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Emergência na rodovia WILLIAM FJUTZKE

Dois acidentes ocorridos no começo da noite de ontem na SC-108, em Guaramirim, deixaram cinco pessoas feridas.PÁGINA 16

Investimentos
Unimed destaca
projetos naAcijs
o principal destaque é a obra de

construção do Pronto Atendimento
. da cooperativamédica. Estrutura tem
previsão de ser inaugurada no dia 18
de julho. LOURIVAL KARSTEN,
MERCADO, PÁGINA 1$

Apoio ,

Ajapra precisa de
ajuda para adoção
Sete cães esperam um novo lar,
como o Valente (foto). Enquanto isso
não ocorre, a entidade tem de arcar
com as despesas de tratamento.
PÂGINA4

Prefeitura quer dar l1Dl novo
destino ao abatedouro

PROJETO Município vai investir na reforma da unidade e pretende disponibilizar
a estrutura, que nunca foi utilizada, para o uso dos agricultores. Uma das ideias é

,
.

incentivar a criação de um centro de processamento de frutas e verduras. PÁGINA 5
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DO LEITOR

Sarnae 45 anos

Osamae de Jaraguá do Sul comemora 45 anos de
história. E com olhar para o futuro, direciona

ações para a melhoria dos serviços prestados à co

munidade de Jaraguá do Sul.
Nessa missão de atender com qualidade, proje

tamos ações que irão atender às demandas de uma

cidade em constante desenvolvimento.
No atendimento da rede de esgoto, trabalhamos

na ampliação das redes coletoras. Na conclusão da

Estação de Tratamento de Efluentes do bairro São

Luís, na ampliação das capacidades das ETE' s Água
Verde, Nereu Ramos e Ilha da Figueira. Além disso,
há o projeto para a implantação de rede coletora de

esgoto nos bairros Santa Luzia, João Pessoa, Vieiras
e Centenário.

Atualmente Jaraguá do Sul tem uma cobertura de
abastecimento de água em 99,7% da área urbana do

município. Na rede de esgoto, a cobertura é de 50%.
Com a finalização da estação do bairro São Luís - pre
vista para ser inaugurada em 2014 - a meta é ampliar
a rede de tratamento de efluentes entre 80% e 82%.

O Samae trabalha com o foco também na redução
das perdas. Atualmente esse percentual está entre

37% e 40%. Ameta é reduzir para 25%·
Um dos projetos relevantes é a construção da

nova estação de tratamento de água na unidade cen

tral. O investimento é de R$ 30 milhões, que serão
buscados junto a PAC. Será uma estação moderna,
automatizada e preparada para atender novos rigo
res de padrão de qualidade de água tratada (rigores
que mudam periodicamente). Hoje, a atual estação
Central tem capacidade de produção de '400 litros

por segundo. A nova estrutura vai ampliar para
1000 litros por segundo. Esta capacidade atenderá
o crescimento populacional e industrial da cidade. A
estação estará pré-concebida para realizar a ultrafil
tração, que éo que existe de mais moderno em abas
tecimento público e é utilizada inclusive em algumas
cidades da Europa.

• Ademir Izidoro, presidente do Samae

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Guar. m
. Localizado foco da dengue

Mais um foco com larvas do mosquito da dengue foi en
contrado em armadilha monitorada em Guaramirim, no
Bairro Imigrantes. A Supervisora do Programa de Controle
da Dengue no município, Marister Camara Canto, informa
que é o 2 o focoencontrado este ano e que os técnicos estão
realizando visitas aos imóveis na área e faz um apelo para
que a população colabore eliminando qualquermaterial que
acumule água, tais como pneus, lixo, lonas, sucatas e pra
tinhos de plantas. "É importante salientar que o mosquito
da dengue põe seus ovos em água limpa, preferencialfnente
em áreas urbanas, próximo as pessoas, em pátios e inclusive
dentro das residências. A população deve manter as calhas
limpas, cuidando também com água acumulada.

Oquevocê achadaproposta de que
devemos dar a cada um segundo

suas obras? Dar a cada um de acordo
com sua competência e qualidade no
fazer um trabalho, hein, que tal? Du
vido que você discorde. Duvido que
ficasse feliz ao fazer um bom trabalho
e ser "igualado" a outra pessoa com

rendimento bem abaixo, duvido.
Sabes onde isso não acontece?

Nos colégiosmilitares. Nessas escolas
prevalecem a disciplina e ameritocra
cia, disciplina não se precisa explicar,
e meritocracia é exatamente o que
foi dito: dar a cada um segundo sua

qualificação. Os bons alunos são reco
nhecidos e proclamados como bons
alunos. Os "vacilantes", para não cha
má-los de desidiosos ou vagabundos,
têm o que merecem, sem discussão

COMENTÁRIO

Os bons

nem pressões sociais de "famílias de
bem" da sociedade do nariz empina

� do. Pai metido a bacana não grimpa
nas escolasmilitares.

Acabo de ler sobre uma grande
vitória do Colégio Militar de Porto

Alegre naOlimpíada Internacional de
Matemática Sem Fronteira. Foram

quatro medalhas de outro e duas de

prata. Por que os outros colégios não
chegam perto das escolas militares?

Simples. O ensino é rígido, qualifica
do e ninguém é levado para compa-

• ifet:entes·
Temos personalidades diferentes, temperamentos

diferentes, problemas diferentes, agora imagine-se tudo
isso numa turma de 35 ou 40 alunos em sala de aula.
Como deve agir a professora? Tenho ouvido idiotas dizer
que os professores precisam respeitar as "idiossincrasias"
dos seus alunos, tratá-los demodo diferenciado, respeitá
los no seu jeito de ser. Era só o que faltava, professorvirar
terapeuta de problemáticos. Nada disso. Tenha o aluno o

problema que tiver, ele tem que ser tratado como igual
aos outros, todos por igual. De outro modo, o professor
vai acabar louco, mais do que está sendo levado a ficar...

• Exemplo
Vamos combinar que mulher grávida não fica nada bo

nita, nada. E para piorar, amulher grávida brasileira émui
to vulgar, anda seminua na rua e deixa-se fotografar em po
ses ridículas. Seriabomque elas vissem fotos da princesa de

dre, não há notas arredondadas nem
privilégiospara pais "especiais". -Ah,
claro, e os professores também não
são hunillhados e agredidos. Funcio
nam a disciplina e a meritocracia. Ou
o aluno se adapta, anda nos eixos, ou
cai fora. Muito simples. Sim, é bom
lembrar que nos colégios militares os
pais não são "clientes", como é muito
comum em outras escolas ...

Tenho comigo vários estudos fei
tos por todo o Brasil e em todos a apu
ração é a mesma: os pais não valori
zam a disciplina no ambiente escolar,
eles vêm com aquelahistória de que o
que vale é apedagogia, a qualidade do
ensino, isso e mais aquilo. Sabes por
que dizem isso? Porque conhecem os

filhos embusteiros que eles "educa
ram". Regra geral.

Gales, KateMiddleton,mulher do príncipeWilliam, e grávi
da de muitos meses. O bom gosto e a discrição da Kate são

exemplares, sem falar que ninguém vê um único centímetro
nu de suabarriga. Quanto às nossas grávidas, nem vou falar
das fotos commarido alisando abarriga delas... Fazer o quê,
a vulgaridade é um mal epidêmico entre nós. Discrição na

gravidez é amaior das elegâncias.

• Falta dizer
Acabei de ler num jornal a história de um policial que

estava sendo acusado de envolvimento e troca de fotos ínti
mas com uma "menor" de influente família política doMa
ranhão. É daqueles casos em que as despudoradas deixam
se fotografar nuas e depois se queixam de que são vítimas
deste ou daquele... Esse tipo de despudorada, que tira a

roupa em casa, diante de uma câmera, tem bem a cara da
família dela, de pai emãe que não a educaram. A "ingênua"
mentia a idade e de ingênua não tinha nada. Safada!

Fériado
Missa e Procissão do Corpus Christi
A celebração de Corpus Christi
será marcada por missa e

procissão em todas as cidades
da região. Em Corupá haverá

almoço na comunidade, depois
das celebrações, por volta das

llh. O buffet livre custa R$ 15 por
pessoa e crianças de até 10 anos

não pagam. Confira o horário de
cada município:

• Jaraguá do Sul: A missa na

Paróquia São Sebastião está
marcada para às 9h e depois a

procissão segue pelo Centro da

cidade.

• Guaramirim: A Paróquia Senhor
Bom Jesus realiza missa às 9h,
em seguida a procissão passa pelo
centro até o pátio da Feliz Idade.

\
• Schroeder: A procissão sairá da

.Igreja Nossa Senhora das Graças,
no Bairro Schroeder I, depois da

missa marcada para às 9h.

• Massaranduba: Às 9h será
realizada missa na Igreja
Matriz, na Igreja Nossa Senhora
Auxiliadora e no Primeiro Braço.
As três comunidades realizam

procissão depois da celebração.
• Corupá: A missa na Igreja Matriz
São José está marcada para às

9h30, seguida de procissão e

almoço no salão paroquial.

·val da Cancão
,

Ultimo dia de inscrições
. Termina hoje o prazo de inscrições para o Festival Estudantil da Canção 2013, destinado para alunos do ensino
fundamental emédio, categoriasMPB e sertaneja.A ficha de inscrição está disponível em cultura.jaraguadosul.com.
br. Os interessados deverão entregar a inscrição na Fundação Cultural , das 8 às 11 horas e das 13h3o às 16h3o.
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EDITORIAL

Pressãopara conseguir
. 'verbas em Brasilia
A mobilização para conseguir recur

Í\sos em Brasília para obras na área
da mobilidade urbana de Jaraguá do Sul
começou. A chefe de gabinete do prefei
to Dieter Janssen, Fernanda K1itzke, e o

servidor Antônio da Luz; batem a porta
no Ministério das Cidades para a libera-.

ção de recursos necessários para que as

propostas saiam do papel.
Os projetos encaminhados sempre

precisam ser bem fundamentados para

que tenham as aprovações técnicas ne

cessárias antes de passar para a liberação
dos recursos. Pela qualidade técnica dos

profissionais do Instituto de Pesquisa e

Planejamento de Jaraguá do Sul (Ipplan)
a estimativa é que esses estudos atendam
às exigências legais do governo federal.

Mas para que tudo ande na urgência
desejada para a execução ocorrer dentro
do atual mandato, é necessária a pressão

exercida pela Prefeitura. E esse trabalho
fica mais penoso quando Jaraguá do Sul
não tem uma representação política forte
em Brasília para ajudar a conseguir verbas
pelas emendas aos projetos estipulados.

"
Para que tudo ande na urgência
desejada, é necessária a pressão

A dependência de Brasília será eterna

nesse modelo arcaico de distribuição de
rendas que o BraSil possui. Se os municí

pios tivessem mais autonomia para ge
renciar os recursos oriundos dos impostos
aqui arrecadados seria muito mais prático
ter garantia de investimentos nos projetos
definidos pelas prefeituras. Como isso é
uma utopia, vamos torcer para que as via

gens a Brasília sejam frutíferas.

iI./'At . Fale conosco
,

_ •• •

.
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Saúde
Exames
de osteoporose

Entre os dias 3 e 7 de junho, será
realizada em Jaraguá do Sul uma

campanha que visa detectar de forma
precoce os sintomas da osteoporose -

doença que causa fratura óssea.A in
dústria farmacêutica Lilly e a Clínica
deRadiologiaDensitom Jaraguá, vão
realizar exames de triagem de graça
para, 350 pessoas. Os interessados
devem fazer o agendamento prévio
pelo telefone 3370-1378.

LÚCIOSASSI

MODERNIDADE NO HOSPITAL
A Unimed de Jaraguá do Sul recebeu ontem um equipamento de
ressonância magnética de alta tecnologia. O investimento foi de
R$ 3 milhões. Ele será instalado no Centro de Imagem do futuro

hospital da cooperativa médica. A unidade está em construção. A
inauguração acontece dia 18 de julho. A abertura será no dia 22.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necesssrurmenre o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispresenxmâo asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3204
09 - 15 - 38 - 49 - 50

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 910
03 - 04 - 05 - 06 - 08
09 - 11 - 13 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 24 - 25

"
Quanto

mais jovens
alienados e

consumistas
se formarem,
mais adultos

teremos

no futuro.

Análise dá
atriz Fernanda

Vasconcellos,
28 anos.
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Uma despesa
de R$ 5 mil
em cuidados
AJAPRA Entidade precisa custear tratamento de sete cães

resgatados. Além deles" 18 gatos também estão sem lar

Carolina Veiga

s: cã�s .

para adoção e

a dívida que em 30
dias poderá ultrapassar os

R$ 5 mil. Esta é a situação
com a qual a Associação
Jaraguaense Protetora dos
Animais (Ajapra) tem se de

parado nos últimos 10 dias,
quando animais em situa

ção emergencial, vítimas de

maus-tratos, chegaram até
a entidade. Três cães foram

resgatados em Guaramirim
e um deles aguarda uma ci
rurgia ortopédica de ampu

tação. Outros quatro foram
encontrados nos bairros de

Jaraguá do Sul e retirados
de situações limites.

Os animais foram leva
dos para a Clínica Veteriná
ria Amizade, onde recebem
o tratamento e aguardam
pela adoção. Mas, somente
para mantê-los em um 10-
eal seguro, a presidente da

Ajapra, Mathusa Avanci,
prevê um custo mensal de
R$ 2 mil. "Pagamos R$ 10 a

diária, mais consultas vete
rinárias, castração, vacinas,
cirurgia ortopédica, trata

mento para sarna, alimen

tação e medicação. Nossa

despesa apenas com os sete

animais em ufn mês passará

dos R$ 5mil", explicou.
Apesar de reconhecida

como uma entidade de uti
lidade pública sem fins lu
crativos pela Lei Ordinária

Municipal n? 4804/2007, a
Ajapra não recebe subsídio
financeiro da Prefeitura e os

serviços são custeados a par
tir de doações. Para ajudar a
entidade basta acessar o site

www.ajapra.org.br para
conhecer as formas de con

tribuição. Uma delas é au

torizar a cobrança de R$ 5
ou R$ 10 na conta de água. ,

A entidade também aceita
a doação de ração e lares

temporários.

Como as pessoas podem adotar
Para .adotar os animais,

os interessados devem ir
-

até a Clínica Amizade, na
Rua Roberto Ziemann,
2756, e levar os documen
tos pessoais. É importante
lembrar que é necessário

dispor .
de. espaço físico

para deixar os cães longe
das coleiras. "É imprescin
dível que eles vivam em

liberdade. Por isso, um
dos pré-requisitos é o

�

de

que a pessoa viva em casa

murada ou cercada", afir
mou a voluntária Alexan
dra Blanck. Para assumir a

responsabilidade sobre um
dos animais, também é ne
cessário termais de 18 anos
e ter a consciência de que o

animal precisa de cuidados

diários que vão além da

água e da comida.
Outros 18 gatos e dois

cães, que foram recolhidos
numa casa em que o pro
prietário faleceu, estão sen

do atendidos pela equipe da
clínica veterinária e também
estarão disponíveis para
adoção no telefone 3372-

2657, C()mMárciaVieira.

Abertura de Vaga para Contratação

01 (uma)
Tecnologia
SENAC)

Orientador para a área
Jaraguá do Sul

d e Processos

Gerenciais 01 (uma) (Faculdade de

Tecnologia
SENAC)

Orientador para a área Jaraguá do Sul
de Manicure e (Faculdade de

Pedicure 02 (duas) Tecnologia
SENAC)

R$ 29,98 por

hora/aula
29/05/2013 à

05/06/2013

R$ 29,98 por

hora/aula

29/05/2013 à

05/06/2013

R$ 15,16 por

hora/aula (nível
básico) R$16,91 por

hora/aula (nível
Técnico)

29/05/2013 à

03/06/2013

Mais informações: www.sc.senac.br no link "Trabalhe Conosco"
A critério do SENAC/SC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, noprazo de até 24 meses,

respeitando a ordem classiflcatória. Vagas para ambos os sexos,

CONHEÇA OS CÃEs PARAADOÇÃO:
• Amarelo: O Amarelo chegou a uma semana

de Schroeder e como bom interiorano, anda
desconfiado, mas não rejeita carinhos e afagos.
Com problemas no pelo, ele recebe tratamento
na Clínica Amizade e deve recuperar a boa forma
em um prazo de 30 dias. Ele já foi verrnifugado
e vacinado e está aceitando pretendentes para

.

adotá-lo. Além de um espaço para brincar, ele
precisa acreditar que não será mais abandonado.

• Ferrugem: Recolhido das ruas, Ferrugem
aguarda há bastante tempo por alguém que
nunca mais o abandone. Com um ano e meio
de vida e energia de sobra, é o companheiro

ideal para as crianças. Castrado, vermifugado
e vacinado, ele espera um novo lar com

muito espaço para correr e pular, como todo
cão que só se interessa por brincar.

• Toby: Toby é a doçura em pessoa, ops, em cão. Ele
foi resgatado por uma moradora do Morro do Boa
'Vista com ferimentos a faca no dorso e no pescoço
e agora recuperado, aguarda por um novo dono.
Da raça Dachshund, tem pelagem curta, porte
pequeno e não faz preferência entre apartamentos
ou casas. Desde que, claro, possa sair para passear
algumas vezes por dia. Nas próximas semanas ele
deve retirar os pontos e estará pronto para adoção.

• Zulú: Como todo bom galã, Zulú conquista
fãs por onde passa. Com um olhar rasteiro
e o cacoete da orelha erguida ele pretende

arrebatar o coração de quem for conhecê-lo na

Clínica Amizade, onde aguarda adoção e recebe
tratamento na patinha quebrada. Ele foi recolhido

das ruas, já está vacinado e vermifugado.

• Juca: Juca é o mais velho da turma e tem dois anos

de idade. Com pelos revoltos e uma barbicha velha, ele
está disponível para relacionamento sério e aguarda os

pretendentes na Clínica Amizade. Vitimade maus tratos,
ele foi encontrado no bairro Rio Cerro II e agora, mais

experiente, só aceita a companhia de quem lhe oferecer,
além de água e comida! carinho e atenção de sobra.

• Pepey: Ele foi recolhido das ruas de Guaramirim,
magro, machucado e com a pata quebrada. Apesar de
ainda precisar ficar em observação na Clínica Amizade,

Pepey precisa urgentemente de um padrinho que
aceite cuidar dele e observar seu tratamento: Talvez ele

precise amputar uma das patas, mas com certeza vai
retribuir a atenção com carinho redobrado.

