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Morte em Schroeder

Feira do Livro

Exposições
atraem público

.

Evento na Scar também
tem mostras culturais e

históricas, como a "Viajante
do Tempo!", que reúne
anúncios antigos do
O Correio do Povo. PÁGINA·S.

Política
Lixo terá uma
atenção especial
Dieter Jarissen pretende
fazer uma ação ofensiva para
aumentar o recolhimento
de material reciclável.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÁGINA4

Somerval dos Santos, 19, morreu ontem à tarde depois de perder o controle da moto e bater contrá muro � poste. PÁGINA 17

Senai amplia oferta de ClITSOS

profissionalizantes na região
QUALIFICAÇÃO A entidade pretende oferecer mais de 15 mil vagas em toda a região
até o final deste ano, Com 700/8 das aulas gratuitas, o desafio é estimular o público a

iniciar os estudos em aprendizagem industrial ou nas áreas técnicas. PÁGINA 16
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DO LEITOR

Vzagem aPortland
A convite de Benyamin Faran Fard, presidente
fido Instituto de Planejamento de Jaraguá do
Sul e com o apoio financeiro do Hospital e Mater
nidade Jaraguá e Unimed - Jaraguá do Sul, tive
uma das oportunidades mais fantásticas de minha
vida. Na última semana conheci a cidade de Por

tland, no estado americano do Oregon. Ela é tida
como a cidade mais sustentável dos EUA.

Após uma semana tive a comprovação de que
realmente é uma cidade também maravilhosa.
Tudo nela está voltado para a conservação de ener
gia e para a mobilidade urbana. Não senti falta do
carro. Pude chegar ao Hospital da Oregon Health
and Science University (OHSU) de metrô de su

perfície. Após conhecer o prédio de ambulatórios
da universidade subi, através de um teleférico, até
o hospital que fica no alto de uma colina, tal qual o
nosso Hospital Jaraguá.

O OHSU é uma grande instituição de ensino e

pesquisa. Ela agrega 13.542 empregados, 2.721 es

tudantes e atua em 4.500 projetos de ciênciabási
ca e pesquisa aplicada. Tem também um dado im

portante: um rendimento anual de US$ 2 milhões.
E o que a OHSU tem a ver com Jaraguá?

- Na última quarta-feira, o prefeito Dieter Jan
sen e o prefeito de Portland, Charlie Hales, assi
naram um documento estabelecendo parcerias
entre nossas duas cidades. Desta forma será possí
vel firmarmos um acordo com a OHSU para envio
dos profissionais da área da saúde de nossa cidade
para estágios e programas de fellow naquela insti
tuição, como também receber profissionais e estu
dantes para conhecerem nossa realidade.

. Sonho! Diriam alguns. Pode ser, mas como di
ria o ditado: se temos de sonhar, que sonhemos
alto. A realidade só depende de nós, na cortcretíza
ção da parceria. O caminho está aberto.

• Dr. Douglas CorreaAnjo - Coordenador do Centro de
Estudos e PesquisaHospital eMaternidade Jaraguá

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraê i-edacao@ocon-eiodopovo.com.br

C pá
Concurso de acordeão

A Escola de Música Jazz Band Elite pro
move o primeiro Concurso deAcordeão. Ele
será realizado na festa junina da Escola de
Música, no dia 29 de junho, no Salão Pa

roquial São José, às 20 horas. Os critérios
de avaliação são: capacidade técnica, inter
pretação musical, criatividade e capacidade
específica em explorar o potencial completo
do Acordeão. Haverá premiação para o 10
ao 30 lugar. As inscrições estão abertas até
26 de junho na secretaria da escola, das 8h
às 12h e das 13h às 17h.

Hoje é um dia do calendário co-
.

mercial, não do "calendário"
dos melhores afetos. Os melhores
afetos não têm datas marcadas no

calendário comercial, têm, isso sim,
o espaço de todas as horas, afinal,
quem rege esse calendário é o cora

ção. - Cruzes, Prates, que coisamais
brega, bah, não esperava isso de ti!

Pois é, leitora, eu também me

surpreendo, mas não deixo de sem
pre buscar o Norte Existencial, que
é essa nossa procura patológica pela
felicidade. Hoje é o Dia dos Namo
rados, é isso? Pois vi esta semana

-

gente jovem e mais velha compran
dó presentinhos, dar o presentinho
é obrigação que "prova' a afeição, já
nem digo amorpor que esse coitado
anda sumido das prateleiras huma
nas. Andamos comprando e ven

dendo genéricos do amor, ..

COMENTÁRIO

Elas e eles

lUIZ CARLOS PRATES

Falei em amor? Entãome diga,
quanto tempo dura o amor? Não
me venha com aquela história de
que seja eterno enquanto dure,
bobagem, o eterno dura para sem
pre. O que quero dizer é que esse

"amor" hoje celebrado não passa,
mais das vezes, de um formidável
equívoco, um distúrbio da percep
ção. Quem ama hoje amará ama

nhã; claro, senão houver pedras
no caminho do amor.

Os eternos apaixonados "de

hoje" trocam presentes, chamam-se
por apelidinhos carinhosos, é aten-

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2013

ção para cá, atenção para lá, mas
até quando? Até casar. Até os dois
ou três primeiros dias de casamen

to, depois disso vem o tolerar-se, o
acomodar-se, o fastio do tédio, do
repetitivo. Desaparecem: os apeli
dinhos, somem as mesuras, os cui
dados e as admiráveis' valentias em
nome do amor... Não houve uma ra
zão bem especial para o fastio, para
a acomodação, e já estão um virado
para cada lado na cama? Não era

amor. Amor exige tempo, intimida
de de conhecimentos e descobertas,
quase uma necessidade de alma de
um pelo outro ... Vou parar por aqui,
acho que bebi demais .. -- Ora bolas,
Prates, o pessoal se amassa na bala- .

da, vai para atrás do muro da igreja
e no dia seguinte estão juntando os

panos e tu me vens falar de amor?
Devesmesmo terbebido...

As gurias são muito burras, elas que me perdoem.
Todas tinham que dar por presente de Dia dos Namo
rados livros. Só livros. Claro que há os leitores famintos
por páginas e páginas, mas são poucos. Elas tinham que
dar a eles só livros, fazê-los, mordendo o lábio, sorrir
com o presente, mas não saber bem o que fazer com ele

depois que elas fossem dormir. E quanto ao presente
deles para elas, ah, seria tambémmuito especial: livros,
só livros. E ver a cara que elas iam fazer... Credo!

penas, "interprete" a lei, quase sempre atenuando-a
em favor dos bandidos e, mais das vezes, relevando
a, por exemplo, em favor dos abjetos condenados do
Mensalão e outros graduados da política nacional.
Guris bandidos nem se fala, fazem o que querem e

ninguém os reprime, ninguém os ferra. Depois não
se queixem se um "índio da guampa torta" vier a pu
xar a espada. Ou o medo é devolvido aos bandidos
ou ... Aguardemos ...

• Bandidagem
Desapareceu das ruas do Brasil o medo. O medo

"nos" bandidos. Eles não temem mais nada e é aí
que está todo o xis da questão: É preciso que a "jus
tiça" devolva o medo aos bandidos. Não é aceitável
que o milionário poder judiciário brasileiro atenue

• alta dizer
Não administre a sua empresa tratando a todos por

igual, eles não são iguais. Vale para o trato com as pes
soas que nos cruzam pelo caminho todos os dias. A cada
um segundo suas obras e valor. De outro modo, perde
mos e os "pequenos" crescem de modo indevido. Ferro
nos que não merecem mais quê isso.

PIQUENIQUE NA FEIRA
_

A participação de estudantes das escolas de Jaraguá do Sul e
região na Feira do Livro, na Scar, chama a atenção. Entre a visita aos

estandes f! assistir às apresentações de contos de histórias, eles
aproveitam o espaço para um recreio comunitário.
t t • I

. H I Li

ERRATA:
• A foto das páginas 4 e 5 da edição
de ontem é do fotógrafo Lúcio Sassi

• Conforme notícia veiculada no dia 17
de abril, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, esclarece que a meta
"Estudo para o aumento de vagas
nos CMEI'S", conforme anunciado
entre as metas prioritárias dos 100
primeiros dias de governo não está
de acordo como divulgado. Trata-se
de um evento contínuo na gestão
e que é objetivo de estudo para
todo o período da administração,

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N' 3215
17 - 29 - 30 - 40 - 80

LOTOFÁCIL
SORTEIO N' 916
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 07- - 11 - 13 - 14
17-18-19-23-24
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CHARGE EDITORIAL

Experiência TW exterior
. para [araguá do Sul

MADAMETIDA
CONSELHEIRA
AMOROSA

�

o BIt\1QC.Ul-O MENO�
É?ARAOLAA�
os DEFE.lTOS,.
o (:)RANDE I AS
QL\AL..\DA.OES .' {""\prefeito Dieter Janssen retomou en

Vtusiasmado com o que viu da viagem
de dez dias pelos Estados Unidos, Dina
marca e Suécia. A experiência na cidade
americana de Portland, que conseguiu
reverter um quadro em que era classifi
cada como uma das mais insalubres para
viver por causa de problemas ambientais
e poluição, chamou a atenção pela orga
nização e mobilização social em busca da
sustentabilidade e desenvolvimento urba
no de qualidade.

Já na Suécia e Dinamarca, o prefeito
recebeu uma aula de eficiência na gestão
do lixo e na transformação do mesmo em
energia. Também testemunhou o bom
uso de ciclovias e como a população des
ses países está culturalmente adaptada a

modelos de transportes que, infelizmente,
são vistos como alternativos para muitos
brasileiros: ônibus, bicicleta emetrô.

Dieter Janssen também sentiu uma

ponta de satisfação ao perceber que o pro
jeto que ele pretende adotar em Jaraguá do
Sul segue algumas dessas ações vislumbra
das na viagem. O prefeito conta com uma

equipe técnica muito boa no Instituto de
Pesquisa e Planejamento (Ipplan).

"
Para esse dinamismo sair do

papel são n-ecessários recursos.

É desse setor que irão surgir as prin
cipais propostas inovadoras para colocar
a cidade num patamar diferenciado de

organização. O desafio é grande. Para esse

dinamismosairdo papel são necessários re
cursos e superar a burocracia. Vontade de
mudar para melhor é o que não falta. Es

pera-se que as boas ideias se tomem reais.

Fale conosco
* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necessariamente o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores .

r(i,� O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe.estejorno!para outro leitor.

• Diretór: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes. redacao@oc?rreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9149-9771' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112

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

t OBITUÁRIO " As �nst�laç�es esportivas
sao as corsas menos

importantes. O que vale numa

Olimpíada é investir em

transporte e revitalizar
áreas degradadas.

Fotografia
Mostra revela a
temática das águas

Continua aberta para visitação, no Mu
seu Histórico Emílio da Silva, a exposição
temporária "Jaraguá das Águas". A temáti
ca reflete o meio ambiente. São registros da
hidrografia da região, que chamam para a

importância da preservação deste recurso.
O trabalho conta com a participação das
artistas Valdete Hinnig e Cristina Pretti,
além de Inácio Carreira. As fotografias
são de Andréia Mari Bortolini. O Museu
Histórico Emílio da Silva fica na Avenida
Mal. Deodoro da Fonseca, 247 - Centro. O
horário para visitação do espaço é: de terça

. à sexta-feira, das 8h às nhao e das 13h30
às 16h30. Aos sábados, das çh às 12h; aos
domingos, das lSh às 18h.

Do prefeito cio Rio de

Janeiro, Eduardo Paes,
ao comentar como

avalia os investimentos

para as Olimpíadas de
2016 na cidade.

• GENI DASILVA FAGUNDES morreu no sábado, dia
8; em Jaraguá do Sul. Ela tinha 73 anos e deixou enlutados

filhos, noras, netos, bisnetos e irmão. O sepultamento foi
realizado no domingo, no cemitério daVila Lenzi.

• PAUllNA BISONI DUTRAmorreu no sábado, dia 8,
em Jaraguá do Sul. Ela tinha 87 anos e deixou filhos, genros,
noras, netos, bisnetos e demais parentes, O sepultamento foi
realizado no cemitério da Vila Lenzi.

.

• ANDERSONCARLOS RAULINO morreu no sábado,
dia 8, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 33 anos e deixou

enlutados pais, filhos, irmão, tio e amigos. O sepultamento
foi realizado domingo, no cemitério Barra do Rio Cerro.

• ANTONIOVALDEMIRSALVADORmorreu no

sábado, dia 8, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 40 anos e deixou

enlutado mãe, filhos, irmãos e amigos. O sepultamento foi
realizado ontem, no cemitério de Nereu Ramos
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PLENARIO
ViageDl terá consequências práticas
Em coletiva de imprensa na manhã de

ontem para divulgação da viagem que
fez a Portland, nos Estados Unidos, e à
Suécia e Dinamarca, na Europa, o prefei
to Dieter Janssen (PP) também anunciou
algumas medidas que começam a ser co

locadas em prática já nos próximos dias. A
primeira delas é uma ofensiva que visa au
mentar o recolhimento do lixo reciclável.
Hoje, apenas 3% do que poderia ser rea

proveitado tem o destino correto no mu

nicípio, enquanto que, em muitas cidades
da Europa, o índice chega perto dos 50%.
É dinheiro que acaba indo parar no aterro
de Mafra, isso sem falar na questão am

biental, a mais importante delas. Prova
velmente no início de julho a Fujama deve
entregar em cada residência uma sacola
verde, específica para colocação do lixo re
ciclável. A ideia final é que, em médio pra-

Agora,de
bicicleta

No que depender do prefei-
.

to Dieter Janssen, o carro vai
ficar cada vez mais na garagem.
Se antes da viagem que fez, ele
dava preferência em utilizar o
transporte coletivo durante a

semana, agora o prefeito aderiu
à bicicleta. Aos secretários, on
tem, ele indagava: "você ainda
usa carro, coisa ultrapassada,
tem que gastar e ainda polui".

Observações
de ciclista

Ao ir de bicicleta para Pre

feitura, Dieter Janssen sentiu
falta da ciclofaixa e vivenciou
os perigos que enfrentam, fora .

da área central, aqueles que se

locomovem de magrela. A pro-
. posta é expandir o modelo dos

37 km atuais para 85 km até
o fim do governo. Na Walter

Marquardt, a ideia é, depois da
abertura da ponte do Curtume,
transformar a via em mão úni

ca, dando espaço para as bici-
. cletas e desafogando o trânsito.

zo, o município adote- a diferenciação de
cores das sacolas para que os caminhões
possam recolher o materialno mesmo dia
e com maior frequência, diferente do que
ocorre hoje. Dieter deixou claro que omo

delo atual é incompatível com uma cidade
como Jaraguá do Sul, inovadora, empre
endedora e que busca a sustentabilidade.
"Gastamos R$ 10 milhões por ano para
levar nosso lixo paraMafra, isso comprova
que não reciclamos, se alcançarmos o índi-·
ce dos países desenvolvidos, vamos redu
zir o custo pela metade", compara.

Outra ação que deve ser tirada do papel
em breve é a criação de um local específi
co para depósito de materiais que não são
recolhidos pelos caminhões daAmbiental,
como sofás velhos, geladeiras sem funcio-

. nalidade, entulhos e etc... Apesar de im
portante, o programa Aqui eu Moro, Aqui

eu Cuido, não consegue suprir a demanda
dos munícipes, pois passa apenas uma vez
por ano em cada localidade.

O projeto em longo prazo é tirar a usi
na de lixo do papel. Um estudei está sendo
feito pela Amvali para avaliar qual é o tipo
de material produzido pelos municípios da
região. Também está em' andamento uma

negociação com a Prefeitura de Joinville,
para que a usina seja conjunta, o que via- .

bilizaria a implantação dela, com custo pro
jetado em R$ 200 milhões. "Ninguém está
pensando em projeto faraônico, eu também
tinha minhas dúvidas sobre a viabilidade
disso antes de conhecer o sistema. Pensava:
será que é viável queimar lixo para produ
zir energia? Agora não tenho dúvidas que
é este o futuro. Deixar como está é que sai

caro", ponderou o prefeito, rebatendo as

desconfianças sobre o modelo.

EDUARDO MONTECINO

Jaime Negherbon (PMDB) entregou o cargo e a caneta ontem para o prefeito Dieter
.Janssen (PP). Agradeceu a confiança e fez um balanço dos 16 dias em que ficou como titular.

Juraszelt é cotadoDesapropriação judicial
Procurador Raphael Rocha Lopes está acionando a

. Justiça para resolver o impasse envolvendo a ponte do
Curtume Schmidt, A estrutura já estápronta, mas a aber
tura do acesso depende da desapropriação de uma área ao
entorno. O proprietário não aceita a negociação pelo va
lor oferecido pela Prefeitura. A tese de que o bem coletivo
está cima do particular deve prevalecer.

Natália Petry (PMDB) terá que ser substituída também na li

derança de governo na Câmara. Papel que vinha cumprindo muito
bem e que não é para qualquer um. Como se diz na linguagem po
pular, é preciso aguentar o tranco, na alegria e na tristeza. O mais
cotado é Eugênio Juraszek. Ele se reúne nos próximos dias com o

colega Arlindo Rincos e com o presidente da sigla, Ademir Izidoro,
para conversar sobre o assunto.

QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2013

EM FOCO
Na coletiva ontem, Dieter
Janssen chamou a atenção
para alguns números. Em

Copenhague, por exemplo, 70%
das pessoas têm carro, mas

apenas 20% delas utilizam o

automóvel no dia a dia. O restante
acaba optando pelo transporte
coletivo, ou pela bicicleta.

• • •

Comitiva jaraguaense também
ficou impressionada com o sistema
de aluguel de carro elétrico em

Portland, nos Estados Unidos.
Os veículos ficam espalhados
pela cidade e com a chave na

ignição. Quem precisa utilizar,
passa o cartão e pé na estrada.

• • •

Em bairros afastados da área central
de Portland, algumas escolas têm o

espanhol como idioma oficial, resultado
da forte imigração. O inglês é a segunda
língua. É o modelo destas escolas que
deve ser adaptado para as' instituições

municipais em Jaraguá dó Sul.

Natália
confirmada

Dieter Janssen (PP) confir
mou ontem a intenção de no

mear a vereadora Natália Petry
(PMDB) para Secretaria de As
sistência Social, conforme acor

do com PMDB. A oficialização
deve acontecer nos próximos
dias. No lugar dela na Câmara
entra Vitório Lazzaris.
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EDUARDO MONTECINO

Mostra "Viajante do Tempo!", do jornal O Correio do Povo, chamou a atenção de Ana Terezinha e Ana Peng (D)

,..,

FEIRA DE EXPOSIÇOES
FEIRA DO LIVRO

Além de shows musicais, espetáculos de teatro e venda
de livros, a Feira traz exposições com contexto histórico

A l�� das obras lite-
1"'lranas, as exposiçoes
também chamam a aten

ção na Feira do Livro. Uma
delas chama a atenção pelo
resgate histórico. Anún
cios publicados no jornal
O Correio do Povo durante
um período de meio século

ganharam espaço na baga
gem da exposição ''Viajante
do Tempo!". Amostra itine
rante está aberta aos visitan
tes do evento na entrada do
Centro Cultural da Scar.

"Conta a história da ci
dade. Se eu morasse aqui,

. iria identificar "coisas do

passado, provavelmente
até daminha família", disse

a visitante AI}a Terezinha

Peng, de Florianópolis,
Os quatro expositores

revelam notas e anúncios

antigos publicados no jor-
,

nal no período de' 1919 a

1969. O material está di
vidido em temas. O painel
"Propaganda é a alma do.
negócio" mostra anúncios

dos. serviços oferecidos na

época. No intitulado "Lazer
e Sociabilidade" estão as

chamadas de teatro, apre
sentações circenses e cine
ma. No painel "Aparência e

Saúde" apresentam as pro
pagandas os medicamentos
e de especialistas em curas.

Já o tema "Produção e Con-

sumo" revela publicações
sobre as primeiras ativida
des industriais na cidade.
O resgate histórico foi feito

pelas historiadoras Silvia
Toassi Kita e Ellen Annuse
ckBona.

