, Condução: R$25,56, Diligência: R$37,60, Edital: R$22,25

Protocolo: 43513 Sacado: REINAlDO RÜDIGER CPF: 453,721.799-53 Endereço: Rua Hervino Hanemann
ne 201, Avai, 69270-000, Guaramirírn Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMUTIVOS LIDA CNPj:
05,234.311/0001 -39 Número do Título: 0003975304 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante:
CAIXAECONOI\ojlOl FEDERALDataVencimento: 26/03/2013 Valor. 213,29 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25Protocolo: 43536 Endereço: RuaHervino
Hanemann ne 201, Avaí, 69270-000, Guaramirim Cedente: D RT SOM E ACESSORIOS AUTOMUflVOS

lIDA CNPJ: 05,234.3ll1ooo1-39 Número do Título: 0003915204 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Apresentante: CAIXA ECONOMlOl FEDERAL DataVencimento: 27/03/2013 Valor. 407,29 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43471 Sacado: SANDRA MARA GASPAR DA SILVA CPF: 051.401.969-30 Endereço: Rua Gus
tavo Jensen n' s/n, Barro Branco, 69106-000, Massaranduba Cedente: BV FlNANCEffiA S/A GEl CNPJ:
OU49.953/0001-99 Número do Título: 251006647 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 16/10/2010 Valor:

46.673,60 liquidação após a intíiuação: R$12,25, Condução: R$17.7;;, Diligência: R$ 37,60, Edital: H$ 22,25

Protocolo: 43567 Sacado: SUPERMERCADOMEIN FREUND lIDA ME CNPJ: 08.3m603/OO01-54 Ende

reço: RuaExpedicionario Olimpio JoseBorges n° 2321, Avai, 69270-000, Guaramirirn Cedente: INMEIRO
- INSTIT1ITO DEMETROWGIACNPJ: 00.662270/0001-68 Número do Título: 6824568 Espécie: Certidão
da Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERAL DataVencimento: 02/04/2013
Valor: 119,52 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$
22,25 Guaramirim, 16 de abril de2013,
CHRIS1l\ INGE Hlll.EWAGNER, Interventora
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Taneuonato Gr,'esbach
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 360

Centro - 69251-201- JARAGUADOSUL- SC
Notas e Proteste Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/Sc' para a devida ciên
cia ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no pra
zo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

nu oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FlCAM INITMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 243702/2013 Sacado: AGM RESTAURANTE lIDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUS

CH 701- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 69251-000 Cedente: FRIGORlFlCOTOMEUN lIDA Sacador. - ESpé
cie: DMI-N'Titulo: 15597 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$173,72 - Data para pagamento: 19/04/2013-
Valor total a pagar R$249,66 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$173,72 - Juros: R$ 1,36 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243704/2013 Sacado: AGM RESTAURANTE LIDA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUS

CH 701 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 69251-000 Cedente: FRIGORlFlCOTOMEUN lIDA Sacador: - Espé
cie: DMI- N'Titulo: 15564 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$220,BO - Data parapagamento: 19/04/2013-
Valor total a pagar R$297,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 220,60 - Juros:R$I,64 Emolumentos:

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243069/2013 Sacado: ANDERSON LUIZ BUTTURA Endereço: RUAADOLFO FIEDLER 65

APTO 601- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69251-320 Cedente: DELlAGNELW CONSTRlJIDRA

E INCORPORADORA Sacador. - Espécie: DMI - N'l1tulo: 8902/p - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
6,017,52 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$6.109,39 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 6,017,52 - Juros: R$ 22,06 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 243176/2013 Sacado: XIlNlRADOIAR EGER Endereço: RUA JOSE MARCEUNO MUllER

1?2 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 69256-460 Cedente: MEOO'EX COMERCIO E REPRES lIDA Sacador. - Es

pécie: DMI - N' Tltulo: 54664661 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2,577,22 - Data para pagamento:
19/04/2013-Valor total a pagarR$2,657,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2577,22 - Juros: R$ 6,01
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

'

Apontamento: 243060/2013 Sacado: OISSIA FWR E ARTE lIDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO, 1126 SL 02 - JARAGUA ESQU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69253-100 Cedente: DA DECORAM

BlENTAOIO lIDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Título: 0000061895 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
794,57 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$905,94 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 794,57 - Juros: R$ 36,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$'23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 243061/2013 Sacado: CASSIA FWR E ARTE lIDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO, 1126 SL 02 - JARAGUA ESQU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 69253-100 Cedente: D ADECORAM

BIENTAOIO=A Sacador: - Espécie: DMI - NsTitulo: 0000061696 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
794,58 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$698,00 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 794,56 - Juros: R$ 26,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$14,71

Apontamento: 243919/2013 Sacado: COM, IND. E REPRES, H RISTOW lIDA Endereço: RUA PREE JOSE
BAUER, 1300 - VILA RAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 99254-100 Cedente: IBAMA - INSTIT1ITO BRASI

LElRO DO MEIO AMBIENTE Sacador: - Espécie: CDA - N' Tltulo: 222050 I - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$3293,19 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$3.370,67 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 3293,19 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 243674/2013 Sacado: CONSTIlUTORAAlM lIDA Endereço: MALDEODORO DA FONSEOI
1309 SAlA 01- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 69251-702 Cedente: DIFUSO DlSTIl PARAFUSOS EWAlD lIDA

Sacador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 1011139-01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$122,56 - Data para
pagamento: 19/04/2013-Valor total apagarR$192,86 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$122,56

- Juros:
R$ 0,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 243566/2013 sàcado: DIFARMADROGARIA E FARMCIA lIDA Endereço: RUAJOSETIIEOD.
RmE1R0,4016 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 69256-000 Cedente: DlSTRmUIDORABRONZE lIDA EPP Sa
cador: - Espécie:DMI- N'Tírulo: 2709/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$663,15 - Data para pagamen
to: 19/04/2013-Válor total a pagar R$739,V6 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 663,15 - Juros: R$I,32
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$-23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 243565/2013 Sacado: DIOGO JOSE MOSER ME Endereço: RUA URUGUAI, 77 - CENTRO -

laraguá'do S,",SC - CEP: 89251-230 Cedente: CAlMAN INDUSTRIA E COMERCIO DEMALHAS lIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2030043U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2245,17 - Data para
pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$2,319,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2,245,17
- Juros: R$ 4,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência:R$9,96

Apontamento: 243747/2013 Sacado: EDUNAY COM DE CONE lIDAME Endereço: R. MARECHAL FlD
RlANO PElXOTO, 79 - CENTRO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 69251-150 Cedente:AS,C IND E COMROU
PAS lMP E Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0021571/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 747,69
- Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$621,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
747,69 - Juros: R$ 3,73Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 243764/2013 Sacado: FABIO DA SILVA Endereço: RUA ALBINO ZANGHEUNlI68 - NEREU

RAMOS - JARAGUA DO SUL-SC -CEP: 99265-570 Cedente: MAJOKA UNIFORMES IND COM lIDA Saca

dor: - Espécie: DMI - N'Tirulo. 1136 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 206,00 - Data para pagamento,
19/04/2013- Valor total a pagar R$296,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 206.00 - Juros: R$ 0,63
Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 243242/2013 Sacado: FRANCISCO BRUNO SOBRINHO Endereço: RUA PRlME1RO DE
MAlO 251- Jaraguá do.sul-SC - CEP: 99254-400 Cedente: INFRASUL -INFRAESIRUTURA E EMPREENDI
MENT Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 0214566006 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 303,69 - Data

para pagamento: 19/04/2013-Valor total a pagarR$380,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$303,89-
Juros: R$I,92Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: 1l$24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243275/2013 Sacado: FREITAS E lANA EMPREENDIMENTOS IMOBIL Endereço: RUAOU
VIA CHlODINE PRADI48 - Iaragué do SuI-SC - CEP: 69253-440 Cedente: MANTOMAC -COM, DE PECAS
E SERVICOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 0220104660 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
54250 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$616,14 Descrição dos valores: Valor do
ti;;;!o: R$ 542,50 - Juros: R$I,06 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$14,71

