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Segurança
Casa e posto
são assaltados
Ladrões invadem moradia
no João Pessoa, rendem
duas mulheres e três

crianças. Na Ilha da

Figueira, os frentistas são
os alvos da ação. pAGINA 16

LazA

Circo sueco é
atração na Scar
Jaraguá do Sul tem a

oportunidade de assistir
a apresentação inédita da
companhia Cirkus Cirkõr, neste
sábado. Ingressos estão à venda
no Centro Cultural.: 1\AT:
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Comentário

Fiscalização
Votar, acompanhar o sujeito
votado, cobrar dele.e, se for o
caso; destituí-lo do poder. Só
assim se exerce a cidadania.
&.UIZ C.ARLOS PRATl:S, PÁGINA 2

Saúde fragilizada EDUARDO MONTEcrNO

,

,

Arcenir com a mãe Corina, que vive acamada em casa. Atendimento foi alterado depois que o posto ficou sem médico. PÁGINA 5
.
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Regíào .quer Investimentos em
energia e recuperação dos rios
DEMANDAS Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Corupá e Schroeder definiram

duas novas prioridades para serem incluídas no orçamento do governo do Estado.·

Os pedidos são de melhorias na rede: elétrica e desassoreamento dos leitos. PÁGINA 4
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DO LEITOR

Quem são os heróis?

,

-s .

É com grande alegria e satisfação que grande parte do

povo brasileiro assiste e comemora as centenas de manifes

tações que já extrapolaram nossas fronteiras. As críticas rela
tivas a ausência de líderes e de reivindicações específicas, são
abafadas pelo coro e volume dosmanifestantes, que apresen-

.

tam ainda mais motivos para sua revolta, as quais vão desde
a necessidade de melhoria na educação, saúde, segurança,
transporte público, até contrariedade aos investimentos em
estádios (depois de já feitos) e a PEC 37 (embora 99,99% dos
seus combatentes, sequer tem conhecimento e extensão do
texto da mesma, bem como da origem histórica e sistêmica
de sua aplicação).

Cadaum escolhe seus heróis e seus ideais e dentro de uma
democracia, umherói ou um ideal, não émelhor do que outro.
Cada grupo, cada pessoa, dê acordo com sua condição social e
geográfica,defende o que lhe parece justo, possibilitando que
as reivindicações sejam contraditórias na mesma manifesta

ção. Isto porquê, no momento que exijo maiores beneficios
em algum setor ou área, posso estar ceifando de outra e, com

isso, causar novo descontentamento. Tome-se como exemplo
a liberdade que temos de comprarprodutos importados abai
xo custo, para o cidadão, uma conquista, para a indústria, um
terror. No entanto, sem indústria, sem empregos, sem dinhei
ro, sem compras.

Voltando ao tema, escolho como heróis, como exem

plos, os policiais que atuam nas manifestações. Eles não
são diferentes dos manifestantes que estão a sua frente.
São cidadãos que possuem família, filhos, que precisam de

escola, de hospitais, de transporte público, de segurança e

que também recebem "salários" nem de longe condizente
com o risco assumido.

ASsim, quando vejo 10, 15 policiais enfrentando centenas
de manifestantes, os quais estão provocando atos de vanda
lismo. Esses policiais teriam os mesmos motivos que os ma

nifestantes para aderirem ao movimento. Eles sofrem dos
mesmos problemas defendidos pelos manifestantes, que de
fendem patrimônio pertencente (ainda que :lhdiretamente),
aos próprios agressores, assim como a toda sociedade.

• JulioMaxManske, advogado;professor
de direitopenal e cidadão brasileiro

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

.

para" redacao@ocorreiodopavo.com.br

Serviço público
Fujama tem horário
especial de atendimento
Apartir do dia 10 de julho, a Fundação Jaragua

ense de Meio Ambiente terá um horário especial de
atendimento para advogados, técnicos e consulto
res ambientais representantes de pessoas jurídicas..
O atendimento será das 13h30 às iôhs, O atendi
mento é realizado mediante agendamento junto à
secretaria. Ele salienta que não estão incluídas nesta

restrição as situações de caráter emergencial ou de

excepcional interesse público, reconhecidas e pre
viamente autorizadas pela presidência da Fujama.

COMENTÁRIO

Ela, de noto•..

• Direitos
Esses ''jovens'' que andaram - ou ainda andam - para

lã e para cá fazendo.protestos, é bom que não esqueçam
que eles têm direito a voto a partir dos 16 anos e que só
umaminoriausa desse direito. Tem que votar, aproveitar
o voto facultativo, votar escolhendo bem, não pelo voto
cabrestado do pai ou damãe, votar por si mesmo. Votar,
acompanhar o sujeito votado, cobrar dele e, Se for o caso,
destituí-lo do poder. Só assim se justifica a cidadania,

.

caso contrário, é oportunismo oubandidagem. E aí, cara,
o que tu mereces é pua, ferro, cinta no lombo.

Ela quem?A felicidade. Peguei
uma pesquisa revelada pelo

site UOL e não perdi tempo em

análises, a pesquisa não revela a

verdade, pode revelar, isso sim,
loucuras. A questão era propos
ta nos. seguintes termos; "Será
mesmo que apenas as mulheres

jovens e magras são felizes"? Bo

las, é como perguntar se só os

bonitos e ricos podem ser felizes.

Aliás, com relação à felicidade
estou perdendo a paciência, o as

sunto é inesgotável e uma formidá-
. velperda de tempo. Quem não sabe

que ser feliz é uma vivência intima,
pessoal, e que não depende de nada
nem de ninguém. EStou cansado
de dizer que quando colocamos a

nossa felicidade em algo ou em al-

. guém, babaus, foi-se a felicidade.

LUIZ CARLOS PRATES

independência, disso e daquilo,
mas, convenhamos, baita tolice.
Dizer que o jovem não é feliz é tão
ridícula que nem vou perguntar
a um vovô de 80 anos se ele não

gostaria de voltar aos J8 ... Bolas!
Quanto às mulhéres, dou

o desconto de que elas vivem
o escravagismo da magreza e

da eterna juventude, tolice que
nem deve ser tentada, é inútil. E
não raro, nem saudável. Ser fe
liz é olhar-se no espelho da vida
e dizer: - Bom, podia ser bem

pior, estou bem, gosto de mim,
do que tenho, vou lutar para ter
mais e melhor mas sem ranças
nem neuroses. Difícil? Muito,
para quem vive pelos olhos e pe
los conceitos alheios, dos maus

conceitos alheios, quero dizer.

A felicidade não pode depender de
ninguém nem de coisa alguma.

E essa história de dizer que só
as mulheres jovens e magras po
dem ser felizes nem vale a pena
discutir. Aliás, tenho comigo uma
pesquisa feita por doutores. da
Universidade de Princeton, USA,
que diz que uma das condições
para ser feliz é não ser jovem. Não
explicaram, mas posso imaginar
que a não-felicidade dos jovens
deve-se aos sonhos ainda.a se

rem realizados, às dificuldades de

"aperfeiçoamento" e ainda assim, olhe lá... Quem deve
assumir a qualificação profissional é o próprio indiví

duo, claro, depois de descobrir o de que gosta fazer. E
a partir daí não parar mais. Qualificaçãõ ninguém nos

. dá, nós buscamos e adquirimos. O mais é paternalismo
nauseabundo. Estou fora. A mão só pode ser estendida

.

a quem a procurar com vontade e determinação.

• Falta dizer
Acabei de ver na televisão um desses programetes de

partidos políticos. Que nojo! Que vontade de sair dando
de cinta nesses pulhas, mentirosos, safados, todos pro
metendo por igual, todos. Não há um único e "miserá
vel" partido que revolucione, que prometa diferente e

cujas caras de seus representantes passe crédito. Aliás,
achar uma cara com crédito, que nos gere confiança,
onde? Procure-a. Ache-a e lhe pago o cafezinho...

• Discordo
Trecho de uma nota de jornal: - "O governo federal

precisa tomar uma atitude e começar imediatamente
um programa de formação demão de obra qualificada".
Discordo. O que o governo pode oferecer são cursos de

Séhroed.er

Palestracom Luiz Carlos Prates
As pessoas interessadas em assistir a palestra do colunista do jornal O

Correio do Povo, Luiz Carlos Prates, em Schroeder, devemse apressar. Os

ingressos estão quase esgotados. O evento faz parte do aniversário de 18
anos da Associação Empresarial de Schroeder (Adas) e será realizado no

dia 3 de julho. O evento será no Clube dos Idosos de Schroeder. Os valores
são: R$ 25 (nudeados), R$ 30 (associados) e R$ 40 (demais pessoas). Ás
reservas devem ser feitas no fone: 3374.1545.

Católica se
Gabarito disponível para consulta
ACatólica de SC divulgou os gabaritos'da prova do vestibular realizado

no domingo passado. O documento está disponível no sitewww.catolicasc,
org.br. No mesmo endereço, o candidato pode consultar seu desempenho
e classificação no processo seletivo através do Boletim de Desempenho. A
lista dos aprovados sai napróxima sexta-feira (28), também pelo site daCa
tólíca, O período dematrícula dos aprovados será do dia 10 a 12 dejulho, das
Bhgomin às nhgomin e das 13hsomin às zih, no BlocoAda Católica SC.

MarinhadoBrasil
Concurso,para
engenheiros

A Marinha do Brasil abre no dia 10 de

julho as inscrições para o concurso aos inte
ressados em integrar o Corpo de Engenhei
ros. São destinadas 66 vagas a candidatos de
ambos os sexos. Eles devem termenos de 36
anos e que tenha concluído auniversidade ou

estejam no último ano. As inscrições podem
ser feitas no site www.ingressonamarinha.
mar.mil.br, A taxa de inscrição é de R$ 45.
Após aprovação no CQfSO de formação, no
final de 2014, os militares serão nomeados
Oficiais da Marinha do Brasil .no posto de
Primeiro-Tenente e passarão a receber re

muneração de cerca de R$ 8,1 mil, além de

benefícios.come alimentação, alojamento e

assistênciamédico-odontológica.
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CHARGE EDITORIAL. '

Reformap_olítica
precisa de .deiinição

�6s -rEMos4 OBrasil foi às ruas e, depois desse ela- A mudança esperada de quem foi

mor, o governo começou a se mexer às ruas encontrou um novo direciona
para dar uma resposta à insatisfação de mento com a proposta do governo em

uma nação que pedemelhorias urgentes. fazer um plebicito para que o povo de

A reforma política poderá ajudar a dar cida se, é favorável ou não à convocação
um rumomelhor ao País, principalmente de uma Assembleia Constituinte para
na organização das funções partidárias. fazer a tão desejada reforma política.

O objetivomaior é que hajaum sistema Essa intenção ainda precisa ser amadu
em que os partidos e candidatos deixem de . recida, até porque não há uma certeza

usar o fisiologismo como princípio de go- jurídica se o ato é legal ou não.
vernança. Ninguém é eleito para atender
os próprios interesses políticos e partidá
rios. Os representantes do povo deve ser

servidores da nação. E não o contrário.
Mas no Brasil esse sistema político A reforma política poderá ajudar

deixou a população à margem dos inte- a dar um rumo melhor-ao País.

resses existentes. Quem é escolhido mui
tas vezes se vislumbra pelo poder da au

toridade que o povo concedeu e trabalha

apenas com metas que priorizam as suas

vontades particulares.

o

Independente disso, o povo mostrou

seu clamor pelareforma. Se houver len
tidão e novas resistência à ela, o som das
ruas não será silenciado.

iI Fale conosco
-

,
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�J O Correio do Povo utiiiza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

NOTA DE AGRADECIMENTO
Samae

Vaga para
laboratorista

Em que momento homens e

".mulheres vão desfrutar das

liberdades, da abundância e

dos confortos oferecidos pela
vida moderna, mas

'

não entregues
aos cidadãos em

.

seu desatinado

A família deCarmen Tereza Donini agradece a cadaum dos pê
sames, apoio, conforto, carinho e solidariedade recebidos nesté momento de imen
sa perda da companheira, mãe e amiga. Agradece ao médico Dr. Amaro Ximenez

Júnior e aos demais médicos que o auxiliaram pela prontidão e profissionalismo,
cuidados e acompanhamento a ela dedicados assim como também à equipe, enfer
meiros e atendentes do Hospital e Maternidade São José. Agradece a especial ceri
mônia realizada pelo Padre Beto e as orações da Pastoral da Consolação e Esperança.

Pedro Donini, Cláudia e Cristiane Donini.

O Samae de Jaraguá dó
Sul abriu as inscrições para
a contratação temporária de
um técnico laboratorista. Há

apenas umavaga para o cargo .

A jornada de trabalho é de 40
horas semanais, de segunda a

sexta-feira. O prazo do contra
to é de seis meses, podendo
ser prorrogado por até dois
anos. As inscrições vão até
o dia 19 de julho, das 8 às 11

horas e das 14 às 16 horas no
setor de atendimento, na sede
do Samae, naRuaErwinoMe
negotti, 478, bairroÁgua Ver
-de. Contato: 2106-9100.

desenvolvimento?"Sefossepossível observar claramente o milagre
de uma únicaflor, toda a nossa vida se transformaria". BUDA Luiz Gonzaga Belluzzo,

economista, em artigo
na Carta Capital.

,

CONVITE-PARAMISSA DE SETIMO DIA LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3221
05 - 17 - 55 - 63 - 67

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº
02 - 04 - 05 - 06 - 08
09 - 12 - 15 - 16 - 17
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Gostaríamos de participar a todos a celebração da Missa pela passagem de séti

mo dia do falecimento deCarmen Tereza Donini a ser realizada na

Igreja Nossa Senhora das Graças, na Barra do Rio Cerro, nesta quinta-feira, dia 27, às

19 horas. A família enlutada desde já agradece pela solidariedade e apoio dedicados.
Pedro Donini, Cláudia e Cristiane Donini.
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Região lista duas prioridades
ESTADO Municípios
i ncluem reforço da

rede elétrica e a

drenagem dos rios

no Orçamento do
Estado para 2014

Verônica Lemus

Os c��co municípi�s da

regiao - Jaragua do

Sul, Guaramirim, Massa-'
randuba, Corupá e Schro
eder -, representados pela
Secretaria de Desenvolvi
mento Regional (SDR) de
Jaraguá do Sul, elencaram
duas novas prioridades
para serem incluídas na Lei

Orçamentária do governo
do Estado para 2014. O de
bafe foi realizado na audi
ência publica da manhã de
ontem na Câmara de Vere
adores de Jaraguá do Sul, e
faz parte do ciclo chamado

Orçamento Regionalizado,
pelas 34 SDRs do.Estado,

Durante o evento, pro
movido pela Assembleia

Legislativa (Alesc) e que
contou com a participação
de deputados e de repre
sentantes do Executivo es

tadual, amaioria votou pela
inclusão da proposta de am
pliação ernelhoria das redes
de distribuição de energia
elétrica na região. A pro-

LÚCIOSASSI

Ao microfone, deputado Gilmar Knaesel (PSDB) comandou a audiência pública, ontem

posta, já prevista no Plano
Plurianual (PPA) vigente do
Estado, foi elencada como

prioridade para o ano que
vem, pela demanda de for
talecimento do sistema, so
bretudo nas regiões rurais
dos municípios e também

pelo rápido crescimento das
cidades, que atraem cada

. '-

vez mais novas empresas..
A segunda prioridade

escolhida foi ti de drena

gem e desassoreamento de
rios dos cinco municípios
da SDR, juntamente com

a construção de contenção
de encostas. A reivindica-

EDUARDO MONTECINO

PRONTA Revitalização da Praça teve um custo de

R$ 275 mil e levou mais de I,Im ano para ser entregue

ção também está, prevista
no PPA estadual. O pre
sidente da Comissão de

Finanças e Tributação, da
Alesc, deputado estadual
Gilmar Knaesel (PSDB);
que conduziu a audiên

cia, explicou a obrigato
riedade constitucional
de a prioridade já estar

contemplada no PPA para

que po�sa ser incluída no

orçamento.
Contudo, se o Execu

tivo propuser uma revi
são do PPA, Knaesel e o

deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), também

presente na audiência, se

comprometeram a incluir,
através de emendas, mais
três prioridades da região.
A primeira é uma compila
ção de prioridades já ante

riormente elencadas para
a área social, pedindo a

construção, implantação e

ampliação de espaços para
idosos, para mulheres e

crianças víti!ilas de violên
cia e maus tratos.

Já as duas novas prio
ridades, .que não constam

hoje no PPA, pedem a im

plantação de uma nova ro
dovia ligando a Rodovia do

Arroz à SC-413 e ao bairro

Figueirinha e a construção
de um contorno viário da

SC-416, ligando à BR-280,
em Nereu Ramos.