11oradora de Jaraguá
do Sul há uma década,
Ana Peng, 29, atentou-se

às antigas regras da língua
portuguesa. Diferente da

propaganda atual - onde a

mensagem é mais simples e

direta - os antigos anúncios
continham grandes textos

com descrições dos produtos.
Segundo a historiadora

Ellen Annuseck Bona, os

visitantes ainda podem en-

AS EXPOSiÇÕES LITERÁRIAS DO SESC
Nos arredores doGrande

Teatro, o Sesc exibe duas ex

posições que integram a pro
gramação da Feira do Livro.
"DomQuixote" e "Tempo de
Almanaque" estão abertas à

visitação gratuita até o dia 16
de junho, no quarto piso do

Centro Cultural.
Em 14 banners, amostra

. literária narra as aventuras

de Dom Quixote e seu fiel
escudeiro Sancho Pança.
Os pequenos textos, acom

panhados de ilustrações,
apresentam o enredo cô-

mico publicado por Miguel
de Cervantes Saavedra em

1605. Além dos banners, a

exposição traz intervenções
de uma atriz que interpreta
o "cavaleiro da triste figura".

Na sala ao lado, é "Tem
po deAlnfanaque" . Os expo-

contrar informações sobre o
contexto daquela época nas
entrelinhas. Um exemplo
está na seção de "Aparência
e Saúde", onde o anúncio
de uma parteira esclarece o

conflito que existia com as

farmácias e osmédicos.
"É interessante obser

var as palavras. A Casa To
bias era o rei domarketing,
eles usavam trocadilhos
nas frases", disse Ellen.

A exposição ''Viajante do
Tempo!" seguirá para outros
espaços da cidade. No dia 10
de julho a mostra será inau

gurada na sala Amadeus
Mahfud, no Museu Históri-
00 Emílio da Silva.

sitores e catálogos reúnem
exemplares de almanaques
veiculados no Brasil desde a

década de 30. A mostra, de
circulação nacional, esteve
na Festa Literária Interna
cional de Paraty (Flip), no
Rio de Janeiro, em 2011.
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PROGRAMAÇÃO De HOJE
• 9h - Abertura dos estandes
• 9h15, 10h, 14h15 e 15h - Na estação do

coração· Maratona de Contos Sesc· Ângela
Finardi (Joinville) - Grande Teatro

• 9h40min e 14h40min - Mostra Nueva Mirada
. Os Crocodilos (Iegendado)-· Pequeno Teatro
SCAR (Classificação: 11 anos)

• 19h - As palavras cantadas, com Zeca
, Baleiro - Grande Teatro
• 21h - Encerramento das atividades

ENTREVISTA

.:••:• .:. ZEC BALEIR
• Hoje, às 19h, no Grande Teatro da Scar

Ao longo da carreira, o
músico ZecaBoleiro com

pôs 12 discos e seisDVDs.
É autor do livro ''Bala
naAgulha: Reflexões de
boteco,pastéis dememória
e outrasfrituras", ''Vida é
um souvenirmade inHông
Kong" epretende lançar
mais livros.Nessa entre
vista ao OCP elefala sobre
a influência da literatura
no seu trabalho musical.À
noiteZeca estará na Scar.

oCorreio do Povo - O
tema da sua fala na Fei
ra do livro é "As Pala
vrasCantadas". O que te
motiva a escrever?

Zeca Baleiro - O mes

mo que me motiva a com

por - a vida e seus labirin
tos, os amores, infortúnios,
alegria e tristeza, a mágica
e o absurdo da vida. A can

ção é uma forma de litera
tura também, por isso não

vejo divórcio entre a poesia
literária e a poesia da músi
ca, que é um tema que está

sempre na pauta.
OCP - Como se dá o

processo da escrita? É
um compositor discipli
nado ou não importa o

lugar nem a hora?
_

'. Baleiro - Sou caótico"
nada' disciplinado. Natu
ralniente tenho a capacida
de de, mesmo no meio do
caos, me organizar mental-

.

mente e fazer o que faço. Do
contrário, não conseguiria
finalizar nada (risos):

OCP - Sobre os teus

dois livros, como eles

surgiram?
Baleiro - O "Bala na

Agulha" é uma compilação
de textos que escrevi nomeu
site de 2005 a 2010. Resolvi
lançar .atendendo aos pedi
dos do público e também
porque julgava digno de

publicação. O outro, ''Vida é
um souvenir made in Hong
Kong", é uma iniciativa da
editora da UFG (Universi
dade Federal de Goiás) e é
um livro de arte, mais grá
fico, em que o artista brasi
liense RogerMelo faz inter
venções sobre, algumas de
minhas letras.

OCP - E o que você
gosta de ler?

Baleiro - Gosto de ler de
tudo. Aprendi isso com meu

pai. Tem alguns autores que
memarcaram,mas assuntos

preferidos não. Gosto muito
de Graciliano Ramos; Ma
chado, JoãoAntônio,Murilo
Rubião. Umuita poesia bra
sileira - Drummond, Murilo
Mendes, João Cabral. Dos

. clássicos, gosto de Baudelai
reeCamus.
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Defeitos + Qualidades OR
SENTIMENTOS Terapeuta ajuda casais a terem mais qualidade na relação e também a valorizarem a própria descoberta pessoal

Heloísa Jahn

"sabe, quando a felicidade invade quando
pensa na imagem da pessoa. Quando

lembra que seus lábios encontraram outros

lábios de uma pessoa. E o beijo esperado
ainda está molhado e guardado ali." O tre

cho da canção "Sei", do músico Nando Reis,
representa o que muitas pessoas já viveram
ou ainda vão viver: o amor. E neste dia 12

de junho, Dia dos Namorados, ele está em

evidência maior ainda.
"Não existem fórmulas para o amor, mas

conhecer a pessoa amada é um dos primei
ros passos 'para que o relacionamento dê
certo". É isso que acredita a terapeuta e as

tróloga, Malu Krelling, que defende que a

partir domomento que você conhece e acei
ta os defeitos e qualidades da outra pessoa é

que surge o amor. "Quando você enxerga os

defeitos, você trabalha para superar eles e vi
ver o amor sincero", diz.

No início de uma relação, todos os senti
dos estão à flor da pele. Os defeitos do par
ceiro ficam escondidos e só enxergamos as

qualidades: Com o passar do tempo, as con
trariedades surgem e, muitas vezes, surpre
endem os casais. Se uma pessoa não entende
o que se passa com a outra, as brigas come
çam e o clima entre o casal começa a esfriar.

Para os mais esotéricos e alternativos,
uma forma para se autodescobrir e identificar
as situações que geram os atritos é através do

mapa astral. Malu explicaque ele é feito a partir
da data e hora exata de nascimento e é indivi
dual. "Omapamostra as tendências positivas e
negativas na vida da�oa. Quando o casal faz,
cruzamos as informações de cada um para
ver onde os conflitos surgem", afirma.

A terapeuta define que os relacionamen
tos sejam eles em família, em namoros ou

casamentos, são a maior forma de evolução
do ser humano. "Trazemos bagagens de ou
tras relações e elas interferem na relação.
As mesmas coisas que atraem um casal,
podem ser os motivos da separação", alerta.

EDUARDO MONTECINO

EVOLUÇÃO A terapeuta e astróloga, Malu Krelling, diz que a partir do momento em

que os defeitos e as qualidades da outra pessoa são aceitos é que surge o amor

,"*'

CONHECIMENTO Ariani e Jorge fizeram o mapa astral e o
resultado ajudou a melhorar a relação e a descoberta pessoal

Compreender
•

para VIver
o amor

Há 14 anos o casal de enge
nheiros Ariani Franco Contim,
38 anos, e Jorge Luis dos San

tos, 37 anos, dividem o mesmo

teto. Casados e com dois filhos,
.. -

eles prezam pela compreensão
e a cumplicidade na relação. Os
dois se conheceram na época da

faculdade, se tornaram amigos
e a amizade se transformou em

amor. A convivência resultou em

várias afinidades e a relação foi
cada vez mais se fortificando.

O casal acredita na força dos
astros e no estudo das compa
tibilidades através do mapa as

tral. Ariani foi a primeira a fazer
o mapa, depois o marido aderiu
à experiência. Eles cruzaram as

informações que cada um obteve
e descobriram melhor um ao ou

tro. "O segredo de uma relação é
.

o quanto você conhece do outro.

Conhecendo, você compreende
e enxerga melhor o lado do seu

parceiro", afirma Ariani. Para ela,
aprender sobre si e dividir com

o companheiro foi fundamental
para que um ajudasse o outro a

enfrentar as limitações.
O engenheiro Jorge defende

que através do diagnóstico das

preferências individuais o casal
esclarece situações do modo de .

agir e pode amadurecer. "O pri
meiro passo é a percepção, de
pois você trabalha para corrigir o
que não acha legal em ti e forta
lece o que você tem de bom, para
melhorar a forma de agir", diz.

'}
)

. I
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Elyandria Silva · Escritora

A. •

Q
.
eliandriaas@yahoo.com.br

Para você, com amor!
Não pretendo falar de bombons,

ursinhos de pelúcia, buquê de
flores. Presentinhos contribuem e são

esperados num dia como hoje. Quero
falar do amor verdadeiro, daquele amor
que cuida, que protege até mesmo do
próprio amor quando se tem medo
de amar. Encontrar a cara metade, a
metade da laranja, a tampa da panela,
eis um dos sentidos da vida, eis uma
das maiores buscas do ser humano.
Amar e ser amado! É o que se quer, é
o que se precisa. E para aqueles que
dizem que querem ficar sozinhos, no
fundo, querem sim um Grande Amor'

,

que os tire da insanidade do mundo,
das imperfeições da vida, um amor

que imploda as incertezas e as tristezas
e os arrastem por caminhos de dor e
prazer. Desejamos amores que nos faça
entender que valeu a pena estar aqui,
nem que seja de passagem.
Só que esse negócio de amor é
complicado. Depois que mistura amor

com paixão então, nem se fala. Para
amar e ser amado há que se tornar

aprendiz, ter humildade, guardar o
orgulho, visitar o outro por dentro
mesmo não gostando do que vê. Tem

gente qué passa a odiar para não morrer
de tanto amar. A construção e lapidação
de si mesmo a quatro mãos, pilares que
se erguem na convivência com atitudes

Clique animal

e não só com palavras porque palavras,
vez ou outra, o vento carrega.
Era uma vez .:. ele olha, ela olha, os
olhares se cruzam, se encontram, os
olhos se beijam, demoradamente. O
silêncio os protege de todo o resto,
daquele resto que não importa, do
resto que, naquele momento, quando
se está apaixonado, não combina com
o amor. As mãos, ah, as mãos, elas
chegam depois. As mãos se buscam, se
tocam, se entrelaçam, afoitas, medrosas,
curiosas. Tudo o que o outro faz e diz
conquista, enfeitiça. O tempo passa
rápido demais para quem quer estar

junto o tempo todo. Os beijos não-são
suficientes. Os Eu Te Amo são repetidos
exaustivamente. A vida 'para, o coração
acelera e anda como um louco em busca
de sua droga, o outro. Assim são os

namorados iniciantes. Assim começa
uma bela paixão!
Em 2013 talvez não combine mais
o tão esperado: "Você quer casar
comigo?". Mais comum e fácil dizer
"Você quer morar comigo?". Está
valendo, mas um aviso aos moçoilos
de plantão: as donzelas apaixonadas
ainda esperam que os marmanjos
príncipes façam a avassaladora

pergunta para dar início ao conto

de fadas do amor "Que seja eterno
enquanto dure"!

Hoje é o dia em que namorados,
amantes, casais se homenageiam com

. presentes, juras de amor, aumentam as

doses de tesão para que nada dê errado.
Um dia perfeito para dizer o que há de
melhor, as mais belas palavras. E para
quem não sabe o que e como falar uma

ajuda de Fernando Pessoa. Use e abuse
das palavras dele! Para você, com <;lmor:

. "Quero ser o teu amor amigo. Nem
demais e nem de menos. Nem tão longe
e nem tão perto. Na medida mais precisà
que eu puder. Mas amar-te semmedida
e ficar na tua vida. Da maneira mais
discreta que eu souber. Sem tirar-te a

liberdade, sem jamais te sufocar. Sem
forçar tua vontade. Sem falar, quando
for hora de calar. E sem se calar quando
for hora de falar. Nem ausente, nem
presente por demais. Simplesmente,
calmamente, ser-te paz. É bonito ser

amor amigo, mas confesso é tão difícil
aprender! E por isso eu te suplico
paciência. Vou encher este teu rosto de

lembranças. Dá_-me tempo de acertar
nossas distâncias ..."

"
Desejamos amores que nos faça
entender que valeu a pena estar aqui,
nem que seja de passagem.

FILHOTES Estas fofuras têm dois meses, são dóceis e brincalhões.
Para adotá-los, entre em contato, com Mariângela através do 3374-1595

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2013

12/06
Ademir Kackbarth
Adilson Kekes
Bruna S. Kanchen
Celso L. Vanvossen

'

Daniel V. Motter

_ Edgar Romig
Emanuelle C. Vieira
Erich B. Neto
Fátima da Silva de Freitas
Ilda M. da Rocha Amaral
Janete Maria K. Butzke

Johnny Gois
Juliano R. de Souza

Kailany Dzonik
Karoline Strutz
Kátia Satler
Luciane I. dos Santos
Maiara de Souza
Márcia D. Rother
Márcio Braatz
Natália T. Felesbino
Natanael Volz

Osvaldo Bennert
Patrícia de Souza Giosele
Rafael Reitz -

Rayan Scaburri
-

Regiane Rodrigues
Rejane Guilardi
Rosemar.i Marcelino
Sebastião Heck
Sebastião Jose Backes

Solange Gasperi
Tiago Estof
Valdir Riedtmann
Vanderleia Pinheiro

Verônica Giacomelli
Willan Pablo Piechontcoski

• Maguila - Ex-pugilista
• Adriana Lima - Modelo
• Xandy - Cantor

Curiosidade'
12 de junho ...

... é o 1630 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 202 para acabar o
ano. Dia dos Namorados.
Dia da Paz no Chaco
feriado no Paraguai.Dia
Mundial contra o Trabalho
Infantil.Dia do Pastor -

para os evangélicos (20
domingo de junho). Dia
de São Gaspar Bertoni -

"Apóstolo dos jovens" e
de Santo Onofre - Eremita
que viveu no Egito no

final do século IV .

Fonte:Wikipedia
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Dia dos Namorados a três
Dia dos Namorados ... e os apaixonados que

rem passar esta data juntinhas, certo? Mas e o

bebê? Levá-lo junto ao passeio de comemoração
pode não ser uma escolha das mais românticas, .

mas é possível ter um momento especial ao lado
de seu parceiro e de seu filho. Afinal, são as pes
soas mais importantes da sua vida. A data pode
ser esticada para o final de semana.

• Uma viagem em família para um lugar onde
vocês não conheçam. Serra ou uma praia podem

ser divertidos.
• Faça um jantar a três, encomende uma co

mida especial, tire as louças.de festa do armário,
curta o jantar na mesa com seu filho.

• Outra ideia'é dar uma esticadinha até a ci
dade vizinha de Pomerode, visitar pontos turís
ticos, parques e o zoológico.

Depois quando seu bebê for dormir, aprovei
te o resto da noite. Abra um bom vinho, coloque
umamúsica e namore bastante!

Os tipos de parto
Depois de passar pelas fases de enjoas, tonturas e cansaço, vem aquela temporada
de tranquilidade. Você tem várias semanas para pensar no nome do bebê, montar
toda a estrutura para recebê-lo e, claro, se preparar pará o momento mágico do
nascimento. Essa, sim, é uma ocasião que merece cuidados muito especiais, afinal,
corno é que você deseja que seu herdeiro chegue ao mundo? Existem diversos
outros tipos de parto, que podem" (ou não) trazer benefícios para a mãe e o bebê.

.

• Parto normal - É o método mais aconselhado. Para que ele aconteça, é pre
ciso que a mãe apresente contrações e.dilatação do colo do útero. Com exercícios de

respiração e muita, mas muita força, o bebê não demora a sair.
• Cesárea - Essa, apesar de ser totalmente cirúrgica, é a modalidade preferi

da pelas (atuais) gestantes. A cesárea é muito criticada por alguns médicos, porque
pode trazer consequências para o bebê, como dificuldades respiratórias, ou resultar
em infecção hospitalar.

• Parto Leboyer - Criado por um médico francês, esse tipo de parto é parecido
com o parto normal, só que bem mais zen, com trilha sonora e tudo. O ambiente deve
ser calmo, com uma boa música de fundo, de preferência clássica, com apagamento
de todas as luzes da sala, exceto o foco de iluminação do obstetra. O marido, ao invés
de ficar do lado de fora assistindo, também pode participar.

• Parto na água - Já pensou em passarpelo trabalho de parto em uma confor
tável banheira de água quente? Pois é. Esse tipo de parto é pouco praticado no Brasil,
mas tem seu lado bom, como o conforto e () relaxamento propiciados à mãe.

• Parto de cócoras - É baseado no parto indígena, mas sem precisar ficar no
chão da maternidade. Para expulsar o bebê, a mulher fica de cócoras, instalada em

uma cadeira especial. Nesse caso, a gravidade dá uma forcinha extra, ajudando na

saída da criança e diminuindo as dores.
• Parto natural - Acredite se quiser: em pleno .século 21, há pessoas que

. ainda preferem ter nenê à moda antiga, parindo em casa, sem anestesia e sem

intervenção médica.

Dicionário feito por crianças
A iniciativa de urn professor

colombiano de coletar de seus

.

alunos definições para verbetes
variados rendeu o livro "Casa
das estrelas: o universo conta

do pelas crianças". O que mais
tem chamado à atenção no li
vro é a parte dedicada ao dicio
nário, feito exclusivamente por
crianças. O livro foi lançado em

1999, mas só agora foi relança
do contendo informações co

letadas ao lado de 10 anos em

que o professor compilava as definições criadas por seus alunos.
A ideia originou-se após o professor ministrar uma lição aos

alunos, pedindo-os para definir a palavra "criança". O professor fi
cou satisfeito com o resultado - urna das respostas foi: "uma crian
ça é urn amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e vai dor
mir'mais cedo" - e desde então começou a registrar as respostas
das crianças. Veja alguns verbetes das crianças colombianas:

hlru:lh" .. lu-to ..... Javier Na r a njo

CaSa de las estrellas
... -u n i ver s e

contado

• Adulto: Pessoa que em toda coisa que fala, fala primeiro
dela mesma (Andrés Bedoya, 8 anos)

• Ancião: É um homem que fica sentado o dia todo (Ma
ryluz Arbeláez, 9)

• Água: Transparência que se pode tomar (Tatiana Ramírez, 7)
• Branco: O branco é uma cor que não pinta (Jonathan Ra

mírez,11)
• Céu: De ondesai o dia (Duván Arnulfo Arango, 8)
• Dinheiro: Coisa de interesse para os outros com a qual

se faz amigos e, sem ela, se faz inimigos (Ana María Norefía, 12
anos)

• Deus: É o amor com cabelo grande e poderes (Ana Milen�
Hurtado.g)

• Guerra: Gente que se mata por um pedaço de terra ou d€:l
paz (Juan Carlos Mejía, 11)

• Igreja: Onde a pessoa vai perdoar Deus (Natalia Bueno,
7 anos)

• Paz: Quando a pessoa se perdoa (Juan Camilo Hurtado, 8)
• Sexo: É uma pessoa que se beija em cima da outra (Luisa

Pates, 8 anos)
• Universo: Casa das estrelas (Carlos Gómez, 12 anos)
• Violência: Parte ruim da paz (SaraMartínez, 7 anos)

Que tal fazer essa experiência aí na sua casa também? Tenho
certeza de que você se surpreenderia com a beleza do que iria
ouvir! Fonte: "Livro Casa das estrelas: o universo contado pelas
crianças", de Javier Naranjo.

.
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Bom díal
Bom dia, urbe .sorrisol Hoje

é quarta-feira, dia 12 de junho. É
o Dia dos Namorados, tá ligado?
Data especial para curtir quem
você verdadeiramente ama. Se

guindo o fluxo, hoje à noite a ci
dade deverá viver uma verdadeira
avalanche em todos os sentidos:
bares, restaurantes, cafés, pubs
e mix relacionados. Vai super lo
tar! Aqui vão algumas dicas pra .

você não errar: Madalena Cozi

nha, Hotel Kayrós, Restaurante

Lehmann's, San Sushi, Cheers
Irish Pub, Aloha Pub e Confeita
ria Bela Catarina. Tiros certeiros!
Mas se preferir curtir o Dia dos
Namorados debaixo do edredom,
as dicas do colunista pra você
fazer bonito são: Domini Pizza,
Casa da Nonna, Pizzaria Rainha e

Center Lanches.

