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Noite de reencontros

Orlândia bate a ADJ por 4 a 3! em partida inusitada, na noite em que Falcão reencontrou a torcida jaraguaense e o mecenas WanderWeege. PÁGINA 21

Política
Prefeito corre o

.

risco de cassação
.'oe Ministério Público em Guaramirim

f

r,
. pede a anulação domandato dó líder
'do Executivo deMassaranduba,
Mario Fernando Reinke.

,
,PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINAS6E 7

Música

Nova geração da
MPB em Jaraguá
Instrumentista e compositor
carioca Edu Krieger se apresenta
no Teatro do Sesc amanhã, às zoh,
com mais dois músicos,

Futebol

.Juventus planeja
a reestruturação
Clube-vai negociar com atletas do
elenco que disputou o Catarinense

para saber quais poderão ficar para
,

'

participar da Copa Santa Catarina.
PÁGINA22 '

-

Turismo religioso revela
.

potencialem Jaraguá
-

OPORTUNIDADE, Com o processo de beatificaçã.o do Padre Aloísio Boeing, comunidade de
'Nereu Ramos, onde ele viveu e morreu, pode se -tor:nar uma referência ainda maior na atração

de mais fiéis para a cidade. Projetos para fomentar os atrativos são analisados. Página 5
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Piscoterapeuta

Vício em trabalho
.Trabalhamos demais. Nossa região viciou em

.1. trabalho. Qualquer 'vício, qualquer excesso (até
de amor) faz mal à saúde. Aqui, trabalho virou uína

grave epidemia. Para quê? Pela ânsia por progres
so, coisa que nossos avós, que são filhos ou netos de

imigrantes, trouxeram para cá e nos incutiram. Vir
ao Brasil era até barato, para colonizar. a selva quen
te; caro era voltar. O negócio era prosperar, à 'base
de trabalho, para volta� para aEuropa ou se estabili
zar por aqui, escapar da fome ou da guerra.' Por isso,
guardamos tudo que é velho, pois "um dia" (tempos
difíceis) poderemos precisar. As ideias de nossos an
cestrais foram bovinamente aceitas por uma .geração
que desdenhou da escola, pois 6 trabalho até então

não pediamais estudos. Mas o mundo mudou!
Não se quer mais voltar à Europa, nem se preocu

pam mais em casar seus filhos com alguém "de ori

gem", como os colonizadores.Mas semantém por aqui
duas características perniciosas: o desdém pelos estu
dos e um apego-gigante pelo trabalho. A Europa e os

países em desenvolvimento lutam por menos horas de
trabalho semanais (de 36 para 30 horas), aqui as pes
soas pedem por horas extras ou um segundo emprego
(trabalham 44 horas). E, quando em casa, se excedem
em limpeza a ponto de ignorarem a importância da
brincadeira para o desenvolvimento dos .filhos. De-

.

pois, se queixam que estes casam cedo ou vivem às be
bedeiras com a turma de amigos. Quem quer aguentar
em casa pais exaustos? Por que será que ternos tantos
casos de suicídio, de estresse, de depressão?

Mais lazer, mais convivência, mais vida! Do que
adianta casa de praia vazia o ano todo? Ou carros ca

ros, sem Um destino bacana para curtir o que o esfor

ço bancou?

o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraa redac€W@ocorreiodopovo.com.br

lnovação
'Encontro estadual

'0 encontro estadual dos empreendedores ligados.
ao programa Sinapse da Inovação está com as inscri

ções abertas pelo site http://evento.sinapsedainovacao.
com.brjptjinscricoes. O evento será realizado entre os

dias 25 e 26 deste mês, em Florianópolis: Em Jaraguá
do SUl, atualmente há 11 empresas contempladas com
o programa e que passaram ou ainda estão incubadas
no Jaraguá'Iec,odiretor da incubadora,VictorDanich,
destaca esse encontro como importante para o aperfei
çoamento e incentivo das atividades dos projetos que
estão sendo desenvolvidos pelo programa de estímulo
aos empreendimentos ligados à tecnologia.

COMENTÁRIO

Acabar e reatar.
Somos bichos muitos estra

nhos ... Quem? Ora bolas, nós,
nós todos. Acabei de ler o título de
uma reportagem' do site Terra e

nem me dei ao trabalho de acessá
lo. Por que perder tempo se sabe
mos direitinho do que nos convém
e do que nos desagrada?

A reportagem tinha por propos
ta como saber identificar se vale a .

pena retomar uma relação afetiva

desfeita, rompida. Interessante,
temos a tendência a querer de vol
ta o que perdemos, o que nos foi ti
rado, mas não temos omínimo in
teresse sobre o que desdenhamos,
mandamos embora. Quem nos

manda embora magoa-nos grave
mente, quem mandamos embora
não nos provoca um único suspiro.
Rejeitar faz-nos bem, ser rejeita-

Se a separação foi por desajuste
financeiro, ela gastadora, ele pou

pador, também não vão mudar,
não se muda um jeito de ser. Se a

separação foi por desencontro de

gênios, pior ainda. Nem pensar um

reatamento;dois bicudos nunca se

vão beijar...
Brigavam pela educação dos fi

lhos? Por mágoas familiares? Por

diferença de educação, de bons
modos? Também, não vão mudar.
E se os dois se amavam de fato,
não se teriam separado. Então,
sem essa de tentar consertar os
trincados da taça. Trincada a taça
do "amor"? Jogue fora a taça, não
a tente recuperar, não perca tem

po, não seja tonto. O que é reatado
nuncamais será o que um dia foi, se

.

é que um dia foi...

LUIZ CARLOS PRATES

dos arranha-nos o amor-próprio,
despedaça-nos o coração. Mas que
fique claro; não é por amor não, é
por amor-próprio mesmo.

-

Mas é bom que pensemos nes

sa história de reatar o "nó" que foi

desfeito, o presumido nó do amor.'
Vale a pena reatar? O que deter
minou o "desenlace"? Se for ciúme,
de nada vai adiantar o ciumento

dizer que não mais sentirá ciúme,
vai sim; o ciumento é incorrigível
porque é inseguro. E um adulto in

seguro nunca será seguro.

LÚCIOSASSI

da "justiça", deve cobrar a conta desses bandidos safa

dos.Amanchete que acabei de ler dizia "Menina de cinco
anos é internada - em estado grave - após ser estuprada
por dois dias". Foi na Índia, mas ocorre poraqui, todos os
dias. Na minha delegada eu tenho "cura" para eles, cura
para nunca mais...

• Intromissão
Falei aí em cima sobre separações de casais e pos-

síveis reatamentos. E quando essa discussão esquenta
numa roda de amigos, sempre há alguém a dizer que
ninguém da família se deve intrometer em briga de ma
rido e mulher. Epa, segurem a rédea! Pai e mãe devem
se meter sim, sempre. Sempre. E devem se meter desde
o primeiro dia de namoro dos 'filhos, olho no olho do
"estranho" que vai chegando à família, olhar a figura de
alto a baixo, de costas e de frente, examinar tudo e sobre
tudo opinar. Bolas!

• Falta dizer
Profissionais de "meia-pataca" da área da saúde cos

tumam ver nos animais, cachorros, por exemplo, agentes
transmissores de doenças, estúpidos. Quem transmite do

ença são os humanos sujos que fazem "de tudo" na areia

da praia, na água da piscina, ao tossir e espirar sem lenço
no ambiente de trabalho ou diante do bufê do restaurante.

Agentes de infecção e doenças são profissionais da saúde

que andam pela rua com os jalecos de atendimento, infec
tando-os de todo modo e depois voltando para o local de

trab�o. Imundos, depois culpam os cachorros!

• Eles•••
Dois tipos não podem continuar por aí, respirando ...

Alguém terá que "falar" com eles: estuprador e ex-marido
que mata a mulher. Todos os dias, em todos os lugares,
a mesma coisa: estupros brutais e vagabundos covardes
surrando e matando as suas ex-mulheres. Alguém, além

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04755
12 55.091 500.000,00
22 41.219 34.200,00
32 52.428 33.600,00

.

42 67.378 32.800,00
52 63.086 31.940,00

-QUINA
SORTEIO Nº 3174
04' - 11 - 33 - 59 - 76

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1341
02 - 07 - 10 - 13 - 14
18 - 20 - 22 - 24 - 30
31 - 37 - 45 - 60 - 61
73 - 75 - 79 - 80 - 93

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1487
04 - 09 - 17 - 23 - 28 - 53

DUPLA SENA
. SORTEIO Nº 1169 -

Primeiro Sorteio
18 - 20 - 26 - 28 - 37 - 50
Segundo Sorteio
04 - 13 - 14 - 41 - 42 - 45

o grande movimento nos
postos de saúde no último

sábado, durante,o Dia D da. ,

campanha de vacinação
contra a gripe, se refletiu
em bons números em

Jaragua do Sul. Conforme
. levantamento da
Secretaria de Saúde, até o

momento foram atendidas

50,45% das pessoas
priorizadas na mobilização.
O percentual representa
9,7 mil,i,!,unizações.
No grupo de crianças
de dois até cinco anos

incompleto, a quantidade
dos pequenos imunizados
foi de 2,9 mil crianças, ou
seja, 54,35% do objetivo.
A campanha segue até

sexta-feira, dia 26.
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EDITORIAL

Umpotencial turístico
a ser explorado

A expectativa de Jaraguá do Sul ter a

l"\figura do Padre .Aloísio Boeing san

tificada coloca a cidade entre as localida
des com atrativos religiosos no Estado.
Embora o processo para a beatificação
seja longo e burocrático, essa mobiliza

ção pode despertar uma atenção especial
à comunidade de Nereu Ramos, onde
está localizado o túmulo do religioso e as

irmãs da congregação fundada por ele.
O local já é ponto de peregrinação de

fiéis que tiveram as graças atendidas pela
fé religiosa. Por esse motivo, o mausoléu
do Padre Aloísio Boeing é um atrativo

que desperta curiosidade. Está na hora -

do município olhar com mais atenção
essa questão.

Esse tipo de mobilização fomentou
umamudança na pequena cidade deNova
Trento, na região do Vale do Tijucas. Lá, a
comunidade de Vígolo se transformou de-

pois que a Madre 'Paulina virou santa. Ao
ter a sua principal figura católica santifica
da, a comunidade local ganhou uma nova

importância no cenário nacional. Atual
mente é uma referência em turismo e fé.

Em Joaçaba, o religioso Frei Bruno é
motivo de mobilização de fiéis. Para home
nageá-lo, foi construída num morro. da ci
dade uma estátua com37metros de altura.

o mausoléu do Padre Aloísio é um

atrativo que desperta curiosidade.

Jaraguá do Sul pode usar os exem

plos dessas duas"cidades para criar um
ambiente local amplamente favorável à
religiosidade e com melhorias de infra
estrutura para estimular um potencial
latente: o turismo religioso.

� :p��"������ra- Chefe de RedaçãoM_ Schalinski ._"",,,,,,,.rnm.br • Edição: Diego Rosa, Elisângela Pezzutti e PatriciaM=es- ""'�'_rrci"",_m�b'__ • Fones: (47) 2106-1.919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380' 91614112 -

ÓESDE-1919 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Oportunidade
Vaga na Católica SC

A Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul
está com as inscrições abertas para a contratação de
uma auxiliai na área de controle de estágios e bol
sas de estudos. As informações estão disponíveis
no site www.catolicasc.org.brjrh . Os interessa
dos podem se inscrever atésexta-feira, dia 26, em
dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 14h às
I7h, no Setor de Recursos Humanos, Bloco "A",
através da apresentação da ficha de inscrição pre
enchida corretamente, bem como os documentos
solicitados no edital. Para se _candidatar à vaga de
Auxiliar de Controle de Estágios e Bolsas de Estudo, .

os Interessados precisam ter ensino superior. com
pleto (ou estar cursando), e possuir conhecimen
to básico em iriformática. A carga horária é de 40
horas semanais, sendo o expediente de segunda a

sexta-feira das 13h às 22h.

t OBITUÁRIO
• ERICHWERNERSCHLENERT morreu

sábado, dia 20, em Jaraguá do Sul. Tinha 60 anos.

Deixou esposa, filhos, enteados, noras, netos,
irmãos e amigos. O corpo foi enterrado no

cemitériomunicipal do Centro.

KESIAKAROLINE RAMOS morreu na sexta

feira, dia 19, em Jaraguá do Sul. Tinha apenas 21

anos. Deixou esposo, pais, irmã, avós, tios e amigos.
O corpo foi sepultado naVila Lenzi.

HILDAWAIZmorreu na sexta-feira, dia 19, em

Jaraguá do Sul. Tinha Bg anos e deixou quatro filhos,
uma filha, noras, genro, netos e bisnetos. O corpo foi

enterrado no cemitério de Santa Luzia.

MARIAMORSClimorreu sexta-feira,dia 19, em

Massaranduba. Tinha 85 anos e deixou esposo, filhos,
genro, noras, netos e bisnetos. O sepultamento foi no
cemitério da comunidade deGuaram-Mirim.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal. sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

r(;,� O Correio. do P�vo utiliza papel produzido apartir de
\.:::J" fontes renováv�is preservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornal para outro leitor.

"
Acho que um dia
até farei plástica.

Fátima Bernardes,
jornalista e

apresentadora

1

I
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Corupá com receio da importação
MERCADO Município se mobiliza contra a compra de banana

do Equador para prevenir que a produção local tenha prejuízos

.
Natália Trentini

A sinalização de que o

fiEquador estaria inte
ressado em importar ba
nana para o Brasil movi
mentou representantes do
setor e lideranças políticas.
Como um dos maiores
produtores de Santa Cata

rina, o município de Coru

pá enviou representantes'
para uma audiência noMi
nistério da Agricultura, na
última semana.

Com escoamento do

produto prejudicado pela
quebra da economia in

ternacional, o Equador
busca escoar a sua bana
na para outras regiões.
Eles pedem a liberação
para equilibrar a balança
comercial entre os dois

países. Entretanto, atu-

. almente o Brasil é autos

suficiente na produção
da banana. A maior parte
(99%) do que' é consu

mido vem de produtores
nacionais. Somente 1% é

importado do Uruguai e

Argentina.
'.'Com a retração dos

países para os quais o

Equador exportava.' eles
perderam cerca de 30%
da produção e agora que

relp.' vender o produto a

preço muito baixo, para
não perder. Pedimos para
que o governo não acei
te a importação, ou pode
acontecer uma catástrofe
social no País", explicou a

diretora da Asbanco, Elia
ne Cristina Müller. Não
existem números confir

mados, mas a estimativa
é que a bananicultura gere
500 mil empregos diretos
no País e outros dois mi
lhões indiretos.

Em Corupá, aproxi
madamente 750 famílias
vivem da tradicional cul
tura da banana e cerca de

40% .da economia local

gira em torno da- fruta.
As características da re

gião também dificultam
o plantio diferenciado.

"Isso afetaria direto' as
famílias e seria um de
sastre para o município.
Para conquistar o merca

do, eles viriam com preço
muito baixo, impossível
de competir", destacou o

secretário de Agricultura,
Nilton Richter.

Os pequeIios agricul
tores brasileiros não te

riam como disputar com

a produção máxima equa-
,

toriana. Enquanto 97% da'

produção brasileira vêm
da agricultura familiar, no
Equador a banana é culti
vada por multinacionais.
Essa empresas ainda rece

bem subsídios do governo
para produzir.

Pode acontecer

uma catástrofe

social no País..

Eliane Cr�1rtfna Mü�flM'j,
daA!!>b�nco

Mutirões de cirurgias fizeram a fila andar
As mais de 115 cirurgias co também deve chegar ao

eletivas realizadas nesses fim com abertura das con

primeiros meses do ano sultas na primeira semana

deram vazão à lista de es- demaio. Até o fina] de 2012

pera da Secretaria de Saú- eram 64 crianças na fila..
de de Guaramirim. Outras agora chegam a 83.
295 pessoas estão no cami- ,

A remuneração do Sis�
nhoe devem ser atendidas tema Único de Saúde para
conforme o mutirão tem procedimentos é apontada
andamento. Procedirnen-·· pelo vice-prefeito, Paulo
tos na área de ginecologia, Veloso, como fator que difi
cirurgia geral, otorrinola- culta o andamento das filas

ringologia e oftalmologia de espera. "É difícil encon
chegaram a pacientes que trar profissionais que fa

aguardavam desde 2010. çam os procedimentos com
De uma lista com valores tão fora da realida-

12.027 procedimentos em de", disse. Uma cirurgia de
aberto recebida no início ginecologia, por exemplo,
de 2013, entre cirurgias, custa R$ 22 de acordo com
.consultas médicas e exa- a tabela SUS. Valor dividi
mes específicos, 8:815 já do entre hospital, aneste

foram atendidos. A espera sista e o médico.

por cardiologista pediátri- Com os mutirões em

cena, o município busca
subsídios para elevar esses
valores junto aos governos
estadual e federal, como.,

o Sistema de Autorização
de Internação Hospital
(AIH), que ajuda a re

munerar os serviços em

saúde, Os preços mais ele-
'

vados atraem mais profis
sionais para trabalhar.

"Quando a gente ofere
ce valorbaixo, fica esperan
do para encontrar alguém
disposto a trabalhar por
essa quantia, e as filas vão
aumentando. Quando se

oferece melhor remunera

ção, conseguimos negociar
melhor", avaliou Veloso.
Em Guaramirim, mais de

30% do orçamento é desti- -

nade para a saúde.

MARCELE GOUCHElARQUIVO OCP

Prefeito espera�e governo seja rigoroso
Segundo o prefeito de'

Corupá, Luiz Carlos Tama
nini, a comitiva espera im

pedir aomáximo o impacto
da importação, caso isso
venha a acontecer.

Medidas como fortaleci
.

mento das barreiras sanitá
J

rias, para evitar a entrada de
pragas no País, e alíquotas
de importação para enca

recer o produto e dificultar

a entrada do produto no

Brasil. "Nós trabalhamos

para impedir ao máximo a

importação, já que o Equa
dor é grande importador de
produtos de outros setores.
Precisamos sentar e nego
ciar para que isso aconteça
de forma gradual e restri

ta", ressaltou Tamanini.
Além disso, a imagem

da banana nacional deve

ser fortalecida _çom campa
nhas. "As pessoas tendem a

achar queo que é importa
do é melhor. Nem sempre
é melhor", afirmou Elaine.

Enquanto no Brasil a fruta

,recebe fungicidas até oito
-

vezes por ano, no Equador
a quantidade de pragas exi
ge que a quantidade seja
muito superior, de 40 a 68
vezes por ano.
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P�te�gial em tOITIO da religião
PROJEÇAO Com o I I nhecida pelo ecoturismo,

provável aumento \ I ela também faz parte da

I
Rota Itab,'ana, . q.ue juntodos visitantes ao
com os potenciais gastro-

túmulo do Padre nômicos e arquitetônicos,
Aloísio Boeing terá. somado o religioso

com a história do Padreserá preciso fazer

investimentos

Carolina Veiga

A partir do exemplo dos

1"'\mrinicípios catarinen
ses de Nova Trento, Joa

çaba e Tubarão, a comu

nidade do Bairro de Nereu

Ramos, em Jaraguá do Sul,
está na expectativa do in
cremento do turismo reli

gioso por conta do processo
de beatificação do Padre

Aloísio Boeing.
Para receber os pere

grinos que já começam a

visitar o local, uma série
de melhorias é projetada
pela Paróquia Nossa Se
nhora do Rosário. Além

disso, o comércio local já
pensa no incremento das
vendas. Entre as melhorias

apontadas pelos responsá
veis pela paróquia, pelos
comerciantes e pelos fiéis,
está o asfaltamento das
ruas principais, a revita-

PROJEÇÃO Irmã Edena Bittencourt disse que está em planejamento a criação de um roteiro de peregrinação

lização da praça central,
o incentivo à abertura de
lanchonetes e restaurantes
e o reforço na sinalização
de acesso.

Segundo o presiden
te da Associação de Mo
radores do Bairro Nereu

Ramos, Danilo Possamai,

Parôquiajá planeja a
,

construção de templo
o padre da Paróquia

Nossa Senhora do Rosário,
LindolfoNeves Braga, de 48
anos, planeja transformar
o local onde viveu emorreu

o Padre Aloísio Boeing em

um ambiente que acolha os

peregrinos, assim como fa
zia o sacerdote.

Para tal meta, três ar

quitetos da região, com es

pecialização em urbanismo
e arquitetura sacra foram
contratados para elaborar o

projeto da capela que será

erguida para acomodar os

paroquianos e os peregrinos,
"A ideia é construir uma es

trutura modema, com ilu

minação direta sobre o local
onde o padre está sepultado'
e com áreas específicas para
as velas, o ossário e as mani

festações de agradecimen-

tos", explica. O pré-projeto
deverá ser apresentado da

qui a 15 dias.
Outra alteração, segun

do Braga, será no pátio da

. Igreja. A secretaria, locali
zada nos fundos do terreno,
será construída na frente
da igreja e -será a porta de
entrada para o visitante. Ali
funcionará ainda uma livra-

tramita na Prefeitura uma sistema de abastecimen

proposta que prevê as me- to de água da região e o

lhorias das vias de acesso
.

asfaltamento da Rua Luiz
ao bairro e a padronização
das calçadas. "Ainda não
há como saber qual será a

repercussão do processo
de beatificação. Por horà,
é necessário a revisão do

Sarti", afirmou. Para Pos

samai, outra necessidade
do bairro, se confirmado
o aumento do número de

visitantes, será a revitali

zação da Praça Central.

Rota turística
Na região de Nereu

Ramos, segundo o diretor
de Turismo de Jaraguá do

Sul, Fenísio Pires Junior,
os segmentos turísticos
existentes serão somados

para . atrair o visitante.
"Além da região ser co-

Aloísio Boeing", afirmou.
Entretanto, segundo ele,
todas as ações precisarão
ser planejadas tendo em

mente que esta é a região
que mais deverá crescer

em Jaraguá do Sul.
A beatificação do Padre

Aloísio, segundo Fenísio,
trará um bom reflexo para
Jaraguá do Sul, a exemplo
do que aconteceu em Joa

çaba, Nova Trento e "no Sul
do Estado, mas o turisino
local precisa ser pensando
junto ao desenvolvimento
econômico e social. "É pre
ciso ser cuidadoso para que
a necessidade de aparecer
não seja maior do que o

planejamento sobre como a

região funcionará de forma

integrada", explicou. Uma
das principais alterações já
em planejamento, segun
do Pires, é a instalação de
um portal de entrada para
o Bairro Nereu Ramos, in
dicando a Rota Italiana e o

santuário do religioso.