• Valente: Valente é um cão de porte médio, cor
preta, dócil e esperando por um novo lar.. Aos oito
meses de vida ele já passou por diversos sofrimentos.
Vivia preso em uma corrente, amordaçado para não
latir e apanhava constantemente. Hoje ele recebe
tratamento na Clínica Amizade e está pronto para
adoção. Àpesar de ainda não estar castrado,
Valente já foi vacinado e vermifugado.

M'
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Novo rumo ao abatedouro
AGRICULTURA
Secretaria projeta
transformação da

estrutura em centro

de manejo de verduras

Verônica Lemus

Oabatedouro municipal de

Jaraguá do Sul, construído
entre 2001 e 2004 na gestão do
ex-prefeito Irineu Pasold (sem
partido), deve ser transformado
em centro de processamento de
frutas e verduras. Inaugurada
há nove anos, a estrutura nun

ca chegou a funcionar, fato que
obrigou a Prefeitura a devolver,
no fim do ano passado, ao go
verno federal R$ 883 mil, que
correspondeu ao valor corrigido
do investimento inicial da obra,
de R$ 320mil.

De acordo com o diretor de
Desenvolvimento Rural, Arice
nir Canuto, a reforma do aba
tedouro já está em andamen-

Móveis
velhos,

.

colchões,
utensílios
e outros

entulhos.

to. Nesta semana, a Prefeitura

lançou edital de licitação para
a compra de materiais elétri

cos, com o resultado do pregão
previsto pára o início de junho.
A compra desses materiais, or
çada em pouco mais de R$ 19
mil, será o maior investimento,
"Até porque não foram progra
mados recursos no orçamento
deste ano da para a reforma",
diz o diretor.

Segundo ele, a maior parte
da obra, que inclui a compra
de equipamentos, pintura e

demais adaptações, será rea

lizada pela Cooperativa Agro
pecuária de Jaraguá do Sul

(Copajas), que deverá ser a

responsável pela administra
ção do novo centro. Mas para
que a estruturapossa funcionar,
Canuto explica que o jurídico do
Paço precisa definir detalhes
sobre o contrato que será assi-

.

nado. "Se será comodato, arren
damento, aluguel. Só não pode
ser doação", esclarece o diretor.

EDUARDO MONTECINO

.

.

PA.RADO Abatedouro, inaugurado em 2004, nunca entrou em atividade

PROGRA�MA

Perspectivas
de boas rendas

o aproveitamento do
abatedouro como centro de

processamento de frutas e

verduras é avaliado como.

um grande negócio para o

produtor. Segundo o diretor
de Desenvolvimento Rural,
Aricenir Canuto, a propos
ta da unidade é higienizar
os alimentos,' processá-los
.e embalá-los para. serem
oferecidos em urna apre

sentação mais atraente para
o consumidor, agregando
valor final ao produto. "O

produtor vende uma cabeça
de repolho, custando R$ 2

a peça no mercado. Mas ao

vendê-lo embalado e pico
tado, o valor pode ser de R$
3,50 por cada 150 gramas
do produto", explica o dire
tor. A ideia da Prefeitura é
de que, no futuro, o centro

também ofereça processa
mento de outros gêneros,
como licores e alimentos em
conserva. Pelo espaço dispo
nível, também poderá exis
tir um local de treinamento
para jovens agricultores.
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CI DE' LIMPA.
NOSSO DIREITO,
NOSSO DEVER.

Saiba a data
para o seu bairro.

Ligue 3373 221 O
ou acesse:

9uorom irim. sc.gov.br

PREFEITURÁ DE

GUARAMIRIM
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Patricia Moraes

:::::::::m ;;;:, .. 47 2106-19261 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o raio-x do primeiro quadrimestre
Números revelados pelo controlador do

município, José Dalmarco Filho, à Co
missão de Finanças da Câmara, revelam que
a Prefeitura tem conseguido equilibrar o cai
xa apesar das dificuldades, o que faz com que
a capacidade de investimento aumente. Se o
governo puxou o freio-até aqui, no segundo
semestre devem ser iniciadas as grandes
obras, como a já confirmada reforma doAr
thurMüller, a construção da polêmica ponte
do Rau e de uina nova escola no Garibaldi,
para substituir a que existe e apresenta risco.

No resultado final do primeiro quadri-

EM FOCO

Deputado Carlos Chiodini
comandou reunião do PMDB de
Guaramirim. A ordem é unificar
a sigla depois da derrota nas

eleições de outubro passado.

• • •

Jaime Negherbon (PMDB) e
o diretor de Trânsito, Rogério
Luiz Kumlehn (PP), fizeram
um tour ontem pela cidade. A
sincronização dos semáforos

na área central foi elogiada pelo
prefeito em exercício.

. . ..

Chefe de gabinete, Fernanda
Klitzke (PT), retorna hoje
de Brasília. Deve fazer

balanço dos contatos
realizados com os companheiros

do governo federal.

Tudo em acordo

mestre de 2013, o superávit foi de R$ 45
milhões, resultante da diferença entre as re

ceitas arrecadadas, R$ 178,1 milhões, e des
pesas executadas, R$ 133,1 milhões, que re
presentam 24,8% do total previsto para este
ano, frente à estimativa de um Orçamento
Geral de R$ 535,3 milhões.

Os invest:in1entos em Educação soma

ram R$ 23,5 milhões nos primeiros quatro
meses do ano, 24,24% da receita provenien
te dos impostos no período, que totalizouR$
97,2 milhões, ficando um pouco abaixo do
limite constitucional rrúnimo, de 25%. Já a

Saúde foi responsável por um investimen
to de R$ 20,7 milhões, superando em mais
de 6% o percentual rrúnimo de aplicação,
de 15%. As despesas com a folha de paga
mento totalizaramR$ 194,1milhões, ou seja,
44,85% da receita corrente liquida, que foi de
R$ 432,8 milhões. O limite imposto pela Lei
de Responsabilidade fiscal é de 51,3% para
gastos com pessoal. Com esses números em

mãos, o governo vai desenhando cqmo deve
ser o restante do ano, com os principais de- _

safios voltados às melhorias no sistema de

saúde, rriobilidade e educação. _

NaAbe
O presidente da Avevi, Valmor Pianezzer, foi escolhido para compor a nova diretoria

da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel). A vaga é um
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela associação dos vereadores da região.

Abatedouro, novo capítulo
O governo deve dar um novo rumo ao abatedouro, que será as

sumido por uma cooperativa. A obra acumula um histórico nada
louvável. No ano passado, o município teve que devolver à União
R$ 883 mil, pelo não funcionamento do local. O abatedouro foi
construído entre 2001 e 2004, durante o mandato de Irineu Pa
sold e tendo Dieter Janssen como secretário deAgricultura, porém,
nunca foi usado. Na versão de Irineu como de Dieter, faltou boa
vontade dos governos posteriores para dar uma finalidade à estru
tura. Na época, o investimento foi de R$ 320 mil. Agora, a proposta
é instalar ali uma usina de processamento de frutas e verduras.

Assessora de imprensa da Hora Park; Marcella Pinheiro,
respondeu questionamento afastando qualquer possibilidade
de a empresa recorrer à justiça contra a extinção de 103 vagas
de estacionamento rotativo na área central, com a implantação
das faixas exclusivas. "As vagas disponibilizadas atualmente vêm
atendendo as necessidades da cidade e qualquer demanda é um
acordo comum entre empresa e Prefeitura", diz.

Até sexta-feira deve
-

ser lançado o edital da concorrência pú
blica para contratação da empresa que será a responsável pelas
obras de duplicação do trecho urbano da BR-280, entre osmuni

cípios de Jaraguá do Sul eGuaramirim. Na tarde de ontem, o edi
tal passou por revisão técnica e aguardava aprovação do secretário
de Infraestrutura, Valdir Cobalchini, para ser lançado. O projeto'.
está orçado em R$ 105 milhões e prevê a readequação de 8,6 qui
lômetros da rodovia, da Ponte do Portal, em Jaraguá do Sul, até a
confluência com a RodoviadO'-ÁIToz, em Guaramirim.. 111111II1I1 I

Edital revisado

Diário de bordo
Comitiva jaraguaense liderada pelo prefeito Dieter Janssen

(PP) recebeu homenagem durante o Portland Rose Festival Foun
dation, uma organização sem fins lucrativos, que promove uma sé
rie de atividades voltadas à educação e às artes. O festival, existente
há-106 anos, é organizado por voluntários, atrai anualmente cerca

de 1,6 milhão de visitantes e movimenta mais de U$ 75 milhões.

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2013

Câmara lotada
Servidoresmunicipais lotaram o ple

nário da Câmara de Corupá, na noite de

segunda-feira. A categoria foi solicitar

apoio dos vereadores contra a proposta
do prefeito Luiz Carlos Tamanini de re

ajustar os salários em apenas 2%. O Sin

sep reivindica 7,5% de aumento e não
descarta paralisação.

Concurso
Edital de concurso público da Prefei

tura de Jaraguá do Sul estava pronto para
ser lançado. Mas, em função de uma exi

gência doMinistério Público para redução
do número de professores temporários, o
processo deve passar pormudanças.

Inquérito civil
Promotor Belmiro Hanisch Júnior

instaurou inquérito civil para apurar a
ausência de farmacêutico nas Unidades
de Saúde de Jaraguá do Sul. Segundo o

secretário, Adernar Possamai (DEM),
este éUm problema antigo e seria inviável
manter um farmacêutico em cada posto
da cidade. A solução adotada deve ser

a indisponibilização de medicamentos
nestas unidades, concentrando tudo na

farmácia básica.

Sem emenda
Prefeito deGuaramirim, Lauro Frõhli

ch (PSD), não decretou ponto facultativo
nesta sexta-feira. Os servidores irão traba
lhar normalmente, diferente de Jaraguá,
onde haverá folga, que posteriormente
será descontada das férias, segundo a che
fe de gabinete, Fernanda Klitzke (PT).

Pendengajudicial
Embora a estrutura esteja pronta, não

há previsão de quando a ponte do Curtu
me Schmidt será aberta ao tráfego de veí
culos. A desapropriação de um terreno na

rua João Januário Ayroso, para construir
o acesso, foi parar na Justiça. A oferta da
Prefeitura pelo espaço foi de R$ 250 mil,
mas os proprietários querem R$ 580 mil.
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Bárbara Elice

Melodias alegres vão tomar o centro de Co

rupá, nesta noite. Sob a batuta do maestro,
instrumentos de sopro, corda e percussão estarão
unidos para embalar uma comemoração junto da
comunidade. No palco, a Jazz Band Elite apresenta
o concerto de aniversário de 22 anos do grupo. O
evento é gratuito e acontecerá na Igreja Luterana,
no Centro, às 20h.

Essa será uma chance de conhecer pessoas que
contribuíram para o desenvolvimento da música na

cidade, nas últimas décadas. Em 29 de maio de 1991,

quando a banda surgiu, Corupá ainda não contava

com professores especializados, equipamentos ou

grande demanda de alunos. Foi por iniciativa da Pre
feitura Municipal, na época, que o grupo começou a

se formar e ter uma estrutura.
Para a banda ganhar corpo, foi criada a Escola de

Música Jazz Band Elite. Os primeiros instrumentos
a serem ensinados foram de sopro, seguido pelos de
cordas - e hoje existe a musicalização infantil, inclu
sive. "É um celeiro musical. Os alunos frequentaram
até um período, foram estudar ou trabalhar e depois
voltam para cá. Nos que se dedicam, vemos a qua
lidade de cidadão que se torna", afirmou a chefe da
Divisão de Cultura da Secretaria Municipal de Edu

cação e Cultura, Maria Aparecida Rosa. Atualmente,
a escola conta com mais de 200 alunos matriculados
e oferece aulas nos três turnos, todos os dias.

Gerações
A estratégia de formar músicos para a banda prin

cipal de certo. Raphael Paterno, que tocará trombone
no concerto de hoje, foi aluno na primeira turma da
Escola de Música. Ele ingressou no grupo pelas au

las, decidiu seguir carreira e hoje leciona aos novos

aprendizes. "A escola passou a oferecer a vivência
com a música. Deu acesso aos iniciantes e promo
veu maior integração com a comunidade", acredita.
Outra mudança que a música provocou em Corupá,
segundo Paterno, é a formação dos professores. O
primeiro professor era trazido de .São Bento do Sul,
uma vez por semana. Hoje a escola conta com sete

docentes, sendo que, desses, seis têm formação supe
rior em música.

Numa das salas da escola de música, Gean Scho
narth Perinazzo, de 12 anos, estuda o saxofone em

frente ao espelho. O menino - que sonha em ser mú
sico e bombeiro - decidiu aprender o instrumento há
três anos, quando foi conquistado pelo timbre.

Ao lado dele, Kamila Langhammer Arza Beez ob
serva os movimentos do aluno. Professora há sete

anos, ela também aprendeumúsica na infância e hoje
ensina instrumentos de sopro. "Frequentei a escola
desde criança, tomei amor pela coisa e segui carrei
ra", disse. Kamila será a saxofonista do concerto de

.

aniversário, ao lado de Maria Tomaselli.

OQUÊ: Concerto de aniversário da JazzBandElite
ONDE: Igreja Luterana. Av. Getúlio,Vargas,
Centro, Corupá
QUANDO: Hoje, às 20h
QUANTO: Gratuito

Cultura

Hoje é noite de Ciranda Literária
Johnathan Bertsch é o convidado do

mês de maio na Ciranda Literária, pro
movida pela Biblioteca Pública Muni

cipal Rui Barbosa, em Jaraguá do Sul.

Autor de contos, crônicas e poesias, ele
participará de uma conversa com o pú
blico na biblioteca, hoje, a partir das 19h.
A entrada é gratuita.

NO TROMBONE

Raphael Paterno,
professor Jazz Band
Elite, foi aluno na

primeira turma da
Escola de Música

Jazz Band
Elite comemora

com concerto

MELODIAS

Em·

homenagem
aos 22 anos

de história

da banda,
músicos de

Corupá se

apresentam à

comunidade

Kamila Langhammer Arza Beez
e o aluno de saxofone Gean

Schonarth Perinazzo
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Ensaio sobre
.aloucura

Sempre soube que esse dia chegaria! O dia
em que nos imporiam moléstias graves,

o dia em que nos acusariam de atentado
contra a lucidez e contra os bons e normais

comportamentos, enfim, o dia em que nos
chamariam de loucos, descaradamente, sem
dó nem piedade, sem nenhuma chance de
defesa. Semana passada foi anunciado pela
AssociaçãoAmérica de Psiquiatria o novo

DSM - Manual Diagnóstico e Estatístico de
TranstornosMentais, que aponta critérios
para a definição, diagnóstico e tratamento de
transtornos mentais. É um livro que diz se
somos loucos ou não e que pode nos condenar
ou absolver após julgamentos, pelos outros,
sobre nossa sanidade mental.

Enquadrei-me em tantas doenças,
identifiquei-me com tantos sintomas que
passei a termedo demim mesma e, pelo
novo manual, deveria estar em tratamento ou

internada, um verdadeiro perigo à sociedade.
Os exageros estão sendo contestados por
médicos e profissionais da área. Entre as

novas loucuras, não é considerado normal

quem estender o estado de tristeza e luto por
mais de quinze dias, pela perda de um ente <'

querido e também sintomas que, antes eram
inerentes à TPM - Tensão Pré-Menstrual,
como irritação, nervosismo, mau humor e
crises de choro. Ambos são característicos,
agora, de pessoas com transtornos mentais!

Ou seja, se perder alguém querido tem

Clique animal

Elyandria Silva- Escritora

'" .

9 elianclriaas@yahoo.com.br

duas semanas para chorar, depois, sorria
porque está sendo filmado. Mulheres:
nada de histeria antes, durante e depois da
menstruação, nada de acordar mal humorada.
Manter o sorriso e fazer pose de facebook,
esse é o lema para os normais! E bola para

. frente que atrás vem gente, nem que seja um
bando de loucos.

Que sejamos protegidos de uma possível
Caça às Bruxas em busca de novos loucos
que possam ser tratados, que possam tomar

/

muitos remédios, que não reajam e aceitem
sua nova condição existencial. Ensaio sobre a

loucura para os novos tempos que chegaram,
recheados de novas tecnologias, de novos
avanços em diversas áreas, mas também de
novas neuras e desequilíbrios da alma.
Toda forma de loucura é bem-vinda, porque é
ela que nos salvará da verdadeira insanidade
que é conseguir viver neste mundo daqui.

.

É só por causa dela que não sucumbiremos
e não sairemos derrotados pela nossa vã
incompreensão daquilo que jamais poderá

ser entendido: todas as coisas do mundo, o
interno e o externo, as visíveis e as invisíveis.

Abençoai os loucos, pois apenas eles estão
protegidos e sobreviverão ilesos! Apenas
os loucos são puros e virgens de alma, não
conhecem a força da lucidez destruidora que a

tantas vidas soterra.
"Acho que loucura é perfeição. É como

enxergar. Ver é a pura loucura do corpo....
A loucura é vizinha da mais cruel sensatez.

Engulo a loucura porque ela me alucina
calmamente." Como Clarice Lispector estava
certa, como soube prever que, no futuro
onde não mais estaria entre nós, muitos
encontrariam a perfeição e enxergariam, de
verdade, em suas loucuras variadas. Pobres
daqueles que são normais demais!

"
Abençoai os loucos, pois
apenas eles estão protegidos e

.

sobreviverão ilesos!

ADOTE!
Marley,
porte médio,
castrado,
vacinado e

vermifugado.
Contato com

a Ciínicà
Amizade:
3371-2340 ou

3275-1887

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 J�raguá do Sul

ME LEVA! Muito esperto e brincalhão, esse cão está à
espera de uma família para poder demonstrar todo seu amor

e amizade. Tem 60 dias, vacinado (2ª dose) e vermifugado.
Contato com Rute: 3374-1182 ou 9133-6136I ,

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2013

Aniversariantes

29/5
Acácio Valandro
Adilson Krueger
Alcenira Koegler
Anadir Konell

Antônio L. Eckert
Oaiana C. Vanroo
Oerli G. Brandão

Dolores Chada
Eduarda do Nascimento
Elaine C. Borges
Emilly Gomes
Evelise Vieira
Fernando Maas

Filipe R. Schiochet
Gabriel Albano
Giovani Cardoso Silva

Evangelita
Inês Rosa Pinto
Jackson Bassani

Jackson Pereira

Joari BorsatL
Joel Borsatti

José C. Fagundes
Lauro Winter
Loreno Wtpatel

.