Representando o Exe

cutivo; o gerente da Se-'
. cretaria da Fazenda, Gui
lherme Kraus, alertou que
ainda é preciso uma ava

liação do governo sobre as

propostas elencadas. "Se
for verificado que para a

,

execução do projeto será

preciso investimento acima
, do já orçado para aquela .

área, o projeto será jogado
para o futuro", explicou.

Alteração
.

Praça está pronta para, a comunidade
Após ficar mais de urn anos. "Antes a pracinha já

ano em obras, a Praça Can- era boa, com bastante área
talício Érico Flores, no para as crianças. Agora está
Centro de Guaramirim, foi cheio de bancos", comentou.
concluída. Toda a área foi Apesar de aprovar o

remodelada com objetivo de novo projeto, a diarista
oferecer urna estrutura de Marilene da Rosa, 38 anos,
lazer mais ampla para a co- acredita que a mudança
munidade. O investimento poderia ter esperado. Para
total, de quase R$ 257 mil, ela, a transformação não

foi obtido por urn financia- . trouxe grandes novidades.
mento com o Badesc, e não Dentro dos 1.077metros

agradou a todos. quadrados, foi instalado
A falta de sombra e o. mais de 30 bancos, parque

espaço reduzido para o infantil, mudas de árvo

parque infantil são proble- res e iluminação. A parada
mas apontados pelo mo- de ônibus foi reconstruída

torista, .Cleverson Luiz, 28 seguindo o padrão arqui-

tetônico. A nova praça traz

banheiros adaptados, palco
para eventos culturais e me

sas de jogos.
O atraso de oito meses

para finalização do projeto
foi consequência de uma

alteração no cronograma,

segundo a diretora de Pla

nejamento, Ana Beatriz

Schier, Inicialmente, não
estava previsto a drena

gem e instalação de tubu

lação no terreno. O atraso

no repasse à Empreiteira
Kalb, de Joinville, em de

zembro, também paralisou
os trabalhos.

Com a conclusão da

obra, a Prefeitura deve pro
gramar algumas melhorias.
"Cumprimos o que estava

previsto no projeto, mas

precisamos trabalhar alguns
pontos, principalmente ques
tões de segurança", disse.
',Como a praça fica às

margens do trilho de trem,
a Secretaria deve insta
lar uma barreira, possi
velmente de vegetação. A
aquisição de mais equi
pamentos para o parque,
que perdeu espaço dentro
do novo projeto, também
será estudada.
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EDUARDO MONTECINO -

LIMITAÇÃO Depois de sofrer três derrames, dona Corina, 70, vive acamada em casa, onde recebe a visita de uma enfermeira

Falta de médico limita
atendimento domiciliar
C N R NTO Secretaria de Saúde busca

solucionar o problema com concurso público

Carolina Veiga

"

Oúltimo atendimento que
ela recebeu foi em janei

to de 2013. De lá para cá não

houve mais visitas por falta de

profissional no posto de saú
de. Na Secretaria eles disseram

que até mandariam um médico
se ela estivesse doente. Mas, o
trabalho com ela é para preve
nir infecções pequenas, que se

diagnosticadas tarde podem se

tornar generalizadas. Por isso
são necessários consultas e exa

mes de sangue semanais, já que
. não temos como saber quando
ela está doente. Ela não fala. Às
vezes abre os olhos. Segundo o

neurologista, minha mãe não
está.mais consciente".

O relato acima é de Arcenir

Martins, de 40 anos, morador
do bairroTrês Rios doNorte, em

. Jaraguá do Sul.Amulher a qual
se refere Martins é Corina Bor
ba Vedi, de 70 anos, sua mãe.

Corinamora com o filho, a nora
Cléria Klein e a neta Emanuela
Martins. Há quatro anos ela so
freu três Acidentes Vasculares
Cerebrais (AVC).

Desde então, deixou de ser

a mulher ativa que 'sempre fora,
está inconsciente e sob os cuida
dos do filho único. Corina tem

hipertensão, artérias entupidas
e corre o risco de sofrer outro in
farto a qualquermomento.

Nesse período de enfermida
de dona Corina era atendida por
ummédico do posto de saúde do
bairro Santo Antônio. Durante
as visitas, além da avaliação re
gular, eram retiradas amostras

de sangue para a realização de
exames que detectassem pos
síveis doenças. O mesmo pro-

fissional receitava os remédios

que Corina precisa tomar diaria
mente, entre eles, um antibiótico

queprevine infecções. Enquanto
isso, a família de Martins se re

vezava nos cuidados com a idosa
e pagava uma cuidadora par_a os
horários em que o casal precisa
va ir para a fábrica.

Tudo corria bem, - até que.
em janeiro deste ano o mé
dico deixou de visitá-los e a

luta de Martins se complicou.
Conforme a Secretaria de Saú

de, o médico que trabalhava no

posto de saúde do bairro se des

ligou da função e, por isso, houve
uma mudança no atendimento.

Sugeriram que uma
_

enfermei
ra avaliasse Corina, mas o filho
contestou. "A _ enfermeira não
resolve. Não pode diagnosticá-la
e nem solicitar a realização dos
exames. Também não pode re

novar a receita dos medicamen
tos que ela toma regularmente,

incluindo o antibiótico que está
no fim", explicou.

Para o filho da idosa enfer

ma, a saída para o caso requer
força de vontade dos órgãos
públicos. "Uma consulta não de-

_ moramais do que 15minutos. O

qu� custaria deslocaremummé
dico'de Nereu Ramos para olhar
minha. mãe? Sinto que é falta de
vontade de fazer o que é certo.

Estamos pedindo apenas que o

direito que ela tem não seja ne- _

gado", concluiuArcenirMartins.
Por enquanto, a solução en

contrada porMartins será aper
tar o orçamento familiar e provi
denciar consultas particulares.
Ele só não sabe como conseguirá
pagar pelo profissional. A famí- .

lia vive com renda de R$ 3mil.
Metade destevalor é destina

da aos cuidados com a idosa. Só

para dispor dos serviços de uma
cuidadora em tempo' integral,
são R$ 1milmensais e há ainda
os gastos com fraldas geriátricas,

, alimentação e remédios..

Posto de Saúde sem
médico da família

De acordo com as informações repas
sadas pelo posto de saúde do bairro Santo

Antônio, as visitas domiciliares são reali
zadas por uma equipe' composta apenas

por enfermeiro e dentista. Médico não

tem porque a unidade está desde fevereiro
sem o clínico que faz parte da Estratégia
de Saúde da Família (ESF). Na unidade,
quem atende aos pacientes é um profissio
nal que vaí ao local três vezes por semana,
mas que não faz as visitas domiciliares.
Ainda segundo a unidade, não há previsão
para que alguém seja contratado para o

cargo de médico ESF.

Segundo o secretário de Saúde de Jara

guá do Sul, Adernar Possamai, a expectati
va é a de que entre os meses de setembro
e outubro, o posto.de saúde volte a dispor
de ummédico ESF. Contudo, para se cum

prir, a expectativa dependeda realizaçãodo
concurso público e do interesse de médicos

clínico-gerais em trabalharem na região.
"A previsão'é a de que o concurso saia

entre julho e agosto e esperamos o cadastro
dos profissionais. Mas, nos últimos concur
sos, a quantidade de clínico-gerais inscritos
era insuficiente para atender a demanda e

os profissionais aprovados não quiseram
assumir as vagas", apontou Possamai.Ain
dade acordo com o secretário, aunidade de
saúde perdeu o credenciamento deESFpor
estar quatro meses sem o profissional.

Secretário diz que
idosa recebe atenção

Enquanto o atendimento médico da
unidade de saúde não é norinalizado, o
secretário de Saúde, Adernar Possamai,
explicou que as visitas domiciliares são re
alizadas pelos agentes de saúde e enfermei
ros, para então, se o enfermeiro constatar a
necessidade, uma visitamédica ser progra
mada. "Os enfermeiros avaliam o paciente
e então, se houver necessidade, agendam a

visita de ummédico. Em casos como o des
ta senhora, se o médico não tiver como ir
até a residência, um veículo é eriviado para
deslocá-la até onde for necessário", expli
cou Possamai.

De acordo com a Secretaria, Corina

recebeu, em 2013, 12 visitas domiciliares,
a última no dia 4 de junho. "A enfermeira
esteve no local, avaliou a paciente e levou
as requisições de exames e de renovação -

das receitas para o .médico que atende no

posto. Nos próximos dias, deve ser feita a
coleta de sangue. O acompanhamento está
sendo prestado, mas não quinzenalmente,
como o filho deseja", pontuou .

Ele explicou que não há possibilidade
de programar visitas médicas. "Nem com

consultas particulares se consegue. Eu te
nho 100 mil pacientes para atender pelo
SUS e vários casos semelhantes ao dela".
Não há como realizar atendimentos per
sonalizados", concluiu.
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PLENARIO
Patricia Moraes

Reforma está sendo finalizada
Completando' seis meses, o governo

espera encaminhar à Câmara de
Vereadores o texto da reforma adminis
trativa nos próximos dias. O esqueleto já
está pronto há semanas, porém, alguns
secretários continuam defendendo mu

danças pontuais. E o caso, por exemplo,
de Natália Petry (PMDB), que assumiu
há pouco a Secretaria de Assistência So
cial. Além disso, o prefeito Dieter Jans
sen (PP) avalia outras questões, uma

delas é a extinção da Codejas. Estudo in-

EM FOCO
Na apresentação do PPÀ,
na Câmara, a chefe de

gabinete, Fernanda Klitzke,
citou como meta a criação
de um Observató.rio Social,
com objetivo de fiscalizar as
compras e contratos, porém,
o [tem terá que ser modificado
porque lião cabe ao Poder

Público o controle da
estrutura. O verbo criar será
modificado pelo incentivar.

• • •

Comissão do Transporte
Coletivo deve ter parecer

finalizado na primeira quinzena
de ju,lho. O documento

vai apontar as falhas e as

possíveis soluções para
o slstema inclusive

sobre o contrato com a

empresa Canarinho.

• • •

Diretor de Trânsito, Rogério
Luiz Kumlhen, deve apresentar

na próxima semana aos

vereadores projeto de
segurança das áreas escolares.

A reivindicação havia sido
apresentada durante o mandato
passado pela então vereadora

Natália Petry (PMDB).

Empresa
notificada

Fornecedora do sistema BS3
'à Prefeitura de Jaraguá do Sul,
a empresa Result foi notificada
pelaControladoria adevolverR$
649mil aos cofres do município.
O sistema, comprado na gestão
passada, não está sendo utiliza
do por falta de treinamento.

--�

terno revela que a estrutura acumula dí
vidas e dificilmente se recuperaria a cur

to prazo para poder legalizar a situação e

participar das concorrências abertas pela
Prefeitura. Uma das possibilidades é que
os 22 funcionários da companhia sejam
transferidos para Secretaria de Obras,
que precisa de pessoal para atender a

demanda crescente. Outra discussão é
sobre a tendência da Controladoria dei
xar o status de Diretoria para se tornar

Secretaria, tendo estrutura mais ade-

quada para fiscalizar os atos do Execu
tivo. A reivindicação, apontada durante
a elaboração do PPA (Plano Plurianu
al), para que se criem coordenadorias
da Juventude, da Igualdade Social e das
Mulheres, é outra questão em análise. E
em meio a tudo isso, a necessidade de se

cumprir a promessa de reduzir 30% dos

cargos comissionados, uma das platafor
mas de campanha. Chegando à Câmara,
a expectativa do governo é de que o pro-

. jeto passe sem dificuldades.

DNULGAÇÃO

·Casa aberta
Onda de protestos levou a juventude àCâmara deMassaranduba,

na noite de segunda-feira. Eles pedirammelhorias na educação, saúde
e no sistema de transporte coletivo. Os vereadores receberam os

manifestantes e abriram os microfones para ouvir as reivindicações.

Contas
aprovadas

Tribunal de Contas do Es
tado aprovou a prestação de
contas da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul referente ao

exercício financeiro de 2008.
Na época, a estrutura era co

mandada porNatália Petry.

Lâmpadas LED
Aprovado pela Comissão

de Legislação e levado ao ple
nário ontem o projeto que tor
na obrigatória a utilização de

. 'lâmpadas de LED em novos

loteamentos. Líder de governo
.

na Câmara, Jeferson Oliveira
(PSD)é o autor da matéria.

Reforma nasmãos do povo
Em reunião ontem com representantes da OAB) a presiden

te Dilma Rousseff recebeu com bons olhos a sugestão da enti
dade para que a reforma política seja feita através de plebiscito
e não de uma Constituinte. Ou seja, os eleitores responderão a

uma série de questões formando um novo modelo político.

Pela tradição
Moção assinada pelo vereadorWilson Bruch (PSDB), endereçada

à Comissão de Segurança do Congresso Nacional, e levada ao plená
rio ontem, defende que os atiradores e colecionadores de armas de

fogo sejam incluídos na categoria habilitada a possuir porte.

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013

Manifestações na região
Nesta quinta-feira, Guaramirim adere aos protestos e tem ma

nifestação marcada para as 18h30, com concentração na Igreja Ma
triz. Convite para participação está sendo enviado pelo presidente da
Aciag, Laurico Cavaquioli. Também amanhã, manifestantes prome
tem ir até a Câmara de Jaraguá pressionar contra a compra de um
terreno para construção de uma nova sede e pela rejeição á proposta
de aumento do número de vereadores, de 11 para 19.

Passando
chapéu

"Se o bolo tributário fosse
dividido em três partes iguais,
.a BR-280 já estaria duplicada
e os problemas de mobilidade
urbana e de transporte público
estariam resolvidos". Afirma

ção do vice-prefeito de Jara

guá do Sul, Jaime Negherbon
(PMDB), durante audiência do

Orçamento Regionalizado on

tem, criticando a concentração
de recursos pelo governo fede
ral. No cenário atual, Jaime diz
que passar o chapéu em Brasí
lia é a única alternativa.

Participação
do ICMS

De acordo com dados divul

gados pela Secretaria Estadual
da Fazenda, as cinco cidades
com maior percentual na for
mação do ICMS são Joinville
(9,6%), Itajaí (7,1%), Blumenau
(5,3%), Jaraguá do Sul (3,8%) e
Florianópolis (3,2%). Do total
de ICMS arrecadado pelo Esta

do, 25% são distribuídos entre

as Prefeituras. Deste montante,
15% são ªivididos igualmente e

85% são partilhados de acordo
com omovimento econômico de
cada município.

A Lei daTransparência chegou para ficar, e a Câmara de Guaramirim já fez sua
parte. Fique por dentro de todas as informações Financeiras e administrativas
do poder legislativo pelo Portal daTransparência. E para acompanhar a atuação
dos vereadores, Participe das sessões ou ouça a programação da Rádio Câmara,

disponível no site cmg.sc.gov.br.

Câmara de Vereadores de Guararntrim
Rua 28 de A�osto, 2042 - Centro
Guaramirim· se • eep: 89270·000
fone/fax: (47) 3373.0002

,.T1VO
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"Hoje tem "Ciranda Literária, Livros e Café"
A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa promove

hoje, às 19 horas, a 30a sessão do projeto "Ciranda Literá
ria, Livros e Café". A entrada é gratuita. O evento ocorre

o
uma vez por mês e tem o objetivo de proporcionar um es

paço em que as pessoas comentem sobre suas leituras, es
critores e a literatura em geral. Desta vez, o convidado será

o escritor, dramaturgo e roteirista Jura Arruda. Paulista
residente °em Joinville desde 1984, lançou recentemente

o livro "A árvore que dá o que falar". O autor ministrou,
durante a Feira do Livro de Jaraguá do Sul, a "I Oficina de
Autores da Ciranda Literária".Abiblioteca fica naAvenida
Getúlio Vargas, 245, telefone 2106-8708.

oCORREIO 00 POVO QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013
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DA SUÉCIA Companhia de circo contemporâneo
fará apresentação única no Centro Cultural da Scar

Bárbara Elice

Um turnê inédita pelo Brasil, a com

.L..:Ipanhia sueca Cirkus Cirkõr chega à

Jaraguá do Sul neste sábado. A magia do
circo contemporâneo será apresentada
em 'Wear it Like a Crown", um espetácu
lo que envolve acrobacias, música e tea

tro. Os ingressos estão à venda na Scar.
Num palco giratório, acrobatas, baila

rinos e-atores criamummundo de ilusões.
Seis estranhos personagens deparam-se
com dilemas, onde cada um tem uma

maneira de se arriscar e atingir ao outro
- com malabarismo de motosserras, ar
remesso de facas ou bolas de ping-pong.