Roteiro religioso com�ça a se configurar na região
-

De acordo com a respon
sável pelo processo de bea

tificação, Irmã Edena Ma
ria Bittencourt, já está em

planejamento a criação de
um roteiro de peregrinação
entre Jaraguá do Sul e Coru
pá. Nele, os fiéis visitariam o

Memorial do Padre Aloísio
Boeing e a Igreja Nossa Se
nhora do Rosário, seguiriam

para o Noviciado Nossa Se
nhora de Fátima, ambos em
Jaraguá do Sul e, posterior
mente, viajariam parao Se
minário Sagrado Coração
de Jesus, em Corupá. "Há
possibilidade de o novicia
do se transformar em uma

opção de pousada para os

peregrinos e do Seminário
em uma opção de almoço",

explicou Edena. '

As sete irmãs da Frater
nidade Mariana Coração de

Jesus, onde o sacerdote vi
veu por 23 anos acreditam

que a movimentação no

local irá aumentar, mas de
fornia gradativa. Segundo a

irmã Terezinha Marcolino,
uma das responsáveis por
acompanhar a visitação dos

que procuram o Memorial,
porenquanto, nãohá dificul
dades para atender o núme
ro de pessoas que procura
conhecer o sacerdote. "Eles
vêm aos poucos e o aumen

to será gradativo. Cada: uma
de nós faz o acolhiniento.
Por enquanto, conseguimos
atender a demanda, mas ha
verá aumento do público".

Comércio atento para novas oportunidadesria e uma loja de souvenirs

para que, segundo Braga, os Proprietário de uma
crentes tenham acesso aos lanchonete e restaurante

artigos religiosos utilizados ao lado da Paróquia Nossa

pelo Padre Aloísio, como o Senhora do Rosário,' Gil
Terço de Nossa Senhora do berto Gadotti é um dos que
Perpétuo Socorro. Entretan- planeja ampliar o ramo de
to, o sacerdote destaca que .atuação. De olho nos turis
não haverá turismo dentro tas que frequentarão o local,
da paróquia. "O turismo reli- � ele estuda a.ideia de adquirir
gioso vai ocorrer no entorno um terreno próximo à igreja
da Igreja e em boa parte do para construir um hotel.
município", conclui. Servindo cerca de 100

almoços diários, Gadot -

ti acredita que com mais
movimento de visitantes,
terá de ampliar o horário.
"Atualmente trabalhamos
de segunda a sábado..mas
acho que teremos de abrir
nos domingos para atender
o público que vem nas cele

brações", projetou.
Gadotti afirma, entre

tanto, que para concretizar

o turismo são necessárias
melhorias na infraestru
tura da região. Primeiro é

preciso planejar o bairro,
organizar por meio de um

plano diretor. Depois é pre
ciso asfaltar as ruas e cui
dar da sinalização", conclui.
Devota de Padre Aloísio, a

aposentada Edi Cavalski, de
53 anos, pensa que é neces-'
sário acolher quem chega

para conhecer a história do
sacerdote. "Poderiam colo
car um guia na igreja", disse.

Acho que teremos de
abrir nos domingos para
atender ao público.
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Patricia Moraes

PLEN 10
Ficha Limpa em Guaramirim

Prefeitura e na Câmara de Guaramirim. O
objetivo é moralizar a escolha dos ocupan
tes de cargos políticos. O texto passará pelas
comissões da Casa antes de ir ao plenário e

pode receber emendas. Namaior cidade da

Ceguindo o exemplo de Jaraguá do Sul, o
..:Jvereador Charles Longhi (PMDB) pro
tocolou projeto de lei que institui o Ficha

Limpa Municipal, criando barreiras para
nomeação de agentes comissionados na

Na torcida
Feijoada do Juventus foi,

além de um evento para anga
riar fundos, um encontro supra
partidário. Deputado estadual,
Carlos Chiodini (PMDB), estava
até fardado. Já Esperidião Amin
(PP), avaiano roxo, bem que se

cou o Figueirense contra o Mo

leque Travesso, mas não deu lá
muito certo.

PSB
Presidente do PSB, JairAlqui

ni, diz que espera sinalização da
executiva estadual para passar o
bastão para Alcides Pavanello,
como já estava acertado desde o

ano passado. Já sobre os boatos
de que entregaria a sigla para Ivo
Koriell, Alquini garante que não.
"Não faria sentido", afuma.

Namira
Bancos passarão por fiscaliza

ção do Procon em Guaramirim.

Objetivo é conferir a aplicação da
lei 3.108/2006, que estabelece
como tempo máximo de espera
20 minutos nos dias de movi
mento normal, e de 35 minutos
entre os dias 10 e 10 de cada mês. .

região, a Ficha Limpa foi aprovada no ano

passado, depois de quase um ano de deba
tes e de uma tentativa de flexibilizar a pro
posta, o que devido à pressão da imprensa,
acabou não acontecendo.

LÚCIOSASSI

Prefeito Dieter Janssen (PP) lambuzou os dedos e tatuou a mão nos cartazes elaborados

pelos organizadores do Dia do Basta à Corrupção. A mobilização aconteceu no sábado à

tarde, na Praça Ângelo Piazera. Um dos gritos de guerra foi: "O suor da sua testa paga o

banquete de qual festa? Sorria, você está sendo roubado".

LPÚCIO SASSI

Itinerante
. e religiosa

Câmara de Vereadores de Ja

raguá do Sul confirmou para o

dia 2 de maio, sessão itinerante
em homenagem ao centenário
de nascimento do padre Antô
nio Echelmeyer. A solenidade

vai acontecer na Igreja Nossa
Senhora do Rosário, no Bairro
Nereu Ramos, às 18h.

< Contra a PEC 37
Jaime Negherbon (PMDB) usou a

caneta para aderir ao abaixo-assinado
contra a PEC 37, chamada PEC da Im

punidade, que tira o poder de investi
gação do Ministério Público, Tribunal
de Contas e Receita Federal.

TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRlL DE 2013

re ssranssen
A�QlflTfTO:$

Projetos pere voc� e SU\l empresa
(47) 33'71-0a53

www.rejsj.ansst!n.t:.om.br

EM.FOCO
Com participação do Sinsep,

começou a ser realizada ontem, a
revisão do laudo de 2012, sobre
o pagamento de insalubridade e

periculosidade na Prefeitura.

. . ,.

A estratégia de Comunicação da
Prefeitura envolve o contato direto com a

comunidade. Sobre as obras do Samae,
por exemplo, os munícipes da área

abrangida são avisados por telefone
do que vai acontecer.

• • •

Jéferson de Oliveira (PSD) cobra
melhorias no trânsito da Vila Lenzi.
A falta de sinalização na rua Antônio
Carlos Ferreira é um dos problemas;

sequndo o parlamentar.

www.imoveisplaneta.com.br
"

(47)3275-0100
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a cassaçar1

Prefeito de Massaranduba, Mário Fernando
Reinke (PSDB), ficou sabendo do despacho da
promotoraMaria Cristina Ribeiro, da Comarca
de Guaramirim, que indica a cassação do seu

mandato e do vice, Armindo SésarTassi (PMDB),
na Europa, onde passa férias de 15 dias com a

esposa e presidente da Câmara de Vereadores,
Suzane Reinké. A decisão é resultado de uma Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo protocolada
pela Coligação Competência, Juventude e Trabalho

(DEM, PP, PT, PR), de Odenir Deretti e Davio Leu
Junior, que acusa o tucano de prática de abuso de
poder econômico. No processo, foram arroladas seis

testemunhas, que falaram sobre a distribuição de
macadame aos agricultores domunicípio. O fato de
em 2011, o programa ter favorecido 535 pessoas e,
em 2012, ano eleitoral, o número ter saltado para
1.064 foi ressaltado na decisão da promotora. Além
disso, até dezembro de 2011, a leimunicipal previa
a gratuidade apenas para o transporte do material.
No mesmo mês, o Executivo enviou projeto para a

Câmara liberando também a doação de macadame.
Com a manifestação do Ministério Público, em tese,
o Judiciário teria cinco dias para proferir a sentença,
porém, como ajuíza Fabíola Geisser substituiu -

Gustavo Schwingel, que abriu a ação, e não conhece
o teor do processo, o prazo pode ser prorrogado e

novas provas podem ser solicitadas. Se a juíza seguir
o despacho doMinistério Público, Reinke ainda
pode tentar uma liminar para continuar no cargo
enquanto há possibilidade de recurso. Caso não
consiga, uma nova eleição será marcada, já que o

tucano obtevemais de 50% dos votos válidos.

Comissão da 280
Para o vereador Jair Pedri (PSDB), a comissão da BR-280 será

uma ferramenta a mais da comunidade para pleitear melhorias
junto aos governos federal e estadual. Entretanto, ele destaca que
o papel da comissão não é deliberativo, mas de apoio às reivindi

.cações. "Será uma ferramenta de mobilização. A pressão política
em torno das melhorias ganha uma força maior no ano em que as

eleições começam a se configurar", acredita.
'

.

União ein boa causa
Já o vereador Jeferson Oliveira (PSD), destaca que, para ele, in

tegrar a comissão é mais uma forma de representar as demandas da
comunidade que o elegeu, destacando a necessidade de abertura de
um túnel no Bairro Água Verde. Neste sentido, o vereador Jocimar
Lima (PSDC) salienta a força que o discurso em prol de melhorias na
BR-280 adquire com a união dos vereadores em tornode uma causa

única. "Unidos, acredito que teremos um êxito 'maior doque com o

discurso isolado de um ou outro vereador", concluiu.
SANTIN Dr

Empresa genuinamente CATARI,NENSE atua há 20 anos com
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO a I; RVIDOII I'Ii.LIOOa

{Sem consulta ao SPC/SERASA

{Créditos com excelentes taxas

..;Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370..5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOOàs17hOO,
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ICMS na pauta'
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do

Senadó deve votar hoje substitutivo do senador
Delcídio do Amaral (PT-MS) ao projeto de refor
ma do ICMS. Primeiro item da pauta, a matéria
altera projeto de resolução original do goverho que
pretendia unificar gradualmente as alíquotas inte
restaduais em 4% até 2025. A fim de evitar perdas
significativas dos chamados Estados emergentes,
a proposta 'prevê alíquota de 7% para produtos in
dustrializados nas regiões Norte, Nordeste e Cen

tro-Oeste, além do Espírito Santo, contra 4% para
os originados das demais unidades federativas.

POLÍTICA
TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013

Contra a aliança
Em entrevista, disponível no www.ocpon

line.com.br, o deputado federal Esperidião
,Amin (PP)' disse acreditar que a aliança de
fendida pelo senador Luiz Henrique da Sil
veira (PSDjPMDB jPPjPT) não seria uma boa
para Santa Catarina, pois aumentaria o 'cabi
de de emprego'. Além disso, Amin comparou
a estrutura de Raimundo Colombo (PSD) e a

de Dilma Rousseff (PT). "A imprensa critica a

Dilma porque ela tem 39 ministérios, mas em
Santa Catarina são 59 secretarias. Se primei
ro tem que satisfazer os partidos que apóiam,
então temos que rever o slogan do governo:

"primeiro as pessoas'?".

Sonho reforçado
Deputado federal Mauro Mariani (PMDB)

voltou a falar sobre o sonho de presidir a sigla e '

ressaltou a importância da" convenção, marcada
para o dia 29 de junho. Apesar disso.garantiu que
uma vitória sua não significa rompimento com o

governo do Estado. Nos bastidores, Luiz Henri
que já costura uma dobradinha entre Raimundo
Colombo (PSD) eMauroMariani (PMDB).

Prazo para defesa'
o STF (Supremo Tribunal Federal)

divulgou ontem a íntegra do resultado do

julgamento do mensalão, com os votos

, proferidos pelos ministros. Com isso, a

partir de hoje está aberto o prazo de dez
dias para a apresentação de recursos da

defesa questionando eventuais contradi-
'

ções e omissões nos votos dos ministros.

PMDB em festa
Sessão em homenagem aos 47 anos do

PMDB lotou, ontem, a Assembleia Legislati
va. Como líder de bancada, Carlos Chiodini foi
uma das estrelas do evento, que contou com

lideranças históricas e de diversas regiões do

Estado, incluindo Jaraguá do Sul, de onde saiu
uma comitiva.
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Três chapas disputam a eleição
sitar seus votos na Câmara
de Vereadores de Jaraguá
do Sul. A atual presidente,
a assistente social Andrea

Ziehlsdorff (PHS), perma
nece no cargo até o fim da

votação. O prazo para a

inscrição das chapas ter

minou na última sexta

feira, dia 19.

�ês chapas foram con- De acordo com o presi
.1 firmadas para disputar dente da comissão eleito
as eleições da Ujam (União ral, Marcel Salomon (PT),
Jaraguaense de Associa-

_

as três chapas inscritas

ção de Moradores), que ainda precisarão readequar
acontecem neste sábado, suas listas de membros. A
dia 27. Das 13h30 até as terceira chapa, organizada
16h30, os delegados das no último momento, efeti

associações poderão depo- vou a inscrição com nomes

repetidos, que já consta

vam nas duas primeiras
chapas. Por isso, as três te
rão 48 horas para fazer os

ajustes. As duas primeiras
precisam preencher as va
gas que ficaram em aberto,
e a terceira precisa reduzir
o número de membros.

Ainda segundo Salo

mon, todas as associações
de moradores poderão
participar das eleições,
inclusive as não filiadas à

Ujam. "Queremos um pro
cesso o mais democrático

possível", diz. A associação
que tiver interesse em se

filiar terá até sexta-feira,

UJAM Pleito

ocorre no próximo
sábado, dia 27, das
13h30 às 16h30,
no Legislativo de

Jaraguá do Sul

Verônica Lemus

EDUARDOMONTEClNO

dia 26, para apresentar seu
estatuto e a indicação dos

delegados que votarão no

sábado. Da mesma forma,
a associação que não dese

ja se filiar, mas que quiser
participar, deve informar
até a mesma data seus de

legadosrepresentantes.
Segundo Salomon, a

Ujam conta hoje com cerca

de 20 associações filiadas,
sendo que no município
existem 33 associações or-

_ ganizadas, Nesta semana,
você confere aqui no OCP o

perfil de cada um dos can
didatos à presidência da
entidade.

! Loteamentos

Inicia processo de regularização

H#\IUT'AÇÃ.'O Antônio Mar�os d� Silva (O) e Francisco Alves comandam trabalhos

O programa estadual
de regularização fundiária,
Lar Legal, realizado em

parceria com os municí

pios, começa a sair do pa

pel em Jaraguá do Sul. Ao

todo, são 10710teamentos
irregulares na cidade. Em
1 de .março, o Executivo
aderiu ao programa, que
tem a empresa SC Enge
nharia e Tecnologia como

responsável pelo trabalho
de regularização. Além de
uma equipe técnica da

Prefeitura, com engenhei
ros e arquitetos, o progra
ma também conta com o

apoio do Ministério Pú
blico.

Segundo o secretário
de Habitação, Antônio

Marcos. da Silva, o pro
cesso de regularização dos
loteamentos acontecerá
em etapas. Na semana

passada, a. Prefeitura co

meçou encaminhar à em

presa informações e do

cumentação referente aos

terrenos. Já nos próximos
dias, deve acontecer uma

reunião com os moradores
dos loteamentos selecio

nados, que optarão pela
adesão ou não ao progra
ma. "Para quem não ade

rir, o lote vai continuar ir
regular", avisa o diretor de

Regularização Fundiária,
Francisco Alves.

A cada semana, o se

cretário afirma que devem
ser enviadas à empresa

as informações de cerca

de oito a dez loteamen
tos. Silva explica que ain
da não é possível antever
quantas casas poderão
ser regularizadas. "A gen
te não sabe o que vai en

contrar, mas gostaríamos
de chegar aos 100% (de
regularizações)", diz O se

cretário.
Uma das dificuldades

deve-envolver as constru

ções em áreas de risco.
Ainda que a Defesa Civil

esteja fazendo uma reava

liação desses pontos a fim
de liberar o que for possí
vel, existe a chance de que
alguns loteamentos sejam
apenas parcialmente re

gularizados.

Consulte Agenda Completa: www.expogestad.com.br
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MPBcom
oito cordas
ARTE Músico carioca Edu Krieger visita
o Estado em circuito de música do Sesc

O�antor, cOI?positor. e

Instrumentista cano

ca, Edu Krieger, um dos

destaques entre os músicos.
da nova geração da MPB, é
a atração- da Rede Sesc de
Teatros nestemês. No show
"Edu KriegerTrio", ele divi
de o palco com o Fabiano

Krieger na guitarra e PC
Castilho na flauta e percus
são. O grupo se apresenta
em Jaraguá do Sul amanhã,
às 20h, do teatro do Sesc.

Desde 2009, o músico
vem se apresentando em

diversas cidades do País,
sempre com o inseparável
violão de oito cordas - ins
trumento ainda pouco uti
lizado no Brasil.

No repertório estão

composições gravadas em

seus dois CDs, "Edu Krie

ger" (2007) e "Correnteza"

(2009). Também não fal
tam as músicas que se tor

naram sucesso na voz da
cantora Maria Rita, como o

samba "Maria do Socorro",
a "Ciranda do Mundo" e o

samba-choro "NovoAmor".:
O show inclui em seu ro

teiro a balada "Temporais",
- de Edu Krieger e Geraldo

Azevedo, além do samba

"Tranquilo Com ii Vida",
parceria de Edu com o ar

quiteto Oscar Niemeyer.
Também estão presentes
clássicos damúsica popular
brasileira. Neste mês, o es

petáculo circula por Chape
có, Lages, Criciúma, Floria-

.

nópolis, Brusque, Jaraguá
do Sul e Joinville.

FEB

Museu 'ganha bandeira
Mineiro da cidade de

;i�vras, José Lourenço Te

obaldo, de 56 anos, trouxe

um presente especial para
o Museu da Paz. Ele con

feccionou uma bandeira
com o símbolo do museu

jaraguaense e presenteou a

instituição. Essa foi a tercei-

ra vez que Teobaldo veio ao

museu. A cada nova visita,
ele contribui com peças re-

.lacionadas à Força Expedi
cionária Brasileira (FEB).
O Museu da Paz está locali
zado junto à Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul, na
Av. Getúlio Vargas, 405.

SíMBOLO José Lourenço (de azul) com a bandeira

doada, ao lado do colega de viagem, José Pedro

o CORREIO DO POVO
www.colegiojaragua.com.br

ANA PAULA OLIVEIRA MIGLIARl

TALENTO "Krleqer é um dos destaques da nova geração de músicos da MPB

Eleição

Colegiado de Cultura define coordenador
O Colegiado de Cultura

da Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu
(Amvali) elegeu a equipe
de coordenação na última

sexta-feira, dia 19. Essa foi
a primeira reunião do gru
po, desde a criação do cole-

giado, emmarço.
O coordenador eleito é

o presidente da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul,
Leone Silva. A vice-coorde
nadora é a diretora de Cul
tura da Secretaria Munici

pal de Educação e Cultura

de Barra Velha, Jacinda
Maria Dethuki Padilha. O
secretário do colegiado é o

gerente de Cultura de São
João do Itaperiú, Joel João
Rocha. Essa equipe atuará
até o final de 2013.

O colegiado agora

deve atuar no apoio aos

municípios que ainda não
possuem um conselho ou

fundo de cultura. De acor
do com Silva, cada uma

das sete cidades integran
tes deverá criar o Sistema

Municipal de Cultura.

Oportunidade
Caixa abre seleção para patrocínio cultural

J

A Caixa Econômica Fe-
deral está com inscrições
abertas para financiamen
to de projetos culturais.
Serão investidos mais de

R$ 4C,-milhões em projetos
de três. programas diferen
tes: Ocupação dos Espaços
da Caixa Cultural, Apoio
ao Artesanato Brasileiro e

Apoio a Festivais de Teatro

e Dança. Podem se insere- 18h de 27 de maio de 2013.
- ver somente empresas ou o programa de Apoio
instituições. Os projetos ao Artesanato Brasileiro
serão realizados em 2014. vai selecionar projetos

Os detalhes sobre cada que visem ao desenvol

programa, o regulamento vimento de comunidades
e a ficha de inscrição estão artesãs e à valorização
disponíveis no site progra- do artesanato tradicional
masculturaiscaixa.com.br. brasileiro. O valor máxi
O prazo para o recebimen- mo concedido será de R$
to das inscrições. � até. as I f l5PJI1(il. para o programa

de Festivais de Teatro e

Dança serão seleciona
dos projetos de' eventos
em todo o território na

cional. O valor máximo
concedido será de R$
200 mil. O programa de

Ocupação dos· Espaços
da Caixa Cultural é váli
do somente para capitais
de sete Estados.

(
,.;:::- ,
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Daniel Medeiros

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

,.....-..ados os fãs de ficção científica ,

" .1 aguardam sempre a chegada de um
novo 2001- Uma Odisséia no Espaço,
Blade Runner, ou atémesmo um novo

Matrix (para os menos exigentes). Sendo
,

assim, dá gosto de ver uma ficção
científica feita àmoda antiga, demaneira
grandiosa, influenciando-se em bons

exemplares do gênero e entregando um
resultado bastante satisfatório.

,

Ainda que não traga nada
necessariamente original e em nenhum
momento se equipare aos exemplos
citados anteriormente, Oblivion, novo
longa do cineasta Joseph Kosinski (Tron:
O Legado) estrelado por Tom Cruise,
é um desses poucos bons exemplares
contemporâneos do gênero, e por esta
razão merece seus méritos.
O filme se passa num futuro pós
apocaliptico, Onde a humanidade
abandou a Terra para viver em Titã

(uma das luas de Saturno) depois que
os temidos "saqueadores" destruíram
a Lua e com isso alteraram todo o

" ecossistema terrestre. Nesse cenário,
Jack (Cruise) trabalha no planeta
realizandomanutenção e garantindo
o funcionamento dasmáquinas que
extraem QS recursos naturais terrestres

e os transformam em energia para ser

utilizada na nova colonia humana.
<-

Como seu trabalho o obriga a enfrentar
os perigos desse planeta inóspito, ainda
habitado pelos tais saqueadores - cujas

Oblivion

feições e os reaismotivos que os levaram

a entrar em guerra contra os humanos

permanecem ummistério -, Jack conta
com a ajuda da sua parceira e técnica de

comunicações Victoria (Riseborough),
cuja base de operações é a casa acima
das nuvens onde os dois vivem.
Esse conceito do trabalhador sem
memória já havia sido bem explorado
no ótimo Lunar, o que torna o longa
de Duncan Jones uma das influências
claras aqui. Mas não a única. Desde as

máscaras dos saqueadores (que lembram
muito o Predador) até a respiração
pesada dos mesmos (igual a de Darth
Vader), vê-se na tela alusões diretas e

indiretas a outros filmes o tempo todo.
E nesse caso, o grande trunfo do roteiro é
utilizar esses elementos. como referência,
e não como comparação. A falta de

originalidade do texto é compensada
por uma escrita bem estruturada - até a

aparentemente desnecessária narração
em off é justificada dentro da narrativa.
Pormais que o filme sofra problemas de
ritmo em certos momentos - devido às
diversas reviravoltas - e não aproveite
bem os personagens coadjuvantes -

mantendo o foco apenas no trio principal
-, a direção de Kosinskimostra-semuito
mais madura do que na sua estreia. O
diretor parece ter aprendido que sua

estética deve servir à história, e não ao
contrário. E o resultado dessamudança

é um trabalho

igualmente belo,
mas dessa vez com
mais conteúdo.