Luís Felipe Terhorst
Márcia S. Giesler
Milena Emmendoerfer da

Silva

Nailne Zoz

Nati C. Mass
Nestor Rossato
Norma W. Schuartz

Olga Kanzler
Roland Anders

Ílago F. F. da Silva

• Danton Mello· Ator
• Ana Beatriz Barros - Modelo
• Débora Bloch - Atriz
• Juliana Knust - Atriz
• Melanie B - Cantora
• Noel Gallagher - Cantor

Curiosidade
29 de maio...

... é o 1490 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 216

para acabar o ano. Dia
Mundial da Energia.
Dia Internacional dos
Soldados da Paz das

Nações Unidas. 1919 -

Observação de variações
na posição �é.estrelas
durante o eclipsésolar
total confirma a teoria
da relatividade de Albert
Einstein.Fonte: Wikipedia
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ES ANA
COMTEC·

ORA DEVOCÊ TER UM CARRO
O OGIA DE VERDADE.

CITROEn

CITROEN AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$54.6901
À VISTA

CITROEN C4 PALlAS 2013
GLX 2.0 FLEX

A PARTIR DE

Freios ABs+EBD • Air bag duplo
Ar-condicionado digital
Porta-malas com capacidade
para 580 litros e muito mais!

NOVO MOTOR 1.6 122CV - O mais potente da categoria
Freios ABS • ar-condicionado
Air bag duplo de série em todas as versões
Rodas de liga leve 16"e muito mais! f

R$49.990'
À VISTA

10.000'KM 20.000 30.000 40.000

4XR$81,OO 4XR$135,OO 4XR$1�7,OO 4XR$135,OOrsovo ca

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN AIRCROSS 4XR$99,OO 4XR$152,OO 4XR$132,OO 4XR$152,OO

C4 PALlAS 4XR$100,OO 4XR$153,OD 4XR$139,OO 4XR$153,OO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e COC realizado pelo Banco P8A com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa

0,99% a.m + IOF Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 8tart 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e CDC realizado pelo Banco P8A com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF Citroên C4 Palias GLX 2.0
Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$A9.990,00 e CDC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF TC de R$ 566,00 para Banco P8A e TC de R$ 855,00 para
Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco P8A Finance ou Banco

.
..

• _ ,

, .

Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/05/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revlsoes em seu veículo regularmente.

r

t
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663

contato@dau �moveis�com..br (47) 91 03-7819 i&
vendas@dauerimoveis..cOOtbr (47)

.

8429-9334
Acesse: www..dauerimoveis ..com ..br

APTO na planta cI 2 dorm, sala,
cozinha, sacada + churrasqueira,

área de festas

Jaraguá Esquerdo

APTO novo c/ suite, 1 dorm,
cozinha, sala, sacada com

churrasqueira, 1 vaga garagem
Amizade

APTO novo c/ 2 dorm, sala
estar/jantar, cozinha, sacada c/
churrasqueira, área serviço

Três Rios do Sul

APTO mobiliado, 2 dorm, cozinha e

sala mobiiiadas, BWC social
Amizade·

R$ 120.000,00R$ 115.000,00R$ 130.000,00 R$ 145.000,00

Ref: d249

Jaragua _�1lU!�dJI;�;,
à.�km:-óo--Centro

Suíte, 2 dormitórios, sala TV,
sala Jantar, copa, cozlnharnobiliada,

área serviço mobiliada,
BWC's mobiliados, garagem para 2 carros.

Terreno com aproximados 425m2
Lindo jardim - Pintura nova - Toda murada -

Escriturada - Legalizada
Pronta ara financiamento Bancário

Ref: d259 Ref: d273

Suite master c/ hidromassagem. 2
dorm, cozinha, copa, escritório, 2
BWC sociais, área de serviço e de

.

festas

Agua Verde

R$ 360.000,00

3 dorm, cozinha, sala rv BWC, área
serviço, garagem 1 carro

João Pessoa

Suite, 1 dorm, cozinha mobiliada,
copa, sala estar, garagem 2 carros

Aceita-se carro como parte de pagamento

Suite, 2 dorm, cozinha mobiliada,
saia, área serviço, garagem 2 carros

R$ 193.850,00 R$ 198.000,00R$ 190.000,00

Ref: d269 Ref: d261Ref: 267

Terreno de esquina c/322m2 sem

benfeitorias, murado e plano. Aceita
troca por apto de 3 quartos

Viia Lenzi

Excelente Terreno cl 880m2 Próximo
Supermercado TOP

.

Jaraguá Esquerdo

Terreno de esquina cl 700m2
Próx. Karlache Malhas
Jaraguá Esquerdo

Terreno com 405m2, de frente para a

Bertha Weege, Rua asfaltada. Ótimo
ponto comerciai

R$ 145.000,00
R$ 280.000,00

R$ 350.000,00R$ 150.000,00

APTO novo cl suite, 2 dorm, saia,
cozinha, sacada, 2 vagas garagem,

área de festas

Jaraguá Esquerdo

APTO suite, 1 dorrn, sala, cozinha,
garagem, sacada

Vila Lenzi

R$ 159.800,00
.

R$ 253.000,00

Lote pronto para construir
10.QOO,OO de entrada e saldo

financiado pelo Programa Minha
Casa Minha Vida - Terreno e

Construção
.

APTO novo c/64 m2, 2 dorm, sala,
cozinha, área serviço, BWC social.

Minha Casa Minha Vida
Três Rios do Sui

R$ 78.800,00

R$ 119.000,00 _ R$ 80.000,00

Ref:d 272
\

Ref: d243

Terreno com 420m2
Excelente localização

Centro

Terreno pronto para construir el
338m2•

ótima localização
Amizade

R$ 300.000,00
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PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$1.411,11
R$ 1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.85.9,29

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

C_KS
R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$, 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

PO CElANATO

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECIAL COM AT�
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS
.

47
PARCELAS A PARTIR DE RS213'

RETROESCAVABEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.0.00,00
R$ 260..000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00·
Rc$ 3.078,00

Valores aproximados sujeitos a alteraçãq sem aviso prévio
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GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
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p R o M o ç Ã

TODASASPROMoçQES
JUNTASNUMA $0.

_

COBALT1.8 LT (R9A) COMPLÉTO 13/13
TAXA ZERO,
30XDER$599 E ENTRADA DE
R$26.799

.

�GILE LTZ (R9K) COMPLETO 13/13
TAXA ZERO,
30X DER$530 E
ENTRADADE
R$23.990

Agile LTZ 1.4, Econo.Flex (Config. R9K), ano/modelo 2013/2013, com preço promocional à vista a partir de R$ 39.146,00 ou através de plano de financiamento com 60,53% de entrada (R$ 23.990,00), 30 prestaçõesmensais de R$ 530,09, com taxa 0,00% a.m. CET: 3,81% 8.8.

Valor total financiado: R$ 39.892,59. Cabalt LT 1.8, Econo_flex (Config_ R9A), ano/modelo 201312013, com preço promocional à vista a partir de R$ 43.990,00 ou atrav.és de plano de financiamento com 60,25% de enlrlde (R$ 26.799,00), 30 prestações mensais de R$ 599,03,
com taxa 0,00% a.m. CET: 3,50% a.a. Valor total financiado: R$ 44.769,97. Ofertas válidas para o parlodo de 29 a 02 de Junho de 2013 para o Estado de Santa Catarina, para velculos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolel Ofertas nAo vélidas ou. cumulativas
com modalidade de venda direla da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os velculos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Velculos Automotores.

ww.v.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

Conte Comigo
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Já ouviu falar em newbomr
São fotos feitas de bebês recém-nascidos, que surgiu nos Estados Unidos, e já virou febre

aqui no Brasil. Este tipo de foto é feita nos primeiros dias de vida do bebê - com 10 a 15
dias - um período em que eles são mais maleáveis e calmos, assim fica fácil colocá-los em

posições estratégicas para serem fotografados.

Papinha de carne,
abóbora, batata e couve

Ingredientes
• 1 colher de sobremesa de óleo vegetal
• 1 colher de chá de cebola picada
• 2 colheres de sopa de carne moída
• 1 batata pequena cortada em cubos pequenos
• 2 colheres de sopa de abóbora cortada em cubos pequenos
• 2 colheres de sopa de couve picada

Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e a carne moída. Acrescente em

seguida a batata e a abóbora. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até que '

todos os ingredientes estejam bem macios e com um pouco de caldo. Junte a couve e

cozinhe por mais 5 minutos. Amasse todos os ingredientes com um garfo e sirva.

Atenção
Os alimentos só devem ser

inseridos na alimentação
do bebê a partir dos seis
meses de idade, antes
disso, o leite materno é
suficiente. Só assim você

qarante que seu filho se

desenvolva e cresça livre
de doenças.

Fralda que veste como roupinha
Sabe aquela fase em que o bebê adora semovimentar sozinho e rião

quermais saber de parar a brincadeira pata trocar a fralda? As fraldas

Huggies UP & GO são muito práticas e confortáveis, mas omais legal é
que veste como roupinha. É só pegar, vestir e soltar! Com laterais elás
ticas se ajusta perfeitamente ao corpo do bebê e o sistema abre e fecha

permite que amamãe tenha a opção de tirar como uma fralda comum.

o primeiro ano é um período
de grandes mudanças para o bebê
e também uma experiência trans
formadora para os pais de primei
ra viagem. O livro 'O Primeiro Ano
do seu Bebê Mês a Mês' é repleto
de informações que explica o que
você pode esperar mensalmente,
o que fazer e como tirar o máximo

proveito desse período especial. A
orientação prática, com fotogra
fias ilustrando o passo a passo,
mostra os cuidados básicos com

o bebê.

Livro: 'O primeiro ano do
seu bebê mês a mês'

Síndrome do ovário policístico
Os ovários são órgãos responsáveis pela produção dos hormônios se

xuais femininos e por acolher os óvulos que a mulher traz consigo desde
o ventre materno. Entre 20% e 30% das mulheres podem desenvolver
cistos nos ovários, isto é, pequenas bolsas que contêm material líquido

.

ou semi-sólido. São os ovários policísticos, que normalmente não têm

importância fisiológica, mas que em torno de 10% estão associados a al

guns sintomas. Os outros casos são assintomáticos. A síndrome acome

te principalmente mulheres entre 30 e 40 anos. Os principais sintomas
são alterações menstruais, aumento dos pêlos no rosto, seios eabdômen,
obesidade, acnes e infertilidade. Ao perceber os sintomas, procure um en

docrinologista ou um ginecologista. Se estiver acima do peso, alimente-se
de forma saudável e faça exercícios físicos. Emagrecer pode aliviar os sin-
tomas. Ter a síndrome

.

do ovário policístico não

significa que a mulher
nunca poderá engravi
dar. Muitas engravidam
sem tratamento e outras

somente com a indução
da ovulação.

NORMAL PQLlcíSTICO
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·BoIndia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 29 de maio,
véspera de feriadão e Dia Mun
dial

.

da Energia. E a agenda
festeira de nossa terrinha está
lotada, como sempre. Tem de
tudo: bons restaurantes, bares
bacanas, com promoções hiper
legais, e festas badaladíssimas.
Que tal algumas dicas para você
se orientar e ficar por dentro
do que o feriadão reserva para
você, para o seu par, para os pa
pagaios, sairinhas e companhia
limitada? Vamos lá: Cheers
Irish Pub, Madalena Cozinha,
Restaurante Lehmann's, Lon- \

don Pub, Upper Floor, Pizzaria
Rainha, Domini Pizzaria, Hotel
Kayrós, Confeitaria Bela Catari

na, Restaurante Típico Malwee
e Galo Londrino. Anotado?

Salto alto
Ainda não chegamos ao fi

nal do quinto mês da nova ges
tão na Prefeitura de Jaraguá,
mas tem gente ocupando car

gos que já são quase urna de

cepção. Se acham o gás-da Coca
Cola. Cá para nós, antes eram

bem mais humildes, se é que
você me entende. O prefeito,
Dieter Janssen, claro, nomeou
indicados pelos apoiadores de

campanha eleitoral. E é aí que
mora o perigo. Se mexer logo,
cria mal-estar.

CLEITON METZGER

HAPPV Tatiane Wachholz, Elaine Molec e Fernanda Pacheco, no Madalena

"
o amor é de todas as paixões a mais

forte, pois ataca simultaneamente a

cabeça, o coração e os sentidos.

Voltaire

Dose dupla
Já na London Pub, em Jaraguá do Sul,

- tem "Dose Dupla" com os excelentes canto
res Alex e Willian e Edu Fanas. Véspera de

.

feriado, demais!

Festa doTrator
Essa é pra agendar! Nos dias 8 e

9 de junho vai rolar, no Parque Mu
nicipal de Schroeder, a Festa do Tra
tor. Evento único na região que vai
reunir grupos de jeep club, Automo
tiva Car Shaw Festa, vária atrações
musicais emuita gente bonita,

Primeira vista
,

Após um "apaixonado" noivado de mais
de três anos, um profissional liberal colo
cou um ponto final no relacionamento e já

. engatilhou um novo romance. Pelo que se
"

comenta, ele está apaixonadíssimo e já faz

planos e mais planos. Dizem que foi paixão
à primeira vista. Muito bom!

MAURICIO HERMANN

BATE-PAPO As jovens Vanessa Eger e Maiara
Junkes aproveitando o climinha frio para
saborear o delicioso café da Doce Pimenta

MAlJRICIO HERMANN

CAfÉ Giovana Tepasse e Thaisa Voigt,
conferindo as delícias em Bela Catarina

. Moa Gonçalves

ESPAÇO

BUEN/\
EVENTOS

NAS RODAS

André Klitzke, modelo
jaraguaense que segue carreira
em Milão, é matéria destaque
na Revista Nossa Weekend

desta semana.

• • •

Já a amiga, Vilma Lenzi, segue
com um grupo de amigas para
merecidas féria_s na Turquia.

• • •

Um sucesso o tradicional
Encontro Carros de Antigos,

no último sábado, no
Parque Malwee.

r ,a,

{fjl(}da..Lt�a;jlte e �5#a;#a
3370-3242

'Dodói!
Uma amiga do colunista

amanheceu domingo com' o

bumbum todo roxo. Igualzinho
"aquilo" do Fernando Collor de

Melo, se é que você me entende.
No sábado, sobre um salto 15,

depois algumas champagnotas,
a beldade foi descer a escadaria
de um clube da cidade, escorre
gou feio no piso e, literalmente,
fez o "quadradinho de oito". Re

pouso por alguns dias.

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2013

,
.

E hoje
Nesta quarta-feira, às 20 horas, o Restaurante Lehmann's

promove uma noite bem legal. A casa traz o cantorVolnei Varas

dlim, o Popó, para 'movimentar a véspera de feriadão. Ele é um
dos líderes do extinto Grupo Expresso, considerado pormuitos o
melhor de Santa Catarina de todos os tempos.

Bazar
AMarisol promove do 31 de maio até 8 de junho um concorri

do Bazar das grifes Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. Dado o recado!

Capa
O empresário e ex-prefeito de Schroeder, Felipe Voigt, um

dos postulantes candidatos a deputado estadual, é matéria de

capa da Revista Nossa, edição de junho.Contado!

Upper
Hoje à noite, na Upper Floor, em Guaramirim, rola o show

sertanejo com Jeferson Renato. Vai perder?

- Feliz
Dr. Roberto Kell Jr. está feliz da vida. Tem recebido muitos

elogios pela sua coluna na Revista Nossa (leia-se Hobby do

Boby). Roberto é gente nossa, é gente grande.

CLEITON METZGER

TE CON1:EI
.. Dani Didzian e Simone, amigas
da Biodora, adorei o mimo. Minha
sala ficou perfumadíssima. Delícia!

• Que sucesso está fazendo a loja
infantil Mini Shake, hein!!

• A Casa da Nonna é o máximo.

• Solteirinha, Luciana Lehmert já
começou a anunciar a festa do seu

aniversário, que ocorre dia 5 de

junho. Só para os chegados!

• O cardápio do Hotel Kayrós
para o Dias dos Namorados
está um luxo. Que saber mais?
Fone: 2107-3000.

• Um ótima quarta-feira a

todos, mas cuidado: você
está sendo filmado.

UNDA Edinara Santos Escobar,
sábado, nos corredores da Epic

• Com essa, 'fui!

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SEU CARRO 1/2PARCELA

4,00*
=.ii!i/,'!''''"'I!!J!iIT!Ft���,���'ImI!I!\�.'''.. ''I'!f!íJ!�'�"-

R$ 45.000,00 R$ 261,00*
·rmw'""·.""'��1fI!JtIfIiIl!l/!!!/If!!I_"�"""ôlli!i1'I!II1IIf'I!IIIJi��·'_

R$ 70.070,00 R$ 406,00*
'�'�"",,"'-�!1/�·!!!IlII!l!lPf!f!Hf!1f1f!l1i!f!�lllrHmre!lfII"ffrf�!��·''1Jl!f!mll!ll!jlII!1!"'!�

R$ 100.100,00 R$ 580,58*
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

NO DiA 5EGI.l1�
S?NrIoJ GI.t(; W\VIA

GANfl100 NA U:1fe«iA.
h

Piadas

Assunto de família

Um jovem casal viajava por uma estrada do interior e devido a uma

rotineira discussão, ficaram sem se falar por algumas horas ...
Nenhum dos dois queria dar o braço a torcer até que quando eles

passavam por uma fazenda onde haviam alguns porcos e uma vaca

pastando, o marido resolve quebrar o gelo:
- São parentes seus?
E ela, mantendo o nível:
- Sim ... São meus cunhados e minha sogra!