"Wear it Like aCrown" é aúltimaparte
da trilogia de Cirkus Cirkõr sobre o corpo.
Em performance tragicômica, o espetácu
lo de circo contemporâneo explora sobre
como tornar fracassos motivo de orgulho,
usando os medos como uma "coroa".

O diretor, Tilde Bjõrfors, desenvolveu
o espetáculo em uma tentativa de en-o

tender a ordem do hemisfério direito do

cérebro, responsável pela criatividade e

representação. Dessa forma, Bjõrfors in
vestiga questões sobre a vida e as relacio
na ao universo circense.

Os artistas suecos já foram assistidos
por mais de 1,2 milhão de pessoas em

países da Europa e América. O elenco de
"Wear it Like .a Crown" é formado por
Henrik Agger, Louise Bjurholm, David
Eriksson, JesperNikolajeff, Fouzia Rakez
eManda Rydman. Fundada na década de
1970, a Cirkus Cirkõr é uma escola de ar
tistas com atuação na Suécia e Escandiná
via. Em 1995 criou um dos primeiros gru
pos de circo contemporâneo daquele país.

Os ingressos está à venda nabilheteria
do Centro Cultural e no site ticketcenter.
com.br. Os ingressos para as fileiras de
"A" a "M" custam R$ 100 (inteira) e R$
50 (meia). As fileiras de "N" a "z" custam
R$ 80 e R$ 40. No balcão, os ingressos
custamR$ 60 e R$ 30. Mais informações
pelo telefone 3275-2477.
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Semana passada eu chorei
Precisamos conversar

sobre tudo o que
aconteceu embora não saiba
direito por onde começar.
Um povo cansado vai às

ruas, milhares deles. Teve de
tudo: faixas, exigências em
cores, bombas, passeatas,
spray, roubos. A união faz
a força. Só faltou índio
atirando flecha no meio

daquilo tudo. Foi fantástico
ver e semana passada eu

chorei. Sentei na frente da
televisão e chorei enquanto
assistia a todas aquelas
cenas. Como num conto de
fadas democrático o país resolveu levantar
as espadas, gritar, unir às tropas e atacar.

..O estopim do descaso fez jorrar as dores de
um povo. Era assim que devia ser sempre
- pensei - Era isso que deveriam ter feito
hámuito tempo! Depois dos bobos da corte.

trabalhar quatro meses por ano para pagar
impostos, pagar para políticos corruptos e

patéticos deitarem em berços esplêndidos
e outras "cositas" mais, finalmente, como'
belos adormecidos beijados pela aranha
da indignação, acordaram. E acordaram

. 'bravos, revoltados!
Houve um tempo em que pensei que todos
morreriam àmíngua, à própria sorte num

país de bizarrices agudas onde elegem
comediante analfabeto para deputado
federal e há projeto de lei para incluir
um litro de "pinga" na ces�a básica do

amarélo lembra a nossa

Copa do Mundo de 2014

que se transformou em

brigadeiro de panela, todo
mundo mete a colher
e, num determinado
momento, ninguém mais

quer comer porque as

colheres estão muito
babadas.

Agora cá estamos. É
como acordar depois de
uma grande explosão,
todos confusos, alguns
ainda estão gritando
e reivindicando,

.

outros estão quietos e

assustados, outros ainda não entenderam .

direito o-que aconteceu o que aumenta
em número o Clube dos Sem Noção.
COIp.O vai ser? Para onde vamos? Alguém
virá nos dizer o que devemos fazer? Não,
com certeza ninguém dirá e muito menos

terá cursos e palestras dos políticos nos
ensinando o que é PEC 37, quais são os

poderes existentes no país bem como suas

atribuições, o que é competência de quem,
enfim, 'tudo o que se quer mudar deve ser
pedido às pessoas e aos órgãos certos.
Continuar indo às ruas sem ter objetivos
concretos vai desgastar os heróis, Há que
se estudar e entender como as engrenagens
do país funcionam. Enquanto isso, na Sala
da Justiça, as trapalhadas continuarão e o

pior pode acontecer de novo: o povo pagar
a conta por seu próprio grito de mudança!

brasileiro. Tantas bundas, tanto samba,
tanta festa, tanto gol. Tantas vidas sem
nada. Conformei-me, conformaram-se,
conformamo-nos. Então, seguimos calados
porque ninguém podia fazer nada mesmo.
Cheguei a pensar que só um super herói

para nos salvar. Quem sabe 007 com seu

terninho skinny impecável que, luta após
luta, permanece intacto e não laceia, nem
amassa, nem rasga. Falar em terninho ela,
em seu pronunciamento à nação, escolheu
um de cor amarela. Pois bem, a cor amarela
significa luz, calor, descontração, otimismo

.

e alegria, estimula-as atividades mentais e

o raciocínio. Parece um grande paradoxo
pata nos desafiar ainda mais. Em minha

opinião um terninho verde, que simboliza
a esperança, seria mais bem apropriado

e- à situação e também combinaria com

as luzes recém-feitas no cabelo. Verde e

Clíque animal

ADOTE O LlPE Super dócil, carinhoso e brincalhão:

Mestiço de Pinscher, porte pequeno, 6 meses de

idade, vacinado, vermifugado e será castrado.
Contato: Clínica Amizade: 3371·2340 ou 3275-1887

ADOTE O ZULU Ele é castrado, vacinado e vermlfuqàdo.
Uma excelente companhia. Interessados entrar em contato
com a Clínica Amizade pelo telefone 3275-1887 ou 3275-1887

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

VARIEDADES
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Aniversariantes

26/6
Acenio Becker
Adriano Schviskouski
Alexandre Pedrelli
Amanda Y. Hoepers
Andressa Baruffi
Barbara Nicole Schulze

Edvirges Dalsochio

Elávio Laube
Elenir Molta
Estefani S. Schneider

Eugenio Amorim
Fernanda Maria Arno

,Giane Kuskowski
Gilberto Assis Lebrão Junior

Iris Bier

Janice Schuartz

Jessica Camprestini
Jessica Vieira

João Batista Gonçalves
Johann Guilherme Muller Rosa

Josepha Tavares de Andrade
Laís Walz Konell

Laniamar de Andrade
Luiza da Silveira Correia

Marcos A. Meier
Maria Bruns
Marisa da Silva--
Nadia C. Borges
Nádia C. Leoni

Rafael Hoegen
Hafae! Patricio

RegianeA Leal
Rosimeri T. K. Laube

Tepasse Ludgero
Térci Germann
Valdir Tecilla

.

Vergilio D. de Borba

Walter Morais

• Luiza Possi - Cantora
• Manu Chao - Músico

Curiosidade
26 de junho.. .

... é o 177° dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 188 para acabar
o ano. Dia Internacional
contrao Abuso e Tráfico
Ilícito de Drogas. Dia das

'Nações Unidas doApoio
às Vítimas de Tortura. Dia
do Professor Geografia no
Brasil, de acordo com a Lei
n", 6664 de 26 de junho de

1979. Essa Lei regulamenta
e disciplina a profissão
de Geógrafo e dá outras

providências ..
Forite: Wikipedia
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Mais que um simples livro
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Para auxiliar no desenvolvimento dos sentidos, coordenação motora fina, cognição e inteligên-.
cia emocional do bebê - um livro repleto de atividades com imagens, luzes e sons que despertam a

curiosidade da criança; Seu filho vai adorar. Venda no site www.baby.com.br

Sinais de trabalho de parto
Um enorme ponto de interrogação invade a cabeça da mãe momentos antes de o bebê surgir

definitivamente ao mundo.

A razão é simples: a insegurança de saber quando realmente chegou a hora.

O corpo da mulher se prepara naturalmente para o parto algumas semanas antes do dia pre
visto para o nascimento do bebê. Aparecem algumas contrações consideradas falsas, chamadas
de contrações Braxton Hicks. São indolores, irregulares e não mais que quatro contrações por
hora durante o descanso, * Fique atenta se esse número for maior, pois pode ser o indício
de trabalho de parto prematuro.

Alguns sintomas podem aparecer para avisar que a hora está chegando. O bebê se posiciona
mais para baixo, o que dá urna sensação de compressão no baixo ventre que pode ser acompa
nhada de urna dor lombar mais intensa; O abdome endurece.

O tampão mucoso que bloqueia o colo do útero sairá da vagina (com aparência de geleia
rosada) e isso pode acontecer até 72 horas antes do começo do trabalho de parto. É a dílatação
do útero que se inicia.

As contrações geralmente começam depois do rompimento da bolsa de água. Quando. a bolsa
estourar, ligue imediatamente para o seu médico ou.parteira que geralmente te orientará ir.

para a maternidade.

Em urna mulher que terá seu primeiro fi

lho, o trabalho de parto dura em média de 12

a 14 horas. Para as mamães que já tiveram

filho, o tempo médio é de 6 a 8 horas de du

ração.
·No início do trabalho de parto, as contra

ções aparecem regulares com intervalos de
cinco a dez minutos. Aó final, a mamãe deve
sentí-las a cada dois ou três minutos com du

ração de 30 a 45 segundos. Corno urna onda,
crescem aos poucos, atinqem um ponto máxi
mo e depois começam a diminuir.

O papel das contrações é o de abrir o colo

do útero em 10cm ou mais para que forme um

canal permitindo a passagem do bebê. Urna
boa dica é se movimentar, andando durante
o trabalho de parto, pois isso ajuda o bebê
a descer e diminuir as dores das contrações.
Técnicas de respiração e relaxamento também
são importantes para aliviar as dores.

"

....
_

Dispneia na 'gravidez
Dispneia nadamais é do que a falta de ar, onde a pessoa sente descon

forto ao respirar, e normalmente.a respiração fica incompleta. Isso ocorre
com grande parte das gestantes e não traz risco para a mãe e nem para
o bebê. Durante a gravidez, todos os vasos ficam dilatados por causa do
trabalho do coração. Que pode gerar falta de ar no começo da gravidez,
por volta dos sete meses e perto do parto pela compressão pulmonar.

. Geralmente, a dispneia não gera nenhuma restrição às atividades da

gestante, inclusive física. Para diminuir a dispneia, a gestante precisa.
apenas se preocupar emmanter atividádes físicas (com acompanhamen
to médico) a partir do terceiro mês de gestação e escolher uma posição
confortável na hora de deitar na cama.

Receitinha - Papa doce de
maça, canela e iogurte

1 maçã pequena
·1 colher de chá de óleo de coco extra-virgem
3 colheres de sopa de água filtrada
1 pitada-generosa de canela em pó
1/4 a 1/3 de xícara de iogurte natural integral

Rale amaçã no ralo grosso e leve a umapanelinha com o óleo de coco
e a água. Em fogo baixo, vámexendo até amaçã começar a amolecer.
Adicione a canela em pó e continue mexendo até o líquido que se

formou começar a secar e a mistura ficar bem mole, quase pastosa.
Desligue o fogo, junte o iogurte, mexa bem e sirva imediatamente,

CD: Caixinha de
Música Galinha
Pintadinha

CD com músicas do cancioneiro po
pular em arranjos suaves de caixinha de
música para seu bebê relaxar e adorme

�

cer. Mais produtos da linha Galinha Pin
tadinha em galinhapintadinha.com.br.
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Bom dial
Bom dia! Uma super mega

quarta-feira para todos! Hoje é
dia 26 de junho, Dia do Profes
sor de Geografia. Dia também de
assistir, às 16 horas, direto doMi
neirão, BrasilXUruguai. E é nesse

clima de Copa das Confederações
que éomeçamos mais um dia em

nossas vidas! Mas antes, uma fra
se para você curtir: "Felicidade é
a certeza de que a nossa vida não
está se passando inutilmente"
(Érico Veríssimo).

Sabiádo -

trombone
Para quem curte gente bonita,

descolada, astral positivo � músi
ca de qualidade, não precisa nem
consultar aMãe Dinah, a dica cer
ta de hoje é o Sam'bar! De nada!

Convite
Pousou sobre a minha mesa o

convite para a festa de 40 anos da

Apae de Jaraguá do Sul. O evento

rola na sede da entidade, dia 11 de

julho, e vai homenagear este colu
nista. Já confirmei presença.

Stammtisch
As inscrições para a 11a

Stammtisch, que rola dia 3 de

agosto, na Arena_ Jaraguá, vão
até dia 30 junho. Mais informa
ções no 3370-2900.

BALADA Bianca Zimmermann, flagrada
nos corredores da Upper, empresta sua

.beleza para coluna de hoje

Frango Congelado
Morgana I<g

4IIlfGiE

2'9911<g

Sucesso!
O show que o promoter'

Charles Lux promoveu no úl
timo final de semana na Patuá
Music bombou, se é que você
me entende. A dupla sertaneja
Laluna eVinícius deuum show
na apresentação!

Feijoada
Kalico Lehmann continua

firme e com sucesso total com
a sua feijoada aos sábados no
Lehmann's Restaurante. Eba!

Cancelou
O ator Brad Pitt cancelou

sua vinda para o Brasil, Ele vi
ria dia 28 de junho para o lan

çamento oficial do filme "Guer
raMundial Z". Omotivo foram
as recentes manifestações.

"
Eu gosto do

. impossível porque lá a

concorrência é menor.

DNULGAÇÁO

HOMENAGEM O diretor de O Correio do Povo, Nelson Pereira

(E), ladeado pela senhora Denise Lueders e o filho Dalton
Lueders, segunda-feira, durante o almoço de 75 anos da Acijs

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Denise Zimermann Silva
estava muita bonita na

festa de inauguração do

novo COI do Hospital São
José, semana passada. O

vestido estampando. a deixou

jovem e na moda. Foram
os comentários entres as

madames presentes.

• • +

A minha filha mais velha, Anna
Carolina Pacheco Gonçalves,
comemora nesta quarta

feira, dia 26 de junho, idade
nova. Completa '25 aninhos.

Parabéns, Anninha!
O meu desejo de sempre
é sua plena felicidade.

+ • +

O amigo César "Raboch"

Lempke, ao lado de Maide,
comemora hoje, em família,

o seu aniversário.

+ • •

o Projeto Dexterz (Ieia
se Junior Lima), que está
arrastando multidões em

suas apresentações, deve
fazer show ainda este ano

em Jar-aguá do Sul.

3370-3242

Rua Barão do Rio Branco, 41 • Centro

Fone (47) 3371-2552

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

TIM TIM O coreógrafo Paulo Almuas foi o aniversariante,
mais festejado de ontem na cidade. Pontuou 3.0.

Niver da Doraci
Por favor, não ousem esquecê-la: a escritoraDoraci Morgan Farias

é uma daquelas pessoas que eu admiro muito: mãe exemplar, boa es

posa, guerreira e com uma linda história de vida. Quem a: conhece sabe
o que estou dizendo. Parabéns, Doraci! Que Deus abençoe você e sua

linda e feliz família. Ah! Continue acreditando nos seus sonhos!

PARABÉNS Aescritora
Doraci Morgan Farias é

grande aniversariante de hoje

Fe�io_ada
doMoa

O grupo de lojas Ràvelli,
Construtora Correia e Vete
rinária Amizade são empre
sas que deverão apoiar a 13a
Feijoada do Moa.

NIVER Minha linda filha, Anna Carolina
Pacheco Gonçalves, estreia_ hoje, idade nova'

VARIEDADES !
r-
J

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013

Bicocas
Nesta quarta-feira, a

gatinha Marcela, filha dos
comandantes do programa
Show da Manhã, na 98.5
FM Radiei Espaço Aberto
de Massaranduba, Isolete
e Marcelo, completa dois
aninhos.Adata será come
morada .em grande estilo
ao lado dos irmãos, Lucas
e Bruna.Mil bitocas!

I
I
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I
I
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Circo
Amagia do circo está de volta.

Com o espetáculo Wear It Like a

Crown, pela- primeira vez estará
em Jaraguá do Sul o Cirkus Ci
rkõr. A companhia sueca faz a

única apresentação na cidade, dia
29 de junho, às 20h30, na Scar.

TE CONTEI
• Xuxa Meneghel ficou
irritada com as fofocas
dos últimos dias: quea
loira é viciada em botox.
Putz ... E o. keko?

• No dia 20 julho ocorre

no estacionamento da
Sociedade Diana, em
Guaramirim, a 3ª edição da
Stammtisch Universitária.
Mais informações no

9644-4767.

• Uma poderosa empresa
vai mudar a sua diretoria.
Nome famoso e d.e peso.
Não conto. nem "muerto!".

