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Sete famílias, moradoras numa antiga fábric� abandonada no Bairro João Pessoa, são_obrigadas pela Justiça a deixar o local. PÁGINA 20

Comentário
Relacionamento
Os namoros dentro da empresa
facilitam muito a vida dele ou

dela para descobrir sinais da

personalidade de cada um.
LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Futebol
Mozarté O novo

treinador do Leão
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Ex-jogador da Seleção Brasileira, com:
passagens por clubes como Flamengo
e Palmeiras, comanda o Sport Club
Jaraguá na Divisão de Acesso. PÁGINA 18

Somos médicos.
E isso faz .toda a dife�nça.

Hospital São José amplia
atendimento oncológico

MELHORIAS Entidade inaugura hoje as novas instalações do setor e também do moderno

Centro de Diagnósticos por lmaqern, Investimentos somam R$ 13 milhões. Unidade vai
oferecer à população serviços. com equipamentos' de última geração. PÁGINA 5
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Simplicidade
na vida

Há tempos que em reuniões, rodas de amigos e con

versas venho enaltecendo que precisamos de uma
maneira mais simples de viver, para simplificarmos nos
sas decisões e ações no dia a dia. Tenho o convencimento
de que estarmos à disposição para ouvir, ajudar e coope
rar é uma das formas de mudarmos a vida das pessoas.

Desde o início de nossa gestão é assunto corrente a

formacomo tratamos o uso do carro, a destinação do lixo
e o cuidado com a cidade. Foco aqui duas questões em

que são necessários quebras de conceitos e preconceitos
para que façamos o uso do transporte coletivo, da bicicle
ta e de meios e transportes alternativos para a locomoção
na cidade. Não só defendo como já inclui emminha práti
ca diária, salvo exceções, a bicicleta e o transporte coletivo
para me.deslocar de casa para o trabalho.

No Brasil ainda é pequeno o uso do transporte alter
nativo para a mobilidade. Já em outros países, e com
provamos isto na viagem que realizamos à cidade de
Portland (EUA) e nos países Suécia e Finlândia. Em Es
tocolmo um índice chama a atenção. 70% das pessoas
possuem carros, porém 20% utilizam deste transporte
para ir ao trabalho. Já faz parte da cultura e costumes.

.Esta não é ação imposta, mas um. trabalho desen
volvido há muitos anos de mudança de pensamento so

bre o uso do carro. Este veículo é para passeio. Lá exis
tem incentivos ao uso principalmente das bicicletas.
É claro que o Poder Público tem grande participação
nesta quebra de paradigmas. Em Estocolmo, na Sué
cia,' as estações de metrôs e de trens são interligadas.
Para desestimular o uso do carro; foi criada uma taxa

de quatro euros para entrar ou sair da região central da
cidade. As avenidas e túneis são planejados no longo
prazo, tudo com critérios bem definidos. Planejamento
é o que queremos para Jaraguá do Sul. Para uma mo
bilidade urbana funcional são necessários uma série de

ações. Mudança de pensamento global, planejamento e

incentivo aos meios de transportes alternativos.
Já em relação ao lixo é preciso ser pontual. Não po

demos admitir que R$ 10 milhões por ano sejam desti
nados a isso. É ação que precisamos realizar. Recicla
mos apenas 3%, enquanto que em países desenvolvidos
este número ultrapassa 50%. Já estamos trabalhando
na destinação de sacolas com cor diferenciada para o

lixo reciclável, a exemplos que temos em nossa região,
como Indaial, Timbó e Pomerode. Vamos acelerar o

estudo da usina de queima do material orgânico, com
viés para produção de energia; Este tema já está bem
adiantado com cidades da região do Vale do Itapocu,
Joinville e região da Amunesc.

A preocupação é com o que queremos deixarpara nos
sos filhos e netos. Enterrar o lixo orgânico é uma prática
no Brasil vista como amelhor alternativa e a mais barata.
Tenho a convicção de que precisamos mudar isto tam

bém. Precisamos cuidar mais de nossa cidade, de nossos
filhos e a destinação correta do material orgânico e reci
clável é o pontapé inicial paramudarmos esta situação.

Por fim, para conseguirmos iniciar a mudança de

cultura, precisamos viver de forma mais simples, para
simplificarmos a vida. Já estamos dando o primeiro
passo. Convido a todos para mudarmos juntos a nossa

cidade e transformarmos em referência de boas inicia
tivas, e em um lugar ainda melhor para viver.

• Dieter Janssen, prefeito de Jaraguá do Sul
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COMENTÁRIO

Ele viu Ofuturo
Não tinha o que fazer, e o

que é que faço quando não
tenho o que fazer? Simples, bus
car inspiração nos meus arqui
vos implacáveis, são trechos de

jornais, reportagens, assuntos

que um dia me pregaram o inte
resse. Achei, por exemplo, uma
reportagem do U.S. Today, jor
nal americano que li na década
de 90 na Flórida. Qual a razão?

Outra vez, simples. Havia
uma reportagem sobre namoro

no ambiente de trabalho e dicas
sobre o comportamento do par
ceiro, ele ou ela. Quanto aos na

moros dentro da empresa onde
ambos trabalham, eles facilitam
muito a vida dele ou dela para
descobrir sinais da personalida
de da outra pessoa, dados im

portantes para uma previsão de
futuro sucesso ou não na relação.

O articulista dizia no jornal
que é bom observar ele ou ela no

tarde a moça iria arrumar o quar
to... Discordo, mulher que deixa,

para "amanhã" oumarido que dei
xa o banho para amanhã só porque
tomou um banho de manhã e vai

para a cama sujo é caso de divórcio,
na hora. Aliás, com essa conversa

de inverno, muitos maridos e mu

lheres "enforcam" obanho antes de
ir para a cama, bah, que horror.

Bom, a reportagem conta que
o rapaz que entrou sem querer no

quarto da namorada, saiu "que
rendo", querendo dar o fora no

relacíonamentó. Ele viu o futuro.
Quem tem olhos vê tudo, antes.
Ah, é bom ainda dizer que os ho
mens precisam, tanto quanto às

mulheres, manter as unhas dos

pés impecáveis. Ué, os "bermu
dões" metidos não sabem disso?
E as unhas têm que ser cuidadas

pelo próprio sujeito, deixar para
que outra pessoa faça o trabalho é
coisa de ... Complete como quiser.

lUIZ CARLOS PRATES

dia a dia do trabalho, se. é pessoa
asseada, ordeira, se cuida bem das

roupas, se fala com educação e

como se comporta quando nervo
sa. Mas o que achei interessante
foi a história de um rapaz que um
dia foi pela primeira vez à casa da
namorada e - sem querer - aca

bou entrando no quarto dela. Saiu
dela para, terminar o namoro. A

garota revelou-se, pelo que ele viu
no quarto, uma garota suja.

O rapaz viu roupas fora do lu
gar, copo' plástico com resto de
café, um guardanapo de papel
amassado, porta de roupeiro dei
xada entreaberta, tudo por ali, no
quarto da moça.... - Ah, mas mais

• Sinais
Roupas deixadas de qualquer jeito, usadas até

"cansar", descuidos com as unhas, com os cabelos,
.com tudo ao redor, pode parecer ocupação com coi
sas maiores, baita engano. O sujo, ele ou ela, se reve
la nos detalhes. E depois de casados, esses tipos são
os que enforcam banhos, deixam a louça para lavar
amanhã-deixam, enfim, tudo para depois. Cruzes!

• Desprezo
Acabei de ver na televisão um bando de jovens se

preparando para fazer concurso. Qualquer concur
so, o que pintar, o que pagar mais. Que desprezo por

essa gente! Se o sujeito, ele ou ela, faz concurso para
viabilizar uma vocação, tipo Magistratura, Ministério
Público, tudo bem, fora disso é pequenez existencial.
São raríssimos os que são chamados por vocação ao

trabalho, raríssimos. O resto é entulho.

• Falta dizer
A televisão é de fato venenosa em certos momen

tos. Acabei de ver imagens de quatro vagabundos que
caçavam bichos indefesos na Serra Dona Francisca,
Norte do Estado. Esses vagabundos, caçadores, têm
que levar um pau, tem que levar ferro. Fazemos isso
"brincando" na minha "delegacia" ...

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraO redacaoéiocorreiodopoio.combr

Tecpuc
Inscrições abertas

Estão abertas vagas para os cursos técnicos de

Administração, Contabilidade, LOgística, Recursos
Humanos e Segurança do Trabalho do centro de

educação profissional doGrupoMarista (TECPUC).
As inscrições vão até ,o dia 25 de junho e podem ser

feitas na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 520
- Centro, ou pelo site http://www.tecpuc.com.br.
Para participar do processo seletivo, os candidatos
devemterconcluído oprimeiroanodoensinomédio.
OTECPUCoferece26 opçõesdecursostécnicos, cur
sos de extensão e livres. Informações no site: www.

tecpuc.com.br.
'

Corupá
Curso de corte e costura

A Secretaria de Assistência Social de Corupá vai re�
alizar um curso técnico de corte e costura. Ele é voltado
para pessoas debaixa renda que são atendidas peloCen
tro de Resgate e ASsistência Social (Cras) do município.
As pessoas interessadas em participar devem se inscre
ver no telefone: 3375-2483.A inscrição é gratuita. ,

Voluntários
Café para ajudar OHospital

\
Os Voluntários do Hospital e Maternidade Ja-

raguá realizam hoje o tradicional café "Mistura das

Raças". A comemoração inicia às l4h30, no Clube
Atlético Baependi. O evento serve para arrecadar
recursos para ações voltadas ao atendimento dos

pacientes internados na unidade. O valor do in

gresso é R$ 30 por pessoa.

•
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CHARGE
A NOVA SINFONIA DE MOZART

VAMOS Ltf.,
RU61tJOO �M ALiO.'
I

EDITORIAL

As reformas_P0CÚ:m
mudar O Brasi!

A s manifestações que se espalharam
rlpelo País mostraram uma pluralida
de de indignações contra os governantes e

políticos. As reclamações deixaram de ficar

expostas nas páginas virtuais e ganharam
as ruas para revelar' descontentunentos
contra a qualidade dos serviços prestados
pelos poderes. Num País rico, que arre

cadou até ontem mais de R$ 720 bilhões
em impostos pagos pelos trabalhadores,
o retomo dos serviços básicos está bem

aquém do que a 'população gasta para
honrar com as obrigações tributárias.

Ao sair às ruas, parte da população
quer dar um basta à forma que o Brasil
trata as políticas para o atendimento bá
sico aos cidadãos. Hospitais deficientes,
postos de saúde sem médicos, escolas sem
infraestrutura adequada, professores des

valorizados, demora na execução de obras
prioritárias para reduzir os custos da pro-

dução, insegurança e pouca eficácia para
melhorar amobilidade urbana.

Sem falar dos' gastos abusivos em

obras de estádios para a Copa do Mundo
que tendem a ficar ociosos, como Brasí
lía, Natal, Manaus e Cuiabá.

Os focos de reclamação são muitos e

"
Que as reclamações sirvam para

.

as lideranças acordarem.

atingem prefeitos, governadores e a presi
dente. Mas nada vai adiantar se não hou
ver as tão esperadas reformas política, tri
butária e judiciária, Essas sim irão dar um
novo norte a esse'modelo republícano cerr
tralizador e cada vezmais burocrático. Que
as reclamações sirvam para as líderanças
acordarem e o País se desenvolver.

* Os artiqos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle Q .informação. Passe estej0171.o[para outro leitor.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 Comia do Povo Ltda
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FORA DA CALÇADA
A péssima situação de algumas calçadas em Jaraguá do
Sul também é motivo de problema para quem ·sofre com

·Iimitações. Para pode circular de forma mais eficiente, esse
cadeirante tem de colocar a vida em risco ao circular no
acostamento da Rua 13 de Maio, no Amizade.

"
VOU encaminhar à Camara um

projeto para isentar o Imposto
Sobre Serviço (ISS) no transporte

coletivo. Com isso, a passagem
vai cair de R$ 2,85 para
R$ 2,80.Vamos deixar de
arrecadar R$ 15 milhões.

CORREÇÕES
• Diferente do que foi divulgado
na nota sobre a terceira idade,
divulgada nessa sessão da edição
de ontem, o evento realizado sábado
sobre a conscientização contra a

violência de idoso foi organizado pelo
Centro de Referência Especializado
da Assistência Social (Creas).

• Na reportagem sobre os alunos

especiais do Senai que se

formaram no curso de operador
eletromecânico, veiculada na da

edição do dia 13 de junho, saiu
a informação errada de que o

estudante David Eduardo Wagner
sofre de Síndrome de Down. Na
realidade ele possui o transtorno
de déficit de atenção com

hiperatividade (TDHA).
• Partido do senador Paulo
Bauer é o PSDB e não PMDB,
'como saiu no texto da página
4 da edição de ontem.

José Fortunatti, prefeito
de Porto Alegre (POT) ao.
anunciar um subsídio no

transporte público, após as
manifestações nas ruas.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3220
15 - 48 - 59 - 69 - 76

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 919
01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 - 09 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 - 21 - 22
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Constru ão de abrigo é
priorida e, diz secretária
PLANOS Natália Petry iniciou ontem as atividades à

·

frente da Secretaria de Assistência Social de Jaraguá

Verônica Lemus

A vereadora Natália' Petry
�PMDB) deixou suas funções
na Câmara e assumiu na manhã
de ontem a Secretaria de Assis
tência Social da Prefeitura. No
ano passado, Natália já havia sido
escolhida pela coligação Nova Ja

raguá para o cargo, mas não pode
assumir devido a um decreto as

sinado pela ex-prefeita Cecília
Konell (PSD), exonerando a par
lamentar do quadro de servidores.
Com a abertura, neste ano, de uma
sindicância no Paço, a decisão da

ex-prefeita foi anulada.
De volta ao Executivo, Natália

destacou que a pasta da qual ago
ra é titular passa por reordenações
desde a gestão passada, a fim de
se adequar às determinações do

governo federal.. que implantou
o Sistema Único de Assistência
Social (SUAS),.nos moldes do Sis
tema Único de Saúde (SUB). OS

serviços de atendimento da Secre
taria passaram a ser divididos nas

categorias de baixa, média e alta
· complexidade, da mesmamaneira
que ocorre no SUS.

Como atual secretária, Natá
lia diz que um de seus deveres é
dar continuidade à reordenação.
'�Hoje temos quatro CRAS (Centro
de Referência de Assistência So

cial), que atendem na (categoria)
atenção básica, e mais dois serão

entregues nesse ano. Aí temos o

CREAS (Centro de Referência Es

pecializado da Assistência Social)
para os casos de média complexi
dade, e o Centro de Resgate Social
eAbrigo Provisório para alta com
plexidade", explica. Dentro. desse
quadro, a prioridade, de acordo
com Natália, é a construção do

. novo abrigo para menores.
"Hoje o local que funciona

Gomo abrigo, no bairro Tifa Mar

tins, é. inadequado. A determina
ção do governo federal é de que ele

seja o mais próximo de um lár de
verdade", relata a secretária. Na
tarde de ontem, Natália acompa
nhou uma equipe técnica durante
visita ao terreno em que será cons- .

truído ,o novo espaço, no Jaraguá
Esquerdo. O objetivo é conferir o

projeto de construção, que já está

pronto, observando o terreno, a
,

fim de identificar possíveis ajustes.

Experiência na área e vida pública
No período de 2001 a 2004,

Natália Petry ocupou o cargo de

superintendente de assuntos so- "

· ciais, posição logo abaixo do cargo
de secretário de Assistência Social.
A ex-vereadora também foi res-

· ponsável por organizar o trabalho
dos grupos de idosos e de mulhe

res, com os clubes de mães. Fora
os trabalhos na área social, Natá-

lia destaca também como experi
ência os 35 anos de vida pública,
sendo que por 18 anos atuou na

educação, tendo sido diretora de
.

três escolas no município.
Na Fundação Municipal de

Esportes, teve cargo adminis
trativo como dirigente esportiva,'
presidiu' a Fundação .Cultural
na gestão do ex-prefeito Moacir

LÚCIOSASSI

NO CARGO Natália foi conhecer ontem o terreno onde será
construído o novo abrigo para menores, no Jaraguá Esquerdo

Bertoldi, quando comandou a

revitalização do Centro Histórico
e a criação do Fundo de Cultura.

_ Questionado pela escolha,
o prefeito Dieter Janssen (PP)

.

admitiu que a experiência de Na
tália no setor público foi um dos
fatores decisivos. "E a população
também já mostrou que confia
nela", acrescentou Janssen,

Lazzaris assumena Câmara de Vereadores
Ao deixar a cadeira na Câ

mara de Vereadores, Natália

Petry (PMDB) dá lugar para
que o suplente Vitório Lazzaris

(PMDB) assuma a vaga. A pos
se de Lazzaris ocorreu no fim da
tarde de ontem. Com a saída da

vereadora, fica em aberto a posi
ção de líder de governo na Casa.

Segundo Natália, em janeiro,

quando ocorreram as conversas

que indicaram seu nome para a

posição, os vereadores Arlindo
Rincos (PP) e Eugênio Juraszek

(PP) haviam se colocado à dispo
sição para a função. "Se forem.
honrados os compromissos da

quele momento, Arlindo é que
deve ser o novo líder de gover
no", acrescentou.

Recém empossado, Vitório
Lazzaris disse que pretende,
inicialmente, tomar conheci
mento dos trabalhos já em an

damento na Casa, e dar pros
seguimento ao que está sendo
pautado. "Depois vamos ver o

que a população tem de pedi
dos, indo aos bairros, um por
um", disse o parlamentar.

Outras
atividades

A nova secretária também
cita a transferência do Centro
de Convivência da Terceira
Idade para a antiga sede, no
último pavilhão do Parque de
Eventos, como meta. Segun
do ela, esse seria um pedido
dosidosos do município, já
que o local de funcionamento

hoje, na ruaMarina Frutuoso,
teria problemas com acesso,

pela fàJ.ta de ônibus. "Já no

Parque de Eventos passam to

das as linhas", alega.
Outro grande projeto da

Secretaria é a construção ou

viabilização de um imóvel

para o funcionamento de
um abrigo para acolhimen
to de mulheres vítimas de
violência. "As mulheres, vão
até a delegacia prestar quei
xa, mas acabam retornando

para casa, o que muitas ve
zes piora a situação".

Euci Cristofolini,. que é
servidóra de carreira, assu
miu a Diretoria da Criança e

Adolescente. Sobre os traba
lhos já iniciados na Secreta

ria, Euci disse que está tran
quila e confiante de que eles
terão continuidade. "Nesses
primeiros seis meses demos
o pontapé", resumiu a ex

secretária. Para ela, o traba
lho principal durante o pe
ríodo _,em que ficou à frente
da pasta foi o de encontrar o
local definitivo para a cons-

o truçãe do novo abrigo. '

PREPARAI DO O PROTESTO
Organizadores da versão jaraguaense da manifestação 'Verás que
um filho teu não foge à luta' se reuniram na tarde de ontem para
confeccionar cartazes para o protesto marcado para esta quinta
feira, às 18h. Entre as palavras de ordem; 'Uma cidade muda não

. muda', Temos o direito de sonhar, temos o direito de falar', Segundo
Guilherme Buzynski, o objetivo não é lutar contra um partido
político, mas sim por melhorias gerais no país, Estado e município.
A concentração acontece na Getúlio Vargas, mesmo com chuva. .
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Sãt> José moderniza
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'MEf.HOR1�,S 'Centro de Imagem e Oncologia
• _."1'- ",,'

re'êeberam investimentos de R$ 13 milhões
.... .:; ;-,..

CarolinaV.eig�r . :
.. :, ," ,- '-. .

ciente, que chega até nós de

bilitado", explicou.

OHospital' Sãó José No, Centro de Diagnós-
. inaugura hoje as novas .ticos por Imagens de Alta'

, instalações . dos setores de Resolução, foram investidos

Oncologia e do Centro de R$ 5,2 milhões em equipa- ,

Diagnósticos por Imagem. mentos 'importados. O hos
O investimento é de R$ 13 pital comprou três aparelhos
milhões 'em 1,5 mil m-' de de raio-x, dois tomógrafos,
instalações, dois ultra-sons e um níamó-

, O valor foi arrecildo PQ( 'grafo, equipamento utilizado
meio de doàçÕes,ti;:R$ 1;5 mi- no 'diagnóstico .do câncer de

lhão foi repass�fr� pela _Pre- ill�a. SegundoMattos, essa
feitura. Os projetos integram 'tecnologia, aplicada permiti
a-revitalização de todo o hos- , ráque os profissionais'obte
pítal,'injciada'em 2002, cujo 'nharn imagens tridimensio-

-'1\- 'o

oI-já alcáiiçou �a' naís-e virtuais dos pacientes.
má

",_.

-

ínilhõ.fis} �,' </" "Esses ,equípamentos dis

.�'"4<>��destÍri�EÍa.à�0pc�1��', pensam a utilização do p�pe'l
.

già ��ui 48o'm2;;e:;ganhou "e geram as famosas imagens
�

três' consultórios médicos, 3D", concluiu.
�p.as. salas para a realiza-

.

Para aumentar o conforto

ção de exames, uma sala de dos pacientes durante a re

reuniões médicas'�' o centro alízação dos 'exames, o teto

de"radióte "

� Ó. àmbient� das salas paramentadas do

h@sp#�ll
"

j;�u sinali- ,centro':,de imagens recebeu

za�ibr ngue-"i: decoração' aplicação especial que si�lU
floral. Segundo o presidente la um céu: estrelado. Na re

do Conselho Deliberativo da cepção, o destaqu€ ficou por
unidade, Paulo Mattos, esse conta da construção de uma

espaço foi projetado para brinquedoteca. O espaço
humanizar a estadia. "Nosso promete aliviar a tensão du

objetivo foi deixar o ambien- rante a espera das crianças
te o mais agradável possível e proporcionar conforto aos

para levantar o astral do pa- demais pacientes.