Cinema Programação 29/5

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX1
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos -

Diariamente: 14h, 16h30, 19h, 21h30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - Censura: 14 anos -

Sexta-feira a quarta-feira: 15h, 17h10
• O Último Exorcismo - Parte 2 - Terror - Legendado - Censura:

14 anos - Sexta-feira a quarta-feira: 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama - Nacional- Censura: 14 anos

Quarta e quinta-feira: 14h40, 17h, 19h10, 21h20

J01NVlllE

IGNCGARlEN
• Homem de Ferro 3 (3D) . 21:10 - LEG - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:50 - DUB - Fantasia

• Faroeste Caboclo Pré-estréia - 21 :30 - NAC - Drama

• Giovanni Improtta - 17:15· NAC - Comédia
• Somos Tão Jovens - 15:00, 19:30 - NAC - Drama

• Velozes e Furiosos 6·13:20,16:00,18:40,21.:20· DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 - 19:20, 21 :50 - DUB - Ação
'Reino Escondido-14:15, 16:40- DUB- Animação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40, 16:20, 19:00,21 :40 - LEG - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 16:10, 19:10.22:00· DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30· LEG . Ação

IGNCMUEL.l.,ER
• Homem de Ferro 3 (3D) . 21:10 - DUB - Ação
• Reino Escondido (3D) - 14:00, 16:30, 18:45 - DUB - Fantasia

• Finalmente 18· 20:00 - LEG· Comédia
• Homem de Ferro 3 - 15:20, 21 :50 - LEG - Ação
-Somos Tâo Jovens-Tô.tõ, 17:50- NAC· Drama
• Velozes e Furiosos 6 . 13:40, 16:15, 19:00,21 :40 - LEG - Ação

Faroeste
Cabloco
João do Santo Cristo
deixa Salvador em
busca de uma vida
melhor e parte para
Brasília atrás de seu

sonho. Lá, ele recebe
a ajuda de Pablo,
um primo distante,
que nasceu no Peru
e vende drogas
vindas da Bolívia.

"

João logo consegue
emprego como

carpinteiro, mas não
demora muito para
se envolver também
no tráfico de drogas.
É quando conhece
Maria Lúcia, filha
de um senador, por
quem se apaixona
perdidamente. Ela
retribui o amor de

João, mas logo ele se

vê envolvido em uma

escalada de violência

que tem no playboy
e também traficante
Jeremias seu grande
antagonista.

Sudoku
I'

7
,

2 3

3 1 8

6 4, 5 9

5 6 9 3

li 7 I'i 3 2
1',." . ",'.;.'"

1 4 7

15 6 2
I'

8 6

Fontes: Epagn e Tempo Agora

4 3

Temperatura em

declínio a tarde
o tempo permanece instável
com muita nebulosidade e chuva
em boa parte do dia no Oeste e

Meio Oeste, devido a passagem
de uma frente fria pelo oceano na

altura do Litoral de se. Nas outras

regiões, muitas nuvens e chuva
isolada no decorrer do período.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: s-e
MÁX:19°e

Parcialmenle
Nublado

8

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
"

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS
1. Agasalho para o pescoço
2. Nata que se condensa na superfície do leite quente
/ (Biol.) Ser que tem origem em outro, por repro
dução assexuada

3. Área de Livre Comércio das Américas / Substitui o
titular de um cargo

4. Calmante
5. As iniciais do ator Stênio das telenovelas / A cantora

e compositora argentina Mercedes (1935-2009)
6. Educadora de crianças nobres / Registro Civil
7. Aqueles que tazem uso da razão, da lógica
8. Os extremos do.. , leste / Regulamento de Tráfego

Aéreo
9. A tradicional veste da mulher grávida / Preposição

que pode fundir-se com os artigos
10. O primeiro leite do recém-nascido
11. (Fig.) Que se comove facilmente / Vestuário femi

nino, da cintura para baixo
12.A autora de telenovelas Janete. (1925-1983), de 1Q

"Irmãos Coragem" / Depois de
13. Roubar"

VERTICAIS
1. Privar dos direitos civis /1150, em algarismos ro- 13

manos

2. Aluno de estabelecimento de ensino de primeiro ou

de segundo grau / Produto adesivo
.

3. Sigla de .uma entidade que cuida de crianças defi
cientes / Temperar com determinada planta horten
se, de uso geral em culinária

4. Abreviatura do ácido acelilsalicílico / Caminho la
deado de árvores

5. Hospital das Clínicas / Cidade do Canadá, grande
porto comercial e centro industrial e cultural / Re
lações Públicas

6. O cantor norte-americano Presley (1935-1977) /
As iniciais do piloto paulistano Senna (1960-1994)

7. Empilhar galhos para lançar-lhes fogo e desembara

çar o terreno / Bofetada
8. Elemento de composição: tumor / Que está do lado

de cá
9. A cantora Rita, de "Doce Vampiro" / As ilhas com

Pago Pago.
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A RECREATIVA

�ll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO -18H

Cassiàno finge para Samuca que Alberto e ele são ami

gos. Ester afirma a Dionísio que não quer nada de sua família.

Samuel pede a Cassiano que pegue três amostras do solo da
mina dos Albuquerque, para verificar se existe indício da tur

malina da Paraíba. Cassiano orienta Ester a não fazer" o que
combinou com Alberto. Samuel analisa as amostras do solo e

confirma a existência da turmalina da Paraíba na mina desati

vada dos Albuquerque. Alberto ameaça Ester se ela continuar

a se encontrar cóm Cassiano. Cassiano enfrenta Alberto.

• SANGUE BOM - GLOBO -19H
Malu tenta consolar Bento. Wilson leva Damáris para se

desculpar com Charlene. Lucinda implora que Wilson o deixe

voltar a trabalhar no Kim Park. Amora desiste de terminar seu

"noivado. Filipinho volta deprimido para casa e Rosemere fica

arrasada. Brenda tenta ser carinhosa com Perácio. Fabinho

tenta descobrir com Madá algo sobre Irene e Plínio. Bento

rompe com Amora. Santa avisa a Maurício que sua mãe saiu

e ele desconfia. NoCantaí, Verônica melhora a imagem de Fi

lipinho e Rosemere se emociona. Wilson marca um encontro

com Charlene. Fabinho fala para Plínio que Bento está tentan

do dar um golpe em Malu. Lara aparece na Acácia Amarela

para entrevistar Bento.

• AMORÀVIDA - GLOBO - 21H
Paulinha fica encantada com o presente que ganha de

Paloma. Félix confirma seu golpe a Atílio. Glauce observa o

carinho de Paulinha com Paloma. Bruno beija Paloma. Félix

pede para Pilar convidar Atílio e Vega para o jantar na man

são. Márcia explica como Valdirene deve entrar no camarim
do Gusttavo Lima durante o shaw. Gigi usa parte do dinhei

ro dado por Atílio para o conserto do encanamento. Félix

convence Atnio de ir ao jantar em sua casa. Aline dá um pre
sente para César, e Pilar desconfia. Félix acerta com Maciel

os detalhes para seu plano.Valdirene e Carlito chegam ao

Sangue Bom
Lucindo ajoelha no meio da praça pedindo emprego a Damáris

Lucindo (Joaquim Lopes) está desesperado. O gato foi
demitido por Wilson (Marco Ricca) do Kim Park porque
deixou Damáris (Marisa Orth) entrar na sala do ex-patrão
e precisa arrumar um emprego para ajudar nas contas da
casa. Quando ele vê os dois fia praça da CasaVerde não per-

show de Gusttavo Lima. César fica admirado com Linda. Pa

loma apresenta Bruno para a família. Patrícia deixa Michel

sozinho no bar. Joana revela que Perséfone nunca teve um

namorado. Valdirene tenta entrar no camarim de Gusttavo

Lima. Maciel cumpre as ordens de Félix e causa um aciden

te com o carro de Atílio.
---

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Paulo tem que encontrar um modo de conseguir di

nheiro para comprar figurinhas, pois perdeu as suas num

jogo para um aluno. Marcelina aconselha o irmão a ter

uma ideia inovadora para ganhar dinheiro. Paulo faz uma

pesquisa na sorveteria para saber os sabores de sorvetes

que existem. Ele tem a ideia de montar uma tenda de soro

vetes. As meninas observam um cientista maluco contan

do as formigas na parede, ficam assustadas e saem cor

rendo. Paulo e Koki começam a fazer picolé para vender.

Paulo tem a ideia de fazer picolé sabor batata frita. Paulo e
Koki abrem uma tenda de sorvetes na praça, sorvetes com

sabor de pipoca, pimenta, batata frita. Carmen comenta

sobre o cientista maluco que estava contando formigas.
Paulo e Koki acabam tendo que devolver o dinheiro dos

clientes, pois o gosto dos sorvetes é horrível.

• DONAXEPA - RECORD,. 22H
Geni disfarça e manda Édison conversar com Rosália.

Xepa não deixa o ouvires retirar a pedra do anel e ameaça ir

embora. O joalheiro alega que é uma jóia falsa e a feirante fica

ofendida. Vitor Hugo conta para Meg que seu pai o acusou de
arruinar a imagem da empresa. Isabela fica feliz ao encontrar

Rosália e pede a ajuda da jovem com detalhes do casamento.

François estranha a troca do sistema de segurança da empre
sa e calculadamente pergunta a Júlio César sobre o estado

de Lis. Catherine pede que Yasmin termine de preencher o
cadastrode Rosa/Rosália e a assistente fica angustiada. Ro
bério tenta se desculpar por arruinar o trabalho de Dafne na

borracharia e decide fazer uma proposta de trabalho a moça.
Édison fica perplexo ao ver a noticia sobre o acidente de Rick.

Dorivaldo decide conversar com os bandidos e aconselha Be

nito a confessar seu amor a Rosália.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
BenMflecl{ recebe
doutorado honorário

Parece que 2013 é" mesmo o ano de Berr

Affleck. Durante a temporada de prêmios do"

cinema, o galã já encheu a estante de troféus,
levando até mesmo Ç) Oscar de Melhor Filme
com "Argo". Agora a casa ganhou mais um item

especial, um diploma. Isso porque no dia 26, o
ator e diretor foi nomeado doutor honorário em
Belas Artes pela Universidade de Brown, nos
Estados Unidos. Affleck não chegou a concluir
o curso.desistindo da graduação seis meses de

pois do início, mas levou o título porque provou
ser tão bom no que faz que nem mesmo preci
sou estudar e suar a camisa para ter o diploma.

Paes vai ao centro espírita
pedir parto normal

Faltando menos de dois meses para dar à
luz o pequeno Antônio, Juliana Paes parece es

tar recorrendo a métodos não científicos para

conseguir fazer o parto que tanto deseja. A bela
tem sido constantemente vista em um centro

espírita do Rio de Janeiro, para pedir que o

filho mude de posição dentro de sua barriga.
O menino está atravessado, impedindo que o

parto normal seja feito. Os .que a encontram

nesses momentos afirmam que Juliana é solí
cita e que não se deixa levar pelo estrelato, pois
cumprimenta a todos. A mamãe de Pedro, de
dois anos, teve o primogênito de cesariana, já
que ele estava com o cordão umbilical enrolado
no pescoço.

de tempo, corre para falar com eles. Por essa Damáris não

esperava. O bonitão se ajoelha aos pés dela para implorar
por um emprego! Ela faz a fofa, ouve tudo com atenção e

ainda promete ajudar o gato. "A senhora é uma santa!", diz
ele após a promessa. Será que ela vai cumprir?

Horóscopo

�Áries "

iii 20/3 a 19/4 - Fogo
Este é um bom dia para sele

cionar melhor as suas amizades.
Você poderá senth--se especial
mente responsável por uma pes
soa do seu círculo afetivo. Não per
ca a chance de vencer alguns tabus
no romance: sua espontaneidade
vai agradar. Cor; vermelho.

.., Touro

Ü 20/4 a20/5 - Terra
. ,

Não delegue aos outros o que
é de sua responsabilidade nem as

suma mais compromissos do que
você já tem. Há boas chances de

conquistar a valorização que você
tanto merece. O período da noite
favorece o amor, mas evite agita
ções sociais. Cor: tons pastel.

,.. Gêmeos

1a.21/5a20/6-ArOmomento requer umamaior

organização doméstica e profissio
nal, mas de outro, você sentirá o

desejo de se aventurar ou de viver
novas experiências. Não perca a

chance de somar forças com quem
ama: alimente sonhos e busque
seus ideais. Cor: creme.

Câncer
21/6a21/7-Água

Pode haver um transborda
mento de emoções e problemas
que você vinha tentando evitar,
mas que já não será possível ig
norar mais. O astral é dos mais
estimulantes no relacionamento a

dois. Vale deixar sua ousadia vír à
tona nestemomento. Cor: creme.

". Leão

... 22/7 a 22/8 - Fogo
O dia revela um conflito entre

os seus desejos e as necessidades
dos outros. Lembre-se, porém, de
que é impossível agradar a todos.
Trabalhar em equipe será provei
toso. Nesta noite, o clima de leveza
e descontração favorece seu ro

mance. Cor: preto.

� Virgem
.... 23/8 a 22/9 - Terra
" Você pode ter alguns proble-

mas de comunicação no trabalho:
tenha cuidado com atrasos ou

perda de dados. O setor profis-
sional recebe poderosas vibrações
astrais. Intensificar o convívio com
a pessoa amada é tudo o que você
mais precisa agora. Cor: verde.

L--

oolho vêsomente o que amenteestá

preparadapara compreender.
Henri Bergson

� ;;��;;/10-Ar
Não abuse da sorte. Modera

ção é a palavra de ordem com rela

ção às finanças e se você não aper
tar o cinto, poderá ficarem apuros.
Bom diaparamanter contato com

quemmora longe ou que tem algo ,

a ensinar. A diversão pode marcar
a uniãl5. Cor: cinza.

n Escorpião
23/10a21/11-Água

Você pode estar muito

crítico(a) e inflexível com relação
às pessoas da família, talvez seja
hora de pegar mais leve! O dia
favorece as mudanças na vida co

tidiana. O seu espírito está mais

para o aconchego do lar do que

para a vida social. Cor: verde.

Ire. Sagitário., 22/11 a 21/12 - Fogo
Você terá a sensação de que

nada acontece com a urgência que
deseja, mas não desanime! O perí
odo da tarde será mais produtivo,
ainda mais se aceitar colaboração
de terceiros. No romance, o clima
é de grande entusiasmo e conten

tamento: aproveite! Cor: rosa.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Não conte com aquele dinhei
ro que estão lhe devendo, talvez
ele ainda demore a chegar em suas

mãos. O astral revela que éhora de
fazer economia, do contrário po
derá ter aborrecimentos. O desejo
de agradar a quem ama vai preva
lecer agora. Cor: cinza.

Aquário
2111 a 18/2 -Ar

Tenha cuidado para não se so

brecarregar no trabalho! Procure

respeitar suas limitações, este é o

primeiro passo para superá-las.
À tarde, concilie o prazer e a di

versão, com trabalho e responsa
bilidades. No amor, mostre sua

espontaneidade. Cor: cinza.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Não deixe que a apatia ou a

desmotivação tome conta do seu

astral. Vencendo as dificuldades
é que se conhece o próprio valor.
Esta é uma boa fase para preser
var sua indivídualidade. Na vida
a dois, o seu lado generoso vai se
manifestar. Cor: amarelo.
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Historiadora
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Sociedade Escolar
'Irês Rios do Sul
aprova estatutos

Fundada em 15 de outubro de 1925, a Socie
dade Escolar Três Rios do Sul, Estrada Velha,
aprovou os estatutos em reunião de 29 maio
de 1936. As famílias fundadoras da sociedade
foram: Rícardo Gruetzmacher (a reunião de

fundação ocorreu em sua residência), Alberto
Klitzke, Emilio Gruetzmacher, Otto ",chrnidt,
Guilherme Strelow, Germano Wagenknecht,
Mateus Weh e Carlos Erdmann. O objetivo da

"
sociedade era ensinar aos filhos e enteados dos
sócios e da comunidade em geral, QS conheci:
mentos elementares, além de promover a ami
zade. Oprofessor era contratado pela soêíedade
para ministrar aulas no penado matutino. Em;
1936, Carlos Behling era o presidente da enti
dade; Emilio-Gruetzmacher era () tesoureiro é

Fred:erico Manske, ° secretário. <>

Em 196o,Marcos Dalprá trabalhava como
alfaiate na Estrada Nova. Foi, ampliando sua

empresa até que, no início da década de 1970,
se instalou na Rua Estheria Lenzi, esquina
comaAvenida Getúlio Vargas. Posteriormen
te edificou um prédio neste local. Em \976
a empesa passou a ser Dal Mar Confecções.
Anos mais tarde a empresa foi fechada.

icende Italíane.L
Corpus Domini

La solennità del Corpus Domini (espressione lati
na che significa Corpo del Signore), piú propriamente
chiamata solennità del santissimo Corpo e Sangue di
Cristo, e una delle principali solennità dell'anno lítur
gico della Chiesa cattolica. Si celebra il giovedi sue
cessivo alla solennità della Santissima Trinità oppure
la nona domenica dopo quella di Pasqua. Rievoca, in
una circostanza liturgica meno carica, la liturgia della
Messa in Coena Domini deI Giovedi Santo.

La solennità del Corpus Domini nacque nel tza7
nella diocesi di Liegi, in Belgio, per celebrare la rerue
presenza di Cristo nell'eucarestia in reazione alle tesi
di Berengario diTours, secando il quale la presenza di
Cristo non era reale, ma solo simbolica.

II papa Urbano :ry, con la bolla Transiturus de hoc
mundo dell'u agosto 1264, estese la solennità a tutta

la Chiesa. L'anno precedente si era anche' verificato
un evento prodigioso pressa Bolsena. La venerazio
ne del Santíssimo Sacramento nacque in Belgio nel

1246 come festa della diocesi di Liegi. TI suo scopo era
quello di celebrare la reale presenza di Cristo nell'Eu
caristia. L'introduzione di questa festività nel calen
daria cristiano la si deve principalmente a una donna,
suor Giuliana di Comilion, una monaca agostiniana
vissuta nella prima metà del tredicesimo secolo. Da

giovane avrebbe avuto una visione della Chiesa con

le sembianze di una luna piena, ma con una macchia
scura, a indicare lamancanza di una festività.

Nel 1208 ebbe un'altra visione, ma questa vol
ta le sarebbe apparso Cristo stesso, che le chiese di

adoperarsi perché venisse istituita la festa del San
tissimo Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e

per espiare i peccati commessi contra il Sacramento
dell'eucarestia. Dal 1222, anno in cui era stata nomi
nata priora del convento di Mont Comillon, chiese
consiglio aimaggiori teologi ed ecclesiastici del tempo
per chiedere l'istituzione della festa. Scrisse una pe
tizione anche a Ugo di Saint-Cher, all'arcidiacono di
Liegi, Jacques Pantaléon (futuro Urbano IV) e a Ro

berto de Thourotte, vescovo di Liegi. Furano proprio
l'iniziativa e le insistenti richieste della nionaca a far
si che, ne11246, Roberto de Thourotte convocasse un

sinodo e ordinasse, a partire dall'anno su�cessivo, la

, "
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celebrazione della festa del Corpus Domini, All'epoca
i vescovi avevano infatti la facoltà di istituire festività
all'interno delle loro diocesi.