Clique animal
ADOTE!

Costelinha
está em um lar

temporário em

Massaranduba,
à espera de uma

família que o trate

com muito amor e

carinho. É dócil e

tranquilo. Contato
com Camila 9165-
8302 ou Daniela

9117-3109 e

3379-1496

Envie a foto do seu

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

. estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

�:f
AmlzaCle

COIIISUlTÓRIO VETERINÁRIO

ConsultórioVeterinário
IJalIhoeTosa jliospedagem
TálliPet

ESTRUTURA ETRANSPORTE
TOTAlMENTECLIMATIZADO

Emergência 479992-6524
Cuide bem
dessa amiZade!

Direção: Joseph
Kosinski. Elenco:
Tom Cruise, Olga
Kurylenko, Andrea
Riseborough.

Curiosidade
26 de março...

... é o 1130 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 252 para acabar
o ano. Dia de São Jorge.
Dia Nacional do Choro.
Dia do Serralheiro. Dia
do Corinthiano. Dia
Mundial do Escoteiro.
DiaMundial do Livro
e do Direito deAutor,
instituido pela Unesco
em 1996, em honra de
Cervantes e Shakespeare,
que faleceram neste dia, -

em 1616. 1945 - 2a Guerra
Mundial: O Exército
Vermelho começa a entrar

em Berlim. 1962 - A

máquina fotográfica 3600
de Sebastião Carvalho
Leme é patenteada. 1984
- Descoberto o vírus da

AIDS, nos Estados Unidos
Fonte:Wikipedia
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Edilina Krause Ziese

Michele Dumke

Nilena J. dos Santos

Ricardo Meyer de Jesus
Gabriel Spézia
Jessica M. Bardin

Rogério Krawuski

Henry Muller
Sebastiao Lauro Nau

José Victor Papp
Camila Grah
André Osmar Zocatelli

Zilda Ines O. Gunther

Douglas Leandro Wilke

Felipe Voigt
Jonathan Salomao

Nathali Leonita Lipinsky
Anderson A. Ranch

Wilson Eggert
Rosa M. S. Neckel

Maicon J. Meier

Mateus Soares

Eriton S. Tavares

Harri Horstmann

Leandro Godoy
Jeferson Prestes

Clarice Spiess
Andriéli Catti Adrovandi

Gilson C. Flohr

Norma Bolduan

23/4
Valeria Maria Soares

Jean de Souza Simm

Luana C. Gaspar
Deneir Alison Marinoso

limar Siwerdt
Lisiane M. de Souza

Tania Bertoldi

Gabriela Bertoldi

Lauro Pelling
Luiz Carlos R. Chagas
Brenda R. da Silva

Arthur França Konell

Franciene Suelen Junkes
Waltraud Gonçalves
Bernadete Ap. T. Guths
Deise Priscila Delagnolo
Hildegardt H. H. Hack -

Romario V. de Miranda

Isolde Petre

Carlos Justino de Andrade

Charles Schumann

Fernando Dagnollo
Jessica T. Lennert

Luiz Carlos Prestes

Márcio R. Vitkoski Junior

Claudio Fuzzi

Fabio Limbalinski

Adriano Kremke

Alex Rosa
Ana Julia Lennert23

waltraudt Gonçalves
Valeria Maria Soares

Astrit K. de Carvalho

Bárbara Schappo Engelhardt
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Dica de beleza:

ColeçãoBrasilporRisqué

e rnicamacho@monalisadebatom.com fi] monalisadebatom.ocponline.com.br

Osmodelos
de botas da

vez: Western
Modelo que ficou super conhecido

aqui no Brasil por conta dos
cantores sertanejos, as botas
western, que nadamais são
do que um estilo cowboy e já
estiveram em alta há algumas
temporadas atrás, voltam para

o inverno 2013 totalmente

repaginadas, e com uma

pegadinha fashionista, graças
à queridinha da IsabelMarant

(que pra quem não sabe foi

quem imortalizou os sneakers da

temporada de inverno passada).
Para esta estação, elas vêm

bordadas com tachas, pedrarias
e em cano curto ou longo, além
é claro dos saltos mais finos e/
ou mais grossos. Aqui no Brasil

marcas como Arezzo, Schutz
e Colcei já fizeram os seus

modelitchos. Para usar, girls!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com _perguntas, dúvidas ou -suqestêesvesereva -paFa\'micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!

Ano passado, comentei aqui no blog sobre a linha de esmaltes da

Risqué, a Coleção Brasil, no quesito Gastronomia. Para este Outono/
Inverno 2013, foi a vez da querida Constanza Pascolato, através
da sua tecelagem Santa Constanza, firmar parceria com a marca e

trabalhar uma coleção de esmaltes para o meio de moda. .f.
Para esta coleção, a Risqué usou como inspiração o trabalho de estilistas l �

renomados que acreditam no trabalho artesanal do Brasil. E a coleção
que vem com seis novas cores: Maxi Bolsa de Palha, Babado de Gala,
Sapatilha deMiçanga, Pantalona de Chita, Casaqueto de Retalho e

Echarpe de Crochê! Achei os nomes divertidos e as cores lindas!
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia 23 de abril, Dia de
São Jorge! Com "vivas" ao santo

padroeiro corintiano, iniciaÍnos
.

uma nova semana de coluna, coisa
boa! Passou Tiradentes, logo esta

remos falando de Copa do Mundo
e, por fim, nas eleições presiden
ciais. Que tal começarmos a nossa

semana falando sobre encontros,
hein? Vamos saber também o que
rolou no finde e o que a nossa fa-

.

mosa
_

agenda espera para esta se

mana. Divirtam-se e não se esque
çam: "querer é poder!". E vamos à
coluna mais lida da região.

('4 sabor.,]

d�R$�

(47) 3370-3330
Rua Olh:-io :DolUingos B'l"Ugnl'lgO, 6J 1 • �,:naNova

Duas notas
• Carol Tironi, da Casa

mais Interiores, depois de
uma temporada de feira em
Milão, curtiu a feijoada do
Juventus no último sábado.

• Esperidião Amim
também deu rasante,
I
sábado, na Feijoada

do Juve.

PRESENÇA Taline

Behling e a psicóloga
Heloisa Barroso na

Enoteca Decanter

Rua Reincido Rau, 696 - Centro - Jaraguá do Sul - se

DEGUSTAÇAO Thiago
"Pingua" Menezes
e Marco Mannes
em noite de Jantar
e degustação na

Enoteca Decanter

"
A vida é como uma

sala de espetáculos;
entra-se, vê-se e

sai-se.

Pitágoras

»:
\�

DIPIL

r
� ---

I
j

..

�"l

I
1I

r
I
I
i Rua Ângelo Rubini. 62 - Barra

dO.RiO
Cerro 1I .

.

._.__-� --

NaeiBl18ls e Im/l8n'dBS
Indústria CMmica

S A.C. 0800 702 5152
Rua José Jesuíno Correta. 1300, Km13

lnduetnal Zeferino Kukflnski
Massaranduba - se - Braeil

www.dipil.com.br

(47) 3370-7348

_.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Valdirzinho Skrsypcsak, da

Caixa Econômica, está com a

sua cotação em alta. Nem me

perguntem o porquê!
. '" .

Kátia Jenifer Theilacker e
Ricardo Paulino dos Santos

casaram no sábado, dia 20 de
abril, e já atualizaram o status
no Facebook. Eles curtem lua
de mel em Cancun. Parabéns,

felicidades! para vocês
• • •

Uma figura de nossa urbe saiu-
de um evento mais louco que
o Batmam em festa na Sala da

Justiça. Mais sobre isso não'
conto nem muerto!

3370-3242

Convites
Já estão sendo comercializa

dos os convites para a 6a Festa
do Champagne, que rola dia 15 de

maio, na Epic. Acelere! Um dos

pontos de venda é a elegante loja
de perfumes importados, Le'bru.

Níver do Nando
Por favor, não ousem esque

cê-lo: o jovem empresário, Fer
nando Raboch (leia-se Kantari),
meu parceiro e amigo, é o gran
de aniversariante de hoje. Li

guem! Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns! Que
Deus abençoe você e sua linda e

feliz família.

47 3084-3012

Camarote
Ontem, reuni poucos e

bons no camarote da Revista

Nossa, na Arena, para curtir o
jogo entre CSM x Intelli. Bom
demais!

dade. Acho que elas andam

juntas. Somos felizes e tristes.
Felizes porque tentamos en

tender a nossa missão. Tristes

porque assim' tem de ser. A
tristeza nos empresta respei
to ao outro e percepção mais

aguçada da dor. Talvez triste
za seja ausência de alegria, de
riso fácil, não de felicidade ...

Dr. Moacir
E o meu amigo, o médico,

Moacir Bertoldi, ex-prefeito
de Jaraguá, está fazendo su

cesso com seu novo e charmo
so cavanhaque. Está a cara do
AI Pacino .

Aguardem!
o iPhone e o e-mail deste

colunista estão mais congestio
nados que a via láctea. Todos

querem uma sombra ao sol da
festa que movimentarei em ou

tubro para os nomes que sele
cionei com a lupa sueca.

Pensando bem
Não dá para entender a

tristeza como falta de felici-

ARQUNO PESSOAL

PESCADOR
O meu

amigo José
Carlos Klein

durante

pescaria
esportiva

mostrando
um dos

seus

troféus.
• Depois

dizem

que ele é
mentiroso

1
j
l
j

VARIEDADES

rnu tlPrint·
ETIQUETAS

EXCEL�NCIA EM RÓTULOS E ETIQUETAS

lvIAURlcro HERtVlANN

BALADA
Fernanda
Amaro e

Cristiane
Vieira nos

corredores
da Patuá

Music TE CONTEI
Seria um crime este

colunista não falar sobre
o sucesso da Divino Club,
quando da presença de

Dany & Rafa no último
sábado. Pegou fogo por lá,
se é que você me entende.

• Hoje, Ana Melo apaga
velinhas, corta o bolo e

recebe o merecido coro de

parabéns.

Buxixo
Aquele casal profissional da

saúde, depois de dar um tem

po no namoro, voltou. E tudo
indica que agora é firme e for
te. A empolgação e o amor são
tantos que já querem casar este

ano. Massa!

• Certas dietas são simples:
é só cortar açúcar, frituras,
massas, molhos, bebidas
alcoólicas, pães, biscoitos ...
e os pulsos.

Lidiane
A nutricionista LidianeAtala,

daNutrilli, uma dasmais compe
tentes da área, sinalizou positivo
para grande parceria na 6a Festa
do Champagne, dia 15 de maio.
Ela e sua equipe montarão, nos
mínimos detalhes, todo o menu

gastronômico do grande evento

só para elas. Vai ser show

• Hoje tem l.ehmann's;
não esqueça!

• A sabedoria superior
tolera, a inferior julga.
Uma excélente terça-feira e

cuidado: você está
sendo filmado.

Namoro
Os amigos íntimos andam

perguntando para empresário
Odonis Micheluzzi se é namoro
ou amizade o que rola com uma

figura de fora,' Discreto que é,
até os universitários estão em

dúvida. Bingo para ele, é claro!

De volta
Lurdes Freiberger e sua fi

lha, Thayse, jovens empresárias
de nosso high, já estão na urbe.
Retomaram sábado da famosa
Feira de Móveis deMilão.

• Com essa, fui!

QUEM DEVE SE VACINAR? ONDE SE VACINAR?
• Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos
• Gestantes (em qualquer perlodo)
• Puérpercs (mulheres até 45 dias depois do parto)
• Pe-ssoas acima de 60 anos

• Portadores de doenças crônicas
como: diabetes. hipertensão. entre outras.

A vacina estará disponlvel em
todas os unidades de saúde
com salas de vacinação.

I

.,
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Tirinhas Sudoku

.�

ci"PREVISÃO DO TEMPO

ÇfF... 1iNl4\ QJE SE2
ESse: � f'l1A�

oe: ASSUNTO...

!!"-I�""""�·

Piadas

O diabo
A criança chega pro pai e pergunta:
"Paiê ... O senhor é o diabo?"
"Que é isso meu filho? Meu filho, de onde você tirou essa bobagem?"
"É que toda vez que o senhor sai de casa, a mamãe grita para o vizinho:
Pode entrar que o chifrudo saiu!"

Cinema
Programação de 1 9 a 25/4

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Oblivion - Ação - Legendado - 1 °
anos - ·16h30, 19h, ?1 h30

'

• Os Croods - Animação - Dublado
- Livre - 14h30

ARCOPLEX2
• Vai que dá Certo - Comédia -

Nacional - 12" anos - 14h, 15h50,
17h40,19h30,21h20

ARCOPLEX3
• G. I. Joe - Retaliação - Ação -

Legendado - 14 anos - 21 h Vai que dá
Certo
Cinco amigos dos velhos
tempos se encontram com

problemas financeiros e

resolvem se reunir para
praticar um golpe contra
uma transportadora de
valores. O plano é ótimo
e Danilo (LúcioMauro
Filho) trabalha lá já tem
tudo esquematizado
na cabeça. Agora, ele
só precisa que Rodrigo
(DantonMello), Vaguinho
(Gregório Duvivier),
Amaral (Fábio Porchat)
e Tonico (Felipe Abib)
se concentrem nas

coordenadas para faturar
uma grana alta e fácil. Mas
a sorte não parece estar do
lado Cio quinteto.

• Jack - O Caçador de Gigantes - Ação
- Dublado - 12 anos - 14h20, 16h30,
18h40

"

JOINVILLE
• GNC MUELLER
• G. i. Jae: Retaliação (3D) - 19:30 - DUB
• G. i. Jos: 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

-Oblivlon -14:15,16:45,19:15,21 :40 - LEG

• GNCGARTEN
• G. i. Jae: Retaliação (3D) - 22:10 - LEG
• Jack - o Caçador de Gigantes (3D) - 15:00, 19:45 - DUB
• Os Croods (3D) - 13:00, 17:30 - DUB
• Vai Que dá Certo - 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:0Q - NAC
• Angie - 15:20, 19:10 - NAC
• Mama -17:10,21 :10 - LEG
• Os Croods - 13:20 - DUB
• O Acordo - 14:30, 17:00, 19:30, 21 :50 - LEG
• Oblivion - 14:15, 16:45, 19:20, 21 :40 - LEG
• Um Porto Seguro - 13:45, 16:30, 19:00, 21 :30 - LEG

.'

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
amena à noite
No Oeste, Planalto e Litoral Sul,
tempo estável com predomínio
de sol. Na região do Vale.do

Itajaí e Planalto Norte, muitas
nuvens com períodos de sol.
Nas outras regiões, mais nuvens
com chuviscos isolados devido à

circulação marítima.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
ly1íN: 13°C
MÁX: 25°C

�
,
Parcialmente
Nublado

�.
'U

� -i�
Instável

Preencha um quadrada
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.
QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

QUARTA
MíN: 13°C
MÁX: 26°C �

Nublado

•
Chuvoso

�
LUAS

• MINGUANTE 3/4

• NOVA 10/4

• CRESCENTE 18/4

,f • CHEIA 25/4
Trovoada

Palavras Cruzadas

'Olll� '''01'6 'IOJa� 'OjapOH 'g ll!paWaH 'lJedV'L 'OPl!Z1lEW 11Sd'9 ,odaH 'ç
'mcaH 'IBôassa,j '� 'w»ed 'JeU'IV'E 'EU"lUV 'oqnp\I 'Z 'o'"IN '�WOl', :SI1I8UH31\

JOpew\I'S, '11ll0 "lUO
·u 'apesal"H "n 'oJaZ '4ll!O 'or 'laW!H aNW"6 'eo"IOl'g i"deH 'L 'W'Ô"OW '9
'011 ,alqo 'S 'Si"1 '51"1 '� 'op"usao 'E 'lodS 'alllA 'z ll!dndV "

:SllIlNOZIHOH

°Y)OlOS

HORIZONTAIS 2 3 4 5 fi T 8 9

2

• •
•

•

14
•

II

•
-

II

1. Vaiar
2. Depressão entre montanhas / Refletor usado por fo

tógrafos e cineastas
3. Que perdeu o fio da da textura por rasgo ou fragilidade

do tecido
4. O instrumentista, cantor e compositor Gonzaga

(1912-1989), de "Asa Branca" / Número ímpar
5. Produzir, derivando de outra substância / Parenta co-

lateral
6. O trabalho de triturar até reduzir a pó
7. Deixar careca
8. (Pop.) Loteria esportiva )

9. As consoantes entre o L e o Q / Cosmético pará colo
rir cãíos e supercílios

10. Estado norte-americano cuja capital é Salt Lake City
/ O atrapalhado personagem Recruta das histórias
em quadrinhos

.

11. Que se esticou
12. Pedra preciosa, que é usada principalmente na fei- 10

tura de camafeus / O pintor surrealista espanhol Sal
vador (1904-1989)

13. Indivíduo que se dedica ao esporte sem interesse
econômico.

3

4

5

fi

7

8

9

11

12

VERTICAIS
1. Capital do Togo, país africano / O de Berlim foi uma

barreira física construída entre as Alemanhas Oci
dental e Oriental durante a Guerra Fria

2. Fertilizante! Aparelho usado para emissão e recepção
de ondas eletromagnéticas

3. Alimentar o recém-nascido com um dos tipos de

amamentação / Calçado munido de de rodinhas,
para rolar sobre pavimentos lisos, em esporte ou

lazer
4. Pomar de certas árvores da família das rosáceas, de

fruto aveludado e polpa doce / (Red,) Equipe seis
vezes campeã

5. Colocar algo no lugar de onde foi tirado
6. Inte�eição para mandar calar / Graduado, variado

(cores)
7. (Red.) Prédio de apartamentos com serviços de hote

laria! Imitar de forma destorcida
8. Volta em redor de algo! Mistura de cola de madeira e

vidro moído que os moleques passam na linha dos

papagaios para cortar as de outrem
r

9. Surra / Ave de crista carnuda e asas curtas e largas.
; u: I (1�II:JIIJ.JI:{ ::-:11)]<1];: :_;:;\: t 1:1"
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Novelas
, • FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem para
falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que a febre

de Lipe tem origem emocional. Duque contrata Nicole para
trabalhar no bar Flor do Caribe. Taís ftagra Hélio com outra

mulher, Hélio deixa vários recados no celular de Taís e diz que
houve um mal-entendido, Cassiano fica preocupado depois
que Ester conta que Alberto viajou. Alberto se encontra com

Dom Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

• GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19H
Kiko afirma para Frô que eles só ficarão curados da aler

gia quando ela o aceitar de verdade. Fábio acusa Manoela de

ter sabotado seu trabalho. Analú manipula Juliana para ficar

com raiva de Nando. Manoela entra escondida no estúdio

de Fábio. Kiko incentiva Roberta a ficar com Felipe. Nando
vê Charlô e Olívia. Otávio fica atordoado com a presença de

Charlô. Manoela prende Geni e Fábio no estúdio e ateia fogo
ao local. Otávio decide contar a Charlô todo o mistério que en
volve o bigode preto. Fábio e Geni conseguem sair do estúdio.
Juliana se entristece ao ver como Nando se comporta com

Roberta. Otávio chora depois de sua conversa com Charlô.

Nieta se preocupa com o sumiço da filha. Ulisses compra um

vestido de noiva para Vânia. Carolina tenta fugir de carro, mas
acaba sendo presa. Fábio procura Juliana.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Morena se esconde, e Theo conhece Jéssica sem saber

que a menina é sua filha. Riva pensa em se hospedar no mes- '

mo hotel que Wanda. Lívia fala para Wanda que vai à Turquia
no voo de Theo. Mustafá avisa a Berna que afastará Wanda

de Aisha. Lívia liga para Érica, e Márcia conta para Theo.

Creusa implica com Ricardo. Helô fica satisfeita ao saber que
Stenio mordeu sua isca e falou sobre Morena para Lívia. Nu
nes não deixa Theo se aproximar de Lívia. Carlos sai de casa.
Amanda manipula Celso contra Antônia. Sarila desconfia de

Guerra dos Sexos - últimos capítulos
Teatro de boazinha acaba, e Manoela jura acabar com Fábio

A história das fotos trocadas no catálogo da Charlô's não
cheira bem para Fábio (Paulo Rocha), e ele vai investigar. De
pois de descobrir que Manoela (Guilhermina Guinle) foi em
bora do estúdio minutos depois do arquivo ter sido trocado,
ele vai até a casa da ex esclarecer a história. Manoela ainda se

faz de desentendida por um tempo, mas é só Fábio deixar claro

que Ayla esteja sendo traída. Bianca chora por causa de Zyah.
Sarila invade a caverna do genro. Drica e Pepeu vão morar

na casa de Helô e Creusa se desespera. Aisha confirma para
Mustafá o encontro com Wanda, Neuma percebe uma pes
soa suspeita na casa de Lucimar. Wanda fica tensa ao ver

Mustafá chegar com Aisha para o almoço.

• CARROSSEL - SBY - 20H30
Graça abre o armário do laboratório e de lá sai a galinha

de Cirilo. Graça se assusta e sai gritando do local. Helena e

Jorge conversam em particular. A professora diz que não está

certa a atitude agressiva de Jaime, mas que houve algum
motivo para todos concordarem. Jorge diz que todos querem
ser seu inimigo porque são inferiores. Helena diz que na sala

todos possuem os mesmos direitos e ninguém é superior. A

protessora diz que chamou o menino para saber se ele dela

tou a Patrulha Salvadora. Jorge confessa e explica que quem

quer roubar um vestido é ladrão e ele apenas avisou os res

ponsáveis. Helena conversa bastante com eles e explica que
os meninos fizeram errado com a intenção de fazer o bem e

ajudar uf!la amiga e Jorge fez o correto com a intenção real de

prejudicar colegas. Ela pergunta para ele quem está realmen

te certo. Jorge afirma que ele está certo.

• BALACOBACO - RECORD
Fabiana tenta negociar com Eduardo e promete entregar

o endereço de Norberto, em troca da sua liberdade. O advo

gado pede que a ex-namorada se entregue à polícia e aceita

ajudá-Ia. Violeta pressiona indiretamente Diva, que tenta dis

farçar sua culpa no sequestro de Dolores. André e Luiza estra

nham o comportamento da professora. Catarina revela estar

apaixonada por Lucas. Arthur tenta bater na modelo, mas
seu filho o impede. Norberto afirma que seria capaz de matar

Isabel e se suicidar ao seu lado. Arnaud decide ir atrás de

Fabiana, mas o vilão o proíbe. Lucas vai embora com Catarina

e Arthur expulsa os convidados da festa. Preocupada, Lígia
vai à casa do ex-marido, que fica furioso com a visita. Eduardo

revela o endereço do esconderijo de Norberto e o delegado
decide averiguar o local. Vetusa pede para tirar a virgindade
de Duflio e os dois se beijam, mas são interrompidos.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
AnaMaria Braga é

atropelada ao vivo
Um acidente ao vivo no Mais Você, da Glo

bo, aconteceu nesta segunda-feira. Ana Maria

Braga foi atropelada por um carro, sendo atingi
da nas costas pela porta do veículo desgoverna
do, na parte externa do estúdio. Ana Maria es

tava mostrando um dispositivo de computador,
capaz de pilotar um carro sozinho. O criador'
do dispositivo estava operando o equipamento
quando o carro semovimentou, de ré, com uma

das portas abertas e atingiu em cheio as costas

da apresentadora. O freio demão do veículonão
estava puxado. Mais tarde Ana voltou ao pro

grama e já estava bem.