•

TECNOLOGIA Centro de Imagens do hospital tem R$ 5,2 milhões em equipamentos importados

Aparelho de ressonânciamagnética é de última geração'
A modernização do Centro de

Imagens trouxe a Jaraguá. do Sul
.

um equipamento para realização de
ressonâncias magnéticas. De acordá
com o presidente do Conselho Deli

berativo, Paulo Mattos, ele é o ter

ceiro em operação no País.
O aparelho é um Phillips Achie

va 1,5 que custou aproximadamen
te R$ 2 milhões. "Este equipamen-'.
to é o que há de mais moderno no

mercado. Iguais a esse, no Brasil,

Schroeder

Médicos que atingiremmetas terão aumento
Para estimular os mé

dicos a atingirem as metas

para melhoria na rede mu

nicipal de saúde, a Prefeitu
ra de Schroeder deve adotar
'um sistema de gratificação.
Serão considerados cerca

de dez itens da rotina e de

sempenho dos profissionais
para que haja a bonificação.

Os especialistas pode
rão acrescer até R$ 1mil ao

salário, enquanto para os

médicos da Estratégia Saú
de da Família (ESF) o valor
pode chegar até R$ 2mil.A

,

avaliação será parcial, cada
item deverá ser considera
do individualmente.

"É uma forma de melho
rar o salário e incentivar o

profissional a atingir os in-

dicadores estipulados pelo
Ministério da Saúde para o

município", 'destacou a se

cretária de Saúde, Halina

Temothio. A lista de crité
rios passa por análise no se

tor jurídico. Em Schroeder,
o salário do médico que faz

40 horas semanais é de R$
10 mil; o maior pago na re

gião do Vale do Itapocu.
Desde maio, seis médi

cos abandonaram a função
no município, entre pedia
tra, ginecologista, cardio

logista e clínicos gerais.
Com a maior exigência no

cumprimento da carga ho

rária, os profissionais ale

garam indisponibilidade
para trabalhar no tempo'
determinado.

Os pacientes estão sen
do encannlllhados para os

municípiosda região, e ade
manda por consultas com o

clínico geral assumidas pe
los médicos ESF. Segundo o
prefeito, Osvaldo Jurck, até
o início de julho os quadros'
devem estar completos, "Já
estamos com as novas con

tratações em vista", disse.

"
É uma forma

-de incentivar o

profissional a atingir
os indicadores.

Halina Temothio;
secretária de Saúde

têm apenas dois. Um em São Paulo
e outro em Brasília;', informou.

,

,

De acordo com o coordenador-
do Centro de Imagens doHospital
São José, Daniel Ricardo Lerch

Machado, esse equipamento rea

liza, por exemplo, procedimentos
como a Espectroscopia, "Com ele
temos a possibilidade de realizar
um mapeamento, com a aplicação
do contraste, de neliromarcado-'
res e, a partir daí, diagnosticar o

'paciente. É como uma biopsia,
mas sem a necessiElade do çorte",
explicou.

,

-

O equipamento ainda promete
diminuir o tempo de duração dos,
exames, o q�e segundo Machado,
é essencial para a qualidade das

imagens. "Os exames são mais rá

pidos, o que diminui o desconforto
dos pacientes, que costumam ter

claustrofobia e se mexer dentro do

tubo", concluiu.

Hospital de Massaranduha

Obras de reforma recomeçam segunda-feira
As obras de finalização

do Hospital Municipal em
Massaranduba devem ser

retomadas na próxima
segunda-feira. O contrato

com a construtora Sifra,
de. Jaragúá do Sul, ven
cedora da licitação, será
assinado amanhã. O aca

bamento do prédio com a

colocação' de piso, forro,
azulejos e portas custará
R$, 597 mil. O valor final
ficou próximo do orça
mento previsto pelo edi

tal, que calculou'gastos na
ordem dos R$ 599,7mil. A
empresa terá 90 dias para
finalizar os t�abalhos.

A empresa esteve no

hospital avaliando a estru

tura e preparando o espa-

ço. "Ontem (segunda-fei-.
ra) levamos a equipe para
conhecer o -local. Como
era outra empres� que es

tava trabalhando, vamos

dar uma reorganizada nos

espaços", comentou o en

genheiro responsável, Re
gório Maispro,

Além da finalização da

construção civil, ainda são

previstos gastos de R$ 350
mil para pintura e instala

ção de sistema de ar-condi
cionado. A licitação para os

serviços deve ser aberta nas

próximas semanas. A ex

pectativa é que em 120 dias
o hospital esteja pronto, dis
se. Se o prazo for cumprido, .

a unidade será inaugurada
no final de outubro.

Assírn que a estrutura

estiver pronta, a população
terá disponível um centro

cirúrgico com três salas,
uma delas destinada para
maternidade, e 28 leitos
de internação. O hospital

, funcionará com procedi
mentos de média comple
xidade, e a intenção é de

que 80% sejam feitos pelo
Sistema Único de Saúde.

r-

"
Como era outra

empresa que estava

trabalhando, vamos

dar uma reorqanlzada,
, Regório Marspro,
engenheiro da obra
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Patricia Moraes

,

Gratificação p.ara osmédicos
profissionais, o. que já fez com que seis de
les se desligassem do. quadro. "No. início. há
um problema, claro. O que não. é possível
é pagar salário. integral para quem traba
lha menos da metade do. que deveria, é até
ilegal. Não. podemos fechar o.S olhos para
isso, há um TAC com o. 'Ministério. Públi
co.", diz o. tucano. Para suprir a carência, a
Prefeitura vai contratar médicos em cará-

Enquanto. Jaraguá do. Sul realiza audi
ência pública para debater o. sistema

de saúde, em Schroeder, o. prefeito. Osval
do. Jurck (PSDB) já sabebem o. que fazer.A

partir de julho, osmédicos que cumprirem
uma série de quesitos, são. nove ao. todo,
receberão. no. salário. uma gratificação. de

.
R$ 2 mil. Sornado a isso, o. respeito. à car
ga horária vem sendo. exigido. de todos os

Os protestos
Longe de ser uma mani

festação. somente contra o.

preço das passagens de ôni

bus, os protestos que aconte
cem em todo país e chegam a

Jaraguá do. Sul nesta quinta
feira, são. contra tudo. e to

dos. Contra o.S governos, PT,
PSDB, PMDB, PV, PC do. .B,
PPS, PSB e todos os partidos
possíveis, contra a inflação,
contra a corrupção, contra

a PEC 37 e por aí vai. Mas,
como não. dá' para começar
o. país do. zero, seria uma boa

que a causa da reforma polí
tica fosse amplamente defen-

.

' dida pela juventude. Sem ela,
nada, ou quase nada, vai mu
dar, entre q�em entrar.

Pedido é
respondido

Pedido. de informação
sobre Q corte de adicionais,
aprovado pela Câmara, de
autoria do. vereador Jeferson
Oliveira (PSD), já foi res

pondido pelo. governo. Entre
as afirmações está a de que
seis servidores municipais
deixaram de receber o. adi
cional por periculosidade
e 507 o. adicional por insa
lubridade. A Secretaria de

Administração recebeu, em

função. disso, 30 ações de

reivindicação, e tem em an

damento. 215 pedidos de re

visão, A orientação é para que
se aguarde resultado. do. novo

laudo., que deve ser divulgado.
em no. máximo. 60 dias.

ter temporário até que um novo concurso

seja realizado. Jurck diz que não. vem fa
zendo. do. tema um cavalo. de batalha, mas
ao.s poucos vai colocando em prática as

medidas necessárias. Se co.m a exigência
da 'carga horária alguns médicos se afas

tam, o. pior é ficar refém de uma categoria
e de uma cultura que beneficia os maus ao.

invés dos bons profissionais.

DNULGAÇÃO LÚCIOSASSI

Mudanças na Câmara
Esta semana, dois novos vereadores assumiram cadeira no. Legislativo. jaraguaense. Primeiro. foi

Wilson Bruch (E), do. PSDB, que fica no. cargo. por 30 dias com a licença de Jair Pedri. Ontem, foi a vez
deVitório Lazzaris (PMDB) substituir Natália Petry, a nova secretária deAssistência Social.

TC cobra solução
A Prefeitura de Jaraguá do. Sul foi notificada de decisão. do. Tribunal de Contas do. Estado. que .

ordena uma solução para as irregularidades nos lo.teàmento.s populares Henrique Heise 1 e 2. O'

município. terá 90 dias para apresentar um estudo. que indique as obras necessárias para estabi

lização do. solo ou, então, para que seja providenciada a retirada permanente das construções.

Comissão formada Lei daPublicidade
Saiu o. decreto. que oficializa a Comissão Central Organizadora

da Schützenfest 2013. O presidente de honra é Gilmar Hornun

burg, já a presidência ficou mesmo. com o. secretário. de Defesa
Civil, Marcelo. Prochnow, a vice com Leone Silva. O vereador em

exercício,Wilson Bruch (PSDB), representa as associações de tiro.

Projeto de lei do. vereador João Fiamoncíni (PT), que regulari
zava os painéis eletrônicos, deve ser substituído. por uma proposta
de lei mais ampla envolvendo todo tipo. de publicidade ao. ar livre.
Um grupo. de trabalho. foi formado na Prefeitura para avaliar as

mudanças necessárias. Fiamoncini será chamado. para cooperar,

QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO. DE 2013

EM FOCO
Secretário de Turismo e Cultura do

Estado, Beto Martin-s, confirma o.

repasse de R$ 120 mil para realização
da edição 2013 do Festival de Formas

Animadas, ria Scar, em 'outubro. No
ano passado, o recurso' foi premendo,

mas não cHegou a ser liberado .

+ + +

Acontece amanhã, na Secretaria

Regional, eleição para o Colegiado
Gestor da Mesorregião de Jaraguá

do Sul de Políticas Públicas
sobre Drogas, às 14h. O grupo'

.

será responsável por ajudar a
elaborar umàpolítica estadual
de enfrentamento ao problema ..

+ + +.

Vereadores-da base aliada estiveram
reunidos ontem e apoiaram o nome

de Arlindo Rincos (PP) para liderança
de governo na Câmara. Até mesmo

Eugênio Juraszek (PP) e João
FiamonCini (PT), que tinham interesse,

acabaram apoiando o colega.

Depois de avaliar o.S números, o.

prefeito. Dieter Janssen (PP) orde
nou o. pagamento. da Ia parcela do.

130 salário. no. dia 15 de julho, Com
isso, 3.686 pessoas serão. beneficia
das.A estimativa é de que a despesa
fique em torno de R$ 5 milhões.

13° cai na
-

conta dia 15

-j
..
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Para entrar no ritmo gauchesco
ogrupo de danças Fronteira da Lealdade promove

curso nove ritmos de dança gaúcha de salão. Início dia

30 de junho, da Sociedade 25 de Julho, nível básico, às
18h30 e na Recreativa Breithaupt, também nível bási
co às 19h e nível avançado às 20h30. Já o curso inten-

Literatura é aliada
da educação
ESTíMULO Diretoria de Educação Infantil promove oficina de

contações de histór�as para professores auxiliares da rede pública

Bárbara Elice

Na sala de aula, a lite
ratura -infantil é. um

caminho para estimular o

hábito da leitura desde os

primeiros anos de vida da

criança. Para os educado

res, os livros podem trazer

reflexões sobre como atuar
no desenvolvimento dos
alunos. E essa é a moral de
uma história sobre a qual
professores de educação
infantil de Jaraguá de Sul
têm aprendido.

"Vai além do encanta

mento. A literatura tem a

função de educar. Se des

pertarmos o gosto pela
leitura, ali, pode nascer

um grande leitor. É, na

realidade, a pedagogia do
ser: que ensina sobre os

valores, os sentimentos",
disse a orientadora Cár
men Lúcia Souza Sanches
Torizani. Na manhã de

ontem, ela esteve à fren
te de 49 educadores para
ensinar sobre a relevância
da contação de histórias

na educação.
Desde o início da se

mana até hoje, 127 profes
sores auxiliares do muni

cípio devem passar pela
oficina "Lobo, Vaquinha,
Sapo: Literatura infantil
todos os dias", oferecida

pela Diretoria de Educa

ção Infantil da Secretaria

Municipal de Educação
(Semed). Segundo a orien-

. tadora Rosane Welk, é

importante' que os educa
dores reflitam sobre como

tratam os alunos, como

estimulam a independên
cia e o aprendizado.

"A literatúra é uma fer
ramenta que trabalhamos

para que a criança possa
vivenciar o mundo da fan
tasia. Acreditamos que isso

ajuda a prepará-la tam

bém para o mundo real",
contou o professor Dener
de Andrade. Conforme a

orientadora Rosane, até
os dois anos, as crianças
absorvem somente o nome

das coisas. Após isso, elas
começam a ampliar o voca-

bulário e a exigir histórias
com ações e personagens
mais complexos � como

em Os Três Porquinhos.
"A criança não têm

pensamentos como nós.
As histórias se confundem
com a realidade e, por isso,
elas se identificam com os

personagens. Através dis

so, os professores podem
'identificar elementos da
realidade da criança", ex
plicou Rosane. ,

Fabiana do .Rosário,
professora de berçário,
afirma que o plano de' aula

começa com as contações
de histórias e, no Centro de

Educação Infantil Carlos
Daniel Pretti,:há um proje
to que leva essa atividade à
todas as turmas. "É o mo

mento em que as crianças
mais prestam atenção em

você", contou.
Para elaborar a parte

teórica da oficina, Rosane
e Cármen pesquisaram o

trabalho publicado por um
grupo de professoras de

Açores, Portugal.

sivo de chamamé inicia dia 4 de agosto às 16h30. Para
o curso avançado e intensivo, só serão aceitos casais.

Informações através do 9988-3663 com Patricia ou no
e-mail fronteiradalealdade@gmail.com. Curta a pági
na do grupo no Facebookjfronteira.lealdade.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

ção" de livrosmais próxi
mo. Lanchonetes, hospital
e restaurantes participam
do projeto com seis livros

disponíveis, cada um.
Com esse acervo, o

"Livro Livre", que entrou
em prática' ontem, está

apenas no começo, Para
aumentar a quantidade
de livros, os idealizadores
orientam os leitores adis

ponibilizar 'mais títulos
nos pontos, como forma
de doação.

"Há uma tarjeta presa
ao livro, para que o leitor

I
,I
\
r

INCENTIVO Publicitário Curt Ness é um dos criadores do "Livro Voador"

Gratuito

Projeto espalha livros pela cidade
possa saber como funció-

.

na a mecânica e, também,
para saber que poderá
devolver o livro onde re

tirou, ou !lOS demais esta
belecimentos da campa
nha", explicou Nees.

Com o "Livro Livre",
Jaraguá ganhou mais um

projeto de incentivo à lei
tura. Com o mesmo obje
tivo, também funcionam
o "Leitura no Terminal"
e "Biblioteca Convida",
promovidos pela Biblio
teca Pública Municipal
Rui Barbosa.

Por iniciativa inde

pendente, Jaraguá do Sul

ganhou .um novo proje
to de incentivo à leitura,
"Livro Voador", criado

pelo publicitário Curt
Ness e pelo parapsicólogo
Pedro Lopes de Oliveira,
distribuiu 60 livros em

dez pontos do município.
Os 'titulas permanecerão
disponíveis para emprés
timos da comunidade, de
forma gratuita.

Para participar, os in
teressados devem conferir

qual o ponto de "distribui-
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Feira do Livro de Jaraguá do Sul2013:
foi lindo de se ver!

Fundamental é o amor, como dizia o

poeta. Fundamental também é a arte,
indispensável à sobrevivência humana.
Sem a arte em nossa vida morreríamos
de inanição, de ignorância, de burrice
pré-paga. É no mundo da música, da
pintura, da literatura, da beleza estética
que nos refugiamos da barbárie coletiva

daqueles povos que não conhecem as letras.
Precisamos dela para nos manter lúcidos
e perto da felicidade, aquela que não se

compra. Doses de música e leitura trazem
alívio sim, proporcionam a paz perdida em

tanta coisa que nem se sabe mais direito.

Aqui, no Reino de Jaraguá, somos um
povo feliz. Temos sorte porque temos arte.
E temos arte porque a cidade é povoada
de artistas, de gente que faz e acontece.

Todo ano somos protegidos, abençoados e

visitados pelas palavras e pelos livros. Yes,
nós temos a Feira do Livro!
Ouvimos as histórias de uma construtora

.

de poemas de voz macia, Adriana
Calcanhoto. Perdemos-nos num universo

.'
até então desconhecido, diferente,

.

musicalmente inebriante e encantadór

porque conhecemos e ouvimos Badi Assad.

Aprendemos' com um escritor indígena,
Daniel Munduruku, que o presente é um
Presente e viver o agora é o melhor que ".
podemos fazer porque o passado já foi e
pensar no futuro faz-nos perder justamente

esse Preserite. E o moço que era das palas
e doces, Zeca Baleiro, nos deixou À Flor
da Pele com aquela conversa impregnada
de simpatia e que no final acabou em
cantoria. Teve mais, muito mais do que isso
... desenhistas, ilustradores, contadores,
escritores. Teve debate, palestra, bate-papo
de qualidade. O brilho de Dom Quixote em

perfeita exposição,
A renovação dos sentidos, o cheiro do livro,
a textura, os capítulos, as frases curtas, os
parágrafos, um mundo construído com
palavras, com vírgulas, corri travessões,
uma certeza: ele nunca vai acabar, ele,
o livro, não vai ter fim. O encantamento

dos pequenos. As histórias contadas, as
histórias ouvidas. O sonho, o primeiro
lançamento, os autógrafos, as fotos, a
eternidade do que foi escrito. A volta nó

tempo, as lembranças, as recordações, os
almanaques e o Tempo de Almanaque.:
O cinema e a imagem mostram que as

palavras se completam e ganham força com
som e interpretação, Mostra de Cinema.
A Feira do Livro de Jaraguá do Sul de

2013 acabou. Aplausos para todos que
trabalharam para que tudo fosse perfeito.
Bravo! O maior evento cultural da cidade

cumpriu com maestria seu papel. Foi lindo
de se ver!

Clique animal

AGUARDA ADOÇÃO A Secretaria da Saúde informa que há um

cão disponível para adoção. O animal foi recolhido das ruas de

Jaraguá do Sul pelo setor de Zoonoses e já recebeu tratamento
veterinário completo: banho, castração, vacinação antirrábica
e 'chlpaqem para identificação. Ele é dócil, companheiro e tem

aproximadamente um ano. Os interessados devem entrar em

contato'com a Clínica Sch�eitzer, pelo 3275-3268

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

.
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Aniversariantes'
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19/6
Alceni Vicznevsky
Aline R. dêJesus
Anderson Panstein
Atair Malheiro

Bianca Wick
Bruna S. Nascimento

.

Bruno de Souza

Cleidiane Franzoi

Dária Uller Borchardt
Deise dos Santos

Denise Betoni

Elcida Maass
Etelvina Dematte

Evanildo Eujenio Rossio
Gabriel Schmitz
Guilherme A. Silveira

Janice Schmitz

Jeferson D. Fischer
João Gilberto Vieira

Juliana C. Rausis
Lourdes Picolli
Luana A. Junckes

Luciane A. de Souza
Maria de Lurdes Bayer
Mônica Anhaia

Noraldino J: da Cunha
Osmar Rengel
Osnãdo Rahn
Patrícia Geise Vieira

Pedro O. Vieira
Rafaela D. Ramos

Thiago da Silva

Chico Buarque - Músico
• Daniel de Oliveira - Ator
• Kathleen Turner - Atriz
• Letícia Spiller - Atriz
• Paula Abdul - cantora
• Sidney Magal - Cantor
• Stephany Brito - Atriz

Curiosidade
19 de junho ...

... é o 1700 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 195 pata acabar o
ano. Dia de São Romualdo
- Santo Católico. Dia do

Migrante. Dia do Cinema
Brasileiro. 1978 - A tirinha
de história em quadrinhos
Garfield é publicada pela
primeira vez. 1961- A
independência do Kuwait
sobre a Grã-Bretanha.

2007 - O site de
vídeos YouTube, lançado
originalmente em inglês,
passa a ter mais idiomas.

Fonte: Wíldpedía
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Decorando o

quarto do bebê
1. Para deixar o local aconchegante, use
papel ou tecido de parede, cortina e

tapete. Mas não exagere, ou o espaço fica

sobrecarregado. Se a estampa do papel ou
tecido de parede chamar muito a atenção,
aplique apenas em uma parede ou da metade

para cima de todas elas. Fique de olho nas

cores do quarto na hora de escolher o tapete.
Prefira materiais antialérgicos e fáceis de

limpar. Uma boa cortina de algodão branco é

prática para lavar e deixa o quarto do bebê
bonito e com uma luz tênue:

2. Quer fugir dos tradicionais rosa e azul?

Alqumas opções são as cores como verde,
lilás, amarelo, branco e o nude (esta cor está
na moda), além do tom em madeira para os

móveis (em vez do laqueado branco). Você
também pode apostar em tons mais fortes e

cores mais vivas, como combinar o verde com

rosa ou o vermelho com azul.

3. Se a sua ideia é montar um quarto que
cresça com seu filho, opte por berços que
se transformam em mini-camas - em alguns
modelos, basta tirar a grade. Outra sugestão é

reaproveitar a cômoda e projetar estantes que
serão usadas depois para guardar os objetos
da criança.