• Putz... Vem aí mais
uma separação na high?
Sim, mais uma ...

i
j

., Antes que eu me

esqueça, ajudar o próximo
é uma responsabilidade

'

de todos. . I

+ Agendou consulta?
Por favor, compareça!
+ Com essa, fui!
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Tirinhas-
, PREVISÃO DO TEMPO

,

Piadas

Feitiçaria
Um homem entra erri um bar e pede um COpo. A seguir, ele tira um

copinhominiatura do bolso e diz para o balconista encher o copo normal
e o pequenino com pinga. ,

O barman enche os dois copos. Então o homem tira um homemzinho
de uma caixa e coloca-o ao seu lado.

Intrigado, o balconista pergunta:- O que significa- isso?
- Esse é Marcos, um amigo. Nós éramos dois exploradores. Um

dia, estávamos procurando por um templo muito antigo numa aldeia
chamada... Como é que se chamava, Marcos, aquela aldeia onde você
chamou o feiticeiro de imbecil?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• Unvesldade Monstros - Animação - Dublado - Censura: Livre - 14h20, 16h30, 18h40, 21 h
ARCOPLEX2
• Além da Escuridão - Star Trek - Ação - Legendado - Censura: 12 anos - 14h, 16h30
• Se Beber Não Case - Parte 3 - Comédia - Legendado - Censura: 14 anos - 19h, 21 h
ARCOPLEX3

,

• Velozes e Furiosos 6 - Ação - Legendado - Censura: 14 anos - 14h1 0, 18h50
• Depois da T�rra - Ficção - Dublado - Censura: 12 anos - 16h40, 21 h20

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Universidade Monstros - 14:00, 16:30, 18:45, 21:1'0 - 3D - DUB - Animação
• Depois da Terra - 19:50, 22:00 - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:10, 15:20, 17:40 - ÓUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 13:30,15:40, 17:50, 19:40, 21 :40 - NAC - Comédia
• Depois da Terra -13:20 - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 15:10, 17:20, 20:00, 22:10 - DUB - Comédia
• Faroeste Caboclo'-16:50 - NAC - Drama
• Velozes e Furiosos 6 - 14:15, 19:00, 21:30 - DUB - Ação
• Além da Escuridão: Star Trek - 21:50 - 3D - LEG - Ficção
• Se Beber, Não Casel Parte 3 - 15:30, 17:30, 19:30 - LEG - Comédia
• Além da Escuridão: Star Trek - 13�OO - 3D � DUB - Fantasia
• GNC MUELLER
• Além da Escuridão: Star Trek - 18:45 - 3D - DUB - Fantasia
• Além da Escuridão: Star Trek - 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Universidade Monstros - 13:45, 16:20 - 3D - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00, 16:00, 18:00,20:00, 22:00 - NAC - Comédia
• Se Beber, Não Case! Parte 3 - 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 - LEG - Comédia
• Velozes e Furiosos 6 - 21 :20 - LEG - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
em declínio
No início do dia ainda há
chuva isolada do Planalto ao

Litoral. No decorrer da manhã
uma massa de ar seco e frio

avança pelo Sul do Brasil,
deixando o tempo firme
com sol em Se.

""
Ensolarado

AMANHÃ
-�MíN: WC

MÁX: 18°C
Parcialmente

Nublado

� r-

SEXTA
Instável

MíN: WC
MÁX: 19°C

Nublado

LUAS � �
• NOVA 8/6 Chuvoso

.CRESCENTE 16/6 SÁBADO
CHEIA 23/6 MíN: 18°C

.MINGUANTE 30/6 MÁX: 23°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Elemento de composição: leite / Centro Tecnológi

co da Aeronáutica '

2. Instrumento musical de sopro, da família das
madeiras I O psiquiatra e psicólogo suíço Jung
(1875-1,961), um dos criadores da psicanálise

3. O cachorro super-herói de um longa-metragem de

animação (2008) I Pequeno caranguejo aquático
do Brasil

4. Cidade do Espírito Santo com um famoso mosteiro
zen budista

5. Excitar, principalmente falando ou discutindo
6. (Gir,) Conversa / Bazão .

7. Interjeição de espanto / Chegar de lugar afastado I
(Quím,) O paládio

8. Grande saguão / Ave cujo piado nostálgico é emiti-
do geralmente ao escurecer

9. Ferir levemente com as unhas
10. Coberto com muita areia 10
11. Objeto Voador Não Identificado / O saxofonista de

jazz Getz 11
12. Resto de cigarro fumado, que se jóga fora I Servi

ço de Atendimento Médico de Urgência
'

13. Meio .. : reteso /Todas as criaturas,

VERTICAIS
1. Prática de tentar influenciar o voto de parlamenta

res, exercida por pessoas ou grupos poderosos I
Peteleco

2. Provocar impressão ou sensação de desorientação
ou de surpr.esa em I Pronome pessoal da segunda
pessoa do plural

3. Dor abdominal intensa / Solavanco
4. (Red.} Equipe campeã por quarta vez consecutivas
I Relativo ao sistema de transporte por estradas

5. Cantora de nossa MPB, apelidada Marrom
6. Fazer de alguém objeto de riso / O escntor alemão

Hermann (1877-1962), prêmio Nobel de 1946
7. Prato apimentado, feito com carne de galinha, pei

xe, quiabos etc, / Comer a refeição da noite
8. Taxa Rodoviária Única / Um adoçante artificial mui

to consumido
9. Selado com certa resina ou cera / Encargo pesado.

I,
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Talento
Sucesso

Evite os dezmaiores erros na
hora de pedir UD1 aumento

FONTE

UDL

Se você anda com a ideia
fixa de que precisa (e merece)
um aumento, é preciso avaliar
uma série de questões antes

de conversar com o chefe.

"Verifique se o seu salário
está realmente abaixo da mé- .

dia para o seu cargo ou fim

ção" diz o coach José Roberto

Erro um: escolher omomento errado.
.

E preciso estar atento a outros aspectos,
além do seu desempenho. Um erro muito
comum dos profissionais é ignorar o mo
mento pelo qual a empresa está passando.
Se a companhia não está apresentando re
sultados positivos ou iniciou um processo
de redução de custos, omelhor é aguardar
mais um pouco, pois são baixas as chan
ces de ter sucesso em seu pedido.

Erro seis: comparar-se com outros

colegas. Além de ser extremamente indis

creto, é inadequado justificar seu pedido
com dados de outra pessoa O máximo que
você pode fazer, é se comparar com outros

profissionais que estão em situação pareci
da no mercado. Ainda assim, é preciso bom
senso. Amelhor receita é se concentrar na

apresentação dos seus próprios resultados
e no que você pode oferecer à empresa.

Marques, presidente do IBC

(Instituto Brasileiro de Coa

ching). Avalie também os be

nefícios, como remunerações
anuais' e bônus, planos de

seguro saúde e previdência,
entre outros. "Se você receber
mais do que a média do mer
cado e suas realizações forem
consistentes, pode ser o caso

de pleitear urna promoção, e
não um aumento", diz o coach

\

Persio Cordeiro, diretor do

JobCoach. Se chegar à con-'
clusão que você deve mesmo

pedir um salário maior, agen
de uma reunião' com o chefe,
avisando-o que pretende falar

.

sobre salário. Assim, ele tam-
bém terá a chance de se pre

parar para a conversa. Antes

disso, veja, a seguir, como não
cometer os dez maiores erros
ao pedir um aumento.

Erro dois: não ter argumentos
realistas. Não vale pedir um aumento

por pedir, apenas porque você acha

que merece. É preciso munir-se de

argumentos e fatos, para transmitir

segurança na hora da conversa. Co

loque no papel todas as atividades

desempenhadas. Também vale apre
sentar o que mais você pode oferecer
à companhia.

Erro sete: justificar o pedido de
aumento com problemas pessoais.
Além de não ajudar na sua imagem
como profissional, falar das suas difi
culdades com o orçamento doméstico

pode até ser prejudicial à sua earreí

ra, pois demonstra desorganização
e descontrole, o que pode refletir na

percepção que o empregador tem so

bre você.

Erro três: falar demais ou se atra

palhar. Além de saber o que vai dizer, é
bom planejar com antecedência como vai
abordar o seu gestor e em qual ordem irá

apresentar suas ideias. O melhor é fazer
uma explicação clara, objetiva e simples.
Evite repetir várias vezes um mesmo ar

gumento e tome cuidado para não falar
demais. Se possível, simule algumas vezes
a conversa que terá com seu chefe.

Erro oito: não saber negociar. Numa
conversa desse tipo, em que a sua perfor
mance profissional estará sendo avaliada,
é preciso estar preparado para ser dura
mente questionado ou até mesmo criti
cado. E, nesses embates, é fundamental
controlar-se para não alterar a voz ou se

exaltar, o que poderá deixar seu superior
nervoso e irritado, diminuindo muito as

suas chances de sucesso.
;1 . I II;: I

Erro quatro: não ter performance
que justifique o aumento. Em geral,
os aumentos estão atrelados a per
formances acima da média. Assim,
atingir suas metas é a melhor forma
de garantir sucesso nesse tipo de ne

gociação. É recomendável apresentar
provas de seu desempenho.

Erro nove: depois de apresentar todos
os seus argumentos ao gestor, o ideal é
combinar uma data para que vocês voltem
a conversar sobre o assunto. Afinal, vocês
dificilmente chegarão a um consenso na

hora. Por outro lado, se desde a primeira
reunião ele está irredutível, é melhor não
insistir. Tente identificar as razões e "con

centre-se em melhorar seu desempenho
para ter sucesso da próxima vez.
.I, li' , li: II :' J

• ! 1

Erro cinco: não ter uma referên
cia correta de média de salário da sua

função. Para conseguir um aumento..
um cuidado importante, além de re

forçar o seu bom desempenho, é plei
tear um valor compatível com o seu

cargo. Não vale simplesmente chutar
um salário que cubra as suas despe
sas, sem usar qualquer referência' de
mercado nessa conta.

Erro dez: ameaçar ou mentir. Dizer

que vai pedir demissão caso não receba o'

aumento desejado vai criar uma situação
delicada, que pode forçar a sua saída In
ventar que recebeu uma proposta de outra

companhia também é uma estratégia arris
cada Pior ainda é dizer que não fará mais

determinadas atividades se não receberau
mento, pois não ganha para isso. Esse tipo
de atitude denota falta de profissionalismo.
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Carreira internacional: conheça
quatro casos do que podeacontecerI

I
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Muitos profissionais sonham em pas
sar um tempo das suas carreiras no exte
rior ou mesmo.em serem expatriados pela
empresa e morarfora do país, Entretanto,
muitos também não sabem o que pode
acontecer depois que essa escolha éfeita,
Hoje, em especial, citarei alguns casos reais
que expõem o que pode acontecerquando
optamos por seguir esse caminho.

Caso 1: "Expectativa de um upgrade
na carreira"

Na semana passada, contei a histó-
ria de quando recusei uma proposta de
trabalho internacional e decidificar com
aminhafamília. Com aminha recusa,
essa propostafoi oferecida a outro gerente,
que aceitou o convite. Na época, ele pensou
que passaria um pequeno período láfora
e; quando voltasse, teria um cargo maior.

Entretanto, não foi o que aconteceu.Após
quatro anos vivendo na Inglaterra, ele
retornou ao Brasil com o mesmo cargo que
tinha na época da transferência: de geren
te. Ou seja, a tão sonhada posição diretiva
não chegou.

Muitas vezes pensamos queaceitar
uma proposta como essa será sinônimo
de crescimento profissional. Isso depende

.

' muito do trabalho que a pessoa realizava,
das experiências e conhecimentos que esse

profissionalganhou e atémesmo da profi
ciência no idioma requisitado.

I
.\

I
I

!

Caso 2: "Impossibilidade de retornar,
ao Brasil"

Aproximadamente 18 anos atrás recebi
umfuncionário do setor automobilístico
para conversar. Como muitos profissionais,
ele também estava hesitante em aceitar
uma proposta de transferência para o

exterior e me pediu um conselho, já que
não tinha a intenção demorarpermanen
temente em outro país.Antes de qualquer
coisa, disse-lhe que estipulasse uma data
de retorno com a empresa, e que isso de
veria constar em seu contrato de trabalho.
Em seguida, enumeramos as vantagens e
desvantagens dessa escolha, e percebemos
que aceitar a proposta era a melhor opção.
Foi o que ele fez. Entretanto, não seguiu o

meu conselho de estipular uma data de
volta, o que é comum nessas transições.

Após oito anos trabalhando na

Suíça, estefuncionáriodesejava retornar'
ao Brasil. No entanto, a empresa não

possuía nenhuma vaga que permitisse
seu retorno. Dessa forma, sem nenhuma

perspectiva de voltar ao Brasil, ele decidiu
se desligar da empresa, com esperança de
encontrar uma nova oportunidade assim
que retornasse.

Encontrei com ele algum tempo depois

de seu retorno e a primeira frase que me
dissefoi que um de seus maiores erros du
rante a decisãofoi não ter seguido estipula
do a data de retorno, mas que, apesar disso,
pôde vivenciar em uma cultura. Pouco
tempo depois de retornar ao Brasil, teve
a sorte de encontrar uma oportunidade
condizente à última posição exercida.

Caso 3: "Não encontrar cargo equi
valente no Brasil"

Leonardo semprefoi um excelente pro
fissional. Aos 24 anos já era gerente de Sup
plyChain de umamultinacional no Brasil.
Atualmente, ele édiretor de logística da
mesma empresa em toda aEuropa. Apesar
da bela promoção, Leonardo também
desejou retornar ao Brasil, entretanto, não
havia nenhum cargo disponível no Brasil
que se equiparasse à sua posição, Dessa

.

maneira, paragarantir sua estabilidade
financeira, ele optou por permanecer na
empresa e não sabe quando poderá voltar
ao país de origem.

Caso 4: "Experiência impulsionadora"
Muitos dos profissionais que sefor

mam na área da saúde pensam em fazer a
diferença com o exercício da sua profissão .

Com Laura não foi diferente. Logo que
seformou, decidiu ir trabalhar em um

país quegeralmente não está na lista dos
países mais procurados para esse tipo de
experiência, que éaAngola. Nesse país,
ouenciou situações de grande dificuidade,
em que teve de agir com poucos recursos e
diante de muitos riscos. Circunstâncias que
acrescentaram uma bagagem profissional
incomparável à Laura, que permaneceu
por três anos lá.

Após ter retornado ao Brasil, Laura
passou poralgumas promoções e hoje édi
retora de uni dosmaiores hospitais do país.
Sem dúvida, essa experiência naAngola
refletiu positivamente em sua carreira e no

seu modo de gerir.
Possuir uma experiência profissional

é. um grande diferencial no currículo. Po- .

rém, isso pode não sair da maneira que
o profissional esperava. Tudo depende
do tipo de experiência viuenciada, da
capacidade de entrega do profissional e

.

de sua adaptação com cultura e idioma.
Por isso, quando uma oportunidade
como essa aparecer em sua carreira,
aproveite para ampliar seus horizon-
tes, conhecer e se envolver com a nova

cultura. A possibilidade de adquirir uma
bagagem profissional mais rica e 'uma

melhor visão estratégica certamente
abrirá muitos caminhos para o sucesso

e/ou a satisfação profissional- dentro ou

fora do país de origem.
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Quermesmomudar
de emprego?

Veja o que deve ser avaliado antes de tomar a decisão

FONTE

Click Carreira

Pronto, aconteceu... Você
recebeu uma proposta para
mudar de emprego e agora tem

que tomar uma decisão. A ideia

já havia passado por sua mente
algumas vezes, quando a pres
são estava muito intensa e seu

chefe parecia não perceber.
Foi mais um daqueles

. momentos difíceis que você,
talvez em uma atitude de si

lenciosa vingança, chegou até

a pensar em cadastrar seu cur
rículo em um site de empre

gos, mas sentindo-se como um

"traidor'; abandonou a ideia e

decidiu apenas atualizar o seu

perfil no Linkedin. .

Olhando a rede social, é fá
cil perceber que não é só você

que está olhando para o mer

cado.Muitos colegas, de outros
tempos, já semovimentaram e

isso só aumenta a sensação
de que está ficando de fora
de algo. Parece que "saiu de

moda" ficar muito tempo na

mesma empresa.
Você deve aceitar a propos-

ta simplesmente porque agora
é assim? Talvez não, pois isso

parece muito imaturo se não

for por razões mais estratégi
cas do que apenas "seguir uma
tendência de mercado".

E quanto. à possibilidade
de falar com o chefe sobre a

. proposta? Esse parece ser o

caminho mais lógico inicial

mente, contudo, se o chefe
não tiver maturidade para en

tender seu processo de cres

cimento profissional, há um

grande risco, afinal, nenhuma
possibilidade de ruptura é re

cebida com alegria. Por isso,
se a conversa não for muito

objetiva ou seus argumentos
forem mal direcionados, pode
acontecer até de você' acabar

sendo discriminado como um

"mercenário" que busca ape
nas os próprios interesses.

o que fazer então?