ReeseWitherspoon é

presa por desacato
Reese Witherspoon e o marido Jim Toth

foram presos, na sexta-feira, por desacato à
autoridade. Reese e Jim estavam em um Fu

sion, ziguezagueando pelas ruas de Atlanta.

Após os policiais pararem o carro da estrela
de Hollywood e uma breve discussão, Jim foi
submetido a um teste de bafômetro, que acu

sou um nível de álcool no sangue de 0,139.
Durante a prisão de Jim, Reese teria perdido a

compostura e agredido o policial verbalmente.
Em certo ponto, ela teria saído de seu carro e

o oficial ordenou que ela voltasse. Quando ela
saiu pela segunda vez, ele a prendeu por con
duta desordeira e desacato à autoridade, uma
leimunicipal deAtlanta. Ambos foram levados

_ para a prisãoe liberados pouco tempodepois.

que já sacou que a ex não mudou e vai recorrer pela guarda de

Ciça (Jesuela Moro) que a máscara cai. "Não vou deixar você
ser feliz longe de mim! Tudo o que você tem fui eu quem deu!
Eu te odeio, Fábio! Quero que você morra!". Fábio vai embora
certo de que o caso de Manoela não tem mais cura. Sozinha ela

promete que vai acabar com o ex-marido. j
I

'f

Horóscopo
Épreferível recusarumfavorçom gentileza

do que concedê-lo deforma rude.
Lord Chesterfield

EiÁries • Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

. O dia é ideal para deixar a sua A Lua transita pelo seu signo,
individualidade de lado e melho- deixando você mais confortável

rar a sua interação com as pessoas para agir ao seu modo. O tato e a

do seu convívio. De algummodo, o diplomacia podem ser ferramen-

desejo de agradar a quem ama ou tas importantespara chegaraonde
de tentar uma reconciliação terá quer. Nos assuntos do coração,
sucesso absoluto: aproveite o mo- seu charme e amabilidade podem
menta! Cor: laranja. fazer toda a diferença! Cor: lilás.

n
-

lí ,
Touro Escorpião
20/4 a 20/5 - Terra 23/10a 21/11 -Água

Excelente astral para se dedi- Vocf está atravessando uma

car ao trabalho de rotina. Os cui- fase de maior recolhimento e in-

dados com a saúde, com o corpo e trospecção. Este é o mom�nto de
o seu bem-estar também contam agir com a suavidade e a discrição
com a proteção da Lua. Na vida a que lhe sãopeculiares, sejano cam-
dois, convém dar mais atenção a po profissional ou na área afetiva.

quem está do seu lado: estenda a É tempo de surpreender quem está

mão e ajude seu par! Cor: bege. por perto. Cor: verde-claro.

Gêmeos I; Sagitário
21/5 a 20/6 - Ar 22/11 a 21/12 - Fogo

A Lua revela que este é um pe- De algummodo, você se perce-
riodo de muito prazer e diversão berá mais sensível às necessidades
em sua vida. Quanto maior o seu dos outros e isso pode facilitar o

envolvimento no trabalho, me- seu trabalho com o público. Apro-
lhores serão os resultados. Com veiteo trânsito daLuaparamelho-
os amigos e a pessoa amada, tente rar o convívio com os demais. No

aprofundar os vínculos de afeto. campo afetivo, o companheirismo
existentes. Cor: verde-escuro. será valorizado. Cor: rosa.

Câncer Capricórnio
21/6a 21/7-Água 22/12 a 20/1 - Terra

Quem trabalha em casa ou por Você não vai se contentar com
conta própria, não pode reclamar pouco, então, não deixe de sonhar
da sorte. Este é o momento de alto. O astral indica que o seu su-

focar as suas atenções na familia cesso vai estar diretamente ligado
e nos seus anseios pessoais. No ao seu charme e à sua diplomacia.
amor, a Lua. pode ajudar você a No campo afetivo, festas e eventos

relembrar questões do passado: podem estimular a sua vida amo-
tenha cuidado! Cor: tons pastel. rosa. ()or: vermelhó.

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo 21/1 li 18/2 -Ar

A Lua favorece a diplomacia, o ALua desperta em você o dese-

diálogo e a comunicação em geral. jo de conviver empaz e emharmo-

Não perca a chance de dividir ta- nia com as pessoas ao seu redor. O

refas, partilhar projetos e incluir astral favorece as viagens, seja por
alguém em seus planos. Ser gentil motivo de trabalho ou lazer. Caso

amável e capaz de certas delicade- esteja em busca de um par, equili-
zas vai surtir ótimo efeito na rela- bre suas emoções e encontrará um
ção a dois. Cor: roxo. novo amor. Cor: bege.

li Virgem rlJ Peixes
23/8 a 22/9 - Terra 19/2 a 19/3 - Terra

L � É um bom dia para ganhar di- Hoje, você vai estar com uma

nheiro, além disso, você terámaior consciência mais critica acerca das

percepção do valor das coisas e do coisas que estão em sua vida, mas
seu próprio valor, podendo rei- que não servem mais. Confie na

víndicar um aumento salarial. No sua lucidez para resolver os assun-

campo afetivo, o desejo de ficar tos complexos. No campo afetivo,
juntinho da pessoa amada vai es- a fase é de definições: agora é tudo

tar em destaque. Cor: vinho. ou nada. Cor: vinho.
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HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

� redacao@oconeiodopovo.com.br

Registro de
�

estrangeiros
Já falamos anteriormente que em tempos

de guerra era necessárió o registro de estran

geiros. Assim, em Santa Catarina, em 1940,
foram registrados 3.348 pessoas de origem es

trangeira, sendo que destes, 134 em Jaraguá.
Pela nacionalidade estão assim distribuídos:
102 a1emães, 9 austríacos, 1 belga, 2 norte ame
ricanos, 1 francês, 1 paraguaio, 1 português, 3
russos, 6 suíços, 1 húngaro, 3 poloneses, 2 sí

rios e 1 como europeu. O prazo terminava em

30 de junho, com os dados acima sendo divul

gados em abril de 1940.

Rua Epitácio Pessoa, década de 1940

Bodas de Ouro
deIsidoro Pedri
eMagdalena
Negherbon

Comemorando' as bodas de ouro do casal
Isidoro Pedri.e Magdalena Negherbon, o jor
nal publicava breve histórico de sua trajetória,
em abril de 1928:

"O casal imigrou para o Brasil em 1877, es-
o tabelecendo-se em Rodeio, município de Blu
menau. Contraiu núpcias em 31 de março de
1878. Transferiu sua residência para Jaraguá
em 1894. O casal teve 11 filhos, 61 netos e 6

bisnetos, estando todos eles em perfeita saúde.
Da antiga pátria de origem só trouxe o casal
costumes simples e austeros que caracterizam
o povo tyrolez, mas também os sentimentos

suaves da fé católica".

"

Regi'stro da

gal.era que
esteve no fim de
semana passado
em Curitiba,
participando
do Circuito
das Estações
Adidas. Na foto,
Claudia, Dorotea,
Mari, Ana, Aline,
Hidalgo, Lucas,
Roberto e Mirian

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para econtato@beatrizsasse.com.br.

__)/ore aquil.,_

Geovani Longui festejou 11
anos no dia 20. Felicidades!

Toda família se reuniu na pizzaria
no dia 17, para comemorar o
aniversário de Iris Ehlert. A
família, em especial sua filha

Tatiane, o genro Atinor e as netas
Ana Flora e Isadora gostariam de

expressar o quanto ela é especial
e desejam felicidades, paz e

saúde. Te amamos muito!

. �
Arthur está completando 3
anos hoje. Parabéns e que

Deus te ilumine hoje e sempre.
Abraço de seus pais Osmar e
Bianca e de sua mana Amanda

Alcides e Noêmia Hencke

completaram 25 anos de
casados dia 9. Os filhos,

amigos e seu neto desejam
lhe felicidades e que a data se

repita muitas vezes

Hoje, Cristiano Deretti
está de aniversário e sua

esposa Jamili e sua filha
Flávia Deretti lhe desejam

felicidades!

Feliz.aniversário para a

gatinha Camilly Cristina
Mari�no, que completa 10

anos hoje. Desejamos a você

filha, saúde e felicidades. Te
amamos! Sua mãe Fabiana,
padrasto Marko, seus irmãos

Carolline e Cauã

Parabéns para Nivia e Bruno,
que estão completando 25

anos de casados. Quem deseja
felicidades é o filho Maicon
Samuel e a nora Roselli

Hoje é o

aniverssário
de Osni
Ullmann.

Quem deseja
muitas

felicidades
e muitas

realizações
são a esposa
Adriane e os

filhos Braian e

Djenifer

Os familiares
e amigos
parabenizam
Juliana

Judachewsky
pela formatura
no curso de

Pedagogia, no
dia 17. Desejam
felicidades e

sucesso na nova

profissão

A família, amigos e a filha Gabriely
parabenizam o casal Joenice e Carlos

pelo casamento no dia 6. Saúde e
felicidades

�
A avó EIi Volkmann fez aniversário dia 22.

Mãe/Oma podemos tentar tudo para
retribuir o que você fez e faz por nós,

mas sabemos que nunca conseguiremos
chegar perto, então deixamos registrado
todo o amor qUI\! sentimos por você! Feliz
aniversário e muitos anos de vida! Beijos
de toda a sua família que te ama muito!

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Confira nas páginas 4 e 5

� MOTIVADO
POR N ruREZA. MAS
NÃO NECESSAIUAMEM'E
ESTA SATISFEITO

COMO
TAABAU10"

SE A VIDA
PROFISSIONAL
VAI MALJ SOFRE

E DESCUIDA
DA SAúDE�

SE O TRABALHO VAI
MAL, BUSCA AJUDA
E SOLUçÕES PARA OS

PR06LEMAS.

TRABALHA MUrrAS HORAS
POR DTÁ SEM PERCEBER O
TEMPO PASSAR, MAS A

SATISFAÇÃO SE ESTENDE À
VIDA PESSOAL TEM .

EQU1Lí8RIO.

SE ESTA
SOBRECARREGADO,

ENCONTRA MANEIRAS DE
PRIORIZAR TAREFAS E
ABRIR ESPAÇO NA

.

AGENDA PARA A VIDA
PESSOAL.

SOFRE MENOS DE
STRESS. GARANTINDO
SAúDE MENTAL E
FíSICA POR MAIS

TEMPO.

I
i .1

•

Como saber se
você apenas ama
seu trabalho ou

se está excedendo
limites?
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alidor@lueders.br

Crescer com aquisição de empresas
.. �

.
� ..

Pode ser uma boa estratégia
Estrategicamente o crescimento

das empresas basicamente se dá: a)
organicamentefundada com base no
crescimento do mercado eprodutos/
serviços existentes, na conquista de
novos mercados e no desenvolvimento
de novos produtos/serviços; b) com
parceiros que agregam valor aos

produtos e completam os serviços,
etc.; e, c) com aquisições, com base
na complementação demercado e

agregação de produtos e serviços, si
nergia de negócios e entrada em novos

mercados. Diante disso, a globaliza
ção e incertezas no macroambiente

operacional levam muitas empresas,
considerando a sua estrutura opera
cional efinanceira, a aproveitarem
a oportunidade para crescer com

agilidade mediante aquisição e/ou
incorporação de empresas. O tema

não é apenas interessante em junção
de rearranjos organizacionais sob o

ponto de vista societário, mas também
no que diz respeito a repercussões
concorrenciais, aspectos tributários,

• trabalhistas, estrutura organizacio
nal, e o tratamento com os acionistas

minoritários. Além disso, a integração
societária com a incorporação das
ações pode ensejar a extinção da

empresa incorporada, com completa
absorção organizacional, fazendo
com que a incorporação da empresa
adquirida dependa apenas da vontade
da controladora. Evidentemente, na

negociação de aquisição, deve-se levar
em consideração o valor da empresa a
ser adquirida, buscando-se a efici
ência, sinergia eminimizar os riscos

envolvidos, com vistas ao retorno do

capital investido. Existem diversos
critérios e metodologias para apurar o
valor da empresa a ser adquirida/alie
nada (ex.: valorde mercado dos ativos,
inclusive intangíveis, fluxo de caixa

descontado, múltiplos de empresas
comparáveis, etc.). Há de se considerar
que, as reorganizações de sociedades
impõem significativas alterações: a)
nas relações laborais estabelecidas
entre as empresas envolvidas e seus

empregados egeram preocupação no

que diz respeito à imputação de res

ponsabilidade e proteção dosdireitos
creditórios do empregado, além de

problemas relacionados à equipara
ção salarial; e b) no direito societário,
aspectos como: eficácia empresarial,
dicotomia controlador eminoritário e

das responsabilidades dos admtnistra-.
.dores ou acionistas.

---. �

2

As operações de fusão e incorpora
ção são reguladas no art. 220 e seguin
tes da Lei 6404/76 (Lei das Sociedades
porAções), aplicáveis supletivamente
às sociedades reguladas pelo Código
Civil. A fusão é definida como uma

operação através da qual duas ou
mais sociedades se unem paraformar
uma nova, passando a ser detentora
de todas as obrigações e dos direitos
das sociedadesfundidas, Na incorpo
ração, uma sociedade é absorvida pela
outra, passando a sera sua sucessora

em todos os direitos e obrigações, per
manecendo a empresa incorporadora
com a mesma personalidadejurídica
e extinguindo-se a incorporada. Pode
também ocorrer somente à incorpora
ção de ações (art. 252 Lei S.A.), defini
do como: a incorporação de todas as

ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para
convertê-la em subsidiária integral.
Distingue-se da incorporação por que:

«a companhia cujas ações são
incorporadas não se extingue;

»ospatrimônios das duas empre
sas continuam a ser distintos, porém
sob novo controle societário.

O procedimento de incorporação
de ações, do art. 252, é o mesmo da

incorporaçõode sociedade de que
trata o art. 227 (LeiSocietária). Tanto
o processo defusão quanto o de incor

poração tem início com um protocolo
contendo as condições do negócio, no
qual são especificadas as condições da
operação, os critérios para a rela-

ção de troca de quotas/ações que se
extinguirão, os critérios de avaliação
do patrimônio líquido das sociedades

envolvidas, os projetos de estatutos a
serem criados, etc.

Diferentemente das operações
supracitadas, a aquisição de controle
não importa na extinção de nenhuma

das sociedades, mas na substituição do
acionista controlador da companhia.
A alienação do controle aproxima-se a
venda da empresa, no sentido deque o
preço corresponde ao poder de dispor
dos bens sociais e de dirigir a atividade

. empresarial. A lei reconhece que o preço
do bloco de ações de controle é livremen
te negociado pelaspartes interessadas,
observando os direitos dos acionistas
minoritários. Sefor companhia aberta
deve-se observaras orientações e instru
ções emanadas da CVM.

É importante observar que os
deveres dos administradores nas

operações de fusão, incorporação

societária e incorporação de ações,
não afasta a aplicação dos artigos
153,155 e 245 da Lei S. ..(1., que exige
que os administradores devem agir
com diligência e lealdade à companhia
que administram, zelando para que as

condições do negócio observem con

dições equitativas (justas}. É prática
comercial e usual nas operações defu
são, aquisição ou incorporação à rea

lização de um procedimento de coleta

de informações e de revisão e análise
de documentos, para averiguar a situ
ação econômica ejurídica, das socie
dades envolvidas no negócio denomi
nado "Due Di/igence': A Due Diligence
envolve apurar a atual situação do

negócio, a ser adquirido, a existência
de passivos e contingências e a ava

liação do impacto desses valores na

apuração do valor da operação. Além
dos aspectosjurídicos, são analisados
comumente, aspectosfinanceiros, es
tratégicos, técnicos e operacionais. Os
resultados ou problemas encontrados
entre o previsto e a real situação da

empresa, que impactem a operação,
podem estar dispostos em declarações
egarantiasfirmadas em contrato de

compra e venda. No contrato pode-se
estabelecer condições que objetivam
prever a existência de eventos ou

condições que possam causarperdas
substanciais na capacidade de receita
de uma empresa ou no seu valor de

negócio, que poderiam levar inclusive
ao direito de rescindir o contrato caso

eventos externos a sua vontade produ
zam efeitos comerciais, financeiros ou
legais adversos à outra parte, deforma
a prejudicar substancialmente as bases

da operação. Além disso, cabe análise
da legislação "Antitruste" (CADE)
relativo a atos de concentração, se
envolvergrandes empresas ougrupos
e/ou se houver relevante participação
no mercado, igualou superior a 20%
(MarketShare).

. Concluindo, consideradas as
premissas que definem osfatores
críticos para o sucesso do negócio,
dependendo do tamanho da opera
ção de aquisição da empresa ou do
seu controle acionário, e face a sua

complexidade, é recomendável a con
tratação de consultores especializados
para assessorar: na Due Diligence,
na avaliação do valor do negócio, no
atendimento dos aspectosjurídicos
(societários, tributários, trabalhistas,

.

etc.), nas tratativas com o CADE, se
houver necessidade legal.

Decisão

Osjovenseo
dilema da escolha

peridade está muitas vezes rela

cionada a profissões reconhecidas
e valorizadas socialmente. Assim,

alguns jovens adultos terminam

por assumir um desejo que não

lhes pertence e logo se frustram

no inicio do curso superior.

profissional
Tomada de decisão exige segurança e apoio

FONTE

Personare

Ao longo da vida fazemosmui
tas escolhas. Mas considero que
uma das mais difíceis é a escolha

profissional. Os jovens, que mal
saíram da adolescência, precisam
tomar uma decisão que pode de

finir seu futuro. Além disso, são
bombardeados por informações
sobre as melhores profissões para
trabalhar e ainda sofrem com a

pressão dos pais e as influências

de seus grupos de amizades.

Em alguns casos a escolha da

profissão oçorre ainda na infân

cia. Brincadeiras e sonhos infantis
acabam se tornando um objeti
vo na vida dos adolescentes. A

pergunta "o que você deseja ser

quando crescer?" continua sendo

comum na vida das crianças e já
vem repleta de expectativas dos
adultos. Elas podem optar pela
profissão dos pais ou, conforme

crescem, vão alternando as pre
ferências de acordo com o que

aprendem sobre cada uma.

É positivo para os jovens re

ceberem incentivos dos pais para

seguirem seus próprios desejos.
Contudo, este desprendimento
não é tarefa fácil para os pais que
pensam em um futuro próspero
para seus filhos, visto que a pros-
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Como fazer amelhor escolha

profissional?
Claro que não há uma regra.

Mas a melhor escolha será aquela
que o jovem se percebemais seguro
e confortável. Ele precisa conseguir
vislumbrar seu futuro na profissão.
Para os mais indecisos e que não

conseguiram encontrar a vocação,
um psicólogo especialista em esco

lha profissional pode ser essencial.
Entretanto, o primordial ainda

é o apoio dos pais ou responsáveis.
Com a certeza que Independente
da escolha eles terão aqueles que
os amam ao seu lado, a pressão
para fazer a escolha certa diminui

consideravelmente. E caso não se

sintam preparados para ingressa
rem em uma faculdade logo quan
do terminam o ensino médio, não
custa nada esperar para tomar uma

decisão mais consciente e livre de

obrigações. Mas, se optarem por fa

zer uma escolha e posteriormente
descobrirem que aquele desejo não
era deles realmente, nunca é tarde

paramudar e tomar novos rumos.

. {4712106-J,919
Email: cnaçao@ocorrel�opovo.com.br
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Evolução

Prospere sem empobrecer
seus valore

Mais do que ter dinheiro, prosperidade significa gerar riqueza para si

DIVULGAÇÃO

É muito fácil perder as grandes alegrias da vida e, pior, é mais fácil ainda perder
também as pequenas

FONTE·

Mulher.uol

Uma das principais carac- .

terísticas da sociedade mo

derna é a busca continua por

algo. Nós todos somos presas
fáceis de um conceito consu-

mista .que leva-nos a acreditar

que é indispensável termos o

mais novo aparelho celular; o
maismoderno carro, o último e

mais fino modelo de televisão.

Algumas corporações, conhe
cendo esta nossa tão declarada

tendência, alimentam em nós

necessidades que nem temos.

Com isso, passamos a procurar
coisas que não estão presentes
em nosso cotidiano, e elaborar
planos para trazê-las à nossa

realidade.

Com frequência, passamos
a confiar nossa felicidade ao

que temos e, na mesma conta,
medimos nossa infelicidade

pelo que nos falta. Atua ainda
como agravante à nossa infe

licidade, aquilo que nos falta,
mas que nosso vizinho possui
- esteja ele na casa ao lado, ou

.

a milhares de quilômetros de
distância.

ValorX Preço
Neste cenário, é muito fácil

perder as grandes alegrias da
vida e, pior; é mais fácil ainda

perder também as pequenas.
Assim, perdemos 'nossas re

ferências de valores, substi
tuindo-as pelas referências
de preços. O resultado disso é
uma tendência a avaliarmos
as pessoas a nosso redor de
maneira equivocada. É assim

que aquele sujeito que tem

uma bela carreira profissional,
uma linda casa, um lindo carro

e se veste com roupas de grife
- mas que talvez não tenha ne

nhum valor moral- passa a va

ler mais, na nossa equivocada
balança. Nesse sentido, aquele
outro que, sem possuir estes

atributos materiais - aos quais
se pode atribuir preço - é pes
soa digna, honesta, bom amigo,
bom filho, bom cidadão.

O grande Rui Barbosa tem

uma frase que resume este ra

ciocínio: "de tanto ver triunfar
as nulidades, de tanto ver pros
perar a desonra, de tanto ver

crescer a injustiça. De tanto ver
. agigantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem che

ga a desanimar-se da virtude, a
rir-se da honra e a ter vergonha
de ser honesto'; diz .