4. Prefira as poltronas para amamentar

básicas, que depois possam migrar para
outros cômodos da casa. Pode ser de uma

cor só, use nela então, uma almofada nos

tons do resto do quarto. O melhor é decidir
se por tecidos fáceis de limpar, como o

couro sintético

5. Vale pesquisar preços, marcas e lojas
diferentes, levando em conta o custo

benefício. Não queira comprar todos os

móveis e acessórios que vê. Alguns itens
têm a vida útil muito curta, já que as .

crianças crescem rápido e deixam de

precisar de vários produtos.

Vamos brincar!
Seu filho já brincou de telefone com

fio? Basta furar duas latas, amarrar
_

um barbante e pronto! A brincadeira
está feita. Além de falar para o outro

ouvir lá na ponta, vale também dar

toques na linha para escutar o som que
faz. É possível incrementar a diversão

-

montando dois telefones e cruzando as

linhas.

Como posso saber que estou ovulando?
Algumas mulheres sabem claramente

quando estão ovulando, e sabem até se

aquele mês é o ovário esquerdo ou o direito

que está liberando o óvulo, porque sentem
um pouco de dor. Outras não sentem
absolutamente nada. Se você está tentando

engravidar, tente ficar atenta aos sinais de

que a ovulação se aproxima. Eles podem
começar a aparecer cerca de três semanas

antes da data prevista para sua próxima
menstruação, e são os seguintes:
.• Aumento da secreção vaginal, que .assume
uma textura parecida com a de clara de

ovo, mais transparente e viscosa.
• Aumento do.desejo sexual
• Pontadas ou desconforto de um dos lados
do baixo ventre, que podem piorar quando
você se senta.

.

ri'!www.ocponline.com.br/bl�g/mamys-e-_nenes

'Gatos, grávidas
e a toxoplasmose
A inda existe o mito de que a toxoplasmose é a "doença do gato", e
.t'\esse pensamento equivocado é comum entre a maioria das pes
soas. No entanto, já é cientificamente comprovado que as formas de

contágio mais frequentes são pela a ingestão de carne contaminada
mal cozida ou crua ou de alimentos contaminados por utensílios que,
tiveram contato com estes ou outros infectados.

Os gatos podem transmitir a doença, mas para isso, eles devem
estar infectados. Isso ocorre ao comer roedores, passarinhos e outros

animais contaminados. O parasita então é passado pelas fezes do gato
após limpar a caixa areia ou comer alguma coisa que entrou em con

tato com estas fezes. Se o gato fica dentro de casa, e não tem o hábito
de caçar, pode 'não estar infectado com a toxoplasmose. Um exame

simples de sangue no felino é suficiente para eliminar as dúvidas.

Moda de grávida
As camisetas divertidas e temáticas para gestantes estão virando

moda entre as barrigudinhas de plantão. Boas dic�s para as futuras
mamães ficarem ainda mais lindas na gravidez.

•
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 19 de junho,
Dia do Cinema Brasileiro. Dia de
cheirar pescoço, de happy hour,
e também de acompanhar o jogo
do Brasil contra o México, às 16

horas, no Estádio Castelão, em
Fortaleza. Dia para o que der e

vier. Principalmente é dia para
ser muito felizlE vamos que va
mos à coluna mais lida de toda
a região. Antes, uma frase para
você refletir: "não saber explicar
o que se sente por .quem você

quer a todo 'momento, é amar"

(Fernando Pessoa).

Toma!
Dilma Roussef, Joseph Blat

ter e José Maria Marin. Quem
vocês acham que ficou com mais
cara de segunda-feira com res

saca durante a vaia? Que mico,
hein?! Quem manda a presiden
te não dar ouvido aos conselhos!

Vamos
protestar?

Estou "P" da vida. Sério! Aqui
com os meus botões, estou que
rendo entender porque ninguém
aproveita essa maré de protestos
pelo Brasil afora para reclamar a
ameaça de fechàmento da Play
boy brasileira? Putz, essa revista
fez a história de muito "cuecas"

por aí. Né, não?

Dica de' hoje
'Nesta quarta-feira, todos

os caminhos têm um senti
do. A direção é o Restaurante

Lehmann's. Pois hoje, além do
, cardápio diferenciado e dos ex

celentes petiscos, a casa terá a

presença do cantor Jackson, ex
vocalista do grupo Jackson & Cia.

FOTOS MAUlUCIO HERMANN

DESfAOOE
As belas
Tatiane
Michelici e
Bruna Correa
conferindo as

delícias do
Restaurante
Lehmann's

<'

MUNDO DOS BRINQUEDOS

GJJJO.-JI

SELA Andressa Souza, desfilou sua beleza
na Nossa Feijoada, no Divino Club

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Eduardo Fogaça, caps da Epic,

e grande amigo e parceiro
deste colunista, recebe hoje o

merecido carinho de sua legião
de amigos pela idade nova.

Felicidades!
• • •

Sr. Raul e dona Ivone Driessen
foram prestigiar os netos na

tradicional festa junina da Escola
Dente de Leite, na sexta-feira,

passada, no Juventus.
• ••

Já os amigos Djalma Bago e

Sandro Wille curtiram mesa com

este colunista.
• • •

E quem bate as taças e faz tim
tim nesta quarta-feira é Sérgio
Silva, o popular "Queijo". Ele é
um dos maiores incentivadores
do esporte amador de Jaraguá.

Parabéns!

,

3370-3242

Luan Santana
Em agosto, dia 3, na Arena

Jaraguá, o cantor Luan Santana
tem encontro marcado com a

nossa city. Omega show exclu
sivo deve atrair gente de todo o

estado. Agendem!

o que será?
. Qual será a novidade doMiro
Maba? O que será que ele andou

aprontando que está rindo à toa?

INAUGURAÇÃO
O advogado Paulo

Luiz da Silva Mattos,
Presidente do Conselho

de Administração do

Hospital São José, um
dos anfitriões, hoje, na
inauguração do Centro

de Diagnóstico por
Imagem (CDI)

DUPLA Vicente

Caropreso (D) com
o Sr. Bruno, figuraço
do Bar do Sérgio,
em dia "Garage"
movimentada

Noites da Urbe
O London Pub continua movimentando o cenário noturno da

urbe sorriso, corri sua programação pra lá de arrojada. Amanhã,
ocorre a Quinta Sertaneja, com Gabriel Borges, Já na sexta (21), a
casa movimenta a festa de lançamento do projeto The Bangers Live
(house-music). De nada!

Fondue
Você já experimentou o Rodízio de Fondue do Restaurante Bu

tiá, em Barra Velha? O que você está esperando? Minha nossa! É o

tipo de comida que a gente tem que degustar de joelhos. Achoque
você me entendeu, né? Uma maravilha! Os irmãos, Cauê e Gabriel
Marcatto, cheffs com experiência internacional, guardam o segredo
da composição do molho a sete chaves.

Pensando bem
"Antes derramar lágrimas sobre seus limites, antes de reclamar

de suas inadequações e fadar o seu destino ao fim, aceita o desafio
de pousar os olhos sobre este aparente estado de fraqueza e ouse

acreditar que, mesmo em estradas de pavimentações precárias, há
sempre um destino que poderá nos levar ao local onde o sol se põe
tão cheio de beleza."

"
Com todo perdão da palavra, eu sou um mistério para mim.

Clarice Lispector

Notícia boa
Hoje, às 17 horas, as diretorias da Associação Hospitalar São

José, Sociedade Divina Providência e Associação Empresarial
recebem lideranças e convidados para a inauguração do novo

Centro .de Diagnósticos por Imagens em Alta Definição e a am

pliação do Ambulatório de Oncologia. Investimentos realizados
graças à comunidade; empresas e parceria com o município, que
colocam o "São José" em posição de destaque como referência de
atendimento de excelência no Estado. Presidente do Conselho de
Administração do hospital, o advogado Paulo Luiz da Silva Mat
tos, assinala a importância da moderna tecnologia e dos recursos
inovadores que.as novas áreas passam a oferecer à população:

Niver do Junqueira
Para quem tem o celular dele, por favor, ligue! Hoje omeu que

rido radialista, Junqueira Jr., da Rádio Jaraguá, riscamais um ano

de seu calendário. Felicidadesmil, brother!

VARIEDADES

TE CONTEI

., A saída de cena do ex-prefeito,
Victor Bauer deixa uma grande
perda na política da e no legado de
amigos cueele possuía.

.. Parece que Alcides Pavanello
radicalizou. Na última "Garage",
desfilou com corte oe cabelo
ultra moderno. Fã confesso de
Bano Vox, dizem que seria uma

homenagem ao líder do U2. Ué?!

!

!
f
I

í• Pelo meu iPhone, tenho
escutado elogios para a loja
Mezzo, no Jaraguá Shopping
Park, pilotada pela bonita gerente,
Analú Kalazanki. Lá você encontra
os sapatos exclusivos da moda,
sandáliás, acessórios e muitas
novidades. Ah ... vem coleção nova

por aí. Vale conferir!

• A matéria de capa na Revista
Nossa com o ex-prefeito, Felipe
Voigt, é assunto em nas rodas
sociais. Muito bem escrita pela
jornalista Priscilla Pereira.

•.A diretoria da Acijs está a mil
, por hora na entrega dos convites
para o almoço com a imprensa
em comemoração aos 72 anos da
entidade. O encontro será dia 24 de

junho, no Auditório do Cejas.

• As inscrições para a 11 ª

Stammtisch de Jaraguá do Sul, que
rola dia 3 de agosto, já começaram.

. Mais informações no 3370-2900.

• Ajude os hospitais.
'

• Com essa, fui!
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Tirinhas
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. PREVISÃÓ�DO 'TEMPÓ'�
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Piadas
Homens valentes e cicatrizes

Numa blitz no porto, a polícia prende três sujeitos perigosos: dois
americanos e um português.

Na cela da delegacia, um dos amerieanos lança um olhar desafiador

para os outros dois presos, arregaça uma das mangas da camisa, mostra
, uma cicatriz enorme e diz:

- Kansas City, 1990.
O outro americano puxa a gola da camisa para o lado, mostra uma

grande cicatriz no ombro e diz:
- NewYork City, 1990.
E o português, para não ficar pra trás, põe-se em pé, levanta a

camisa, abaixa as calças e exibe orgulhoso uma cicatriz na barriga:
� Apendicite, 1993.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Além da Escuridão: Star Trek - Ação -

Legendado - Censura: 12 anos - 14h;

16h30,19h,21h30
ARCOPLEX2
• Se Beber, Não Case! - Parte 3 - Comé.dia

�, Legendado - Censura: 14 anos - Sexta,
segunda, terça e quinta-feira - sessões:

15h, 17h, 19h, 21 h. Sábado, domingo
e quarta-feira - sessões: 13h30, 15h30,

17h30,19h30,21h30.
AACOPLEX3
• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado

- Censura: 14 anos - 14h, 16h30
• Depois da Terra - Ficção - Dublado -

Censura:-12 anos - 19h, 21 h o Grande
Gatsby
NiCk Carraway (Tobey
Maguire) tinha um grande

�

fascínio por seu vizinho,
omisterioso JayGatspy
(Leonardo DiCaprio).
Após ser convidado pelo
mílíonário pata uma festa'
incrível, o relacionamento
de ambos toma-se uma
forte amizade. Quando Nick
descobre que seu amigo
tem uma antiga paixão por
sua prima Daisy Buchanan
(CareyMulligan), ele
resolve reaproximar os
dois, esquecendo o fato
dela ser casada com seu

velho amigo dos tempos
de faculdade, o também
endinheirado Tom

,

Buchanan (Joel Edgerton).
Agora, o conflito está
armado e as consequências
serão trágicas.

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Além dá Escuridão: Star Trek (3D) -13:50, 19:10-
DUB - Ficção

• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 16:30 21 :45 .

LEG - Ficção
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Ação
• Depois 9a Terra - 13:00, 15:00, 17:00, 19:20 - LEG - Ficção,
• Odeio o Dia Dos Namorados - 15:40 19:45 - NAC -

Comédia
• Faroeste Caboclo - 13:30 17:4022:00 - �AC - Drama
• Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:10 15:15 17:30 19:30

22:10- DUB - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 16:15 - LEG - Ação
• Velozes e Furiosos 6 - 13:40 19:00 21 :40 - DUB - Ação

"o Se Beber, Não Case! Parte 3 -13:2015:3017:5019:50 -

LEG ' Comédia
• O Grande Gatsby (3D) - 21 :50 - LEG - Drama
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 18:45 21 :30 -

LEG - Ficção
• Além da Escuridão: Star Trek (3D) - 16:00 DUB - Fantasia
• Reino Escondido (3D) -13:45 - DUB - AnimaGão
• Velozes e Furiosos 6 - 16:20 19:0021 :45 - LEG - Ação
• Se Beber,Não Case! Parte 3 - 13:20 15:30 17:40 19:50

22:00 - LEG - Comédia

.Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em càda

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

F,ontes: Epagri e Tempo Agora

Chuva no Estado

A passagem de uma frente
fria pelo Sul do Brasil,

,

mantem o tempo encoberto
com chuva em Se. A chuva
mais significativa, com
totais entre 40 e 60mm.

Temperatura em declínio

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 21°C

Parcialmente
Nublado

::f«

Instável
SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 19°C �_r

Nublado

.,..; ,

Chuvoso

LUAS
, • NOVA 8/�

.CRESCENTE
•

16/6

'" CHEIA 23/6

• MINGUANTE 30/6

SÁBADO'
MíN: 13°C
MÁX: 19°C

13
1. Diz-se de pneu que teve sua banda de rodagem

reconstituída / As iniciais do ator e humórista
Guimarães

'2. Estilo arquitetônico e decorativo exageradamente
enfeitado / Que não é mole

3. Pastel cozido, com recheio de Queijo, carne,moída
etc. / Ser portador de

4. Que adotou modos, costumes da pátria de Julio
Verne e Simone de Beauvoir

5. Boletim de Ocorrência / Acrescido / O próprio ser

• 6. Pode ser moscatel ou passa / Animal aquático
que habita águas costeiras, onde aderem a subs-
tratos submersos

,

7. O conteúdo de certa vasilha de aduelas z luoode

tecido, semelhante a um saco cônico, indicador
da direção dos ventos

8. Ligado / Revolvido, geralmente com fins agrícolas
9. Bife enrolado / Unidade com Que se mede o valor

nutritivo dos alimentos (pL).

HORIZONTAIS
1. Lançar imposto sobre
2. Relativo a ovelhas, cordeiros e carneiros
3.Designação genérica das plantas usadas para dar

sabor e aroma na culinária / O pequeno aro meta
lico com que se enfeita os dedos das mãos

4. Espécie de chaminé. usada sobre os fogões / Sau
dação afro-baiana

5. Despertado do sono

6. Peça do vestuário Que, cobre o peito do pé e a

parte inferior da perna
7. Provocação / O nome da letra K
8. Compaixão, pena / Resguardo da mó, para Que

não se espalhe a farinha Que se vai moendo '

9. Poeta alagoano membro da ABL de "Alianças"
10. Ofender o pudor
11. Peça de couro que reveste a mão dos lutadores

de boxe, dos jogadores de beisebol etc. / Unia
fábrica alemã de automóveis

12. Individuo que pertence a uma ordem religiosa /
Corda com Que uma embarcação reboca outra

13. O peixe representado na nota de 100 reais,

VERTICAIS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

, 12

2 3 4 5 6 7 8 9

•

"

II
••

II

•
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO.- 18"

Cassiano deixa a casa de Samuel decepcionado, ao saber
que Ester voltou para a casa de Alberto. Lipe sofre bullying na

escola. Cassiano procura Ester e fica furioso quando Zuleika

diz que ela não está. Ester tenta explicar para Cassiano que
voltou para a mansão por causa de Laurinha. Amaralina conta

para Rodrigo que é neta de Duque e diz que seu avô não tem

conhecimento de sua descoberta. Isabel e Mantovani ficam
sabendo que os quadros do acervo da família Albuquerque
são roubados. Isabel vai à mansão à procura de Dionísio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19"
Malu vai embora sem ser vista. Tina tenta culpar Kevin

pela alteração das fotos de Bárbara. Renata mostra a Lara o

vídeo de Tito. Sheila acorda Tito para ver a entrevista de Lara.

Amora diz que vai se casar com Bento. Lara conta para Tito

que foi chantageada por Renata. Com o chá de Barrabás, Vi
tinha se cura de sua obsessão por Bárbara. Giane fala para

Douglas que gosta de outra pessoa. Charlene sente falta de

Pedrinho. Tábata arma uma cena para aumentar a populari
dade de Filipinho. Natan afirma que Amora precisa terminar

com Bento e reatar com Maurício. Bento procura Malu. Tito
atropela Renata intencionalmente.

. • AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21"
Ninho e Bruno se enfrentam. Ninho afirma que não vai

desistir de Paloma. Denizard e Pilar se reconhecem do pas
sado e deixam Ordália e César.surpresos, Lutero falha no

.centro cirúrgico e Jacques termina a cirurgia de Paulinha.

Ninho discute com Pilar. César dá um carro para Aline. Jac

ques conta para Félix que Lutero falhou na cirurgia de Palo

ma. Rogério convence Nicole a iniciar o tratamento. Bruno é

impedido de entrar no CTI para ver Paloma e Pau linha. Val

direne dança com um homem cheio de joias no baile funk.

Félix descobre que Paulinha é a filha de Paloma. Paloma se

recusa a falar com Bruno.

Sangue Bom

Tina divulga fotos de Bárbara Ellen gorda e fica contra parede
Tina (Ingrid Guimarães) continua fazendo a fofa para

poder apunhalar Bárbara Ellen (Giula Gam) pelas costas. A

tarefa parece fácil, já que a atriz não repara em muita coisa
além de seu próprio umbigo, mas desta vez ela percebeu que
só pode ter um dedo da doméstica na armação que divulgou

• CARROSSEL - SBI· 20"30
Ainda na pista, as crianças comemoram a vitória de Cirilo,

mas ficam curiosas pra saber quem é o misterioso corredor

'IY. Cirilo agradece a ajuda do corredor e lhe convida para fazer

parte da Patrulha Salvadora. O piloto misterioso tira o capace
te e balançando os cabelos revela, pa_@ a surpresa de todos,
ser Maria Joaquina. Sorridente, ela agradece o convite de Cirilo
e diz que acha que os outros meninos não vão gostar de sua
entrada na Patrulha. Cirilo, como 'os demais, fica sem reação
ao vê-Ia de maneira tão gentil. As crianças fazem perguntas
para Maria Joaquina, que explica que aprendeu a dirigir com
um primo, dono do carro, que emprestou o automóvel para ela

participar da corrida. As meninas comemoram e abraçam a

amiga. Cirilo pede para os pais fazerem uma festa para come

morar sua vitória, eles concordam e convidam todos. Cirilo faz
. questão de convidar Maria Joaquina e seus pais. Ela não está
animada para ir, mas seus pais fazem questão. Jorge fica irrita

do com a derrota e decide procurar um advogado para pleitear
a vitória da corrida, mas o advogado se recusa.

• DONA XEPA - RECORD - 22"
François tenta intimidar Rosália e garante que ela não vai

destruir o casamento de seu amigo. Meg reclama da visita

a Vila, mas é interrompida por mais uma ligação estranha e

Ladya observa. Marcos mente para Xepa e decide esperar por
Rosália. A feirante comenta com Carnila que esse pode ser o

noivo da sua filha. Miro espera Dafne, mas acaba acuado por
Robério e Graxinha. O mecânico aproveita' e rouba uma me

cha de cabelo do professor. Matilda aproveita para questionar
Miro. Júlio César conta a Vitor Hugo que seu filho com Pérola

nasceu morto e revela que ambos traíram seus cônjuges. Édi
son é abordado por um alheiro, mas desanima ao saber que
sua equipe deve ser preparada para uma demonstração na

mesma época do workshop. O jovem pede a ajuda de Benito,
que recusa diante das responsabilidades de seu curso. Fran

çois diz para Vitor Hugo ter cuidado com Rosália, mas garante
que a história da jovem parece verdadeira. Feliciano conta a

Pérola sobre a visita de Júlio César e garante que eles devem

usar Dafne na vingança contra os Pantaleão. Lis liga para lsa

bela, que desperta e pede a ajuda da cunhada.

* O resumo aos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Paris teria tentado
suicídio ao descobrir que
não é filhadeMichael

A tentativa de suicídio de Paris Jackson con
tinua rendendo. Além da falta que sente do as-

o

tro do pop, a menina teria entrado em crise ao

descobrir que não é filha biológica de Michael
Jackson. Uma discussão com' o irmão, Prin
ce, a teria levado a investigar sobre o assunto.

De acordo. com fontes próximas à família, esta
não foi a primeira vez que Paris tenta dar fim à

própria vida. Ela ainda se recupera no hospital
ondeMichael foi declaradomorto..

BebêdeKim
I{ardashian teria
nascido prematuro

Na madrugada do último sábado, 15, a

famosa socialite norte-americana Kim Kar
dashian deu à luz a uma menina por volta
das ihgomin, fruto do relacionamento com

o rapper Kayne West. A criança nasceu com

cinco semanas de antecedência e teve que
ser levada a uma incubadora, no entanto,
mãe .e filha passam bem, segundo fontes

próximas ao casal de celebridades. Especu
la-se que o parto' adiantado possa ter sido

consequência de uma apendicite diagnosti
cada em Kim em março deste ano.

fotos dela na imprensa. "Só pode ter sido você quem quis me
transformar numa baleia assassina! Por que você me apu
nhalou assim, Tina? Por quê?", Bárbara coloca Tina contra

a parede. Espertinha, a vingativa dá a volta na atriz, dizendo
que s6 pode ter sido coisa do Kevin (Marcus Rigonatti),

Otimismo é a saúde da alma.
WilliamJames

�Áries
&il20/3a19/4-F090Você está captando melhor o

desejo dos outros e isso toma o

momento propício para conversas
esclarecedoras. Vai ser fácil chegar
a um acordo com clientes e ami

gos. À noite, sua necessidade de

silêncio; reflexão e privacidade vai
aumentar. Cor: azul-escuro.