•
•

Âpq:!ó,
,t!V"!iI).>.I\I)_

�

MAURICIO HERMANN

COQUETEL Denize Marquard e Jandira

Buzzarello, no coquetel de inauguração da

loja Ninare, especializada em quartos infantis

•

•

HIVER A minha amiga
Caroline Tironi é grande
aniversariante de hoje

Feijoada
Neste sábado, 15 de junho,

os associados e convidados do
Beira Rio Clube de Campo po
derão aproveitar o espaço para
se deliciar com a tradicional

feijoada do Beira, a XI Fei

jobeira. O prato será servido
na pérgula da piscina. E para
acompanhar, música ao vivo.
Os convites estão à venda na

secretaria do clube por R$ 25.

Arrasou!
E o meu amigão, Djonatan,

da dupla Bruno & Djonatan,
arrasou, sábado, no palco da
Sociedade Diana, na la Macar
ronada daAdefig - Associação
dos Deficiente Físicos de Gua

ramirim. Garoto sangue bom!

'Pensando bem
"Faça a sua história, acre

dite nela, tenha fé e coragem
para fazer de seus sonhos a

'realidade, busque o próximo,
pois os'sonhos e as histórias

precisam de uma eternidade
de seres para tornarmos real".
(Leo Pinheiro)

Vai fazer
festaz .

Um dos chopes que vem se

,

'destacando pela qualidade e

sabor é o Sonnenbier. Nas fes
tas de bacanas, o poderoso néc
tar tem feito omaior sucesso.

De salão!
Dia desses uma amiga, e

defensora número um da tur- -

.

ma colorida, passou a maior
. saia justa num, salão de beleza
da cidade, qúando foi enqua
drada por uma senhora sobre
a opção sexual do filho. Sem

ninguém entender nada, aos

gritos, a "socialite" respondeu:
"Meu filho é homem e não se

fala mais nisso"! Ah, tá, no dos
outros é refresco!?

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Quem anda arrasando corações
é a gatinha, Sandra North, que
está deixando "balançada" uma
figura conhecida de nossa urbe,
bem no Dia dos Namorados.

Ai,ai, aí ..

.. .. ..

Hoie, na Epic Concpt Clube,
com a participação dos DJs

Diego Alvez, Felipe Adriano
e Léo Silva, rola a Festa dos

Solteiros.

.. .. ..

o industrial, Renato Freiberger,
e a filha, Thayse Freiberger,
fizeram bonito na 3ª Etapa do

Campeonato SCQM de Tambor
& Baliza, em Blumenau. Renato
trouxe bronze na categoria
Master e Thayse dois ouros

nos três tambores, categorias
Amador e Feminino.

f
KAy�ÓS
H O T E l

Niver da Carol
Hoje a minha darling e grande parceira, Carolina Tironi,

caps da Casa Mais Interiores, certamente é a aniversarian
te mais festejada da cidade. Parabéns, Carol! O meu desejo
você sabe: felicidadesmil pra você e sua linda e feliz família.

" Dia dos
Namorados

Erros são, no
final das contas,
fundamentos da

verdade. Se um

homem não sabe

o que uma coisa é,
já é um avanço do

conhecimento saber

o que ela não é.

CarlJung

"A recordação é o perfume da
alma. É a partemais delicada emais
suave do coração, que se desprende
para abraçar outro coração e segui
lo por toda a parte. Nesse dia dos

namorados, surpreenda seu amor

com um bom perfume e o faça re
cordar dos melhores momentos"!
É a dica da Le'Bru Perfumes, a sua
melhor opção para o dia dos namo
rados. 3373-5037.

TE CONTE

Estão super bacanas os dias
na 7ª Feira do Livro! Hoje, às
19 horas, no Grande Teatro
da Scar, tem as palavras
cantadas, com Zeca Baleiro.

.. Gelson, da Upper Donna,
está "botando fogo" na
coleção de inverno, cujas
peças estão evaporando

ENSAIO
A bela modelo
Carolina Schmitz,
no ensaio de inverno

para Revista Nossa,
edição de junho

Maratona
do amor

Tanto o Restaurante
Leh-mann's quanto o Ma

dalena, a Confeitaria Bela
Catarina e o San Sushi estão

preparados para receber os
casaizinhos românticos de
nossa urbe sorriso. Cardápio
especial, promoções e velas
devem compor a mesa. Ro-,
mantismo no ar. Anotem!

VARIEDADES
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G moagoncalves@netuno.com.br

Vaptvupt
S.e alguém é assim como

este colunista de papel, que
não consegue falar mais que
dois minutinhos no celular por
inabilidade das operadoras
sem que a ligação caia ou fique
cortando, cá pra nós ... Pense na
vantagem que essa falha téc
nica pode nos proporcionar:
nenhum mala agora desconfia

quando a gente desliga o telefo
ne na cara dele. Hehehe!

das araras. É o verão só

esperando esta liquidação
para ganhar araras e vitrines.

A próxima edição da
Revista Nossa Weekend virá
com cara nova. Aguardem!

• Com recheio da cantora
Wanessa Camargo, a Playboy
chegou às bancas. "Fiz as

fotos para agradar meu

marido, Marcus. A ideia de
ficar nua numa revista nunca

me atraiu". Como assim?!
..,.'

Foi o maior sucesso a 1 Q

Festa dó Trator,no último final
de semana, em Schroeder.

• Ajudem os hospitais. Um
dia você pode precisar deles.

• Com essa, fui!

SEU CARRO 1/2PARCELA
""'�����m�
RS 30.000,00 R$ 174,00*
R$�'4's.OOO:00 R$ 261,00*-&
R$ 70.070,00 R$ 406,00*
R$ 100.100,00 R$ 580,58*
RS 160.16Ô,OO "'R$ 774,22ffi
RS-240.240;ÔO R$ 1'.1'611

--I
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PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Amulher teimosa

o sujeito se casou com uma mulher que era teimosa que nem
uma mula. Depois.de dois anos de casamento, à beira de um ataque
de nervos, ele finalmente conseguiu convencê-la a consultar um
psicanalista.

Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem, uma ova! Precisei gastar todo o meu horário para

convencer o psicólogo que o divã ficava melhor no meio da sala!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Depois da Terra - Ficção -Dublado - Censura: 12 anos - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comédia - Legendado � Censura: 14 anos - Sexta,
segunda, terça e quinta-feira - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h, Sábado, domingo e quarta-feira -

sessões: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21hJO
ARCOPLEX3
• Faroeste Cabloco - Drama - Nacional - Censura: 14 anos - 14h20, 19h
• Velozes e Furiosos fi - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 16h30, 21 h1 °

JOINVILLE
.GNCGARTEN

� Além,da Escuridão: StarTrek (3D) -15:15- LEG
Ficção

• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:2017:5020:00
22:10- LEG - Comédia

• Depois da Terra - 13:00 15:00 17:00 19:15 - LEG -

Ficção
• Velozes e Fúriosos 6 - 21 :15 - LEG - Ação
• Odeio o Dia Dos Namorados - 13:30 17:40 19:45 -

NAC - Comédia
• Faroeste Caboclo -15:35 22:00 - NAC - Drama
'Se Beber, Não Case! P?rte 3 -15:2517:30 19:30

21 :50 - DUB - Comédia
• Faroeste Caboclo - ÜlO - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 16:20 - LEG - Ação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40 19:0021 :40 - DUB - Ação
• O Grande Gatsby (3D) - 16:00 18:4521 :30 - LEG -

Drama
• Reino Escondido (3D) - 13:50 - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - LEG - Ficção

,

• Reino Escondido (3D) - 15:15 - DUB - Animação
'Odeio o Dia Dos Namorados -13:1 017:2019:30-
NAC - Comédia

• Velozes e Furiosos 6 - 13:40 16:20 19:0021 :45 - LEG

-Ação
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:2515:30 17:40
19:50 22:00 - LEG - Comédia

Odeío o
Dia Dos
Namorados
Débora (Heloísa
Périssé) é uma
publicitária que sempre
privilegiou a carreira
em detrimento de
sua vida amorosa.
Entretanto, ambas
se misturam quando
ela precisa trabalhar
em uma importante
campanha para o

Dia dos Namorados
cujo cliente é Heitor

(Daniel Boaventura),
seu ex-namorado, que
foi dispensado por ela
de forma humilhante.
Diante desta situação,
ela ainda precisa lidar
com a inesperada
visita do fantasma de
seu amigo Gilberto
(Marcelo Saback).

Sudoku
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Fontes: Epagri e Tempo Ag.ora

Instável
Preencha um quadrado Q z SEXTA

IftS
_, MíN: 18°C9x9 com números de 1 a 9 (,)II
L

MÁX: 25°C
sem repetir números em = B Nublado

-

cada linha e cada coluna. Q
LUASfi)

• NOVA
.

Também não se pode 8/6
. -

.. ' Chuvoso

repetir números em cada .CRESCENTE 16/6 SÁBADO
quadrado de 3x3. CHEIA 23/6 MíN: 16°C � \ii .JJ

MINGUANTE 30/6 MÁX: 200C Trovoada

Palavras Cruzadas

Chove em

Santa Catarina
Áreas de instabilidade associadas
a passagem de uma frente fria que
sobre o Litoral e a presença de
uma cavado sobre o continente,
mantêm a instabilidade com chuva
de formamais persistente no Oeste
e Meio Oeste e, no decorrer do dia,
nas outras regiões catarinenses.

HOJE
"

Jaraguá do Sul
eRegião

.

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 17°C �
MÁ)(: 25°C .Parclaírnente

Nublado

VERTICAIS
1. Exato f (Ingl.) Patrocinador
2. (Pop.) Conflito, briga / Ferir
3. Novilha de menos de um ano / Desejo ardente e

intenso
4. As iniciais do ator e cantor Curi (1928-1995), de

"Assim Era a Atlântida" / (GíL) Conversa-mole / O
, semáforo possui três

5. Luta japonesa útil para atacar e defender / Em
boscada

6. Uma caçadora noturna de animais. selvagens e

domésticos / (Pop.) Xixi / Observatório Nacion�1
7. As quatro primeiras letras do alfabeto / Pomar de

limoeiros
8. Famoso desenho animado dos estúdios Disney /

.

Uma companhia aérea nacional
9. Grande artilheiro do futebol brasileiro, atualmente

deputado federal/Acúmulo de resíduos de comi
da que agarram no fundo da panela.

HORIZONTAIS
1. Nome genérico dos vermes do corpo
2. Unidade da Federação / Peça de madeira que sus-

tenta as ripas dos telhados
, 2.

3. A sigla inglesa para Spórt Utility Vehicles, os veí-
culos utilitários esportivos / Ainda agora

4. Bangcoc é a sua capital
5. Glândula mamária / O laurêncio, entre os químicos
6. O atar norte-americano Richard, de "Atraídos pelo

Crime" / Princípio regulador do comportamento
humano

7. (Mús.) Tocado, executado, por uma pessoa ape
nas f Brinquedo infantil que gira sobre sua ponta,
quando impulsionado por um cordel

8. (Gír.) Conversa / Uma glândula endócrina
9. Organização Política / Recipiente próprio para be

ber
10. Atividade comercial suspeita, em que geralmente

há trapaça
11. O maior deserto do globo / (Vegas) A cidade

norte-americana com os mais famosos cassinos 11

12. Zurro f Medida Provisória
13. Na ioga, posição assumida na tentativa de isolar 12

a mente da atenção das funções do corpo.

2. 3 4 5, 6 789

3

.� •
•
•

• •
• •

•
• •
• •

•
•

• •

4

5

6

7

8

9

10

13

,.ds.H 'oPywoH
'6 'W.! 'o�a1 !aH '8 'I.OW!l 'poqV 'L 'NO '!d!d '.uaIH '9 'O!'1001 '�1.Jl!0 'S 'sal

-(lO 'oJa1 'OI 'v 'euee 'RlaliA 'S )Radloe 'yn, '� 'losuodS 'Ojsnr '� :SIV311H3A
'R""S\f '€� �W 'O!aWO 'U

'Sl1l 'emos '�� 'EjelOofiaN 'or'odoo 'dO '6 'oWll '.Id 'S 'OYld 'OIOS 'L '!a1 'alae
'9 'H1'.jal 'S '.!puYI!el '�'W?oaH Ms 'E 'Olq!BO ')o '�'040!9' � :SI\fINOZIHOH

Ov;nlOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2013 VARIEDADES
OCP13

wWw.ocponline.com.br
I

)
!.

Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Alberto humilha Ester. Doralice se apavora ao ver Alber

to se divertir com a situação de Ester. Cassiano avisa a Taís

que vai viajar, mas não revela seu destino e pede que ela não
conte para ninguém. Ester-diz ao pai que fará de tudo para
destruir Alberto. Taís e Mantovani se beijam. Carol grava o ví
deo com o recado de Veridiana e seus netos para Maria AdOia.
Vanessa avisa a Ester que não foi encontrado nada de errado
nas contas da ONG e que o parecer da fiscalização foi positi
vo. Duque avisa a Mantovani que Cassiano foi atrás de Dom
Rafael. Mantovani manda Rodrigo, Ciro, Isabel e Amadeu para
o Rio de Janeiro a fim de proteger Cassiano. Cassiano procura
Dom Rafael no quarto do hotel e fica surpreso ao ser recep
cionado por Cristal.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Verônica consegue conversar com Érico. Jonas não deixa

Renata entrar no Cantai Wilson repreende Tito. Nancy tenta
contar para Damáris que Wilson está apaixonado por Charle

ne. Bento fica espantado ao saber que Charlene está apaixo
nada por Wilson. Glória e Eliseu se preocupam com a ida de

Filipinho e Rosemere para o Solar. Verônica fica impactada
com o que Érico lhe conta sobre Natan. Tina convence Bárba
ra de que pode protegê-Ia. Dorothy, Luz e Kevin querem que
Malu namore Bento de verdade. Amora reclama para Mau

rício de estar brigada com Bárbara. Brunetty foge de Damá

ris. Vinny fica encantado com Renata. Verônica se apresenta
como Palmira Valente. Filipinho consola Rosemere. Lara peno
sa em procurar Vitinho. Malu implica com Amora. Xande se

aproxima de Ke)/in. Barrabás chega para falar com Bárbara.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO" 21H
No capítulo 021, quarta-feira, 12 de junho - Denizard e

Bruno levam Paulinha para o hospital. Valdirene dá uma lição
de moral em Vanderlei. Priscila apresenta Pérsio para os mé

dicos do hospital. Paloma pede ajuda a Lutero para concluir o

Flor do Caribe

Hélio vê Taís com Mantovani e tenta estragar jantar
Tais (Débora Nascimento) finalmente está se dando uma

nova chance. Abugueria aceita jantar comMantovani (Licur
go Spinola). Conversa vai, conversa vem e começa a pintar
um clima entre eles. Mas quem aparece para estragar tudo?

. Hélio (RaphaelViana)! Cheio de veneno, o executivo se apre-

diagnóstico de Paulinha. Pilar descobre que Nicole viajou e se

surpreende com a maneira como Olavo a trata. César suspeita
de que Paulinha esteja muito doente e pede outros exames,

deixando Bruno desesperado. Daniel é rude com Perséfone.

Félix se aborrece com Jonathan e apfica um castigo no filho.

• CARROSSEL - SBr . 20H30
Helena e Renê conversam sobre a prova que os alunos

fizeram. A professora demonstra preocupação com o desem

penho de alguns ·alunos. Olívia corrige as provas e se espanta
com algumas notas. Firmino entra na sala do terceiro ano e

chama Jaime, Cirilo; Laura, Paulo e Mário e pede para que os

alunos compareçam na sala da diretora. Helena questiona o

zelador, mas ele afirma que não sabe o motivo. A professora
fica preocupada e pergunta às crianças se elas estão com a

consciência tranquila. Os meninos lembram o que tentaram

fazer para copiar as questões da prova, mas garantem a He

lena que estão. Na sala da diretora, os alunos perguntam a'

Firmino se ele contou à diretora o que aconteceu, o zelador

garante que não. Olivia chega à sala e parabeniza os cincos

alunos pela nota que tiraram na prova. Ela revela que eles fo
ram os melhores da sala, Jaime tirou 10. Os meninos dão a

notícia ao terceiro ano. Todos ficam surpresos.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália finge que perdeu sua vaga no curso por falta de'

dinheiro, deixando Xepa preocupada. A feirante propõe pegar
um empréstimo e a filha recusa. Feliciano diz que Pérola vol

tou para casa fragilizada e ao conversar a sós com Júlio César
revela que sabe sobre o envolvimento dos dois. Geni decide

surpreender Yasmin e arruma a casa. Isabela não acredita

que Rosália queira prejudicá-la e Lis fica decepcionada. Do
rivaldo desabafa com Ângelo e compra todos os bolos de

Xepa. Vitor Hugo conta que os planos da empresa vazaram e

François acusa Pérola. Édison diz a Miro que não vai revelar a

ninguém que é filho de Xepa, mesmo a 'feirante sendo pales
trante, e pede para o professor explicar isso a ela. Catherine

exige que Yasmin pressione Rosália. Matilda e Terezinha dis

cursam, acusando Dorivaldo, que se irrita e decide concorrer

à presidência da associação de moradores.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
A Fazenda" terá

programa naweb
Gianne Albertoni será apresentadora de

"A Fazenda" online, programa exclusivo da
web. A atração vai mostrar os destaques, bas-

.

tidores, preparativos e curiosidades da sexta

temporada do reality. Durante a exibição do

reality show, o programa online será trans

mitido para os usuários gratuitamente, basta
apenas realizar um cadastro de email pelo site
da Record. A nova temporada de "A Fazenda"
tem data de estreia marcada para o dia 19.

"Uma coisamelhora,
a outra cai", diz Pillar

Esperando a chegada dos 50 anos, Patrí
cia Pillar tem passado por um processo de
redescoberta. A atriz disse que se impressio
na com a aproximação da data fatídica, mas
mostra que é do time das otimistas. "Enve
lhecer é sabedoria, experiência. O curioso é

que em datas redondas a gente costuma re
visar o passado, mas quando vão chegando
os 50, você começa a olhar para frente. Não
é que eu tenha ficado mais bonita. Afinal,
umacoisa melhora, a outra cai. É que eu es

treei na televisão no anos 80. E os anos 80,
vamos combinar, .não foram generosos com

ninguém", conta, divertida.

senta como o ex-namorado de Taís e faz questão de estragar
a noite dos dois e queimar o filme da morena. "Sempre que a

Tais está jantando com algum homem ela diz que é reunião
de trabalho", solta. Mantovani percebe a jogada de Hélio e

encara o rapaz para defender a bugueira.

20/3 a 19/4 - Fogo
A Lua transita pela Morada da

Sorte e da Diversão.Aproveite para.
se dedicar a uma tarefa que te tra

ga satisfação ou possa aguçar a sua
criatividade. No amor, você deve
descartar aquilo que não te agrada.
Romance desgastado pode se rom

per. Cor: tons escuros.

20/4'a 20/5 - Terra

Hoje, você estarámuito confor
tável em casa com seus familiares.
O astral revela urn conflito entre os
seus mais íntimos desejos em rela

ção às expectativas dos outros. Co
branças e atitudes radicais podem
desgastar o relacionamento com

seu par. Cor: vermelbo.

Libra
23/9a22/1O-Ar

A Lua deixa você mais otimista
e sociável. Entretanto, não con

vém ficar em apuros por causa de
terceiros. Você pode se deparar
com alguns aborrecimentos nesta
noite, É hora de romper o que não
satisfaz e de dar um novo rumo à
sua vida amorosa. Cor: pink.

Escorpião
23/lOa21/11 -Água

Este é um dia em que você

pode se tornar o centro das aten

ções. Seu charme e seu lado mais
.

extrovertido vão estar em desta

que agora.Ànoite, nem tudo serão
flores e você vai perceber uma de
fasagem entre o ideal e a sua reali
dade. Cor: vermelbo.

.

21/5 a20/6-Ar

Sua segurança para expressar o

que pensa pode surpreender. Pro
. blemas de ciúme ou financeiros

podem prejudicar os seus planos e

relações. À noite, abra-se ao diálo

go e há boas chances de acertar as
arestas com o par. Cor: tons pastel.