Apontamento: 243923/2013 Sacado: HllARlO RICHERT Endereço: RUA ROBERTOZIEMANN, 2201-AMI
ZADE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69255-300 Cedente: mAMA - INSTlTlJID BRASILEIRO DO MElO
AMBIENTE Sacador. - Espécie: CDA - N'Tltulo: 2221701- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7209,92
- Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$7,290,73 Descrição dos valores: Valor do titulo:

R$ 7209,92 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência:R$ 20,96

Apontamento: 243152/2013 Sacado: LAERCIO GOMES Endereço: RUAANATEREZADA SILVACOIACO lO

C 94 - ESTRADANOVA - Iaregué do SuI-SC - CEP: 69254-352 Cedente: PORTA EM PORTATRNSP E DlSTDE

lMP lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N'Tirulo. SOooOO1l69 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 459,65 -

Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$537,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
459,65 - Juros:R$I,22Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital:R$23, 10 Condução: R$24,50 - Diligência:
R$17,02'

Apontamento: 243744/2013 Sacado: !NR COM REPR lIDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, N
1699 - JARAGUA ESQ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69253-mo Cedente: GESINI I COM BRINDES lIDA
EPP Sacador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 25763 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 666,00 - Data para
pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$765,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 668,00 - Ju
ros: R$ 2,96Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243712/2013 Sacado: LUIZ CARWSWOICZEKOSKl Endereço: RUA BERNARDO DORN
BUSCH 2330 APTO 203 - VILA LAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: LOJA EROS lIDAME Saca
dor: - Espécie: CH - Nt'Iltuio: 650269 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 870,00 - Data para pagamento:
19/04/2013- Valor total a pagar R$961,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 670,00 - Juros: R$ 15,08
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$_23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243604/2013 Sacado:MARCElD ROCHA HEREDIAME Endereço: RUABERNARDODOUR
BUCH APTO 302 1) 02 2330 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 69260-100 Cedente: SIAL FOMENTO MERCAN

TIL LTDA Sacador: VINCI & CIA lIDA - Espécie: DMI - N' Titulo: 24620/02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 415,05 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$467,21 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 415,05 - Juros: R$ 2,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
_R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 243776/2013 Sacado: MARIA CIAUDETE CHAVES DA SILVA E CIA Endereço: RUA OSCAR
FERREIRAMENDES 192 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 69257-560 Cedente: FRANCISCO PERErRA PACHECO
EPP Sacador: - Espécie:DMI- N'Fítulo: 2575002 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 1.391,10 - Data para
pagamento: 19/04/2013-Valor total a pagarR$L465,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.391,10
- Juros: R$10,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
24,01

Apontamento: 243777/2013 Sacado: MARIA CIAUDETE CHAVESDA SILVA E CIA Endereço: RUA JOSEVI
CENZl247 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 69266-240 Cedente: FRANCISCO PERErRA PACJ-IECO EPP Sacador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 2504007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 326,70 - Data para pagamento:
19/04/20J3oValor total a pagar R$414,26 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 326,70 - Juros: R$ 3,70
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento! 243778/2013 Sacado: MARIA ClAUDETE CHAVES DA SILVA E CIA Endereço: RUAJOSEVI
CENZl247 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-240 Cedente: FRANCISCO PEREIRA PACHECO EPP Sacador.
- Espécie: DMI- N' Titulo: 2457003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 392,30 - Data para pagamento:
19/04/2013-Valor total a pagar R$461,,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 392,30 - Juros: R$ 5,49

Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 24,01

Apontamento: 243767/2013 Sacado: MARIA DOWRES PElPER - ME Endereço: RUA MAJOR JUliO
FERREIRA 567 - VILA LAlAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 69256-210 Cedente: RIO BRANCO EQUIPA
MENTOS lIDAME Sacador. - Espécie: DMI-N'TItulo: 160002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
365,70 - Data para pagamento: 19/04/2013-Valor total a pagar R$443,26 Descrição dos vaiares: Valor
do titulo: R$ 365,70 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243682/2013 Sacado: NANDA JU IND.TEXTLL lIDA ME Endereço: RUA ADEUA FlS
CHER 1033 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 69256-640 Cedente: BRASIL BOTOES lIDA Sacador: - Espé
cie: DMI- N'TItulo: 4303101796 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$684,77 - Data para pagamento:
19/04/2013-Valortotal a pagarR$756,17 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 684,77 - Juros: R$I,59
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 243606/2013 Sacado: R SILVA EQUlAPAMENTOS P/ PISC Endereço: RUA GERMANO

MARQUARDT299 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 69256-200 Cedente: ATlANTA FUNDO DE INVESTI
MENTO EM DIREITO Sacador; ROTA INDUSTRIA LIDA Espécie: DMI - N' Titulo: G79667/3 - Motivo:

falta de pagamentoValor: R$ 9,451,63 - Data para pagamento: 19/04/2013-Valor total apagarR$9,546,65
Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 9,451,63 - Juros: R$18,90Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 243687/2013 Sacado: RESTAURANTE E LANCHONETEKAKA lIDA.ME Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 1421 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 69255-530 Cedente: VENEZA INDUSTRIA E CO
MERCIO UDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 15366 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
240,22 - Data para pagaroento: 19/04/2013-Valor total a pagar R$320,22 Descrição dos valores: Valor

do titulo: R$ 240,22 - Juros: R$ 5,44 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 243666/2013 Sacado: RESTAURANTE E LANCHONETEKAKA lIDAME Endereço: RUA
ROBERTO ZlEMANN 1421 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-530 Cedente: VENEZA INDUSTRIA E CO
MERCIO lIDAEPP Sacador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 15916 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
276,53 - Data para pagamento: 19/04/2013-Valor total a pagarR$357,36Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 276,53 - Juros: R$ 4,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 243321/2013 Sacado: SILVIO LmS MONDENESE ME Endereço: RUA PRESIDENTE
EPITACIO PESSOA,620 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente: Nll2A BRUCH COMER

CIAL Sacador: - Espécie: DM1 - N'Titulo: 2303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3,200,00 - Data

para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$3,277,92 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
3200,00 - Juros: R$ 12,60 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 243705/2013 Sacado: SIMONE LEANDRO Endereço: RUA JOSEVlCENZI SN LOT SAN

TOANTONIO 177 - SANTOANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: NILSON SOARES Sacador.
- Espécie: CH - N'Tírulo: 905037 O - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 350,00 - Data para pagamento:
19/04/2013- Valor total a pagar R$464, !O Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 350,00 - Juros: R$
17,61 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 243899/2013 Sacado: TEClIA mOINDUSTRIAL EIREU Endereço: RUA DOMIN

GOS SANSON - VIlA LAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 69256-160 Cedente: M D CAR lAI E PlNT
lIDAME Sacador: - Espécie:DMI- N'Título: OI - Motivo: falta de pagamentovalor: R$250,00 - Data

para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$327,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
250,00 - Juros: R$ 1,06 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$16,27

Apontamento: 243725/2013 Sacado: VANDERLEIA SCH\JlZ VICENTE Endereço: RUA BRUNO DOGE,
WTE 02 - JOAO PESSOA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: METAlNOX INDUSTRIA

MEll\LURG10l Sacador. - Espécie: DMI - N'l1tulo: 4062917A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
175,46 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagar R$260,31 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 175,46 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 243256/2013 Sacado: ZEUTA SP�DOIA MARTINS Endereço: RUA EXl� EWAlDO
SCHWARZ 1394 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 69255-610 Cedente: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI- N' Tirulo: 0227907001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$34,61 - Data para pagamento: 19/04/2013- Valor total a pagarR$1l5,63 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 34,61 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data
de 16/0412Ol3.