Primeiro, livre-se de qual
quer sentimento estranho
com relação a proposta, afinal,
estamos em um momento de

crescimento econômico e a

competitividade faz com que os

profissionais sejam disputados
pelo mercado.

Segundo, avalie muito

bem o que pode alcançar com
a nova possibilidade, Você

precisa colocar em sua deci

são fatores como crescimento

profissional, desenvolvimento
através de desafios e autono

mia para inovação. Lembre
-se que o eventual benefício
financeiro normalmente mais

sedutor é parte do processo de

conquista,. por isso não deve

representar o único fator para
sua decisão.

Terceiro,
.

considere as pos
sibilidades em seu atual em
prego, pois nele já existe uma

rede de relacionamentos à sua

volta e você já conhece muito

sobre a dinâmica de trabalho.
O nome disso é "conhecimento

tácito'; atualmente o principal
fator na aceleração de uma car
reira profissional.

Por fim, lealdade é um va

lor extremamente importante
em qualquer relacionamento,
portanto, seja sempre leal, prín-

.

cipalmente na sua relação com

seus próprios objetivos.
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Vida no Trabalho

Sermultitarefa pode ser
ineficiente e estressante

DMJLGAÇÃO
FONTE

Foco em Gerações

Desempenhar muitas ta-
.

refas ao mesmo tempo nem

sempre significa ter um bom

desempenho, demonstrou um

estudo publicado pela Univer

sidade de Stanford, nos EUA.
Para desenvolvê-lo, foram

reunidos cem estudantes, di
vididos em dois times. O pri
meiro grupo era composto
por estudantes "super multi
tarefas", que têm o hábito de
fazermuitas coisas ao mesmo

tempo, o tempo todo.
O segundo era formado

por "multítarefas normais'; ou
seja, que só fazem atividades
simultâneas de vez em quando.
Testes foram aplicados aos dois
grupos e o resultado apresen
tado mostrou que os primeiros
distraem-se com mais' facili
dade e são menos hábeis em

filtrar informações irrelevantes
do que os demais.

A Universidade de Utah
também conduziu um estudo

similar; que mostrou que ape
nas 2,5% das pessoas têm- a

capacidade de alternar tarefas
simultaneamente de forma rá

pida e eficiente. OI) seja, essa é
uma virtude rara.

Essas lições são importan
tes para colocarmos a questão

na perspectiva do mundo cor- cialmente no trabalho.

porativo. Cada vez mais as em- Uma maneira simples de

presas buscam profissionais analisar a realidade atual é ob

polivalentes, mais produtivos, servar o comportamento das
mais colaborativos e flexíveis. pessoas. É quase impossível
Tudo isso pressiona os tra- que alguém que receba de 50
balhadores a terem um perfil a 100 e-mails por dia consiga
mais multitarefa. Não é por responder a todos eles. E é pre
acaso que muitos vangloriam ciso sermuito pragmático para
a geração Y O grande proble- elaborar e escrever a maior

ma é que parece que a socie- parte das respostas, que geral- .

dade atual está passando do mente são feitas com atenção
ponto razoável. reduzida e talvez sem a análise

Há muitas pessoas que adequada de cada caso, já que
vivem conectadas, o que a a pessoa já está pensando no

princípio parece bom e inte- próximo e-mail e em todas as

ressante para a empresa onde
.

-pendêncías que tem em sua

trabalham, afinal velocidade e caixa de entrada

disponibilidade são virtudes Outro ponto é que o cére
bem vistas no mundo corpo- brO cheio e ocupado tira o tem

rativo. A questão é que tais po necessário para descanso e

pessoas vivem com o cérebro pensamento de novas.ídeías,
em sobrecarga constante. A O tempo de descanso para

pressão contínua provoca uma o cérebro permite à pessoa

espécie de "fadiga do cérebro'; pensar nas experiências que
que-nada mais é do que a satu- teve e transformá-las em me

ração da capacidade de memó- mória de longo prazo. Um es

ria ou dificuldade de assimilar tudo que diz que as pessoas
informação. aprendem melhor se, depois

Os especialistas dizem de uma aula, forem dar uma'

que estamos muito longe de caminhada num bosque em

ter atingido o limite da "fadí- vez de irem andar um ambien

ga mental" ou de "adaptação te urbano agitado.
do cérebro" ao bombardea- Enfim, tudo isso exige uma
menta de informação, mas a reflexão individual' de como

verdade é que estamos todos sobreviver a tanta estimulação
mais angustiados com o dia simultânea. Que tal se desco
a dia da vida moderna, espe- nectar um pouco?

1

\
I
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FONTE sobre isso com alguém, diga
que está "disponível para o

mercado" Você verá como

uma simples mudança de

postura vai te fazer sentir
melhor. Segundo especialis
tas, o termo desempregado
transmite uma sensação de

incapacidade, tal como se a

pessoa estivesse acomodada
ou algo assim: Fuja dele!

As empresas estão em

freqüente rotatividade no.

quadro de funcionários. Cri-
. ses, reestruturações, cortes,

reajustes, tudo isso é comum
e atinge sempre o elo mais
fraco: o trabalhador; Hoje em

dia não estar. trabalhando

por um determinado período
não é motivo de vergonha.

Aproveite esse tempo para:
Pensar: Reveja pontos de

sua vida pessoal e profissional.
Elaborar: Desenhe no

vas "metas que te ajudarão
a identificar o que é preciso
deixar de lado para evoluir.

Mudar: Aproveite para
batalhar por uma vaga de

emprego diferente. Esse é o

momento de ousar e experi
mentar coisas novas.

Informar-se: Leia jornais,
revistas, vá à biblioteca, as

sista aos noticiários, acesse

Empregos.com.br

Você se incomoda quan
do as pessoas questionam
se, atualmente, você está
trabalhando? A palavra 'de

sempregado' tira de você
noites de sono e até mesmo

sua motivação? Pois bem, é
hora de rever seus conceitos
e começar a enxergar essa

fase passageira de sua vida
com outros olhos.

É importante encarar

esse momento com menos

desânimo. Quando for falar

a internet e fique por dentro
de tudo o que acontece no

Brasil e no mundo. As empre
sas valorizam profissionais
antenados e atualizados.

Ganhar cultura: Vá ao

cinema, ao teatro, conheça
lugares e pessoas. A falta de
dinheiro nem sempre é des-.

culpa. Procure por cursos

gratuitos na internet, bem
como eventos e palestras.
Você irá notar como essa

nova bagagem cultural irá
colaborar com 'a sua busca

pelo sucesso.

Seja sempre ativo e mo

tivado e deixe o negativismo

DivuLGAÇÃO

. I

Disponível

de lado! Não permita também
que as pessoas te desanimem.

E, é claro! Não se esqueça:

você não está desemprega
do! Está só temporariamente
disponível pára o mercado.
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Luiz Maríns '

redacaogocorreíodopovocom.br

Poucos, porém bons
Há um ditado latino que diz

"pauca sed bana" e que quer dizer:
poucos, porém bons;

.

Quanta sabedoria existe em três

palavras! O mundo de hoje parece
darmais valor à quantidade do que à

qualidade. Queremos tudo em grande
quantidade e acabamos tendo muitas

coisas, porém ruins. Isso vale p�ra
tudo: desde amigos até mesmo bens
materiais. Há pessoas que dizem ter

muitos amigos em suas redes sociais.
Serão mesmo "amigos"?Quantos ami
gos realmente uma pessoa pode ter? '

Há pessoas que comem muito, mas
comem mal. Enchem seus estômagos
de alimentos de baixa qualidade. Há
pessoas que têm muitas coisas; tantas
que nem sequer conseguem usá-las.
Será isso melhor do que ter menos
coisas de qualidade?

Até mesmo no conhecimento isso

é verdadeiro. Conheço pessoas com
muitos diplomas em suas paredes -

.

são verdadeiros colecionadores de di-

plomas. Não seria melhor se tivessem
feito um só curso e bem feito? Que
fossem realmente competentes em
poucas coisas, mas reconhecidamen
te competentes?

Essa cultura do exagero, do mui

to, da quantidade, está infelicitafldo
as pessoas. Elas próprias sentem que
falta conteúdo, qualidade, essência.
Somos tudo e não somos nada. Temos
tudo e continuamos com a sensação
de que sempre faltá alguma coisa.

A sabedotia. a temperança, a mo
déstia, o fazer bem feito, o dedicar-se
a poucas coisas com mais profun
didade parece ser o que realmente
falta. O mundo sente falta de pessoas
que realmente saibam, estudem, fa
çam com perfeição, se dediquem e se

comprometam. O mundo precisa de

pessoas que façam menos com perfei
ção do que mais de qualquerjeito.

Pense nisso. Sucesso! )

.4 filmes que dão lições
de carreira

, FONTE

Noticias Universia

Você já assistiu um filme e pensou "isso

é a minha vida"? É muito fádl se relacionar
com personagens e atémesmo com as histó

riasmostradas nas telas de cinema. Mas você
sabe o que os grandes sucessos do cinema

podem ensinar a você sobre carreira?Muitos

filmes transmitemmensagens valiosas sobre
o mundo dos negócios e como lidar com o

seu trabalho.
1. O Diabo Veste Prada

No filme que conta com Anne Hatha

waye Meryl Streep no elenco, a personagem
principal Andy é contratada para trabalhar

na revista de moda Runaway. Ao começar a,
trabalhar, a editora-chefe Miranda Priestly
pede para a jornalista fazer coisas absurdas

corno conseguir o manuscrito não publicado
de Harry Potter. O Diabo Veste Prada é um

dos melhores filmes para aprender a lidar

com ó seu chefe.

2. ÀProcura da Felicidade
O personagem de Will Smith enfrenta

dificuldades financeiras e consegue um está

gio em uma corretora de ações. Porém, esse
estágio não é remunerado e Chris Gardner é

obrigado a dormir em banheiros e estações
de metrô com' o seu filho deS anos. A me

lhor'liçâo que você pode tirar desse filme é

que nunca está tarde demais para mudar de
carreira e conquistar coisasmelhores.

3. ARede Social

A Rede Social conta a história do Face

book Mark Zuckerberg é um estudante de

Harvard que cria um site para avaliar o nível
de beleza das estudantes da universidade.
Essa ideia é pioneira para criar a rede so

cial exclusiva dos alunos da faculdade, que
posteriormente se tomaria o Facebook, que
conta com milhões de usuários. O que você

pode aprender com isso? Ideias que parecem

pequenas e estúpidas podem ser o primeiro
p�sso para uma carreira bem-sucedida.

4. Sociedade dos Poetas Mortos

Um professor de literatura muda todo

o estilo de pensar dos alunos de uma escola

na qual predominam valores conservadores.

Com o seu talento, o professor John Keating
ensina os estudantes a perseguirem as suas

paixões individuais e tomarem suas vidas ex

traordinárias. Esse filmemostra a importância
de fazer a diferença com a sua carreira e inspi
rar outros profissionais a almejarem o sucesso.

Chefias são um dos

principais problemas
nas empresas

FONTE

Administradores.com

Há várias razões para que as

pessoas desistam do seu emprego. E
um dos principais motivos se deve à
existência de uma má relação entre

os profissionais e seus chefes.

Segundo um levantamento do

Departamento Intersindical de Es

tatística e Estudos Socioeconômicos

(DIEESE), na década entre 2001 e
2010, a taxa de turnonver (saída de

empregados das empresas por inicia
tiva da empresa ou do empregado)
saltou de 45% para 53% ao ano. Isso

significa que, para algumas empre
sas, em dois anos haverá uma trocá

quase que completa do número de

empregados, o que provoca efeitos
dramáticos no bom andamento-dos

negócios e na própria competitivida
de das empresas. Apenas para se ter

uma ideia da magnitude desse nú

mero, nos Estados Unidos, segundo
dados do Departamento de Trabalho

(Bureau ofLabor Statistics) em 2010
o turnover naquele país foi estimado
em 3,5% no setor privado.

A perda de profissionais pode
ser explicada por várias razões, mas

segundo Eduardo Carmello, diretor
da consultoria Entheusiasmos, essa
elevada sangria de profissionais das

empresas brasileiras tem muito a

ver com o despreparo das chefias:
"De modo geral, os chefes nas

empresas brasileiras se formaram
há 15 ou 20 anos, em meio a uma

realidade empresarial muito diversa
da atual. É comum que as empresa;
coloquem em posição de chefia ou .

alguém da família controladora do

negócio ou um bom técnico, alguém
que fez carreira no âmbito operacio
nal da empresa. Ocorre que nenhum
destes dois perfis profissionais ga
rantem os requisitos para alguém
ser um Dom chefe'; explica Carmello.

O especialista cita como exem

plo da ineficácia dessas lideranças,
que leva ao êxodo de profissionais,
o modo como os tipos mais comuns
de chefias brasileiras chamam a

atenção de sua equipe quando as

coisas não vão bem.
De modo gerai; as empresas não

compreendem os elevados custos

provocados pela perda de profissio
nais. Seja demitindo ou acatando um
pedido de demissão, as empresas
têm custos com a saída de trabalha
dores. No entanto, os custos do tur-

,

nover não param por aí: a empresa
terá que investir tempo e dinheiro
na busca de um novo profissional e,
adicionalmente, gastar ainda mais
no treinamento dessa pessoa. Ou
tro custo invisível no processo: as

perdas de produtividade decorren
tes do período em que a empresa
fica sem o profissional, assim como

o período em que o' substituto está
sendo preparado,

'

Os dados do turnover de empre
gados no Brasil, dramáticos por si só,
ajudam a explicar outro fenômeno:

segundo um estudo publicado pela
revista Exame em outubro de 2012,
o trabalhador brasileiro gera emmé
dia perto de US$ 22.000,00 de rique
za por ano, enquanto o norte ameri

cano gera cerca de US$ 100.000,00,
ou quase cinco vezes mais. Essa

brutal diferença de produtividade,
alerta Carmello, se explica por várias
razões, como acesso a tecnologias
mais modernas, -melhor infra-estru
tura de telecomunicações e, também,
pelo elevado turnover no Brasil, que
faz com que as empresas tenham que
conviver com profissionais pouco ex

perientes toda vez que um profissio
nal melhor qualificado sai em busca
de melhores oportunidades.

Segundo Luciana Tegon, presi
dente da Tegon Consultoria, a alta
rotatividade de profissionais afeta,
também, os programas de recruta

mento de jovens talentos:
"Em média, as empresas que fa

zem programas de traínees no Brasil
perdem até 50% dos jovens selecio
nados em até 18 meses após a con

tratação'; explica Luciana.
Segundo ela, as razões para essa

perda tão elevada de jovens que
entram para assumir posições de
chefia no futuro se devem ao desen
canto dos jovens com a cultura da

organização. Muitos profissionais
recém-saídos das faculdades deci
dem trabalhar em uma grande em

presa em função de sua marca e da

força que transparece. No entanto,
assinala Luciana, assim que come

çam a trabalhar na empresa eles

percebem que estão diante de uma
cultura centralízadora, burocrática,
engessada, que não ,vai permitir o

avanço na carreira esperado. Muitos
jovens se decepcionam, também,
com as proibições que lhes são im

postas como bloqueio ao uso de In

ternet, horário de trabalho inflexível,
entre outras.

Que tal juntar a
"sua marca com a nossa"?

• O QUE BUSCAMOS: Talentos para formar um time de 15
pessoas que atuará na área de vendas.

Ela é forte e junto com a sua, o sucesso será consequência.
Então, venha participar deste Projeto Inovador. Você traz o seu talento e juntos,

escreveremos uma história de Sucesso.

DOS CANDIDATOS:
• As vagas estarão distribuídas conforme as Regiões que atuamos: '

Grande Florianópolis, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Tubarão e Crkiúma.
• Para inscreverem-se no processo seletivo, os(as) candidatos(as) deverão ter: Ensino médio completo, no mínimo,
experiência em vendas ou forte identificação com a atividade, domínio dos principais aplicativos de informática e

muita disposição para oferecer um excelente atendimento ao 'cliente e obter resultados de vendas .:
•

. Disponibilidade para viagens na região em que irá atuar.

DO PROJETO:
• A admissão será imediata, após o processo seletivo.
• Os candidatos receberão uma imersão de capacitação e desenvolvimento, logo após a admissão,
• A remuneração será variável com possibitidades de ganhos conforme os seus resultados.
• As possibilidades de crescimento não param por aí. IA empresa mantém e divulga oportunidades
internas, constantemente.