Câncer
21/6a21/7-Água

A Lua ingressa na Casa da For

tuna, indicando uma maior habili
dade nos negócios. Éhora de inves
tir na concretização de suas ideias.
A vida amorosa requer um pouco
mais de sigilo e discrição. Não dei
xe sentimento de posse sufocar o

par. Cor: tons claros.
'

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

A Lua. ingressa em seu signo,
razão pela qual você pode ter a sen
sação de ser o centro das atenções.
O desejo de agradar aos outros,
sem abrir mão dos seus desejos,
será a grande tônica deste dia. A

dois, saberá reverter urna situação
adversa. Cor: azul-claro.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Às vezes, ficar em casa e curtir

.

uma relação com a própria alma
é mais proveitoso que forçar uma
exposição social indevida. Certas

responsabilidades com a família

podem se tornar um fardo. Nos
assuntos do coração, cuidado com

quem você se aproxima. Cor: roxo.

22/11 a21/12-Fogo
Você terá uma melhor percep

ção das coisas, como se olbasse do
alto e visse sua vida sob uma pers
pectivamais ampla.Não deixe que
a apatia e o desencanto tomem

conta do seu astral nesta noite.

Mudanças são necessárias: é urn

tempo de renovação. Cor: laranja.

I

I
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Capricórnio
22j12a20/1-Terra

Busque a solução definitiva

para seus problemas. O dia é ide
al para finalizar o que já não tem
funcionalidade em sua vida. Boa
fase para romper comuma relação
problemática. Os laços estáveis se
rão protegidos e ganham estabili
'dade. Cor: tons claros.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

ALua indica que você vai estar
mais sociável. Não perca a chance
de mostrar mais interesse pelas
pessoas ao seu redor. No roman

ce, tente ser mais flexível ao invés
de endurecer. Abrir-se ao diálogo
pode fazer a diferença na relação
afetiva. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Não perca a chance. de colocar
brilho e desenvoltura nas suas ati
vidades de rotina. Tenha cuidado

para não priorizar demais a SU\l
vida profissional em detrimento
do setor afetivo. Não convém pro
vocar o ciúme da pessoa amada no
decorrer da noite. Cor: rosa.
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Memórias
do- Vale
Silvia Kita

Historiadora

Abruzzo forte e gentileWaldemiroMazurechen

comemorajubileudeprata
Um

.

banquete oferecido no Clube Atlético

Baependi para familiares, amigos e autorida
des, em 8 de junho de 1964, foi a forma esco

lhida para festejar os 25 anos de profissão do
médico Waldemiro Mazurechen. Eill 1939, o

prestigiado doutor iniciava a vida profissional
em Jaraguá. O primeiro cliente, Ricardo Bürger;
e o primeiro bebê, Francisco Schiochet; estive
ram presentes para homenagear o profissional.
Nos discursos das autoridades e nos presentes

recebidos, ficou evidenciado () quanto era pres-

o tigiado. Em um discurso emocionado, ele agra
deceu a todos. A medicina evoluiu muito tecno

logiçamente falando, mas o atendimento de um
bom profissional ainda é essencial. O dr. Walde
miro demonstrou isso, mesmo diante de todas as
dificuldades encontradas para desenvolver sua
atividade. Seu consultório, inicialmente num ho

tel, ocupava ampla casa na Rua Floriano Peixoto

(atual Bradesco). Ali atendeu com carinho sua ex

tensa clientela.
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1922, e uno dei parchi nazionali
piú antichi della storia italiana ed
ha vissuto vari ampliamenti con
il passare del tempo. Nato soprat
tutto per proteggere alcune spe
cie di mammiferi importanti che
erano sull'orlo dell'estinzione,
come illupo appenninico, l'orso
bruno marsicano ed il camoscio

d'Abruzzo, con il tempo ha sa

puto trasformarsi in una risorsa
turistica che genera una rendita
notevole per una zona altrimenti
destinata allo spopolamento.

In una società contadina, in
cui -l'unico sostento proveniva
dall'agricoltura e dalla pastorizia,
un animale come il lupa era un

grande nemico in quanto poteva
razziare iI gregge. Questa storia
di antagonismo stava per conclu
dersi come e accaduto in malte
altre regioni europee, ossia con la

totale scomparsa del lupa. La cre
azione di questoparco non solo ha
permesso di mettere in sicurezza
la specie, ma ha innescato un

processo educativo in una popo
lazione che ormai stava passan
do dalla fase contadina alla fase

modema, in cui questo adio non

era piú giustificato. Grazie anche
a politiche intelligenti, come ad

esempio il risarcimento ai pastori
che subiscono attacchi aI gregge,
si e consolidata una nuova men

talità, in cui la protezione della
natura convive con 1e attività an

tropiche. Oggi l'Abruzzo puô van
tare un 27% di superficie protetta
dell'intero territorio. II successo
di questo Parco ha convinto gran
parte degli abruzzesi che un'area
di protezione naturale non e un

ostacolo bens! un'opportunità in

piú per illoro futuro.

Dopo aver conosciuto Roma,
continuiamo il nostro viaggio per
l'Italia attraversando le venti Re

gioni nelle quali e suddivisa. Per
chi non lo sapesse, le Regioni sono
ripartizioni amministrative simili

agli "Estados" brasiliani. In questo
articolo vedremo l'Abruzzo, una

Regione dell'Italia centrale che si
affaccia sulmarAdriatico.

Non e una Regione partico
larmente famosa, abbastanza
fuori dal circuito di turismo in

ternazionale, terra di montanari
e pastori, ma non mancano tesori
da scoprire. Tra questi una perla
per chi ama la natura e il Parco

.

Nazionale d'Abruzzo (recente
mente ridenominato in "Parco,
Nazionale di Abruzzo, Lazio e

Molise" in quanto si estende in,
.

misura minore anche in queste
altre due Regioni). Istituito nel

GASTRONOMIA
ABRUZZESE

Essendo mia madre abruzze

se, ho avuío la fortuna di speri
,

mentare spesso la semplice e ge
nuina cucina abruzzese. Ricordo
mia nonna quando faceva i "qua
gliategli" con i fagioli. Si tratta
di un tipo di pasta lunga fatta a

mano, cotta in un brado con fa

gioli borlotti. Oppure gli spaghetti
alla chitarra, una sfoglia di pasta
all'uovo tagliata con un attrezzo
chiamato chitarra in quanto dota
to di varie corde metalliche.

L'origine degli ingredienti e
molto legata alla natura. Ad esem

pio il bosco e fonte del "pane" dei
montanari di un tempo, le casta

gne, preparate in tantissimi modi,
nonché di prelibatezze come i fun
ghi porcini ed i tartufi, apprezzati
in tutto il mondo.

LAVISlTADEL PARCO
TI turista che si avventura non puô evitare di passare a Pescà.sseroli,

gradevole cittadina dimontagna e cuore del parco. Qui vi troverà unmu
seo naturalistico con un centro di accoglienza per animali feriti che pos
sono essere visti da vicino. Osservare un lupo o un orso completamente
libero in natura deve essere un'esperienza incredibile, ma' non e affatto
facile. Solo pochi studiosi biologi hanno questa fortuna. Un visitatore

deve quindi accontentarsi di esemplari che nonpossono piüvivere da soli
in natura e che quindi rimangono ospiti di questo centro. Numerosissime
sono le opzioni di camminate ed escursioni in montagna, sia da soli che.
con le guide locali. Foreste di faggi e praterie di montagna fanno da con
torno a queste passeggiate, dando un grande senso di p,ace e tranquillità.

Waldemir.o
Mazurechen

o Dia dosNamorados
Comemorado no mundo como dia de São Va

lentin - 14 de fevereiro - no Brasil a ideia foi trazi
dapor João Dória, na década de 1940. Ele era pre
sidente de uma agência publicitária e tinha como

cliente a loja Exposição Clíper. Com o slogan "Não
é só com beijos que se prova o amor", sugeriu á

data de 12 de.junho para alavancar as vendas
nesse período sem comemorações expressivas.
Dória conseguiu O prêmio de agência do ano e

desde 1949 comemora-se o Dia dos Namorados
nesse dia. O sucesso não foi imediato. Foram

precisos muitos anos para que o 12 de junho se

tornasse sinônimo de romantismo e, é claro, de
consumo.

Depois de Roma, continuamos a nossa viagempela Itália atravessando as 20 regiões, unidàdes administrativas
parecidas com os estados brasileiros. Esta é a vez do Abruzzo, região da Itália central. Não é muito conhecida pelos
turistas internacionais, mas há umapérola de beleza natural que vale apena conhecer, o ParqueNacional doAbruzzo.
Instituido em 1922paraprotegeranimais.em risco de extinção, como o lobo, o urso e a camurça dosApeninos. Hoje em
dia virou uma atração turística pelas belaspaisagens demontanha,jlorestas e ,animais, quepodem ser avistados.
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Não existe melhor momento no namoro e Estatística), a idade média para as mulheres
do que perceber que você e seu parceiro estão casarem está em 26 anos, enquanto que a idade

planejando o futuro juntos. Em geral, o plano média dos homens está em 29 anos, isso permite
a dois vem acompanhado por uma série de que os casais tenham tempo suficiente para eco
projetos que podem ser realizados ao longo nomizar e investir antes de selar o compromisso.
do namoro. Onde e como vão morar juntos Segundo informações do governo, a procura
são as primeiras questões. Conquistar esse por imóveis por pessoas na faixa dos 20 aos 30

objetivo exige que o casal faça um minucioso anos subiu de 35% para 39% no último ano. Isso

,planejamento financeiro, afinal, ninguém de- é reflexo da estabilidade no empr�go que está

seja começar essa nova fase na vidacom um fi- estimulando os jovens casais a procurarem pelo
nanciamento imobiliário. Para evitar que esse imóvel mais cedo. Instituições financeiras como
sonho transforme-se em pesadelo, o ideal é ter a Caixa Econômica Federal exigem o comprome
objetivos claros e precisos. timento de até 30% da renda com as prestações

O casal terá inicialmente que planejar-se, da casa própria. Como exemplo, esse é o percen
fazer as contas e cortar gastos desnecessários, tual mínimo que o casal deve poupar durante o

muitos deles ainda ligados a tranquila e descom- tempo de namoro para investir e depois tentar
promissada vida de solteiro. A partir daí, surge a comprar seu primeiro imóvel à vista, livrando-se
necessidade de guardar dinheiro regularmente, _ do comprometimento da renda e dos juros sobre
ou seja, poupar quantias mensais significativas o financiamento.

para os projetos idealizados. De acordo com da- Economizar faz parte do compromisso do
dos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia casal, é quándo você trabalha pelo outro e o ou-

.,-1"
.

tro retribui com o mesmo esforço e dedicação.
O resultado é que ambos podem investir seus
recursos para que a caminhada até o altar acon

teça da melhor maneira possível. Nessa fase, os
namorados devem redobrar a atenção para es

colher os melhores investimentos de médio e

longo prazo.
Como a remuneração da tradicional poupan

ça muitas vezes não supera a inflação, os ena

morados podem buscar a segurança dos títulos

públicos negociados através do Tesouro Direto
ou oportunidades rentáveis de longo prazo na

Bolsa de Valores. Historicamente, o investi
mento em ações de companhias brasileiras no

longo prazo tem se revelado mais atraentes que
aplicações em renda fixa. A missão lá na frente
é culminar no volume adequado para realizar o
projeto a dois. Um sonho realizado por milha
res de brasileiros todos os anos.

O primeiro passo de um casamento bem su

cedido é a estabilidade financeira do casal.

I, I
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Sua empresa pode sobreviver
diante de umamorte

Amorte não é um item que cos

tumamos colocar na agenda. Não
planejamos, não esperamos. Não

queremos; Porém, é inevitável. Fun
cionários, empresários e executivos,
saibam que ela pode aparecer a qual
quermomento - inclusive durante o

trabalho. E deixar a empresa prepa
rada para um momento como esse é

importante para evitar um segundo
impacto na vida dos que ficam - nas

poupanças da família, no trabalho
dos colegas e funcionários, e porque
não, na sobrevivência da empresa.

No artigo de hoje conto a história
de um empreendedor que conheci há
muitos anos e que tive o prazer de

acompanhar sua trajetória. Valter
iniciou sua carreira de comerciante
aos 26 anos. Abriu uma pequena
loja de varejo em uma das esquinas
do centro de Caruaru, no estado de
Pernambuco. Seu negócio começou
tímido, no começo ele trabalhava

apenas com eletrodomésticos con

signados de uma fábrica do interior.
Aos poucos seu negócio cresceu, e de

,

uma maneira lógica e natural sua

empresa foi tomando a forma de
uma grande organização ..

'Valter era um grande mestre da

argumentação, um vendedor nato.
Bastava alguém estar indeciso para
que o seu dom da persuasão entrasse

em cena e convencesse quem estives

se por perto. Além disso, o que mui
tas pessoas hoje consideram como

estratégia, Valter carregava como
,

um dom. Priorizava a manutenção
de um bom relacionamento com

todos os seus stakeholders - um dos

princípios para o desenvolvimento e
fortalecimento de grandes marcas.

Com seu espírito empreendedor
intrínseco vivia buscando melhorias

para o modo como geria a empresa e

toda sua equipe. Foi por essa inicia
tiva constante de buscar melhorias

que ele veio até mim. Após alguns
aconselhamentos acabamos nos
tornando grandes amigos. Valter era
casado e possuía três filhos - jus
tamente como eu. Apesar de pos
suir três herdeiros, nenhum deles
demonstrava interesse de assumir
os negócios do pai. Nesta situação,
disse-lhe que a melhor opção era
contratar um alto executivo do

mercado, afinal, seu negócio precisa-
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va continuar prosperando e quanto
antes ele fizesse isso, mais tempo ele
teria para preparar o sucessor. Tendo
isso em vista, decidiu contratar o
executivo - pelo bem dos futuros da
empresa e de sua família.

Sua companhia estava vivendo
uma ótima fase. Ao todo, suas filiais
já alcançavam o número de 156

lojas em todo o estado. Pela dimen
são dos negócios, já fazia parte de
sua rotina percorrer passar horas e

horas viajando para visitar todas as
suas lojas e fornecedores. Pensando
em reduzir o tempo gasto nessas

viagens e.o desgaste físico causado

por elas, Valter decidiu fazer um
grande investimento: comprar um
pequeno avião.

Foi a melhor compra que Valter

já hauia feito. Nada poderia agilizar
mais os negócios e seu trabalho do

-que 'esse avião. Além de atravessar

grandes distâncias em um tempo
muito menor, era também mais
econômico do que viajar de carro - e

ainda podia fazer reuniões durante
os trajetos. Porém, mal sabia ele que
essa decisão, em pouco tempo, teria
um preço bem mais alto.

.

Em uma sexta-feira, Valter e seu
executivo estavam indo juntos à

Recife em mais uma dessas rotinei
ras viagens. Quando, por uma falha
do motor, o avião caiu. Infelizmente
ninguém sobreviveu. Nem ele, nem
seu sucessor e, após esse acidente,
nem a empresa.

.

Por mais que a rede de varejo
estivesse em um período de muito

sucesso, Valter falhou em não ter

elaborado um plano estratégico. Seu
filho mais velho, que não conhecia
nada sobre o negócio do pai e tam
pouco tinha suas vocações, assumiu
a empresa às pressas. Infelizmente,
e como já era esperado, pouco mais
de um mês depois a companhia

.

teve que fechar suas mais de cento
e cinquenta portas e demitir outras
tantas centenas de funcionários.

Calculistas, é isso que precisamos
ser. É preciso pensar no pior cená-
rio - por mais improvável que ele

pareça. Essa não é a única história,
de empresa que faliu por não possuir
uma lista completa de atribuições,
funções, planos, seguros, diretrizes'
estratégicas e outros documentos.
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Por que identificar,

desenvolver epotencializar
nossas competências?

FONTE
................................................................................

Noticias Uníversía

Hoje a dinâmica do mer

cado de trabalho é outra, mais

rápida, mais inovadora, e com
isso a dinâmica da nossa vida

também passa a ser diferente.

Será que estamos alinhados a

esse novo tempo?
Diferentemente da época

de nossos pais e, principal
mente, nossos avós, onde es

colher uma carreira era para

sempre, o grande sonho era

entrar em uma empresa e lá
se aposentar... Isso soa estra

nho? Parece um sonho louco

ou até mesmo triste, monóto
no? Para eles não foi, naquele
momento era esta a dinâmica
necessária para um mercado

que exigia processos de qua
lidade e crescimento sólido.

Mas esta era a realidade das

gerações passadas, hoje o

mercado pede inovação, di
namismo, criatividade.

O mundo passa por

transformações e o Brasil

está em um grande momen

to de crescimento, com isso

'as oportunidades para em-

preender e para escolher a

carreira mudaram de pers

pectiva. Agora é o profissio
nal que define o seu espaço
e não mais o mercado ou as

empresas. Estamos na era da

gestão do conhecimento e

da gestão da consciência, so
mos nós que definimos como

seremos felizes em meio a

tantas oportunidades.
E como fazer escolhas

nessa nova era? O segredo
está em olharmos primeiro
para dentro de nós e respon
dermos algumas perguntas.
Quem somos? Do que gosta
mos? O que nos faz realmen
te feliz? Quais são os meus

talentos, minhas competên
cias? A partir dessas respos
tas já podemos direcionar

nossas vidas, nossas carreí-.

raso Após este intenso exer

cício precisamos olhar para
fora, conhecer o mercado de

trabalho, suas demandas e

saber onde estão as oportu
nidades que queremos para
nossas vidas. O que é preci
so estudar, conhecer, quais
competências desenvolver?
Como me torno um expert
naquele assunto? Como

vendo' minhas habilidades?
Como desenvolvo meu traba

lho? Como recebo por isso?

Quanto recebo por isso?
Olhar para dentro e para

fora garante que tomemos as

rédeas de nossas vidas, que
sejamos líderes das nossas

escolhas, que' aprendamos
com os nossos erros e nos

tornemos cada vez mais for

tes, seguros. Com isso pode
mos escolher os lugares que
queremos estar, os trabalhos

que queremos produzir, o

clientes ou empresas pra

quem queremos trabalhar. É
claro que precisamos de uma

'longa caminhada, de muito

esforço e de muito trabalho,
quanto mais maduros e ex

perientes, mais assertivos

nos tornamos, mas toda a

caminhada precisa de um

primeiro passo, e porque não

começar com o pé direito?
Por isso identificar, de

senvolver e potencializar
nossas c?mpetências, nos

conecta com nossa alma, nos
faz sermos exatamente quem
somos ou ainda quem quere
mos ser. E mais do que isso

nos torna.uma pessoa feliz.

P-� ��._D�NULGA�O
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oi-se o tempo em que benefí-

cios e um plano de pensão eram

suficientes para manter um ta

lento satisfeito dentro de uma

empresa. Este tipo de vanta

gem, antes muito valorizada,
já virou commodity: as grandes

empresas oferecem basciamente

os mesmos pacotes, com peque
nas alterações. Os profissionais de hoje - principalmente
os com idade até 35 anos - pensam além: são capazes de

trocar benefícios "clássicos" pelo equilíbrio entre vida pro
fissional e projetos profissionais. .

As evidências de que a nova geração de talentos procu
ra outro tipo de balanço na relação com o empregador es
tão em toda parte. Empresas como o Google, por exemplo,
oferecem horário flexível e até uma verba para a persana

lízação da mesa de trabalho.

Já a Natura busca a valorização do bem-estar dos fun

cionários como proposta de valor, enquanto a Ambev tra

balha em um esquema em que o cumprimento de metas

está associadoa programas de recompensa financeira bem

definidos.

Para Rob Brouwer, vice-presidente executivo da em

presa de recrutamento Monster, o segredo está em um

"rnarketíng de talentos" bem definido. "A companhia preci
sa ter um discurso afinado. Dizer exatamente o que oferece

para atrair a pessoa que está buscando aquele conjunto de

vaiares", resume.
Dentro deste raciocínio, o holandês Brouwer, que tem

ampla experiência em mercados europeus, diz que algu
mas práticas comuns no mercado brasileiro já ficaram ob

soletas. Uma delas é a divulgação de vagas que não trazem

o nome da empresa nem o salário proposto. "É um erro

do ponto de vista do marketing corporativo ..Este tipo de

processo certamente vai atrair muita gente que não está

alinhada com a cultura da companhia" explica o executivo.