,.,
Touro

.

20/4 a 20/5 - Terra

Nada VéU cair do céu, mas em
compensação tudo o que fizer, será
devidamente recompensado. Este
é um bom dia para conquistar a
valorização que sempre quis, pois
seu progresso material está em

. evidência. A dois, construa uma

relaçãomais sólida. Cor: bege.

�.. Gêmeos

Ia. 21/5a20/6-Ar
- Este é um período em que você

terá sucesso com atividades pra
zerosas, ligadas a viagem, turismo
ou tarefa com a qual se identifique.
Problemas crônicos de saúde po
dem exigir cautela. Já no roman

ce, o astral é de profundo envolvi
mento: curta! Cor: preto.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Procure se recolher um pouco
mais nesta quarta. O dia é ideal

para se dedicar a uma atividade
isolada, que exija concentração,
planejamento e privacidade. Há
sinal de muito. prazer e diversão
na vida a' dois. O romance ganha
solidez agora. Cor: creme.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Bom dia para trocar ideias,
partilhar seus projetos e melhorar
a sua interação com os colegas de
trabalho. A Lua fortalece os vincu
los familiares, mas agite süa vida'
social também. Os momentos de
intimidade e erotismo vão fortale-.
cer avida a dois. Cor: azul.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

O setor profissional ganha
poderosas vibrações nesta quar
ta-feira, então, fique de olho nas

oportunidades de crescimento que
podem chegar, Bom astral em via

gem e concurso. A comunicação
será o seu maior trunfo. No amor,
declare-se semmedo. Cor: cinza.

lia Libra
� 23/9a22/1O-Ar

.

Você terá facilidade para assi
milar novas informações, viven
ciar novas experiências e ampliar
sua visão de mundo. Na vida a

dois, sua necessidade de seguran
ça vai falar mais alto. É tempo de

aperfeiçoar o convivio com a pes
soa amada. Cor: laranja .

n Escorpião
23/10a21111-Água

Sua atração por assuntos que
envolvam mistério tende a au

mentar agora. Quanto mais sigilo
e discrição você tiver, maior será o
seu desempenho. No campo afeti
vo, não faltarão troca de carinhos
e comprometimento, É hora de
sonhar acordado(a)! Cor: branco.

I!e_ Sagitário
Ia: 22/11 a21/12-Fogo

De algum modo, você se per
ceberámais sensível às necessida
des alheias e se ocupará de tentar

.

satisfazer às expectativas: invista
em parcerias profissionais. À noi

te, sentirá necessidade de ficar só

para refletir sobre que rumo dar à
sua união. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Não tenha medo de lutar por
seu lugar ao sol. Hoje, o setor pro
fissional ganha uma nova alavan
cada. Saturno traz maior solidez
à vida amorosa. Tudo indica que
terá segurança para expressar o

seu romantismo. Aposte alto na

cumplicidade. Cor: amarelo.

I
I

f

tAquário
2111 a 18/2-Ar

Excelente dia para investir no
.

seu aperfeiçoamento profissional.
O prazer de fazer o que gosta é a

chave do seu sucesso. Romance

com colega de trabalho ou estudo

pode se revelar uma grata surpre
sa. Boa noite para somar forças .

com seu amor. Cor: branco.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Ótimo astral paraconquistar o
seu espaço, marcar o seu lugar no
mundo e dar ênfase à sua indivi
dualidade. Profissionalmente, as

atividades rrientais serão especial
mente favorecidas. A dois, o clima
é de envolvimento, confiança e so

lidez. Cor: bege.
I,
t
I
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HISTORIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2013
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Assim como emmuitos países; esta semana os jornais italianos publicam
notícias e manifestam suas opiniões sobre os protestos no Brasil.
•

I giomali in Itália stampano
'le notizie sul BrasileSilvia Kita

Historiadora FOTOS DNULGAÇÃO
I giornali in Italia stam

pano le notizie sul BrasiIe:

"Non solo negli stadi, ma
anche fuori.Nei giorni in cui
si gioca la Confederations
Cup, a Rio de Janeiro e nelle
altre città brasiliane e scop
piata la protesta contro le

spese deI governo per l'orga
nizzazioné dei due eventi e
l'aumento dei prezzi dei tra
sporti pubblici.

Migliaia di manifestanti
si sono riversati in strada

per contestare iI presidente
Dilma Rousseff e iI suo ese

cutivo. Tanti i corteipacifici,
ma alcuni scontri sono stati

registrati a Belo Horizonte,
a Rio e a Brasilia, .dove al
cune centinaia di giovani e
riuscito a forzare iI cordone
di polizia e a salire sul tetto
deI parlamento. n presiden
te brasiliano, dopo un gior
no di proteste, ha detto che
"le manifestazinni'pacifiche
sono legittime" e che "e pre
rogativa dei giovanimanife
stare", condannando perõ
le violenze.

La manifestazione piü
imponente si e svolta a San

paolo, dove giovedi scorso
vi sono stati duri seontri
con la polizia militare: 01-
tre 100 miIa persone han
no sfilato pacificamente in
diversi cortei, bloccando la
circolazione della megalo
poli. Scontri si registrano
nel centro di Rio, dove un

gruppo di manífestantí ha
Ianciato bombe carta con

tro la polizia, che ha rispo
sto sparando candelotti di

gas lacrimogeno e pallottole
di gomma. Due agenti sono
rimasti feriti e unadecina di
manifestanti sono stati ar
restati. In tutte le città i gio
vani indossano fasee con la
séritta "La rivolta dell'ace
to": proprio l'aceto viene
usato infatti permitigare gli
effetti dei lacrimogeni."

.

ln questo momento iI
foco delle notizie non e l'Ita

J lia, ma i giornali cosi come iI
• popolo italiano e stupito del-

Circo Irmãos
Marcovich

Inúmeras pessoas se aglomeraram em junho
de 1940 para assistir ao espetáculo do Circo Ir
mãos Marcovich. A lona estava armada na Rua
Pedro II esquina com a Avenida Getúlio Vargas
(atual Praça do Expedicionário). Ali havia um

grande terreno baldio utilizado frequentemente
pelos circos que aqui chegavam. Palhaços, ani
mais amestrados e os "reis dos ares" faziam parte
do programa.

...• ACE�VO�QUJV? HISTÓRICO

"-Circo Irmãos JffarCQf/ic,h
Ie manifestazioni che sono

state promosse in
.

BrasiIe.
Nessuno credeva che sareb
be possibiIe che un popoIo
cosi sottomesso alle diverse

Alcune delle piü grandi
proteste dopo la fine della
dittatura deI 1964-1985, si.
tengono in BrasiIe.

Le scene piü violente
hanno avuto Iuogo a Rio de
Janeiro, dove circa 50 manife
stanti hanno cercato di entrare
nel Palazzo dell'Assemblea dello
Stato prima di venire scacciativia
da agenti della polizia. II quoti
diano "O Globo", citando il dipar
timento di sicurezza dello Stato,
riporta che 20 poliziotti e 10
manifestanti sono stati feriti
durante lo scontro.

A San PaoIo, centro eco

nomico deI BrasiIe, almeno
65.000 manifestanti si sono
riuniti In una piccola piazza
prima di dividersi verso tre
direzioni diverse.

Migliaia di manifestanti nella
.

capitale, Brasília, hannomarciato

pacificamente.
Tutte queste proteste

arrivano appena un mese

prima della visita del Papa,
un anno prima .del Mon
diale, e tre anni prima delle

Olimpiadi deI 2016 a Rio de
Janeiro, e hanno· sollevato
delle serie preoccupazioni
riguardo alla sicurezza.

. L'ondata delle proteste e sta-
.

ta innescata da un aumento dei

biglietti degli autobus e della me

tropolitana ma ora i manife
stantiprotestano anche con
tro gli scarsi servizipubblici,
la vioIenza della polizia e la
corruzione deI governo.

I brasiliani hanno da

tempo accettato la corru

zione come iI costo di fare

"business", sia nei servizi

pubblici sia in quellt pri- .

vati. Lo stato brasiliano perde
piú di 47miliardi di dollari ogni
anno da mancate entrate fisca
li, appropriazione del denaro
pubblico e corruzione diffusa,·
secando la Federazione delle in
dustrie del gruppo San Paolo".

Samae explica
aumento das contas
e fluoretação da água

Muitas eram as reclamações sobre o aumento
nas contas de água em junho de 1982. O Samae

explicava que ocorriam devido aos vazamentos .

não identificados e problemas nas instalações. O
sistema em Jaraguá estavabeneficiando inúmeras
famílias em seusmaís de vintemilmetros de rede.
Para solneionar os problemas de falta de água, o
Samea pedia �os usuários que instalassem caixas
d'água para evitar possíveis desabastecimentos.

Por outro 'lado, o Estado publicava lei que q.e
termisava o processo de fluoretação na águ� nas

estações de tratamento de todo o Estadô:' Em Jà
-raguá, a fluoretação já erafeita haviâdez anos,nas
do��gens reéomendadas pela legislação vigente.

acinação contra
a poliomielite

A vacinação contra a poliomielite atingiu
11.550 .crianças na região. Assim, Santa Catari
na esperava manter o Estado sem nenhum caso

registrado da doença, corno vinha acontecendo
desde 1980. Em Jaraguá, 98% das crianças foram
vacinadas em 1982.
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5 lições ·de carreira
dosBeatles

FONTE

Universia Brasil

Não existem dúvidas de

que a banda The Beatles foi
o maior sucesso dos anos

60. Após 50 anos do lan

çamento do seu primeiro
álbum, Please, Please Me, o

quarteto formado por Paul

McCártney, John Lennon,
.

Ringo Starr e George Har

rison continua inspirando
pessoas de todas as idades.

Portanto, sucesso e The Be

atles são palavras que ficam
bem juntas, assim como em

sua música Michelle.

1. Conheça o seu produto
Quando os Beatles lan

çavam um síngle, eles garan
tiam que as músicas esco

lhidas não seriam lançadas
no próximo álbum ou EP.

Dessa forma, os fãs da ban

da não precisavam se preo-

cupar com comprar discos

que continham as mesmas

canções. O que você pode
aprender com isso? Saiba

escolher os produtos, infor
mações e propagandas da

sua empresa para conquis
tar os seus clientes e resul
tados mais efetivos.

"
Eu tenno que admitir

que está ficando melhor,
um pouco melhor cada vez

mais" Getting Better
The Beatles

2. Conheça o seu público
Os Beatles sabiam que

os jovem de sua época es

tavam cansados de "mais
do mesmo" e aspiravam
uma revolução, não apenas

musical, mas também ide

ológica. Eles conheciam o

seu público e sabiam o. que
fazer para agradá-los. Da

mesma forma, você deve
saber o que os seus clientes

esperam do seu trabalho
e qual a melhor forma de
atendê-los e garantir a sua

satisfação.

"
Se eu precisasse de, al

guém, você seria a pessoa
em quem eu estaria pen
sando" lflNeededSomeone

The Beatles

3. Escolha a sua equipe
Ríngo Starr não foi a

primeira escolha da banda
'como baterista. Antes dis

so, quem cuidava da bateria

era Pete Best, e o sucesso

dos Beatles foi consolidado

quando a técnica de Ringo
balanceou musicalmente o

estilo do grupo. Você tam

bém deve saber quais são as

pessoas certas para traba

lhar com você, assim a sua

equipe' vai alcançar resul
tados melhores de formas
mais fáceis.

"
Eu vou longe com uma

pequena ajuda dos meus

amigos" With a Little Help
From My Friends

The Beatles

4. Seja autêntico
No começo da sua car

reira, os Beatles costuma-

músicas preferidas de can

tores como Chuck Berry e

Carl Perkins. Apesar disso,
as canções preferidas do

. público eram aquelas assi

nadas pela dupla Lennonj
McCartney. Você deve saber

quais são os seus pontos
fortes e usá-los a seu favor.

As suas ideias podem ser

mais valorizadas do que
você pensa.

"
Faça o_que você quer

fazer, vá onde você deve

ir, pense por você 'mesmo"
Think For Yourself

TheBeatles

5.Arrisque
Os Beatles nunca tiveram

vam gravar covers de s,uas_ ,m�do.d� arr.i!,car. Na verdade,
• II , ,;'J T I "li I, ri , ,( J 'lI( ,I ,,>, .. , • .r

alguns desses riscos rende
ram grandes decepções, como
a produção do filme Magicai
Mystery Tour, no qual a banda
reuniu várias pessoas em um

ônibus para uma turnê sem.

planejamentos. Para a banda,
porém, não havia chance de
determinar se algo seria bem
-sucedido a não ser que eles
aceitassem o risco. Grandes
sucessos podem ser produto
de experimentos, de coisas

nunca feitas anteriormente.

Não tenha medo de seguir os
seus instintos e os seus so

nhos, mesmo que eles pare
çam impossíveis.

"
Amanhã pode chover

então eu seglÍrrei o Sol"
I'll Follow The Sun

The Beatles

J

( I

I

1
I
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Advogada e Professora
http://janainach.blogspot.com.br

ENTRE A DEMOCRACIA CONSTITUCIONALMENTE

PREVISTA E OS MOVIMENTOS DE CLAMOR PÚBLICO
'ílgente não quersó dinheiro, agente

quer dinheiro efelicidade, agente não
quer só dinheiro, agente quer inteiro e

não pelametade... Bebida é água!.Comida
épasto! Você tem sede"de que? Você tem
fome de que?... (Titãs)':

Na melodia de "alegria, alegria'; cantava
Caetano Veloso e seus amigos... "Caminhando"
contra o vento, sem lenço, sem documento,
no sol de quase dezembro, eu vou.. :: Era o mo

vimento "tropicália" que se rebelava contra
da Ditatura, contra a censura e aforma de

governança de "poucospara poucos':
"Num tempo, página infeliz da nossa

história, passagem desbotada na memó

ria, das nossas novasgerações, dormia a nossa

pátria mãe tão distraída, sem perceber que
era subtraída, em tenebrosas transações" era
a canção de autona de Chico Buarque que
embalava osmanifestos contra um Estado em

que não havia vontade popular; em que nada

poderia serpensado, manifestado ou atémes
mo imaginado. Tudo era controlado. Omedo

predominava.A sensação depoderabsoluto
em mãos que detinham o poder era inevitável.

O regimemilitar instaurado a partir de
'1964foimarcado pela repressão politica,
diante de costumeiras prisões, interrogató
rios e torturas sofridas por aqueles consi
derados suspeitos de oposição, comunistas
ou simpatizantes. Proibidos de opinar;
sem liberdade de expressão, estudantes,
jornalistas, e professores eram submetidos a

limitação imposta pelosgovernantes.

.

A sociedade estava saturada e carente de

direitos, queria o poder de eleger seus repre
sentantes, buscava a tão sonhada democra
cia "do povo para o povo'; e osmanifestos "di
retasjá"deram lugar a eleição para os novos

governantes. As tentativas de intimidação, de
limitação e opressão, foram vencidas com a

volta do poder civil e a redemocratização.
Com a aprovação da Constituição

"

Federal de 1988, em seu preambuloficou de"
terminado que "Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléta Nacional

Constituinte para instituir um Estado Demo

crático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar; o desenvolvimento, a
igualdade e ajustiça como valores supremos
de uma sociedadefraterna .. ::

Em seu art. 1 � a Constituição deixa claro
que "Todo o poder emana do povo, que o

exerce pormeio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição';
da mesma forma que agarantia do "voto -

direto e secreto, com valor igualpara todos';
é o exercício da soberania popuÍar (art. 14).

Tantosforam os sacrifícios, tantas vio-
" Iênciasforam suportadas, tantos sofrimentos
amparadospela esperança de que o "direito
ao voto "[osse se tornar realidade, diante de
uma censura arrebatadora, e nos dias atuais
vivenciamos cenas de lastimáveis desrespei
tos à cidadania.

<' Cenas de corrupção, desrespeitos aos
direitosfundamentais, à vida, à dignidadé

das pessoas, à saúde, à educação, sãofre
quentemente evidenciados, nos remetendo a

sensações de medo, angustias e tristezas, que
ao assistir os noticiários tem-se a impressão
de que voltamos ao tempo, retrocedemos em
nossos pensamentos eferimos o ideal das
lutas de nossos antecessores.

Parafraseando o ditado popular; não
basta ser brasileiro, temos que participar.
Não adianta reclamar das injustiças, se não
fizermos nossa parte. O silencio deve dar

lugar aosmanifestos, desde que saibamos
alimentar as casas representativas com pes
soas de caráter; com dignidade e que sejam
eternosguerreiros protetores dos direitos de
cada cidadão.

A hora de exercício da cidadania, é agora.
A forma de demonstrar nossas indignações
contra o circo armado por "falsos politico'. se
faz através de atitudes dignamente imbuídas
de sentimospatrióticos de buscar omelhor.

Devemos valorizar as reivindicações das
revoluções que nos antecederam, valorizar a
democracia e os direitos conquistados, saber
manifestarsem violência, saber respeitar os
que proclamam porjustiças, e não deixar
com que meras "migalhas"possam comprar
nossa d,ignidade.

"POLÍTICA não sefaz com ódio, pois não
éfunção hepática. Éfilha da consciência,
irmã do caráter; hóspede do coração (Ulysses
Guimarães)':

Eporfim, não podemos esquecer da
canção de Cazuza:

Brasil! Mostra tua cara, quero ver quem
paga pra gente ficar assim. Brasil! Qual
é o teu negócio?-Q nome do teu sócio?
Confia em mim....

Argumentações "Especiais
Em tempos em que se discute a respei

to da política, vale relembrar as considera
ções do nobrejurista RUIBARBOSA que
aOfalar do tema, salienta que 11 política
afina o espírito humano, educa os povos,
desenvolve nos indivíduos a atividade, a
coragem, a nobreza, a previsão, a energia,
cria, apura, eleva o merecimento. Não é
essejogo da intriga, da inveja e da incapa
cidade, entre nós se deu a alcunha de politi
cagem. Esta palavra não traduz ainda todo
o desprezo do objeto significado. Não há
dúvida de que rima bem com criadagem e

parolagem, afilhadagem e ladroagem. Mas

não tem o/mesmo vigor de expressão
que os seus consoantes. Quem lhe dará
o batismo adequado? Politiquice? Politi
quismo? Politicaria? Politicalha? Neste
último, sim, o sufixo, pejorativo queima
como ferrete, e desperta ao ouvido uma

consonância elucidativa.
Política e politicalha não se confun

dem, não se parecem, não se relacionam
uma com a outra. Antes se negam, se

excluem, se repulsam mutuamente.A

política é a arte de gerir o Estado, segun
do princípios definidos, regras morais,
leis escritas, ou tradições respeitáveis.

A politicalha é a indústria de explorar o
benefício de interesses pessoais. Constitui
a política uma função, ou um conjunto de

funções do organismo nacional: é o exer
cício normal dasforças de uma nação
consciente e senhora de si. A politicalha,
pelo contrário, é o envenenamento crôni
co dos povos negligentes e viciosos pela
contaminação de parasitas inexoráveis.
A política é a higiene dos países moral
mente sadios. A politicalha, a malária
dos povos de moralidade estragada.

(Trechos escolhidos de Rui Barbosa.
Edições de Ouro: Rio de janeiro; 1964).

-��----------

Disputa por
talentos já é

global

FONTE

Você S/A

Empresas em merca

dos de crescimento rápi
do, como é o caso brasi

leiro, enfrentam desafios
em relação a seus profis
sionais mais talentosos à

medida que se expandem.
É o que mostra o estudo

Growing Pains ("Dores de

crescimento", na tradução
do inglês), resultado de

uma pesquisa realizada

pela Ernst & Young Terco

com 810 altos executivos,
de 21 setores, em 35 paí
ses, incluindo o Brasil.

Segundo o estudo, nos
próximos três anos o nú

mero de líderes nacionais

enviados para trabalhar
no exterior crescerá 20%.

Diante. dessa tendência,
vem a questão: qual o ní-"
vel de preparo dos pro
fissionais brasileiros para
trabalhar no exterior?
Para adquirir competên
cias, a técnica é importan
te, porém é a prática que
consolida o aprendizado.

As aptidões que os

profissionais têm adquiri
do ao liderar empresas no

Brasil nas últimas décadas
são aquelas requeridas
em nosso cenário - ora

de crise, ora de rápido
crescimento.

Formamos gemas em

criatividade, flexibilidade e

habilidade para lidar com

adversidades, mas_ainda nos
falta adquirir competências
para ·liderar mercados ma-

\

duros, como inovação e agili
dade, e habilidades para au

mentar a produtividade. Em
outras palavras, fazer mais
com menos.

DIVULGAÇÃO

r

A maioria das empre
sas brasilehas que têm

. negócios fora do país co

meçou a enfrentar esse

desafio nos últimos cinco

anos. Os executivos que
comandaram negócios. no
'exterior de 2008 até hoje
continuam atuando em

um contexto que lhes é fa
miliar: a crise.