Jaraguá do Sul (SO, 16 de abril de 2013,

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 32

.)
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soluções construtivas

Estiagem
Os governos estadual e federal entregaram,

no último dia 12, um total de 114 tratores e 100

distribuidores de adubo líquido com capacida
de de cincomil litros de água a uma centena de
municípios do Estado que foram atingidos por
estiagem. O investimento é de R$ 10 milhões.

Missão empresarial
China2013

AApevi (Associação das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedor Individual do
Vale do Itapocu) convida os empresários do
ramo moveleiro e atividades afins da região
para participar da missão empresarial à Chi
na, na cidade Shangai, que ocorrerá no perío
do de 11 a 14 de setembro deste ano. O objetivo
da missão é auxiliar empresários a prospectar
novas oportunidades de negócios, matérias
primas, maquinários, produtos acabados e

_design na maior feira especializada no setor

moveleiro, em Shangai, China, a Furniture

Manufacturing & Supply China (PMC) 2013
(http://www.furniture-china.cn). A China é o

foco da missão empresarial pelo fato daquele
País se destacar em produtividade, alto de
senvolvimento tecnológico e por ter os preços
mais competitivos do mundo em diversos ra
mos do mercado. A viagem será orientada por
um empresário da cidade, diretor da Apevi,
poliglota e que possui sete anos de experiência
em viagens de negócios a China.

Lourival Karsten

Centro de Inovação
APontado pelo diretor de Desen

volvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia & Inovação de Jaraguá do
Sul, Mareio Manoel da Silveira, como
"Catalizador da Nova Economia", a

Implantação do Centro de Inovação
de Jaraguá do Sul dá um grande passo
com a aprovação pela Câmara de Ve
readores e a sanção do prefeito Dieter
Janssen da lei que permite a doação
ao governo do Estado de área de terra
para a implantação do mesmo. Jara-

guá do Sul foi o primeiro município
a realizar esta etapa entre as cidades
beneficiadas como a Rede Catarinen
se de Inovação (RCI). A implantação
deste centro é a principal peça na

construção do Distrito de Inovação,
previsto no programa Jaraguá Ativa,
que é um conjunto de ações que visa

promover o desenvolvimento através
da diversificação da matriz econômi
ca do município. Para isto são funda
mentais as empresas inovadoras.

portonave
Após registrarum crescimento de mais de 13% emmovimentação em 2012, e -

aumentar a receita líquida em 10%, a Portonave dá início a novos investimentos
em infraestrutura, para tornar o terminal ainda mais competitivo emoderno. O
terminal recebeu três novos portêineres e cinco novos transtêineres para integrar
a atual frota de equipamentos.APortonave deverá receber também obras de

ampliação do terminal portuário, ao longo do ano, para aumentar a capacidade de
movimentação. Com a expansão, os cerca de 270mil m2 passarão para 410 mil m-',

Secretariado
administrativo

• lIN'TlAS= ftII�B:A\
Comemora hoje 34
anos de atividades esta

empresa especializada
em tintas. Com duas

lojas, a Casa das Tintas
Maba consegue atrair
tanto clientes particulares
quanto empresas com
seu atendimento.

Promovido pelaApevi, este treinamento é in
dicado para profissionais que desejam conhecer
mais sobre a função e/ou atualizar seus conhe
cimentos, preparar e se envolver nas rotinas ad
ministrativas, gestão de relacionamento, gestão
de processos e organização de eventos corporati
vos. Será realizado de 22 a 24 de abril, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul.

Empresa genuinamente CATARINENSE atua há 20 anos cam
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a JllfÍEllBaS

"Sem consulta ao SPCISERASA

ICréditos com excelentes taxas
ISem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região
.

Demais Regiões do Estado

{47} 33700!5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

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

TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013

INDICE PERíODO
SELlC 7,25% 6.MARÇO.2013
TR 0,000% - 15.ABR11.2013

CUB 1.215,40 ABRI1.2013
BOVESPA ·3,66% 15.ABR11.2013

NASDAQ ·2,38% 15.ABR11.2013

AÇÕES PETR4 17,23 -3,96%
VALE5 30,83 -6,09%
BVMF3 13,07 ·1,51%

POUPANÇA 0,4134 16.ABR11.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT ·1,23% US$100,490
OURO +0,84% US$1366,730

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 1,9960 1,9975 +1,47%
DÓLAR TUR. 1,9000 2,0400 +0,49%
EURO 2,6093 2,6130 +1,15%
LIBRA 3,0594 3,0633 +1,32%

Aviação
Alunos e professores de aviação

do Senai em Santa Catarina poderão
realizar intercâmbio com a Central
FloridaAerospace Academy (CFAA),
escola especializada no setor, locali
zada em Lakeland, na Flórida (EUA).
As tratativas para o acordo de coo

peração entre as duas instituições
foram iniciadas nesta semana, com
a visita do presidente do Sistema
Fiesc, Glauco José Côrte, e diretores
do Senai à CFAA Este é um dos pri
meiros resultados práticos da parti
cipação catarinense na Sun'n Fun,
a

. segunda mais importante feira
de aviação do planeta. Além disso, a
Wega Aircraft, de Palhoça, que está
expondo aviões na feira, fechou par- .

ceria com uma representação comer
ciallocal para a venda de aeronaves

nomercado americano.

Abertura
de empresas

Desburocratizar e acelerar o pro
cesso de abertura de empresas é fa
tor vital para a criação de gatilhos de
crescimento na cidade de Jaraguá do
Sul e, assim, diversificar a economia
conforme prevê o JaraguáAtiva. Foi
com este pensamento que a equi
pe do Ipplan reuniu todos os seto

res do Poder Público e instituições
privadas envolvidas e interessadas
no assunto, no último dia 10, para
apresentar estudos feitos com dados
coletados sobre o tempo de abertura
.de empresas nos sistemas daprópria
Prefeitura. Grupos de trabalho serão
formados para proporem ações in

terdependentes de simplificação, ra
cionalização, uniformização e atuali

zação das práticas atuais do processo
de abertura de empresas. Ameta ini
cial é de que atividades de baixo risco

possam ter alvarás de funcionamento
liberados em até 48 horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Economia no ano
deve crescer só 3%
FUTURO Para

2014, a projeção do

Banco Central não foi
alterada. O crescimento

previsto para o País

permaneceu em 3,5%

Brasília/Agência Brasil

A estimativa para o crescimen
l"\.to da economia prevista por
analistas do mercado financeiro

consultados, todas as semanas,

pelo Banco Central (BC) - Produ
to Interno Bruto (PIB) - foi man
tida em 3% este ano. Para 2014, a

projeção também não foi alterada
e permaneceu em 3,5%.

A expectativa para o cresci
mento

.

da produção industrial
foi mantida em 3%, este ano, e

ajustada de 3,85% para 3,80%,
em 2014. A projeção para a rela

ção entre a dívida líquida do se

tor público e o PIB foi mantida
em 34,5%, este ano, e alterada de
33,63% para 33,50%, em 2014·

A expectativa para a cotação
do dólar permaneceu em R$ 2,
ao final de 2013, e em R$ 2,05, no
fim do próximo ano. A previsão
para o superávit comercial (saldo
positivo de exportações menos

importações) foi ajustada de US$
11 bilhões paraUS$ 10,64 bilhões,
este ano, e mantida em US$ 12

bilhões, em 2014. O Índice de

Preços ao Consumidor passou de

5,16% para 5,12%, neste ano.