. A grama do vizinho é sempre mais bonita?
Se vocês me permitirem, espaço aindamais bonito. máximo olhá-lo e nunca o visi- até o inspira a trabalhar e cuidar Não é verdade que o dono do dim é belo, porque seu dono cui-

vou convidá-los a imaginar um Na casa vizinha, o quintal ta, tão desagradável que é. Seu dele. Também dá para entender primeiro jardim tem tanto cui- da dele. A grande verdade é que

jardim, omais lindo que possam é um amontoado de mato mal plano para resolver isto é mu- porque o dono do segundo jar- dado porque trata-se de um o segundo jardim é feio porque

pensar. O dono do jardim em cuidado, espesso a tal ponto dar-se dali, afinal aquilo nunca dim já desistiu e deu a causa por belo horto. Nem tampouco é seu dono é um descuidado. E

questão todo dia cuida de sua que é quase impossível camí- será um jardim de verdade. encerrada. Um lugar tão inóspi- verdade que o dono do segun- mesmo que ele ganhe milhões

manutenção, removendo ervas nhar por ele. Ervas daninhas Com estes dois jardins em to quanto aquele não desperta do jardim deixa-o minguar por e compre a mais bela das casas,

daninhas, podando as plantas tomaram conta do espaço, a mente, fica fácil para você en- nenhum desejo de cuidado. ser um local desagradável. com o mais belo dos jardins, se
no tempo e na maneira certos, terra é fraca e a paisagem resul- tender.porque o primeiro dono É exatamente aí que está a Fazemos esta confusão to- ele continuar desleixado, em

e empenha-se cada vezmais em tante chega a repugnar. O dono cuida tão bem de seu jardim. confusão dentro.de todos nós. dos os dias em nossas avaliações. pouco tempo casa e jardim serão

descobrir meios de tornar esse deste segundo quintal evita ao Um lugar tão bonito e agradável Nós confundimos a situação. A verdade é que o primeiro jar- também feios como o primeiro.
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Comportamento
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razer ou
Pesquisadores

investigam os motivos que
levam uma pessoa a ser feliz ou não

no trabalho. O essencial parece ser o prazer

que vem da realização das tarefas em si e do sig
nificado que elas produzem. O curioso é que, para
estar satisfeito, o trabalhador não precisa
necessariamente de salários altos. Em estudo do

instituto britânico de pesquisa de mercado GfK NOP

com 30 mil pessoas de 30 países, o Brasil é o nono
�---�-

no ranking de felicidade - o primeiro é a

Austrália. E o item citado como mais

importante para a satisfação foi

a saúde, não a estabilidade

financeira, que ficou em

terceiro lugar, depois
da casa própria.

.,

' ....•.�.?sessao.

Especialista aponta que muitas horas de trabalho são necessárias para
que um talento se transforme num expert

lgumas pessoas acreditam

que a fórmula ideal para re

duzir o estresse e aumentar

a performance no trabalho
é saber dividir seu tempo
de maneira equilibrada en-

tre as tarefas profissionais,
pessoais e de lazer. É justa-

mente a alternância entre ativi

dades que traria ao profissional o relaxamento e o

descanso necessários à liberação de sua total expressão
e criatividade.

Mas como explicar, então, que gênios criativos e gran
des realizadores como Leonardo Da Vinci e Napoleão
Bonaparte costumassem dormir poucas horas? Da Vinci,
inclusive, tirava apenas sonecas de quinze minutos a cada

quatro horas, entre as inúmeras invenções em que traba

lhava por dias e dias. Não deveriam viver eles estressa

dos, exaustos e, portanto, pouco criativos?

Atualmente tenho ouvido de profissionais nas sessões

de coach, que muitos declaram trabalhar mais que dez

horas por dia em seus empregos, projetos ou empreen
dimentos - são os workaholics. Alguns se queixam disso

penosamente, já outros se declaram "worklovers" e afir

mam que.exageram no trabalho por pura paixão pelo que
fazem.

Ma� o que significa passar tempo demais no trabalho?

Vamos analisar dois cenários para ampliar a questão.
O primeiro seria vivido por profissionais engajados em

projetos criativos, com grau ideal de desafio (nem fácil e

desinteressante, nem desafiante demais e estressante), e
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que permitisse que ele passasse seu dia "em fluxo". Fluxo

vem do Inglês "flow", conceito desenvolvido pelo autor

húngaro Mihály Csíkszentmihályi, no livro liA Descoberta

do Fluxo". Significa um estado mental no qual·a pessoa em

atividade está totalmente "imersa", facada e envolvida em

um processo, com o intuito de obter sentimento de foco

energizado, total envolvimento e sucesso no processo.
Nesse primeiro cenário, o profissional se sente como

"dono" do projeto, tendo uma visão ampla das áreas afe

tadas por ele. Ele sofre poucos aborrecimentos com tele

fonemas desnecessários, e-mails redundantes e reuniões

urgentes sobre "o nada" para acalmar o chefe inseguro.
Esse profissional tem a sensação de ser "dono de seu tem

po", tal qual um artesão (ou como Da Vinci?), "sem ver o

tempo passar".
O que dita seu tempo é apenas a data de entrega de

tal projeto. E ele intuitivamente sabe a hora de parar para

recarregar-se.
Marshall Goldsmith, coach que treinou os maiores

executivos americanos, afirma que muitas horas de tra

balho são necessárias para que um talento se transforme

num expert.

Basta vermos os grandes atletas,
com performanc uperíores, e

quanto tempo é dedicado para atin

girem a excelência, Muito amor p lo

que fazem capacita e sas pe soas a

permauecerem em fluxo por tanta
horas seguidas,

I

Excesso de trabalho não é
sinônimo e o petêncía
No segundo cenário, temos o profissional ofegante, que fala

rápido, está sempre com os prazos apertados, faz várias coisas
ao mesmo tempo, mas termina poucas delas. Tem a sensação
(ao contrário do primeiro cenário) que seu tempo não lhe

pertence, que é retirado dele à força. No fim do ano acredita

vaidosamente, na festa de fim de ano da empresa, que liderou
inúmeros projetos importantes, mas no fundo sente pouca ple
nitude, pois sempre "falta algo que ele ainda não realizou".

Também tende a adiar suas férias inúmeras vezes. Sua famí

lia, de tanto ouvir que ele "ainda está no trabalho", já aprendeu
a se resignar com sua-ausência e "dar seu jeito" sem ele (ou sem
ela), com um ressentimento velado. Esse profissional se ilude
comemorando este comportamento familiar, pois acredita que

agora estão todos "mais independentes". O vício do profissional
do segundo cenário o faz criar em torno de si uma realidade

cruel, pois ele tapeia a si e aos que ama e precisam de sua pre
sença e atenção. Infelizmentemuitos só se dão conta disso após
os 50 anos (quando fazem uma retrospectiva e desejam mu

dar sua carreira), quando já acumularam problemas familiares
como divórcios ou filhos seguindo caminhos controversos.

Passar doze horas por dia no trabalho pode significar
apenas "não querer voltar para casa" ou "não ter para quem
voltar" ou ainda "tenho questões difíceis de enfrentar na mi
nha vida, então prefiro me alienar aqui no escritório".

Ainda outros cenáriospodem coexistir, mas o importante
é refletir sobre algumas perguntas: o que leva você a passar
mais heras no escritório do que parece saudável? Isso real

mente está levando você a um real crescimento, aumento de

performance e satisfação subjetiva? Isso o faz ser mais cria

tivo? Ou será que essas horas extras farão apenas você e sua

família engrossarem as listas dos pacientes de consultórios

terapêuticos ou de cardiologistas nas próximas décadas?
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Fonte: Personare

Para atuação na região de GUARAMIRIM.
MASSARANDUBA E SCHROEDER

Requisitos:
- CursoSuperior.
-Informática (Word, Excel);
- Matemática Financeira (HP12C);
- Visão empreendedcra;
- Disposição paraatívldadedecampo;
• Facilidadede comunicação;
•Aulo-gerêncía edinamismo;
• Experiência na área de negócios com ênfase em análisedecrédito;
- Possuirveículo próprio.

Empresa oferece salário e benefícios compatíveis com omercado e

possibírKlade de ascensão profissional.

Interessados enviar Currículum Vllae por e-mail para
íaraguadosul@blusotorg.br até 25/04/2012.

I
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Equilíbrio para encontrar a
s tisfação PI ofissíonal

Para aumentar a motivação e o amor por sua atividade,
comece a anotar quantas horas são gastas semanalmente

com o' trabalho, a família, os cuidados com saúde e a ali

mentação e o descanso jlazer.
É somente a partir do equilíbrio destas áreas que pode

mos resgatar a energia necessária ao aprimoramento contí

nuo e à obtenção' da satisfação profissional - a que coaduna
com nossos verdadeiros valores.
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o setor empresarial entre o capitalismo triunfante
e o direito do consumidor...

"Homem Primata, Capitalismo
Selvagem, Oh! Oh! Oh! (Titãs)':

Na Constituição de 1988, os
princípios de suma importância para
a efetivação do ramo empresarial no
sistema jurídico, politico, social e eco
nômico, se referem aqueles vinculados
a atribuição aos particulares à ini
ciativa privada, como papel primor
dial para exploração de atividades

econômicas, e a livre concorrência,
como forma de preservação de um

sistema democraticamente equivalen
te e justo.

A Constituição Federal de 1988
apresenta pressupostos jurídicos que
visam regulamentar a atividade em

presarial, eis que, tanto em seu art. 1 º,
no-art. Sº, XIII, art. 6º a 11, quanto no

art. 170, asgarantias da livre iniciati
va, dos valores sociais do trabalho, da
propriedade privada, da função social
da propriedade, da livre concorrência,
dentre outras, são necessárias para a

exploração da atividade econômica.
O principio fundamentalmente

previsto na Constituição Federal de
1988 designado como sendo de livre

iniciativa, se refere a liberdade conce

dida pelo constituinte para que qual
quer cidadão possa exercer profissão
eu empreender atividade econômica,

fú lal a, C ai adia
Advogada e Professora

http://janainach.blogspot.com.br

independentemente de autorização
do Estado, desde que norteado pela
legislação vigente, salvo hipóteses
previstas em lei.

Trata-se de uma faculdade para
que os entes privados ou qualquer
cidadão possam contribuir e propor
cionar o desenvolvimento econômico,
social e político de toda a sociedade.

A liberdade inserida em tal

princípio não significa a possibilidade
de que cada cidadão possa fazer o
quem bem entender, mas sim, o de

poder exercer atividade lítica, com as

qualificaçõespertinentes, objetivando
lucratividade, usufruindo de incenti
vos e benefícios, desde que a legisla
ção específica seja respeitada.

Nesse contexto, a questão envolvi
da pelo capitalismo, com a demanda

exagerada de produtos, se contrapõe
aos direitos assegurados pelo consu

midor, desde os preceitos constitucio
nais, até a promulgação do código de

defesa do consumidor.
Desta forma, a empresa deve saber

ponderar a contribuição para com a

economia, através de suas atividades
com os diversos setores da sociedade,
mas çÇlmbém, assegurar o direito
reservados ao consumidor.

Não bqsta apresentar o produto

ao mercado, deve sergarantido o real'

funcionamento, a apresentação tal
como prometido, e se cada não venha
ocorra equívocos, que o consumidor
tenha seus direitos garantidos.

Vale lembrar que o consumidor
deve buscar suasgarantias, porém, ter
consciência de suas responsabílídades,
eis que, é uma relação de direitos e

deveres, para as duas partes.
Três aspectos que envolvem a atua

ção do ser humano na empresa: consci
ência, liberdade e responsabilidade.

As normas que incentivam a livre

concorrência, em especial através da
liberdade dos agentes econômicos,
estratégias de publicidade, ofertas
especiais, circulação de capitais e

pagamentos, por outro lado, proíbem
e sancionam a concorrência desleal,
conforme exposto anteriormente,
buscando a conservação da boa-fé
objetiva no ramo empresarial.

Diante de todo o exposto, em espe
cial da análise dos princípios constitu
cionais vinculados ao ramo empre
sarial, estão vinculadas intimamente
com o capitalismo, porém, respeitadas
as premissas sociais na carta magna
elencadas, a fim de que a justiça social
possa ser atingida e a sustentabilida
de empresarial assegurada.

Vale lembrar que o consumidor deve

buscar suas garantias, porém, ter
consciência de suas responsabilidades, eis
que, é uma relação de direitos e deveres,
para as duas partes."

Argumentações Especiais
No tocante às sanção adminis

trativas vinculadas ao direito do

consumidor, o advogado e mestran

do LUIZ HENRIQUE SANTOS DA

CRUZ, ressalta que:
"Uma das formas da atuação

dos órgãos administrativos de

proteção e defesa do consumidor
é a aplicação de sanções adminis
trativas que vem ganhando impor
tância com um Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor cada vez

mais fortalecido e integrado. Cassio '

M. C. Penteado Junior salienta que;

"

Ocorre-nos, a propósito, salientar
de pronto, o sentido discricionário
dessas sanções, sempre que o CDC

ao listá-las é indicativo de que cabe
ao agente público, diante da infra
ção, cominar a penalidade cabível,
obervados os ditames de conveniên
cia e oportunidade': (CASSIO, M.C.
Pentedado [unire. Sanções Admi
nistrativas no Código de Defesa do
Consumidor. Sã'O Paulo, [ustiiiana
BDJur, p. 153). O consu

midor pode apresentar sua deman
da perante o PROCON e, ao mesmo

.'

tempo, ter em face do fornecedor
uma ação judicial, já que a atuação
do PROCON não estará restrita à
tentativa de composição entre as

partes com vistas à reparação de
danos patrimoniais e morais. O

PROCON deverá examinar, princi
palmente, o reflexo coletivo do mau

comportamento do fornecedor o
que, não necessariamente, estará
sendo analisado na ação judicial,
visto que, poderá buscara respon
sabilidade civil, penal e administra
tiva do fornecedor.

-de-obra a prática pode virar

moeda de troca para manter os

talentos na equipe. A pesquisa
aponta que 47% dos funcioná
rios julgam a prática altamente
motivadora.

A maior garte das consul
tadas já oferece home office há
mais de 5 anos (28%). A difi
culdade esta-no cálculo de efi
ciência desse modelo. Segundo
Samogin, as empresas ainda
não conseguem por na ponta
do lápis o quanto se ganha (ou
se perde) em produtividade
quando o funcionário está em

casa. "O fato é que a produtivi
dade é uma questão estrutural
no Brasil:'

A ,eficiência da operação
também é pouco calculada.

"Hoje o aluguel de um escritório
custa o dobro do que custava

dez anos atrás'; diz. "Se eu man
dar metade da minha força de
trabalho para casa, eu consigo
investir esse dinheiro economi
zado na retenção de talentos:'
Isso para não falar da questão
da mobilidade, importante gar
galo de infraestrutura nas prin
cipais capitais do país.

Setores - Entre as que
já permitem o home office,
59,68% pratica o modelo em

apenas em algumas áreas.
Os departamentos de

vendas, marketing, tecnolo

gia da informação e recursos

humanos são os mais adeptos
- principalmente no setor de

serviços (70%). "Há segmen
tos da indústria de Brasil novo
e Brasil antigo, naturalmente
as empresas e departamentos
que já trabalham por projeto
têm maior propensão à adoção
do mecanismo."

, ,
,
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Grupo Pegoraro contrata:

HOIne office ainda é
tabu para empresas
A cultura do controle do funcionário não
tem ajudado as empresas a gerir seus

times de um jeitomoderno

REPOSITOR DE MERCADORIAS
Região: Jaraguá do Sul e região.

Para efetuar promoção e reposiçõo
de produtos nos clientes.

Necessário ter moto própria.
Nossa empresa oferece salário
compptível + ajuda de custo.
Interessados enviar currículo

com pretensão salarial
Para: maria.crisfino@grupopegQraro.com.br.

Maria Cristina de Oliveira
Analista de Reeursos Humanos

Visite nosso site:www.gr-upope.goraro.com.br

FONTE

InfoAbril
Recentemente o Yahoo!

protagonizou polêmica no

mundo corporativo ao eliminar
o home office de suas práticas
em gestão de pessoas.

Houve quem defendesse a

empresa, uma vez que a relação
entre eficiência e produtividade
poderia estar fora de controle no
caso da companhia encabeçada
por Marissa_Mayer. No entanto,
a maior parte dos comentários
sobre o assunto julgou o movi

mento como um retrocesso.

No Brasil, a prática ainda está
em processo de popularização,
com alguma resistência. Segun
do levantamento da Remunerar,
consultoria de remuneração,
38% das empresas afirmam não
ter a intenção de implementar
estemodelo de trabalho.

Atualmente, segundo o le

vantamento, 34,75% das em

presas já lança mão do trabalho
remoto - para 54% destas, até
30% do total de horas dos fun
cionários elegíveis' à modalida
de é feita em ambiente remoto.

Marcelo Samogin, diretor e

consultor sênior da Remunerar,
afirma que as empresas locais
ainda estão amarradas em con

ceitos que transcendem os nú
meros, "A cultura do controle do
funcionário não tem ajudado as

empresas a gerir seus times de
um jeito moderno'; afirma,

Eficiência e produtividade
O levantamento da Remunerar
t:rat dados de 415 empresas de
diferentes portes, que agregam
uma visão sobre como as empre
sas paulistas - capital e interior -

tem praticado o homeoffíce,
Em tempos de falta de mão-
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Potencial
FOTOS: DlVULGAÇÂO

o que as pessoas de
alto desempenho
fazem diferente

A chave para usar todo seu potencial e ter sucesso
está, na verdade, ligada à maneira como encara o

mundo e age diante dos próprios incômodos e falhas

FONTE te dos próprios incômodos

e falhas, por exemplo. E

este tipo de postura pode
ser fundamental para a as

censão profissional.

inovações e revoluções mais

relevantes da história da hu

manidade surgiram a partir
do incômodo que cutucou

algumas pessoas.
"Grandes mudanças

surgem dos inquietos, da

queles exploradores que
questionam o mundo e vi

sualizam oportunidades
onde muitos só enxergam

problemas. O sociólogo
italiano Domenico de Masi

observa que, antes de 1687,
tantas maçãs caíram na ca

beça de várias pessoas, mas

só Newton soube deduzir a

teoria da gravidade, porque
,há anos atormentava-se

com o problema", afirma o

autor no livro.

Universia

Apenas 5% das pessoas

conseguem aproveitar ao

máximo o próprio potencial.
É o que defende o autor Alex

Bonifácio no livro "Pense

Grande".

Integrar este grupo, con

tudo, tem pouca ou nenhuma

relação com questões gené
ticas, dons sobrenaturais ou

outras justificativas do tipo,
explica Bonifácio.

A chave, segundo ele,
para usar todo seu poten
cial e ter sucesso está, na

. verdade, ligada à maneira

como este grupo dos 5%
encara o mundo e age dian-

Não aceitam omundo
como ele é

Premissa básica para
existir por inteiro e integrar
o grupo descrito por Boni

fácio? Seja inconformado.

Calma. Isso não significa que
você deva sair por aí que
brando ou reclamando de

tudo. O conceito aqui tem

mais relação com a ideia de

não tomar a forma, não acei

tar como as coisas, estão pos
tas.

- Os achados científicos, as'

Encaram O conflito
interno (e saem do

conforto)
Mas não basta apenas

se incomodar. "O que vemos

nas pessoas de um modo ge
ral é que elas são visitadas

de vez em quando por estes

sentimentos, mas preferem
não lidar com eles", disse em

entrevista à EXAME.com. "Já
os naturalmente inconfor

mados veem nisso um alia

do". Uma oportunidade para
mudar o status quo, o mundo

em que vivem.

Exatamente por enca

rarem a fonte de incômodo,
tais pessoas tendem a ter co

ragem suficiente para sair da

própria zona de conforto. E

isso é fundamental para que
a realidade mude.

Não se focam nas

recompensas
Para essas pessoas, se

gundo o especialista, as re

compensas financeiras são

apenas um efeito colateral

das suas ações, nunca o obje
tivo. "Pesquisas comprovam

que quem trabalha pensando
apenas na recompensa tem

um desempenho inferior.

Quem não foca nisso, lida

melhor com as frustrações e

é mais criativo", afirma.
Isso porque, ele expli

ca, a base da motivação é o

significado que o profissio
nal confere aquilo que faz.

Quem ficou deslumbrado

com um aumento de salário
no primeiro mês e, em pouco

tempo, almejou outro reajus
te sabe bem o que o ele está

falando. Afinal, os desejos
mudam e tudo encarece. A

única, coisa que permanece
são seus valores.

Sabem tirar o melhor da

escassez de recursos

De acordo com o especía
lista, quem integra este gru

po tende a não ver os poucos
recursos como um obstáculo,
mas sim como uma oportu
nidade para inovar. A funda-

dora da Pastoral da Criança
Zilda Arns é, segundo o autor,
um exemplo claro disso.

"Para combater a des

nutrição infantil, ela criou

a multimistura a partir dos

ingredientes que já estavam

disponíveis", explica.
Encaram o fracasso.
como uma etapa para

, o sucesso

"Fomos criados para dar

certo, não para dar errado",
afirma Bonifácio. As pessoas
de alto desempenho, con

tudo, não sucumbem a esta

visão. "Elas sabem que o fra

casso é uma condição para

chegar lá", diz.
E, por isso, segundo ele,

elas erram intencionalmen

te, algumas vezes: "Elas pro
duzem muito mais, erram

muito mais". Por conta disso,
acertam muito mais também.

Aceitam as

recompensas de

longo prazo
Segundo estudo de um

professor da Universidade de
Stanford, crianças que con

seguem resistir à tentação
de comer um doce para ter

uma recompensa maior no

futuro têm mais condições
de desenvolver uma carreira

bem sucedida do que as im-
I

pacientes.
Para provar isso, Michael

Mischel (o responsável pela

pesquisa) ofereceu um mar

shmallowa cada criança com

uma regra clara: ela deveria

esperá-lo sem comer o doce.

Se não cedesse à tentação,
ganharia como prêmio mais

um doce.
Anos mais tarde, em

1981, as crianças que foram
mais' pacientes apresenta
ram uma postura mais po
sitiva durante a adolescên

cia. Eram mais motivadas,
persistentes em situações
difícé[s e capazes de atra

sar alguma recompensa em

favor de seus objetivos de

longo prazo.
De acordo com especia

lista, estas características são

fundamentais para as pessoas
de alto desempenho. Elas en

tendem que a excelência em

alguma tarefa, por exemplo,
leva tempo. E, como consequ-

'

ência, exige treino, experiên
cia, paciência e persistência.

I
o sucesso tem outro

sentido
Para o grupo dos 5%,

como Bonifácio chama no li

vro, sucesso não é sinônimo
de poder, status ou dinheiro.

Antes, sucesso é "você co

nhecer o seu propósito na

vida, atingir seu potencial
máximo e levar esta semente

para outras pessoas", afirma
o especialista.

TdU.ENTOESUCESSO I TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013
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Uma premissa para o desenvolvimento é não se con

formar com a situação
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Conheça o caminho do trabalho

emmídias sociais
Carreiras que envolvem as mídias
sociais estão cada vez mais

procuradas no mercado de trabalho

FONTE

Universia.com

As redes sociais estão mui
to presentes em nosso cotidia
no. Acordamos para checar
as notificações no Facebook e

postar um "Bom dia!" no Twit
ter. Imagine como seria bom

poder fazer parte desse uni

verso também no trabalho.
As carreiras que envolvem

as mídias sociais estão cada vez
mais procuradas nomercado de

trabalho e, pensando nisso, a es
trategista Megan Brown desen
volveu quatro dicas para guiar
aqueles que procuram um lugar
nessa área. Confira a seguir:

1. Conheça cada possibi
lidade de atuação
É preciso entender as di

ferentes facetas das carreiras
em redes sociais. Existem os

gerentes de comunidade, que
constroem a reputação da

empresa; o estrategista social,

ANALISTA CONTÁBIL
Vivência com lançamento, conciliação
contábil: planilhas, ERP.
ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na função.
ANALISTA DE MARKETING

Formação em Marketing ou em andamento.