Si dovette aspettare perô il1264, alcuni anni dopo
la morte di suor Giuliana e di Roberto de Thourotte ,

perché la celebrazione fosse estesa a tutta la Chiesa
universale.

Questa festa e di precetto e viene celebrata il gio
vem della II settimana dopo la Pentecoste.

A Orvieto, dove fu istituita, e a Roma, dov'e pre
sieduta dal Romano Pontefice, la celebrazione si

svolge infatti íl giovedi dopo la solennità della SS. Tri
nità. A Roma la celebrazione inizia nell'Arcibasilica
Cattedrale di S. Giovanni in Laterano, per pai conclu
dersi con la processione tradizionale fino alla basilica
di Santa Maria Maggiore; il Santo Padre la presiede
in quanto Vescovo di Roma. Nella stessa data si cele
bra in quei paesi nei quali la solennità e anche festa
civile: nei cantoni cattolici della Svizzera, in Spagna,
in Germania, Irlanda, Croazia, Polonia, Portogallo,

, Brasile, Austria e a SanMarina. .

Invece in Italia, e in quelle nazioni dove la ricor
renzanon e festa di precetto, si celebra la domenica

successiva, in conformità con le Norme generali per
l'ordinamento dell'anno liturgico e del calendario .

•
Resumo emportuguês

Corpus Christi

H_oj� ?ontam_os""pouco da his:ória e�a instituição desta data comoferiado cristão, comemorado �m diversos países.

Tev� mrero na Belgl�a, em 1247. Porem motzvadapelas visões de Giuliana di Comillon, que viu a igreja como uma lua
cheia, mas que contznha uma mquc.;hg,escpra"P9mo] a falta de algo que seria a celebração do SantissimoSacramento .

. L.tll�IfL d)" ;J>�I O )L1tqsfi - :: IJ: ) 1':: I) _ ;:'.1; II. ; ( ) I: : t, II .
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Saiba como
lidar CODt UDt
chefe tóxico
FONTE

Terra

Não são poucos os chefes que usam a li

derança para oprimir as pessoas, pois sabem
que os funcionários precisam trabalhar para
suprir suas necessidades básicas de mora

dia, comida e também pagar as contas. No

entanto, alguns líderes se aproveitam disso
sob a ótica do medo, usando isso para man

ter o controle sobre a vida dos empregados.

Ter um chefe tóxico é sofrer já
na noite de domingo pensando em

como será a segunda-feira. É entrar
em um ambiente corporativo pe
sado e pensar em como vai sobre
viver a mais uma semana. Se este

é o seu caso, vamos explicar como
lidar com essa situação e também

quando sair dela, para manter sua

sanidade mental e reputação pro
fissional. Confira dicas.

1 - Identificar e compreender um chefe tóxico
Tem alguns chefes que literalmente fazem da

sua vida um inferno porque sabem que você pre
cisa _colocar comida na mesa. Aos poucos, você
mesmo começa a questionar sua competência,
perder o respeito e até sentir-se desmotivado.

Pessoas com esse tipo de comportamen
to precisam oprim,ir os outros porque têm um

2-- Gerenciando a fera
Às vezes, o inferno é tanto que você acha que

está ficando louco. Acredite, você não está louco,
mas precisa manter sua sanidade para saber li

dar com a fera. Ficar emocionado demais e de

monstrar ao chefe que ele consegue deixar seus

nervos à flor da pele não é uma boa saída. Assim,
você lhe dá mais armas para acabar com sua

carreira. Permita-se de vez em quando dar uma
volta no banheiro, mas jamais vá chorando. Sua

sanidade não está à venda.

Enquanto vai lidando com a fera da melhor

maneira possível, pense num plano B. Vá pro-

profundo nível de incompetência e morrem de
medo que os outros descubram isso. Esta ne

cessidade voraz de controle também tem a ver

com a sua incapacidade de manter qualquer
aparência de controle em suas vidas pessoais.
Assim, o único lugar que eles podem manter o

controle é no local de trabalho.

curando um outro emprego com seus contatos

profissionais. Pensar que sua saída do inferno é
uma questão de tempo pode ajudá-lo a suportar
melhor o estresse mental e deixá-lo no controle
de sua própria vida.

Às vezes, conversar com os colegas de tra
balho vai lhe trazer certo alívio, porque você

perceberá que o problema não é só com você.
Uma boa forma de gerenciar seu chefe mons

tro é acalmando-lhe o ego, com elogios e certas

bajulações, mesmo que para isso um sapo fique
entalado na sua garganta.

3 - Como saber a hora de sair?
Se você já começa a segunda-feira escutando

umamúsicamelancólica, talvez seja bom fazer as

seguintes perguntas para si mesmo e tentar des

cobrir se o problema é seu ou do trabalho. Você
se sente desafiado? Você está motivado? Você
tem seus próprios problemas pessoais, que com
petem com as exigências do trabalho?

Uma autoavalíação honesta deve ajudar você

a descobrir se o problema está com você, sua po
sição na empresa, ati com seu chefe,

.

Claro.que todo mundo sabe "onde o calo

aperta';mas nada vale a sua paz de espírito. Onde
há uma vontade, há um caminho para a sua saí
da. Sempre que possível mantenha um dinheiro

guardado em caso de não aguentar e querer jo
gar a toalha antes de conseguir outra colocação.

4 - Como sair de uma situação ruim
Sempre é interessante você comuni

car sua. saída com antecedência, porque
talvez você precise cumprir aviso prévio.

Agora, se o seu bem-estar físico e mental
estão em jogo, não pense duas.vezes em

desistir desse emprego.

5 - Você é um gerente ruim?
Agora, se você é um gerente ruim há

uma saída. É importante perceber que as

pessoas que trabalham para você estão ali

para ajudá-lo a alcançar seus objetivos,
não são rivais em um ringue de boxe. Sem

eles, você não é nada.
Se é um chefe que trata mal seus fun

cionários, saiba que terá empregados que
o odeiam e que provavelmente vão tentar

boicotá-lo e lhe sabotar de alguma maneira.

6 - Lidar com seus problemas agora
Se você é líder e se identificou com esse

comportamento opressor e doentio, é hora
de avaliar se vale ficar num eterno cabo de

guerra com seus empregados.
Eles querem as mesmas coisas que

você: um ambienteprodutivo onde o res-

peito pelo outro é valorizado. Há sempre
uma maneira de conseguir seus objetivos,
mas gerar conflitos com certeza não será
uma delas. E você nunca vai conseguir o

que deseja de seus empregados se eles não
estiverem dispostos a isso.

..... ... ,

Seydé�ese
kkt�uoom�
l:Omp€)�
opro$���.
·oora.de�fM'��Je
�uum�Mbo
.gqeMoom�
�mp�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redacao@ocorreiodopovo.com.br

_

A persuasão e a influência além.
do setor comercial

Eu acredito muito no poder da persu
asão. Dependendo do profissional que re
cebo aqui para aconselhar, procuro deixar
clara a diferença entre aquele persuadir
e influenciar.As habilidades podem estar

muito ligadas uma à outra, mas procuro
considera-los da seguintemaneira: en
quanto o primeiro émais direto e às vezes
até incisivo no que diz respeito a induzir e
convenceralguém, o outro tende a sermais
natural e intrínseco de cada um, constru
ído a cada dia de trabalho e com possíveis
resultados práticos em qualquer situa-
ção. Incrivelmente, sempre que penso em
alguém que tenha esse dom de influência
natural, lembro-me deJúlio.

Quando comeceia trabalhar, ain-
da como office boy, tivea oportunidade '

conhecerJúlio.Na época ele eragerenteda
empresa, edasqualidades que identificava
nele, havia uma em especial: amaneira de
seportar eargumentarcom os demais. Suas

falas eram repletas de lógica e racionalidade.
Não proferia uma sópalavra sem que antes
elafosse calculada, pensada.Até seu tom de
voz eramodulado deacordo com asituação.

Assim, amaioria do tempo em que
estavaperto dele, procurava observarseus
trejeitos e razões pelas quais embasava suas
decisões, para que um dia eu conseguisse
reproduzirsuas características. Lembro-me
de uma situação que vivenciei na empresa e

que podemostrar um pouco da habilidade
dele com as palavras.

Era uma quarta-feira, por volta das
cinco-da tarde, quando um telefone do
escritório começou a tocar. Não era aquela
a minhafunção exata e, além disso, estava
sozinho na sala naquele momento. De
cidi atender. Assim que peguei o telefone,
percebi que o homem do outro lado da
linha estava muito nervoso. No momento
ele acreditava que eu era oJúlio, e sem me

deixarfalar, começou a soltar inúmeros
palavrões e xingamentos. Apósmais ou
menos trêsminutos consegui explicar que
eu não era a pessoa com quem ele estava

querendofalar, e passei o telefone aoJúlio,
que havia entrado nasala nessemeio tempo.

Inicialmente, eu não entendi aquela SI

tuação e nem osmotivos pelos quais aquele
homem estava tãofurioso, mas comecei a
perceber o que havia acontecido pela con
tinuidade da conversa dos dois. O homem
do outro lado da linha era um clientedo
interior e estava cobrandoJúlio pelo atraso
na entrega de algumas mercadorias que
estavam lhe custando umamulta diária,
cobrada pela prefeitura local.Júlio, com
toda sua experiência,foi colocando as pa
lavras de umamaneira tão argumentativa
e convincente que o cliente não só acabou

pedindo desculpas, como também realizou

2

um novo pedido demercadoria.
Naquelemomento percebi como pode

mosmudarojulgamento de alguém apenas
com a habilidadedafala eda argumen
tação.Muitas pessoas, assim comoJúlio,
nascem com essa habilidade. Epara a sorte
demuitos outros, isso pode ser treinado e
aprimorado. Essefamoso "poder" temmuito
a ver com a neurolinguística, tema constante
entre os livros mais vendidos.

Acredito que antes de começar a praticar
estas técnicas devemos estarfirmes em
nossos princípios e valores, além de sabermos
atéqueponto pretendemos chegarpara
conquistarmos nossos objetivos.Atémesmo
porque a persuasão também pode ser dire
cionada para o lado das inuerdades, epara
quem busca uma carreira ética e honesta, é
bom manter-se longe desse tipo deprática.

Quando pretendemosfazercom que al

guém compre determinada ideia ou projeto,
não precisamos chegarao ponto de inventar
dados ou argumentosfalsos, precisamos
apenas, namaioria dos casos;fazercom que
aquilofaça sentido paraquem ouve. Desta

maneira, o interlocutorse identificará mais
facilmente com a nossa ideia - e terámais
chances de compra-la.

Entretanto, possuira habilidade de con
vencimento não querdizer vencersempre.

<'Podemos encontrarpessoas que não acredi
tarão em nossos argumentos, pormaisfortes
que sejam.Ao longo do tempo pude perceber
que osmomentos quemais aprendemos são
aqueles em que nossas ideias e estratégias
falham, quando nossos projetos desandam e

quando erramos em algo que nem imaginá
vamos existiratéentão.

Posso dizerqueJúliofoi uma das pessoas
mais assertivas e com capacidade de influ
ência que conheci naminha vida.Emuito
do que aprendi e sou hoje, carrego daquela
época em que era office boy.Para aqueles
que estão decididosa seaprimorar, saiba
que a persuasão está atrelada à capacidade
de ouuii; compreender e respeitaro próximo
antes de qualquer outra coisa. Quanto mais
sabemos e nos adaptamos ao que as outras
pessoas desejam;maisseremos certeiros em
nossos argumentos.Além disso, há habilida
des invisíveis que também nos influenciam.
Como um olhar amigável, um tom de voz

adequado, a expressão corporal controlada.
Inclusive, um conselho que dou amuitos

profissionais que vêm atémim com esse

intuito de tornarem-seprofissionais de
influência e persuasivos, éfazer um curso de
teatro.Muitos optam apenas para um curso

de oratória, que também éeficaz, mas com o

teatro épossíveldesenvolveroutras habilida
des além dafala, como aprendera superar
a timidez, proporcionara espontaneidade,
melhorara postura ea atéamemória.
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Trabalho freelancer
ova "carreira

de s cesso"

,

ea

FONTE

RBMEDlA

o trabalho freelancer
está dominando as pesquisas
do Google: desde dezembro

de 2012 até maio deste ano,
o aumento foi de mais de
120%. E não é apenas nas

pesquisas, não. Uma rápida
análise nos sites de vagas e

você pode perceber como as

vagas aparecem diariamente.

o surgimento de novos sites

que oferecem vagas e cadas
tram currículos também é
um indicador. Será que se dar
bem no trabalho como fre
elancer é a nova carreira de
sucesso? Vamos descobrir!

Nem tudo que vira moda
é benéfico para o mercado de

trabalho, para o profissional
e para o empregador. No caso

do trabalho freelancer, não
existe uma resposta certa

para isso. Temos que analisar
os prós e contras, e a conclu
são mais simples é que cada
trabalhador precisa pensar
se o modelo de trabalho lhe

garante satisfação e plenitu
de, ou pelo menos é melhor
do que os outros modelos.
Vamos entender:

Um dos pontos posi
tivos de ser freelancer é

poder desenvolver um job
com maior autonomia, no

seu tempo e segundo seus

conceitos. Em uma agência,
por exemplo, você pode ter
apenas dois dias para co

'meçar e terminar aquele
site bacana. As condições
podem ou não ser horrí

veis, dependendo do lugar
em que você trabalha.

Se a concorrência é
desleal no mercado dos

freelancers, a mesma coisa
acontece na carreira CLT.
As entrevistas (quando a

vaga não é simplesmente
indicada), são cansativas,
e muitas vezes não são
avaliados os critérios mais

indicados para a vaga em

questão. Frequentemente
os entrevistadores tercei-

rizados não estão prontos
para entender as necessi
dades reais da vaga.

E no quesito DINHEIRO,
a não ser que você trabalhe
em uma grande agência ou

que você exerça algum car

go de chefia, o salário do
CLT pode .ser facilmente

equilibrado e superado por
um ou dois [obs fechados

por mês. A dica é procurar
o cliente final e não ficar na

dependência de agências
pequenas que terceirizam
trabalhos. Crie um site so

bre você, escreva um blog
e profissionalize sua ima

gem, aumentando também
seu networking.

Para quem está do outro

lado, o trabalho freelancer é
ainda melhor. Para fugir de

encargos e responsabilida
des da contratação CLT, as pe
quenas empresas estão cada
vez mais evitando a contrata

ção nos moldes tradicionais.
Existem as terceírizações, o

serviço fechado no mode
lo pessoa jurídica e, claro, o
trabalho freelancer. O freela
é bem conhecido da área de

comunicação, e hoje também

está muito presente em ou

tras áreas: desenvolvimento
e design principalmente.

Já quem precisa contra

tar um serviço de criação,
otimização ou marketing di

gital, não precisa necessaria

mente contratar os serviços
de uma empresa ou agência,
mas pode contar com a aju
da dos freelancers também.

O trabalho freelancer

pode ser analisado por di
versos prismas. Por um lado,

ele oferece uma alternativa
tanto para os trabalhado
res como para os clientes.
Por outro lado, no entanto,
pode ser visto como um pas
so retrógrado às conquistas
trabalhistas. Historicamen

te, muitos benefícios foram

conquistados para o traba

lhador, e o os .freelancers
podem não contar com essa

ajuda, portanto, cuidado re

dobrado na hora de fechar
os jobs é essencial.
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Vida no Trabalho

Adotar traços de psicopatas
traz benefícios no trabalho

- FONTE

BBC Brasil

Para muitos de nós, psico
patas são seres perigosos que,
armados com facas, deveriam

passar o resto de seus dias
atrás das grades.

O especialista em psicolo
gia experimental da Universi
dade de Oxford Kevin Dutton

pensa diferente. Para Dutton,
ao contrário do que reza o

imaginário popular, podemos
aprender - e muito- com eles.

"É verdade que, quando
psicólogos como eu usam a

palavra 'psicopata; imagens de
serial killers como Ted Bundy
(que estuprou e matou mais

de 30 meninas e mulheres nos

anos 70) logo vêm à mente de

todo mundo'; diz Dutton.
No entanto, ele argumen

ta que todo mundo pode se

beneficiar ao ser mais im

placável, destemido, auto

confiante, focado, frio, char-

moso ou carismático, traços
que podem ser exacerbados
em psicopatas.

Para Dutton, nenhuma

dessas características é um

problema por si só. O perigo
ocorre quando "todos esses

traços ficam muito pronun
ciados, gerando disfunções".

Dutton defende que a ado

ção de algumas das caracte

rísticas dos psicopatas podem
nos ajudar a melhorar o nosso
desempenho no trabalho.

Psicopatas, por exemplo,
tendem a não adiar tarefas
ou levar os problemas profis
sionais para o campo pessoal,
"além de não exigirem tanto

de si mesmo quando as coisas

dão errado", afirma Dutton.

"Em outras palavras: o

que pode acontecer comigo se

meu pleito não for aceito ou o

que meu chefe vai pensar de
mim? Bem, tenha fé em seu

potencial e vá adiante. Não se

apegue aos seus defeitos, ape-

,

nas às suas virtudes. Ao fazer

isso, você se torna mais con

fiante e tem mais chances de

conseguir o que quer", diz ele.

Carreira
Até a falta de empatia

com os outros - comum entre

alguns psicopatas - pode ser

útil em algumas profissões.
"Imagine que você tenha a

capacidade para ser um bom

cirurgião, mas não consegue
se desvencilhar emocionai
mente da pessoa que você
está operando", diz Dutton.

"Um cirurgião me disse certa

vez que quando o médico co

meça a ver o paciente como

um parente próximo ou um

amigo, está andando numa

espécie de corda-bamba emo
cional. Os vitoriosos --ou os

mais - predispostos ao suces

so-- serão aqueles que con

seguem estabelecer uma dis
tância sentimental dos seus

pacientes", diz.

Pessoas com essas carac

terísticas são mais adaptadas
para trabalhar especialmen
te em cargos de chefia ou de
muita importância, como

CEOs, advogados ou até jorna
listas. Políticos também cos

tumam revelar alguns traços
marcantes de psicopatas. "Po
líticos de sucesso precisam
não ter remorso ao imple
mentar políticas impopulares,
muitas vezes em desacordo
com alguns setores da socie
dade", diz Dutton.