INDÚSTRIA A expectativa de expansão da produção também é de 3%

BeBda

Mínimo deve chegar a R$ 719
O salário mínimo deverá passar

para R$ 719,48 no próximo ano. O

valor consta no Projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de

2014, enviado ontem pelo Executivo
ao Congresso Nacional. Pela propos
ta, o mínimo terá reajuste de 6,12%
no ano que vem.

O valor final do salário mínimo,
no entanto, pode ser ainda maior

porque pode ser revisto pelo gover
no conforme a fórmula de reajuste
estabelecida por lei. Até 2015, o au

mento do mínimo corresponderá ao

Produto Interno Bruto (PIB) de dois

anos anteriores mais a inflação pelo
Índlc� Nacional de Preços ao Con
sumidor (INPC) acumulada nos 12

meses anteriores ao reajuste.
O projeto também prevê cres

cimento de 4,5% do PIB em 2014 e

inflação oficial também de 4,5% pelo
Índice Nacional de Preços ao Con

sumidor Amplo (IPCA). Apesar da

perspectiva de que o Banco Central
volte a reajustar os juros básicos da
na próxima reunião do Comitê de
Política Monetária, o documento in
dica a manutenção da taxa Selic em

7,25% pelos próximos três anos.

Registro de Imõvels da Comarca de Jaraguá do sul/se Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente editai, que ALFREDO KOROlL,
mecânico aposentado, CI n" 543.031�SESP!SC, CPF n° 163.178.239MB7, e sua esposa IRENE
LANGE KOROLL, aposentada, CI n' 2/C 3.231 ,632MSSP·SC, CPF n" 068.576.349--80, casados
pelo regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da lei Federal nO 6.515177.
brasileiros, residentes e domiciliados na Servidão 5·62 nO 80 da Rua Rudolpho Certos Emilio
Lange, bairro João Pessoa. neste municlpio; requereram com base no art. 18 da Lei nO
6.766179, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 665-0scar Ferreira
Mendes e 1329-Sem Nome, bairro João Pessoa. perlmetro urbano de Jaraguâ do Sul/Se,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nO 23412012, expedida em 23/07/2012, assinando como responsável técnico, o
engenheiro florestal Jaison Leandro, CREA n° 96617·0, ART I"f' 4381647-5. -O desmembramento
é de caráter residencial, possui a área total de 17.439,95m�, sendo constituldo de 6(seis)
parcelas, sistema viário e remanescente.

.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e devera ser apresentada por
escrito perante a Oflciala que subscreve este, no endereço da Serventiã: Rua 16-Barão
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguá do sul/se.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, onerare do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do sul/se. torna público pelo presente edital. que ELVIRA

ALDROVANDI, CI nO 21R·907.369-SSI�SC, CPF nO 044.604.429·65, professora aposentada, viúva,
residente na Rua 833·ErmellnaTrentini Menel n" 201. nesta cidade; IVAIR REVELlNO ALDROVANDI.
CI nO 2.447.142*9·SESP·SC. CPF nO 730.042.00S.53. torneiro mecânico, e sua esposa MARILENE

MARQUAROT ALOROVANDI, el nG 2.445.049*9":SESP·SC, CPF nO 750.600.43g..91, costureira,
casados, residentes na Rua 73Q..otaviano Tlssi nO 78, Bairro Nereu Ramos. nesta cidade; CLEUSA
ALOROVANDI TISSI, ct nO 2.989.36S.Q..SESp-Se, CPF nO 018.345.73g..04,industriaria,e seu marido

GIVANILDO CARLOS T1551, Cl nG 3.310.27J...2·SESP*SC, CPF nO 936.218.509--10,técnico eletrônico,
casados, residentes na Rua 832*Francisco Grettern"647. nesta cidade; e CLEIOE ALOROVANDI, Cl
nO 3.925.915-SESp·Se, CPF n- 026.178.759-46. índustriárta. solteira. maior, residente na Rua

83J..ErmelinaTrentini Menel nO 201, nesta cidade, todos brasileiros; requereram com base no art. 18
da Lei nO 6.766f79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 839-Sizino Garcia,
Bairro Três Rios do Norte, perímetro urbano de Jaraguá do suuse, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraquá do SullSC. conforme Oertldão n° 20612012, expedida em

09/0712012, assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio Carlos da

Silva, CREA n" 47483-8, ART nO 4028594-4. O desmembramento é de caráter residencial. possui a
área total de 4.737,75m�, sendo constituldo de 1(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação POf terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oüciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua tô-Berãc
do Rio Branco, nO 414, centro, Jaraguâ do Sul/se.

JARAGuA DO SUL, 03 de
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CONVOCAÇÃO 5a CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DA CIDADE

A 5" Conferência Municipal da Cidade de Jaraguá do

Sul será realizada nos dias 02 e 03 de maio de 2013 no

CEJAS - Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, localizado
no Bairro Czerniewicz. O tema da Conferência é "QUEM
MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ!"
e os subtemas são os seguintes: 1. Políticas de incentivo à

implantação de instrumentos de promoção da função social
da propriedade; 2. Participação e controle social no Sistema
Nacional de Desenvolvimento Urbano; 3. Fundo Municipal
de Desenvolvimento Urbano; 4. Instrumentos e Políticas
de Integração Intersetorial e Territorial. As inscrições são
limitadas e devem ser feitas com antecedência pela internet,
através do site da .Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
no banner da Conferência. www.jaraguadosul.sc.gov.br No
mesmo endereço podem ser consultadas a programação e

, demais informações sobre o evento. Jaraguá do Sul, 15 de

abril de 2013.

Benyamfn Parham Fard
Presidente do Comcidade

Carlos Joelcy Engel
Presidente da Comissão

Preparatória

SNDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE MASSARANDUBA

Rua 11 de Novembrõ, 3514- Centro - 89108-000
Massaranduba-sc

Reconhecido pelo M.T.P.S. sob n° 305.975/70
Fone/Fax: (oxx47) 3379-1104 CNPJ 82.742.727/0001-09

E-mail: strmassaranduba@fetaesc.org.br
Pelo presente Edital faço saber que nos dias 17e18 de Maio de
2013 no período das 8:00 as 17:00 Horas na sede do Sindicato
Dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba sito a rua 11 de No
vembro 3514,serão realizadas eleições para diretoria do Siridicato
Dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba,Conselho Fiscal e

suplentes; para o mandato de 22 Junho de2013 a22 de Junho de

2016, ficando aberto o prazo de 20 (vinte) dias para registro de

chapas,que ocorrera a contar da publicação do presente edital,nos
termos do Regimento Eleitoral desta entidade, aprovado em As
sembléia geral Ordinária.O requerimento acompanhado de todos
os documentos exigidos para registro será dirigido ao presidente
da entidade,podendo ser assinado por qualquer dos candidatos

componentes da chapa.A impugnação devera ser feita no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação do Edital com a

relação das chapas registradas.Caso não seja obtido o quorum
em primeira convocação ,será -convocada nova eleição no prazo
de 15 (quinze) dias sendo valida a hipótese com a presença de

qualquer número de associados eleitores que dela participarem.
Massaranduba 16 de Abril de 2013.