Levará alguns' anos

para assistirmos à reto

mada plena da economia

"nos países desenvolvidos
e para nossos gestores
terem sedimentada a ca

pacidade de agir em mer

cados maduros.
Se almejamos ser um

país desenvolvido, temos
"de pensar como tal, ou

seja, no longo prazo. No

curto prazo, -os expatria
dos farão falta. As com

panhias brasileiras terão .

de substituí-los por uma

liderança estrangeira ou

acelerar a formação de

novos líderes.
O mercado de trabalho

dos talentos tende a ser

global. Em alguns anos os

executivos brasileiros que
estão atuando no exterior

terão competências com

pletas e poderão retornar

para liderar empresa�.
O, risco passa a ser

a perda desses talentos

para empresas de outros

países. As multinacionais
de nações desenvolvidas
se deparam com a guer
ra global por talentos há

mais tempo e estão pre
paradas para enfrentar
as novatas brasileiras. As

empresas nacionais terão

o. desafio de manter por:
perto seus melhores pro
fissionais.
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'Vida no Trabalho

Paramostrar serviço,
�I mínhas atropelam colegas
o forninhacausa antipatia entre os colegas} que lião conseguem se sobressair

ali se sentem pisados
DIVULGAÇÃO

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

FONTE

Mulher.uol

Ser pró-ativo é pré-requi
sito essencial para conquistar
uma carreira de sucesso nos

dias de hoje, seja qual for' a
área escolhida. Algumas pes
soas, porém, na ânsia de mos- .

trar serviço e provar que são

competentes, acabam atrope
lando os outros, às vezes, até

.

o próprio chefe, provocan
do situações incômodas na

equipe e na empresa. Alguns
exemplos? Se intrometer nas

funções alheias, querer avi

damente se destacar em uma

reunião, comandar um projeto
sem ser solicitado, assumir al

guma tarefa do superior.
Até certo ponto, esse modo

de agir pode ajudar na profissão,
pois mostra um lado empreen

dedor, vontade de crescer e até

oferece resultados à corporação.
No entanto, o funcionário fo-

minha costuma gerar antipatia
entre os colegas, que não conse

guem se sobressair ou, na pior
das hipóteses, se sentem pisados.

Como não há carreira que
sobreviva sem que a pessoa sai

ba conduzir seus relacionamen

tos interpessoais, esse compor
tamento precisa ser atenuado.

Além disso, há uma linha tênue

que separa a pró-atividade exa

cerbada da ganância, da falta de

profissionalismo e, muitas vezes,

até da falta de ética.

Tipos de. íomínhas
De a�ordo com a psicólo

ga Fernanda Marques, diretora
da Clínica Ability - Intervenção
Comportamental, há diferentes

. tipos de fominhas.
Há aqueles que se acham

muito competentes e querem
sair na frente. "Para atingir
seus objetivos, eles nem sem

pre são leais aos colegas. 'É
aquele que tenta ficar de olho

no que está acontecendo e, às

vezes, se apropria das ideias

alheias", diz Fernanda.
Há também os autossufícien

tes, quepensam que se bastam e,

por isso, não trocam ideias com

os outros, impedindo o compa
nheirismo na equipe. Já os ansio
sos podem até ser eficientes,mas

.

ignoram hierarquia.
Segundo a psicóloga Triana

Portal, os fominhas costumam

ter problemas emocionais rela

cionados à insegurança e auto

estima e apresentam dificuldade

de lidar com frustrações.
"O que demonstra ser su

per seguro pode, no fundo, usar
de um mecanismo de defesa

. contra sua própria fragilidade.
O autossuficiente costuma ter

uma arrogância inerente, acha

que ninguém é tão bom quanto
ele. E o ansioso sofre por querer

agradaro tempo todo, é carente,
precisa de aplausos, reconheci
mento': afirma.

Sem ingenuidade
Os fominhas não são ingênu

os. Eles sabem que, com suas

ações desenfreadas, acabam

passando por cima dos demais,
mas vêem essa estratégia como
uma qualidade, algo que lhes

trará.benefício.
De

-

acordo com Mauricio

Libreti de Almeida, professor
do curso de Gestão de Recursos

Humanos da Umesp (Universi-

dade Metodista de São Paulo),
é comum que eles justifiquem
seus atos colocando defeitos nos

outros, "Eles costumam achar

que os colegas são ultrapassados,
lentos e burocráticos': diz.

De fato, há pessoas que po
dem simplesmente ter maior fa

cilidade para desempenhar suas
funções de modo mais ágil que os

.

demais, e a tarefa é sempre con-

cluída com sucesso.SegundoCris
tiane Moraes Pertusi, doutora em

Psicologia do Desenvolvimento

Humano pela USP (Universidade
.
de São Paulo), esses são os traba

lhadores que acabam ganhando
visibilidade e reconhecimento,
mas que, equivocadamente, po
dem parecer que querem se des

tacarpropositadamentediante de
chefes e colegas .

.. .,
.
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Governança Corporativa em Empresa Familiar

A adoção de boas práticas
de Governança Corporativa
passa a ganhar relevância tam

bém entre empresas familiares
de menor porte, especialmente
quando se defrontam com

conflitos entre os sócios e/ou
discutem a sucessão de coman
do da empresa entre os her
deiros. Os sócios ou acionistas
da empresa familiar passam a

entender que os pilares básicos
da boa governança empresarial'
(transparência, equidade, pres
tação de contas e responsabili
'dade social) são indispensáveis
para o sucesso e a longevidade
da empresa, o que as leva a
estabelecer uma estrutura com

instrumentos e regulamentos
nos moldes sugeridos pelo
IBGC - Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa.
Mas o fato da empresa con

tar com a estrutura e regula-.
.

mentos bem fundamentados,
não garante por si a implanta
ção das boas práticas preconi
zadas pelo IBGC. O desafio está

na implementação e execução
dos processos e continuada
mente procurar a excelência na

gestão da empresa, visando a

- criação de valor.
Os Conselhos (Consultivo

e/ou deAdministração) assu
mem o'papel de guardião do

objeto social e o de sistema de
governança, fazendo a ponte
entre a propriedade empresa
rial e a gestão, supervisionando
os mecanismos de controle de
riscos e prevenção de fraudes,
a avaliação crítica das ações
dos executivos e a adoção de

posturas voltadas ao futuro da

empresa e do mercado, ava
liando o contexto empresarial
(econômico, social e ambien
tal) e daí emanarem diretrizes

para o crescimento sustentável.

Muitas empresas iniciam com
.

a instalação de um Conselho

Consultivo, convidando Uma

ou duas pessoas de confiança
para integrâ-lo.iunto com OS

sócios ou acionistas.

Esse Conselho Consultivo,

embora não se constituindo

legalmente como órgão da
administração, pode funcionar
transitoriamente nos moldes
do Conselho deAdministra

ção, com as atribuições bem
definidas e com a incumbên
cia de apoiar e supervisionar
a gestão da organização em

relação aos negócios, aos riscos
e as pessoas. Em momento

oportuno, se constatado o

funcionamento adequado
do Conselho Consultivo, esse

poderá ser transformado em

Conselho deAdministração,
ineluindo-o no contrato social
ou estatuto social, como órgão
de administração, definindo a
sua competência e atribuições,
e os seus membros passam a ter

a responsabilidade de adminis
trador na forma da legislação.

.

O Conselho, que decide
de forma colegiada, não deve

interferir em assuntos opera
cionais, mas deve ter a liber-,
dade de pedir as informações
necessárias ao cumprimento
de suas atribuições. Face a
sua responsabilidade como
administrador é importante
que o Conselho funcione de

forma proatiua, questionado
ra e avalie os executivos, e ter
conhecimento técnico, para

.

estabelecer uma visão estraté

gica, alinhada a finalidade de
preservar e otimizar o valor da

organização.
A composição do Conselho a

ser integrado por membros da
família e de profissionais inde
pendentes com experiência exe

cutiva que possam contribuir

para a estratégia empresarial,
oxigenando a organização, por
exemplo: expertise em finan
ças, tributos, fusões e aquisi
ções, novos negócios e mercado.

Não é importante escolher

membro independente alguém
que entenda especificamente
do negócio ao qual a empresa
se dedica, pois esses especia
listas devem ocupar cargos
nas diretorias e gerências. O
Conselho pode também opinar

41
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e orientar a empresa familiar
a estabelecer Acordo de Sócios/

Acionistas, e a adotar regras
como: acesso de familiares na
administração da empresa, uso
dos bens da empresa, mem
bros a integrarem o 'Conselho

(familiares e/ou independen
tes), definições das atribuições
dá diretoria e do Conselho e

outras regras contendo o plane
jamento sucessório e condições
para prevenir ou administrar
conflitos entre os familiares
e herdeiros, que preferencial
mente devem ser resolvidos por
meio de arbitragem.

A atuação do Conselheiro

independente vem ganhando
força na medida que fica claro

para os sócios/acionistas de que
os Conselhos ajudam decisiva

mente na gestão e podem ser

fundamentais para as socie
dades que pretendam abrir o

capital, acessar novas fontes de
. financiamento, admitir sócio/
acionista, estratégico, estru
turar-se para ser vendida ou

tenha problemas de sucessão
na família.

Ressalta-se que, cabe ao
membro do Conselho, especial
mente o independente, além de

preencher as condições técnicas,
estar comprometido, motivado
e saber trabalhar em equipe,
e estar comprometido com o

desenvolvimento do negócio e

sucesso da empresa, constituin
do-se inclusive em mentor ou

"coach" dos executivos.

Concluindo, cada vez mais

as empresas familiares vêm-se
.

preparando para a sucessão e

adoção de práticas de Gover
nança Corporativa, contornan

.

do conflitos familiares, inues
tindo na profissionalização da

gestão, com vistas a se torna

rem mais solidase visando
a continuidade empresarial.
O Conselho estabelece um
calendário formal de reuniões,
pautas e lavra as competentes
atas, relativo às decisões toma

das sobre assuntos previstos em
suas atribuições.

Vestibular de Inverno

daCatólica SC será no

próximo domingo (23)

FONTE

Asses. de Comun. Católica SC

Os candidatos que irão pres
tar o Vestibular de Inverno da Ca- -

tólica de Santa Catarina no próxi-
.

mo domingo (23) em Jaraguá do

Sul poderão conferir o local, sala e

bloco em que farão a prova, a par
tir desta sexta-feira (21) direta
mente no site da instituiçãowww.

catolicasc.org.br.
Em Iaraguá do Sul a prova será

aplicada na Católica de Santa Cata

rina, na Rua dos Imigrantes, 500 no

bairro Rau, e o início está marcado

para as 14 horas. Recomenda-se

que o candidato esteja no local da

prova com pelo menos 1 hora de

antecedência. Os candidatos não

poderão acessar o local de prova
depois das 13h45min. O horário de

DIVULGAÇÃO

término da prova será às 18 horas.

Para ter acesso às salas de rea

lização da prova, é necessário que
o vestibulando apresente um do

cumento de identificação original
com foto. Para fazer a prova, será

permitido ao candidato, somente
o uso de caneta esferográfica de

ponta grossa e de tinta preta ou

azul, lápis ou lapiseira e borracha.

O gabarito da prova estará

disponível no site da Instituição a

partir das 18 horas do dia 24 de

junho. Já a lista de aprovados no

Vestibular de Inverno da Católica

SC será divulgada no site da Insti
tuição a partir do dia 28 de junho.

Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones (47)
3275-8251 em Jaraguá do Sul,
ou pelo e-mail vestibular@catoli

casc.org.bn

Maioria dos

profissionais se veste
de forma inadequada

FONTE

Click Carreira

Pesquisa realizada pela Ro

bert Half, empresa de recruta

mento, com 1.775 diretores de

recursos humanos de 19 países,
entre eles 100 do Brasil, mos
trou que a maioria dos profissio-
nais brasileiros se veste de for

ma inadequada para trabalhar.
Quando perguntados se os

funci.onários de sua empres� se

vestiam de forma imprópria ou

incomum, 22% dos diretores
brasileiros\afirmara� que viam

os colegas malvestidos com

muita frequência e 54% disse
ram que' percebiam com certa

frequência. Enquanto, a média

ItlIIIl1l1l1111l11IltllIHI..IIIJlI1IL.;.fU:, .. _ 1.

mundial foi de 9% para aque
les que optaram pela opção de

muito frequente e 42% com

certa frequência.
Já quando a pergunta foi SO"

bre a importância da roupa na

carreira, 50% dos executivos dos

outros países responderam que o

estilo de se vestir influencia pelo
menos um pouco na possibilidade
de o profissional ser promovido.

A falta de alinhamento entre

o' estilo do profissional com a

cultura da empre�a pode repre
sentar uma baixa identificação
do funcionário com o lugar do
trabalho. A principal razão para
esses números é que o brasilei

ro ainda é bastante conserva

dor nesse aspecto,
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CITROEN
C3 PICASSO 2014

ClTROEN
C4 PICASSO 2013
2.016V

A PARTIR DE

GL 1.5 FLEX

A PARTIR DE

R$46.990
Á VISTA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

_

•

J.

LE fllOnOE ' JARAGUA DO SUL - Av. Pref
..Waldemar Grubba, 1909, Vila Lal�u - NOVOTEL. (47) �27O-18�8

FLORIANOPOLlS I JOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAJAI I TUBARAO
.

.J' A D O R E C I T R OtN
.

WWW.LEMONDE.COM.BR
. .

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 ODm valor à vista de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo Bancó PSAcom entrada de 50% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m

+ IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$46.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.m+ IOF Citroên C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de

R$ 82.990,00. TC de R$ 629,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA .

�

Finance, Finandamentosimulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/0612013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regulannente.•
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Aparua:'n€n'ros "",a

Barrra rnI, 2 e 3

qlL!!artos, a� ce

RS SS�lUu\Jr'_u�

Procurando por um veiculo?
As melhores ofertas e

variedades você
encontra aqui!

- -

: n '-111 \ l-,i ('"J '1 ')
�

" �JI( ,.t- ,,' CILt, LI. �

CRÉDITO
R$ .35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.5:17,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

R$
R$
R$
R$
R$
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

303,82
434,03
607,64
705,56
846,67

CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECIAL COM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

213,47P;t!.RCELAS A PARTIR DE R$

M & J CONSÓRCIOS

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

RS 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

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

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

R$ 1.710,00
R$ 1.824,Q.0
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

•
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(47) 3084-0408 9655-5663,
9103-7819,)/'
8429-9334.1'

(47)

.

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

Acesse: www.dauerimove.is ..com ..br

(47)

(47)

-
.

«a iua.oodaeca é lâmpadaq,u.eilumina (M meus pa6()(M e lu« q,u.e claJteia O- meu camin.fw.>,.S� 119:105

.1 WIIp 0'VcLÍ/v 0'�
2 dormitórios + sala

cozinha + BWC social
área de serviço + sacada cf

churrasqueira
,

R$ 100.000,00'
à vista

Ref: d277

APTO novo cl Q4m2, 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

Ref: d192 Ref: d256

Ref: d257

" :,ç

1 suíte +2 dormitórios
2 salas + Cozinha +

Área de Serviço + garagem
Terreno com 425m2

Amplo Jardim
Toda murada - 100% legalizada

Pode ser financiada

Ref: d275

R$ 340.000,00
Ref: d271 . Ref: d265

Casa em Barra Velha APTO na planta cl 2 APTO novo cl 2 dorm, APTÓ mobiliado, 2 dorm, APTO novo cl suíte, 2 APTO suíte, 1 dorm, sala,
com 3 dorm + sala + dorm, sala, cozinha, sala, jantar, cozinha, cozinha e sala mobiliada dorm, sala, cozinha, cozinha, garagem,

Icozinha + área serviço e sacada + churrasqueira, sacada cl churrasqueira e BWC social sacada, 2 vagas de sacada i
garagem 'área de festas garagem J

R$135.000,00 R$ 130.000,00 R$ 115.000,00 R$ 120.000,00 R$ 253.000,00 R$ 159.800,00

Ref: d236 Ref: d240 Ref: d273, Ref: d128 Ref: d272 Ref: d270

Súíte master cl

hidromassagem, 2 dorm,
cozinha, copa, escritório,
2 BWC's sociais, área de

festas
R$ 360.000,00

Casa com 1 dorm, sala,
cozinha, área de serviço.
Área nobre no Jaraguá

Esquerdo

R$129.000,00

Ref: d243

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

Ref: d261

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

de garagem.
R$ 170.000,00

Ref: d267

APTO suíte + 2 quartos, APTO cl 2 dorm, cozinha, Terreno pronto para construir. Terreno de esquina com

BWC, JantarlEstar, sala, sacada, 1 vaga de R$ 10.000,00 dê entrada Terreno pronto para 700m2 próximo à Terreno de esquina cl
Cozinha, Área de garagem e saldo Minha Casa construir cl 338m2 em Karlache Malhas no Jguá 322m2 sem benfeitorias,

Serviço, 2 Sacadas Minha Vid.a - terreno e ótima locatização Esquerdo murado e plano.
construção R$ 78.800,00 R$ 350.000,00 R$ 150.000,00R$ 208.000,00 R$139.000,00 R$ 80.000,00

Ref: d246 Ref: d250 Ref: d231 Ref: d206 ·Ref: d269 Ref: d270

Ótimo acabamento - Com
1 suíte + 2 dorm, sala,

cozinha. Casa com 110m2
R$ 275.000,00

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

garagem e área de festas
R$ 370.000,00

2 dormitórios, cozinha,
sala, 8WC social, área de

serviço
R$ 190.000,00

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

garagem 1 carro
R$ 193.850,00

Terreno com 88Óm2
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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2013

� '�......,

t

·Iws�
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, Minha Casa
Minha Vida
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Ofertas campeãs para
coi i ra i

KIASO l
Estilo inconfundível

� ;@_..Cintodesegurançasalva vidas.
�

�����-����������

Patrocinador Ofidal

KIAPICANTO
cod.J318 (Mecânico)

Apenas R$36.900

.All NEW CERATO

www.kia.mm.br

. j

KIASORENTO
cod 5560.23

R$127.900
V61 Teto Solar I Top de Unha

KIAOPTIMA'
Você olha. Você não esquece

'

J
I

,

U jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. prefel� Waldema'G,ubba. 13.6 • Baependi

Power Imporls
Blumenau • Sal. Camboriú • Jaràguá dó Sul

jotnvíue • Florianópolis· São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas açima e o prazo da promoção é até 30106/13, Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para cobertura básica, Frete não incluso nos valores de RS 1.500 para o Kia'Picarrto, RS-
2.000 para o Kia Sorento. Fotos ilustrativas.
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• Oportunidade de RENDA EXTRA. A integral. Salário a combinar. Tratar • Vende-se secadora de roupa 10 kg, LUZ. (96084484 E 3635 4443) CASA

empresa BBOM atuando no ramo no fone 8818-221i ou 8829-9796. Brastemp, um ano de uso. Valor
• Procura-semoça para dividir • Vende-se casa no Rio Cerro II,de rastreadores de veículos, frotas

• Fretes emudanças, R$l,OO o km, a
R$ 1.000,00. Tratar 3373-4105.

apartamento. Sala, cozinha, 2 com 12.0 mê.ern alvenaria, local
etc ... Esta procurando pessoas
interessadas em se juntar a sua partir de R$50,00. Tratar 9993-4422 • Vendo aparelho elíptico para banheiros, sacado, garagem. Travessa alto e plano. Valor R$120.000,00.

ginástica da marca AthleticWay com a Rio Branco, Rua Leopoldo Entrada + parcelas, direto com o

equipe de Marketíng de Rede. • Precisa-se de mensalista,
em ótimo estado por R$ 550,00. Malheiro - Centro. Falar com Ana ou proprietário. Tel 3058-2999 ou

Importante: Você não precisa abrir disponível no horário das 8h às 9208-1727.
mão de suas atividades atuais. 13h. (Barra do Rio Molha). Próximo (47) 9969-3009. Márcia, 9641-0082 / 3275-5000.

Interessado entra em contato com à Prefeitura (Com referência). • Vende-se bicicleta masculina • Alugo quitinete peça única, 30in2, c/
• Vende-se casa de alvenaria com 92

m2, sendo dois quartos, cozinhaGilson pelo fone 47 9935-9307 ou Contato Priscila ou Felipe (9918- Mountain bike 21 marchas com banheiro. Rua: Ernesto Lessmann
mobiliada e demais cômodos.

pelo email: gilsonborba@gmail. 7268/9929-2469). amortecedor; em ótimo estado por ,nº615, bairro Vila Lalau, próximo Localizada no bairro Nova
com

• Trabalho como diarista, 20 anos
R$ 350,00. Mais bicicleta feminina aWeg 2. R$ 375,00. C/ água. Fone: Esperança em Guaramirim. Valor:

9608-4484 ou 3635-4443. /

• Contrata-se técnico em informática de experiência, ótimas referências.
de passeio 18 marchas por R$ 120.000,00 (aceita-se carro na

com habilitação AB. Telefone 9972- 9178-1437/8436-9283 100,00. (47) 9969-3009. • Vendo sobrado com área de 182 negociação). Contato: Wagner ou .

6065 Mundo Eletrônico. • PlayStation 3 Slin 160 Gigas com rrr', próximo ao Hospital [araguá, Gil pelos fones 9210-1415, 9655-
• Pacote de viagem: -Peru: Macchu 3 quartos (sendo uma suíte com 8551 ou 9610-4736.

• "Melhores os seus ganhos fazendo Picchu c/ Cusco, Puno (Lago 2 ControlesWirelles. + 4 jogos:
o que sempre fez .. :". Seja pago para Titicaca), Arequipa e Lima. Gran Turismo 5 - Residente Evil -

closet e hídromassagem), cozinha • Procura-se casa para alugar na
Kilzone 3, 3D Português - Medal Of modulada, despensa, churrasqueira.e Vila Nova. Tratar 8840-1242

fazer o que você já faz todos os dias 08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias
garagem ampla para dois carros. Piso

sem receber nada por isso. Faça / 09 noites (aéreo + terrestre). A Honor Edição Limitada, Brindes:
em porcelanato, portão eletrônico,

• Oportunidade: Vendo casa próximo
postagem de anúncios na internet partir de U$ 1.990,00 + U$ 250,00 Cabo HDMI e Filme Manda

aquecimento solar. Quintal nos
ao centro, rua asfaltada: Rua

e receba em dólares". Maiores de txs, parcelados. Tratar: 3371 Chuva 3D. Preço: R$ 1.000,00. fundos com amplo gramado. Pronto
Adolfo Antônio Emmendorfer,

informações: luares Luz 478426- 3993 - 9973 8281. Contato:Evandro 47 9662-0985 1450, bairro Rio Molha. Terreno

2019 (Oi) /47 9693-55qO (Tim).
para ser financiado! Tratar com com 800 m", 20x40. 1,5 km

• Viagem Pacotes Reveillon • Vende-se bicicleta elétrica, Rosana: celular (15) 8156-7373 ou Prefeitura, 2 minutos do Centro.
Skype: juaresluz. www.telexfree.