"É uma estratégia que só se justifica para cargos estratégi
cos em que o atual ocupante da vaga ainda não foi avisado

de que será substituído."
Reviravolta. Outra questão que as empresas precisam

levar em consideração, segundo Brouwer, é que as empre
sas trabalham com um banco de talentos bastante hetero

gêneo. Ainda há os chamados "baby boomers", já perto da
idade da aposentadoria, trabalhando lado a lado com as ge

rações X e Y. Quanto mais jovem o profissional, mais difícil
será fidelizá-lo somente com benefícíos econômicos. "Mui
ta gente vê a carreira do pai como o exemplo que não deve

ser seguido", explica o especialista. "Fazer carreira por 30

anos em um só local está fora de questão."
"Jogar tudo para o alto" não é um conceito inimaginável

aos profisisonais que buscam um real equilíbrio entre vida

pessoal e realizações profissionais. Ex-analista de risco em

bancos de investimento, José Renato Carollo, resolveu tirar
um sabático de dois anos em 2008. O objetivo: realizar uma
viagem de motocicleta pela América Latina. "Vinha adian

do este projeto havia cinco anos, e simplesmente resolvi
investir meu tempo nisso", lembra Carollo.

Na volta, o ex-executivo, que teve passagens pelo ING

e pelo ABN Amro Bank, decidiu continuar a reviravolta na

vida pessoal. Decidiu mudar de área e investir na abertura

de uma empresa de participações. Desde o ano passado,
juntou-se a dois sócios e busca interessados para montar

um fundo de R$ 100 milhões para investimento em empre
sas que precisam de capital para financiar o próprio cresci

mento. A principal vantagem da estratégia: poder fazer os
próprios horários, sem a pressão e as amarras associadas

a grandes corporações. "Nunca fui muito bom em seguir à
estrutura corporativa, a curriprir um horário padrão. Sou
uma espécie de geração Y que nasceu com 15 anos de atra-

so", diz Carollo, de 46 anos.
.

Internet. O ex-executivo de banco de investimento

também decidiU exercer sua veia "artística" ao se unir a

. amigos para criar um programa de debates e entrevistas na

internet, o Cueca Apertada. "Sempre fui fã do (colunista)
Paulo Francis. Minha diversão de domingo era ler o jornal e
ver as polêmicas criadas por ele. Decidi fazer algo na mes

ma linha", diz .. "Já fizemos mais de 60 programas e temos 2

mil seguidores no Facebook."
Toda essa ousadia, claro, precisa de financiamento.

Carollo admite que o sabático e a posterior mudança pro

físsíonal foi financiada com o dinheiro poupado anterior

mente. "Eu tive a sorte de procurar fazer o que eu gosto e

combinar com o que me dá dinheiro com o que eu realmen
te gosto de fazer."

a
diretor de arte

ESS(ENCIAl Oomimo.oo Pacote A008E e pialaforma MAC
PO$)!l!l li< t\lfj"CUfU7lc para. vaga@domD.com,br
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Seja impacientemente paciente
Meu conselho é que você

deve ser "impacientemente
paciente': O que é isso?

Isso significa que você
não deve ter paciência com a

sua falta de paciência. Signi
fica que votê deve lutar com
todas as suas forças para ser
a cada dia mais paciente,
menos impaciente com tudo,
menos com a sua falta de

paciência.
Agora, entenda que ser

paciente não é ser bobo ou

boba. Ser paciente não é ser

,

complacente. Menos ainda
complacente com o erro, com

a ausência de virtudes, com
pessoas que não desejam se

aperfeiçoar, assim como com

trabalhos mal feitos.
Ser impacientemente pa

ciente é dar tempo ao tempo
quando precisa ser dado.
Lembrar que o sucesso não

ocorre de um dia para o ou-

tro e que deve ser construído
todos os dias com dedicação,
comprometimento e atenção
aos detalhes.Ser impacien
temente paciente significa
lutar todos os dias contra os

nossos pequenos defeitos e

levantar novamente todas as
vezes que erramos, lembran
do que só não erra quem
nada faz. Ser impaciente
mente paciente significa ter
redobrada paciência para
ensinaras pessoas, repetir
conceitos até à exaustão,
acreditar que as pessoas
podem mudar e se desafiar
para que elas mudem.

Vejo pessoas que não
têm paciência. Querem
tudo de uma só vez. E com

isso desistem logo de suas

empreitadas, jogam a toalha
ao primeiro obstáculo, se

irritam facilmente, tratam
mal as pessoas que deveriam

justamente ensinar com
amor e atenção.

A paciência é uma das
mais importantes virtudes
a serem desenvolvidas pelas
pessoas. Muitas vezes ela é
mal compreendida, confun
dida com passividade, com
ausência de assertividade,
com pura aceitação das coi
sas como são. Pelo contrário!
A virtude da paciência tem

tudo a ver com a virtude da

perseverança, da fortaleza,
do domínio da vontade. Uma

pessoa paciente não desiste,
não se entrega, não se aco

moda, não se deixa levar. Ela
não é conduzida. Ela conduz
com paciência e sabedo-
ria. E nada é mais ligado à
virtude da paciência do que
a sabedoria. Só os verdadei
ramente sábios conseguem
ter paciência.

Pense nisso: Sucesso!

DMJLGAÇÃO

algumas profissões estão
mais propensas a fazer
você engordar:

- Assistentes adminis-
trativos (69%)

- Engenheiros (56%)
- Professores (51%)
- Enfermeiros e assis-

tentes médicos (51%)
- Gerentes de TI e admi

nistradores de redes (51%)
- Advogados e juízes

(48%)
- Operadores de máqui

nas e profissionais de pro
dução e montagem (45%)

- Cientistas, biólogos, fí
sicos e sociólogos (39%)

Profissões que podem
�ervocêengondar

FONTE
Economia e Negócios

Um estudo feito na In

glaterra identificou o horá
rio das 14h55 como o mais

improdutivo nos escritó
rios. É a hora em que, se o

chefe olhar ao redor, vai lo
calizar muitos subalternos

bocejando; conversando
ou tomando um cafezinho

para acordar.
- Alguns funcionários po
dem até estar concentrados
na tela do computador, mas
provavelmente estarão na

vegando em algum site de
notícias ou nas redes sociais.
Comer um chocolate tam

bém foi citado como uma

estratégia para tentar 'pegar
no tranco' após o almoço

A pesquisa feita pela em
presa London Offices tomou

por base 400 entrevistas
com trabalhadores de es

critórios para determinar a

produtividade ao longo do
dia. A maioria dos entre

vistados disse que o horá
rio imediatamente após o

almoço é o pior do dia em

termos de produtividade,
segundo reportagem publi
cada no jornal italiano Cor
riere Della Sera.

É o momento em que
muitos sentem grande 'sono
lência, socorrem-se no cafe
zínho ou entram em redes
sociais para tentar marcar

algum compromisso interes

sante para após o expediente.
, Para escapar da sensação

de cansaço durante a dige�-

illllll!1illillI1IJIIIIJllllllllllllllllllllllilfll'l .1\

Causas
,

Sedentarismo e hábitos
alimentares pouco - sau

dáveis podem dificultar' a

manutenção da boa forma.
A maioria dos profissionais
(56%) afirma que passar
muito tempo sentado é o

principal responsável pelo
aumento no peso; 35% di
zem que o estresse é o cul

pado; 17% disseram que
não se alimentam correta

mente por falta de tempo.
Apenas 4% confessa

ram que a cervejinha do

happy hour é a responsável
pelo aumento.da cintura.

Depois do almoço, a pior hora do dia
em qualquer escritório

DMJLGAÇÃO

FONTE

UOL

Uma pesquisa divul

gada pelo site americano

Careerlluilder revela que
55% dos trabalhadores
entrevistados estão acima

,

do peso e 41% afirmam ter

engordado em seus empre

gos atuais, sendo que 30%
tiveram aumento de mais

de 20 quilos.
O' levantamento foi

realizado com 3.600 pro
fissionais americanos que
trabalham em tempo in

tegral. Descobriu-se que

tão, muitos conversam com

os colegas próximos. A téc
níta de olhar fixamente para
o computador também foi
citada como estratégia para
deixar o tempo passar sem

correr o risco de levar uma'
bronca da chefia.

O estudo identificou que
o horário mais produtivo é
exatamente às 10:26. Neste

momento, os funcionários já
responderam a todos os e

-maíls e estão com a rotina

planejada, colocando as tare

fas em prática.
Dezoito minutos antes do

final do horário de trabalho,
a produtividade volta a cair,
quando muitos começam a

conferir o relógio e os pen
samentos voam para locais
bem distantes do trabalho.

"I 1I111! ! ,i I

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA. 12 DE JUNHO DE 2013

Rede Breithaupt
Um público estimado em aproximadamen

te 12 mil pessoas visitou a feira Santa Catarina
Casa & Construção, realizada no último final de
semana na Arena Jaraguá, e passou pelo estan

de do patrocinador do evento, o Home Center

Breithaupt. No encontro, a empresa reforçou seu
novo conceito, bem como seu novo mix de pro
dutos e posicionamento de mercado, deixando
claro que, para quem quer renovar, novidades
em suas lojas e home centers é o que não faltam.

Reis & Janssen
Como parte das comemorações dos 10 anos

de fundação da empresa, Johny Janssen esteve

na plenária Acijs-Apevi para divulgar as ativida
des da empresa e destacar seus diferenciais mer

cadológicos. Embora relativamente jovem, essa
indústria já conta um volume grande de obras
entre as quais o projeto de mais de 20 edifícios.
Um dos setores de maior destaque é o de gestão
de obras para terceiros.

Bacia do Itapocu
o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica

do Itapocu, Sétgio Santini, e abióloga e consultora
do Comitê ItapocuAnjaMeder Steinbach, realiza
ram ampla divulgação das atividades da estrutu

ra e dos desafios enfrentados. Um detalhe pouco
divulgado é que 14% da área da bacia do Itapocu
está em Áreas de Preservação Permanente o que

garante um volume expressivo de mata preserva
da. O Comitê conta com o apoio da Amvali, que
cede as instalações e providencia recursos para

que possa semanter em atividade desde 2001.

Lourival Karsten

MERCADO
________III+lkarsten@netuno.com.br

Jovent empreendedor
Hoje, Jaraguá do Sul recebe a pro

gramação que marca a la Sema

na Estadual do Jovem Empreendedor
Catarinense. A atividade ocorre às

19h, na Acijs, e vai contar com a pre

sença do 'secretário de Estado do De-

Movimento Brasil eficiente

senvolvimento Econômico Paulo Bor
nhausen. O evento é gratuito e aberto
à participação de empresários e comu
nidade. Informações e inscrições pelo
e-mail cra@acijs.com.br ou telefone

(47) 327S-7021.

Inovação
Com o foco na

transformação da Inovação
em Empreendedorismo,
Anselmo Luiz Jorge Ramos,
representante do Instituto

Cassuli, detalhou na reunião
plenária Acijs-Apevi de
segunda-feíra importantes
aspectos que dão o aporte de

capital às ideias inovadoras.Q
mercado já estabeleceu
diversos mecanismos de
financiamento mas, unir os
recursos às ideias continua
sendo um grande desafio.

A Apevi é uma das entidades apoiadoras doMovimento Brasil Eficiente. As
pessoas interessadas em ajudar essa ação que visa a redução dos impostos e na

eficácia da gestão pública dos serviços no Brasil, devem fazer a assinatura até o

dia 20 de junho no site http://www.brasileficiente.org.br.

FenaHabit
Acontece de 12 a is de junho, no setor 2 do Parque Vila Germânica, em Blu

menau, a 9a Feira Nacional das Tecnologias da Habitação e Imobiliário. Diver

sas empresas pretendem utilizar a feira para importantes lançamentos.

•

oePIS
www.ocponline.com.br

íNDICE PERíODO

SElIC 8% 29.MAIO,2013

TR 0,000% 11.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013

BOVESPA -3,01% 11.JUNHO.2013

NASDAQ -1,06% 11.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 . 18,53 -1,85%
VALE5 27,78 -2,87%
BVMF3 12,84 -3,53%

POUPANÇA 0,5000 12.JUNHO.2013

.cOMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT -2,28% US$101,760
OURO +0,02% US$ 1378,800

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1350 2,1365 -0,53%
DÓLAR TUR. 2,0800 2,2200 +0,45%
EURO 2,83ª9 2,8406 -0,21%
LIBRA 3,3343 3,3381 -0,16%

Impostos
No último dia 10 entrou em

vigor a chamada Lei da Transpa
rência . Fiscal (Lei n? 12.741/12).
Ela trata sobre as informações re

lativas a parcela dos tributos cons

tantes no custo das mercadorias
ou serviços adquiridos pelos con

sumidores finais. Ela foi publicada
há exatamente seis meses e ainda
causa muita polêmica.entre os es

tabelecimentos. A dúvida mais fre

quente das empresas é identificar
e qualificar a palavra "consumidor
final", que em nosso entendimento
deve ser definido como "todas as

. pessoas físicas ou jurídicas que ad
quirem produtos ou serviços para
consumo próprio", ou seja, aqui
sições de mercadorias ou serviços
que não serão utilizadas em etapas
subseqüentes de industrialização,
comercialização, ou prestação de

serviços.

WSImóveis·• ACRíliCOS JARAGUÁ
Comemora hoje seus primeiros cinco anos de
atividades. Com capacitação e qualidade, a empresa
conseguiu estabelecer seu nome no mercado estadual.

-

A WS Imóveis, de Guaramirim, participou da Feira
Casa& Construção, realizada na Arena Jaraguá no últi
mo fim de semana. A empresa aproveitou para apresen
tar' aos visitantes as novidades em empreendimentos. A
WS agora comercializa imóveis das construtoras Solide,
Cam, Tatacon, Cizeski e Fenpar.• METALÚRGICA HAME

Nesta quarta, esta indústria comemora os 23 anos de

fundação e o sucesso conseguiao no mercado neste período. Carne suína
Eni três anos, Santa Catarina conseguiu abrir três

importantes mercados para exportação de carne suí
na. Depois de China (2011) e Estados Unidos (2012), o
governo do Japão autorizou a entrada de produtos fei
tos no Estado. Além de ser o maior importador desse
tipo de produto no mundo (1,2 milhão de tonelada em

equivalente a carcaça), o País também é omais exigente
quanto às características sanitárias. Segundo avaliação
do presidente da Federação das Indústrias (FIESC),
Glauco José Côrte, a permissão serve como aval à qua
lidade dos produtos de origem animal oriundos do Es

tado, o que pode ajudar a abrirmais mercados.

lConsultolia !E�praalial
illRfJSll,11lO&269lO

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

35ANOS
UmA PARCERIA DOE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

I·

I
J
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1

,
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Oportunidades de crescimento
EDUC.P.Ç,i..O Senai oferece cursos gratuitos profissionalizantes
para jovens e adultos de Jaraguá e demais cidades da região

Natália Trentini criando nesse corredor um
fluxo de profissionais qua
lificados", ressaltou o di
retor da entidade, Michael
Siemeintcoski.

A necessidade de pro
fissionalização, principal
mente de jovens, surge
com o crescimento indus
trial da região. A vinda da
multinacional BMW para
Araquari despertou novos

investimentos. Empresas
prestadoras de serviços da
fabricante de automóveis
estão procurando as cida
des mais próximas para se

estabelecer.
São qUél!'e' 500 vagas

disponíveis só para o se-'

gundo semestre desse ano,
.

contando também a unida
de de Schroeder. São oito

A té o final do ano, ameta
l"\db Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

(Senai) é oferecer mais de

15 mil vagas em toda a re

gião. Com 70% dos cursos

gratuitos, o desafio é esti
mular o público a iniciar os
estudos em aprendizagem
industrial ou nos cursos'
técnicos disponíveis.

Em Guaramirirn, a ca

pacidade de atendimento
será aumentada dez vezes.

Na estrutura atual, o Senai
atende 150 alunos. Com o

novo espaço com mais de

1,3 �il metros quadrados,
esse número chegará aos

1,5 mil. "Estamos investin
do pesado no município,

C·��;tl:CKAff.D'E. Senai de Guaramirim vai receber
investimentos parar atender até 1,5 mil estudantes

cursos técnicos, voltados

para estudantes do ensino

médio, e outros oito cursos

de aprendizagem indus

trial, para jovens alunos de
14 a 24 anos. Nas duas mó
dalidades, os inscritos de
vem estar matriculados na

rede municipal de ensino.
,

Nos projetos da entida-

de, também está o investi
mentos de R$ 11 milhões

para construção de dois
novos prédios.e equipamen
tos para desenvolvimento de

serviços técnicos e tecnoló

gicos na região. Será criado
um laboratório de ensaio em
eficiência energética para
motores elétricos, creditado
pelo Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e

Tecnologia (Inmetro).
DtiREtoR Michael diz que a ampliação de cursos
é para atender a demanda de novos profissionais

OOf;jJARAOS CURSOS'ABERTOSNA REGIÃO
• Vagas Pronatec Manutenção de Máquinas 280, km 56 (próximo a

, Jaraguá do Sul de Costura. Polícia Rodoviária Federal).
• Inscrições na Secretaria • Senal- Ajustador Mecânico, Telefone 3373·3020.

de Assistência Social. Rua Eletricista Predial de Baixa • Aprendizagem Industrial '

Walter Marquardt, 1111, Tensão, Aplicador de • Ajustador Meéânico,
Barra do Rio Molha. Revestimento em Cerâmica, Confeccionador de

Telefone 2106·8102. Pedreiro de Alvenaria Moldes e Eletricista dEl
• IFSC • Eletricista, Instalador 'Estrutural e Costureira Instalações Prediais

Predial de Baixa Tensão e Industrial do Vestuário.

Auxiliar Administrativo • Senai Schroeder • Rua
• Senac • Auxiliar • Vagas Pronatec Corupá Marechal Castelo Branco,
Administrativo, Cuidador • Inscrições no CRAS, 3905, Centro Norte.
de Idoso, Operador de Rua Otto Hillbrecht, 370, Telefone 3374·0224.

Computador, Recepcionista, bairro Bomplandt. • Aprendizagem lndustrial-
Operador de Caixa, Telefone 3375·2483 Suporte e Manutenção de
Agente de Informações • Senai • Corte e Costura Microcomputadores e

Turísticas, Operador de Redes Locais
Tele Atendimento, e

• Cursos Técnicos-
,

Manicure e Pedicure • Vagas Pronatec Shroeder Mecânica e Eletrotécnica
• Senai • Manipulador • Inscrições no CRAS,
• de Alimentos Marechal Castelo Branco,

• Senai Jaraguá do Sul-3324, Centro. Telefone
3374·5460 Rua Isidoro Pedri, 263, Rio

• Vagas Pronatec ..Senai • Ajustador Mecânico,
Molha. Telefone 3372·9504

Guaramirim
· Costureira Industrial e • Aprendizagem Industrial

• Inscrições na Secretaria de ·

Eletricista Industrial.
• Desenhista de Produto

Desenvolvimento Social e de Moda, Eletrônico de
Habitação, Rua Irineu Vilela Manutenção lndustrial,
Veiga, 222, Centro. Telefone • Vagas Pronatec Química de Fabricação
3373·0166. Massaranduba e Conservação de

• Senac • Auxiliar
• Inscrições no Cras, Rua AI imentes, e Eletricista de

administrativo, Manicure 11 de Novembro, 4673, Instalações Industriais
e Pedicure, e Operador de Centro. Telefone 3379·0375. • Cursos Técnicos-
Computador.

• Senac • Manicure e Pedicure Mecânica, Eletromecânica,
• IFSC· Costureira Industrial, Eletrotécnica, Química,
Estampador de Tecido, Redes de Computadores
Tecelão de Malhas, e, • Senai Guaramirim • BR· e Vestuário

no
'

•. g

Pronatec
também
oferece vagas
'Também estão abertas

na região cursos profis
sionalizantes através do

Programa Nacional de
acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec). Os
alunos precisam ter entre

16 e 59 anos, estar dentro
dos critérios de renda do

.

Cadastro Único (receber
no máximo' três salários
mínimos' por' família) e <

ter escolaridade de acor-

do com as exigências.
Em Guaramirim, são

mais de 300 vagas para
12 cursos, em diferen
tes instituições de ensi-

. rio: Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial

(Senac) e Instituto Fede
ral de Santa Catarina, em
Jaraguá do Sul, e também
pelo Senai.