Lucio Stolf - Presidente

Leandro Katscharowski Aguiar
, Juiz de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87

Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC

E-mail:jaragua.civeI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO -

COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor
Solvente n° 036.11.500413-6

Exequente: Comércio de Material de Construção Micar LIda
Executado: Imbracas -Indústria e Comércio de

Madeiras e Casas Pré-Fabricadas LIda

Citando(a)(s): Imbracas - Indústria e Comércio de Madei
ras e Casas Pré-Fabricadas Ltda, CNPJ
12.337.293/0001-86
Valor do Débito: R$1.306,56. Data do Cálculo: 03/05/2011. Por
intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do proces
so epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o
pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios
e despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento, proce
der-se-á à penhora de bens do executado. O executado pode
rá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15

(quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi

.

expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O
dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 18 de março de 2013.
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Motoristas
pagamcaro
pelo crime
EMBRIAGUEZ.
o hábito de dirigir
depois de beber continua
frequente na região

Débora Remor

Oito motoristas foram detidos
em Jaraguá do Sul no fim de

semana, por embriaguez ao volan
te. Desde o início do mês, a Polícia
Militar já registrou 17 prisões em
flagrantes por dirigir embriagado.
Com a nova Lei Seca, instituída
em'dezembro do ano passado, a
multa passou a ser de R$1.915,
além de configurar crime do Códi
go Penal com penas quevariam de
seis meses a três anos.

O caso mais grave ocorreu na

noite de domingo, por volta das

19h, quando um Megane com

placas de Jaraguá do Sul des
truiu o muro e invadiu o pátio
de uma residência na Rua Pre
feito José Bauer, no Bairro Rau.
A Polícia suspeita que ele tenha
perdido o controle do carro nuIpp. \
curva, invadindo a residência. Os
tijolos do muro foram parar no
telhado da casa e alguns atingi
ram uma janela.

De acordo com a Polícia Mi
litar, além do motorista, de 42
anos, também estavam no veí
culo a esposa, de 39, e o filho do
casal, de três anos. Depois de
receber atendimento médico e

voltar para casa, o condutor fez o
teste do bafômetro que resultou
em 0,63 mg/L, Ele foi preso em

flagrante, teve o veículo recolhido
e vai recebermulta de R$ 1,9 mil.

IMPRUDÊNCIA A esposa e o filho do condutor estavam no carro

que destruiu um muro e entrou no patio da residência no domingo

Corupá
Bombeiros decretam luto

O sepultamento de Márcio
José Pinheiro será realizado às
çh de hoje, no cemitério da Vila
Lenzi. Pinheiro, de 44 anos, era
bombeiro voluntário em Corupá
e estava hospitalizado desde de-

zembro do ano passado, quando
colidiu sua moto contra um veí
culo numa rodovia do Paraná. Ele
faleceu na manhã de ontem e os

BombeirosVoluntários de Corupá
decretaram luto de três dias.

Dinheiro de crime

PMrecebe
equipamentos

Quatro câmeras fotográficas,
um notebook, uma Impressora e

duas mochilas foram entregues
hoje para a Polícia Militar em
Guaramirim. Os produtos, no

valor de R$ 4,9 mil, fazem parte
de um acordo firmado emmarço
entre a corporação e a 2aVarado
FórumdeGuaramirim para des

tinação de recursosprovenientes
de transações penais.

Entidades como os Bombei
ros Voluntários, Apae e Presídio
de Jaraguá do Sul já foram be
neficiados com projetos seme

lhantes. Crimes cuja.pena é con
vertida em prestação pecuniária
chegam a render cerca de R$ 60
mil por ano, em Guaramirim.
Os recursos vão para entidades
de utilidade pública que apre
sentam projetos para compra de

equipamentos específicos.

CNHfalsa

Suspeitos
são flagrados

Quatro homens foram deti
dos pela Polícia Militar na tarde
de ontem, na Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, acusados de
fabricar, vender e comprar car
teiras de habilitação falsificadas.
O Setor de Inteligência da PM
monitorou os suspeitos e fez a

abordagem no momento da en

trega de dois documentos falsos.
Os suspeitos foram encaminha
dos à delegacia para prestar de
poimento. O crime de falsifica

ção de documento prevê pena de .

dois a seis anos de detenção.

Drogas
Briga termina
em facada

Continua internado no Hos

pital São José, o homem de 36
anos ferido a golpes de faca no

final da tarde de domingo, pró
ximo à ciclovia da Rua Bernardo
Grubba, no Centro de Jaraguá
do Sul. De acordo com a Polícia
Militar, a vítima e o suspeito de
ser o autor das três facadas dis-

.

cutiram por causa de uma dívida

de.drogas, já que ambos são usu
ários de crack. O acusado, que já
tem diversas passagens crimi

nais, foi detido poucos minutos

depois e encaminhado ao presí
dio por tentativa de homicídio.

De volta ao presídio
Detentos recebem alta de hospital

Os dois detentos do Presí
dio Regional de Jaraguá do Sul,
surpreendidos com drogas no

estômago, já voltaram à unidade
prisional. Os homens, de 25 e 32
anos, haviam recebido a saída

temporária de sete dias devido a

bom comportamento e voltaram
ao Presídio na sexta-feira, dia 13.
Os agentes prisionais percebe
ram atitudes suspeitas e muito
nervosismo dos dois apenados.

Os detentos foram encami
nhados ao Hospital São José,
onde receberam medicamen
tos para expulsar cerca de 50
pequenos pacotes de maconha.
Eles já respondem pelo crime

de tráfico de entorpecentes e

terão outro inquérito insta
lado, pois a suspeita é de que
eles venderiam a droga entre os

apenados. Pelos próximos 30
dias eles devem cumprir medi
das disciplinares, ficando sem

direito a visitas e banho de sol,
por exemplo.

No mês passado, a mãe de
um detento tentou entrar na

unidade com 50g de fumo de
corda escondido na costura da
barra da calça. Os agentes pri
sionais descobriram o produto
durante a revista e amulher está
proibida de entrar no presídio
pelos próximos seis meses.

PROIBIDO
Agentes

prisionais
descobriram

produtos
escondidos

durante revista

GFV Holding S.A.
CNPJ/MF n° 14.841.307/0001·20· NIRE 42.3.00037664

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2012
I. Data. Hora e Local: No dia 31 de julho de 2012, às 17:00 horas, na sede social da
GFV Holding S.A. (Companhia), localizada na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na Rua Estheria lenzi Friedrich, 79, fundos, ÇEP 89251·010. li. Presenças:
Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do
Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda o Sr. Marcelo Lima Tonini, representante
da KPMG Auditores Independentes. III. Publicações: Dispelis'ada a pubücação de Editais
de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4°, da lei n, 6.404/76.(lel das ,Sociedades por
Ações). IV. Mesa: Vicente Donini- Presidente da Mesa. Flôrilda Enke Donif)i -: 'Secretária.
V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação do Protocolo 'e J.ústificE\ç!i-o de.Cisào
Parcial da Marisol SA com Versão da Parcela Cindida de seu Patrimõnio Líquida para a

Companhia (Protocolo), firmado pela Diretoria da Companhia na presente data, bem como

pela Diretoria da Marisol SA (Marisol), sociedade por ações, com sede na cidade de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch, 1300; GEP 89256-100,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.429.752/0001-62; (ii) a ratificação da nomeação da empresa
especializada KPMG Auditores Independentes (Empresa Avaliadora) para avaliação da
parcela cindida do acervo líquido da Marisol a ser vertida à Companhia e elaboraçãodo
competente laudo de avaliação; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da parcela cindida
do acervo líquido da Marisol (laudo de Avaliação); (iv) a aprovação incorpo.ração da parcela
cindida (Parcela Cind'ida) do seu acervo líquido resultante da cisão parcial da Marisol (Cisão
Parcial); e (v) a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários
à implementação e formalização da incorporação da parcela cindida da Marisol pela
Companhia. VI. Deliberações: Previamente às deliberações, o administrador da Companhia
apresentou aos acionistas as condições da proposta de Cisão Parcial da Marisol e a

consequente incorporação da parcela cindida pela Companhia. Em seguida, após exame e

discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as

seguintes deliberações: (i) Aprovar, por unanimidade de votos, o Protocolo, firmado pela
Diretoria da Marisol e pela Diretoria da Companhia na presente data, o qual passa a integrar
.a presente ata como Anexo I, cujo inteiro teor ficará arquivado na sede da Companhia; (ii) .