Patagônia Argentina: aéreo + marca Two Dogs, cor branca, 2 fixo (15) 303"1-5�56. Valor R$95.000,00. Aceito
corn/juaresluz

terrestre 26/12 a 03/01/14. meses de uso. Valor: R$ 1.950,00.
• Aluga-se Quitinete com garagem,

carro na negociação. Não faço
• Faço montagem e desmontagem Buenos Aires / El Calafate Contato:9173-4247. Emma Rumpel Bartel, Baependi. parcelamento. Tratar com Rafael

de móveis para lojas e particular; (opcional Torres Del Paine], R$460,00. Local bem seguro. Tel
9948-1648.

• Vende-se adubo de aves. Faz
tenho experiência e referência. Ushuaia. A partir de U$ 2.540,00

entrega. 3275-2354/8813-5808. 9134-5434. • Vende-se casa, em Barra do Sul,
Tratar 8475-2510 por pessoa já com taxas, loteamento Baobá, Rua Perequê,

parcelados. Tratar: 33713993 - • Vende-se triturador de podas
• Aluga-se apartamento com 2 quartos próximo ao posto, 97 m2, 3

• Estamos contratando: Vendedor
99738281. (galhos e folhas), valor R$780,00. 75m2, garagem,Miguel Salai 75, quartos, sendo 1 suíte, banheiro

Projetista de Móveis c/ experiência Tratar 9178-0878 Centro. R$700,00. Edifício Gamaliel. social, garagem p/ 2 carros,
em Promob e Montadores • Viagem Reveillon México (cidade Tratar 9134-5434. mobiliada, murada, semi nova.
de Móveis. Interessados ligar México) / Puerto Vallarta, • Vendo casinha de boneca grande

• Aluga-se apartamento com 2 quaitos
Valor R$120.000,00 + prestações

para (47) 3273-0792 ou enviar Guadalajara e Morelia, 27/12 A em bom estado. Valor R$ 1.000,00 de 1 salário mínimo, aceita-se
currículo p/ e-mail: monica.silva@ 07/01/14 -12 DIAS / 10 noites (negociável). Telefone 3376-3089 75m2, garagem, Francisco Piermann

carro ou caminhonete no negócio.
lojaespacomoveis.com.br - aéreo + terrestre U$ 3.590,00 (após as 17:30) Elizete. 404, Vila Lenzi. R$670,00. TeI9134- Telefone 3373-3511.

+ 200,00 já com tx, por pessoa,
5434.

• Excursão para compras em São
parcelados. Tratar: 33713993 -

• Vende-se ponto comercial,
• Vende-se Apartamento no Bairro

• Vende-se casa de alv. com 125 m

Paulo, na 25 de Março. Valor R$ Churrascaria e Pizzaria no Jaraguá com laje, garagem para 2 carros, 3

200,00. P/mais informações 8412-
9973 !p81. 99. Mais informações telefone

Vila Nova com 2 quartos, cozinha quartos, sala, cozinha, copa, portão
0129. o ADVAurora contrata:- Encarregado 3276-1573 [andir;

mobiliada, sacada, 1 vaga de eletrônico, interfone. Próximo de

de Expedição - Auxiliar de garagem. R$ 129.000,00. Tr: 9104- Mercado, Faculdade. R$ 225.000,00.
• Ganhe dinheiro postando anúncios Expedição. Disponibilidade para

8600. Creci 14482. Fone 9919-1152 ou 3376-3089
na internet, interessados entrar em

/ COMPRA-SE· (após horário Comercial)trabalhar no terceiro turno. • Alugoquitinete peça única 30mcontato com Irineu no 47 9955-
A empresa oferece: salário o Procura-se lavação de carros para quadrados c/ banheiro. Rua: Ernesto0833 ou ibudendorf@gmail.com compatível com a função, Plano de

. alugar ou vender. 9616-6303 ou Lessmann nº 615, Bairro Vila Lalau, CHÁCARA/SÍTIO
• Renda extra: Ganhe dinheiro Saúde 50%, Plano O�ontológico 9157-1978. próximo aWeg 2. RS370,00 C/ Taxa o Vende-se sítio em Tijuca, à 20
honestamente em pouco tempo. 50%, Seguro de vida, Alimentação • Compra-se ou aluga-se uma garagem' de água. Fone: (47) 3635-4443 e minutos das praias de Itapema. 4.700
,Mercado em expansão nacional e i00% gratuita, vale transporte, no'Edifício [araguá.Paga-se à vista. 9608-4484. m2 -,Valor R$ 70.000,00. Telefone47
internacional. 100% lucrativo, não entre outros. Interessados enviar Ap 54. Falar com Suzan ou Dulce o Vende-se 1 Apartamento72m2 em 9699-7862.
precisa oferecer produto de porta currículo para: coordenacaorh@ 3370-7160. construção suitemais 1 quarto, 50
em porta, a empresa repassará advaurora.com.br • Vende-se chácara em Campo Alegre,

metros do mar R$ 170.000,00 estuda sobrado com 200 m", tanque deos produtos para o cliente final e
- • Leíson Malhas contrata com DOA-SE proposta aceita-se carro Fone 9936- peixe, garagem com churrasqueira,depositará os lucros diretos em

sua conta, ganhos de R$80,00 a
urgência: Auxiliar de corte, o Doa-se filhote com 3 meses, pelo 7400. demais dependências. 48.000m2.

R$720,00:por mês durante um
talhadorcom experiência; para bege curto, com focinho preto, • Vendo apt? na Reinaldo Bartel- Valor a combinar. Tel47 9993-9826.

ano garantimos total por ano de
trabalhar 10 turno na Barra do sem raça definida. Muito saudável, Baependí, com 03 quartos e cozinha o Vende-se chácara no Garibaldi /

R$960,00 a R$8.640,00, o melhor
Rio Cerro. Salário compatível + brincalhona, de porte médio. 3275 embutidos, 03 ares-condicionado e São Pedro, medindo 240.000m2,

de tudo, a empresa oferece formas
benefícios. Tratar na empresa, Rua -2264. ·02 vagas de garagem. R$197.000,00 .

casa mista, ranchos, cercas, lagoa,
de ganhos ílímítados com trabalho

Pastor Albert Schneider; 882. FOlie:
• Precisa-se de dois guarda roupas de

- a vista. Tratar: 48'3034-1140 ou água corrente, 6.000 pés eucalipto.3376-1378.
em equipe. Tratar (47) 9140-5014 solteiro doados. Tratar 8840-1242 8818-3022. Oportunidade de investimento.
Vivo / (47) 8836-6000 Claro. Ou • Atelier de costura Marlene, faz • Alugo apartamento no Rau com 2 Aceito troca terreno e veículo. Tratar:

,-

acesse www.bbom.com.br. reformas de roupas. Contato: 3275- quartos. ValorR$510,00lalar com 9185-4615/3376-0081
43.15 ou 9194-2435 Marlene.

• Excursão: Gravatal (águas termais) Sandra 9993-2131.
SALA COMERCIAL

saída dia 11/10 (pelamanhã":' • Renda extra. Procura-se pessoas • Vende-se apto novo na Estrada
• Vende-se um acervo de uma vídeoJaraguá do Sul) e retorno dia 13/10 dinâmicas e empreendedoras, Nova com 2 quartos, sala, sacada

após almoço. Valor por pessoa R$ maiores 18 anos, que queiram com churrasqueira Entrada de R$
locadora com 689 filmes por apenas

495,00, inclui, viagem, 2 diárias desenvolver um negócio lucrativo. 10.000,00: Valor de R$ 129.00.0,00.
R$ 3.445,00. Quem tiver interesse

hotel com café almoço e jantar. Trabalhando a partir de sua casa.
entra em contato entra em contato

Tr: 47 8499-4778.
com Gilson pelo fone 47 3084-0023Tratar - 3371'3993 - 99738281. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$ o Vende-se Apartamento no ou 47 9935-9307.
• Serviços gerais, grama, pintura, etc. APARTAMENTO

2.000 mês, período integral, negócio Bairro Amizade com 2 quartos, o Vende-se Galpão demadeiraTratar 8846-7168.
próprio c/ baixo investimento e alto • Alugo quítínete peça única 30mº c/ cozinha mobiliada, sacada quadrada com cobertura de telhas

· Precisa-se de babá com retorno. Contato 47 8418-3292 / banheiro Rua: Ernesto Lessmann com churrasqueira, 2 vagas de medindo 120m2. 10X12 p/ retirar

experiência e referências, que goste 9988-2844. bemestaredinheiro@ nº 615 Bairro Vila Lalau próximo ao garagem. R$ 129.0pO,00. Tr: 9104- no local em Guaramirim valor a

de criancas. nara trabalhar neríodo vahoo.com.br posto de saúde. RS 300,00 + ÁGUA E 8600. Creci 14482 combinar.Tratar:9122-7190.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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. Leison malhas
com estacionamentos e boa

movimentação. Medindo 150m2
total ou 75m2 metade. Ótimo ponto
comercial. Tratar: 9185-4615/9655-
6743.

• Alugo quartop/ pensionista no
centro, livre de água, luz e internet
Valor R$ 300,00. 9123-585:). Vivo /
9946-34910i.

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

Jaraguá do Sul. R$ 190 mil. 9953-
5554

• Vende-se terreno em Séhroeder
- próximo àMarísol, escriturado,
16x30 m. Telefone 9919-0441.

• Vende-se terreno RuaAlfonso
Nicoluccí, ÁguaVerde, 341 m2, valor a
çombinar. 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). 390m2, 13x30.
ValorR$150.000,00.Aceito carro na
negociação. Não fuço parcelado. Tratar
com RafueI9948-1648.

• Vende-se 1 terreno na praia de
ltajuba Barra Velha escriturado e

aterrado R$ 50:000,00 aceita carro,
SOO m do mar Fone 9936-7400.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m - 114400m"), 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. Tr: 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 Izabel, Corupá, 40 metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

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

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 -

bairro Izabel, Corupá, 40 'metros do
asfalto. R$ 65.000,00 Aceito troca. Tr:
9979-2017

CHEVROLET

• Vende-seMeriva 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 comValdir 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 Golf'acima
de 2010 ou caminhonete a diesel.

Dou de entrada um'StradaAdventure
2008. Tel49 9805-1302 /9993-9826.

• Vendo gol LO - 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, motor AP 1.8. A aba do filé.

Telefone 9995-6372 Osni.

FIAT

• Vende-se Fiat Tipo, prata,
completo, IPVA pago, valor

R$4.500,00. Com .sorn 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.

RENAULT

• Vende-se Renault Clio Privilege
1.0 16v completo - 2003, prata. Ar
condicionado, rodas de liga leve, 4
portas, vidro elétrico, trava elétrica,
direção hidráulica, retrovisor
elétrico, volante escarnoteável,
regulagem de som no volante,
manual, air bag duplo. Valor R$ .

15.000,00. Negociável. Tratar com
Douglas Venturi (47) 9605-6352.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,4
portas, ar-condicionado, air

bag duplo, na cor vermelha. R$
10.700,00. Fone 47 9917-8753
Tom.

TOYOTA

• Vendo Corolla Altis PrataAutomático

2010/2011 70.000 km. Garantia de
Fábrica 6 meses. Todas as revisões
feitas na Toyoville. Completo.
R$67.000,00 Particular. 479177-
7003 Alfredo

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Volkswagen
17210, ano 2001 toco, graneleiro.
Valor a combinar. Troca por outro

caminhão menor. Tratar Itacír ou
Valdemar 3373-0190.

• Vende-se caminhão Volkswagen
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 caminhão Volkswagen,
ano, com baú de 2,30x 5,50. Todo
reformado. Valor R$40.QOO,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 van de passageiros, 2009.
Ford trans. Prata, 161ugares. Valor
a combinar. Com serviço Tratar
3376-1109.

• 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 15.0 KS,
2004/2005, azul, final9. R$
3000,00. Contato: 3373-2054

, CASA DE ALVENARIA

• Vende-se casa de Alvenaria no bairro Vila Lalau contendo: 'Ierreno com 409

m2, casa com 138 m2 construída, sendo 01 suíte�ais 3 quartos, sala, cozinha
montada com copa conjugada, 01 banheiro, 01 dispensa. ÁI-ea de festas
aberta com 92m2 contendo banheiro ,churrasqueira e lavanderia, 2 vagas de

garagem. LOCal Próximo a Creche, escola, posto de saúde e empresas. Valor

R$ 550.000,00 negociável, aceita-se troca por terreno, apartamefolto e casa de

menor valor; pode ser financiada. 'Iiatar no 3371-2388 ou 9975-6438 com Natal

Venturi ou 9605-6352 Douglas Venturi.

COMIDADAHORA FIESTA

• Comida da Hora oferece

mannitex, com serviço de tele
entrega de segunda a sábado.
localizada no centro de

Schroede�Traúrr(47)3374-
074179221-0087 com Sidnei.

• Vende-se Fiesta l.0 Hatch

2007, branco, baixa km,
original, boa procedência. IPVA
pago até 2014. Apenas R$
17.500,00. Tratar: 9128-5957/
3376-0081/9655-6743.

DIARISTA TERRENO

• Disk Diarista: Limpeza
residencial, escritórios,
empresas e condomínios.

Limpeza de toldos e vitrais.

Tratar fone (47)8427-5016
com Daniela.

• 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.
'Iiatar: 9128-5957/ 3376-008L

GALPÃO TEAR

• 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 .

• Vende-se Tear Orizio 30/24
para malharia. Produz

moletom, meia malha e

sacaria. Apenas R$10.000,OO.
Tratar: 9185-4615/9655-
6743/3376-1378.
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COBALT1ALT (R1H) COMPLETO 13/13

TAXA ZERO,
30X DER$576EENTRADA' DE
R$25.490

AGI�L� (R91<)COMPLETO13/13

TAXAZERO,
,

30XDER$530 E
ENTRADADE
R$23.990

CRUZE LT (R7D)COMPLETO13/13
R$70.990 avistaou

TAXAD,89%
3&XDER$1.185 E
'ENTRADADE
R$35.740

AgJIfi llZ 1.4�2!if3l2@13, Eio&mJla�� R9K),mm pn:!9O pumooíooal A VÍ5iIa s palá'de RS 39.146.00. ou a!rav{js de plano de finanâarnlmlo com 60.02% de enllada (RS 23.790,00), 36 prestações mensais de RS 447,65. com taxa zero a.m. CET:

3,2D%aaValarlola1� R$19.91a5,3il- CGWltllU�2013121t13.EaiooJleJl (5B69JID0jII:ÍIlMl R7H,. com preço promocionalAvistaspartirdeR$4t990.00, 00 atravésde plano de financiamento, coní60% de enllada (R$ 25.490,00), 30 prestaÇlÕes mensais
deRs 575,62.rom .zàroam.ca:�,61%aaV.MtIaI� R$42.75e.64.Cruze lT 1.8 faIIec(5859MDopáooaI R7D1. aooJmodeIo 201312013, com preÇo promooional â vista a partirde RS 70.990,00 ou alnlvés de plano de financiamento FOU com 50% de entrada

(R$35.740,OO)e3êpr��deR$UIl4,42Cl11M.dejwosdeO.8Bam.eCET:13,57%aaV.t:oiaI6IIan!Jado:R$78.319,12.�válídaspalllvelallos�Okmdisponiveisnosestoquesdasconcessionâri8sparticipantes,nãoválidasparamo·
daIídade de'loWllfádmodafilbrica,�e�_ TodosospIav1os�eArio""a"" aprovaçio deaáfifo. CoIdQÕeSde preço e pr�válída88penas no'perfodo de 19 a 23/0612013 ou enquanto durarem os estoques no estado do Paraná
edeSantacaama.Os__��_cil1lllbaidadleaallllofl'iROCOtWE-ProjJrama de�da PclIíçãodo kpotVeIcuIosAulomotores. PreselveaWfa. Use onde segurança. A imagem do veiculo é iluslnltiva. não condizente necessariamente com o

1IIOdslo�.MaS��.IIVn'�.C4mUlIe� na tII8� paníápanlequanto a pr890. taxas de jW'OS e condíçIies de financiamento aqui anunciados. SAC: 0800702 4200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
�
ConteComigo'
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Jartec
Comemorando os 20 anos da em

presa, Denilson José Mirrara, diretor
presidente damesma, esteve na plená
ria Acijs-Apevi para seu depoimento
no espaço "História Empresarial Vi
vida". Iniciando com distribuidora de

produtos de pneumática, a Jartec evo
luiu para outros segmentos e, no pro
cesso, foram criadas diversas outras

empresas. focadas em cada um destes

negócios, incluindo a fabricação. Tra
balhando com produtos de umaem

presa japonesa e duas alemãs, a Jartec
expandiu sua atuação para outras regi
ões e tem filiais em Criciúma, Chapecó
e Curitiba. A ideia é abrir mais uma

unidade. Uma história empresarial de
muito sucesso emuito bem vivida.

Lourival Karsten

M :

OPrograma das Nações Unidas para
osAssentamentos Humanos (ONU

Habitat) divulgou recentemente a pu

blicação internacional "Ampliação da
oferta de habitação disponível no Brasil
- ProgramaMinha CasaMinha Vida". O
texto descreve os aspectos fundamentais
do projeto e destaca os fatores que estão
contribuindo para o sucesso da iniciativa
do Governo Federal.

Uma imagem do Condomínio das

Árvores, empreendimento da Proma

Construções vinculado ao "Minha Casa

Minha Vida" - em parceria com aWPA

e Caixa Econômica Federal+, ilustra no
capítulo 5 as lições e as conclusões do

programa, que foi concebido para esti

mular a produção e a aquisição de novas
unidades habitacionais para a população
de baixa e média renda. Desse modo, o
projetomerece atenção de outras nações
como um modelo eficaz para enfrentar a
escassez de habitação a preços acessíveis
e promover a inclusão social urbana.

DIVULGAÇÃO

Sistema regional de inovação
A construção de um ambiente de inovação precisa ser planejada de forma racional, a

partir dos pontos fortes existentes e da obtenção de recursos para que O processo possa
acontecer sem sobressaltos. Jaraguá do Sul tem umaótima oportunidade para desenvol
ver um contexto para essa área, pois conta com uma boa base de tecnologia e está para
receber recursos físicos e financeiros para levar o processo adiante. O futuro da cidade

depende da resposta que dermos a estes desafios.

Feirão de imóveis
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iNDICE PERioDO
SELlG 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,000% 18.JUN.HO.2013
GUB 1.270,06 JUNHO.2013

. BOVESPA +0,77% 18.JUNHO.2013

NASDAQ +0,00% 18.JUNHO.2013

AÇÕES PETR4 17,83 -1,44%
VALE5 29,10 +2,46%
BVMF3 13,10 +3,15%

POUPANÇA 0,5000 19.JUNHO.2013

COMMOOITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,56% US$105,470
OURO - -0,02% US$ 1368,310

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR GOM. 2,1775 2,1782 +0,56%
DÓLAR TUR. 2,0900 2,2300 +0,91%
EURO 2,9195 2,9213 +0,65%
LIBRA 3,4094 3,4116 -0,05%

Garten investe
em atrativos

O . Garten Shopping, de

Joinville, aproveita essa onda
da Copa das Confederações
para atrair o público a per
manecer mais tempo no local

para assistir aos jogos f; cur

tir apresentações culturais.

Hoje, apartir das 16 horas, os
telões doArena Garten estarão

ligados no evento esportivo.
Às 19h30, haverá apresenta
ção dabanda Pimienta Buena.

O evento estreia a progra
mação do Quarta Garten,
com moda e gastronomia.

Entpreendinlento da Pronta
ilustra publicação da ONU

��-
r-
-",

A WS Imóveis, de Guaramirim,
promove, nesta semana, um feirão
no mercado imobiliário da região.

I Nos dias 20, 21 e 22, das çh às 20h,
serão comercializados apartamen
tos do Residencial Ilha da Figueira, a
partir de R$ 118.990. Quem adquirir
um imóvel do empreendimento terá a

chance de pode girar a roleta da sorte
e ganhar um prêmio. Entre as opções
estão: aparelho de ar condicionado,
fogão, TV LCD 32', micro-ondas,
máquina de lavar roupas, geladeira,
fomo elétrico, home theater, máqui-.
na de secàr foupas ou um kit com ca

feteira, batedeira e sanduicheira.

UETNDIVULGAÇÁÕ ACI)S

D.
A. •

. lD.a.IIl1Ca

da inovação
Foi muito boa a apresentação do professor do diretor

superintendente da Fundação Certi, CarlosAlberto Schneider
(foto), naAcijs. Ele abordou o tema "Dinamização da
Promoção da Inovação para o Desenvolvimento Regional".