Já Corupá, prepara a

est!utura para oferecer
vagas pela primeira vez.

Segundo o secretário' de
Assistência, Social, Tra
balho e Habitação, Felipe
Rafaeli Rodrigues, uma

sala está sendo montada
no Centro de Referên
cia da Assistência Social
(CRAS) para facilitar o

acesso ao curso de Corte
e Costura.

"Vamos começar com
uma turma e sentir como
funciona. Nosso objeti
vo é ajudar as pessoas a

saírem da vulnerabilida
de social, a ter uma pro
fissão", disse Rodrigues.
Inicialmente são 30yagas
abertas até o próximo dia

21, mas os interessados
em outros cursos devem
se, cadastrar para avalia

ção de demanda.
Cada curso exige es

colaridade de acordo com
a grade. Os interessados
devem entrar em conta

to para fazer uma pré
inscrição. Mais detalhes
sobre período das aulas e

data de início podem ser

obtidas diretamente nas

secretarias municipais.
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NOVO MOTOR VTi 120 FLEX START 122CV
ABS E AIR BAG DUPLO DE SÉRIE EM TODAS
AS VERSÕES· EXCLUSIVO PARA-BRISA
ZENITH (EXCETO VERSÃO ORIGINE) E MUITO MAIS!

CITROEN C4 PALLAS 2013
GLX 2.0 FLEX

NOVO..
CITROEN C3 2014

FREIOS ABS+EBD • AIR BAG DUPLO
AR-CONDICIONADO DIGITAL
PORTA-MALAS COM CAPACIDADE

•• /PARA 580 LITROS E MUITO MAIS!VERSÕES A PARTIR DE

R$39.9901
À VISTA

A PARTIR DE

R$49.9901
À VISTA

10.000 • 20.000 30.000 40.000

4XR$81,qo 4XR$13S,OO 4XR$127,QO 4XR$13S,OQ
PARA TODAS.As OfERTAS CTTROEN 4XR$99,OO 4XR$.lSi,OO 4XR$132,QO 4XR$152,OO

4XR$100,OO 4XR$153,OO 4XR$139,OO 4XR$ 153,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

-------------------------------------------.--------------------�----------------------------------------------------------------------------------

LE monDE JARAGUÁ DO SUL-Av. Pref',WaldemarGrubba, 1909, Vila Lal�u-NOVOTEL. (47) �27O-18�8
, ,

FlORIANOPOLlS I IOINVlllE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

J '_A D O ,R E C I.T· R O EN. WWW.LEMONDE.COM.BR .

. .

.
-

�

-

..

"

'
,

.

. ,'\
.'

�,

1-Preços à vista, lião incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 54.690,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36

parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 40% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF.

Citroén C4 Palias GLX 2.0 Flex Mecânico 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC'realizado pelo Banco PSAcom entrada de 40% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 566,00. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento r:- • -

_.
.,

I
_

la '., ...
simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 18/06/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. raça revlsoes em seu velcu o regu . rniente�-
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Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI14482

Contato 4� 8499-4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

Entrada +

parcelamento
.direto + financiamento
bancário + Uso do FGTs..

(conforme regras SFH)

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

variedades você OCP VEÍCULOS
encontra aqui!

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

CRÉD.ITO
RS 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

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
RS 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$ 2.859,29

GRUPO ESPECIAL COM ATÉ'
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

R$ 150.000,00
R$ 16.0.000,00
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

PARCELA!
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
RS 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

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
R$ 3.078,00

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS

M & J CONSÓRCIOS,
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Corretor de Imóveis
CRECI19368

(47) 3084-0408 (47) 9655-5663
910.3-7819) <
8429-9334

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Suíte, 2 dormitórios, sala TV,
sala Jantar, copa, cozinha mobiliada,

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

R$ 350.000,00
Ref: d249

DAU[R
Casa com 60 m2 no
Jaraguá Esquerdo
á 2 km do Centro

Loteamento deAlto Padrão

R$ 129.000,-00
Ref: d128

Ref: d254 Ref: d257 Ref: d275 Ref: d271 Ref: d265

r

r
f
(
I

�
�

1

APTO novo cf suíte, 1 APTO na planta c/ 2 APTO novo cf 2 dorm, APTO mobiliado, 2 dorrn, APTO novo c/ suíte, 2 APTO suíte, 1 dorm, sala,
dorm, cozinha, sala, dorm, sala, cozinha, sala, jantar, cozinha, cozinha e sala mobiliada dorm, sala, cozinha, cozinha, garagem,

sacada c/ churrasqueira, sacada + churrasqueira, sacada cf churrasqueira e BWC social sacada, 2 vagas de sacada . �

1 vaga de garagem área de festas garagem
R$ 145.000,00 R$ 130.000,00 R$ 115.000,00 R$ 120.000,00 R$ 253.000,00 R$ 159.800,00

Ref: d236 Ref: d259 Ref: d273 Ref: d263 Ref: d272 Ref: d270

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

R$ 119.000,00

Suíte, 2 dorm, cozinha
mobiliada, sala, área
serviço, garagem
R$ 198.000,00

Suíte master c/
hidromassagem, 2 dorm,
cozinha, copa, escritório,
2 BWC's sociais, área de

festas
R$ 360.000,00

, f.IJ_
� ....1

.. ----:.�_
� __..".,,-t

-«-

--
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�
�

Terreno no Centro de
Jaraguá do Sul

Ótima localização
420 m2

R$ 300.000,00

APTO suíte, 2 dorm, sala,
cozinha, BWC social
Próximo Angeloni
R$ 190.000,00

.

01 suíte, 01 dormitório,
bwe, estar/jantar, cozinha,
áre de serviço, 01 vaga

de garagem.
R$ 170.000,00

Ref: d192 Ref: d256 Ref: d253 Ref: d243 Ref: d261 Ref: d267

APTO suíte + 2 quartos, APTO novo c/ 2 dorm, _ Terreno pronto para construir. Terreno de esquina com

BWC, Jantar/Estar, cozinha, sala, sacada c/ R$ 10.000,00 de entrada Terreno pronto para 700m2 próximo à Terreno de esquina cf
Cozinha, Área de. churr�squeira, 1 vaga de e saldo Minha Casa construir c/338m2 em Karlaehe Malhas no Jguá 322m2 sem benfeitorias,

Serviço, 2 Sacadas garagem Minha Vida - terreno e ótima localização Esquerdo murado e plano.
R$ 130.000,00 construção R$ 78.800,00 R$ 350.000,00 R$ 150.000,00

R$ 208.000,00 R$ 80.000,00

Ref: d246 Ref: d250 Ref: d231 Ref: d206 Ref: d269 Ref: d270 I'

. Ótimo acabamento - Com
1 suíte t 2 dorm, sala,

cozinha: Casa com 110m2
R$ 275.000,00

Suíte + 1 dorm, sala,
cozinha, BWC social,

garagem e área de festas
R$ 370.000,OÓ

2 dormitórios, cozinha,
sala, BWC social, área de

serviço
R$ 190.000,00

3 dorm, cozinhá, sala TV,
BWC, área de serviço,

garagem 1 carro
R$ 193.850,00

Terreno com 880m2
Próximo Supermercado
Top Jaraguá Esquerdo

R$ 280.000,00

Casa em ótima

localização. Entrada e
saldo parcelado direto

.

com o proprietário
R$ 275.000,00

_lAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Passageiro sem cinto.pode ter
peso de elefante

Muitos, se não a maioria, dos
motoristas e passageiros de auto
móveis não se dão conta da im

portância do uso do cinto de se

gurança no banco traseiro. Além
de ser obrigatória pelo Código
Brasileiro de Trânsito, a utilização
do equipamento tem extrema

importâncianaproteção dos ocu
pantes do veículo em caso de aci
dente ou desacelerações bruscas.

-

No momento de um aciden
te, uma pessoa ou objeto soltos
dentro de um carro podem atin-

gir um peso muito elevado ao

serem arremessados. Durante
os testes de segurança, as mon-

- tadoras e centros de pesquisa
espalhados pelo mundo reali
zam diversos testes de impacto
para avaliar os danos causados

-

aos ocupantes por conta dessas

desacelerações.
De acordo com o Cesvi Brasil

(Centro deExperimentação e Se

gurançaViária), essas avaliações
vão de 2 km/h, para testes de

para-choque, até 64 km/h para

Picape do filme dos
Flintstones irá a leílão
o modelá esquisitão da foto não é um

conceito baseado na Idade da Pedra, mas sim
um dos veículos produzidos para o filmê dos
Flintstones "Viva Rock Vegas", lançado no ano

2000. A picape de visual, digamos, pré-histó
rico será leiloada no final de julho, na Califór
nia, nos Estados Unidos.

Medindo cerca de 3 metros de altura, a

frente do modelo é baseada no crânio de um

carneiro gigante, fazendo alusão à Ram, a con-
- sagrada marca de picapes do Grupo Chrysler,
cujo símbolo é a cabeça de um ovino. Para se

referir ao sistema de tração utilizado pelos per
sonagens do filme, há ainda a inscrição"4 heel
drive", referindo-se ao modo como o veículo
eramovido: os pés dos próprios ocupantes.

A empresa responsável pelo leilão ainda
não estabeleceu um lance mínimo pelo mo

delo, mas destacou que "após o término do fil
me, o carro foi utilizado em diversos eventos

promocionais e campanhas de marketing em

cinemas, lojas de brinquedos e salões auto

motivos pelos Estados Unidos". '

estudos que visam à segurança
dos passageiros. Neste último,
as desacelerações de um veículo

lançado contra uma barreira de
formável- que tem a função de

simular outro automóvel - po
demmultiplicar em até 40 vezes
a massa de qualquer objeto no

interior de um automóvel.
Um adulto médio (pesando

cerca de 75 quilos), por exemplo,
pode atingir o ocupante sentado
à sua frente com um impacto de

'

3 toneladas em caso de um aci
dente a 64 km/h. Multiplicado, o
peso desse passageiro é equiva
lente ao de um elefante,

Em uma situação real de aci
dente, os passageiros do banco
traseiro, além de se ferirem gra
vemente, podem machucar se
riamente os ocupantes da frente
por serem arremessados direta
mente contra os bancos dian
teiros, pressionando-os contra o

cinto de segurança, provocando
lesões graves ou até amorte.

Brasil lideraaumento de
8% dasvendas globais
o Brasil liderou o aumento de 8% nas ven

das de automóveis globais, de acordo com re

latório da consultoria Scotiabank. O estudo
mostra que a América do Sul, como um todo,
também contribuiu de maneira determinante
com o aumento de vendas, registrando 30% de
crescimento.

De acordo com o economista da consulto
ria que desenvolveu a pesquisa, Carlos Gomes,
o aumento de vendas está atrelado a estoques
baixos que as montadoras estão acumulando
em diversos países o que faz com 'que produção
seja intensificada.

Em maio, o Brasil bateu recorde de pro
dução com 348.070 unidades desenvolvidas,
número 21,8% superior ao mesmo período de
2012. No acumulado deste ano, o setor totali
zou 1,54 milhões de veículos produzidos: de
acordo com a Anfavea (Associação Nacional
das Fabricantes de Veículos Automotores), que
credita os dados ao crescimento das comercia- -

-

lizações impulsionadas por estímulos econô
micos do governo.

Para se ter uma ideia do risco que os ocupantes da frente correm ao

viajar com passageiros sem cinto de segurança no banco traseiro, veja
alguns exemplos na tabela abaixo:

Velocidade do velado r.ti) IIora do
Exemplo Peso normal

Peso nó ITroOll'iénto dlO
impacto - impilao

Umbomem 15kg 600ki

lSkmjh
Umnotebook 2kg 16kg
Umtablet 600g 4,8kg
Um celular 15011 1,2kl1 .

Um homem 7Ska 3.000 leR

64-km/h
Umnotebook nl! 8Okl!

Umtablet 600g 24kg'
Um celular 150g 6kg

Esses riscos são grandes e

ainda desconhecidos por mui
ta gente, mas podem ser mini

mizados, e até evitados, com
ações simples para 6 transpor-
te de objetos e passageiros nos
bancos traseiros:

- Transportár pessC!as nos

bancos traseiros sempre com o

cinto de segurança.
- Evite deixar objetos soltos

sobre o banco traseiro ou no

tampão do porta-malas. Pro
cure acomodá-los no compar
timento de bagagem.

- Transporte as crianças
sempre em assentos específi
cos (cadeirinhas), de acordo
com o seu tamanho e peso.

- Objetos pesados devem
ser transportados sempre no

porta-malas.

Aetiqueta que pode decidira
compra do seu carro

Já estamos habituados a

consultar a etiqueta de con
sumo de energia quando
vamos comprar um eletro
doméstico, mas é impor
tante frisar que os veículos
também possuem esse tipo
de informação que pode ser

decisiva para quem busca
um modelo mais eficiente
e mais amigo do meio am

biente.
O Programa de Etíque

tagem Veicular tem como

objetivo informar a eficiên
cia energética de automó
veis nacionais e importados
comercializados no Brasil
por meio de dados forneci
dos voluntariamente pelas
montadoras, com informa

ções anuais dos consumos

dos veículos.
Na etiqueta constam in

formações-do ano de aplica
ção, que está ligado ao ano

das informações prestadas
pela montadora, além da

categoria do veículo, nome
do fabricante, modelo, ver
são, motorização, tipo de

transmissão e quantidade
de marchas.

Na etiqueta
Tornando como base

veículos de uma mesma

categoria, os modelos são
avaliados com letras de "N,'

(para um menor consumo

energético) até "E" (para um
maior), avaliação resultante
das médias de consumo ob
tidas em estrada e cidade
com diferentes combustí
veis. O� modelos que atin

gem o grau máximo- de efi
ciência energética recebem
o selo do Conpet (Programa
Nacional da Racionalização
do Uso dos Derivados de Pe
tróleo e do Gás Natural).

Outro dado presente na

etiqueta é o de consumo de
combustível

.
em quilôme

tros por litro, tanto para a

estrada como para a cidade.
Além. disso, a quantidade
de C02 emitida também é
informada em gramas por
quilômetro.

-+
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Power Imports
Blumenau • Bal. (amboriú • Jaraguá do Sul

joinville • Florianópolis· São José

Quantidade de 5·unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 16/06/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o q�e ocorrer primeirQ, para cobertura básica. Frete não incluso nos valores de RS 1.800 para o Kia Picanto, RS 2.000
para ° Ali New Cerato, Kia Sorento e Kia Soul, RS 2500,00 para o Kia Cadenza. Fotos ilustrativas. 'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pomuação numérica entre os modelos do segmento de veículosmédios no 2012 Brazil Vehide Owneship Satisfation Study daJ-D.power. O
estudo foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados nos meses de
abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwJdpowerdobrasil.com. Fonte: ).0. Power and Associates. Mais Alta Satisfação Geral do Cliente para fabricantes de veícúlos de pas.seio. Declaração C into de segurança sa Iva vidas .

de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012. '

M r � I; "-1 _. r ._ j t'
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• Façomontagem e desmontagem de
móveis pa� lojas e particular; tenho
experiência e referência. Tratar
8475-2510

• Estamos contratando: Vendedor

Projetista de Móveis c/ experiência
em Promob e Montadores
de Móveis. Interessados ligar
para (47) 3273-0792 ou enviar
curriculo p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.com.br

� 'Excursão para compras em São

Paulo, na 25 de Março. Valor R$
200,00. P/ mais informações 8412-
0129.

• Ganhe dinheiro postando anúncios
na internet, interessados entrar em
contato com lrineu no 47 9955-0833
ou ibudendorf@gmail.com

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente e!TI pouco tempo.
Mercado em expansão nacional e
internacional. 100% lucrativo, não
precisa oferecer produto de porta
em porta, a empresa repassará
os produtos para o cliente final e
depositará ós lucros diretos em
sua conta, ganhos de R$80,OO a

R$720,OO por mês durante um
ano garantimos tota! por ano de
R$960,OO a R$8.640,OO, omelhor de
tudo, a empresa oferece formas de
ganhos ilimitados com trabalho em

equipe. Tratar (47) 9140-5014 Vivo
/ (47) 8836-6000 Claro. Ou acesse

www.bbom.com.br.

e Excursão:"Gravata! (águas termais)
saída dia 11/10 (pelamanhã
Jaraguá do Sul) e retorno dia 13/10
após almoço. Valor por pessoa R$
495,00, inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar-
33713993 - 99738281.

• Serviços gerais, grama, pintura, etc.
Tratar 8846-7168.

• Precisa-se de babá com experiência
e referências, que goste de crianças,
para trabalhar período integral.
Salário a combinar. Tratar no fone
8818-2211 ou 8829-9796.

• Fretes emudanças, R$l,OO o km, a
partir de R$50,OO. Tratar 9993-4422

• "Precisa-se demensalista, disponível
no horário das 8h às 13h. (Barra do
Rio Molha). Próximo à Prefeitura

(Com referência). Contato Priscila ou
Felipe (9918-7268 / 9929-2469).

• Trabalho como diarista, 20 anos
"

de experiência, ótimas referências.
9178-1437/8436-9283

,. Viagem Termas de Piratuba, no Hotel
Vila Germânica. Saída de [araguá do
Sul dia 17/06, às 5:00h da manhã
e retorno dia 19/06/2013 após o
almoço. Inclui no pacote: Transporte
em ônibus leito turismo. 02 pernoites
em Apto Luxo com café damanhã. 02
cafés da manhã. 03 almoços, sendo
um almoço extra. 02 jantares. Serviço
de bordo. Preço por pessoa: R$
400,00. Contato: Fone: 47-3370-0003
ou 9998-3265, com Maria.

• Pacote de viagem: - Peru: Macchu
Picchu c/ Cusco, Puno (Lago
Titicaca) ,Arequipa e Lima.

08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias t
.

09 noites (aéreo + terrestre).A partir
de U$ 1.990,00 + U$ 250,00 de txs,
parcelados. Tratar: 33713993 -

99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon- Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12?
03/01/14. Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paine), Ushuaia.
A partir de U$ 2.540,00 por pessoa já
com taxas, parcelados. Tratar: 3371
3993 - 9973 8281.

• Viagem Reveillon - México

(cidade México) / Puerto Vallarta,
Guadalajara e Morelia. 27/12 A

07/01/14 -12 DIAS / 10 noites
- aéreo + terrestre U$ 3.590,00
+ 200,00 já com tx. por pessoa,
parcelados. Tratar: 33713993 -

99738281.

• ADVAurora contrata: - Encarregado
de Expedição- Auxiliar de Expedição.
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno.A empresa
oferece: salário compatível com a

função, Plano de Saúde 50%, Plano
Odontológico 50%, Seguro de
vida, Alimentação 100% gratuita,
vale transporte, entre outros.
Interessados enviar curriculo para:
coordenacaorh@advauroia.com.br

• Leison Malhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte.talhador
com experiência; para trabalhar 10
turno na Barra do Rio Cerro. Salário

compatível + benefícios. Tratar
na empresa, Rua PastorAlbert
Schneider; 882. Fone: 3376-1378.

• Contrata-se auxiliar de técnico
em eletrônica, para consertos de
aparelhos de som, com experiência
na função. Tratar 3275-2264.

• Precisa-se dentista para trabalhar no
consultório em ltapoá. Remuneração
por porcentagem. Interessados
ligar47 9671-0512 Enviar CVpara
ciasorriso@outlookcom.

• JC Pinturas,massa corrida, grafiato,
pinturas em geral, tratamentos contra
cupim.Melhor preço da região.
Orçamento sem compromisso.
Telefone 9901-8445 Jairo.

• Contrata-se serralheiro com

experiência. EmpresaMetalflex. Tel
3376-5296.

• Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato: 3275-
4315 ou 9194-2435 Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais
(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844. bemestaredinheiro@

yahoo.corn.br

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas com 2
Controles Wirelles. + 4 jogos: Gran
Turismo 5 - Residente Evil- Kilzone

3, 3D Português - Medal Of'Honor
Edição Limitada, Brindes; Cabo HDMI
e Filme Manda Chuva 3D. Preço: R$
1.000,00. Contato:Evandro 47 9662-
0985

• Vende-se bicicleta elétrica,
marca Two Dogs, cor branca, 2
meses de uso. Valor: R$ 1.950,00.
Contato:9173-4247.

• Vende-se adubo de aves. Faz entrega.
3275-2354/8813-5808.