Ratificar, por unanimidade de votos, a nomeação, pela administração (já Companhia e da
Marisol, da Empresa Avaliadora indicada para proceder à avaliação da parcela cindida do
acervo liquido da Marisol a ser vertida à Companhia, a valor contábil, bem como elaborar
o competente Laudo de Avaliação; (iii) Aprovar, por unanimidade de votos, o laudo de
Avaliação da Parcela Cindida a ser incorporada pela Companhia, emitido em 'P de julho
de 2012, anexa à presente ata como Anexo II, cujo inteiro teor ficará arquivado na sede da
Companhia; (iv) Aprovar, por unanimidade de votos, a incorporação da Parcela Cindida da
Marisol pela GFV Holding, com base nos valores apurados pela Empresa Avaliadora, nos
termos do Protocolo, o qual não resultará em aumento de capital da Companhia, sendo
certo que a Parcela Cindida será absorvida mediante crédito na conta de investimento da
Companhia. Fica registrado que a Companhia será responsável apenas pelas obrigações
que lhe forem transferidas, sem solidariedade com a Marisol, nos termos do artigo 233 da lei
das Sociedades por Ações, conforme previsto no Protocolo; (v) Autorizar, por unanimidade
de votos, a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações
necessários à implementação e formalização da incorporação da parcelacindida do acervo
líquido da Marisol pela Companhia. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
nenhum dos presen�es quisesse fazer uso da palavra, deram por encerrada a Assembleia,
tendo-se antes feito lavrar a presente ata na forma de sumário, autorizando-se sua

publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto
nos Parágrafos 1° e 2° do artigo 130 da lei das Sociedades por Ações. Depois de lida e

achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Vicente Donini
- Presidente; Sra. Florilda Enke Donini - Secretário. Sr. Marcelo Lima Tonini - Representante
da KPMG Auditores Independentes. VIII. Acionistas Presentes: GFV Participações
LIda. e Vicente Dcnini. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária da GFV Holding SA, realizada em 31 de julho 2012, assinada por todos os

presentes e lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais - n° 01, folhas 108,109 e 110.
Jaraguá do Sul, 31 de julho de 2012. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina sob n° 20122364953, em 29/11/2012. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.
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NO QUASE Pivô Hugo observa seu chute, que saiu rente a trave de Tiago, Chances desperdiçadas deram. a tônica da partida de' ontem

CSM é castigada pela
ineficiência ofensiva

DERROTA Jaraguaenses criam boas chances de marcar, mas amargam "Um revés dentro de casa na estreia

Um clássico equilibrado, deci
dido nosminutos finais. Assim foi
a estreia da CSM na Liga Futsal
de 2013. Porém, os comandados
de Sergio Lacerda levaram a pior
no confronto contra o Joinville,
na noite de ontem, na Arena Ja

raguá. Foram os visitantes que sa
íram vitoriosos, pelo placar pouco
comum namodalidade de 1 a o.

As equipes alternaram bons
momentos durante todo o jogo,
exigindo bastante dos goleiros
Djony (CSM) e Tiago (Krona).
Porém, abusaram do direito de

perder gols e o placar caminhava
para um o a o até quando resta

vam 1'45 para o término da par-

tida. Foi então que Valdin puxou
um contra-ataque e encontrou

Deives sozinho. Este conclui for
te para abrir e dar números finais
ao marcador. Após sofrer o gol, a
CSM adotou o goleiro-linha, com
Jonas, mas não obteve sucesso.

, O resultado frustrou os atle

tas, que souberam reconhecer sua

parcela de culpa. "Faltou a gente
concluir melhor. Nem sempre ga
nha quem atacamais", analisou o
ala Nenê. "Tivemos muitas chan
ces. Eu mesmo desperdicei um�
oportunidade clara", lamentou o

ala Renatinho. O discurso tam-:

bém é compartilhado pelo pivô
Hugo. "Faltou fazer.o gol. Tive-

mos várias oportunidades e não

concluímos", disse.
O· técnico Sérgio Lacerda re

conhece a justiça no placar. "Fi
zemos um bom primeiro tempo,
mas no segundo nossa equipe se

desconcentrou. Num jogo como

esse, não é quem mais ataca que
vence. É quem é mais eficiente.
Eles foram mais competentes e a

derrota foi justa".

" I
I
,)

j

Num jogo como esse,

não é quem mais

ataca que vence. É
quem é mais eficiente.
Eles foram mais

competentes. Por isso
a derrota foi justa.

Sergio Lacerda, técnico

Ficha Técnica:

CSM o x 1 Krona

(Jaraguá) (Joinville)

• Local: Arena Jaraguá, em
Jaraguá do Sul (Se)

• Dáta: 15/04/13

(segunda)
• Horário: 20h15 (de
Brasília)

• Arbitragem: Giselle Torri e

Eder Burigo Marques
• Público: 3,200 pagantes
• Cartão amarelo: Hugo e

Daniel (eSM); Zequinha
(Krona)

• Gol: Deives (aos 38:15,
Krona)

I
,

I

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

O",. OM/éf11. /fIa1f1
DiretorTécnico Responsável CRM-SC 8535 RQE 4411

CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE

LIGA FUTSAL 2013
1'RODADA

Ontem
o tGP iGC I

SG I A% Minas 1x2 Orlândia

�••=II.�••'.'••••�"�'I' São Caetano 1xlCorinthians
!'i;;! o Maringá 3 1 1 O O 2 1 1 100 % �:�����=POliS
3 o Orlândia 3 1 1 O O 2 1 1 100 % Concórdia 2x2 Atlêntíco

3 1! 1 O O 2 1 1 100 % CSM/JaraguáOx1Joinville
3 1 1 O O 1 O 1 100 % Umuarama 2x2 Mal. Rondom

6 o Concórdia 1 1 O 1 O 2 11 2 O i3333%
Maringá 2x1 São Bemardo

i' Assoava 2x2 Carlos Barbosa
70 Umuarama 1 1 O 1 O 212 O ,33.33%

8 o Mal. Rondom 1 '1 O 1 O 2 2 O 33.33 % 2' RODADA

9 o Atlântico 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33% ��F10rianóPOlisxMinas
10 o Assoeva 1 1 O 1 O 2 2 O 33.33%

11 o Carlos Barbosa 1 1 O 1 O 2 ;;. O 33.33% 19/4

12 o Corinthians 1 11: O 1 O 1 1 O 33.33% 20h - Umuarama xSuzano

13 o São Caetano 1 i 1 I O 1 O I 1 1! O
.