Ponta Grossa
Participaram da plenária Acijs

Apevi desta segunda-feira diversos di

rigentes da Associação Empresarial de
Ponta Grossa que estavam realizando
visita ao nosso município. Eles tiveram
a oportunidade de conhecer a estrutura
doCejas edas entidades nele abrigadas,
além de visitar empresas da cidade.. üt, j t il!ll!��IIIIIIIIII!!!!III!I!II!III!"""""II!III!IIII!II!II-----------

Inovação que importa
Carlos Schneider foi bem enfático em

relação ao grande objetivo da inovação. Ela
pretende' estimular a criação produtos de

êxito, isto é, que tenham mercado e propor
cionem lucro. Inovar apenas para dizer que
é inovador não tem nenhum objetivo práti
co se não gerar lucro. As inovações devem
acontecer nas empresas que para terem su

cesso. Elas devem conseguir parceiros que

podem ser universidades, institutos de ciên
cia, tecnologia, fornecedores e empresas de
base tecnológica. É muito difícil fazer algu
ma coisa sem conseguir o apoio de parceiros.

EBT's
Unidades de Base

Tecnológica podem. ser
micro e pequenas empre
sas. Em grande parte s�
gem como estimuladores
ras de soluções que serão
utilizadas pelas' grandes
empresas cujo processo

produtivo poderá melho
rado com seus produtos
inovadores. Desta forma,
a parceria entre empresas
de diversos tamanhos é
bastante desejável.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
CRtISC, 00626910

35AN08
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

www.gumz.com.br
(47)3371·4747

gumz@gumz.com.br
Desde 1978
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Apontamento: 249747/2013 Sacado: MERCADINHOPEPO S lIDAME Ende
reço: R ROBERTO zrEMANN 1434 . SAIA 1 . CZERNIEWlCZ . jARAGUA DO
SUL·SC· CEP: 89255-300 Cedente:Mill SA Sacador- Espécie:DMI·N'TItulo:
2408423/2·Motivo: falta de pagamentoValor. R$447,75 . Dataparapagamen
to: 24/06/2013· Valor total a pagar R$531,81 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 447,75 - Juros: R$I,49 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50·Diligência: R$ 22,72

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERAT.lVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

T b ,- t 6' b h
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira,

a e rena orles ac Sêü-Cenrro- 89251-201- JARAGUADO SUL- se
Notas e Protesto Nooo-Ieletone/Pex (47)3274·1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarnsro
Nos termos do artigo 15 da !.ei9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas
daCGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue arelação de títulos apre
sentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo
legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 249466/2013 Sacado: CASTEl. COMERCIAL DETEUlASODA
ME.Endereço: RUA ERWNO MENEGOTTI 428 . CHICO DE PAULO· JARA·
GUA DO SUL·SC . CEP: 89254·000 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador.
CASAGRANDE REVESTIMENTOS CERAMICOS SA Espécie: DMI . N'Tirulo:
508298701· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 381,00 . Data para pagamen
to: 24/06/2013· Valor total a pagar R$460,94 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 381,00 . Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 249592/2013 Sacado: GlACOMINI COM. PlAN1l\S ODA ME
Endereço: RUA DOMlNGO� SALVADOR, 55 . JOAO TOZINl . CORUPA-SC
- CEP: 89278-000 Cedente: CONf.E COM PROD FLORlC ODA ME Sacador.
- Espécie: DMI - N'TItulo: 14199 2-2 - Motivo: falta çle pagamentoValor. R$
627,66 - Data para pagamento: 24/06/2013- Valor total a pagarR$762,26 Des- .

crição dos valores: Valor do título: R$ 627,68 - Juros: R$ 5,85 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento:250196/2_013Sacado:JOSElRIANDlFEIJPPl Endereço:AVENI
DAPREFElTOWALDEMAR GRUBBA, 4491-VllA lALAU - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89256-501 Cedente: FIXABRAS IND COM FlXAC OD EPP Sacador.
- Espécie: DJ\:II- N'Titulo: 4917 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$470,00

���"{;,J,��:����t/�6��i_3i!�r�$���=i�;��frs���
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 250128/2013 Sacado: LORENCETTIE FARlAS lJDA EPP Ende
reço: RUAALMA STRELOVVSTRlCKER 168 - laraguá do Sul-se - CEP: 89265-
065 Cedente:AFlACAODEFERRAMENll\SGGODA Sacador.- Espécie:DMI
- N'Titulo: 7416 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Data para pa
gamento: 24/06/2013-Valor total a pagarR$664,47Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 585,00 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 250133/2013 Sacado: LORlANE KUSS PEREIRA ODA Endere
ço: RUAPREFEl1D JOSEBAUER 1340 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Ce
dente: RVGEVAS FOMENTOMERCANTILODA Sacador CERD\INDUSTRIA
DE AR Espécie: DMI - N'TItulo: 10856551 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 308,19 - Data para pagamento: 24/06/2013- Valor total a pagar R$394,85
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 308,19 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 250114/2013 Sacado: MAJ CONFECCOES ODA Endereço: AV
PREFEl1DWALDEMAR GRUBBA 5249 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-
502 Cedente: SUNEl INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOESODA Sa
cador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 247/01- Mótivo; falta de pagamento Valor.
R$ 381,60 - Data para pagamento: 24/06/2013- Valor total a pagar R$463,36
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 381,60 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos:
R$ 12,25' Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 21,02

Apontamento: 250117/2013 Sacado: MARCOS Cl.AlIDEMIR SCHRAMOWSKI
Endereço: AV. PREFETIDWALDEMAR GRUBBA 3511 - JARAGUA DO SUL-Se
- CEP: 89259-000Cedente: MECANlCADIESEl.2oo0ODA - EPP Sacador: - Es
pécie:DMI - N'Titulo. 29 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 688,20 - Data
para pagamento: 24/06/2013-Valor total a pagarR$771,13 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 688,20 - Juros:R$ 2,06Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 250304/2013 Sacado: R SILVAEQUlAP�OS P/ PISC En
dereço: RUA GERMANO MARQUA!IDT 299 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89256-200 Cedente: ROTA INDUSTRIA ODA Sacador. - Espécie: DMI - N'
Titulo: G79852/l - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.902,20 - Data para
pagamento: 24/06/2013- Valor total a pagar R$9J31,01 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 8.902,20 - Juros: R$151,33 Emolumentos: R$12,25 - Publica-
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:RU7,63

.

Apontamento: 250116/2013 Sacado: R SILVA EQUlPAM)lNTOS PARA PISC
Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT 299 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
.89256-200 Cedente: ROTA INDUSTRIA ODA Sacador. - Espécie: -UMI - N'
Titulo: G79876/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 10.001,34 - Data para
pagamento: 24/06/2013-Valor total a pagarR$lO.l18,82 Descrição dos valores:
Valor do título: R$10.ool,34 - Juros: R$ 40,00Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 249702/2013 Sacado: RONALDO DE JESUSMlJNJZME Ende
reço: RUARODOIFOWlSCHIIAL NETO, N. 105 - VllA lALAU - JARAGUADO
SUL-SC - eEP: 89256-255 Cedente: lMPORT PARTS eOMEROO lMPORD\
CAOEEXPORD\CAOcr Sacador:- Espécie:DMI-N'TItulo:D4677C-Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 252,66 - Data para pagamento: 24/06/2013- Valor
total a pagarR$337,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,66 - Juros:
R$ 7,49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$_
24,50-Diligência:R$17,63 •

Apontamento: 249700/2013 Sacado: RONALDO DE JESUS MUNIZ-ME En
dereço: RUARODOIFOWlSCHIIAL NETO 105 - VllAlALAU - Jaraguádo Sul
SC - CEP: _89251-970 Cedente: IMPOR! PARIS COMEROO lMPORD\CAO E
EXPORD\CAO II Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: D4766B:Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 208,08 - Data para pagamento: 24/06/2013- Valor total
a pagar R$291,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,08 -juros; R$
6,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

-���;;;;�;�-2497õ4-;2Õ-;3-S;;�d�-RONAIDO-;;E-iFiüs-MüNiZ�ME--fu-
dereço: RUARODOIFOWlSCHRALNETO 105 - VllA lALAU - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-970 Cedente: IMPORT PARTS COMEROO IMPORD\CAO E
EXPORD\GI\O cr Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: D4650C - Motivo: falta
de pagamentoValor.R$ 934,94 - Data para pagamento: 24106/2013-Valortotal
a pagar R$L038,59 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 934,94 - Juros: R$
26,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63
��M' ,, • _

Apontamento: 250107/2013 Sacado: USlNAGEM 1)\]0 ODA-ME Endere
ço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1641- JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89256-500 Cedente: EMEREPAR DISTRIBUIDORA DE PECAS ODA Sacador.
- Espécie: DMI - N' Titulo: 00026112A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$

-

506,64 - Data para pagamento: 2V06/2013- Valor total a pagar R$585,63 Des-
crição dos valores: Valor do título: R$ 506,64 - Juros: R$ 1,51 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63'

Certifico, que este Edital de Intimação de Prntesto foj publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 19/06/2013. jaragua do Sul (SC), 19 de junho
de2013.
ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14
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Construção deve ser

desocupada em 5 dias
IRREGULAR As sete famílias foram

notificadas para deixar imóvel invadido

Débora Remor

A manhã �e�ntem com�ç.ou.1""lcom pessimas notícias

para sete famílias que moram
numa construção abandonada
da Rua Manuel Francisco da

Costa, no Bairro João Pessoa,
emJaraguá do Sul. Eles foram
notificados pela Justiça e re

ceberam o prazo de cinco dias

para deixar o imóvel, onde
funcionava uma empresa que
faliu na década de 1990.

Um dos primeiros a ocupar
a construção foi o alagoano José
AdilsonAfonso da Silva, há oito
anos. Num dos cômodos, ele
mora com a família e em ou

tro montou uma serralheria,
onde trabalhava com outros

três dos moradores do local. O

espaço também foi interditado

pela Prefeitura por falta de al
vará e das condições sanitárias.
"Era nosso ganha-pão, fazíamos
serviço para residências e pe

quenas empresas. De uma hora

para outra ficamos sem trabalho
e sem casa", lamenta. Ele tinha
consciência de não ser proprie-'
tário do local; masmesmo assim
a fatura de energia elétrica está
no nome dele.

"Sabemos que não é nosso,
mas quando chegamos, só tinha
usuário de drogas. Limpamos

uxro sxssr

APREENSÃO ,Moradores reclamam não ter outro lugar para ficar caso sejam despejados

Prefeitura se reúne para avaliar a situação
Representantes das secre

tarias de Habitação eAssistên
cia Social e o setor jurídico da
Prefeitura devem se reunir na
manhã de hoje para discutir as
questões emergenciais destas e

de outras famílias que devem
ser desalojadas em breve. "Va
mos buscar soluções e alterna
tivas a curto prazo. Uma, das

possibilidades é organizar um
abrigo provisório", antecipou o

secretário de Habitação, Antô
nio Marcos da Silva.

Ele explicou que o municí

pio tem recebido recursos fe
derais para a construção de ca

sas, mas que a lista de cadastro
de família deve ser respeitada
para as moradias. "Não posso
deixar uma casa vazia esperan
do uma situação de despejo.
Existe uma demanda grande e

estamos atendendo conforme

as possibilidades", completou.
.A recém einpossada secre

tária de Assistência Social, Na
tália Petry disse desconhecer

os detalhes da situação dessas
famílias e preferiu se manifes

Jar depois da reunião conjunta
entre os órgãos da Prefeitura. '

O procurador do município,
Raphael Rócha Lopes não foi
encontrado para comentar a

decisão.

as casas, o terreno e deixamos
o local apresentável. Graças a

Deus aqui só tem' gente traba
lhadora e séria, que infelizmen
te não pode pagar para morar",
reforçou Leonardo Cardoso,
de 27 anos. Ele trabalha como

ajudante de pedreiro e há três
anos mora num dos cômodos
da construção. "Estou cursando

engenharia numa faculdade de

Jaraguá do Sul com auxílio do

governo e quando me formar e

juntar um dinheiro, quero voltar
para Rondônia", projetou.

"
Sabemos que não é nosso,

mas quando chegamos aqui
só tinha usuários de drogas.
�eonardo Ca."'doso.
morador do 10""...81

Sem estrutura
Moisés Albino de Oliveira, a

esposa Amanda e seus quatro fi
lhos são uma das famílias que re
cebeu a notícia e está preocupada
com o futuro. Eles vieram do Rio
de Janeiro para Santa Catarina
em busca de oportunidade e des
de o ano passado moram num

barraco nos fundos do terreno.

"Fizemos o cadastro na Prefeitu
ra para receber ajuda com mora

'dia há três anos e nos dizem que
devemos esperar. Enquanto isso
vivemos aqui e não é em cinco
dias que vou conseguir arranjar
outro local", conta ele, que traba
lha com fundição. "Se tiver que
sair daqui, vou ter que invadir
outro terreno, pois não tenho

condições de pagar aluguel."
A esposaAmanda, de 23 anos,

conta que trabalhava numa em

presa têxtil, mas precisou deixar
o emprego por falta de vagas nas

creches para os filhos. "Só aGeova

na, de cinco anos vai para a escola.

Cheguei a pagar uma pessoa para
cuidar dos três meninos, de quatro
e dois anos e omais novo de quatro
meses, mas acaba saindo o mesmo
valor domeu salário, não compen
sa", explicou. "Ninguém está aqui
porque quer,maspor que não tem
outro lugar paramorar."

Jaraguá99
, Incêndio destrói
casa de madeira

Uma casa de madeira foi
totalmente destruída por um

incêndio na noite de segunda
feira, no Bairro Jaraguá 99. Os
Bombeiros foram acionados por
volta das 18h30 para a ocorrên
cia na localidade de Wigando
Meier, e utilizaram cerca de sete
mil litros de' água. Ninguém se

feriu e as causas do incêndio
serão investigadas. Esta é a ter

ceira residência consumida pe
las chamas,' em uma semana na

região. O primeiro caso ocorreu

na quinta-feira, dia 13, também
no Jaraguá 99 e há suspeitas de
que o incêndio tenha sido crimi
noso. O .segundo çaso foi regis
trado na Corticeira, em Guara
mirim, na manhã de domingo, e
não há indícios de crime para o

início das chamas.

Embriagado é
detido pelaPM

Um homem de 23 anos foi
detido no final da tarde de se

gunda feira. Ele é acusado de di-
, rigir embriagado na Estrada Ba
nanal do Sul, em Guaramirim.
O motorista foi abordado pela
Polícia Militar no Bairro Gua

miranga, por volta das 17h30, e
durante a verificação dos docu
mentos, os policiais perceberam
sinais de embriaguez. O veícu
lo foi apreendido e o motorista
multado. Ele teve a carteira de

habilitação recolhida e deve res

ponder por crimede trânsito.

NovaBrasilia
Homem invade
casa e ameaç�

,

o dono de uma propriedade
na Rua Venâncio da Silva Porto,
no Bairro Nova Brasília, em Ja

raguá do Sul, teria sido ameaça
do por um homem que invadiu
o local, na manhã de ontem. A

vítima, de 53 anos, acionou a

Polícia Militar por volta das uh,
e disse que tentou orientar o in
vasor mas recebeu ameaças de
morte. O suspeito foi localizado
pouco tempo depois, caminhan
do pela rua, e foi reconhecido
pela vítima. O acusado, de 35
anos, foi detido e encaminha-

,

do a Delegacia de Polícia, onde
prestou depoimento.
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Mozart comandará o

Jaraguá no Catarinensef

I EX É PROMOVIDO O até então técnico da equipe profissional, Rafael
Rocha, agora responde pela coordenação 'técnica do Sport Club Jaraguá

Lucas Pavin Salvatori, um dos parceiros do
clube jaraguaense.

.

Ao lado do seu irmão e au

xiliar, Edu, do ex-treinador da
equipe principal; Rafael Ro

cha, do presidente do clube,
Valdemir da Silva, do vice-pre
sidente, Ari Enke, e do diretor .

social, Rodrigo Stocco, Mozart
mostrou satisfação em poder
treinar o Leão do Vale, "A ex

pectativa é

a melhor possível.
O que me deixou em uma si�

OSport Club Jaraguá tem

um novo comandante

para a disputa da Divisão de
Acesso do Campeonato Catari
nense. Trata-se do ex-jogador
Mozart Santos Batista Júnior,
de 33 anos. Ele teve passagens

por grandes clubes do País e

pela Seleção Brasileira. O téc
nico foi apresentado oficial
mente ontem, no Restaurante

tuação bem confortável em

decidir vir para Jaraguá do Sul
foi a estrutura, a organização,
os profissionais e o projeto do
clube. Tenho todo o suporte da
diretoria e agora vou colocar o
meu conhecimento no fute
bol em prática, pois o Jaraguá
tem jogadores de qualidade e

vamos em busca do acesso",
analisou.

Com a chegada deMozart, o
até então treinador Rafael pas-

.-.

sa a exercer a função de coorde-:
nadar técnico e afirmou estar

realizando um sonho. "Estou
muito feliz pela confiança de

positada em mim nessa função
muito importante. Posso dizer

que essa era meu grande ob

jetivo profissional que é traba
lhar na gestão desportiva. Vou
aprender bastante e dar meu
melhor para deixar a comissão
técnica sempre confortável no

clube", finalizou Rocha.
A apresentação de Mozart

para o grupo de jogadores
aconteceu na segunda-feira à

tarde, no estádio do Botafogo.
FOTOS EDUARDO MONTECINO

�

NOVO DESAFIO Em sua primeira experiência como treinador, Mozart (D) terá a seu lado o irmão Edl,l (E), que será seu auxiliar

Tênis;
.

.

Segunda etapa do Circuito ATJ envolveu 113 tenistas da região
O Circuito ATJ de Tênis

conheceu no fim de semana

os campeões da segundá eta

pa, que contou com 113 atletas
da região, divididos em treze

categorias. As partidas foram
realizada nas dependências

do Baependi. Destaque para o .

tenista Paulo Ferreira de Sou

za Neto, mais conhecido como

Netinho, que faturou o troféu
da principal categoria do tor

neio, a classe VIP. Na final

disputada em set profissional

- que vai até oito games; derro
tou seu primo Tony Silva, por
8 a 4. "O objetivo do torneio
é fortalecer o tênis na nossa

região e tentar revelar alguns
novos garotos, já que temos o

jaraguaense Karue SeU at,:,�n-

do no tênis universitário dos
Estados Unidos e pretende
mos resgatar um novo talento
no esporte", afirmou o presi
dente da ATJ, Aotair Ronchi.
Demais resultados da etapa no
site�.atj.org.br.

OCP18
www.ocponline.com.br

CARREIRA Verdão, Mengo e a

Seleção Olímpica fazem parte
do currículo do ex-jogador

Perfil

Mozartjogou em
grandes clubes

Natural de Curitiba, Mozart

coineçou sua carreira em 1991..nas

equipes de base do Paraná Clube,
time que defendeu por sete anos.

Em 1998, o volante se transferiu

para o Bordeaux, da França. Um
ano depois, voltou ao Brasil para
jogar pelo Coritiba, além de fazer

parte da Seleção Pré-Olímpica,
.

que garantiu a vaga para o Brasil
nos Jogos Olímpicos de Sidney,
em 2000. Com esta conquista,
despertou o interesse de vários
clubes brasileiros e acabou sendo
contratado pelo Flamengo, onde
colaborou na conquista do cam

peonato carioca de 2000.
No mesmo ano, foi negociado

para o Reggina, da Itália, onde
atuou por cinco temporadas, ten
do sido capitão e tornando-se ído
lo do clube e da torcida. Nas duas
últimas temporadas' no futebol

italiano,Mozart foi eleito o segun
domelhorvolante do campeonato
nacional. De 2006 a 2009, defen
deu o Spartak de Moscou, onde
novamente conquistou o carinho
dos torcedores por ser um dos

principais atletas' da equipe. Em
2009, voltou ao Brasil e jogou al
guns meses pelo Palmeiras. Logo
depois, assinou contrato com o .

Livomo, da Itália que durou até
2010. Ele se aposentou logo em

seguida e decidindo seguir a car

reira de treinador.
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CSM volta à quadra no Estadual
. HENRIQUE PORTO/AVANTE!

f J ., .,

1 J f J
f f' r r
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PUNiÇÃO Mando da partida é da equipe jaraguaense, que terá que jogar
em Itajaí por. conta de uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva

raguaenses terão que cumprir
uma punição aplicada pelo Tri
bunal de Justiça Desportiva e

jogar a partida longe da torcida.
A penalização da perda do

mando de quadra foi aplica
da pelo judiciário por causa

da atitude isolada de alguns
torcedores na decisão do

campeonato em 201:2, contra

a Krona/Joinville, quando fo
ram arremessados copos com

líquido na quadra.
Apesar de jogar novamen

te longe do torcedor, os jo
gadores estão confiantes em

conseguir a terceira vitória se

guida na competição. "Nosso

Lucas Pavin

Garantida no quarto lugar
da tabela "de classificação

da liga Futsal, após atuar por
dois jogos seguidos na Arena

Jaraguá, a CSM (Mannes/Pré
Fabricar/HLS/FME) volta suas
atenções ao Campeonato Cata

rinenseda Divisão Especial.
Em partida válida pela ter

ceira rodada, a equipe coman

dada pelo técnico Sergio Lacer
da volta a atuar fora de casa,

contra o Tubarão, às 18h30, no
ginásio Gabriel Collares, em Ita

jaí. O jogo deveria ser realizado
em Jaraguá do Sul, mas os ja-

Hóquei
Guaramirim é campeão

Os atletas das Escolas
São Pedro e Almirante Ta-

.

mandaré, do Projeto Hó

quei e Cidadania, de Gua

ramirim, representaram o

município no Campeonato
Catarinense Masculino
Indoor. A variação é uma

adaptação menor do esti
lo tradicional, ao ar livre.
A competição foi realiza-

da no domingo (16), em

Florianópolis. Com ótimo

desempenho, os guara
mirenses conquistaram o

primeiro lugar na categoria
Sub-I4 e a terceira posição
no SUb-lI. "Os alunos tive
ram muita garra e vontade.
A determinação em quadra .

trouxe ótimos resultados",
festejou Djeniffer.