• Nossa política de benefícios e endomarketing está sintonizada com o mercado

Todas -as nossas vagas podem ser preem:hldas por pess-oas com defídênCla -e/Dl! reáhlITtãifas�
•

Interessados comparecer com currículo no processo seletivo a realizar-se' no dia 28.06.2013,,_ ,��,;,
,

'

'próxima Sexta-feíra, nas lojas Koerich da Rua XV de Novembro, 275 - centro - Joinville. :':' '.
",

�;{";": " r.' ",' ,',' ,; 'O�processo iniciará ás 09 h" e 30'min'e finalizará ás 14:00 horas: ",Z',�-,",:;� .'��'-:,:( '�';:",-:, Jr: "";.; ,:o. " .,' " �, '.... "n..:> .",� < � •• �•• , '-. hT�"'�" .'".' • '1.>.1 __<,,;,' �, ,Te., �"l '<" __ "I .. 1< •• ( ,
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Mantovani avisa a Cassiano que a interceptação ao avião

de Gonzalo foi feita. Os policiais retiram do avião as caixas

com as joias roubadas por Dionísio. Duque sugere a Cassiano

que ele tenha um caso com Cristal. Samuel aconselha Ester

a contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que ela

denunciou a existência do bunker. Guiomar alerta Ester sobre
o perigo que corre se Dionísio descobrir que foi ela quem de

nunciou o bunker. Alberto tenta seduzir Ester e a deixa ame

drontada. Isabel e os agentes da polícia federal vão à casa de
Dionísio avisar que encontraram as joias e convocam Alberto

para acompanhá-los até a delegacia.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Jonas e Douglas flagram Zito saindo da casa de Bento,

e Amora destrói as fotos tiradas por ele. Bárbara se promove
com a mentira que conta sobre Kevin. Filipinho provoca Ro
semere ao elogiar Brenda. Érico afirma que perdoou Renata.

Santa incentiva Verônica a investir em Érico. ;lito decide não
delatar Amora, e Sueli Pedrosa sente raiva. Salma fala para
Amora que não acredita em seu romance com Bento. Kevin

foge de casa. Wilson decide manter o emprego de Sheila, con
trariando Damáris. Érico fala para Renata que não quer reatar

com ela. Palmira estimula Érico a montar uma agência. Filipi
nho vê a foto da famnia na intemet e se emociona.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Félix convence o pai a conversar com os médicos em par

ticular. Jacques conta a César que Paloma poderia ter morrido
por causa de Lutero. César decide afastar Lutero do cargo de
diretor clínico do hospital. Valdirene é 'expulsa do vestiário e se

lamenta com Márcia. Priscila diz a Pilar que namora Jefferson.
César manda Paulinha ser transferida para onde Paloma está.
Félix pensa em comemorar com Jacques a saída de Lutero do

cargo de diretor clínico do hospital. Niko convida Amarilys para
jantar com ele e Eron. Rebeca e Pérsio conversam animados.

VARIEDADES
OCPl3

www.ocponline.com.br

Sangue Bom
Irene foge de Sueli nem sonha que Fabinho a entregou para a jorl1alista

Querendo detonar Bárbara Ellen (Giulia Gam), Fabinho
(Humberto Carrão) entrega para Sueli Pedrosa (Tuna Dwek)
o paradeiro de Irene (Deborah Evelyn). Sempre de olho nos

babados, a fofoqueira de plantão vai correndo ao endereço
fornecido. Crianças da vizinhança avisam que Sueli Pedrosa

Bernarda aconselha Lutero a encarar a idade avançada com

sabedoria. Alirie convence César a alugar o flat para ela. Már
cia se surpreende com a empolgação de Atnio com Rita Cadi

lac no baile funk.

• CARROSSEL - SBr - 20H30
As 'meninas se reúnem na casa de Maria Joaquina e

esperam ansiosamente Valéria e Bibi, que foram à casada

professora Helena convencê-Ia a dar aula no próximo ano

para a mesma turma. Firmlno conta a alivia o que aconteceu

naquela noite, mas a diretora acredita que o porteiro tenha

traído sua confiança por não ter lhe contado o que aconteceu
.

e promete tomar providências. alivia liga para todos .os pais
dos alunos envolvidos e convoca uma reunião. Valéria e Bibi

chegam à 'casa de Maria Joaquina com a notícia de que Hele

na não pôde aceitar a sugestão das alunas. Marcelina recebe.
uma mensagem de Paulo avisando que a diretora marcou

uma reunião com os pais de alguns alunos e que a mãe de

Laura também foi chamada. A garota fica assustada e vai em
bora' correndo. Paulo, Mário, Jaime, Cirilo e Laura se reúnem
na casa abandonada ,e começam a pensar nos motivos que
fez com que Olívia chamasse seus pais.

.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália finge preocupação ao ver Isabela atordoada com

a discussão. Antes de ir embora, a totógrara contá que está

grávida, surpreendendo Pérola e Vitor Hugo. Dorivaldo teme

que Xepa se afaste e tem uma crise de tosse p'or medo de se
declarar para a feirante. O senhor desconversa e inventa uma

mentira para ela. Rosália aproveita seu momento a sós com

Vitor Hugo e tenta seduzi-lo, mas François os interrompe e co

memora ao saber que seu amigo vai ser pai. Pérola conversa
com lsabela e promete se afastar da empresa. Rick garante
que Feliciano fará sucesso nas redes sociais, mas o deputado
desconfia e ameaça o jovem. Cintia reclama do comportamen
to de Liz com Édison e revela que o jovem mora na Vila do An

tigo Bonde. Catherine tenta acalmar Meg, que fica furiosa ao

saber que a modelo de Pérola será a nova garota propaganda
da empresa. Dafne diz que está facada no novo emprego e

Matilda exige que a filha se vista de mulher tutMrutti.

,

* O resumo dos capítulOS é de responsabifidade das emissoras.

Fofocas
Silvio Santos diz que

•

VaI parar programa
Com 82 anos de vida, Silvio Santos sabe a

hora de parar.Após cinquenta anos vendendo o
Baú da Felicidade, encerrou o negócio em 2011,

por não ter como competir com lojas como a

Casas Bahia. Agora, o apresentador planeja o

encerramento de seu também cinquentenário
programa de TV. Perguntado se pretendia co

memorar 60 ou 70 anos de programa, o homem
show disse não ter condições físicas. "Quando
você chega aos 82 anos e te falam 'muito bem',
cuidado, porque com 83 você pode estar no bu
raco, já", respondeu, sem perder o humor.

Beyoncé confirma
mais 4 shows no Brasil
o site oficial da cantora Beyoncé confirma

a realização de mais quatro shows da artista
no país durante o mês de'setembro desse ano
- além da já anunciada apresentação como

atração principal do Rock In Rio, no dia 13.
A turnê da cantora pelo país começa no dia
8 na Arena Castelão, em Fortaleza. Na sequ
ência, Beyoncé segue para o sudeste para um
show no dia 11, no Estádio do Mineirão, em
Minas Gerais. Após « Rock ln Rio, a cantora
se apresenta no dia 15, no Morumbi, em São

Paulo, e no dia 17, no Estádio Mané Garrin

cha, em Brasília. Os shows fázem parte da
Mrs. Carter ShowWorld Tour.

está por lá, atrás de uma tal de "Irene Fiori". Irene, que é co
nhecida por todos como Rita de Cássia, saca que a jornalista
está atrás dela e trata de dar no pé. Quem não gosta dessa
história é Fabinho! Crente que Irene abriria o bico para Sueli
sobre o passado de Bárbara Ellen, o mau-caráter lamenta.

e
Você vaifazer coisas roucas,mas

faça-as com entusiasmo.
.

Colette

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Excelente astral nas amizades.
Este é um dia em que você pode
contar com a colaboração de aIIÚ

gos e colegas.. Júpiter indica que
você pode ter muitas alegrias em

família. Sua vida amorosa ganha
agora um novo embalo 'neste mo
mento: aproveite! Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a20/6 =Ar

Bom dia para sornar' forças
com gente jovem, dinâmica e

progressista. O Júpiter dá sinais
de progressos significativos nas

finanças.Ao invés de ficar sonhan
do com quem está distante, procu
re dar mais atenção a quem está

por perto! Cor: tons claros.

Câncer
21/6 a 21/7-Agua

Jogue suas energias no traba
lho. Quanto maior o seu envolvi
mento, maior será o seu sucesso.

Júpiter ingressa' em seu signo,
trazendo sorte e oportunidades de
crescimento. No romance, o clima
é de ternura, inspiração, romantis
mo e encantamento. Cor: creme.

Leão
22/7 a 22/8 -.Fogo

Bom dia para trabalhar em

equipe, principalmente com pes
soas jovens e progressistas. Não se
pode, porém, menosprezar a pos

, sibilidade de trabalhar em casa ou

por conta própria. O amor ganha
um novo embalo. A sexualidade
vai estarmuito criativa. Cor: pink.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Dia ideal para fazer inovações
no seu trabalho de rotina, mas não
perca a chance de contar com a

colaboração de terceiros. Sua vida
social ganha um novo embalo ago
ra. Mas, o romance continua bem
amparado. É hora de mergulhar
de cabeça! Cor: vermelho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

A sensação de bem-estar que
terá vai estar associada aos aIIÚ

gos que fazem parte da sua rotina.
Excelente astralparaampliara sua
clientela e investir em parcerias.
No campo afetivo, o seu entusias
mo e sua 'autoconfiança' serão visí
veis. Cor: bege.

Escorpião
23/lOa21/11-Agua

Não deixe que o comodismo

impeça você de mudar sua rotina.
No trabalho, tudo indica que con
seguirá obter o reconhecimento
que merece. Boa sorte em viagem,
concurso e novas experiências. A

. relação a dois vai estar do jeito que
você sempre quis. Cor: vinho.

1

• Sagitário
_

24/11 a21/12-Fogo
Você saberá se expressar de

uma forma mais criativa e bem

humorada, mas convém agir com
discrição no trabalho. Júpiter re
vela que um fato inesperado vai
ocorrer a seu favor. À noite, um
pouco mais de romantismo vai

atiçar a relação a dois. Cor: verde.

(.__�

)
I
!

Capricórnio
22/12 a 20/1- Terra

Use e abuse da sua criatividade

para aumentar seus rendimentos.
Procure trocar ideias com pes-:
soas mais experientes e só terá
a ganhar. As parcerias em geral
ganham o apoio das estrelas, por
isso entregue-se de corpo e alma à

relação a dois. Cor: branco.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Excelente dia para assumir

responsabilidades. Não se surpre
enda sé surgir a chance de assumir
um cargo de chefia ou confiança.
Novas oportunidades de trabalho

podem surgir agora. Mas, é no

campo sentimental, que a sua es

trela vai brilhar. Cor: amarelo.

I
1

Peixes
I

I 19/2 a 19/3 - Terra

Fuja dos holofotes neste dia.
.

Será mais vantajoso trabalhar no
anonimato. Você saberá conci
liar trabalho e compromisso com

lazer e entretenimento. À noite,
há o risco de sonhar acordado(a).
As demonstrações de' afeto serão
bem-recebidas. Cor: azul-claro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocp
www.ocponline.com.br

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

A la FIEL promove a
cultura em Jaraguá

A iO FIEL - Feira Intercolegial Estudantil
do Livro foi criada com o intuito de desenvol
ver a cultura jaraguaense, através da leitura

aprimorando os conhecimentos das pessoas,
além de ser motivo de integração da eomunida
de e oportunidade de desenvolver a liderança e

organização dos jovens estudantes. Os jovens
organizaram o evento, com apoio de pessoas
como o presidente da comissão organizadora, o
professor Paulo Moretti. A feira que ocorreu em

junho de 1971 vendeu 2.286 livros, doados pelas
escolas particulares, Lions Clube, Rotary Club e

prefeitura. Através deste movimento percebeu
se a necessidade de evento similar nos anos

subsequentes, o que culminou, com o passar do

tempo, com a atual Feira do Livro de Jaraguá
do Sul. O evento proporcionou a boa leitura a

todos, a convivência com autores e a contação
de histórias como incentivo à leitura.

Cheiro de café no ar
,

A empresaAlberto Bauer Ind e Com. SIA ini
ciou suas atividades em 16 de julho de 1947. Em

1949 Alberto Bauer solicitou ampliação da área
de torrefação. Em 1961, construiu prédios para
torrefação e anexos.

Consta no livro Focalizando - Canoinhas,
Jaraguá do Sul é Guaramirim (Monografias de

municípios catarinenses, 1957) que a Torrefa-

ção e Moagem de
8 ....--, '" Café de Alberto'ii!((' •

�;� Teme tJ �tolJO U Bauer, na
o

época
� 'I t

.

R
ft da pesquisa, pro-

iLU�=,,��1 �t=f
�

(tf.=::;==:::-.:.==",..;:=-..:::=� t para diversos mu-
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rr Peça sempre II nicípios de Santa
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ii Catarina através

fi t o
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.

: de frota própria de

5.�.__o__�, ..... ._.jJ ,I veículos. Atuava
�.,..-- com 10 operários e

três viajantes.

Anúncios da
empresa Café
Bauer de 1951

disposti ai lati in protezione. Ma
i balestrieri avevano le armi sul
dorso dei muli e i cavalieri erano
senza lancia, poiché anche queste
armi venivano trasportate a par
te, e avevano lo scudo assicurato
al cavallo, come si usava durante
le marce. Gli arêtini bersaglia
rono la colonna nemica con un

fitto tiro di quadrelli e verrettoni.
Mentre i senesi cercavano dispe
ratamente didisporsi in battaglia,
anche illoro comandante, Ranuc
cio Farnese, fu colpito a morte.
Al contempo tu lanciata la carica
di cavalleria dei feditori aretini e
la battaglia fu decisa. Cominciô a

questo punto la fase piú cruenta

delIo scontro. I senesi, in rotta e

dispersi in gruppetti, furono mas
sacrati in una autentica e spietata
caccia all'uomo, donde il nome di
giostre del Toppo, alla quale .par
teciparono non solo i soldati ghi
belIini ma ancheivillici delluogo
armati di forconi ed attrezzi da
lavoro. Alla fine delIa giornata, fu
rono uccisi oltre 500 combatten
ti guelfi a fronte di perdite quasi
nulIe dei ghibelIini. La battaglia e
ricordata da Dante nel canto XIII
dell'Inferno dove fra gli scialac
quatori compare Lano da Siena:
un personaggio che la tradizione

popolare ricorda come un ricco
ereditiero che trascorreva la vita
in feste e orge, dilapidando la pro
pria fortuna prima dimorire nelIa
battaglia di Pieve al Toppo.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

IUGNO SEGNA I 725
o

•

TRE DEL TOPPO

IL26

Guelfi e ghibelIini erano le
due fazioni opposte nelIa politi
ca italiana dalXII secolo fino alIa
nascita delIe Signorie nelXIV se

colo. Nella lotta per le investitu

re, i guelfi sostenevano il papato
e illoro nome, e la versione ita
lianizzata di Welfen, la famiglia
bavarese e sassone opposta agli
svevi Weiblingen, cioê quella
dei ghibellini che si schierava- o

no per l'imperatore. Le
o

Giostre
del Toppo furono una battaglia
combattuta il 26 giugno 1288
fra Arezzo e Siena presso Pieve
al Toppo (nelI'attuale comune di
CivitelIa in VaI di Chiana, in pro
vincia di Arezzo).

L'iniziativa militare guelfa o

-

In due importanti città toscane,
Pisa e Arezzo, si era corisolidato
nel 1288 un predomínio ghibel
lino. In particolare ad Arezzo gli
esponenti delIa parte guelfa erano
stati costretti a lasciare la città,
che rimase saldamente alla parte
ghibellina, rappresentata dal ve
scovo Guglielmino degli Ubertini
e dai suoi luogotenenti. I Guelfi,
soprattutto fiorentini, decisero di
intervenire ed organizzarono una

coalizione per attaccare Arezzo.
Fu radunato un esercito in gran
parte fiorentino e senese, che il io

giugno 1288 assedio Arezzo dopo
aver espugnato alcuni castelli mi
nori. I guelfi si accorsero a breve
che la difesa della città era troppo
ben organizzata e, dopo alcune

settimane, l'assedio
fu tolto, non senza

aver danneggiato le

campagne e dileggia
to gli avversari.

Ma nel togliere
l'assedio, fu com-

o

messo un grave
errore strategico:
l'esercito guelfo fu
diviso quando anco

ra si trovava nei pres
si di Arezzo. I fioren
tini, infatti, pres�ro
la Via del Valdarno
per tornare alla loro

città; i senesi, invece,
si apprestarono ad

attraversare la Val di Chiana, al
lora paludosa, per tornare a Siena

passando da Lucignano, che in
tendevano attaccare.