33.33%
21h· Joinville xOrlândia

14 o Guarapuava O O' O O O O O i O 0% 20/4
15 o Minas O 1 O O 1 1 2 -1 O % 19h - AVântico x Corinthians

16 o Suzano O 1 O O 1 1 2 -1 O %
19h - Concórdia x São Caetano
19h - CSM/Jaraguá x Minas

17 o São 8ernardo O 1 O O 1 1 2 -1 0% 20h _ Maringá x Assoeva

18 o CSM/Jaraguá O 1 O O 1 O 1 -1 O % 20h - Mal. Rondom x São José

19 o Florianópolis O ,1 O O 1 1 3 I -2 0% 20h30 - Guarapuava x Fpolis

Times P IJ 'V E

4 o SãoJosé

5 o Joinville

CSM (18º) volta a quadra
pela Liga Futsal no próximo
sábado, às 19h,quando
recebe o Minas (15º) na
Arena Jaraguá.

f,
i·

L ,,_,

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró; GC -

Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Juventus fica,
•

mas preCIsa
ser repensado
PLANEJAMENTO Tricolor não pode mais repetir os erros desta temporada

De praticamente rebaixado
a garantido na elite. A his

tória do Juventus no Campeo
nato Catarinense foi escrita em

muitos capítulos e com senti
mentos distintos. No entanto, o
mais importante foi alcançado:
a permanência da equipe na Di
visão Principal.

Símbolo de raça e determi

nação, o polivalente Paulinho

não esconde seu desejo em

continuar no João Marcatto.
"A permanência foi importan
te para o futuro do Juventus.
Tenho certeza que a· nova ad

ministração irá reestruturar o

clube. Em relação à possibili
dade de permanecer, tenho que
esperar o que vai acontecer. Te
nho um carinho muito grande
pelo clube, onde estou há três

temporadas", comentou.

Novo no grupo, mas não
menos importante, o técnico
Rafael Rocha demonstrou ale

gria com a missão cumprida.
"No início estávamos desacre

ditados, mas o grupo mostrou

força e superação para vencer

as limitações dentro e fora das

quatro linhas. Estou feliz pelo
objetivo conquistado, que é
o mais importante depois de
um período turbulento", des
tacou.. Rocha reconhece que
as vitórias sobre Chapecoen
se e Guarani foram essenciais.
"Havíamos feito um pacto para
vencermos esses dois jogos,
pois analisando a tabela, eram
fundamentais", disse.

Mas, para a sequência do
trabalho no próximo ano, exis
te um clamor por mudanças
estruturais. As principais al-

,.'

Futsal

SubIS masculino com
50% de aproveitamento

Uma vitória e uma

derrota na estrei� da

equipe Casa Caipira/
Leier/FME no Campeo
nato Catarinense de futsal

SUbIS masculino. No fim
de semana, dias 12 e 13,
a equipe comandada por
Luís Dalprá representou o

'Time Jaraguá, atuando na
Arena. Na noite de sexta

feira, a equipe conquistou
uma convincente vitória
sobre a Tuper, de São Ben
to do Sul, por 7 a o, mes

mo atuando com alguns
desfalques. Os gols foram
marcados porMarcelo Co
elho (ax), Diego, Jonatan
e Marcia.

Na tarde de sábado,

os garotos sentiram mais
os desfalques e acabaram
superados em 2 a 0, no

clássico contra a Krona,
de Joinville.

"No decorrer da par
tida contra o Krona per
demos os atletas Marcelo
Coelho, Mareio e Marcelo
Tank, por lesão. O capitão
Diego jogou no sacrifício,
pois estava com dores no

dedo do pé direito. Os

desfalques fizeram falta
e acabamos derrotados",
analisou Dalprá.

Agora a Casa Caipira/
Leier/FME aguarda a de

finição dos outros grupos,
para saber quando volta a

atuar pela competição.

terações devem ser destinadas
ao planejamento a longo prazo
da instituição Grêmio Espor
tivo Juventus. Desta forma,
Geraldo Campestrini, consul
tor esportivo da Brunoro Sport
Bussines, traça um perfil para
o sucesso da gestão. "No Bra

sil, nós confundimos os resul
tados dentro e fora de campo.
Bem articulado, um projeto de
dois a três anos pode ser bem
sucedido. Pelo poder aquisi
tivo de Jaraguá do Sul existe
a forma deste processo obter
êxito", analisou o especialista.

Clube terá oito meses

para se planejar antes do

próximo Estadual, que
inicia em janeiro de 2014.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

GOLEADO Na noite de domingo, o Juventus sofreu 6 a 1 do
Joinville, mas se garantiu na elite após o tropeço do Guarani

CAMPEONATO CATARINENSE

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E O GP GC SG A%
I. "

8' RODADA· Retumo

Figueirense 1 x 3 Criciúrna

Metropolitano 1 x 1 Avaí
Camboriú O x 5 AdéticcrlB
Guarani O x O Chapecoense
Joinville 6 x 1 Juventus

3 Qiàúma 28 17 8 4 5 39 19 2054,9%
4 Avai 26 177 5 5 27 27 O 51,0% 9" RODADA· Retumo

5 MeIropoIitano?5 177 4 6 22 23 -1 49,0% 21/4
16h· Chapecoense xAtlético-IB

6. JoirNi1Ie 24 17 6 6 5 37 25 12 47,1% 16h - Camboriú x Avaí
7 AIJétioo.lB 24 176 6 5 26 18 8 47,1% 16h - Criciúma x Metropolitano
8 Jll\'entus 19 17 6 1 1022 41 -1937,3% 16h - Juventus x Figueirense
9 Gualani 15 174 3 10 15 31 -1629,4%

16h - Guarani x Joinville

10 C3mboriú 12 17 3 3 11 15 36 -2123,5%

p. Pontos; J . Jogos; V· Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp· Gols
Pró; GC· Gols Contra; SG . Saldo de Gols; A· Aproveitamento.

HENRIQUE �RTO/AVANTE!
�

,.. Depois de golear o time de São Bento do

Sul, jaraguaenses f.oram superados pqr; :",pillJv;il,� [i: I:) I

Badminton

AJBcom
medalhistas

O badminton de Ja

raguá do Sul conquistou
bons resultados no fim de

semana, na primeira etapa
do Campeonato Catarinen
se damodalidade. No total,
os atletas da Associação
Jaraguaense de Badmin
ton (AJB) subiram izvezes

ao pódio no Clube Guarani,
em Blumenau.

Futebol
\ '

ClaSêIflcad(J para a semifinal

Pomerodense

Cruz deMalta
é derrotado

O Cruz de Malta conhe
ceu sua segunda derrota
no Campeonato Regional
da Liga Pomerodense, J0-
gando em Pomerode no

sábado, acabou superado
pelo Atlético Pomeroden
se por 3 a 1. O Malta volta
a campo no domingo, dia
21, às lSh30, quando rece

be o Floresta.