Outro lado

Outros psicólogos esti

mam que a psicopatia atinja
apenas 1% da população total
e descrevem a' visão de Dut

ton como "muito generalista".
"É errado descrever essas

pessoas como psicopatas -isso
é uma definição clínica", disse
à BBC o professor Cary Coopero
"Eles não vão matar ninguém
--mas indiretamente podem

causar perigo às pessoas por

que são tão focados no seu

próprio sucesso e, ao mesmo

tempo, totalmente abstraídos
das necessidades dos outros.

Trata-se, na prática, de um

estilo de gerenciamento 'abra

sivo; uma espécie de bullyíng.'

Sem escrúpulos
Embora a preocupação

consigo mesmo possa trazer

ganhos de curto prazo, tal

comportamento pode criar

problemas para as empresas
no futuro.

Normalmente essas pes
soas têm um desempenho
excelente, mas a equipe sofre
muito. É importante perceber
que sempre haverá pessoas

que queiram puxar o tapete
das outras dentro das orga

nizações. Do ponto de vista

da companhia, o segredo é
saber controlar esse tipo de

comportamento, de forma

que tais funcionários não co-

DNULGAÇÃO
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loquem em risco o ambiente
de trabalho com suas ações.

Porém, para Dutton, às
vezes a crueldade e a falta de

compaixão é justamente o que
um chefe precisa ter para con

trolar uma grande empresa.
"Imagine se você detém

as competências financeiras e

estratégias para um cargo de

chefia, mas carece de crueldade
suficiente para 'demitir funcio
nários que não sejam pró-ativos,
ou não tem a. frieza necessária

para atravessar um período de
maus resultados. Você nunca

vai chegar a nenhum posto de

comando, ou vai?"
Mas para aqueles que

acreditam que possam ter

um chefe sem tendências

psicopatas, o especialista dá
um conselho. "Se o seu chefe
costuma pisar nos subordi
nados ou usa todos os meios

possíveis para impressionar
quem está acima dele, é hora
de buscar um novo emprego"..

J
I
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DPL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

alidor@lueders.br

Empresa Familiar. A sobrevivência ou longevidade
da empresa como desafio.

Estar no mercado discu
tindo temas da conjuntura
econômica (custo Brasil,
ambiente de negócios, ques
tão cambial, competição com

importados, etc.) e alinhando
esses temas com a estrutura

administrativa, mercadológica,
etc. já é difícil para os empre
sários. Mas, muitas questões da
organização familiar podem
estar localizadas fora do
âmbito da empresa (conflitos,
sucessão, herdeiros, etc.). Daí a
importância de se discutir, no
âmbito da "empresa familiar';
os aspectos abaixo:

- oplanejamento sucessório;
- o desenvolvimento de com-

petências para os herdeiros;
-

- a preparação dos futuros
acionistas/quotistas, como
investidores;

- a implementação de um
Conselho de Família, um Acor

do deAcionistas/Quotistas, e/
ou uma Holding.
I - Família Empresária
Com vistas a definição clara

das estratégias, evitar a confu
são entre propriedade (ações/
quotas) e gestão, e administrar
o conflito de interesses e atritos

entre familiares, recomenda-se
que a empresa familiar se estru
ture societariamente de formas
a ter governança separada do
negócio, ou seja, distinguir:

- Família (a sua interação,
desenvolvimento, valores, etc.,
sendo conveniente estabelecer

um Conselho de Família);
- Propriedade (ações/quo

tas que a família mantém na

empresa controlada além de

outros bens);
- Empresa (o negócio da

família e a sua gestão).

4

II - Estrutura Societária
A estrutura societária

visando o controle da empresa
(negócio), embasado nas regras
do Direito Societário, poderia
ser através de:

- Acordo deAcionistas/Quo-
tistas (art. 118, Lei S.A.); ou

- Constituição de Holding.
III - Planejamento Sucessório
A sucessão não planejada,

no caso de morte do controla
dor da empresa, pode levar a
conflitos e disputas litigiosas
pela divisão dos bens entre os

herdeiros, prejudicando a em

presa. Por isso é recomendável

fazer o planejamento sucessó

rio, por testamento ou com do-
,

ação em vida. O planejamento
sucessório por testamento ou

doação em vida com usufruto
ou não, certamente preservaria
os desejos do fundador ou dos
controladores da empresa.

N-Holding
A 'maioria das famílias

empresariais tem optado pela
constituição de Holding, com a

finalidade de:
- proteger a participação e o

controle acionário em empresas;
- organização do patrimô

nio (bens - móveis e imóveis e

participações societárias);
- administração dos bens;
- otimização de aspectos

legais e fiscais;
- sucessão hereditária.
A constituição deHolding

traz inúmeras vantagens, entre
as quais:

- facilita o planejqmento
sucessório;

- evita/ameniza conflitos fa
miliares resolvidos pelo direito
empresarial;

- estabelece normas de con-

vivência relativas a aspectos
patrimoniais;

- fortalece a manutenção do
controle acionário da controlada;

- pode estabelecer condições
de retirada de sócios/acionistas;

- evita a fragmentação do
controle acionário da empresa
controlada, entre os herdeiros;

- permite otimizar os
negócios e o desenvolvimento

pela concentração de recursos

patrimoniais e de gestão.
Os tipos jurídicos mais

comuns das Holdings são o de

empresa "limitada" ou socieda-
I

de anônima de capital fechado,
com a flexibilidade de transfor
mação de um tipo a outro.

Concluindo, a adequada
estruturação da Família Em- ,

presária, através de Acordo de
Acionistas e/ou Holding e Pla

nejamento Sucessório, e uma
boa Governança Corporativa,
preservam o controle acionário
e permitem criar condições de
longevidade do negócio, e flexi
bilidade para o seu desenvolvi

mento, inclusive para:
- preparar-se para tornar

a sua controlada companhia
aberta, com ações negociadas
no mercado;

- admitir sócio/acionista

estratégico, que ingresse com
recursos financeiros;

- valer-se da oportunida-
de que o mercado oferece, de
fundos e investidores nacionais
e estrangeiros de procurarem
investir em projetos de empre-

-

sas brasileiras;
- favorecer a aquisição e/ou

fusão com outras empresas, sem

perder o controle acionário;
- minimizar conflitos fami

liares.

A sucessão não planejada, no caso de

morte do controlador da empresa, pode
levar a conflitos e disputas litigiosas
pela divisão dos bens entre os herdeiros,
prejudicando a empresa.
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Redes sociais

atrapalham ou

melhoram a

produtividade?
FONTE

Personare

Redes sociais são vilãs ou mo
cinhas quando o assunto é produ
tividade? Para muitas empresas
elas atrapalham o rendimento
dos funcionários. Mas, uma re

cente pesquisa realizada por [oe
Nandhakumar, professor de sis

temas da informação na Warwick
Business School, no Reino Unido,
contraria o que dizem muitos

chefes na hora de banir o acesso

no escritório a Facebook, Twitter,
Linkedln e outras ferramentas,
como o Skype.

É que, de acordo com ele, o uso
das redes sociais acelera o cum

primento de metas e o tempo de

resposta de funcionários a clien
tes. Isso porque, essas ferramentas
tornam possível que profissionais
trabalhem e colaborem com seus

colegas mesmo quando estão fora
do escritório. É o que ele chama de
teoria do co-presença virtual.

Ou seja, em tempos de home
office e jornadas flexíveis, as re
des sociais podem ser os meios
de comunicação certos para unir
funcionários. "As redes ajudam
os profissionais a realizarem
muito mais", defendeu o autor

do estudo, em comunicado di

vulgado à imprensa.

Jovens conectados
Levantamento realizado pela

Page Talent no fim do ano passa
do com 200 estagiários e trainees,
revelou que quase metade deles

(46%) acessa Tedes sociais du
rante o horário de trabalho e 42%

afirmaram ficar por volta de uma
hora conectados,

A pesquisa de Nandhakumar

pode até fazer com que muitos

desses jovens que não resistem

à tentação de checar o feed do
Facebook de 10 em 10 minutos

se sintam melhor. Mas, cuidado!
Perder 20 minutos bisbilhotando
a página de um colega e vendo as

fotos de suas férias não vai torná

-lo mais produtivo.
O que está em questão é uso

que você faz da ferramenta. Se é

apenas para assuntos pessoais e

bate papo entre amigos,a pesqui
sa não diz respeito a você, e,muito
provavelmente, as redes sociais

contribuem para a perda de tem

po no trabalho..

O verdadeiro carrasco

Mas, o grande carrasco da

produtividade parece mesmo ser

o bate-papo, só que presencial,
segundo outra pesquisa, feita

pelo site Salary.com. Conversar

com colegas de trabalho é o prin
cipal motivo de perda de tempo
durante o expediente, para 43%
dos entrevistados.

Estudo, feito pela consultoria
Track Via, também coloca as con

versirrhas no escritório no topo
do ranking da perda de tempo
durante a jornada de trabalho.

Para 14% dos entrevistados o

bate papo com os colegas é o

principal causador dos atrasos

no cumprimento de tarefas. As
'redes sociais foram citadas por
9%, e acabaram ficando atrás
também de problemas técnicos

nos computadores e reuniões.

DIVULGAÇÃO
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Impostômetro
Na noite da última segunda-feira, o impostô

metro indicava que já tinham sido arrecadados
R$ 670 bilhões em impostos, no Brasil. Isso ape
nas no quinto mês do ano. A partir do próximo
diaio de junho, passa a valer a determinação de
que seja informado na nota fiscal o volume de

impostos sobre amercadoria adquirida.

Polêmica
Foi fartamente debatida a informação de

que, em 2012, o índice de mortalidade infantil
_

de Jaraguá do Sul ter ficado em 4,57pormil nas
cidos. Isto se deve ao fato de que desde 2008 o

município apresentou uma taxa que se mantém
acima de 1;2 mortes pormil nascidos. Uma que
da desta magnitude é estatisticamente inconsis
tente e só pode ser resultado de um caso fortuito
ou de um erro de registro.Vai ser investigado.

Vacinação
Segundo Jackson Jacobi, Jaraguá do Sul

aplicou 58.447 vacinas, sendo deste total 28
mil contra Influenza (Gripe A). Em paralelo, o
Sesi informa que foram feitas 22 mil vacinas. A

imunização contra diversas doenças contagiosas
segue bem firme. O posto de saúde da Reinoldo
Rau está habilitado não só para realizar a me

dicação como ainda emitir o Certificado Inter
nacional de Vacinação, exigido pela maioria dos
países de quem deseja entrar em seu território.

Causas externas
Jaraguá do Sul é destaque negativo no volu

me demortes por causas externas, como aciden

tes, suicídios e homicídios entre os dez maiores

municípios do Estado. No levantamento, 72%
destas mortes envolvem pessoas com menos de

39 anos, ou seja, no auge do período produtivo.
Em relação aos acidentes, as maiores vítimas
são os motoqueiros. Eles lideram não só as mor

tes, mas também em atendimentos hospitalares
e ainda atendimentos posteriores:

-'

Lourival Karsten

Uninled
Durante reunião plenária da Asso

ciação Empresarial de Jaraguá do

Sul, na noite do dia 27, o presidente da
Unimed Jaraguá do Sul, German Mar
celo Negrão Jimenez, revelou detalhes
em relação ao Pronto Atendimento 24
horas que está sendo construido na ci

dade e que será inaugurado no próximo
dia 18 de julho. A obra, além do Pron

to Atendimento contará com Centro

de Diagnóstico por imagem bem como

laboratório de análises clínicas. Para a

segunda fase que está planejada para
dentro de um quo e meio, também
será disponibilizado Centro Cirúrgico
e leitos para internação hospitalar. Na
foto abaixo, da esquerda para a direi

ta, o presidente da Unimed, German
Negrão; o secretário de Saúde, Adernar
Possamai; a presidente daAcijs,Monika
Conrads, a presidente da Apevi, Leonir
de Souza; e o empresárioVicenteDonini.

CSWOne
A Consistem, um dos destaques na área de software corporativo no Estado,

está lançando um novo produto. É o CSW One. Trata-se de uma solução de

rápida implementação com funcionalidades selecionadas sob medida, em que
a empresa, conforme a demanda e necessidade contrata novos módulos e fun
cionalidades. Isso torna o produto com grande valor competitivo. O novo tam

bém oferecerá a opção Cloud, que reduz o custo de infraestrutura e melhora a

segurança de dados. A Consistem é uma empresa genuinamente jaraguaense.

Convenção Lojista
Jaraguá do Sul marcou presença na 45a Convenção Estadual Lojista, evento

realizado na�emana passada em Blumenau, e reuniu cerca de 1,5mil participan
tes das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Com o tema "Inovando
o varejo", a convenção contou com a presença de especialistas, atualizando os lo

jistas com informações para amaior competitividade nomercado. Na palestra de
encerramento do evento, o jornalista Carlos Sardenberg, comentarista da Globo
e da CBN, falou sobre as perspectivas do País. Neivor José Bussolaro, presidente
da CDL de Jaraguá do Sul, entende que o empresário precisa tirar proveito das

oportunidades de atualização. Destacou a qualidade da programação oferecida'

pela convenção, que mostrou a necessidade do lojista estar atento à inovação e à

chegada das novas tecnologias na atividade do varejo
-

Carro de acrílico • LESSMANN
Este Centro de Formação de
Condutores comemora hoje 21 anos

, de atividades, com grande sucesso.

O lançamento do primeiro carro

do Brasil todo construído em acrílico
foiumsucesso. Por isso, aAssembleia
Legislativa de Santa Catarina enviou
à Acrílicos Santa Clara" empresa
detentora da ideia, uma mensagem

especial. No comunicado, assinado
pelo presidente, Joares Ponticelli, a
Alesc cumprimenta a empresa pela
inovação. A proposição foi feita pelo
deputadoCarlos'Chiodíni.
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Frango
Enquanto outros produtos alimen

tícios apresentam tendência de alta nos

preços, o frango segue o caminho inverso
e desdemarço os preços apresentam recu

os sucessivos.

OCP15
www.ocponline.com.br
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SELlC 7,50% 17,ABRIL2013

TR 28,MAI0,20130,000%
CUB 1,220,64 MAIO,2013
BOVESPA ·0,64% 28,MAI0,2013

NASDAQ 28,MAIO,2013+0,86%
AÇÕES PETR4

VALE5
BVMF3

20,07 +0,65%
29,77 ·1,59%
14,50 +0,90%

POUPANÇA 0,4134 29,MAI0,2013

COMMODITIES

PETRÓLEO· BRENT
OURO

+2,49%
·0,05%

US$104,180
US$1381,760

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,0734 2,0741 +0,87%
DÓLAR TUR, 1,9800 2,1200 0,0%
EURO 2,6666 2,6684 +0,27%
LIBRA 3,1195 3,1219 +0,47%

Movimento
Brasil Eficiente

Este movimento busca, há qua
se três anos conseguir um milhão
de assinaturas necessárias para
entrar com um projeto de iniciati
va popular junto ao Congresso Na
cional: A meta é que as suas pro
posições virem lei. Até omomento,
apenas 300 mil assinaturas sem

duplicidade foram conseguidas.
Falta maior empenho de empre
sas e população para acelerar o

processo de adesão à causa. Uma
alternativa é o site www.brasilefi

ciente.org.br onde pode ser reali
zado o voto eletrônico.
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Fampesc

Está agendada para a pró
xima segunda-feira, dia 3 de

junho, a presença na plenária
Acijs-Apevi do diretor presi
dente da Fampesc, SergioGar
gioni. Ele virá para aproftmdar
o debate em torno da inovação
que é o assunto da agenda te
mática do próximo mês.

Arena Jaraguá
O escritório de arquitetura

Lima & Lima participou do proje
to desta Obra entregue em 2007 e

comemora a repercussão '; depois
do evento do UFC - que provocou
a visita de duas arquitetas da Uni
versidade Federal de Alagoas que
vieram à cidade para 'conhecer a

obra e os criadores. Chamada de
"elefante branco" e objeto de pre
visões de videntes em relação à sua

explosão e desconfiança de espe
cialistas. AArena superou todas as

polêmicas e jámostra a sua impor
tância para o município.
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FOTOSWIllIAM FRITZKE

FRONTAl.. Primeira batida na rodovia envolveu um Strada (foto) e uma Fiorino

Dois acidentes
deixam cinco
pessoas feridas
TR N ITO As

colisões ocorreram

no mesmo trecho

da SC-1 08, entre
l8h e 19h de ontem

Débora Remor

A noite. chuvosa, impru-
1"\dência dos motoristas
e a pista molhada foram os

ingredientes para dois aci
dentes graves que deixaram
cinco pessoas feridas entre

às 18h e às 19h de ontem, na
SC-108, em Guaramirim. Os
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, de Guararni
rim e Massaranduba, além
do Samu ajudaram a socor

rer as vítimas.
De acordo com a Polícia

Militar Rodoviária, no pri
meiro acidente, a condutora
de uma Fiorino com placas
Joinville estava indo em di

reção a Guaramirim e teria

forçado uma ultrapassagem.
No km 36,1 colidiu frontal
mente com um Strada, de

Guaramirim, que seguia na

direção contrária. A moto

rista da Fiorino foi socorrida
com múltiplas fraturas, es
tava confusa e foi conduzi
da ao Hospital São José de

Jaraguá do Sul em estado
critico. Os dois ocupantes do
Strada foram encaminhados
ao hospital com ferimentos
leves. UmUno, de Guararni
rim, também se envolveu no

acidente, mas nenhum dos

passageiros se feriu..
O congestionamento nos

dois sentidos da SC-108 não
foi percebido pelo motorista
de um caminhão-carreta,
com placas de Brusque, que
vinha em alta velocidade a

três quilômetros de distân
cia do primeiro acidente. Ao
acionar o freio, a carreta fez
um L, invadiu a pista contrá
ria e atingiu um Siena, que
seguia em direção à Massa

randuba. O veículo com pla
cas de Luiz Alves foi jogado
num barranco e parou entre
umbananal e a cerca de uma

propriedade. Omotorista e a

passageira ficaram presos
às ferragens e a retirada das
vítimas demorou mais de
meia hora. Os dois estavam

conscientes, mas tiveram
ferimentos graves, com sus-

.

peita demúltiplas fraturas.