• Vende-se triturador de podas (galhos
e folhas), valor R$780,OO. Tratar
91'78-0878

• Vende-se Carretinha 1.80x1.20
com feixe de molas e amortecedor

galvanizada ou pintura em epóxi,
elétrica, completa à vista R$1.800,OO,
2.00x1.20. À vista R$2.000,OO.
Produto com qualidade e gàrantia.
Telefone (41) 3081-8198

• Vendo casinha de boneca grande
em bom estado. Valor R$ 1.000,00
(negociável). Telefone 3376-3089
(após as 17:30) Elizete.

• Vendo módulo BOSS CX650M -

1600Watt (400RMS) - 4 canais.

Produto novo na caixa. R$320,OO.
Tratar (47) 8848-3175.

• Vende-se 5 janelas de itaúba. Valor a
combinar. 3372-2738 ou 8876-9964.

• Vende-se piscina 3.000 litros. Com
motor bomba mais o filtro. Valor

R$1.600,OO. Tel: 9133-4100.

• Vende-se berço camping Burigotto
azul, desmontável, valor R$150,OO
3370-7160 Dulce ou Susan

• Vende-semáquina de costura
industrial Overloch R$800,OO"eReta
R$380,OO 3370-0983 ou 9927-3117
Paulo

• Vende-semáquina de costura
Overlock e fios de costura. Valor a
combinar. 3376-0745 Ester.

• 'Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no Jaraguá
99. Mais informações telefone 3276-
1573 )andir.

.. Vende-semercearia e padaria em
Schroeder. Telefone 3275-0697

COMPRA-SE

• Procura-se lavação de carros para
alugar ou vender. 9616-6303 ou

9157-1978.

• Compra-se ou aluga-se uma garagem
no Edifício [araguá, Paga-se à vista.

Ap 54. Falar com Suzan ou Dulce
3370-7160.

" DOA-SE

• Doa-se filhote com 3 meses, pelo
bege curto, com focinho preto,
sem raça definida.Muito saudável,
brincalhona, de porte médio. 3275
-2264.

• Precisa-se de dois guarda roupas de
solteiro doados. Tratar 8840-1242

. ,( I 'if l'

APARTAMENTO

• Alugo quitinete peça única,
30m2, c/ banheiro. Rua: Ernesto
Lessmann ,nº615, bairro Vila

Lalau, próximo a Weg 2. R$
375,00. C/ água. Fone: 9608-
4484 ou 3635-4443.

• Vendo sobrado com área de 182

m", próximo ao Hospital [araguá.
3 quartos (sendo uma suíte
com closet e hidromassagem),
cozinha modulada, despensa,
churrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em

"

porcelanato, portão eletrônico,
aquecimento solar. Quintal nos
fundos com amplo gramado.
Pronto para ser financiado!
Tratar com Rosana: celular (15)
8156-7373 ou fixo (15) 3031-
5356.

• Aluga-se Quitinete com garagem,
Emma Rumpel Bartel, Baependi.
R$460;00. Local bem seguro. Tel
9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos 75!TI2, garagem, Miguel
Salai 75, Centro. R$700,OO.
Edifício Gamaliel. Tratar 9134-
5434.

• Aluga-se apartamento com

2 quartos 75m2, garagem,
Francisco Piermann 404, Vila"
Lenzi. R$670,OO. Tel 9134-5434.

• Vende-se Apartamento no Bairro

Vila Nova com 2 quartos, cozinha
mobiliada, sacada, 1 vaga de

garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única 30m

quadrados c/ banheiro. Rua:
Ernesto Lessmann nº 615, Bairro
Vila Lalau, próximo a Weg 2.

RS370,OO C/ Taxa de água. Fone:
(47) 3635-4443 e 9608;-4484.

• Vende-se � Apartamento 72m2
em construção suite mais 1

quarto, 50 metros do mar R$
170.000,00 estuda proposta
aceita-se carro Fone 9936-7400.

• Vendo apt? na Reinaldo Bartel
- Baependi, com 03 quartos e"

cozinha embutidos, 03 ares

condicionado e 02 vagas de

garagem. R$ 197.000,00 - a vista.

Tratar: 48 3034-1140 ou 8818-

3022.

• Alugo apartamento no Rau com

2 quartos. Valor R$510,OO. Falar
çom Sandra 9993-2131.

• Vende-se apto novo na Estrada
-

Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira, Entrada
de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci,14482

i' - I di t

CASA

• Vende-se casa de alvenaria com 92 m2,
sendo dois quartos, cozinhamobiliada
e demais cômodos. Localizada
no bairro Nova Esperança em
Guaramírim,Valor: 120.000,00 (aceita
se carro na negociação). Contato:
Wagner ou Gil pelos fones 9210-1415}
9655-8551 ou 9610-4736.

• Procura-se casa para alugar na Vila
Nova. Tratar 8840-1242

• Oportunidade: Vendo casa próximo
ao centro, rua asfaltada: RuaAdolfo
Antônio Emmendorfer; 1450, bairro
Rio Molha. Terreno com 800 m2,
20x40. 1,5 km Prefeitura, 2 minutos
do Centro. Valor R$95.000,OO.
Aceito carro na negociação. Não faço
parcelamento. Tratar com Rafael
9948-1648.

• Vende-se casa 6x8 madeira para
retirar do lugar. Vila Lalau, Rua
Ernesto Lessmann, 506. Valor
R$500,OO. Fone 9693-8110.

• Vende-se casa, em Barra do Sul,
loteamento Baobá, Rua Perequê,
próximo ao posto, 97 m2,"3 quartos,
sendo 1 suíte, banheiro social, garagem
p/ 2 carro;'mobiliada, murada, semi
nova.Valor R$120.000,OO + prestações
de 1 saláriomínimo, aceita-se carro
ou caminhonete no negócio. Telefone
3373-3511.

• Vende-se casa de alv. com 125 m
com laje, garagem para 2 carros, 3'

quartos, sala, cozinha, copa, portão
eletrônico, interfone. Próximo de
Mercado, Faculdade. R$ 225.000,00.
Fone 9919-1152 ou 3376-3089 (após
horário Comercial)

• Vende-se casa no Rio Cerro II, com
120 m2 em: alvenaria,local alto e

plano. Valor R$120.000,OO. Entrada
+ parcelas, direto com o proprietário,
Te13058-2999 ou 9208-1727.

CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se chácara em Campo Alegre,
sobrado com 200 m2, tanque de

peixe, garagem com churrasqueira,
demais dependências, 48.000m2.
Valor a combinar. Tel479993-9826.

• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro,medindo 240.000m2,
çasamista, ranchos, cercas,lagoa,
água corrente, 6.000 pés eucalipto.
Oportunidade de investimento.
Aceito troca terreno e veículo. Tratar:

9185-4615/3376-0081
• Vende-se sítio de 4.946 rrr', em Três

"

Rios do Norte, próximo a Igreja
Luterana. Com nascente e área de
festa construída. Telefone 9648-9399.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial, perto Museu
Weg. com 30 m2, e BW. R$ 450,00:
3275-2264

• Aluga-se sala comercial na Barra
do Rio Cerro rua pastorAlbert
Schneider - próx. Leisonmalhas

,
com estacionamentos e boa"

movimentação. Medindo 150m2
total ou 75m2metade. Ótimo ponto
comercial. Tratar: 9.185-4615 / 9655-
6743.
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• Alugo quarto p/ pensionista no
centro, livre de água, luz e internet.
Valor R$ 300,00. 9123-5851 Vivo /
9946-3491 Oi.

• Alugo sala comercial com 3

quitinetes, valor R$ 1.200,00. Na Rua
Valdemar Rau, 2280. Tel: 3371-6968.

TERRENOS/LOTES
• Vende-se terreno Água Verde com
1000 rrr', sendo 600 m2 de área
útil, final de rua, perto da Samae em

[araguá do Sul. R$ 190 mil. 9953-
5554

• Vende-se terreno em Schroeder
- próximo à Marisol, escriturado,
16x30 m. Telefone 9919-0441.

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341 rrr', valor a
combinar. Tratar 9642-1720

• Oportunidade: Ótimo investimento
em Schroeder. Terreno na rua Timbó,
(na Rua da Câmara de Vereadores,
próx. Prefeitura, delegacia, mercado,
correio, escola, posto de saúde). 390
m2, 13x30. Valor R$150.000,00

• aceito carro na negociação. Não faço
parcelado. Tratar com Rafael 9948-
1648.

• Vende-se 1 terreno na praia de

Itajuba Barra Velha escriturado e

aterrado R$ 50.000,00 aceita carro,
500 m do mar Fone 9936-7400.

• Vende-se dois terrenos com área de

392,00 m2 cada um, localizado no Lot.
Residencial Joaquim Girolla, Barra do

. Rio Cerro. Contato: (47) 9961-0441.

• Vende-se terreno no Bairro [araguá
Esquerdo, Rua Luiz GonzagaAiroso.
20x44 m2, total da área 800 m2, valor
R$280.000,00 negociável. TeI3371-
8223 ou 9140-9275 Chaves

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m -114400 rn"). Há em
cima do terreno arrozeira, ribeirão e

poço artesiano. Apenas 1 km da SC
474. Aceita- se casa e carro demenor
valor. Preço: R$ 360.000,00, Telefone
Residencial: 3370-3458/9935-9307

• Vende-se terreno em Nereu Ramos,
5 hectares de terra. TI": 3276-0264/
8800-9346.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot.
Gadotti III - bairro Santo Antônio. R$
60.000,00. Aceito troca. Tr: 9979-
2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66-
bairro lzabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Meriva ano 2003, prata,
completa. 3371-9157

• Vende-se Kadett 98, GL 1.8 gasolina,
em ótimo estado. R$8.000,00 aceito
carro demaior valor (Celta, Ford
Ka ou Corsa Hatch). Te19226-5009
Antônio.

• Vende-se Vectra GT-X 2011:

Impecável, com 40mil km. Preto,
aírbag, abs, bancos em couro,

completíssimo tratar com Valdir 47-
92104875.

• Vende-se Corsa 2001,2 portas, ótimo
estado, som, pintura nova, cinza,
preço bom a combinar; telefone 9241-
4214 Theobaldo.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206, ano 2010, 4
portas, preto. Único dono. Entrada
de R$1.800,00 + 48 x de R$598,00.
Telefone 3370-5591/9927-9944
Wilson.

• Vende-se Passion 207, 2009
completo, R$23.000,00. Tratar com
Denner (47) 9981-3102.

VOLKSWAGEN

• Assumo financiamento de Golfacima
de 2010 ou caminhonete a diesel.
Dou de entrada um StradaAdventure
2008. Tel49 9805-1302/9993-9826.

• Vendo go11.0 - ano 1994 em ótimo
estado por 7.000,00. Tratar no 3372-
1303.

• Vende-se Parati ano 2000, 4 portas,
branca. Preço a combinar. Tratar
3371-9157.

• Vendo GolfConfort Line 2004,
completo, por R$ 21.500,00! Tratar
fone: (47) 9979-0403-

• Vendo saveiro.2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado aro 16

por R$ 27.000,00, TR: 99317136

• Vende-se Saveiro quadrada ano 95,
verde,motorAP 1.8. A aba do filé.
Telefone 9995-6372 Osni.

• Vende-se Golf 1.6, ano 2001, preto.
Valor R$20.000,00. Tel: 3376-1239.

FIAT

• Vende-se Fiat Tipo, prata, completo,
IPVA pago, valor R$4.500,00. Com
som valor R$6.300,00, 2 módulos,
caixa de som grande. Fone 8890-9854
Marcos.

• Vende-se Palio 1.4, 2008, completo,
flex, 4 portas. Apenas 26.800 km.
Valor R$24.800 (à vista, s/ troca).
Único dono. Ótimo estado. Contato:
(47) 9991-3390.

FORD

• Vende-se F250, ano 2006, com
113.000 km, prata. Preço a combinar.
9637-9083.

• Vende-se Escort SW GL 1.8, ano e

modelo 98, cinza. Valor R$9.000,00,
aceito moto no negócio. Tratar 3374-
2228

• Vende-se Ford Ka ano 99, prata. Só
assumir prestações do financiamento,
valor R$368,00. 8412-0129 Rubens.

• Vende-se Ford Ka GL Image 2003,

preto, completo, menos ar, c/ rodas
esportivas. Valor R$ 12.500,00.
Financiamento particular c/
proprietário. TeI8812-7170 ou 7813-
4785..

• Vende-se Del Reyano 1995, valor a
combinar. Tratar fone: 9159-2149
com Célia

• Vende-se um Ford Focus ano 2005,
preto, 1.6 completo, banco de couro.
R$19.000,00. Tr: 3379-2303/9114-
5998 Com Roberto.

• Ford Ka 2003 prata 1.0 zetecmuito

econômico, 04 pneus novos todo'
revisado em ótimo estado, R$
11.500,00 podendo financiar, Tratar
com Rafael (47)9617-2252 ou

(47)8877-6219.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhãoWolksvagen 6.90,
ano 85, com baú (5,30 x 2,30) todo
reformado.Valor R$40.000,00 ou
aceito caminhão no negócio de até
R$50.000,00.Tratar 9602-9784 ou

8481-6233 José.

• Vende-se caminhãoWolksvagen,
ano, com baú de 2,30x 5,50. Todo
reformado.Valor R$40.000,0.
Aceito caminhonete no valor de até
R$50.000,00. Tratar 9602-9784/
8481-6233.

OUTROS

• Vendo Scenic 2004 Autentique 1.6, 16
V, prata, completa (ar, direção, vidros
elétricos, air bag duplo, manual), com
110.000 km. Valor R$ 16.000,00 à
vista. 9912-5561.

• Vende-se Cerato ano 2010, cor prata,
completo, único dono. R$42.000
(negociável). Tratar 8902-0062
Cristiano

• Vendo Corolla Altis PrataAutomático

2010/2011 70.000 km. Garantia de
Fábrica 6 meses. Todas asrevísões
feitas na Toyoville. Completo.
R$67.000,00 Particular. 47 9177-
7003 Alfredo

• Vende-se Paratí 1.0 16 V, 4 portas,
prata, 2000 com Ai-Condicionado,
Trio Elétrico, Rodas 14 de Liga Leve e

Película. Valor-abaixo da FIPE. Fone:

3274-8092/8813-9682.
• Vende-se Kia Soul EX 2010, cinza,
completo (abs, air bag, bancos em
couro) R$ 40.000,00 à vista Telefone
479993-2048 André.

.; Vende-se Honda Biz ano 2004,
preta, sem partida, emplacada
até 04/2014. Valor a combinar.
Muito econômica entre 40 e 50

KM/L:fone (47) 9178-0435 ou

3373-1986. Dia de semana só

após as 14hOO, fim de semana

qualquer horário.

• Vende-se moto CG 150 KS,
2004/2005, azul, final 9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

COMIDADA HORA

• Comida da Hora oferece
marrnitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-
0741/9221-0087 com Sidnei.

DIARISTA

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Trata.r fone (47)8427-5016
com Daniela.

GALPÃO

• Aluga-se galpão novo na

Barra do.Rio Cerro, com
330M2 ou 660 M2, próximo
a Leison Malhas, excelente

.

localização. Tratar: 9185-4615
/9655-6743

COROILA

• Vende-se Corolla :xu 1.6,
automático, 16v, preto, 2006,
2° dono, 82.000 Km. Original,
em perfeito estado, ótima
procedência. R$ 31.000,00.
'Ilatar: 9185-4615/ %55-6743/
3376-1378.

FIESTA

• Vende-se Fiesta LO Hatch

'2007, branco, baixa km,
original, boa procedência. IPVA
pago até 2014. Apenas R$
17.500,00. Tratar: 9128-5957/
3376-0081/9655-6743.

TERRENO
.• -T

•

• Vende-se terreno com 412,OOM2
.

(12,5 x 33,0) no lot. Residencial
Mass - Rio da Luz - Acesso

asfaltado, contrato direto com
proprietário. Aceito veículo.
TI-atar: 9128-5957/3376-0081.

TEAR

• Vende-se Tear Orizio 30/24
para malharia. Produz

moletom, meia malha e

sacaria. Apenas R$lO.OOO,OO.
Tratar: 9185-4615/9655-
6743/3376-1378.

EVALDO

ATO
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Jovem morre ao

colidir com muro
SCHROEDER Para

.

a Polícia Militar, o
motociclista perdeu o

controle ao transitar

em alta velocidade

Débora Remor

A alta velo�idade seria a causa

l"\de urn acidente no Centro de
Schroeder, que resultou na mor

te do motociclista Somerval dos

Santos, de 19 anos. Ele seguia pela
AvenidaMarechal Castelo Branco
em direção ao Bairro Bracinho,
mas perdeu o controle da moto

depois de passar pela Ponte Gnei
pel, invadiu a calçada e bateu de
frente no muro de urna empresa,
que rachou com o impacto.

Quando os BombeirosVolun
tários de Jaraguá do Sul chega
ram ao local, às 13h, Santos esta
va entre o muro e a motocicleta.
"Percebi que ele estava sem con

trole e a moto já dançava sobre a

brita (na calçada). Do jeito que
bateu no muro, ele ficou", con
tou Eduardo Luiz Viergutz, de 18

anos, que testemunhou o aciden
te. De acordo com o comandante
dos Bombeiros, JeanWalz, o mo
tociclista teve morte instantânea.

Somerval dos Santos estava

EDUARDO MONTECINO

COLISÃO Motociclista bateu violentamente entre um poste e um

muro depois de passar por uma ponte na Avenida Castelo Branco

sem documentos e o reconheci
mento davítima só foi feito cerca

de meia hora depois de consta

tado o óbito. Segundo a Polícia

Militar, ele tinha urn celular e,
através de urna ligação, foi possí
vel saber o nome do motociclista
e acionar os familiares. A irmã de

Somerval, que estava trabalhan
do nomomento do acidente, che
gou desesperada ao local, porvolta
das 14h. "Não pode ser verdade",
gritava emmeio aos soluços.

Natural de Capanema, no Pa

raná, Santosveiomorar na região
há pouco mais de um ano. Ele
trabalhava com fundição, numa
empresa de Schroeder. Parentes

contaram que Santos sempre di

rigiu moto e era acostumado ao

veículo, mas testemunhas disse
ram que o jovem estava a apro-

.

ximadamente 120 km/h. Como
não havia outros veículos envol

vidos, a Polícia Militar acredita

que o acidente foi causado por
alta velocidade e imprudência.

Este é o segundo acidente
com vítima fatal na cidade, este
ano. O primeiro caso ocorreu na

manhã do dia 23 de abril, quando
o Fax, conduzido por Leopoldo
Vogel, de 79 anos, colidiu contra
urn caminhão. O idoso foi socor
rido e encaminhado ao hospital,
mas não resistiu e faleceu.

Crime de 2009

Réu acusado de tentativa de homicídio é absolvido.
A única sessão do júri popular

deste mês, na comarca de Jaraguá
do Sul, decidiu pela absolvição
do réu. Jonas Inácio, de 25 anos,

respondia a acusação de tentativa
de homicídio, pois teria agredido
Alair Bastos de Moraes com urna

barra de ferro, em 19 de fevereiro

de 2009, por motivos passionais.
Inácio foi preso em flagrante na

época do crime, mas conseguiu
liberdade provisória urn mês de

pois por possuir ocupação lícita
e não ter antecedentes criminais.

.
Durante o julgamento de ontem, o

promotor de justiça André Milioli,

Agressão
Homem leva três facadas

responsável pela acusação, pediu
pela absolvição por falta de provas.
As advogadas de defesa, Karina
Valverde e LucianaZechini, susten
taram a tese de legítima defesa. O

júri terminou pouco depois das 14h
e a sessão foi coordenada pela juíza
Anna Finke Suszek,

Furto

Escola é invadida por trio
Uma escola da Vila Lenzi foi arrombada e furta

da na noite de segunda-feira, por três pessoas, que
foram detidas pela Polícia Militar. Um homem de

24 anos e dois adolescentede 17 anos teriam invadi
do o local por volta das zih e arrombado a porta da
sala de orientação. Quando os policiais encontraram
o trio, no corredor, eles levavam mochilas cheias de

equipamentos de informática ematerial didático.

Permanece internado no Hospital São José, de
Jaraguá do Sul, o homem de 24 anos ferido por
três facadas na noite de segunda-feira, no Bair
ro Ilha da Figueira. Ele teria discutido com ou

tro morador da residência, por volta das 22h por
motivos financeiros. O suspeito, de 27 anos, foi

preso pela PolíciaMilitar e confessou o crime. Ele

já está no Presídio Regional de Jaraguá.