� ESTADO OE SANTA CATARINA

__ MUNIC[PIO DE lARAGUÁ DO SUL

Edital de Audiência Pública para o Plano Plurianual 2014-2017, Lei de Diretrizes

Orçamentárias 2014 e Lei Orçamentária Anual 2014.Considerando o disposto no

parágrafo único do Artigo 48 da Lei Complementar Nº rOl/2000 - Lei de Responsa
bilidade Fiscal, que prevê a participação popular na elaboração do plano de gover
no. Considerando que a atual administração busca aplicar no âmbito do município
a gestão integrada, no qual a comunidade também é agente de grande importância
neste projeto, e que é o principal ator externo para a proposição de ações e parcei
ros do governo municipal na execução das mesmas, vimos convidá-lo a participar
da audiência pública que tem corno propósito planejar as ações governamentais
do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017, juntamente com o plano de governo, Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO)2014 e Lei Orçamentária Anual (LOA)2014. Data:

24/06/2013.Horário: 19 horas. Local: Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. En

dereço: Avenida Getúlio Vargas - nº.621 - Centro. Pauta daAudiência., Abertura.

Apresentação Técnica. Realização dos trabalhos em grupo. Consolidação dos traba
lhos. Conclusão dos trabalhos. Sua participação é muito importanté para a nossa

administração e fará a diferença do nosso planejamento das ações para os próximos
anos, contamos com você.

Dieter Janssen

Prefeito Municipal

diferencial na liga Futsal está
sendo a marcação. Precisamos
manter essa tática para conse

guir bons resultados também
no Estadual", disse o fixo Lé.
"Precisamos manter a mesma

pegada que temos na liga Fut
sal no Catarinense. Tubarão é
uma boa equipe, mas precisa
mos nos impor dentro de ql!a
dra para sair com os três pon
tos", afirmou o ala Guto.

A CSM é líder do Estadual,
com seis pontos, seguida pela
rival Krona/Joinville, com

quatro. Rio do Sul e Chapecó
aparecem na terceira e quarta
colocação, com três pontos.

GOLEADOR Após dois jogos no Campeonato Catarinense da Divisão

Especial, pivô Léo é o artilheiro da CSM com dois gols

Canoagem
Limpeza no Rio Jaraguá

Em parceria com o Fujama, Samae, RBN eMetalúrgica
HM, o Clube de Canoagem Kentucky realizou uma ação de
tirar.o chapéu. No último sábado (15), os adeptos da cano
agem fizeram a limpeza do rio Jaraguá, partindo dos fun
dos daMalweeMalhas; com destino ao Pavilhão de Evento.
Neste percurso, foram recolliidos cerca de sookg de lixo.

CicHsmo

Duaspistas são construídas
Querendo aumentar as opções de prática desportiva, o.

município deGuararnirim está construindo uma pista de bi
cicross e outra de downhill na cidade.A primeira será cons
truida naRua João Soter Corrêa, e a segunda na Ponta Com
prida. As obras seguem a todo vapor, inclusive com a ajuda
dos próprios pilotos.mas ainda não existe data para entrega.

ESTADO DE SANTA CATARINA

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE lARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: laraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15{QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara

guá do SLlI(SC), no uso de suas atribuições legais, na forma preconizada pelo § 4, do

artigo 26, da Lei nº 9514/97, através do presente edital promove a intimação do

Sr. LÉO MARCOS SCHNORR, brasileiro, separado judicialmente, administrador, CI nº
4.620.436-0-SSP/PR, CPF nº 483533.459-00: com endereços na Rua 19 - Reinaldo

Rau, n° 60, sala n° 602, Centro; e na Rua Carlos Tribess, n2 212, Bairro São Luis, neste
município de laraguá do Sul (SC), para fins de cumprimento das obrigações con-'
tratuais vencidas, decorrentes do financiamento imobiliário n2 071243230000344,
firmado em 28/11/2011, garantido por alienação fiduciária, perante ao Banco San

tander (Brasil) SA, registrado neste Cartório Imobiliário sob o nº R.6-39.168, ficha

02/02v, Livro nº 2, na matrícula imobiliária nº 39.168, e no R.6-39.219, ficha 02/02v,
Livro nº 2, na matrícula imobiliária n239.219, referente ao imóvel situado na Rua 19
.: Reinaldo Rau, n° 60, sala n° 602, Centro, neste município de Jaraguá do Sul (SC). E

como o fiduciante retronominado esteja em lugar incerto ou não sabido, não tendo
sido, pois, possível intimá-lo pessoalmente, o faz a Oficiala signatária, através do

presente Edital, para' que a fiduciante compareça a este 'Ofício de Registro de Imó

veis, situado na Rua Barão do Rio Branco, n° 414, Centro, nesta cidade de Jaraguá do

Sul (SC)ronde-deverá purgar a mora do débito em atraso, acrescidos dos encargos

contratuais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da última

publicação deste Edital, cientificado, ainda, de que o não-cumprimento da obriga
ção no prazo aqui estipulado, garantirá o direito de consolidação da propriedade do

imóvel em favor do credor fidúciário - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - nos termos

'do artigo 26,§ 7°, da Lei nº 9.514/97. JARAGUÁ DO SUL (SC), aos 6 de Junho de 2013.

A OFICIALA ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Futsal

Segunda rodada
ACopaDuas Rodas de Futsal teve sequência na noite de

segunda-feira.No primeiro jogo, o Baga goleou a Borrachas
Wolfpor 7 a 1. Na sequência, o Atlas/Global Pisos venceu
os donos da casa, por 6 a 2. Fechando a rodada, a Baumann
derrotou a Kaiapós/Soletex/Global Pisos, por 3 a o. Demo

mento, Baumann lidera a ChaveA e KSDM a Chave B.

ÇfoleiboI
Idecom e HIP são campeões

Absoluta em quadra, a equipe jaraguaense da Idecom
faturou o título masculino do CampeonatoAberto deVo-
1eibol de Jaraguá do Sul, somando quatro vitórias e ne

nhum set perdido. Já no feminino, a grande campeã foi
a HIP, de Indaial, que conseguiu três vitórias e também
não perdeu nenhum set.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500 .'

89278-000 - CORUPÁ - SC

e-mail: compras@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO N2 133/2013

Processo de licitação n2 070/13
Tomada de Preços No 006/13

Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-
70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 _ Centro, Corupá - se.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

03.620.927/0001-12 e inscrição Estadual nº. 253.992.443, estabelecida na Rua Ané-
. lia Niccocelli, 1720, Bairro Figueirinha - CEP 89270.-000, Município de Guaramirim,
Estado de'Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço global, em
regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, Drenagem Pluvial, Terraplanagem e Sinaliza

ção Viária, da Rua 55 Domingos Salvador - Trecho II (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão de 129,66
metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de quanti
tativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.

Valor do Contrato: R$123.327,55 (Cento e Vinte e Três Mil Trezentos e Vinte e Sete
Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Data da Assinatura: 12/06/2013
Data da Vigência: 12/09/2013

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL
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Abertura de Vaga para Contratação

Consultor de Vendas 01 (uma) Jaraguá do Sul
R$ 1758,00 por

mês
19 a 24/06/2013

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

.

respeitando a ordem classificatória. Vagas para ambos os sexos.

REPÚBLICAFEDERATIVA DOBRASIL-FSTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - ANAALICE

MARTINEUlPFSSOA,TabeliãDesignada
nua28 deAgosto n" 1918,Telefone: 47-33721494

Horário deFuncionamento: 9h às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados'
a partir dapublicação deste edital a os aceitar ou pagar no trlduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se

deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
sér{em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou
for(em) residente[s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, 'porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts.

995,997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 45187 Sacado: ADELlNO SAVlO AfANASIO DOS SANTOS
CPF: 310.450.739-20 Endereço: Rua Ronaldo Fischer n" 100, Centro,
�!1270-000, Guaramirim Cedente: UNO HORNBURG CPF: 294.517.799-
49 Número do Título: OOI·Espécie: Nota Promissória Apresentante:
UNO HORNBURG DataVencimento: 24/02/2006 Valor: 1.000,00 Liqui
dação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência:R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25
Protocolo: 45188 Endereço: Rua Ronaldo Fischer ne 100, Centro, 89270-
000, Guararnirim Cedente: UNO HORNBURG GPF: 294.517.799-49
Número do Título: 00 I Espécie: Nota Promissória Apresentante: UNO
HORNBURG DataVencimento: 24/02/2006 Valor: 4.550,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25

- Protocolo: 45243 Sacado: ALMIR JOSE DE AGUIAR CPF: 183.267.490-
87 Endereço: RUA GUS'D\VO RUBIM,50, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: IBAMA - JNSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE CNFJ:
03.659.166/0001-02 Número do Título: 2654701 Espécie: Certidão da Dí
vida AtivaApresenrante: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERALData
Vencimento: 04/06/2013 Valor: 4.275,48 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45357 Sacado: ANAPAUI.AREIS [-[AMBUS CPF: 027.843.679-08
Endereço: RUA IDA BERl'HA JACOB WlJLF n" 66, CENTRO, 89275-000,
Schroeder Cedente: EMPORlO DA ESTETICA CNl'J: 08.449.067/000l"1O
Número do Título: 5606 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 30/05/2013 Valor: 105,06 Liquidação após-a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45312 Sacado: ARfHUR SID'A DO NASCIMENTO CPF:
034.998.469-77 Endereço: ERMINIO FSTIUNGARJ, 365, 89270-000,
Guaramirim Cedente: POS1O DE MOlAS GUARAMIRIM IlDA CNFJ:
00.804.148/0002-60 Número do Título: 490 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: llAU UNIBANCO SA Data Venci
mento: 07/06/2013 Valor: 590,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25 f'

Protocolo: 45283 Sacado: CELSO MOACIR GOMES ME CNFJ:
15.279.692/0001-26 Endereço: Rua Antonio Umlauf Junior n" 134, Avai,
89270-000, Guaramirim Cedente: VIllEFER COMERCIO DE PRODU
TOS SIDERURGICOS IlDA CNFJ: 07.426.804/0001-04 Número do Título:
22384/C Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
05/06/20i3 Valor. 319,28 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$S,OO, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 45305 Endereço: RuaAntoníoUrnlauf'lunioms 134, Avai, 89270-
000, Guaramirim Cedente: COMERCIO DE AÇOS JARAGUA IlDA CNPI:
07.221.605/0001-51 Número do Título: 13644/01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA
- BANCO MUlTIPW DataVencimento: 06/06/2013 Valor. 289,17 liqui
dação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45362 Sacado: D HENAYV CONFECCOES IlDA ME CNPJ:
14.151.376/0001-01 Endereço: 28 DE AGOSTO n" 1864, CENTRO, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA CNFI:
90.400.888/0001-42 Número do Título: 860000000600 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: BANCO SAND\NDER (BRASIL) SA. Data
Vencimento: 12/07/2812 Valor: 37.408,19 Liquidação após.aintimação:H$
12,25, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45360 Sacado: DAlANA PATRICIA WOSCHNAK ME - CNFJ:
14.564.890/0001-79 Endereço: RUA ONZE DE NOVEMBRO, 1827,
89108-000, Massaranduba Cedente: INOX DO BRASIL COM ACO LTDA
ME CNPJ: 05.596.06110001-87 Número do Título: 037402/1 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: 1TAU UNI
BANCO SADataVencimento: 11/06/2013 Valor: 243,00Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$ 22,25

Protocolo: 45244 Sacado: DENIS !lA SILVA BARTIKWSKI CPF:
683.465.309-00 Endereço: RUA BUfUCA,104, 89108-000, Massarandu
ba Cedente: INSTI1UTO DE MEIROWGIA DE SANTA CAIl\RINA CNPJ:
07.410.720/0001-74Número doTítulo: 9825198 Espécie: Certidão daDívida
AtivaApresentante: PGF - PROCURADORIA GERAL FEDERALDataVenci
mento: 04/06/2013 Valor: 1.583,36 Liquidação após a iritimação: R$12,25,
Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

-

Protocolo: 45219 Sacado: EZEQUIEL BATISTA CNPJ: 16.834.799/0001-51
Endereço: MARECHAi CASIEW BRANCO n" 2094, CENTRO, 89275-000,
Schroeder Cedente: CREDIVALEAGÊNCIAMEIROPOllTANADEMlCRO
CRÉDfID CNP): 04.808.833/0001-34Número doTítulo: 20120925-01 Espé
cie: Duplicata'deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CREDIVALE
AGÊNCIA METROPOUTANA DE MlCROCRÉDlTO Data 'Vencimento:
26/02/2013 Valor: 717,87 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Cohdu-
ção: R$ 27,73, Diligência: )1$ 37,60, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 45316 Sacado: GUARA ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
CNP): 07.266.284/0001-01 Endereço: Rua 28 de Agosto n" 876, rio bran
co, 89270-000, Guararnirirn Cedente: BLUTRADE IMPORTAÇÃO E EX
PORTAÇÃO DE PRODUTOS GRAFICOS IlDA CNFI: 10.447.904/0001-[3
Número do Título: 11200/1 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApre
sentante: BLUTRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS

GRAFICOS ITIiA DataVencimento: 26/07/2012 Valor: 331.00 Liquidação
apõs a intimação: R$12,25, Condução: R$12,49, Diligência: R$ 37,60, Edi
tal: R$22,25

Protocolo: 45298 Sacado: HAGEMOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
lIDA ME GNFJ: 16.997.508/0001-46 Endereço: MARECHAL CASTEW
BRANCO n" S/N, CENTRO, 892'75-000, Schroeder Cedente: ELETRO
MECANICA F IlDA - EPP CNFJ: 00.058.728/0001-74 Número do Título:
4135 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIT. SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
04/06/2013 Valor. 646,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 27,73, Diligência:R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45361 Sacado: IDEAIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ:
12.234.933/0001-22 Endereço: RALFREDOMULLER 820, 89108-000;Mas
saranduba Cedente: EATON IlDA CNPJ: 54.625.819/0042-41 Número do
Título: 0089641-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: llAU UNIBANCO SA DataVencimento: 12/06/2013 Valor.
2.679,46 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Dili
gência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45363 Sacado: IMPLEMENTOS RODOVMEll\L TRUCK CNPJ:
12.596.900/0001-22 Endereço: Rua Augusto Laffin n" 215, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: STEELCORIE COMERCIO DE FERRO E

AÇOS IlDA CNFJ: 00.151.370/0001-20 Número do Título: 006608-003 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERAL Data Vencimento: 09/06/2013 Valor: 7.930,99 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$
22,25

Protocolo: 45246 Sacado: lRAC1 BRlGHENTI CPF: 782.056.979-49 En

dereço: ESTRADA BANANAL S/N, 89270-000, Guaramirim Cedente: RIO
BRANCO EQUIP IlDA ME CNFJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título:
193003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
llAUUNIBANCO SA DataVencimento: 27/05/2013 Valor: 160.00 liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50,
Bdital: R$ 22,25

.

Protocolo: 45359 Sacado: JOSE SOUZA PADllHA CPF: 481.632.289-20
Endereço: ALBERID ZANElA,II50, 89275-000, Schroeder Cedente: MEN
GUE lRANSPORTES IlDA CNFJ: 02.858.08110001-90 Número do Título:
0000288756 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: llAU UNIBANCO SA DataVencimento: 04/06/2013 Valor. 81,43
Liquidação após a intimação' R$ 12,25, Condução: R$ 27,73. Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 45218 Sacado: JUUnCESAR ROICHALOTfID CPF: 837.952.190-
00 Endereço:,Rua Servidão Braulino U1ler n" 81, Centro, 89270·000, Gua
ramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: OU49.953/0001-89
Número do Título: 131039278 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por In
dicação Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 18/0112011 Valor: 1.467,93 Liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45203 Sacado: KEW CAROIlNE SADZINSKI CPF: 089.830.529-
29 Endereço: RUA EXPEDICIONARIO OLIMPIO JOSE BORGES, 89270-
000, Guaramirim Cedente: CONFE CALe DERETI1 IlDAEPP Número do
Título: 303 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: llAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 25/05/2013 Valor: U50,OO
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,OQ, Diligência: R$
24,50, Edital: R$ 22,25 j
--------------------------_._-----,-----------------------------------------------------.

Protocolo: 45333 Sacado: MARCOS ROLIM ESPANHOL CPF: 059.496.839-
94 Endereço: Rua Afonso Ruon ne 563, Centro, 89270-000, Guaramirim
Cedente:WEI1TECCOMLIMPEEXPIlDACNFJ:08.088.938/0001-17Nú
mero doTítulo: 7699-10/ li'Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In
dicação Apresentante: llAU UNIBANCO SADataVencimento: 08/06/2013
Valor. 1.364,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 45336 Sacado: NASCIMENTO VICENTE MATEJCZl'Í( CPF:
936.426.529-72 Endereço: ERVINO HANEMANN n" 248, AVAl, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 42.7.850.139-3 Espécie:
Nota Promissória Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIA,
DOS Data Vencimento: 03/05/2011 Valor: 39.522,60 Liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$
22,25

.

Protocolo: 45308 Sacado: OLIVIA ALVES ME CNFI: 15.700.211/0001-
04 Endereço: Rua Victor Brarnorski n" .530, Centro, 89108-000, Massa
randuba Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS lIDA ME CNFI:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 165004Espécie: Duplicata deVenda
MercantilApresentante: CAIXAECONOMléA FEDERALDataVencimento:
30/05/2013 Valor: 395,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condu
ção: R$ 37,90, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$22,25

Protocolo: 45301 Sacado: OSMAR! PRUSSE CPF: 004.646.409-38 Ende

reço: Rua Armando Stringari n" 100, Amizade, 89270-080, Guaramirim
Cedente: PEDREIRA RIO BRANCO IlDA CNPJ: 83.618.9'(5/0001-05 Nú
mero doTítulo: 21374 ESpécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVen
cimento: 02/06/2013 Valor: 311,54 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45364 Sacadô: PRIMO MATERIAL DE CONSTRUCAO IlDA
CNFJ: 01.l57.259/00bl-03 Endereço: Rodovia SC-413, Km 7 no 6089, Rio
Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: PJITROPOUS INDUSTIUA DE
ARTEFATOS DE METAIS IlDA CNPJ: 04.901.703/0001-41 Número do Tí
tulo: 39066-2 Espécie; Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 05/06/2013 Valor. 418,97 li
quidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 12,49, Diligência: R$
37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 45349 Sacado: SCHOLLEM EMBAlAGENS E AUMENTOS
LTDA CNFJ: 04.293.128/0002-22 Endereço: Rua João Butschardt n" 419,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: INCORPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPElA IlDA EPP CNPJ: 83.861.567/0001 -80 Número
do Título: 18475A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIBlMData
Vencimento: 28/05/2013 Valor: 310,62 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25
Guaramirim,I8 de junho de 2013.

ANAALICEMARI1NEW PESSOA, Tabeliã Desigoada

Brasil encara o

México '"

as 16h
COPA DAS CONFEDERAções Vitória na tarde de hoje, em
Fortaleza, pode significar a_ classificação antecipada da Seleção
Lucas Pavin

Podendo se classificar

antecipadamente na

Copa das Confederações,
a Seleção Brasileira en

tra em campo na tarde de

hoje para enfrentar uma
.

das suas maiores pedras
no sapato - especialmente
nos últimos anos -,a Sele

ção do México. A partida é
válida pela segunda roda
da do Grupo A e acontece

.
às 'l6h, no Castelão, em

Fortaleza.
Em caso de vitória, o

Brasil pode avançar às se-

mifinais da competição
com uma rodada de.antece
dência. Ontem, no último
treino antes do confronto, o
técnico Luiz Felipe Scolari

realizou atividades táticas

para os jogadores conside
rados reservas e de funda

mento-para os titulares .

Na primeira parte do

treino, Felipão chamou a

equipe dos reservas for
mada por Jean, Réver,
Dante e Filipe Luís; Fer
nando, Hernanes e Jad

son; Lucas, Bernard e Já

para trabalhar posiciona
mento e saída de bola. Já

os titulares, com Daniel

Alves, David Luiz, Thia
go . Silva e Marcelo; Luiz
Gustavo, Paulinho, Os

car, Hulk, Neymar e Fred,
que iniciam a partida de

hoje, treinaram cruzamen

tos, chutes a gol, passes,
entre outras atividades.

Um fator que pode' ser ;
negativo para.a partida é
o próprio estádio, que não
está concluído. O entorno

e as duas principais vias
de acesso para o Castelão

passam por uma operação
intensa para ficar prontas a

tempo para-aduela .:
BRUNO RODJÚGO/MAWAPRESS

OpçÃO

De saída?
O empresário Assis es

teve no Beira-Rio para con
versar cOlIl o presidente do

Internacional, Giovanni
Luigi. Na pauta, o destino
do jovem meia Fred, que
recebeu uma oferta na casa

dos R$ 4.3 milhões. Como
Ronaldinho detém 45% dos
direitos do jogador, o em

presário - e irmão do craque
- quer uma definição ..

Luis Suárez
Disputando a Copa das

Confederações com o Uru

guai, o atacante Luis Su

árez deve anunciar a sua

saída do Liverpool após a

competição. Insatisfeito
com as críticas da imprensa
e torcida inglesa, além de
animado com o interesse
do Real Madrid, o jogador
dificilmente permanecerá
no atual clube.

Maracanã
.

Enquanto as negociações
.

entre F1amengo e Consórcio
Maracanã seguem distante
de um final, o clube abriu
uma possibilidade para
voltar a utilizar o estádio: o
acordo por jogos avulsos. A

primeira partida no estádio
com mando rubro-negro
ocorreria já no retomo do

Brasileirão, contra o líder

Coritiba, no dia 6 de julho.
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