Resultados da rodada
A segunda rodada do Campeonato Massarandubense

.

aconteceu no sábado, dia 13, quando o Morangos bateu
o Comercial (3 a 1), o 10 Braço passou pelo Vira Copos (3
a 2), o Glória venceu o Real Paulista (6 a 3) e o Cruzeiro

triunfou.sobre a Speed Pneus (3 a o).
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Santa Catarina

ganha força para
sediarGP Brasil
DEFASADO Autódromo de Interlagos não atende mais as

necessidades da categoria e deve perder seu tradicional GP

aproveitou para relacionar o
GP Brasil às perspectivas da

A Fórmula 1 pode estar entidade em outros locais
ficada vez mais próxima do mundo. "Não podemos
de deixar São Paulo e ater- mais cobrar nada dos ou-

Agência Avante!

rissar em Santa Catarina.
Pelo menos é o que garante
Bernie Ecclestone, chefão da
categoria, que está revoltado
com o descaso nas reformas
do autódromo de Interla

gos. "As reformas não foram

cumpridas. Agora, chega.
Não fosse a relação antiga
e os sentimentos que me li

gam ao Brasil, a Fórmula ijá
não seria mais lá. O traçado
é bom, mas a estrutura dis

ponível ao público e as equi
pes é a pior do nosso calen
dário", comentou. Inclusive,

tros autódromos com In

terlagos mantendo-se como
está. Isso nos desmorali

za", endossou. A Prefeitu
ra Municipal de São Paulo
havia apresentado projeto
para atender as reformas,
mas devido à mudança do

governo acabou não colo
cando em prática. Segundo

Santa Catarina ganha força
para ingressar no mapa do
automobilismo e isso é com

provado na visão de Eccles
tone. "Fiquei, impressionado
com a disposição de Santa

Catarina em querer sediar a
Fórmula 1. Se eu der o sinal
verde eles iniciam imedia
tamente as obras. Cansei

de viver de promessas", fi
nalizou. O autódromo se

ria sediado no Parque Beto

Carrero World, em Penha.
Além de um atrativo turís-

previsões iniciais, o custo tico para o empreendimen
das obras seria de cerca de to, a iniciativa conta com o

R$ 120 milhões, com me- apoio do governo· estadual,
lhorias na área de boxe, sa- que promete injetar uma

las, banheiros e paddock.
-

quantia se a negociação ti
Caso isso não se confirme, ver um desfecho.

DIVULGAÇÃO/BETO CARREROWORLD

EXPECTATIVA Em 2012, Ecclestone visitou o complexo turístico catarinense

Fórmula I

Com grande atuação, Alonso volta a vencer
Atrás de Felipe Massa na

temporada, o espanhol Fer
nando Alonsomostrou poder
de reação e brilhou no GP da
China. Em território asiático,
Alonso conseguiu a proeza
de um bom início de corri

da, pulando de terceiro para
a liderança. Assim, só teve.

o trabalho de administrar a

corrida até o fim. No segun
do lugar chegou o finlandês
R1rrri �onen e fechou o

pódio o inglês Lewis Hamil
ton. A decepção ficou para o

brasileiro Felipe Massa, que
chegou apenas na sexta po

sição. "Eu larguei bem, m.as

tive problema com o pneu
dianteiro. Se não tivéssemos

isso, acho que teríamos pos
sibilidade de ter lutado por
vítória'TcomentouMassa. No
embalo, .a Fórmula 1 retorna

neste domingo. Em Sakhir,
no Qatar, os carros voltam a

roncar 081motores: I: ,.' II I

ta

Rio é campeão
Recheado de estrelas, o Rio de Janeiro

venceu o Sada Cruzeiro por 3 sets a 1 e con

quistou o seu primeiro título da Superliga de
Vôlei Masculino. Desde 1981, uma equipe
carioca não celebrava uma conquista deste
nível na categoria. De quebra; o levantador
Bruninho chegou ao hexacampeonato e se

tornou o maior campeão da competição.

Confederação
Brasileira

de Atletismo

Bons resultados
Com grande atuação, o Brasil conquis

tou bons resultados em solo austríaco.
Na Maratona de Viena, a brasileira Cruz
Nonata teve bom rendimento e chegou
na quinta posição. O sexto lugar foi pre
enchido pela também brasileira, Miche
le Chagas. No entanto, o título ficou no

Quênia: no feminino, Flomena Cheyet, e
no masculino, Henry Sugut.

Má fase de Bellucci
Amá fase de Thomas Bellucci está cada

vez maior no circuito de tênis mundial.
Sonhando com a recuperação no ATP de
Monte Carlo, Bellucci foi eliminado na es

treia pelo alemão Philipp Kohlschreiber,
por 2 sets a o. Assim, chegou à sua oitava
derrota no ano e contabiliza apenas qua
tro vitórias. A revanche poderá ocorrer na
Copa Davis.

MAJOR LEAGUE BASEBi.L(

Brasileiro se destaca
Na MLB, maior liga de beisebol do

mundo, o Cleveland lndians venceu o

ChicagoWhite Sox, por 9 a 4. O destaque
da partida foi o brasileiro Yan Gomes, que
acertou a sua primeira rebatida pela sua

nova equipe. Ele finalizou um home rum

de duas corridas. Na última temporada,
Gomes havia conseguido apenas quatro
acertos deste porte.
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• Paulista 2x3 Ituano

• Atlético Sorocaba IxO Oeste

• Penapolense Ixl S. Caetano
• U. Barbarense Ox4 Santos

• São Paulo Oxl XV Piracicaba

• Palmeiras 4xI Guarani

• Linense 2xI Corinthians

• Botafogo IxO Bragantino
• Ponte Preta 2xO Mirassol

• S. Bernardo Ix2 Mogi Mirim
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(Taça Rio)
• Volta Redonda OxO Olaria

• Vasco 3xI Quissamã
• Friburguense 2x2 Madureira

• Botafogo 4xI Nova Iguaçu
• Boavista Ix2 D. de Caxias

• Macaé IxO Bangu
• Resende 2xI Audax-Rl

• Flamengo 3xI Fluminense

(Taça Farroupilha)
• N. Hamburgo OxO Grêmio

• Cerâmica Ox2 Cruzeiro-Rê

• Caxias Ix2 Pelotas

• Passo Fundo Ixl Lajeadense
• Canoas Ox6 São Luiz

• Esportivo 2x3 Santa Cruz

• São José OxO Veranópolis
• Internacional 4xI Juventude

(9a rodada)
• Corítiba 6xO Rio Branco

• J.Malucelli Oxl Atlético-Pk

• Cianorte Oxl Toledo

• Paranavaí Ox4 Londrina

'- • Arapongas OxO Paraná

• Operário Oxl Nacional
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• CAMPEONATO MINEIRa ,

(loa rodada)
• Caldense 2xI Atlético-Mê

• Tombense Oxl Tupi
• Villa Nova 2xO ArnéricaMâ

• Boa 3xO Arnérica-Tõ

• Araxá 2x3 Guarani-Mê
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• Cruzeiro x Nacional·MG
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• www.kia.com.br

Encontre um Kia
para chamar de seu.

Com esta linha,
convenhamos,
fica fácil.

KIA SPORTAGE
\locê GIba.Você nãoesquB:e"moo P526

Transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca sequencial, autoadaptivo e paddle shift I Ar-condicionado manual
Rodas de liga leve aro 17" I Air bag frontal duplo I Rádio CD/MP3 player com controle no volante, entrada auxiliar, USB e para iPod

Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores
-

KJAPICANTO
Compacto e económim

Câmbio manual de 6 marchas I Air Bag s frontais para motorista e passageiro I Roda de liga leve aro 18' I Lanternas dianteiras com LED
Ar-condicionado I Chave "keyless': travamento de porta e abertura do porta-malas I Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica

KIACAOENZA
2555

F:fraçâo 4x41 Air bags frontais, laterais e de cortina (10 bolsas)
s para O I Banco traseiro bipartido e rebatível para ampliação do porta-malas

lliave 'SmartKey" para tabertura das portas e acionamento do alarme I Transmissão automática de
fi velocidades com opção de troca sequencial, autoadaptivo I Sistema de Navegação (GPS) + Bluetooth com

controle de chamada no volante I Câmera de ré com visor no sistema multimídia

Power Imporls
Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do Sul

Joinville • Florianópolis' São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30104. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que
ocorrer primeiro, para cobertura básica Frete não incluso nos valores de RS 1.800,00 para o Kia Picante, RS Z.OOO para o Kia Cerato e Kia Sportage e RS Z.500.00 para o Kia Cadenza e
Kia Sorento. Fotos ilustrativas. . Cinto de segurança salva vidas.
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