Estacionamento nos hospitais
Acordo para garantir a
isenção está em análise.

Um acordo está sendo
costurado para garantir a

'isenção da taxa de estaciona
mento dos hospitais São José
e Jaraguá para pacientes em

tratamento contínuo na área
de oncologia e os que fazem
hemodiálise. O benefício foi

sugerido pelo vereador Jair
Pedri (PSDB), que no mês
de maio chegou a defender a

isenção para todos os pacien
tes em tratamento pelo Siste
ma Único de Saúde (SUS).

Na manhã de ontem, Pe
dri participou de reunião com
o promotor da Cidadania,
Belmiro Hanisch Júriior, jun
tamente com o presidente da

Casa, José de Ávila (PSD), e o
secretário de Saúde, Adernar
Possamai (DEM). Segundo
o parlamentar, no momento

não existe a possibilidade de
conceder aisenção a todos os

pacientes, já que a Prefeitura
não tem condições financei
ras de aumentar o repasse aos

hospitais e também porque
estes não podem acumular

perdas na receita.
Para ii próxima semana,

uma nova reunião deve ser

marcada pelo secretário de
Saúde, Adernar Possamai,
com a presença dos diretores
dos hospitais, o prefeito Die
ter Janssen (PP), o promotor,
e os vereadores Pedri e Ávila.
"O foco é chegar a um enten

dimento entre as partes para
que a proposta seja atendida
em parte, com pelo menos

os pacientes em tratamento

de câncer e hemodiálise sen

do isentados", explica Pedri.
Sobre prazos, o vereador de
clara: "Ainda está na fase do

sonho, mas vai se realizar".
Questionado sobre a pos

sibilidade de a isenção ser

acatada, o diretor do Hospi
tal e Maternidade São José,
Maurício Souto Maior, disse
que ainda está no aguardo
de informações oficiais sobre
o assunto para que possa se

manifestar.
Em maio, Jair Pedri apre

sentou na Palavra Livre da
Câmara a ideia da isenção
da cobrança do estaciona

mento,' devido a reclama

ções que teria recebido dos

próprios pacientes. Segundo
levantamento realizado pelo
vereador, um paciente pode
precisar de quimioterapia
até cinco vezes ao mês, sendo
que cada sessão pode.durar
até sete horas. A informação
que o tucano recebeu é de que
durante o período em que o

paciente se submete aos tra

tamentos, a cobrança é feita
sem interrupção ..

c
O foco é chegar a um

entendimento entre

as partes para que a

proposta seja atendida.

Jail Ped;-i
vereado do PSD'B
-�

-EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDANÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e

do Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schro
eder e Massaranduba, convoca todos os integrantes da cate

goria profissional, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser

realizada no dia 22 de junho de 2013, às 8 horas, em primeira
convocação e às 8h30min, em segunda convocação; com qual
quer número de integrantes presentes, em sua sede social na
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 na cidade de Jaraguá do

Sul-SC, na forma estatutária, para deliberarem sobre a seguin- .

te ordem do dia:

1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações 2013/2014
a ser apresentada para negociação com o Sindicato Patronal.

2) Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional, para nego
ciar com o Sindicato Patronal a pauta de reivindicações, reajus
te salarial, além de outras vantagens á categoria profissional.
3) Instauração do dissídio coletivo, caso o Sindicato Patronal,
se recusar ou malograr as negociações.

Jaraguá do Sul, 07 de junho de '2013.
Helenice Vieira dos Santos- Presidente

,I

I

r.

�.
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Divisão de Acesso sem adesão
POLÊMICA Com a

desistência de duas

equipes do Oeste na

Terceira Divisão do

Catarinense, tabela
do torneio teve
de ser refeita

Lucas Pavin

1
[
,

!

Qcampeonato Catari
nense da Divisão de

Acesso nem começou e já
está cercado por uma polê
mica. Duas equipes desisti
ram da competição (Joaça
ba e Oeste), fato que levou
a Federação Catarinense de
Futebol a refazer a tabela.

Enquanto isso, nos

bastidores, Clubes como o

Sport Club Jaraguá, Inter
nacional de Lages e Blu
menau tentavam alterar
a fórmula de disputa, que
deixaria de ser em grupos
e passaria a 'chave única,
em turno e returno. .

Porém, segundo a im

prensa lagéana, o clube

Maga foi contrário à alte

ração. "Conversamos com

alguns. clubes que con

cordaram com a mudan

ça. Quando falamos com

a direção do Maga, eles
disseram que não aceitam
sentar para conversar se

o objetivo fosse esse. Não
houve consenso", expli
cou ao Correio Lageano o

dirigente Nasareno Silva.
Para que a questão seja

rediscutida pelo Conselho
Técnico, era preciso exis
tir uma unanimidade fa
vorável. Como não houve,
sequer se abriu a possibili
dade do assunto voltar a ser
debatido nasede da FCF.

Na opinião do presiden
te do Sport Club Jaraguá,
Valdemir da Silva, a Tercei
ra Divisão do Estadual de
veria acabar. "Acredito que
o futebol de Santa Catarina
deveria ter apenas duas di

visões, porque á Divisão de
Acesso é um ponto negativo
para a Federação Catari
nense de Futebol. Existem
clubes com o intuito de ven
der atletas e outros, como o

Jaraguá, que têm o sonho
de ver a sua marca ser um

sucesso no esporte", disse.
Com a desistência do

Joaçaba e do'Oestc, a Ter
ceirona contará com ape
nas oito equipes divididas
em dois grupos de quatro.
O Leão está na Chave B,
juntamente com Navegan
tes (Itajaí), Barra (Balneá
rio Camboriú) e Pinheiros

(Garopaba). A competição'
inicia no dia 4 de agosto.

LUCASPAVIN

OPINIÃO Presidente do Sport Club Jaraguá, Valdemir
da Silva, defende o fim da Terceirona e a realização de

apenas duas divfsões no futebol catarinense

Novo parceiro, amistosos e contratações
Com o objetivo de re

alizar trabalhos sociais, o

Jaraguá fechou nesta se

mana uma 'parceria com a

Construtora Sobrosa, que

lança diversos loteamentos
residenciais voltado para fa
mílias e que agora também .

passa a ser o principal patro
cinador do Leão da Barra.

o presidente Valdemir
da Silva também adiantou

que está próximo de fechar
dois amistosos importantes
para a sequência da prepa-

ração do time para a Divisão
de Acesso. Com o recesso

do Brasileirão, para a Copa
das Confederações, o Jara
guá deve receber as equipes

principais. do Avaí - no dia
23 - e do Joinville - no dia

30, ambas no Estádio João
Marcatto. Além disso, o clu
be deve anunciar ainda esta

semana mais três reforços
visando a disputa do Esta

.

dual: Um goleiro e dois ata

cantes do Avaí. Eles ficam
até o fim da temporada.

I I. :
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADODE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOlíveíra, 380-Centro

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

EDITALDE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do
código de Normas da CGI/SC, para a devida ciência ao res

ponsável; segue a relação de títulos apresentados a protesto
nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos
dasua recusa, dentro do prazo legal. FlCAMlNTlMADOS DO
PROTESTO: -

Apontamento: 249279/2013 Sacado: CHOCOlATES LUZIA
LIDAME Endereço: RJOAO PICOW 165SAIA01-CENTRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-590Cedente: CAFEEIRA
GARIBAlDI eLE.! LID Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo:
00004421-5 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.895,17
- Data para pagamento: 17/06/2013- Valor total a pagar
R$2.971,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.895,17
- Juros: R$ 5,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 249273/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA
DEMAQUINAS L Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO,
1890 - JARAGUA ESQU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-
100 Cedente: TRIMETAlS BALIDA Sacador. - Espécie: DMI

- N' TItulo: 000112/3-3 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$1.346,53 - Data para pagamento: 17/06/2013- Valor total
a pagar R$1.427,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.346,53 - Juros: R$ 4,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 248685/2013 Sacado: DENIAL MUNDIAL
COM. KIAe DE P Endereço: RUA LEOPOlDO MAIREIRO
15 SALA 09 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
490 Cedente: DENIALVILLE DO BRASIL LIDA Sacador.
Espécie:DMI - N'TItulo: 5629 - Motivo: falta de pagamento

Valor. R$ 420,70 - Data para pagamento: 17/06/2013- Valor
total a pagar 0$492,60 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 420,70 - Juros: R$1,26Emoluroentos: R$12,25 - Pubíícação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 249349/2013 Sacado: IVANILDA STREWW
SCHU1ZER Endereço: RUA ADENOR HORONGOSO 45 -

ANA PAULA m - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: MARA
LUCIAFERREIRA Sacador. - Espécie:NP - N'Titulo: 02 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.500,00 - Data para paga
mento: 17/06/2013- Valor total a pagarR$1.673,98 Descrição
dos valores: Valor do título:R$1.5oo,00 - Juros: R$ 96,50 Emo
lumentos: R$ 12;25 - Publicação edital: 8$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 249255/2013 Sacado: JOICE DINAH PAGA
NELLI TEllESM Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEI
XOTO 35 SAIA 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
8925l-l50 Cedente: CAFEEIRA GARlBALD! eLE.! LID
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 00005081-1 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 230,00 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$301,10 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$ 0,46 Emoluroentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$1O,79

Apontamento: 249260/2013 Sacado: MARCELO CORREA
Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1747 - JARAGUA
ESQU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-295 Cedente:
ACAO EDUCACIONAL ClAREllANA Sacador. - Espécie:
DMI - N' TItulo: NEGA7IFC6E - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 433,00 - Data para pagamento: 17/06/2013- Valor
total a pagar R$509,65 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 433,00 - Juros: R$ 0,86 Emoluroentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 249214/2013 Sacado:MARCOS PAULO Ende
reço: RUAALBANO PICOill266 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-100Cedente: INFRASULINFRAESTRUTURAEELIDA
Sacador - Espécie: DMI - N' TItulo: 0214942010 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 68,71 - Data para pagamento:
17/06/2013-Valor total a pagar R$146,64 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 68,71 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,63

Apontamento: 249217/2013 Sacado: MARCOS PAULO En
dereço: RUA ALBANO PICOm 266 - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89253-100 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA
E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0215032010 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 70,50
- Data para pagamento: 17/06/2013- Valor total a pagar
R$146,�5 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,50-
Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: 8$17,63

Apontamento: 249325/2013 Sacado: MCV COM E INSTALA
COES E!EfRICA Endereço: RERICHM!ELKE, 80 - CENTRO
- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-350 Cedente: SPARFLEX
FIOS E CABOS ESPECIAIS LIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N' TItulo: 02602602 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
834,00 - Data para pagamento: 17/06/2013- Valor total a pa
garR$914,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 834,00
- Juros: R$ 3,33 Emolumentos: 8$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:8$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 249172/2013 Sacado: MEJAl. EARfEDE ME-
1l\IS LIDA ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA655- Jaraguádo5)Jl-SC- CEP: 89251-701 Cedente:
FERRAGENS 3F DO BRASIL LIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N' TItulo: 0000225625 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
353,55 - Data para pagamento: 17/06/2013-Valortotal a pa
gar 0$424,77Descrição dos valores: Valor do título: R$ 353,55
- Juros: R$ 0,58Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 249337/2013 Sacado: PAULO ROBERTO SCH
MTIZ JUNIOR ME Endereço: RUA MARINA FRUTUOSO
510 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Cedente: ZANOTTI
SA Sacador. - Espécie: DMI-N'Titulo: 0153145/02 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 842,62 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$915,78 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 842,62 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$10,79

Apontaroento: 249295/2013 Sacado: PROJECT MOVEIS
PUBUClDADES lTDA Endereço: AV GErUIlO VARGAS
268 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Cedente: CONE
SUL CONSUlTORIA E NEGOOOS LIDA Sacador. MARCIA
REGINAALVES DE ARAUJO DALPRA - M Espécie: DMI - N'
TItulo: PR09847/01 -'Motivo: falta de pagamento Valor. R$
182,90 - Data paro pagamento: 17/06/2013- Valor total a pa
garR$254,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$182,90
- Juros: R$ 0,48Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 249221/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS lIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PlERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: G79936/2 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor. R$ 9.372,13 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$9.492,80 Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 9.372,13 - Juros: R$ 40,61 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 249222/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDA M Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATIdN LIDA
Sacador: - Espécie: DMI- N' TItulo: G79935/2 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor. R$ 8.336,39 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$8.452,57 Descrição dos
valores: Valor dó título: R$ 8.336,39 - Juros: R$ 36,12 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50- Diligência: R$20,21

.

GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCATION LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - W TItulo: G79992/3 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 12.870,44 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$12.976,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$12.870,44 - Juros: R$ 25,74 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249227/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCATION LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79846/4 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 11.249,34 - Data paro pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$II.351,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 11.249,34 - Juros: R$ 22,49 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249228/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGYANDTELECOMMUNlCATION LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79820/2 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 10.076,10 - Data para pagaroento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$10.176,31 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1O.076,1O - Juros: R$ 20,15 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249229/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOSLIDAM Endereço: RUA FRANOSGO PIERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79897/4 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 1.000,46 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$1.087,85 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1:000,46 - Juros: R$ 7,33 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21 .

Apontamento: 249230/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN
170 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedenie: GET
GWBAL ENERGYAND TELECOMMUNlCATION LIDA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79897/2 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 10.000,46 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$IO.1oo,52 Descrição dos
valores: Valor do título: R$10.000,46 - Juros: R$ 20,00 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249231/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANCISCO PlERMANN
170 - JARAGUADQ SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GLOBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79993/3 - Motivo: fal- .

ta de pagamentoValor: R$ 9.336,39 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$9.435,12 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.336,39 - Juros: R$ 18,67 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$
24,50- Diligência:R$20,21

Apontamento: 249232/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: G79944/2 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 8.497,56 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$8.634,27 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 8.497,56 - Juros: R$ 56,65 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249233/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN
170 -.)ARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: G79957/1- Motivo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 7.058,20 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$7.152,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 7.056,20 - Juros: R$ 14,11 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249234/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PlERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: G79923/4 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 6.778,84 - Data para pagamento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$8.904,09 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 6.778,84 - Juros: R$ 45,19 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 249235/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PlERMANN

gibJ:r�l§�C��o=:�6�te� ,

Sacador. - Espécie: PMI - N' TItulo: G8OO7I/2 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 6.472,12 - Data para pagamento:
17106/2013- Valor total a pagar R$6.599,64 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 6.472,12 - Juros: R$ 47,46 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$20,21

Apontamento: 249236/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA- .

MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PlERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: G80024/2 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 4.720,79 - Data para pagaroento:
17/06/2013- Valor total a pagar R$4.833,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.720,79 - Juros: R$ 33,04 Bmoíu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21.

Apontamento: 249237/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANOSCO PlERMANN
170 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION LIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: G80070/2 - Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 4.038,63 - Data para pagamento:
l7I06/2013- Valor total a pagar 0$4.148,50 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.038,83 - Juros: R$ 29,61 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apcntamenrç; 249332/2013 Sacado: R.DA SILVA EQUIPA
MENTOS ME Endereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170
- VILA LENZI - jareguã do Sul-SC - CEP: 89252-500 Cedente:
HSBC BANI< BRASILS/A - BANCOMUI:rTPW Sacador. GET
GWBAL ENERGY AND TELECOMMUNlCATION lIDA Es
pécie: DMI - N'Tirulo: G79931/2 - Motivo: falta de pagaroento
Valor: R$ 5.371,80 - Data para pagamento: 17/06/2013- Valor
total a pagarR$5.473,34 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 5.371,80 - Juros: R$21,48Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,1O Condução:R$ 24,50 - Diligê�cia: R$ 20,21
-------------------------------------------------_--------_-----------_

Apontamento: 249205/2013 Sacado: TNT MERCURlO
CARGAS ENCOM. EXPRESSA S/A Endereço: RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO 1051 - ILHA DA FIGUEIRA - jaraguã
do Sul-SC - CEP: 8925�-000 Cedente: ZANOTTI PACATUBA
INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTl Sacador: - Espécie:
DMI- N' TItulo: 0017688/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.286,80 - Data para pagamento: 17/06/2013- Va
lor total a pagar R$6.386,45 Descrição dos valores: valor
do título: R$ 6.286,80 - Juros: R$ 23,05 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$16,75
Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto fui publica
do no jomal "OCorreio do Povo", na data de 12/06/2013.

Apontamento: 249226/2013 Sacado: R DA SILVA EQUIPA- jaraguã do Sul (SC), 12 de junho de 2013.
MENTOS LIDAM Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
170 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: GET Total de títulos publicados: 28
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de quatro times cada.
Na Chave A estão a anfitriã

Duas Rodas, Kaiapós/Sole
tex/Olobal Pisos, Baumann e

Atlas/Global Pisos. Já a Cha
ve B é formada por Borrachas

.
Wolf, Baga FC - vice-campeã
do Torneio de Verão de Schro

eder, Incorporadora KSDM e

Kiferro. Os dois primeiros de
cada �rupo avançam para a se

mifinal da competição.
O primeiro corifronto do tor-

Barra versus Bazar do Rau/Santer
Empreendimentos Imobiliários

(15h15, Chave I). No Garibaldi,
se' enfrentam KMK/Garibaldi e

Kiferro (13h30, Chave L), além
de CSL e DRM Comercial/Fibra
& Fios (15h15, Chave I). No João

Pessoa, acontecem os jogos entre

Voleibol Sub ..18

Marisol conquista título
A equipe MarisolfFME de voleibol SUb-18 mas

culino conquistou o título da 4a Copa Itajaí, que
-

teve a participação de cinco equipes. Os jaraguaen
ses conseguiram quatro vitórias em cinco jogos e na
final, venceram os gaúchos da Sogipa, por 2 sets a 1.

A única derrota foi para o Círculo Militar-PR, por 2
a 0, ainda pela fase de classificação.

www.ocponline.com.br

Recreativa realiza
Copa Duas Rodas
r�· Torneio de futsal serve como preparação de. oito equipes
para o Campeonato Aberto de Jaraguá do Sul que inicia em setembro

Lucas Pavin

Como preparação para o

Campeonato Aberto de

Futsal, o Peladão, que inicia em

setembro, ala Copa Duas Ro

das de Futsal inicia nesta sexta

feira, com três jogos, no Ginásio
da Recreativa da Duas Rodas. A

competição conta com oito equi
pes .inscritas, que estão entre as

melhores de Jaraguá do Sul. Elas.
foram divididas em duas chaves,

neio será entre Duas Rodas e

Kaiapós/Soletex/Global Pisos,·
sexta-feira, às 19h. Na sequência,
jogam Borrachas Wolfversus Ki

ferro, às 20h. Fechando a primei
ra rodada, às 21h, se enfrentam

Baga e Incorporadora KSDM.
A segunda rodada da com

petição acontece na próxima
segunda-feira, dia 17, com os

jogos entre BorrachasWolf con
. tra Baga (l..9h), Duas Rodas ver-
sus.Atlas/Global Pisos.

HENRIQUE PORIO/AVANTE!

TIMES Equipes do Baumann (branco) e da Incorporadora KSDM (azul) participam d.o torneio

Campeonato Varzeano

Segunda fase inicia sábado com oito jogos
A FME confirmou a realização

da primeira rodada da segunda
fase do 310 Campeonato Varze

ano para o próximo sábado. Na
Ponte Preta, jogam Supermercado
Brandenburg/Dutra Água contra

Santo Antônio/MÇ Construtora

(13h30, Chave L) e Ponte Preta/

Vila Nova e ZEC (13h3o, Chave

K) e Galácticos versus GT Socie

ty (15h15, Chave J). Por último, a
Vila Lalau recebe Transportadora
Niernar/Calhas Jaraguá versus

Atlético (13h30, Chave K) e Vila
Lalau contra Tecnopan/ABF/Bel-
mec (15h15, Chave J).

.

Praia

Amivôlei lança projeto
A Associação Amigos do Vôlei (Amivôlei), em

parceria com a FME de Jaraguá do Sul, lançou o

projeto "Forjando talentos para o futuro", voltado ao
vôlei de praia. O lançamento foi feito na Sociedade
de Desportos Acaraí, com a realização do 10 Torneio
deAvaliação, que contou com um total de 35 atletas,
sendo 13 nomasculino e 22 no feminino.
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