FERIDA Bombeiros e Samu retiram a passageira do Siena atingido pela carreta

Carne irregular
Vigilância sanitária apreende 290 quilos

A Vigilância Sanitária
de Jaraguá do Sul autuou
um estabelecimento da ci
dade que vendia carne tem

perada. Foram recolhidos

290 quilos do alimento.
O local mantinha as

carnes em bandejões de

plástico, fora de refrigera
ção, em temperaturas entre
10 e 15°C, colocando em

risco a saúde dos consumi
dores. A carne foi apreendi
da e inutilizada na estação
de transbordo de lixo, em
Nereu Ramos. De acordo
com o relato dos fiscais de

Vigilância Sanitária, no

momento da apreensão, o

proprietário não prestou
as informações solicitadas
e dificultou o trabalho dos
fiscais, que chamaram a

polícia para poder realizar
o trabalho. A fiscalização
aconteceu no último do

mingo após denúncias no

Ministério Público.
O promotor de justiça,

Rafael Meira Luz, ressaltou
a importância de os comer

ciantesmanterem as carnes

temperadas embaladas,
identificadas e refrigeradas

sempre, sendo que a carne

somente deverá estar fora
da refrigeração no momen
to de temperá-la. Neste

caso, o local de manipula
ção deve possuir refrige
ração ou ser minimizado o

periodo de manipulação.
AVigilância Sanitária vai

continuar as fiscalizações.
Os donos dos estabeleci
mentos devem se adequar
às novas exigências até 30
de junho. Para isso, o local
deve ter as adaptações das

instalações físicas e ter um

responsável técnico.

Fora damata

Cobra assusta operários em Nereu Ramos
Uma jararacuçu de mais

de um metro e aproxima
damente dois quilos foi re
colhida na manhã de ontem

pelos Bombeiros Voluntá
rios de Jaraguá do Sul.A co

bra assustou os funcionários
de uma empresa àsmargens
da BR-280, no Bairro Nereu
Ramos, em Jaraguá do Sul.
Eles encontraram o réptil no
galpão, por volta das 8h.

O comandante dos

Bombeiros, Jean Walz
orienta a população que
não se aproxime de cobras,

VENENOSA
Cobra nativa da

região foi achada
dentro de um galpão

pois algumas são peço
nhentas e seu veneno pode
causar a / morte. "Quem
encontrar esses animais
deve ligar para o 193, que
recolhemos a cobra e da
mos o correto encami
nhamento: E se houver
vítimas, elas devem ser

levadas imediatamente ao

hospital para receber o so

ro-antiofídico", alerta.
Ajararacuçu éuma espé

cie nativa daMataAtlântica.
É encontrada na bacia do
Vale do Itapocu e seu vene-

no atua rapidamente, apo
drecendo o tecido afetado.
Ela se alimenta de pequenos
roedores e anfíbios. "Algu
mas áreas de vegetação es

tão sendo desmatadas e isso

força os animais a procura
rem alimento nas regiões ur
banas. A jararacuçu prova
velmente entrou na empresa
a procura de ratos", explicou
o biólogo da Fundação Jara-

- guaense do Meio Ambiente,
Gilberto Duwe. A cobra re

colhida foi levada para fora
da área urbana.

Corupá
DIC encontra armas e prende farmacêutico

Quatro armas, entre

elas um revólver calibre 38
e duas espingardas, e mais
de 500 munições, luneta e

telescópio paramira foram
apreendidos pela Polícia
Civil ontem de manhã, em
Corupá. Um farmacêutico
foi detido por porte ilegal
de arma e por vender me
dicamento fracionado de

forma irregular. Este foi o
resultado da operação da
Divisão de Investigação
Criminal (DIC) ao cumprir
oito mandados de busca e

apreensão.
De acordo com o dele

gado responsável pelas in
vestigações, Eric Uratani, a
operação pretendia desar
ticular uma rede que atu-

ava com drogas e medica
mentos contrabandeados.

Na semana passada,
um taxista foi preso em

flagrante quando retorna
va do Paraguai para Coru
pá, com o veículo carrega
do de remédios e cigarros.
Ele permanece no Presí
dio Regional de Jaraguá
do Sul.
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"
SITUAÇÃO Clube continua em desacordo com o estatuto. Há seis anos não são realizadas eleições para a escolha da presidência. Elas podem ocorrer esse ano

Juventus não elege um
presidente·desde 2007
HISTÓRIA Última eleição foi convocada por LiaTironi, que acabou substituido
por lido Vargas. Depois disso, cargo passou de mão em mão, sem eleições

Qualquer organização civil é
.

norteada por um Estatuto

SOCIal. Trata-se de um instrumen

to legal, composto por um con

junto de normas que servem para
estruturar administrativamente a

entidade e disciplinar o seu fun
cionamento. Estabelece também

.

os direitos e os deveres dos entes

que compõe a instituição.
Nele constam os objetivos da

organização, as regras para es

colha de seus dirigentes, o tem

po estipulado para o mandato,
as funções dos diferentes cargos
administrativos, as punições aos

desvios de conduta, as formas de

julgamento, entre outras diretri

zes essenciais ao bom funciona
mento do empreendimento.

O Grêmio Esportivo Juven-

tus possui seu estatuto, porém
o mesmo não é cumprido desde

2010, principalmente no que diz

respeito às eleições para pre
sidente. A última dentro da le

galidade estatutária aconteceu

em setembro de 2007, quando
Lio Tironi convocou o Conselho
Deliberativo que elegeu Ilda Do
mingos Vargas para um manda-

"
No meu tempo não havia

sócios. Hoje não sei se tem. Os

Conselheiros seriam os sócios

em dia com as mensalidades.

lido Domingos Vargas, ex
presidente do Juventus

ventus começou a descumprir o
seu estatuto. Em dezembro de

2011, Jerri Back Luft assumiu
a presidência do Juventus. Foi
nomeado por Vargas, sem elei

ção ou participação do Conselho
Deliberativo. Porém, renunciou
em março de 2013, quando uma
nova diretoria o sucedeu e nova

mente não respeitou as normas

do clube.

"Quando eu passei para o

Jerri, ninguém queria estar no

Juventus", lembrou Vargas, que
. afirma ter convocado uma as

sembléia dentro da legalidade,
mas que não houve quórum. "Foi
feita uma ata de assembleia na

época e eles assumiram", afirmou
o ex-presidente, ressaltando que

em entrevistas na época, seguiu ele era o único membro da dire-
no poder até aparecer um novo toria presente na ocasião. "Estou

. grupo de pretendentes para não estranhando esse movimento em

deixar o clube 'acéfalo'. torno da eleição, pois isso está
E foi nesse período que o Ju- bem claro no estatuto. Ele prevê

to de quatro anos.

Vargas assumiu em outubro
do mesmo ano, mas pediu afasta
mento emjulho de 2008. Na oca
sião foi substituído legalmente e

temporariamente por Jürgen Jo
achin Joesting, o Igue, presiden
te do Conselho Deliberativo. Ui:n
mês depois, Joesting renunciou
ao cargo. Vargas, então presi
dente do Conselho Deliberativo,
reassumiu legalmente e cumpriu
seu mandato até o fim. Convocou
novas eleições em abril de 2010,
mas não apareceram chapas in
teressadas, Conforme afirmou

Quando eu passei para o

Jerri, ninguém queria estar

no Juventus. Foi feita uma

ata de assembleia na

época e eles assumiram.

lido Domingos Vargas, ex
presidente do Juventus

que sempre no mês de maio deve
haver eleições", completou Var

gas. "Nomeu tempo não havia só
cios. Hoje não sei se tem. Os con
selheiros seriam os sócios em dia
com as mensalidades. Como não
existem sócios, nem conselheiros,
vale o que prevê o estatuto, que
são eleições em maio", reafirmou.

Agora, o presidente interino
Jeferson Luís de Oliveira tem a

chance de enfim colocar o Juven
tus nos trilhos, pelo menos no que
diz respeito ao cumprimento de
seu próprio estatuto. Porém pre
fere desconversar quando ques
tionado sobre a possibilidade de
abrir o processo eleitoral. Sob a

alegação de que não seria o mo

mento ideal, elabora planos para
o futuro do clube, mesmo. ciente
de sua interinidade. Sua última
manifestação foi convocar eleições
no fim do ano. Porém, não há uma
garantia de que ela será rea1iz�d�. l.

.!
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Incansável, Ivanildo
parte ao Troféu Brasil
OBJETIVO Veterano das pistas pretende correr os
100 metros com barreiras em menos de 16 segundos

Exemplo de longevidade
no esporte, o velocista

Ivanildo de Souza Pinto par
te hoje para mais um desafio.
Em São Paulo, disputa o 12°
Troféu Brasil Master, com ob
jetivos bem claros. Promovida
pela Associação Brasileira de
Atletismo Master (ABRAM), a
competição acontece nos dias 1

e 2 de junho, no Estádio Icaro
de Castro Melo, no Ibirapuera.

Ivanildo competirá nas

provas de 100 metros com

barreiras - sua especialidade
desde os tempos de atleta de
alto rendimento - e lançamen
to de dardo. O atleta também
se inscreveu na prova de salto

triplo, mas uma lesão no me

nisco fará com que ele avalie a

participação momentos antes
da prova. Por este motivo, aca-

bou optando pelo dardo, prova
onde não é especialista, mas

que não exige tanto esforço do

joelho.
Porém, seu foco será real-

.. mente a prova de 100 metros,
onde pretende baixar sua mar
ca e subir posições no ranking
mundial. "Acredito que eu

possa fazer um tempo na casa

dos 16 segundos ou abaixo",
informou. Essa marca o colo
caria próximo dos líderes do

ranking, onde figurou em 11°

lugar no ano passado.
Findada a participação no

Troféu Brasil, Ivanildo foca
seus treinamentos na Olimpí
ada Master, que acontece na

Itália, em julho. Com quase
60 anos, o atleta veterano não

pretende parar de competir
tão cedo.

EDTIALDEmnITMAÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulas
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo-de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusai dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 247653/2013 Sacado: ADRIANA DE OlNElRA RODRIGUES
COM.DE Endereço: RUA PREE HENRICH GEFFElIT 356 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-290 Cedente: GUMZ CON1l\BIlIDADE E CONSUITORIA
EMPRESPi Sacador. - Espécie: DMI - N' Tirufo: 9200163345 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 642,00 - Data para pagamento: 04/06/2013- Valor total
a pagar R$714,99 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 642,00 - Juros: R$
2,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,SO
- Diligência: R$1O,79

Apontamento: 247780/2013 Sacado: ANA CAROUNE ALVES PEREIRA Ende
reço: RUA FRANCISCO GREITER 136 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000
Cedente: COOPERATIVA DE CREDrro VALE DO I1l\JAI-VIACREDI Sacador.
JARMAQ WCACAO DEMAQ Espécie: DMI - N' Titulo: 8/0001 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 280,00 - Datapara pagamento: 04/06/2013-Valor total
a pagar R$379,69 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 280,00 - Juros: R$
0,93 Emolumentos: R$ 12,25 -Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 24m9/2013 Sacado: BFATRISCAMPOSDASIlVARIBEIROME
Endereço: RUA MARIANANEm MENEL 355 - ESTRADA NOVA - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89254-361 Cedente: MARKRIZ INDUSfRIA E COMERCIO DE
CAlCADOS IlDAEP Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 225113 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 410,00 - Datapara pagamento: 04/06/2013-Valor total
a pagar R$489,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 410,00 - Juros: R$
0,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 18,45

Apontamento: 247518/2013 Sacado: DANIElA ENGEL ME Endereço: RUA
ANGELO RUBINI,IOO - SALA3 - BARRAR CERR -JARAGUADOSUL-SC - CEP:
89260-000 Cedente: GABRIELA MYRIAM ROfENBERG EPP Sacador. - Espé
cie: DMI - N'TItulo: 2366/1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 661,80 - Data
para pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$752,97 Descrição dos vaia
res: Valor do titulo: R$ 661,80 - Juros: R$ 8,60Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 247678/2013 Sacado: EI1ANE SCHVAMBACH Endereço: RUA
CARWSHARDT6150 - AGUAVERDE - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-000
Cedente: MARCOS ESTANlSlAU CIZESKI Sacador. - Espécie: CH - N' TItulo:
9002766- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ L800,00 - Data para pagamen
to: 04/06/2013- Valor total a pagar R$L954,78 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ L800,00 - Juros: R$ 75,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 247683/2013 Sacado: ElIANE SCHVAMBACH Endereço: RUA
CARWSHARDT6150-AGUAVERDE-JARAGUADOSUl-se-CEP:89251-ooo
Cedente: MARCOS ESTANlSlAU CIZESKI Sacador. - Espécie: CH - N' TItulo:
900243 O - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ L800,OO - Dataparapagamen
to: 04/06/2013- Valor total a pagar R$L954,78 Descrição dos vaiares: Valor do

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Com quase 60 anos, atleta
treina todas as manhãs no Baependi

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ES1ADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

titulo: R$ L800,OO - Juros: R$ 75,60 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 24784112013 Sacado: ERM AGROCOMERCIAL UDA Endere
ço: ES1RAOAlSABELAITO, 01- ISABELAITO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: RAFACRIS COM EQUlP lNF L Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
1147 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$'18,00 - Data para pagamento:
04/06/2013-Valor total a pagarR$185,41 Descrição dos valores: Valor do título:
R$l8,00 - Juros: R$ 0,Q7 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 94,39

Apontamento: 247656/2013 Sacado: PUNO. BL DE CONCBETOAGUAVERDE
IlDA Endereço: RUA JOAO BERTOU AO lADO N 325 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89254-450 Cedente: AUDICONT CON1l\BIlIDADE S/S IlDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 9132/3 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 235,00
- Data para pagamento: 04/06/2013-Valor total a pagarR$315,04Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 235,00 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 247565/2013 Sacado: GRAClEIA FERNANDA EGER - ME En
dereço: RUA FEUCIANO BORTOLINI 1400 - Íaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-
180 Cedente: M5 INDUSTRIA E COMERCIO IlDA Sacador. - Espécie: DMI
- N'TItulo: 041465/A - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 390,00 - Data para
pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$473,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 390,00 -Iuros: R$ 0,91 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 247719/2013 Sacado: J ZAPEU!NI COM E SERY. UDA Ende
reço: RUA PROE ADELIA FISCHER, 720 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89256-400 Cedente: SUPRIDAlTA TEL UDA Sacador. - Espécie: DMI
- N' TItulo: 3320 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 504,00 - Data para pa-
gamento: 04/06/2013-Valor total a pagarR$582,31 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 504,00 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$24,50- Diligência: R$15,94

Apontamento: 247647/2013 Sacado: JAIME MOTO PECAS IlDA - ME Ende
reço: RUA PROF ADELIA FISCHER, 720 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89256-400 Cedente: J TOLEDO DA AMAZONIA IND E COMVEICUWS
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: )01100770 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 4.037,94 - Data para pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar
R$4.127,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.037,94 - Juros: R$13,45
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$16,75

Apontamento: 247718/2013 Sacado: JAIMEMOTO PECAS IlDA - ME Ende
reço: RUA PROF ADELIA FISCHER, 720 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89256-400 Cedente: SUPRIDAlTATEL IlDA Sacador: - Espécie: DMI
- N' TItulo: 3319 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,00 - Data para pa-
gamento: 04/06/2013-Valor total apagarR$583,12Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 504,00 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 247848/2013 Sacado: JAIMEMOTO PECAS IlDA ME Endere
ço: RUAADELIA FISCHERN 720 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89256-400Cedente:TUTIYLANCHESUDA EPP Sacador. - Espécie:DMI - N'
TItulo: 2987 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 462,00 - Data para paga-

Basquete

Dois garotos
naSub-17

O ala Eduardo Luan FIo
hr Madalena e o armador
Humberto Mattedi Pacheco,
da Ajab, foram confirma
dos na Seleção Catarinense
de basquete sub-is. Eles se

apresentam no domingo (2)
para a segunda fase de trei
namentos, em Rio do Sul. De
lá partem para São Paulo,
onde acontece a competição
de 9 a 15 de junho.

Jaraguá
Geléia vai
paraoAvaí

Promessa do Sport Club
Jaraguá, o meio de campo
Geléia (Carlos Gluksberg
Neto), de 18 anos, foi em

prestado ao Avaí. O garoto
vai passar por um periodo de

adaptação, no Leão da Ilha,
onde irá treinar e conhecer
melhor a estrutura do clu
be. Titular do Leão do Vale
na Divisão de Acesso do ano

passado, marcou 4 gols.

menta: 04/06/2013- Valor total a pagar R$540,56 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 482,00 - Juros: R$ '[,77Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 247619/2013 Sacado: MAICOM ROGERIO PEREIRA Endereço:
RUA JOAQUIM FRANOSCO DE PAUlA 816 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-
710 Cedente: IMOBIlJARIA PlERMANN IlDA ME. Sacador. - Espécie: DMI
- N'Titulo: 204 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data para paga
mento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$478,94 Descrição dos vaiares: Valor
do título: R$ 400,00 - Juros: R$1,46 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 24m2/2013 Sacado: MAJALE CONFECCAO E COMERCIO
UDAME Endereço: RUA DOMINGOS SANSON ISO SL 05 - Iaraguã do Sul
SC-CEP: 89256-180 Cedente: ESCRITORIOCON1l\BIlBUCHMANNSCUDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 2960 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.225,00 - Data para pagamento: 04/06/2013-Valor total a pagarR$2.307,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.225,00 - Juros: R$ 5,19 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
17,63

Apontamento: 247493/2013 Sacado: MARCIO FRANCISCO Endereço: PROE
ANTONIO ESI AYROSO, 312 - NOVABRASILIA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89252-270 Cedente: SICOOB BLUCREDI SC COOP CRED UVREADMIS Saca
dor. CIADOMARMORE IlDAME Espécie: DMI - N'Titulo: 515 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 435,33 - Data para pagamento: 04/06/2013-Valor total
a pagar R$512,28 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 435,33 - Juros: R$
1,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 247638/2013 Sacado: MARIY DE FATIMA BULIA PIROVANO
Endereço: RUA HENRIQUE PlAZERA 230 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: Ce
dente: MARCOS FSD\NlSlAU CIZESKI Sacador. - Espécie: CH - N' TItulo:
850088 6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ L315,00 - Data para pagamen
to: 04/06/2013- Valor total a pagarR$L457,96 Descrição desvalores: Valor do
título: R$ 1.315,00 - Juros: R$ 72,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 247485/2013 Sacado: MCV COM E INSIA!AÇOES ELETRICAS
IlDA Endereço: RUAERICHMlELKE,80 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-350
Cedente: SPARFLEXFlOS ECAEOS ESPECIAISUDA Sacador. - Espécie: DMl
- N'TItulo: 02602601-Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 834,00 - Data para
pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$907,69 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 834,00 - Juros: R$ 3,05 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247519/2013 Sacado: MERCADINHO PEPO S IlDAME Ende
reço: R ROBERTO ZlEMANN 1434 - SALA I - CZERNIEWICZ - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente:Mlll SA Sacador. - Espécie: DMI,-N'TItu
lo: 2399188/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 672,92 - Data para paga
mento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$757,28 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 672,92 - Juros: R$1,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$24,SO - Diligência: R$22,72

Apontamento: 247744/2013 Sacado: RETIFICADEMOTORESRECAEORUDA
ME Endereço: RUAPADREMIRANOlNHA56 -Iaraguádo Sul-SC- CEP: 89254-

Voleibol

Evoluir como
referência

Depois de levar o voleibol
da Turquia pela primeira vez
a uma Olimpíada, o técnico
Marco Aurélio Motta está
de volta ao Brasil. Na CBV,
conduz um projeto de forta
lecimento da base damodali
dade. Por estemotivo, esteve
ontem em Jaraguá do Sul,
onde trocou ideias com os

técnicos e conheceu melhor
o projeto Evoluir.