ANALISTA DE PCP
Vivência na função, ramo têxtil.
ANALISTA DE QUALIDADE
Vivência naárea da qualidade, ramo
metalúrgíco.
ANALISTA DE TI
Vivência com o programa INTERSYS e

infraestrutura.

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

PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função. Para atuar no ramo

metalúrgico.

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.

8

que cria campanhas e planos
para a organização; e várias
outras posições como blogger
e analista social, entre outros.

É importante conhecer cada

cargo para poder decidir qual
combina melhor com você.

2. Nem tudo é online

Conseguir um trabalho
em mídias sociais não envol
ve apenas ter um currículo

impressionante. As empresas
vão procurar por alguém que
também saiba ser social oft1i

ne, pois o trabalho envolve
atender eventos e conferên

cias, bem como se encontrar

com clientes. Esteja prepara
do para responder perguntas

(1;
metall
I'IIiSflN'

CONSULTOR DE VENDAS

como o que você faria para
melhorar a presença social da

companhia, pois os melhores
candidatos já estão munidos
de ideias para melhorar o seu

sucesso social.

3. Sempre a postos
Espere trabalhar 24 horas

por dia, 7 dias da semana. Isso

não quer dizer que você não

vai dormir; apenas que deve
estar pronto para lidar com

qualquer coisa que apareça.
Crises � reclamações de clien
tes devem ser resolvidas de
maneira rápida e eficiente, e

seu chefe não vai se importar
se você tiver que ligar para ele
no fim de semana.

Vivência com vendas. Para atuar com vendas Vivência com supervisão de corte no ramo

de planos empresariais de celular. têxtil.

EXECUTIVO DE VENDAS SUPERVISOR DE USINAGEM
Vivência com vendas externas. Possuir Vivência com supervisão no setor de
veículo para trabalhar. usinagem.
OPERADOR DE CAIXA
Não é necessário experiência.
Disponibilidade para finais de semana.

VENDEDORA
Vivência na função. ANALISTA DE ENGENHARIA DE

PROCESSOS

ESTÁGIO EM COMPRAS

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE

ESTÁGIO EM RECURSOS
HUMANOS

ESTÁGIO EM TI

COORDENADOR DE
ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência com liderança, projetos mecânicos,
métodos, processos. Conhecimento de
processos mecânicos de Soldagem, Pintura
e Montagens.
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.

TALENTO E SUCESSO I TERÇA-FEIRA, 23DEABRILDE2013

Superior completo em Engenharia. Vivência
no ramo têxtil.

ASSISTENTE DE ENGENHARIA
DE PRODUTO
Vivência na função, área têxtil.
DESENHISTA
Vivência com desenvolvimento de estampas
e bordados para o segmento infantil.

Desejável possuir curso superior ou técnico
na área. Conhecimento com os sistemas

lIustrator, Corei Draw, Photoshop. desen ho
manual nível avançado.
ELETRICISTA
Vivência com montagem de painéis elétricos,
máquinas, conhecimento em pneumática.
ELETRICISTA INSTALADOR /
MANUTENÇÃO
Vivência com instalações elétricas e

manutenção. Desejável curso de NR-lO,
curso Técnico em Elétrica! Automação
Industrial! Eletrotécnica (cursando ou

completo).
FRESADOR
Vivência com fresa convencional.

4. Inspire outras pessoas
Por último, aproveite o

poder de inovar e inspirar
outras pessoas. Nas redes
sociais você não apenas

pode participar e criar, mas
também moldar o futuro.

Como o mercado está sem

pre mudando, você vai des
cobrir novas maneiras de
inovar o espaço social, e a

sua empresavai te dar a pla
taforma para compartilhar
as suas opiniões.

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

e 2° turno.

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

Vagas para todos os bairros.

CALDEIREIRO
Vivência na função.

DNULGAÇÃO

CONFERENTE / MOTORISTA
Não é necessário experiência, possuir CNH C.

COSTUREIRA
Vivência na função.
EMPREGADA DOMÉSTICA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE
USINAGEM
Vivência com Centro de Usinagem.
TECELÃO
Vivência na função.
ZELADORA

A META RH EM PARCERIA COM A REDE

,a BRElTHAUPT �Br��,.pt--

CONTRATA:

�Ç()UGUEIRO
ATENDENTE

CONFEITEIRO

CONSULTOR TÉCNICO

AUXILIAR DE LIMPEZA

AUXllIA�.DE MANU!ENÇÃ()
AUXILIAR DE MOTORISTA

ELETRICISTA PREDIAL

ESTOQUISTA
FISCAL DE LOJA

MOTORISTA
.. �, _. ,..

OPERADOR DE FRIOS

OPERADOR DE FLV (FRUTAS,
VENDURAS E LEGUMES)
OPERADOR DE CAIXA

PADEIRO

VENDEDOR DE ELETRO
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EDITAL DE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CG)/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos

apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. RCAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 244336/2013 Sacado: ARJ COMERCIO DE PECAS LTDA ME

Endereço: NEREU RAMOS, 150 - CENTRO - CORUPA·SC· CEP: 89278-000
Cedente: lMDEPAROLAM· IMP E COM crDA Sacador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 113067451 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 337,16 - Data

para pagamento: 26/04/2013· Valor total a pagar R$449,80 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 337,16· Juros: R$I,34 Emolumentos: RSI2,2,5-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 244427/2013 Sacado: BC COMERCIO DE PISOS lTDA ME

Endereço: R ROBERTO ZIEMANN 201 SLOl-Jaraguá doSul·SC - CEP: 89255-
300 Cedente: COMPENSADOS LAGES Sacador: - Espécie: DM1 - N' Titulo:
19106 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 430,48 - Data para pagamento:
26/04/2013-Valor total a pagar R$506,61 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 430,48 - Juros: R$ 1,57 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 244200/2013 Sacado: FABIANO VEPECH Endereço: RUA
ARTHUR BREfI1lAUPT 701 - laraguá do SuI-SC - CEP: 89253-839 Cedente:
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador - Espécie:
DMl - N' Titulo: 0184698023 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 169,79 .

Data para pagamento: 26/04/2013·Valor total a pagarR$249,25Descrição dos
valores: Valor do título: R$169,79 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 244521/2013 Sacado: INCORPORADORA OPES lTDA
ME Endereço: RUA REINOLDO RAU 60 SL 501 - Iaraguã do SuI·SC - CEP:
89251-600 Cedente: FERMACO INDUSTRIA E COMERCIO DEMAQUINAS
E FERRO Sacador: - Espécie: DM1- N'Titulo: 476 . Motivo: falta de paga·
mentaValor: R$ 3.604,50 - Data para pagamento: 26/04/2013·Valor total a
pagarR$3.682,72 Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 3,604,50 - Juros:
R$ 8,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 9,96

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 3S0-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Apontamento: 244442/2013 Sacado: JEFFERSON BASSO Endereço:
RUA JORGE FREDERICO ENGELMANN, 65 - TRES RIOS DO NORTE
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266·450 Cedente: AYMORE CREDITO E
FINANCIAMENTO 1; INVESTIMENTOS S/A Sacador: - Espécie: CT -

N' Titulo: 20018138191 - Motivo: falta de pagamento Vaiar: R$ 4,014,75
- Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar R$4,517,84
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4,014,75 - Juros: RS 417,53
Emolumentos: RS 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 244440/2013 Sacado: JULIANO CESAR BRIOl Endereço: RUA
OSCAR SCHNEIDER 1 - JARAGUA 99 - Jaraguá do SuI-SC . CEP: 89260-640
Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Sa
cador. - Espécie: CT - N'Titulo: 20017145867 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 4,434,89 - Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar
R$4,932,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.434,89· Juros: R$ 415,40
Emolwnentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS 24,50 - Di

ligência:R$ 22,52

Apontamento: 244178/2013 Sacado: LUClANE MACI·IADO DA SILVAMALA·
GAU Endereço: RUAVENANCIO DA SILVAPOIITO, 15· APTO 2·VlLALENZI
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252·230 Cedente: CO�OM1NIO RESIDENCIAL
MANACA Sacador. - Espécie: DM1- N'Titulo: 9200002074 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 115,91 . Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total
a pagar R$195,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$1I5,91- Juros: R$
1,23 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$18,65

Apontamento: 244449/2013 Sacado: MARCELO HOIZ Endereço: RUA SNTh
CATARINA 296· CZERNlEWJCZ· Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89250-310 Ceden
te: AYMORE CREDITO E RNANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A Saca
dor: - Espécie: CT - N'TItulo: 20018138182 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$3,632,92 - Data para pagamento: 26/04/2013·Valortotala pagarR$4,048,97
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3,632,92 - Juros: R$ 341,49 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligên
cia:R$14,71

Apontamento: 244065/2013 Sacado:MARCIALUCIABRAUN Endereço: RUA
FRITZ SITER 149 - JOAO PESSOA· Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-500 Ce
dente: BVRNANCElRA SA CREDITO RNANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SaCador.· Espécie: CBI· N'TItulo: 131026489 - Motivo: falta de pagamento

Valor: R$ 14,698,11 . Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar
R$21.058,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 14,698,11 - Juros: R$
6.276,09 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 24,01

,

Apontamento: 244485/2013 Sacado: MERCADINHO JULIO CESAR lTDA

Endereço: RUA ANTONIO BERNARDO SCHIMlDT 1547 . Jaraguá .do
Sul-SC - CEP: 89258-800 Cedente: DSL COBRANCA E SERVICOS LTDA
Sacador: DYQUlMlCA IND QUlM1CAS crDA Espécie: DM1 - N' Titulo:
020149/01·Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.997,73 . Data para pa
gamento: 26/04/2013-Valor total a pagarR$2,077,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1.997,73· Juros: R$ 3,99 Emolumentos: R$12,25· Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$15,46

Apontamento: 244448/2013 Sacado: OSNI M1GUELWALTER Endereço: RUA
PEDRO RlANCISCO FREIBERG 1096 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254·212
Cedente: AYMORE CREDITO E-RNANClAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
Sacador' - Espécie: CT - N' Titulo: 20018288474 . Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 7,943,24 - Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar
R$8.760,59Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7,943,24 - Juros: R$ 733,42
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Di

lígêncía R$ 24,08

Apontamento: 244008/2013 Sacado: RONALDO DE JESUSMUNIZ· ME En·

dereço: RUA RODOLFO WISCHRAL NETO, 105 . CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: RNO COBRANCAS lTDA-ME Sacador.'
RPTDISIRIBUlDORAEspécie: DM1- N'Titulo: 021386913A - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 251,71 - Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total
a pagar R$330,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 251,71 - Juros: R$
2,18 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 244009/2013 Sacado: RONALDO DE JESUS MUNIZ - ME En

dereço: RUA RODOLFO WISCHRAL NETO, 105 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL·SC . CEP: 89251-970 Cedente: RNO ÇOBRANCAS lTDA-ME Sacador.
RPTDISIRIBUlDORAEspécie: DM1·N'Titulo: 021377113A·Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 277,04 . Data para pagamento: 26/04/2013·Valor total
a pagar R$355,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 277,04 - Juros: R$
2,40 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$16,27

Apontamento: 244094/2013 Sacado: SANDRO FABIANO DA SILVA En

dereço: RUA GUILHERME KOPMANN 169 - Iaraguá do Sul·SC - CEP:
89256-480 Cedente: PlRAMIDE AUTO PECAS LTDA - EPP Sacadon

Espécie: DM1 - N' Titulo: '002170 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$
219,10 - Data para pagamento: 26/04/2013-Valor total a pagarR$2�5,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 219,10 - Juros: R$ 0,21 Emo
lumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 244447/2013 Sacado: SUELEN TOMAZ OUVEIRA Endereço:
RUAWAlTERMARQUARDT 1920 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente:AYMO
RE CREDITO RNANClAMENTO E INVESTIMENTO SA Sacador. - Espécie:
CT - N' Titulo: 20016700032 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 5,932,79
- Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar R$6,617,63 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5,932,79 - Juros: R$ 615,03 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 244446/2013 Sacado: TATIANEMARLENECORREA Endereço:
RUA GUILHERME BEHLlNG, 173 -ILHA DA FIGUEIRA· Jaraguá do SuI·SC
- CEP: 89258-250Cedente: AYMORE CREDITO E RNANCIAMENTO E INVES
TIMENTOS S/A Sacador: - Espécie: CT - N'TItulo,20017133701- Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 5.757,72 - Data para pagamento: 26/04/2013- Valor
total a pagarR$6.368,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5,757,72 - Ju
ros: R$ 535,46Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 24439112013 Sacado: TROPICAL DECK ARTEFAlDS DE MA
DEIRA tr Endereço: RUAGUILHERME DANClCER 161 SALA 02· Jaraguá do
SuI·SC - CEP: 89251-460 Cedente: SHEPHERD NEGOCIOS IlTDA EPP Sa·
cador.- Esp'écie: DM1· N'Titulo: P305051/005· Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.546,63 - Data para pagamento: 26/04/2013- Valor total a pagar
R$L634,48Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.546,63 - Juros: R$18,04
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 23/Q4J2013, Iaraguã do Sul (sq, 23 de abril
de2013,

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto'
Total de títulos publicados: 17
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Protocolo: 43541 Sacad& CAMllA FAGUNDES ROSA CNP):, 15,334,743/0001-
75 Endereço: Rua Geronimo Correa n' 234, Centro, 89270·000, Guaramirim
Cedente: LUFORT CONFECÇOES lTDA CNI1): 02,947,070/0001·87 Número
do Título: 2356/4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 15/03/2013 Valor.
509,26 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASlL- ESTADO DE SAN'D\.CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISlA lNGE

HIllEWAGNER,IntelVentora
Rua28 deAgosto n' 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentadós nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

posta 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) pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forjem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia
ou, ainda, porque ninguém se dispôs a.receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todosdoCNCGf,

Protocolo: 43571 Sacado: AILAHTAN DO BRASIL lIDA CNPJ:
02,802,929/0001-60 Endereço: RuaAldano JoseVieira n' s/n', Avai, 89270-
000, Guaramirim Cedente: IBAMA . INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE CNPJ: 03,659.166/0001-02 Número do Título: 2220301 Espé
cie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA GE
RAL FEDERAL DataVencimento: 02/04/2013 Valor: 2,646,57 liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 43851 Sacado: ANA RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 050,780.589-
58 Endereço: Rua Athasio Rosa n' 915, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: OMNl S/A cRÉDITO, RNANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
92,228,410/0001-02 Número doTítulo: 101258000031010 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: OMNl S/A CRÉDITO, RNAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO DataVencimento: 10/12/2012 Valor: 325,37
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43850 Sacado: ANDERSON OSMAR DOS SANTOS CPF:
040,864,809-05 Endereço: Rua Rio de Janeiro - Rua Erich Froehner ne 4432,
Centro, 8927::'000, Scbroeder Cedente: OMNl S/A CRÉDITO, RNANCIA
MENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 92.228,410/0001-02 Número do Título:
11258000026911 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresen
tante:OMNl S/ACREDITO, RNANCIAMENTO E INVESTIMENTODataVen
cimento: 25/12/2011 Valor. 5,799,25 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 25,58, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43751 Sacado: AUREA KUCHENBECKER TRlBESS CPF:
988,617,359-91 Endereço: Estrada Ribeirão Gustavo n' s/n', RIbeirão
Gustavo, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED, RURAL
INTER SOOO, LUIS ALVES . CREDIALVES CNPJ: 04,430,100/0001-09 Nú
mero do Título: 43OO-302-2011-2 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por
Indicação Apresentante: COOPERATIVA CRED, RURAL INTER, SOlID, LUIS
ALVES - CREDIALVES DataVencimento: 10/05/2012 Valor. 56,000,00 liqui
dação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 56,33, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43806 Sacado: BELENICE RAMOS CPF: 045.516,029-57 Ende

reço: Rua Thomaz Radwanski n' s/n, Guarani Mirim, 89108-000, Massaran
duba Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTl ME CNPJ: 86,727,989/0001-55
Número do Título: 1709 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Ven
cimento: 07/04/2013 Valor. 265,ooliquidaçáo após a ínrímação: R$12,25,
Condução: R$ 46,83, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43801 Sacado: BRASQUISA INDUSJlUA LTDA CNPJ:
02,096,814/0001-05 Endereço: Rua Guilherme )ensen, km 14 ne s/n, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARUlA PETROLEO LTDA CNPJ:
06,053.385/Qool-31 Número doTítulo: 23612/02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlMData Vencimento: 08/04/2013 Valor: 882,66 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

Protocolo: 43789 Sacado: CLAUDlNEIWALTRICH CPF: 812.457.509-68

Endereço: Rua Herminio Stringari n' 1390, Corticeira, 89270·000, Gua
rarnirim Cedente: CCR ETIQUE'D\S LTDA EPP CNPJ: 01.294,796/0001-
03 Número do Título: 0223/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 03/04/2013 Valor: 315,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,28, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 43872 Sacado: GILMAR DE PAULA NIFA CPF: 030,584,216'
13 Endereço: Rua Armando Stringari n« s/n, Amizade, 89270-000, Gua
ramirim Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER LTDA CNPJ:
10,791.921/0001-73 Número do Título: CF 2522/1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data
Vencimento: 06/04/2013 Valor: 134,00 liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43646 Sacado: INDUSTRIA DE MOVEIS SEBASTIAO lTDA ME
CNP): 05,905,882/0001-58 Endereço: Rua Primeiro Braço do Norte n' s/n',
Primeiro Braço do Norte, 89108·000, Massaranduba Cedente: FARBEN S/A
-INDUSTRIA QUIMlCA CNPJ: 85,111.441/0001-13 Número do Título: D367
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 03/04/2013 'Va
lar. 900,88 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 82,47, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43752 Sacado: IVANDRO DE SOUZA CPF: 904,993,019-00

Endereço: Estrada I' Braço do Norte n' s/n, I' Braço do Norte, 89270-
000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED, RURAL INTER, SO
LID, LUIS ALVES - CREDIALVES CNPJ: 04,430.100/0001-09 Número do
Título: 4300-402-2011-49 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante:
COOPERATIVA CRED. RURAL INTER. SOUD. LUIS ALVES - CREDIAL
VES Data Vencimento: 13/02/2013 Valor: 5,000,00 Liquidação após a

intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 82,47, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25

89108-000;MassarandubaCedente:POOOROLlTDACNPJ: 02,288,072/0001-
OI Número do Título: 6198 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: CAIXA ECONOM1CA FEDERAL Data Vencimento: 28/03/2013 Valor.
715,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 34,95,Diligência:
R$37,6O, Edital: R$ 22,25 .

Protocolo: 43559 Endereço: Rua Eugenio Kleine n' 1091, Centro, 89108-000,
Massaranduba Cedente: POOOROL lTDA CNPJ: 02,288,072/0001-01 Nüme
ro doTítulo: 6169 Espécie: DuplicatadeVendaMercantilApresentante:CAIXA
ECONOM1CA FEDERAL Data Vencimento: 28/03/2013 Valor. 330,00 Líquí
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43831 Sacado: LANCHONETE ENGENHO LTDA ME CNPJ:
08,669,402/0001-95 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 3434,
Centro, 89275-000, Scbroeder Cedente: SEGALA'S ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.333,984/0001-95 Número do Título: 012898161 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA·
DESCO SA, Data Vencimento: 03/04/2013 Vaiar: 628,96 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 25,58, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43568 Sacado: MERCADO BIA lTDAME CNPJ: 09.138,353/0001·
27 Endereço: Rua Erich Froehner n' 3200, Schroeder J, 89275-000, Schroeder
Cedente: lNMEIRO -INS1TI1JIODEMEfROWGIACNPJ: 00,662.270/0001-
68 Número doTítulo: 6624566 Espécie: Certidão da DívidaAtivaApresentan
te: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERAL DataVencimento: 02/04/2013
Valor: 142,24 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 57,54,
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 43648 Endereço: Rua Erich Froehner n' 3200, Scbroeder I, 89275-
000, Scbroeder Cedente: INDUSTRIA MEJl\LURGlCA FARO lTDAME CNPJ:
04,152,592/0001-18 Número do Título: OOOOB24-06 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCO DO BRASIL SA - AGEN·
CIA GUARAM1RIM Data Vencimento: 20/01/2013 Valor. 750,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 57,54, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$22,25

Protocolo: 43597 Sacado: JOCEUlNE CRIS:rINA DE LIMA CPF: Protocolo: 43794 Sacado: MEJl\LURGICA' TEMUCO lTDA CNPJ:
074,072.669·21 Endereço: Rua Jose Ferreira da Silva nv 02, Cai- 07,357,078/0001-07 Endereço: Rua Olimpio Iose Borges n' s/n, Brüderthal,
xa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: SILMAQ S/A, CNP1: 89270-000, Guaramírirn Cedente: MOMENTO ENGENHARIA AMBlENDIL

79,922,639/0001-84 Número do Título: 100337'001 Espécie: Duplicáfa-·.'é"LTDA CNPJ: 00,904,606/0001-51 Número do Titulo: 7758/004 Espécie: Du-
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL plícata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO
SA· AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 01/04/2013 Valor: BRASILSA-AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento:28/03/2013 Valor.

2,200,01 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 24,28, 7,027,20 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$19,53, Didgên-
Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25 cia: R$ 37,60, Edital: R$22,25
....................................... - -...................... Protocolo: 43926 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges n' s/n, Brüderthal,
Protocolo: 43581 Sacado: JOCELlNO JOSE FAGUNDES MARIA CPF: 89270-000, Guaramirim Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI-
558,768.461-04 Endereço: Rua Fundos Sueco n' s/n', Fundo Sueco, 89108- TOS.CREDITORIOS JCP - SULNAO PADRONIZADO CNPJ: 08.270,249/0001-
000, Massaranduba Cedente: FEDER MAr DE CONSTR lTDA EPP CNPJ: 29 Número do Título: 1002744/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
81.599,367/0001-75Número do Título: 060379/3 Espécie: Duplicata deVenda por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA 10/04/2013 Valor.1.005,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução:
GUARAM1RIM DataVencimento: 03/04/2013 Valor. 142,71 Liquidação após R$19,53, Diligência: R$37,6O, Edital: R$ 22,25
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Editar R$ - -

..

22,25 Protocolo: 43830 Sacado: MVD TRANSP E SERY. crDA GNPJ:
................ - 01.045,96110001-85 Endereço: Rua Vereador João Pereira Lima n' 383,
Protocolo: 43894 Sacado: KATlA FERREIRA CNPJ: 17.144,292/0001-39 Ende- Centro, 89270-000, Guaramlrtm Cedente: LAMillRAS COMERCIO DE

reço: Rua PadreHoracio Rabelo nv 595, Amizade, 89270-000, Guaramirim Ce-' LAMINADOS E COMPENSADOS CNPJ: 01.902,069/0001-73 Número do
dente: FIRAMIDEAUTO PEÇASLTDA CNPJ: 04,408,767/0001-05 Número do Título: 0000001500 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Título: 4000/03 Espécie: Ouplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen- Apresentante:llANCO llRADESCO SA Data Vencimento: 09/04/2013 Va-
tante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: lar: 1.072,50 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Conduçao: RS 5,00,
15/04/2013 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: RS 22,25 .