Preparazione dei ghibellini -

L'esercito ghibelIino era uscito
dall'assedio in buone condizioni
e, se era impensabile affrontare
in campo aperto l'intero esercito

guelfo, vedeva alla sua portata la

parte senese in ritirata. Conoscen
do bene il territorio circostante,
gli aretini sapevano che i senesi
sarebbero dovuti passare da Pieve
al Toppo, essendo l'unico punto
in éui la palude delIa Chiana pote
va essere guadata da un esercito.
Arezzo decise allora di organizzare
una spedizione per raggiungere i
senesi esbarrar loro la strada.

Labattaglia - II contingente se
nese era guidato da Ranuccio Far
nese e contava 3000 'fanti e 400
cavalieri. Gli aretini, comandati
da Bonconte daMontefeltro eGu

glielmo dei Pazzi (detto Gugliel
mo Pazzo) avevano inviato 2000

fanti e 300 cavalieri, divisi in due
formazioni.Ia prima all'insegui
mento sulla stessa strada percor
sa dai senesi; la seconda percor
se invece la strada di Battifolle,
Viciomaggio e Mugliano. Mar
ciando anche la notte, gli aretini
raggiunsero i senesi íl zô giugno e

attaccarono di sorpresa. I senesi
avanzavano in formazione corret

ta, con fanti al centro e cavalieri

Besumo em.plduguês o

'

Em 26 de junho recordamos a batalha "Giostre del Toppo" . Ele marcou a região da Toscana nás províncias de
Siena eArezzo. A batalha foi relembrada por Dante na Divina Comédia, noXIIIplano do inferno, onde aparece
entre os pecadores Lano da Siena, um personagem que a tradição popular lembra como um rico herdeiro. Ele
vivia emfestas e orgias e acabou com aprópriafortuna antes de morrer na batalha di Pieue al Toppo.

• • , � •• 1.,
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Badesc na região
o Banco de Desenvolvimento de Santa Cata

rina (Badesc) estará em Jaraguá do Sulhoje, das
14 às 17h. Serão prestadas informações aos às
sociados da Acijs sobre linhas de financiamen
to destinadas ao fomento de novos negócios ou
para atividades já existentes. Agendamento pré
vio deve ser feito pelo telefone (47) 3275-7021
ou pelo e-mail cra@acijs.com.br.

No vermelho
Com 2989 admissões e 3090 demissões no

mês de maio, o saldo de empregos em Jara

guá do Sul ficou negativo em 101 vagas. Des

sas, 86 foram no comércio. Embora não seja
alarmante, pois está dentro de uma flutuação
mensal normal, esse indicador mostra que a

economia já não está exuberante.

DerSpiegel
Com' o título "Danke, Brasilien!", o artigo

publicado no sábado passado no site deste

importante semanário alemão elogia as mani

festações que sul-africanos e alemães não se

atreveram a fazer durante a Copa das Confe

derações. O artigo considera o posicionamen-.
to da população um "amadurecimento demo
crático de um país" e uma lição à Fifa. Com
boa dose de exagero, o autor pega um gancho
na frase "nós somos o povo", da entrevista de
Luiz Felipe Scolari, para lembrar que este' era

o lema gritado por milhares de pessoas nas

passeatas de Leipzig e que resultaram pou
cos dias depois na queda do muro de Berlim.
Trata-se de um fato novo que afetará"profun
damente a economia brasileira.

Reparos
veiculares

. ..

Numa amostra de que o foco das
montadoras não se limita a preço e

performance, o Grupo Strasbourg -

presente na cidade - destaca a coloca

ção dos modelos Peugeot entre os au

tomóveis mais baratos para reparos.
Num trânsito caótico, pequenos aci
dentes são praticamente inevitáveis.

Contabilidade
Con ultorl Empre ri I
BRCIIO! OGUM

35AN08
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

Lourival Karsten

EReADO
rc.namídia
A campanha de Marketing da FG

1""1Empreendimentos inicia uma

nova fase. Desde o final de semana, a

empresa catarinense, que agora adota
um posicionamento nacional,' está em

todo o Brasil com uma série de ações
de divulgação, sempre com a atriz
norte-americana Sharon Stone estre

lando omaterial. No sábado, durante o

Jornal Nacional da Rede Globo na re

gião Sul, a construtora estreou o vídeo

produzido e gravado no mesmo dia em
que a equipe fotografou as peças demí
dia externa, impressa e online. "Nosso

planejamento de comunicação segue
o planejamento estratégico de cresci
mento da FG. A empresa tem objetivos
claros e toda essa ação é para fortalecer
esse trabalho. É uma atuação de longo

. .

prazo, que trará ainda muitas surpre-
sas", confidencia o diretor comercial,
José Antônio Roncaglio.

.

Setor têxtil
Enquanto o número de indústrias do setor têxtil

e de vestuário brasileiro cresceu 14, t>1o (entre 2008
e 2012) e o número de empregados apenas 0,2%,
Santa Catarina elevou o número de estabelecimentos
em quase 18% e o de trabalhadores em 5,4%. É essa

tendência de crescimento acima da média nacional'
e aponta a possibilidade do Estado se tornar o

principal polo de tecidos e confecções do País. Os
dados constam no Relatório Setorial Santa Catarina
Têxtil zotg, apresentado na reunião da Câmara de
Desenvolvimento da Indústria Têxtil, doVestuário e

do Calçado da Federação das Indústrias (Fiesc).
Segundo o diretor do Instituto de Estudos e

Marketing Industrial (IEMI), responsável pelo
estudo), Marcelo Prado, Santa Catarina é hoje o
segundo principal polo do país, atrás de São Paulo.
Mas pode tornar-se líder nos próximos cinco
anos, se mantidas as taxas de crescimento.

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

I
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íNDICE PERíODO
SElIC 8,0% 29.MAI0.2013
TR 0,02% 25.JUNHO.2013

CUB 1.270,06 JUNHO.2013
BOVESPA +2,02% 25.JUNHO.2013
NASDAQ +0;82% 25.JUNHO.2013

AÇÕES PETB4 16,00 fO,57%
VALE5 27,50 +2,27%
BVMF3 12,11 +3,06%

POUPANÇA 0,5000 26.JUNHO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,71% US$101,720
OURO +0,05% US$ 1278,290,

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2114 2,211� -0,71%
DÓLAR TUR. 2,1800 2,3000 -0,43%
EURO 2,8957 2,8971 -0,97%
LIBRA 3,4140 3,4154 -0,73%

Mastermind
Com apoio da ACIJS, a Master

Mind Treinarfientos realiza no dia

4 de julho, às 19h30min, no Centro

Empresarial, a palestra "Competên
cias essenciais pára inteligência de
mercado". O objetivo é apresentar
aos participantes maneiras de am
pliar seus resultados, sem compro
meter o equilíbrio em sua vida, A
entrada é gratuita. Informações pelo
telefone 3275-7017, ou no e-mail:

treinamento@acijs.com.br.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

TS
Comemora, hoje, 24 anos de
atividades esta que é uma das

metalúrgicas de maior prestígio na região. -';0
:lI!

Id.br.. COMERCIAL PICOLA
Embora tenha apenas seis anos de
atividades, conseguiu construir sua reputação
no na região dentro do seu segmento.

www.bauma··

(47 107 2
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Casae posto sãoos alvos
de assaltantes em Jaraguá"

CRIME Ação de

bandidos causa

medo em família e

aos frentistas do
estabelecimento

Débora Remor

Uma família e funcio
nário-s de um posto

de combustível foram víti
mas de ações de assaltan
tes na noite de segunda
feira, em Jaraguá do Sul.
Os casos são investigados
pela Polícia Civil, que ain
da não tem pistas dos au

tores dos crimes.
Moradores de uma

casa no bairro João Pessoa
ficaram sob a mira de um
revólver e refém de bandi
dos por quase três horas
na noite de segunda-feira,
quando a residência foi
invadida por ladrões. De
acordo com as vítimas,
dois homens, um deles
armado de revólver, te

riam entrado na casa pelo
portão da garagem pouco
depois que uma delas saía
de casa, por volta das 18h.

. Eles renderam vma
mulher de 45 anos e os

trigêmeos, de cinco anos.

A outra vítima, de 31 anos,
só voltou para casa, às

20hlO, e os bandidos ain
da estavam na residência.
"Parece' mentira chegar
em casa e encontrar dois
homens armados e a casa

revirada", desabafou a ví
tima Rosinete Renkawie
cki, de 31 anos.

A dupla exigiu R$ 130
mil, que seria proveniente
da venda de um imóvel,
e uma arma. "OEf ladrões
diziam ter certeza de que
tínhamos esse dinheiro no

cofre, mas só quem sabia
da existência dele eram

algumas pessoas que tra

balharam aqui durante
uma reforma, há um ano",
conta Rosi.

Como as vítimas não
tinham dinheiro em casa,
uma delas foi agredida.
"Ela (moradora) levou so

cos, uma coronhada na

cabeça, onde precisou dar

pontos", contou Rosi. A

dupla de assaltantes amar
rou as moradoras com

gazes e trancou cada uma

em um cômodo da casa. As

crianças ficaram presas em
um quarto. "Os trigêmeos

. não perceberam o peri
go, para eles foi como um

_ filme de ação com tanto

REPRODUÇÃO

LúCIOSASSI

.

VAZIO Assaltantes queriam o dinheiro no cofre da casa" do bairro João Pessoa

movimento", comentou ,a
moradora.

Os ladrões levaram
jóias avaliadas em R$ 10

mil, um notebook, câmera"
fotográfica e o carro, um

Renault Logan. Quando as

mulheres conseguiram se

soltar, a Polícia Militar foi
acionada e efetuou rondas
na região: O veículo estava

abandonado próximo ac

local do crime, porém os

assaltantes não foram lo
calizados. Eles teriam usa

do um Gol prata, com pla
cas de Brusque, para fugir.

Posto
Já no Bairro ilha da Fi

gueira, o assalto foi cometi
do contra uma loja de con
veniência de um posto de
combustíveis. Um homem

encapuzado e armado en

trou no estabelecimento
porvolta da 1h30 de ontem,
e obrigou que funcionários
deitassem no chão: "Ele es

colheu o momento que não
tinha cliente dentro da loja,
apenas dois estavam do
lado de. fora", contou o ge
rente, Ivanir de Jesus. Ele
disse que já é a terceira vez

que o posto é alvo de assal
tantes. Desta vez, o ladrão
levou todo o dinheiro que
estava no caixa, cerca de

R$ 400, e fugiu do local a

pé. A PM foi charriada e fez
buscas pela região, porém
ninguém foi detido.

A investigação dos casos
está a cargo da Polícia Civil.
A orientação é que em ca

sos de ocorrência as vítimas
devem sempre registrar o

Boletim de Ocorrência na

Delegacia para facilitar o

trabalho da polícia na cap
tura dos suspeitos.

No éemitério

Homem faz
ato obsceno

Um tarado foi detido
no início da tarde de on

tem, depois de agir contra
uma mulher de 27 anos,__,

no Cemitério de Corupá.
"

A vítima contou a Polícia
Militar que o suspeito es

'tava mostrando as partes
íntimas e, assustada, ela

'

fugiu para casa, por vol
ta das 14h. O suspeito, de
34 anos, localizado em

frente a igreja, foi reco-
"

nhecido pela vítima. Já
existem outras queixas
de casos semelhantes "no
mesmo local. registrados
na Delegacia de Polícia. O
homem vai responder por
ato obsceno.

EstradaNova
Marido bate
emmulher

Um homem de 35 anos

foi preso na madrugada de

ontem, acusado de agredir
a esposa, também de 35, e
a enteada, de 13 anos, na

residência da família, na

Rua João Miguel da Silva,
no Bairro Estrada Nova,
em Jaraguá do Sul. A mu

lher teria ligado para a Po

lícia Militar, por volta da

1h30, relatando que ela e

o marido estavam brigan
do, depois de um desen
têndimento. A adolescente
também disse ter sido víti-

.

ma de agressões físicas. O
.

-

suspeito foi encaminhado
à Delegacia de Polícia.

Compá
Ladrões levam
caminhonete

Uma caminhoneteFiori
no branca, com placas MIG
7217 de Corupá, foi furtada
na madrugada de ontem

de dentro do pátio de um

mercado, na Rua João To

zini, no Centro de Corupá.
Os funcionários só perce
beram o furto pela manhã,
quando chegaram para tra

rua de abertura, realizada na noite de João Cândido da Silva. O resultado balhar. A Polícia Militar fez
ontem, contou com a presença dos desta oficina e de outras seis no Es- rondas pelo local, mas não
secretários estaduais de Segurança tado, serão destinadas a confecção localizou o veículo ou os la�
Pública, Cesar Grubba, e de Assis- do Plano Catarinense de Políticas drões. A vítima registrou o

tência Spçi�, Trljlb�o () lli?Qit:à�Q,1 f I :Pfip:liças; sobre Drogas.. "' I{ (I'. ,
, erime na Delegacia .

Drogas
.

Municípios da região debatem sobre políticas de recuperação
A Oficina de Mobilização Inter

setorial de Políticas sobre Drogas
damesoregião de Jaraguá do Sul foi
aberta ontem e segue até a noite de

hoje, na Scar. Entidades e profissio-

nais envolvidos com questões relati
vas ao uso de substâncias psicoativas
de 32 cidades do norte catarinense

participam dos dois dias de 'palestra
. e debates sobre o assunto.A cerimô-
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CITROEN
C3 PICASSO 2014
GL 1.5 FLEX

CITROEN
C4 PICASSO 2013
2.016V

A·PARTIRDE

4XR$100,OO 4XR$153.00 4XR$139,OQ 4XR$153,QO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

"
-

...

.:
�

'.' .... '

. .' ," .

),

LE 11l0nDE JARAGUA DO SUL-Av. Pref. _WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau -NOVOTEL. (47) �27O-18�8 ;
.

.

. • FLORIANOPOLIS I JOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAJAI I TUBARAO i
.J ' A D O R E C I T R OtN

_

-

\i\[WW.LEMONDE.COM.BR �

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

+ IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor á vista de R$ 46.990,00 e COC 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 á 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. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/06/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça,��'1� i�Oj;;IiO��.• '
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,':ENORTAXA

I
DO MERCAD�
NO SEGM

t' UrO�OT

SUA CASA 1/2PARCELA

R$ 50.000,00 RS 203,35*.
R$ 80.000,00 R$ 325,36*
R$ .115.000,00 RS 392,36**
R$ 140.000,00 R$ 478,38**
R$ 200.000,00 RS 683,40**
R$ 230.000,00 R$ 785,91**
'Plano 150 meses "'Plano 180meses

SEU CARRO 1/2PARCELA

R$ 30.000,00 RS 174,00*
R$ 45.000,00 .R$ 261,00*

.

.

R$ 70.070,00 R$ 406,00*
R$ 100.100,00 R$ 580,58*
R$ 160.160,00 R$ 774,22**
R$ 240.240,00 R$ 1.161 t3�ft
'Plano 100meses "'Plano 120 meses

I

1 •

o
�de�
O CKS

o COBlU.lO DO IJ.( "O
A vida aconteceaqui.

Apartamentos na

Barra com 1, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio -2014
Próximo a escola,
padarias, indústrias,

mercados.

ACASSIO SAMUEL VIEIRA - CRECI14482

Contato 47 8499-4778
aCél�sio@la(ã�aconstrutora.com.br

Entrada +

parcelamento
direto + financiamento
bancário + Uso do FGTS

(conforme regras SFH)

-....._-_...

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

CRÉDITO
R$ 35.000,00'
R$ 50'.00',0'0
R$ 70'.000,00
R$10O'.OOO,00
R$ 120'.00'0',00'
R$ 140.00'0',00'
R$ 180.00'0,00'
R$ 200.00'0,00'
R$ 260'.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.30'2,71
R$ 405.249,0'7

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,0'3
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$'1.270,DO
R$1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,0'2
R$ 2.859,29

.
GRUPO ESPECIAL COM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

RETRdESCAVAt:lEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCÉLAS
R$ 150.00'0',00
R$ 160.00'0,00'
R$ 180'.00'0',00'
R$ 185.00'0',00'
R$195.0DO,O'D
R$ 20'5.00'0,0'0'
R$ 210'.0'0'0',00'
R$ 230'.00'0',0'0
R$ 245.0'0'0',0'0'
R$ 260'.00'0',00'
R$ 270'.0'0'0,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,0'7
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,0'0'
R$.1.922,14
R$ 2.0'47,50'
R$ 2.172,86 "

R$ 2.256,43

R$ 150.0'00,0'0'
R$ 160.0'0'0',0'0
R$ 180.0'00',0'0
R$185.O'OO,OO'
R$ 195.000,0'0
ss 20'5.0'00,00
R$ 210.0'0'0,00
R$ 230.0'0'0',0'0
R$ 245.0'0'0,00
R$ 260.0'0'0,0'0
R$ 270.0'00',00

R$ 1.710',0'0'
R$ 1.824,00'
R$ 2.052,0'0'
R$ 2.109,00'
R$ 2.223,0'0
R$ 2.337,00
R$ 2.394,0'0
R$ 2.622,0'0'
R$ 2.793,0'0'
.R$ 2:964,00'
R$ 3.078,0'.0'M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) valores apr()xin'l�dos sujeitos a alteração sem qVil;1l prévio

--
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(47) 3084:'0408 (47)

(47)

(47)

Ref: d278.