Bocha

Finais da

CopaNorte
O Baependi sedia no

sábado, dia- 1°, o quadran
gular final da Copa Norte
de Bocha, na modalidade
rafa valo. Além dos donos
da casa, que contam 'com o

apoio da PME, chegaram a

esta fase da competição Vas
to Verde (Blumenau), Arriba
(Balneário Camboriú) e São
Matheus (Camboriú). As dis
putas iniciam às 8h30.

540 Cedente:AUTO PECASMERIDIONALUDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 0004586701 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 187,68 - Data para
pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$267,23 Descrição dos vaiares:
Valor do titulo: R$187,68 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

.

Apontamento: 247717/2013 Sacado: RLG COMERCIAL IlDA Endereço: JOSE
THEODORO RIBEIRO, 658 - II1lADA FlGUEIR - JARAGUADO SUL-se - CEP:
89258-120 Cedente: SUPRIDAlTATELUDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItu
lo: 3311 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,00 - Data para pagamento:
04/06/2013-Valor total a pagarR$583,12 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 504,00 -Iuros; R$ 2,52 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

.

Apontamento: 24739112013 Sacado: RONALDO DE JESUS MUNIZ ME En
dereço: RUA RODOLFOWISCHRAL NETO, N. 105 - VIlA lAIAU - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-255 Cedente: MOTORFORT COMERCIO A A P L
EPP Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 021583-10/ - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 344,05 - Data para pagamento: 04/06/2013- Valor total a
pagar R$424,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 344,05 - Juros: R$
2,86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 247626/2013 Sacado: TECHNOCENTER TREINAMENTO E
IDIOMAS UDA Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK
144 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-050 Cedente: GUMZ CON1l\BI
LIDADE E CONSUITORIA EMPRESA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
9200163507 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 600,00 - Data para paga
mento: 04/06/2013- Valor total a pagarR$672,84 Descrição dos vaiares: Valor
do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 247509/2013 Sacado: USOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL
IlD Endereço: RUA JOAOPlANlNCHECK, 493 - NOVABRASILIA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: MErALPlASTICOS BERT UDA ME
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 4462 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 244,55 - Data para pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$321,56
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 244,55 - Juros: R$ 1,22 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 247536/2013 Sacado:VENTURIPISClNAS IlDAEPP Endereço:
RUA JOSE KOCHELlA 66 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89258-150 Cedente:
FRIGELAR COMERGO E DlSI'RlBUlCAO SA Sacador; - Espécie: DMI - N'
TItulo: 5215612001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ L995,34 - Data para
pagamento: 04/06/2013- Valor total a pagar R$2.076,59 Descrição dos valores:
Valordo titulo: R$ 1.995,34 - Juros: R$ 4,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$24,50.- Diligência: R$16,75

CertiJioo, que este Edital de lntintação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo" na data de 29/05/2013. Jaraguá do Sul (sq, 29 de maio
de20l3.

Manoel Gustavo GriesbacbTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oito jogos agitam a

rodada do Brasileiro
Rodada será dividida em quatro datas, devido a Taça Libertadores.

RICARDO SAIBUN/SANTOS

Agência Avante!

Sem contar com os jogos
deAtlético-MGe Flumi

nense, que estão envolvidos
na libertadores, oito jogos
movimentam a segunda ro
dada nestemeio de semana.
No primeiro jogo sem Ney
mar, o Santos busca a pri
meira vitória na competição
contra o Botafogo, hoje, às
191130, no Raulino de Oli
veira. A equipe carioca terá
o desfalque do goleiro Je

ferson, que está integrado à

Seleção brasileira.
No mesmo horário, o

São Paulo encara oVasco, no
Morumbi. No time cruzmal

tino, o principal desfalque
será omeiaCarlosAlberto.

No interior de Minas

Gerais, o Flamengo recebe a
Ponte Preta, às aih, noMu
nicipal de Juíz de Fora. O

volante paraguaio Cáceres
retomou aos treinamentos,

mas ainda será ausência
no Rubro-Negro. Tentan

do se aproveitar da crise no
Bahia, o Coritiba busca a

segunda vitória na competi
ção, às zih, no Pituaçu.

-O Goiás tenta se re

cuperar da goleada so

frida na estreia e en

frenta o Corínthians, às

22h, no Serra Dourada.
Em Curitiba, oAtlético-PR

quer se recuperar da derro
ta na estreia, mas terá que

-

passar pelo Cruzeiro, hoje,
às lSh, no Boqueirão. "Nós
queremos que os torcedo
res façam valer o mando
de campo", definiu Ricardo

Drubscky, técnico do Atléti
co-PR

Em jogo isolado ama

nhã, o Internacional enfren
ta o Criciúma, às 19h30, no
Centenário. A delegação do

Tigre viajou e está convicta

que poderá surpreender a

equipe gaúcha.
OPORTUNIDADE Agora sem o talento de Neymar,
jogadores precisam mostrar eficiência no Santos

ASILEIRO .. SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A

3° Grêmio 1 O 2' 2' 0J !:J10Q,
4° São Paulo 1 O O 2 2 O, ljlQ{})
5° Coritiba 1 O O 1 2' :li. m0J
6° Fluminense 3 1 1 O O :J1 2' :li. jl!i1(1Jj
7° 'Vasco 3 1 1 O 1 1. (!)) ':ll€l<!ll
8° Internacional 1 1 O 1 2' 2' '33'\;l:
9° Vitória 1 1 O 1 33',3
10° Botafogo 1 1 O 1 :33\,3
11° Corinthians 1 1 O 1 '33,;l:
12° Flamengo 1 1 O 1 :33:,3
13° Santos 1 1 O 1 '33',,3
14° Atlético-MG O O O !(!))
15° Atlético-PR

1"RODADA
Vasco 1 x O Portuguesa
Vitôria 2 x 2 Intemacional
Corinthians 1 x 1 Botafogo
Grêmio 2 x O Náutico
Ponte Preta O x 2 São Paulo
Criciúma 3 x 1 Bahia
Santos O x O Flamengo
Fluminense 2 x 1 Atlêtco-PR
Cnuzeiro 5 x O Goiás
Coritlba 2 x 1 Atlêtco-MG

2"RODADA

29/5/2013
15:00 Atlêtco-PR x Cruzeiro
19:30 São Paulo x Vasco
19:30 Botafogo x Santos
21:00 Ramengo x Ponte Preta
21:00 Náutico xVitória
21:00 Bahia x Coritlba
22:00 Goiás x Corinthians

29/5/2013
19:30 Intemacional x Criciúma

Santosmira
Robinho

Neymar saiu, mas

abriu uma lacuna no time
do Santos. Assim, os diri
gentes estão em busca de
um substituto a altura e já
tem um nome como foco:
Robinho. Atualmente
no Milan, o atacante fez
história' na Vila Belmiro
e ficou conhecido pelos
dribles. Recentemente,
os italianos solicitaram

R$ 27 milhões para a li

L_::'::=::"':"==�=���������_�;m!d_HIIíI.Idl·· 'beração do atleta.
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEPo 89.259-
300, Jaraguá do Sul-SC

E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 45 DIAS

Cobránça nO 036.13.004239-6
Autor: Itaivan Imobiliária Ltda.
Réu: Tonny Eryckson Moser

Citando(a)(s): Tonny Eryckson Maser, brasileiro(a). Solteiro, RG 3.378.971,
CPF 029.368.809-55, local incerto e não sabido.
Por intermédio do presente, ais) pessoais) acima identificada(s), atualmente.
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrâ'fado, .bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso
do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação
no prazo marcado. presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor desta petição inicial (art. 285, c/c art. 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 1

vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de maio de 2013.

'EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matricula JUCESP n' 616, devidamente
autorizado pela Credora Fiduciária Brazilian Securities Cq,mpanhia de

Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da lei 9.514 de
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel. fará
realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Junho de 2013 às 11 :00 horas, Segundo Leilão:
dia 13 de Junho de 2013 as 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes
Filho, 145 - con]. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições
de venda constarão no catálogo que será distribuido no leilão ou pela internet.

Descrição do Imóvel: O apartamento n' 408, Bloco "B", do Condomínio Floresta,
de nO 169. situado no lado impar da Rua 158 - Hermann Schulz, bairro Vila lenzi,
nesta cidade de Jaraguá do Sul/SC, localizado no 4° pavimento ou 3° andar. ccrn-a
àrea privativa de 48.17 in'. área comum de 6.04 m', área total de 54,21 m', fração
ideal do terreno de 3.125%. Matricula nO 35.378 no Oficio de Registro de Imóveis
de Jaraguá do Sul/SC. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1° Leilão

R$127.728,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2' Leilão R$ 88.673,80.
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão. na data
acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que
igualou superior ao valor da divida. das despesas, dos prêmios de seguro, dos

encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. atualizados
até a data do leilão. Correrão por corita do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão. como: pagamento de comissão do leiloeiro de
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da

arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro,
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários. registrários etc. O imóvel se
encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra. não podendo o

arrematante alegar desconhecimento das condições, caracteristicas e estado de

conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador,
que assume o risco da açàç, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatlcios, mediante propositura da competente reintegração na

posse. na forma do artigo nO 30, da lei n' 9.514/97.

Informações no escritório do l.eiloelro: (11) 4 O 8 3 - 2 5 7 5
www_biasileiloes_com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 15/2013. FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos para os

programas mantidos pela Secretaria da Assistência Social, Criança e

Adolescente, em conformidade com as especificações e quantidades
descritas no item I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002 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 (Habilitação e Proposta):
Até às 09h do dia 21 de junho de 2013, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes serão as 09h30 do mesmo dia,
na sala de reuniões do Núcleo Técnolóqico ao fundos do Prédio da
Defesa Civil .. VALOR ESTIMADO PARA AbUISIÇÃO: R$ 21.900,00
(Vinte e um mil e novecentos reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: A

íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá
do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br .INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser

obtidos na Secretaria da Assistência Social, Criança e Adolescente,
no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8275; pelo Fax (47) 2106-
8292 ou ainda pelos e-mailsid9677@jaraguadosul.sc.gov.br -, Jaraguá
do Sul (SC), 17 de maio de 2013.

·SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Urn dia para não ficar parado
DIA DO DESAFIO Em

Jaraguá do Sul, a meta
é ultrapassar os 48%

.

da adesão alcançada
no ano passado

Natália Trentini

1. Tale correr, pedalar, nadar ou
V caminhar. Basta se movi
mentar por mais de 15 minutos

para participar do Dia do Desafio.
Todas as cidades da região estão
mobilizadas para movimentar
o maior número de pessoas até
as 21 horas de hoje. O objetivo é
estimular a prática de atividades
fisicas, através de uma disputa en
tre cidades. Vence quem atingir o
maiorpercentual de participantes.
Este ano, Jaraguá do Sul concorre
com omunicípio deAtibaia, locali
zado no interior de São Paulo, com
pouco mais de 126mil habitantes.
Ameta é superar amobilização do
ano passado, que somou 69.529
pessoas, exatamente 48,55%.

Para isso, a Fundação Muni

cipal de Esporte preparou uma

programação abrangente _ de
atividades. Ginástica, esportes
radicais e jogos de diversas mo
dalidades. Desde a meia-noite as

participações já podem ser con

tabilizadas, mas a abertura oficial
.
será às 7h25 em frente a rádio

PROGRAMAÇÃO!

Studio FM (veja Box), no Centro.
Alunos das escolas centrais serão
desafiados amover um caminhão
dos Bombeiros com uma corda.

"Acionados todos os setores

da sociedade, teremos um grande
impacto com a participação de as

escolas do município, que terão
programação especial, e empresas
com atividades laborais", comen
tou o coordenador de eventos da

fundação, JoséMarcos Ranucci.
No seu terceiro ano de de

safío, Guaramirim tem a meta

ousada de movimentar 51% da

população, aproximadamente 18
mil pessoas. O município tam

bém conta com a representativi-
-dade dos alunos e trabalhadores
para superar San Mateo Ixtatán,
cidade da Guatemala.

A programação começa já
durante a madrugada, com ca

minhada e passeio ciclístico pelas
ruas centrais. Ao longo do dia, '0
foco será na Praça Cantalício Éri
co Flores, onde professores tenta
rão atrair as pessoas que passa
rem para o local.

"As pessoas ainda são mui
to sedentárias. Com essas ações
vamos .despertando o interesse
das pessoas, não apenas para
esse dia, mas para a vida, que é
o objetivo do projeto", afirmou
o secretário de Esportes, Romeu
Butschardt Júnior .

Objetivo é valorizar a qualidade de vida
Pela primeira vez do lado da

organização, o estudante de edu
cação física, Martin Yuri Parlow

Pinto, é um dos monitores des
tacado pelo Serviço Nacional do
Comércio (Sesc) para ajudar na
movimentação das pessoas en

volvidas no Dia do Desafio.
Para ele, a data ajuda a di

vulgar a importância da ativi
dade física, questão importante
para Jaraguá do Sul. "Com o

avanço das tecnologias, as pes
soas estão se deslocando cada
vez menos. Aqui é uma cidade

que visa o trabalho e esquece a

questão da qualidade de vida",
destacou Martin.

Segundo a técnica de ação
comunitária do Sesc, Andressa
Dal-Bó, o evento tem resultados

positivos para a região. "Todos
os município da Amvali estão

participando,' temos casos de

empresas que adotaram as ativi
dades depois do desafio", disse.

Criado no Canadá como

uma forma de estimular as

pessoas a praticarem ativida
des físicas mesmo nos invernos

rigorosos, o Dia do Desafio é
difundido mundialmente. Em

2012,51 milhões de pessoas de

3-432, cidades, espa1hadas por
21 países do continente ameri
cano entraram na disputa.

• Jaraguá do Sul

• 7h45 - Abertura com aula de Ginástica
e o desafio de mover um caminhão de
bombeiro puxado por uma corda por
alunos das escolas centrais. Rua.
Domingos Rodrigues da Nova.

� 8h - Atividade com a-terceira idade na

Barra do Rio Cerro/Salão Paroquial
da Igreja Católica <,

• 8h - Centro de Convivência, afirmando
neste ato a importância da atividade física

para manutenção da qualidade de vida.

• 7h30 às llh30hs e 13h às 17h
Programação interna nas escolas-

• 9h - Atividades na APAE.

• 10hl0 e 15h30 - Mobilização com o Colégio
Duarte Magalhães, evento promovido pela
Academia Health Fitness, no estacionamento
do Breithaupt
da Barra.

·10h30 - Mobilização do Colégio
Abdon Batista no anfiteatro ao l-ado
da Fundação Cultural.

·13h - Concentração no pátio interno da
Prefeitura Municipal (ação desenvolvida

pela Ginástica Laboral) participação dos

funcionários e turmas do SENAI.

·14h - Mobilização das Escolas Holando
Marcelino Gonçalves e Waldemar Schmitz.

Apresentação de dança e atividades
recreativas com os alunos, ria pista de pouso
de parapente Ilha da Figueira.

• 15h30 - Atividade de ginástica com o

Instituto Educacional Jangada, no anfiteatro
ao lado da, Fundação Cultural.

• 16h20 - Aulão de ginástica no IFSC - Geraldo

Werninghaus.
·18h - Skate, rol ler, bikes, esportes radicais
em frente a SCAR.

• 20h - Encerramento no Colégio Jangada com

os universitários de educação física.

• Durante todo o dia haverá atividades em

academias, associações esportivas e empresas.
• Academia Health Fitness Club
na Barra, Equilíbrio na Ilha da Figueira,
Avante no Jaraguá Esquerdo, estarão
abertas a comunidade gratuitamente
durante todo o dia.

• Jogo de vôlei com os funcionários do Sesc
as OOh. A partir da 1 h da manhã até as

17h as quadras society e coberta foram

disponibilizadas gratuitamente
para agendamento.

• Guaramirim
• Oh - Caminhada e passeio ciclístico
• 8h - Abertura em frente a Prefeitura
com ginástica e caminhada

• 7h30 às llh30 e das 13h às 17h -

Atividades nas escolas
• 8h às 21h - Ginástica na Praça Cantalício
Érico Flores.

- .

-

• Participação pode ser registrada pelo
telefone 3373-1084 ou pelo e-mail desafio@
guaramirimsc.gov.br

• 7h30 - Abertura oficial em frente
à Prefeitura.

• 8h e 13h - Atividade no Ginásio de

Esportes Alfredo Pasold, no Centro.

• 9h15 - Concentração junto ao Naes/Senai
Schroeder.

<,

• 9h30 e 13h30 - Atividade no Ginásio de

Esportes dos Imigrantes, no bairro Schroeder
I.

• 13h15 e 19h - Concentração junto ao

Naes/Senai Schroeder mais funcionários
da Angerô Malhas

• Par-ticipação pode ser contabilizada

pelo telefone 3374-6581 ou pelo site

www.schroeder.sc.gov.br

• Massaranduba
• Disputa contra Antônio Prado, Rio Grande do
Sul. Meta é movimentar 48% dos moradores

• 9h30 e 14h - Atividade em frente a Escola
de Ensino Básico General Rondon

• 10h30 e 15h30 - Atividades na Praça
Bertholdo Guesser.

• Participação pode ser registrada pelo
telefone 3379-1203

• Corupá
• Disputa contra Paulistana, Piauí. Meta
é movimentar 33% da população

• 8h30 - Abertura em frente da Prefeitura

empresas, escolas
• 9h30 - Secretaria de Educação

• Schroeder
• Disputa contra Urúpá, Rondônia.
Meta é 30% da população

-

,. 14h30 - Atividades em frente à prefeitura
• Participação pode ser corjtabilizada
pelo 3375-2154

.
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