Protocolo: 43921 Endereço: Rua Vereador João Pereira Lima n' 383, Centro,
--- .... --------------------------------------------------- .... -- ........ ------------------ 89270·000, Guaramirim Cedente: NCATEXTlL lIDA CNP): 02,585.301/0001-
Protocolo: 43885 Sacado: KlZ MODAS lTDA GNPJ: 08,615.178/0001-59 50 Número do Título: 53365,01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

Endereço: Rua 28 de Agosto n' 876, Centro, 89270-000, Guaramirim Ce- por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento:
dente: NOVA ERA - INDUSTJllA E COM\lRCIO DE CONFECÇOES crDA 12/04/2013 Valor: 267,91 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução:
CNP): 78,874,807/0001-40 Número do Título: 4139/04 Espécie: Duplicata R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

'

de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA c .. _ _

. AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 15/04/2013 Valor: 450,00 Protocolo: 43553 Sacado: OLIVIA ALVES ME CNPJ: 15,700,21l10001-

Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 04 Endereço: Rua Victor Bramorskí n' 530, Centro, 89108-000, Mas-
24,50, Edital: R$ 22,25 saranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ:
-- ------------------------- .. -- ---------------------- .. ----- .. ------- 06,952,176/0001-20 Número do Título: 208 Espécie: Duplicata deVenda
Protocolo: 43842 Sacado: KOCH TRANSPORTE ESCOlAR E TURlSTMO Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci-
LTDA CNP): 13,840.412/0001-81 Endereço: Rua Leopoldo Schmitz n' 201, menta: 27/03/2013 Vaiar: 37,70 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: AUTO MECANICA Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
DIESEL ITALY LTDA ME CNP): 06.197,703/0001·38 Número do Título: Protocolo: 43554 Endereço: Rua Victor Bramorski n' 530, Centro,
4381/2 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAlXA 89108·000, Massaranduba Cedente: RIO BllANCO EQUIPAMENTOS
ECONOM1CA FEDERAL Data Vencimento: 04/04/2013 Vaiar: 835,00 u- LTDA ME CNP): 06,952.1 76/0001-20 Número do Título: 156002 Espé-
quidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
24,50, Edital: R$ 22,25 FEDElIAL DataVencimento: 27/03/2013 Valor: 724,35 Liquidação após
----------------------------------- ---------- ----------------- a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital:
Protocolo: 43558 Sacado: K5 ES1J\MPAS E DECORAÇOES TEXTEIS lTDA R$ 22,25
CNPJ: 05.492,312/0001-83 Endereço: Rua Eugenio Kleíne n' 1091, Centro, Protocolo: 43696 Endereço: Rua Victor Bramorski n' 530, Centro,

89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS
LTDA ME CNPJ: 06,952,176/0001-20 Número do Tftulo: 207001 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 29/03/2013 Valor: 781,95 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25
Protocolo: 43739 Endereço: Rua Victor Bramorski n' 530, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA JURITI CNPJ:
84,093,137/0001-28 Número do Título: 000036291 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
S,A, Data Vencimento: 02/04/2013 Valor: 564,00 Liquidação apos a

intimação: R$ 12,25, COndução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25
Protocolo: 43874 Endereço: Rua Victor Brarnorski n' 530, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS
LTDA ME CNPJ: 06,952,176/0001·20 Número do Título: 165002 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL DataVencimento: 04/04/2013 Valor: 395,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 34,95, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 43854 Sacado: ORIVALMOSCA CPF: 017.777,309-02 Endereço:
Rua Braço Costa n' s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente:
COOPERATIVA CRED, RURAL INTER SOOO, LUIS ALVES - CREDIALVES
CNP): 04.430.100/0001-09' Número do Título: 4300-2004-2012-3 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: COOPERATIVA CRED, RURAL IN
TER, SOOO, LUIS ALVES - CREDIALVESDataVencimento: 1lI02/2013 Valor:
3,000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 70,59, Diligên
cia: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43821 Sacado: PABW GISCÀR KOLLER DA ROCHA - ME CNPJ:
15,764,213/0001-67 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 3915, Aval, 89270-000,
Guaramirim Cedente: AGROTUBA COMERCIO DE PRODUTOSAGROPE·
CUARIOS crDA EPP CNPJ: 06,917,042/0001-78 Número do Título: 5779A

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN·
CO BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2013 Valor: 249,76 liquida
ção após a intirriação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25 '

Protocolo: 43849 Sacado: ROSANA HACK CPF: 034,788,899·28 Endereço:
Estrada Guarani Açu n' s/n, Guarani Açu, 89108·000, Massaranduba Ce
dente: BANCO fl)\UCARD SA CNPJ: 17,192,45I/ooo1-7Q Número do Título:
523215960 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
BANCO fl)\UCARpSADataVencimento: 14/07/2012 Valor: 28.203,38 Líqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 56,33, Diligência: R$ 37,60,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43857 Sacado: SILVINHA DE MELO SANTANA CPF: 054,063,659-
24 Endereço: Rua Evaristo Klein n' s/n', Guamiranga, 89270-000, Guara
tuIrim Cedente: CAREWA CONPECÇOES lTDA CNPJ: 00,295,783/0001·88
Número do Título: 330 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/04/2013 Valor.
831,30 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: RS 29,03, Diligência:
R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 43736 Sacado: VALDESIR CAVALHEIRO . ME CNPJ:
14,895.218/0001·66 Endereço: Rua Pedro Paulo Streit . sl.Ol n' 237, Avai,
89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SAGNPJ:
01.l8J.521/0001-55 Número do Título: 378511 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data ven
cimento: 05/04/2013 Valor. 300,00 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: RS 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 43817 Sacado: VALERIO DE OUVElRA ONOFRE CPF:
015.509.519-63 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 1370, Centro,
89275·000, Schroeder Cedente: OLEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ:
07,799,999/0001-20 Número do Título: 3576'Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA· AGENCIA
GUARAMlRIM Data Vencimento: 07/04/2013 Valor: 300,00 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 25,58, Diligência: R$ 37,60, Edi
tal: R$ 22,25

Protocolo: 43848 Sacado:WAGNER DARUS DEARAUJO CPF: 046.267.589-08
Endereço: Rua 28 de agosto no 1370, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: BV RNANCElRA S/A C.El CNPJ: 01.149,953/0001-89 Número do Título:
131027723 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentan
te: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOOADOS Data Vencimento:
19/U12009 Valor. 68,271,60 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 23 de abril de 2013,

CHRlSIA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

I
\
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Conferência da cidade
Discutir o futuro do município é o grande

objetivo da Conferência Municipal da Cidade,
que acontece nos dias 2 e 3 demaio. O tema será

"Quemmuda a cidade somos nós: reforma urba

najá",Aprogramação tem início às 8h do dia 2 de
maio, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
Uma oportunidade para profissionais e popula
res participarem da construção de propostas para
o desenvolvimento urbano da cidade:Nos dia 20
a 24 denovembro acontece do evento nacional da
Conferência das Cidades em Brasília.

Confiança
O Índice de Confiança do Empresário In

dustrial, compilado pela Confederação' Na
cional da Indústria, recuou 1,7% em abril, na

. comparação com março. O índice, o menor

desde agosto de 2012, acumulou 55.4 pontos.
Na comparação com abril de 2012, o recuo fi
cou em 1,8%. Considerando o peso da indústria
na composição do PIB, isto é bem preocupante .

.
'

Lourival Karsten

M ReADO
Sensibilização
Vale dos Encantos promove en

contro para sensibilização .de
. segmentos econômicos amanhã, com
novo workshop "Bem receber", desta
vez para avaliar os reflexos da reali

zação do UFC no turismo da região.
A atividade vai acontecer no Peque
no Teatro do Centro Cultural da So
ciedade Cultura Artística e é voltada
aos segmentos de hospedagem, gas-

tronomia, eventos, transportes, ba
res e lanchonetes e serviços de apoio
em geral. Os preparativos para que
Jaraguá do Sul sedie com sucesso

uma das etapas do UFC internacional

seguem em ritmo acelerado, com a

movimentação em diversas áreas na

comunidade, e o-Vale dos Encantos &
Convention Visitors dará sequência
ao trabalho de sensibilização.

TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013.

EDUARDD MONfECINO

Algumas coisas são uma exclusividade brasileira, como a jaboticaba. A rede
de fast-food Hooters observou que poderia avançar adaptando-se aos costumes

brasileiros e introduziu em seu cardápio o pastel e o prato-feito. O objetivo em
médio prazo é testar estas opções também em outros países. Dos países latino
americanos, o único que conseguiu levar os seus pratos para os mais diversos

lugares do mundo foi o México. O Brasil, quandomuito, consegue levar uma ou
outra churrascaria para outros países. Temosmuito por fazer.

Vestuário
Este setor tem uma participação muito relevante namatriz econômica de Ja

raguádo Sul, mas, em âmbito nacional, a situação não é dasmais animadoras. O
.Índice de Confiança do Empresário Industrial pesquisado pela CNI aponta caiu
de 55,5 pontos em março para 50,8 pontos em abril deste ano. Uma queda de

8,5% de um mês para outro. Em abril de 2012, o índice estava em 57,4 pontos.

. Temporada daAlemanha

SELlC

íNDICE PERíODO

7,50% 17.ABR11.2013

0,000% 3.ABR11.2013

1.215,40 ABRIL,2013

+0,68% 22.ABR11.2013

+0,86% 22.ABR11.2013
•

PETR4 18,77 +1,57%
VALE5 31,18 +1,73%
BVMF3 13,35 +1,60%:
0,4134 23.ABR11.2013

+0,14% US$100,240
+0,06% US'$1427,510

COMPRA VENDA VAR.

2,0185 2,0200 +0,35%
1,9300 2,0700 0,00%
2,6395 2,6415 +0,57%
3,0905 3,0932 +0,93%

TR

CUB
BOVESPA

NASDAQ

AÇÕES

POUPANÇA
COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT
OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM.

DÓLAR TUA.
EURO

LIBRA

Pesquisas
Pesquisa feita pela Agência Na

cional de Telecomunicações (Ana
tel), divulgada hoje, revela que 8'1/0
dos entrevistados disseram estar

satisfeitos, totalmente satisfeitos ou
neutros em relação aos-serviços de
telefonia fixa residencial. Os núme
ros revelam que só 12,8% dos clien
tes residenciais estão insatisfeitos
ou totalmente insatisfeitos com a

telefonia fixa. Na banda larga fixa,
a maior concentração está entre os

clientes satisfeitos. Do total de en

trevistados, 78,2% disseram estar

satisfeitos, totalmente satisfeitos ou
neutros (nem satisfeito neminsatis
feito) com os serviços. Em relação à
velocidade de acesso e estabilidade
da conexão, cerca de 83% dos entre
vistados disseram estar satisfeitos,
totalmente satisfeitos ou neutros.

Quando o critério abordado foi o de

preço, 73,1% disseram estar satisfei

tos, totalmente satisfeitos ou neu

tros. Claro que está muito melhor

que antes da privatízaçãp, mas estar
contente com a banda larga significa
não ter um parâmetro de referência .

the .

tar
IDIOM.AS I one®

Em maio .come,ça a Temporada da Alemanha no Brasil

(2013-maio-2014), quando o país europeu se apresentará com
todo seu potencial de inovação e co-liderançamundial em pra
ticamente todas as áreas. E a comunidade teuto-brasileira se

prepara para seus 190 anos em 2014: Lembrando que os Ins

titutos Fraunhofer, da Alemanha, são parceiros do Senai no
Instituto de Tecnologia que está sendo erguido na cidade.

(41) 3371·7665

Empregados domésticos
www.llresmarIDneidiomas.com.br

almlllimmlll_il!S:lElII:i:_IlliEs..m1lÚl' Il'!:!IIlIIesmartDBeidímas

O País mantém duas pautas em constante conflito. Uma é a

manutenção da estabilidade econômica, através do controle da
inflação; e outra é a do avanço nas conquistas sociais. O Con

gresso Nacional está avançando muito rapidamente na pauta
social que, na prática, significa mais custos para quem produz
ou utiliza serviços. Numa economia cada vez mais baseada em

serviços, avançar nas conquistas sociais tem reflexos imediatos
na inflação, o que, na prática, é 'um :q��tlWaQr: d.� g@.b..Q� .1lQç.iW_s.J

www.gumz.com.br
(47)33714747

ContabJlldad.'
CtmJUlt9.�1g :Efflpre.arJil
.ll�,Jlll_1!J

35AIOS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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Agilidade

Registros profissionais pelà internet
Agência Brasil

Os trabalhadores que de

pendem de registro para exer

cer a profissão poderão soli
citá-lo via internet, a partir da
próxima segunda-feira, dia 29.

Atualmente, a concessão do re
gistro, feita pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), só
pode ser feitamediante a apre

sentação do profissional nas

superintendências do trabalho,
.com a documentação exigida.
Para retirar o registro, a su

perintendência estabelece um

prazo, sem que o profissional

Contrata-se
Professor de Inglês

e Matemática

com licenciatura,
. ., .

para InicIo
imediato.

Interessados favor enviar

currículo para:

recruta37@gmail,com

possa acompanhar o processo.
O novo sistema estará dispo
nível para os Estados do Acre,
Alagoas, Amazônia, Amapá,
Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso, Pará, Paraí
ba, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Santa Ca

tarina, Sergipe e Tocantins.

Bahia, Minas Gerais, Para
ná, Pernambuco, São Paulo,
Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul serão os próximos es

tados a ser incluídos no novo

sistema. No Distrito Federal,
onde foram feitos os testes

para a informatização, os re

gistros online já podem ser

feitos desde novembro do ano

passado. "O sistema vai faci
litar a vida dos trabalhadores
e em breve pretendemos tê-lo
implantado em todo o País",
disse, em nota, o ministro do

Trabalho, Manoel Dias.
O registro profissional é um

cadastro obrigatório a todos
os trabalhadores que exercem

atividades regulamentadas por
legislação própria, entre os

quais publicitários, jornalistas,
artistas, radialistas, secretários
e sociólogos. ,CADASTRO ProfissÕes com regulamento próprio são alvos do MTE

ESTADO DE 'SANTA CATARINA I PODER fiJDlCIÁRlO
Comarca de Jaraguá do Sul/I a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, S7, 1/;la Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-Se - E-mail:

jaragua.civell@tjsc.jlL$.br
'

,

Juiz de Direito: Leandro Katscharowskí Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

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

Consignação Em Pagamento' nO 036,lO',OO6�58-5
Autor: Paulo César Voltolini
Réu: Evandrc Luis dos Santos

Citando(a)(s): Evandro Luis dos Santos, brasileíro(a), Solteiro. Pedreiro, RG 3,744.386-0, Cl'P

Cl5L239,029-02,
Valor do Depósito: R$ 14,315,86, Data do Cálculo: 20;05,12010. Por intermédio do presente, a(.)

, pessoais) acima identifícadafs), atualmente em local incerto ou náo sabido, tica(m) ciente(s) de que, neste

Juízo de Direilú, tramitam os autos do processo .epigrafado, bem corno CITADA(S) para levantar(em) o

depósito ou responderfem) II 'ação, querendo, em 15 dias. contados do transcurso do prazo deste edital,
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como

verdadeiros Os fatos articulados pelo .autor na petição inicial (art. 2S5, ele art. 319 'do CPC), E, pa ra que

chegue ao conhecimento de todos, parles e terceiros. foi expedido o presente edital, o qual será afixado

no 10c�1 de cosl�rne e publicado 1 ve2(es), rum intervalo de O dias na forma daI�
Jaraguá do Sul (SC), 13

dedezembrod����_��"��///_", ar,dJu R1r1""IUlfOW,,1J;í :;;g&lar
, uiz-rld:ltiéiro

'

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA
REGISTRO DE PREÇO N. 03/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATÓRIO N. 65/2013-
PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação visando o REGISTRO

DE PREÇO para a contratação de empresa especializada para execuçãe
(com fomeoimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessá
rios) de lombadas do tipo I e " em diversas ruas do Município de Schro
eder (SC), de acordo com o projeto, memorial descritivo, parte integrante
neste instrumento convocatório, conforme ANEXO IX - TERMO REFE-

RÊNCIA, deste instrumento convocatório,
-

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 24 de maio de 2013
às 08h45min,
Abertura do Processo: 24 de maio de 2013 às 09h,
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Municipio de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h, Fone/fax (0)0(47)3374-1191 ou pelo e-mail: licilacao@
schroeder.sc.qov.br;
Schroeder, 23 de abril de 2013,

Osvaldo Jurck -Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA G.ERAL
ORDINÁRIA DA SOCIEDADE SEM CÂNCER

A Presidente da Sociedade Sem Câncer, no uso de suas atribuições,
convoca todos os seus associados para a assembleia geral ordinária a

ser realizada no dia 30 de Abril de 2013, ás 19h, em primeira convocação,
que se instalará com !l maioria dos sócios, e as 19h30min, em segunda
convocação, que se instalará com qualquer número de sócios, A assem

bleia será realizada no Auditório da Oncologia do hospital São José, na
Rua Waldomiro Mazurechen, nO 80, Centro, em Jaraguádo Sul, se, e terá
a seguinte ordem do dia:

1, Eleição da nova Diretoria;
2, Apresentação e aprovação da 2" alteração do Estatuto Social;

Jaraguá do Sul, se, 05 de Abril 2013

Maria do Carmo Reis - Sociedade Sem Câncer

(Presidente) ,

Comarca de Jaraguá do Sul/1:Vara Civel. Edital de Citação, Cautelar - com prazo de 30 dias, Arresto
036,11,007762,3, Requere,nte: Vision SC Distribuidora de Produtos e Medicamentos LIda, Requerido: Super,
mercado Centrosul LIda, ME, Citando Supermercado Centrosul LIda, ME, CNPJ: 13,373.810/0001,35, Por
intermédio do presente, a pessoa acima ldentficada, atualmente em local incerto ou não sabido, fica ciente
de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como Citada para responder à
ação, querendo, em 5 dias, contatos do transcurso do prazo deste edital. Advertência: Não sendo contestada
a ação no prazo marcado, presumr-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na

petição inicial (art, 803, dc arts. 285 e 319 do CPC), 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 t vez, com
intervalo de o dias na forma da lei. Jaraguá do Sul (SC), 15 de março de 2013,

UJAM
UNIÃO JARAGUAENSE DAS ,ASSOCIAÇÕESlD'E IMORAOQRES

Fundada oficialmente em 24 de cibiíl Ide �997, Registrada no (GartlÍlrio l!le
Titulos e Documentos e Pessoas Jurídioas daCornarca de ]aFqguá ilÍIlD Sul
- SC, sob o nO, 676 Livros A-'04, fls. 146 li, com !foro:e 'sene na ddame (me

Jaraguá do Sul - SC, na Rua Presidente ,E!pitácio 'Pessoa, 'n° 345, rOemlro,
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE CHA'PAS
O Presidente da Comissão Eleil:oraJSL 'Marcel IF. &3lm!iT1on, ,mest�madtQl fPéla
Presidente da UJAM Sra, AndréaR ir, ,Zie'tilsdarff, toma putilioo, .a�odas�as

pessoas interessadas e entidades1filíadas, a homdlogaçãotiasiQhqpas<que ,

participarão das eleições da entidade, convocadas Ipar.a o IPrrilXiT1ilo dia2;,{(de
abril de 2.013, no horáriodas 13h3Dmin às � 6h'30n:iin, Inas(c!epel1ldênciasrda

,

Câmara Municipal de Jaraguã00 Sul, resolve :ainda:
1 - Abrir prazo de 48 (quarenta re oito) horas, IQU seja, ,dodia :22 de (abrill alie
2013 'até as 17h00min do dia 24deabrllrde:2m3, Ipar:aIPr.eel'Tcherililsrcarifjt!JS
vagos nas Chapas, retirar 'OS nomes excedentes le iElpresentar [ma mesma
lista o nome dos Bainos onde cada membro ;par.titiipa <da sua <as50CiaçãlD
ou reside,
2 - As entidades filiadas devem qpreserítar iCQpia rdQllEStêituto Ida I8ri1iétade '

Filiada, até o dia 26 de abril de 2013 (sextaofeira', às �i7h1!)(iJn:iili\, room ililSr,
Danilo José Possamai - !elefooe.: {M1) ,88� n�521l!Ju a Sra.�ndre:a IR. lr.
Ziehlsdorlf - (047) 99778'001, e indiear<Qs ,3 (três)) rcíftjle:�ados IIllCle Ir-Elpr.essfIl
tarão sua entidade Iiliada no Congresso da Il!lr:ifão, I(J(!)nn rdir:e'it0:a IV.GZ lewmto,
conformejá estabelecido no Edital deConvocação tGilãClsdlas 3, 21 te 5,
3 _ Homologa as inscrições e toma aptas :a [pl3rtiqpar:em <do IpleitcD .as se

guintescbapas:
CHAPA 1 :_ "Trabalhando em cor]junto com ttodas as!.4.sslD'diaçõe5" - IPreSi
dente Sr, Car10s H, Nilsen
CHAPA 2 :_ "UJAM - 201'3" - PreSidente Sr,Adilson IBraClIiI
CHAPA 3 - "RENOVAÇÃO" - PreSidente Sr-lLaérdioA'!ayde IMact.1ado
Jaràguá do Sul, 22 de abril de 2013.

Marcel F. Salomon
, Presidente da Comissão 'Eleitoral

'i 'I 1; " l =; � { 1 � J I E
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RURAlSDE IlASSARAllDlIIBA
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Rua l' 'deNm1emb!Io.35M-�
lJ91884JOO -1Iassar;;adaba-se

Reeonhel:idope'Jo "T.PA SII!Ib1Ii"�
,

f'onén=ax: (Oxx.f1) 3379-1104 - a..J: R.7G..7J2!1llAlJD1l.3lJ
E-mansbm Cii�argJIDr

Em cumprimento ao i!�sW JJl!l� $O «íIlDunar� 11,,e 1111 GÜJD

r.e_gimento Eleitoral, do Sinlilica'to Doo Tn:8i!(átlna!!l!ur..es lI&mâis !me
Massasntluba .aprosaríeem Asser.rll!Jleia \'GEnalE�JilimíínflJa, (Ol!)
murilca�ue1f0i 'T.e_gistrada chapa U\(Ilml)), :àlnà�, ttltlitmrDJ�
<B Eleição,a <I!p!Iese ,r.efereQJ i6dital !PJ:1!iI!iIroaIÍllllll'ilJl)jjlmmraIl (Q)�ilDlIÜ'l!J
P.0V'0�ÉI!ll. 'nf9, 1Jilli) rtilia 1:0'13e9}1oFil <ltle :wJ113.,

D1RETOR1A
EXECliJTNAF1fSCA1..
Pr.esidenle: .lxJCioStlDfl
,p.r.es'iiJen'te: iWriilD St011

lTes'oureIr.o:: 'W.emeT l\2Iar�Í
Vjce iP.r.esidente: Ilr.elIlI1 il('T�T

iI:OSecr�Jiia:: \l.iv.ianre
!Gar.la D.emla

1° T:esouretro;: Ilv.lil 'lIlf1enrarQ3r.e'ft

S'l!lPJ..1BJ!IlIlBS
DO�

�.!lEiiJi1ll'eGaJÍmji!iJ
� JJlilSI1 \\Z.àldliri2liemer

Sqp'Jetfm: \\1)J;âlt�Z, lRlE!rrniililID

DBl.E� 'IlI'S
IREP.RElSE1iliI1A'III1IlES

JJl!IliImA�
lEfetil1l!X: U.!Urdi!!) :stcrllf
IEf.éfiv.JiX: II� 'W_qj�

SqpIetíte� �mlD�aStri(!),w

Su.pleme:: lRramdiso.l!l
lBelf1ll1irQllGr..éft

CGIiISEUlfIO lfilSCAl
Efetiva: lLal:llÍlelit:l0J)li1Se IDereífi

IEfeflv.o: ll/oIKr.ue-f!er
Ef.éflv.o� IDml(i)r.esStcilf
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LlIcioStolf-Presideríte

r Estado de Santa Catarina

Fundação Municipal de Esportes
......

E ...._

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL 008/2013

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
TIPO: menor preço por ITEM

OBJETO: O presente edital consiste na contratação de pessoa juridica
para nrestação de serviços técnicos profissionais de arbitragem em eventos

'esportivos promovicjos pela Fundação Municipal de Esporte, em conformidade
com o Anexo VIII - Termo de Referência e demais anexos do edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10,520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal nO 4,698/2002, de 03 de outubro de 2002,

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30
horas do dia 07 de maio de 2013, na Coordenadoria Administrativa' da
.Fundaçáo Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul, sita na Rua Gustavo

Hagedorn 636, bairro: Vila Lenzi -, Jaraguá do Sul se,
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão

as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria
Administrativa no endereço acima,

ORÇAMENTO MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 180,906,10 (cento e

oitenta mil novecentos e seis reais lê dez centavos),
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou'
via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

'

Jaraguá do Sul (SC), 19 de abril de 2013,

JEAN CARLO LEUTPRECHT
Presidente da Fundação,

I
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Caminhão arrasta fiação
e motorista foge do local

,EXCESSO Carreta

tinha 4,56 m de

altura, - 15 em

centímetros a 'mais

do que a máxima

permitida por lei

Débora Remar

Ocaminhão-baú que
arrebentou a fiação

de duas ruas no Bairro
Vila Lalau, em Jaraguá do I

Sul, na manhã de ontem,
estava acima da altura
máxima permitida pela
legislação nacional, que é
de 4,41 metros. Por causa
do excesso de 15 centíme
tros na altura do baú, o

proprietário do caminhão
foi multado em R$ 127,69
pela Polícia Militar.

Já o motorista, de 42
.

anos, fugiu do local e foi
encontrado dentro de uma

empresa, alegando não ter

percebido o acidente. O ca

minhoneiro teve a carteira
de habilitação recolhida e

foi multado em R$ 957 por
não ter esperado a chegada

da PM na rua onde aconte- metido. Com o choque, a

ceu o acidente. '

rede de alta tensão sofreu
Testemunhas conta- desligamento por causa

ram que o motorista fazia . de um curto-circuito e o

uma manobra na esqui- fornecimento de energia
na das ruas Carlos Blank elétrica teve interrupção
e Ernesto Emílio Horst de 30 minutos. O cami
e bateu nos fios ao dar a nhão pertence a uma em

ré. O sistema de telefonia presa transportadora de
e internet ficou compro- Joinville.

TELEFONIA Empresa teve
trabalho para consertar os fios

danificados pelo veículo'

Schroeder

PlVldetém
traficante

DIVULGAÇÃO/14BPM

IrreSponsabilidade
Sete prisões no final de semana

Sete motoristas foram
detidos por suspeita de em
briaguez ao volante da noite
de sexta-feira até a madru

gada de ontem na região.
Três deles se envolveram
em acidente de trânsito,
porém ninguém se feriu

gravemente. Todos foram
multados em R$ 1,915 cada.

Um Kadett bateu con

tra, um poste na' Rua Do-

sinais de embriaguez e por
não ser habilitado.

A colisão entre um Cru
ze e um Celta na Rua Mar
celo Barbi, na Vila Lenzi,
na noite de domingo tam

bém revelou a infração de
trânsito. A condutora do

Cruze, de 49 �os, foi mul
tada pela Lei Seca, mesmo
tendo se negado a fazer o

bafômetro.

Foi encaminhado ao

Presídio Regional de Ja
raguá do Sul.,o homem
de 36 anos, preso em

flagrante por tráfico de

drogas em Schroeder.
A operação da Polícia
Militar monitorou uma

residência na Rua 23 de

Março, no Bairro Itoupa
va-açu, na noite de sex

ta-feira, e abordou três
usuários de drogas que
confirmaram o comér
cio de entorpecentes.
Foram encontradas 18
buchas de cocaína, duas
pedras de crack, balan
ça de precisão, cerca de
R$ 1,8 mil em dinheiro
e cinco munições de es

pingarda calib�es 28 e

32. A mulher do suspei
to, de 52 anos, também
foi levada a Delegacia de
Polícia e liberada depois
que o homem. assumiu
sozinho a responsabili
dade pelas drogas e pelo
porte de munições.

,

Estado grave

Idoso é
atropelado

Permanece na UTI do

Hospital São José de Ja
raguá do Sul o idoso que
foi atropelado por uma

motocicleta na Avenida
lzidio Carlos Peixer, no

Bairro Ilha da Figuei
ra, em Guaramirim, na

noite de sexta-feira. O

pedestre, de 62 anos, foi
socorrido pelos Bom
beiros Voluntários com

suspeita de traumatismo
craniano, por volta das
18h. O motociclista, de
20 anos, sofreu apenas
ferimentos leves.

mingos Anacleto Garcia,
no Bairro Três Rios do

Norte, em Jaraguá do Sul,
na madrugada de sábado.

Quando' a Polícia Militar

chegou ao local, o motoris
ta de 38 anos havia fugido
e foi localizado a poucos
metros. Ele recebeu aten

dimento médico e se recu

sou a fazer o teste de alcoo
lemià, mas foi autuado por

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrati�os, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir. reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em partioular e a sociedade em geral.
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HENRIQUE PO�TO/AVANTE!

JOGAÇO Pivô Léo chegou a empatar o jogo, em cobrança de tiro livre, mas a vitória acabou mesmo nas mãos dos atuais campeões

ADJ iniciamal, reage,
castigada no fim

�

mas e
REAÇÃO Jaraguaenses saem perdendo por 3 a 0, buscam o empate, mas _vacilam no fim e perdem a segunda

Numa partida atípica, a ADJ
(CSMjPré-FabricarjMan

nesjFME) foi superada pelo ln

telli, de Orlândia (�P), nanoite de
ontem, na Arena Jaraguá. O jogo
foi válido pela terceira rodada dá

Liga Futsal e marcou o reencon- ..

tro de Falcão com o torcedor jara
guaense, após dois anos.

Antes da bolarolar, homena
gens ao camisa 12, que surpreen
deu a todos na hora do hino na

cional, quando tirou a camisa de
seu time atual e vestiu o uniforme
com o qual defendeu a equipe de

Jaraguá do Sul. Porém, as for
malidades terminaram no apito
inicial. O jogo foi quente e teve

três expulsões: Junai, Marinho e

Djony, este daADJ.
O primeiro tempo foi todo

dos visitantes, que dominaram
as ações e foram para o vestiário
vencendo - com tranquilidade -

por 3 a o, gols de Vinicius, Mari
nho e Jé. AADJ voltou a apresen
tarproblemas na hora de finalizar
e só conseguiu descontar aos 5:01
da segunda etapa, com Renati

nho, quando atuava em superiori-
.

dade numérica.
Três minutos depois, Daniel

descontou e colocou fogo no jogo.
Léo, a umminuto do fim, empatou
em tiro livre. Porém, Ciço (atleta
revelado aqui na cidade) mareou 'o

gol que decretou a vitória dos visi

tantes, quando restavam 36'.
"Nosso time· batalhou até o

fim. A equipe foi guerreira contra
a atual campeã. Precisamos cor

rigir os erros e seguir em frente",
analisou Daniel. "Só vontade não
basta. Precisamos ter leitura do

jogo e postura agressiva. Menos'
mal que a equipe correspondeu
na segunda etapa", esbravejou o

técnico Sergio Lacerda.

OCP21
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"
Eu tenho uma' história

muito grande aqui.
Agradeço a cidade por
tudo que tenho. Mas

é claro que, no jogo, a
torcida vai torcer para
ti time da casa.

J
!

!Falcão, ala da Intelli

Ficha Técnica:
ADJ 3x41ntelli

• Local: Arena Jaraguá, em

Jaraguá do Sul (SC)
.• Data: 22/04/13 (segunda)

• Horário: 19h15 (de Brasília)
• Arbitragem: Giselle Torri e
Ademir Ludvig

• Público: 4.352

• Cartão amarelo: Hugo,
Renatinho e PC (ADJ). Marinho,
Junai, Jé e Renan (lntelli)

• Cartão vermelho: Djony (ADJ).
Junai e Marinho (Intelli)
• Gol: Vinicius (Intelli, aos 3:53),
Marinho (lntelli, aos 15:45), Jé

(Intelli, aos 18:41), Renatinho

(ADJ, aos 35:01), Daniel (ADJ,
aos 38:02), Léo (ADJ, aos

39:05) e Ciço (Intelli, aos 39:24)

I

"
Temos que esquecer
o primeiro tempo.
Entregamos gols. bobos,
que custaram caro.

Buscamos na segunda
etapa, mas infelizmente
não conseguimos êxito.

Léo, pivô da ADJ

CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE

LIGA FUTSAl2013
ÚLTIMOS RESULTADOS
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ADj (12Q) volta a quadra
pela Liga Futsal na próxima.
sexta, às 21 h, quando
encara o lanterna Suzano

(19Q), fora de casa, com TV.

Ontem
AD Jaraguá 3x4 Orlândia
Joinville 5x5 Minas
Mal Rondem 5x3 súzano
Concórdia 1x2 Corinthians
AUântico 6x3 São Caetano
Umuarama 5xl São José

Guarapuava 3x3 Cascavel

PRÓXIMOS JOGOS

Hoje
21h Carlos Barbosa x Maringá
Amanhã
20h São Bernardo x Cascavel
20h Rorianópolis x Orlândia
Se_feira
20h Corinthians x São Bernardo

.
21h Suzano x AD Jaraguá

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O - Derrotas; GP - Gols Pró; GC -

Gols Contra; SG - Saldo de Gols: A - Aproveitamento.

f
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Indefinições marcam
o futuro do Juventus

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Moleque Travesso. No entan-

presidente interino e to, sabe que se não tiver apoio
do empresariado, vai encontrar
dificuldades nesta empreitada..
"Sem apoio não vamos ganhar
nada. Por isso quero contar coin

, o empresariado_ para formar o

Com o fim do Catarinense e time", afirmou. Para o segundo
a permanência confirma- semestre, o clube disputará as

da na elite em 2014, o Juventus competições de base da FCF e

passará por uma reformulação pretendeparticipar daCopaSan
para a sequência da tempora- ta Catarina com a equipe princi
da. Para isso, o primeiro passo pal. A competição vale uma vaga
está ligado às negociações com na Copa do Brasil.
os atletas. Em relação aos nomes para

Destaque do Tricolor,. o compor a nova diretoria, cuja
meia Max deseja ficar, mas data da eleição ainda não foi

aguarda uma proposta interes- anunciada, Oliveira ainda segue
sante, "Passamo.s por muitas sem confirmações. "Não temos

coisas fora de campo e mesmo nomes para a nova diretoria. Es
assim conseguimos superar as tamos buscando colaboradores
dificuldades no returno. Somos

EM RUMO Com

futuro incerto, clube
tenta planejar o resto
do temporada

um grupo de guerreiros, mas °
clube agora precisa se reestru

túrar se quer fazer bonito nas

próximas competições. Ainda
não recebi uma proposta ofi
cial, mas se for algo concreto,
tenho ° interesse em permane
cer", destacou o jogador.

Em busca de soluções para
o futuro juventino, o presiden
te interino Jeferson de Oliveira

planeja contrataruma empresa
para auxiliar no marketing do

que queiram estar ao nosso lado

pará formar a diretoria e dar um
futuro ao Juventus", concluiu.

E TRAUMATOLOGIA se

3370-0366 I 3370-1867

/},.. /}Q/f,élll Hlalfl .

DiretorTémico Responsável CRM-SC S535 RQE 4471

. ACABOU Na despedida do Catarinense, derrota para o Figueirense

CAMPEONATO CATARINENSE .

CLASSIFICAÇÃO - GERAL

P J V E O GP GC SG A% 2lI4

��Da�m:mEm ..,""""'",....,,�.... Chapecoense 1xOAtléticolB
..f!'. ��� Comborlú1x3Avaí

Criclúma 3 x 3 Metropolitano
Juventus O x 2 Figueirense
Guaranl2 x 1 Jolnvllle

�--���----����������

9" RODADA" RETURNO
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P - Pontos; J "Jogos; V" Vitórias; E" Empates; D" Derrotas; GP" Gols Pró;
GC" Gols Contra; SG "Saldo de Gols, A" Aproveitamento. Classificado para a_iflbãl'

Campeonato 'Escolar
Troféu Murillo Barreto reúne 1,2mil promessa.s de atletas

Ontem foram abertos
os Jogos Escolares da Ju
ventude. A cerimônia foi
realizada na Arena Jara

guá. A competição .reúne
alunos de 12 a 14 anos.

Eles disputam o 9° Tro
féu Murillo Barreto de
Azevedo tem por objetivo
revelar promessas para
o esporte local e reúne

aproximadamente 1,2 mil

alunos, de 28 instituições
de ensino públicas e parti
culares do município.

As disputas acontecem

até sexta-feira, nos colégios
Marista, Bom Jesus, Evan
gélico, nos clubes Arsepum,

Baependi, AABB e Sesi. Em

jogo, vagas na fase micror

regional da competição,
que terá a sua final nacio
nal em Natal (RN), de 4 a

14 de setembro. Para che
gar até lá, as escolas terão

que seguir um longo cami
nho. E ele começa por ser a
melhor dentro de seu muni

cípio, nas .modalidades de
atletismo, basquete, futsal,
handebol, tênis demesa, vo
leibol ou xadrez.'

O juramento dos atletas
foi proferido por Mikaela
Nunes, revelação do tênis
de mesa. A tocha foi condu
zida pelos atletas Vinicius

Cavalli, Gabriel Marques
e Débora Marques, sendo
a pira olímpica acesa pelo
atleta master Ivanildo de

Handebol

Vice-campeãs
da Copa Sü
o handebol feminino de

Jaraguá do Sul iniciou bem a

temporada 2013. A equipe da

categoria Cadete sagrou-se vice

campeã da Copa Santa Catarina,
realizada no último fim de sema
na, em Tubarão. A competição
foi disputada por doze equipes,
sendo aADHJjFME comandada
porAdemir Oliveira.

Football

Breakers com
.

cinco reforços
o Jaraguá Breakers apresen

ta quatro reforços' hoje, às 20h,
no Jack American Bar. Rodol
fo Santos, Marcelo Dallastra,
Tafarel Golzer e André Borba
chegam de Balneário Cambo
riú, para reforçar os 'Quebra
dores' no Torneio Touchdown,
um Campeonato Brasileiro da
modalidade. No dia 3 de maio,
o time apresenta o quarterback_
americano Banks.

Amador

Eleições na Liga
Jaraguaense"

A Liga Jaraguaense de Fute
bol (LJaF) realiza hoje uma As
sembléia Geral Ordinária. Será
às içhs, na sede da entidade
(na Arena Jaraguá). Na ocasião
serão eleitos o novo. presidente,
cinco vices, bem como os três
membros efetivos do Conselho
Fiscal e seus respectivos suplen
tes. Apenas uma chapa deve
concorrer,

Souza Pinto.
Durante o cerimonial

também foi realizada uma

justa homenagem para Ber
nardete Baratto de Azevedo,
viúva de Murillo Barreto. ele
foi um grande incentivador
do esporte nomunicípio.

Competição classifica
aos Jogos Escolares
da Juventude, com
etapa nacional
marcada para Natal

(RN) em setembro,
-:: Atletas de 12 a 14 anos têm a

opottUrndáde d� tnos.lfiar si:!� potencial: .. J. I

Hóquei
Aliens são vice-

. campeões no PR
o Aliens Roller Hockey, de

Jaraguá do Sul, conquistou
o segundo lugar no Campeo
natoo de Integração PR-SC,
ocorrido no fim de semana,
em Curitiba. O título acabou
nas mãos do Hold Yager (PR),
com o também paranaense Old
Yager em terceiro. As disputas
aconteceram na quadra do Três
Marias-Clube Campo, I '!', . I
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Capitão dos alemães, o la- .

teral Philip Lahm torce pela
ausência de Messi. "Eles são
mais fracos sem oMessi. Es

perall1os, sinceramente, que
ele não jogue", destacou.
Na análise do meia Xavi, do
Barcelona, o jogo será mar

cado pelo equilíbrio. "Eu

acho que esta disputa vai ser
equilibrada. Eles testão. jo
gando um poucomelhor que
nós,mas vamos tentar supe
rá-los", afirmou. Por outro
lado, o meia Iniesta descarta
o favoritismo alemão. "Não

acho que o Bayern seja fa
vorito. O importante é que
temos conseguido fazer um

bom trabalho e alcançado os

Inicia a luta
para a final da
Champions

No saibro, especialidade
do espanhol Rafael Nadal,
quem fez a festa foi o sérvio
Novak Djokovic. Com uma

atuação impecável, Djoko
vic superou o favoritismo do
adversário e foi campeão do
Masters de Monte Carlo por

DOMíNIO Apenas equipes alemãs e espanholas seguem
na disputa para estar em Londres, na 'grande decisão

Agência Avante!

Quatro times,. dois jogos
e um passo Importante

para chegar à decisão. É des
ta forma que a Champions
League escreve mais um ca

pítulo de sua história nesta
semana. Hoje, o Bayern de

Munique enfrenta o Barce

lona, às 15h45, na Allianz
Arena. O zagueiro brasileiro
Dante, do Bayern, mantém
a cautela, mas está seguro.
"O Barcelona é o melhor
time do mundo, mas nós es
tamos confiantes e sabemos

que é possível vencê-los. Es
tou tranquilo e muito ansio

so para o jogo", comentou.

resultados", complementou.
Amanhã, o Borussia Dort

mund recebe o RealMadrid,
às 15h45, em Dortmund.

Disciplinado, o técnico Jur

gen Klopp espera ter êxito

na equipe alemã. "Gosto
de emoções e a disciplina é,
muito importante. Quero
que os jogadores coloquem
todas as emoções possíveis
em campo", enfatizou. O

meia Di Maria, aposta no

crescimento do Real. "No

início não estávamos muito

bem, mas agora melhora
mos e estamos com uma de
fesa compacta. Temos con

fiança de sobra para vencer",
finalizou.

EXPECTATIVA Mesmo sem estar 100% fisiçamente, Messi deve encarar o Bayern

Tênis

Djokovic comemora triunfo contraNadal
2 sets a 0, em Mônaco. Esse vida inteira pensei nisso. Es
foi o 340 encontro entre os pecialmente nos últimos sete
dois tenistas. Atual número anos, quando passei a morar
um do ranking, o sérvio che- e treinar em Monte Carlo,

gou ao seu 370 troféu, com Para vencer b Nadal, que to-
14 conquistas de Masters dos sabem como é forte, tive
1.000 no histórico. "Eu que- que dar omeumelhor no sai

ria muito este título, minha, I bro", definiu :DjpkoWp... I

EM JARAGUÁ UMA LOJA IE APARILIOS A'IIIIIOS.

O CAJ (Centro Auditivo Jaraguã) dispõe o quehâ de melhor em feCUfSOS,�e �l.a
AparelhosAuditivos digitais, sendo aparelhos modernos, versàteis e ideaispa SIRpeà

Venda asslstênda técnica de AparelhosAuditivOs �acompanhamento�

Estrangeirismo
Em busca de um artilheiro, o Bota

fogo pode investir em mais um jogador
estrangeiro. Trata-se do paraguaio Ro

que Santa Cruz, de 31 anos, que está
no Málaga. Para vestir a camisa da Es

trela Solitária, o atleta solicitou salário '

anual de R$ 5 milhões. No entanto, os

dirigentes cariocas esperam diminuir a

pedida e fechar o acordo.

Prass é desfalque
Com lesão no ombro, o goleiro Fer

nando Prass vai desfalcar o Palmeiras

por dois meses. Assim, o jogador está'
fora da sequência do Paulistão e só

poderá atuar na Libertadores, caso o

Verdão consiga chegar as semifinais.
Com isso, Bruno vai ganhar mais uma
chance no time titular. A chance foi
confirmada pelo técnico Gilson Kleina..

Coelho se reforça
Eliminado com campanha frustran

te no Catarinense, o Joinville promete
reforços de peso para a Série B. A dire
toria da equipe está em negociação com
o uruguaio Martín Liguera, do Atlético
PR, e Cleber Santana, do Flamengo. O
volante Audálio, do CRB, tem pré-con
trato assinado com o clube. No entanto,

dispensas não estão descartadas.

.

Hernane vai bem
O Flamengo não está conseguindo

bons resultados, mas o atacante Hema
ne contraria esta idéia. Com 15 gols em
18 jogos; o jogador é uma das principais
esperanças do Rubro-Negro na tem

porada. "Tenho trabalhado bastante e

estou vivendo um momento muito es

pecial. É importante estar conseguindo
fazer o meu papel", destacou Hemane.

CENTRO AUDITIVO JARAGUÂ

Temos também acessórios que auxiliam no cuidado e manutenção de seu aparelho;(_
pilhas, pastilhas para limpeza de moldes, confecção de molde$ em acrilico e sir.1R"....
para banbo e natação colorido e controle remoto Sistema FM).

Garantia e condições especiais; à vista 10% desconto ou parcelamos em atê 1Oxsem'
f

}'
Consulte um médico otorrinolaringologista.

Visite-nos, teremos prazer em atendê-Io.

S (.7)3372-23&4Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889· CEP 89251·700 FONE :(.7)3055-2364
Centro Jaraguá do Sul SC caJf!lcaj.com.br
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Jaraeu' do Sul: 47 3275-0808 Av. Pmf«ltoWllldMmrG!Ubba.l3"46�Baependl
Power Imports,

Blumenau • Bal. Carnbortú • Jaraguá do Sul
Joinville • Florianópolis' São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia [erato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

j.D.power. O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de propríetários qoe avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembrode 2012. Suas experiêndas podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerrJobrasil.com.Fonte:j.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabr�cantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.
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