02 dorm sendo (1 com sacada), banheiro
social, salas integradas, cozinha, área de

serviço, sacada com churrasqueira, 01
vaga de garagem. A.U:69m2

R$ 160.000,00

9655-5663
9103-7819-;1
8429-9334'

Suíte, 2 qorm, BWC. Sala Estar e Jantar,
Copa, Cozinha, área de Serviço, garagem:

Amplo terreno e Jardim
R$ 340,000,00

Pode ser financiada· Jara uá Es uerdo

•

((�eu6 cenueae o. de6e!tlo. em lag.6. e a teaa "eca. em f,o.n.te6».
Cl Na compra de 1 imóvel neste mês de Junho, ganhe um

passaporte exclusivo para assistir os jogos da
CSM Pré-Fabricar pela Liga Nacional de Futsal

em nosso Camarote

Ref: d279 Ref: d242

Apto novo com 1 suite, 1 dorm, sala,
cozinha, BWC social - Sacada com

churrasqueira, excelente acabamento
Ótima localização no Amizade, A.U: '80m'

R$ 173.000,00

Ref: d264

Apto com 1 suite, 2 dorm, sala,
cozinha, 2 sacadas, 1 vaga de

garagem. Área Útil: 89m2

R$ 210.000,00

Ref: d254

Apto na planta, 2 dorm, sala, cozinha,
sacada com churrasqueir. área de festas

no Jaraguá Esquerdo. A,U: 52m'

R$ 130.000;00

Ref: d244

1 suite, 1 dorm, BWC social, sala de

estarljantar, sacada integrada cf chur,
cozinha, área de serviço. A.U: 84m'

R$ 244.032,85

3 dorm, bwc social, sala estar/jantar
cozinha, área de serviço, 02 vagas de

garagem, área de festas com churrasq.
A.U:88m'

R$ 158.900,00

Ref: d228 Ref: d236

Apto 2 dorm, 1 Suite, sala
estar/jantar, cozinha, BWC, área
serviço, sacada c/ chur. AU: 94m2

R$ 214.550,00

Apto novo com 2 dorm, sala .. cozinha,
BWC social - Sacada integrada

A.U: 64m'

R$ 119.QOO,00

Ref: d225 'Ref: d224

Apto 1 surte, 2 dorm, sala, cozinha,
lavanderia, BWC socialAU: 92m'

R$ 218.900,00

Apto com z oorm, sala em t.

ambientes, cozinha, garagem'
A.U: 54m2

R$ 117.850,00

Ref: d197

Apto novo 1 suite, 1 dorm, BWC,
JantarlEstar, cozinha, área de serviço com

sacada e sacada com churrasqueira. A.U:
76m'

R$ 158.000,00

Apto com' suite" 2 dorm, cozinha, sala,
BWC social e sacada com

churrasqueiraAU: 88m'

R$ 185.000,00

Ref: d275 Ref: d233

Apto mobiliado, 2 dorm, cozinha,
sala, BWC social e área serviço.

A.U: 50m2
.

R$ 120.000,00

Ref: d274

Apto suíte, 2 dorm, sala, cozinha,
BWC social - Próximo Angeloni

AU: 125m'

R$ 190.000,00

Apto novo 1 suíte, 2 dorm, sala,
cozinha, 2 vagas de garagem. AU:

87m2

R$ 253.000,00 R$ 115.000,00

Ref: d256

Apto novo no Amizade, 1 suíte, 1
dorm, BWC, Jantar\Estar, cozinha,

sacada. A.U: 66m2

R$ 145.000,00

Apto na planta - 1 suíte, 2 dorm,
cozinha, sala, BWC social e sacada

R$ 159.900,00
Entrada + saldo em 100)( direto com a construtora

ReI: d259 Ref: d180

I:Suíte, 2 dorm, cozinha mobiliada,
sala, área serviço e garagem

R$ 198.000,00

Ref: d128

Casa com 1 dorm, sala, cozinha,
área de serviço e garagem

R$ 129.000,00
localizado em loteamento do alto padrão

Ref: d252

3 dormitórios, cozinha, copa, sala,
demais dependências
Barra do Rio Cerro

R$ 199.000,00

Ref: d246

1 suíte, 2 dorm, sala, cozinha,
110m2, ótimo acabamento

R$ 275.000,00

Ref: d277

f,
Suíte, 2 dorm, sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueira

R$ 274.900,00

Ref: d253 Ref: d243

Terreno pronto para construir
R$ 10.000,00 de entrada e saldo

Minha Casa Minha Vida - Terreno e

Construção

80.000,00

Ref: d261

Terreno de esquina - Jgua Esquerdo
700m2 - Excelente Localização

R$- 350.000,00

Ref: d267

Terreno de esquina c/ 322 m2 sem
bénfeitorias, murado e plano

R$ 150.000,00

Terreno na Barra - frente com a

Berta Weege com 405 m2

R$ 145.000,00

Ref: d269

Terreno com 880m2 Próximo ao

Supermercado TOP - Jguá Esquerdo

R$ 280.000,00

Terreno com 388m2 no Amizade
Pronto para construir e financiar

R$ 78.800,00

--------,----------------�--��-------�----
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41 NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRÂ, 26 DE Jur.mo DE 2013

li

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.kia.com.br

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013 I NEGÓCIOS I 5

PatrocinadorOfidal

Ofertas campeãs
cal rír

ara

rasil.

MIA SORENli-
.

êod�SS60.23

RS 124.900,00
10p ele Unha
MotorV6 .

71ugares

KIAPICANTO
cad,J370.22

. Apenas RS 43.000

Faróis em LED

Tração4x2

KfASOUl_""",,-
�ikJ IflconfUhdívef

�'I��'
---==-,,-

��������I�����=====
• Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Power Imports
Slumenau • Sal. Camboriú • [araguá do Sul

lolnvllte • Florianópolis • .São José

Quantidade de 5 unidades para (ada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 30/06/13. 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 R$ 1.500 para o Kia Picanto;R$
2.000 para o Kia Sorento. Fotos ilustrativas.
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• Serviços de corte e podes de
árvores. Telefone 9158-0019.

• Oportunidade de RENDA

EXTRA. A empresa BBOM

atuando no ramo de
rastreadores de veículos, frotas
etc ... Esta procurando pessoas
interessadas em se juntar a sua
equipe de Marketing de Rede.

Importante: Você não precisa
abrir mão de suas atividades
atuais. Interessado entra em

contato com Gilson pelo fone

479935-9307 ou pelo email:
gílsonborbaeogmaíl.com

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo

Eletrônico.

• "Melhores os seus ganhos
fazendo o que sempre fez .. :'.

Seja pago para fazer o que você
já faz todos os dias sem receber

nada por isso. Faça postagem
de anúncios na internet e

'receba em dólares". Maiores

informações: Juares Luz 47
8426-2019 (Oi) / 47 9693-5560
(Tim). Skype: juaresluz. www.
telexfree.corn/juaresluz

• Faço montagem e desmontagem
de móveis para lojas e

particular, tenho experiência e

referência. Tratar 84-75-2510

• Estamos contratando:
Vendedor Projetista de Móveis

c/ experiência em Promob

e Montadores de Móveis:

Interessados ligar para (47)
3273-0792 ou enviar currículo

p/ e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveis.corn.br

• Excursão para compras em São

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

• Ganhe dinheiro postando
anúncios na internet,
interessados entrar em contato

com Irineu no 47 9955-0833 ou

ibudendorf@gmail.com
• Renda extra: Ganhe dinheiro

honestamente em pouco

tempo. Mercado em expansão
nacional e internacional.

100% lucrativo, não precisa
oferecer produto de porta em

porta, a empresa repassará os

produtos para o cliente final e

depositará os lucros diretos em

sua conta, ganhos de R$80,00
a R$720,00 por mê� durante

um ano garantimos total por
ano de R$960,00 a R$8.640,00,
o melhor de tudo, a empresa
oferece formas de ganhos
ilimitados com trabalho em

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

Ou acesse www.bbom.com.br.

• Excursão: Gravatal (águas
termais) saída dia 11/10 (pela
manhã -: [araguá do Sul) e

retorno dia 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar
- 3371 3993 - 9973 8281.

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

• Precisa-se de babá com '

experiência e referências,
que goste de crianças, para
trabalhar período integral.
Salário a combinar. Tratar no

fone 8818-2211 ou 8829-9796.

• Fretes e mudanças, R$l,OO o

km, a partir de R$50,00. Tratar
9993-4422

• Precisa-se de mensalista,
disponível no horário das 8h

às 13h. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com
referência). Contato Priscila

ou Felipe (9918-7268/9929-
2469). I'

• Trabalho como diarista, 20
anos de experiência, ótimas
referências. 9178-1437 / 8436-
9283

• Pacote de viagem: -Peru:

Macchu Picchu c/ Cusco, Puno
(Lago Titicaca) ,Arequipa e

Lima.08(10/13 A 18/10/13
- 11 dias / 09 noites (aéreo
+ terrestre). A partir de U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs,

parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14.
Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paine),
Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com

taxas, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 99738281.

• Viagem Reveillon México

(cidade México) / Puerto
Vallarta, Guadalajara e Morelía.'

.27/12' A 07/01/14 -12 DIAS /
10 noites - aéreo + terrestre U$
3.590,00 + 200,00 já com tx.

por pessoa, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 9973 8281.

• ADV Aurora contrata: -

Encarregado de Expedição,
- Auxiliar de Expedição.
Disponibilidade para trabalhar
no terceiro turno. A empresa
oferece: salário compatível
com a fun,ção, Plano de Saúde

50%, Plano Odontológico 50%,
Seguro de vida, Alimentação
100% gratuita, vale transporte,
entre outros. Interessados

enviar .currículo para:
coordenacaorh@advaurora.
com.br

• Leison Malhas contrata com

urgência: Auxiliar de corte,
talhador com experiência; para
trabalhar 10 turno na Barra do

Rio Cerro. Salário compatível +
benefícios. Tratar na empresa,
Rua Pastor Albert Schneider,
882. Fone: 3376-1378.

_. Atelier de costura Marlene, faz
reformas de roupas. Contato:

3275-4315 ou 9194-2435

Marlene.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio
lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar
ate R$ 600 reais (período
parcial) ou acima de R$ 2.000
mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento
e alto retorno. Contato 47

8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Vende-se Elevacar com

plataforma para 3.000kg.
Tratar 3376-1481/9973-8743
Edemar,

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor
cinza, marca Burigotto (modelo
tucano). R$ 200,00 e Bebê

Conforto, marca Galzerano R$
70,00. Os dois em bom estado.

Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

Philips. Valor R$350,00.
Telefone 9969-5540 Valmor

• Vende-se secadora de roupa 10

kg, Brastemp, um ano de uso.

Valor R$ 1.000,00. Tratar 3373-
4105.

• Vendo aparelho elíptico para

ginástica da marca AthleticWay
em ótimo estado por R$ 550,00.
(47) 9969-3009.

.; Vende-se bicicleta masculína

Mountain bike 21 marchas com

amortecedor, em ótimo estado

por R$ 350,00. Mais bicicleta
� ! [I ;-f'i:P2

feminina de passeio 18 marchas

por R$100,00. (47) 9969-3009.

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

Evil - Kilzone 3, 3D Português
- Medal OfHonor Edição
Limitada, Brindes; Cabo HDMI e
Filme Manda Chuva 3D. Preço:
R$ 1.000,00. Contato:Evandro
479662-0985

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

• Vende-se adubo de aves. Faz

entrega. 3275-2354/8813-
5808.

• Vende-se triturador de

podas (galhos e folhas), valor
R$780,00. Tratar 9178-0878

• Vendo casinha de boneca

grande em bom estado. Valor R$
1.000,00 (negociável). Telefone
337,6-3089 (após as 17:30)
Elizete.

DOA-SE

• Doa-se filhote com 3 meses,

pelo bege curto, com focinho

preto, sem raça definida. Muito
saudável, brincalhona, de porte
médio. 3275 -2264.

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

COMPRA-SE

• Procuro imóveis com potencial
para investimento. 479670.

8770. rogerioebe@gmail.com
• Procura-se lavação de carros

para alugar ou vender. 9616-
6303 ou 9157-1978.

• Compra-se ou aluga-se uma
garagem no Edifício [araguá.
Paga-se à vista. Ap 54. Falar com

Suzan ou Dulce 3370-7160.

COMÉRCIO

• Vende-se ponto comercial,
Churrascaria e Pizzaria no

, ,

Jaraguá 99. Mais informações
telefone 3276-1573 [andir,

APARTAMENTO

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi.
Valor:R$ 375,00 + Luz e

.iO IP,!'!:,ij,f·l!i \ :í i \ J,:, I.

Condomínio. Apartamento
mobiliado. Faltando apenas
a mobília do quarto que será
locado. Se tiver interesse ligar
para Sandra: 9115 9126(oi).·
96030218 (Tim) cml3274
2332..

• Aluga-se casa no bairro

Garibaldi. Livre de lüz e água.
Fica a 200 m do asfalto. Tem

garagem separada da casa.

Possui uma horta. Para casal

R$250,00, individual R$200,00.
3055-8262 Lenir QU 8480-8262

Alemão.

• Alugo quitinete peça única
30mº c/ banheiro Rua: Ernesto

Lessmann n? 615 Bairro Vila

Lalau próximo ao posto de

saúde. RS 300,00 + ÁGUA E LUZ.

(9608 4484 E 3635 4443)
• Procura-se moça para dividir

apartamento. Sala, cozinha, 2
banheiros, sacado, garagem:
Travessa com a Rio Branco, Rua

Leopoldo Malheiro - Centro.

Falar com Ana õu Márcia, 9641-
0082 / 3275-5000.

• Alugo quitinete peça única,
.

30m2, c/ banheiro. Rua: Ernesto
Lessrnann ,nº615, bairro Vila
Lalau, próximo a Weg 2. R$
375,00. C/ água. Fone: 9608-
4484 ou 3635-4443.

• Vendo sobrado com área

de 182 m2, próximo ao

Hospital Jaraguá. 3 quartos
(sendo uma suíte com

closet e hidromassagem),
cozinha modulada, despensa,
churrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em

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

• Aluga-se Quitinete com

garagem, Emma Rumpel Bartel,
Baependi. R$460,00. Local bem
seguro. Tel 9134-5434.

• Aluga-se apartamento com 2

quartos 75m2, garagem, Miguel
Salai 75, Centro. R$700,00.
Edifício Gamaliel. Tratar 9134-

5434.

• Aluga-se apartamento com

2 quartos 75m2, garagem,
Francisco Piermann 404, Vila
Lenzi. R$670,00. TeI9134-5434.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2

quartos, cozinha mobiliada,
sacada, 1 vaga de garagem. R$
.129.000,00. Tr: 9104-8600.
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Creci 14482.

• Alugo quitinete peça única
30m quadrados c/ banheiro.
Rua: Ernesto Lessmann nº 615,
Bairro Vila Lalau, próximo a

Weg 2. RS370,00 C/ Taxa de

água. Fone: (47) 3635-4443 e

9608-4484.

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

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

• Vendo apt? na Reinoldo Bartel
- Baependí, com 03 quartos e'
cozinha embutidos, 03 ares

condicionado e 02 vagas de

garagem. R$ 197.000,00 - a

vista. Tratar: 48 3034-1140 ou

,8818-3022.

• Alugo apartamento no Rau com

2 quartos. Valor R$510,00. Falar
com Sandra 9993-2131.

• Vende-se apto novo na Estrada
Nova com 2 quartos, sala,
sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor
de R$ 129.000,00. Tr:, 478499-
4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de

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

CASA

• Vende-se casa no Rio Cerro '

II, com 120 m2 em alvenaria,
local alto e plano. Valor
R$120.000,00. Entrada
+ parcelas, direto com o

proprietário. Tel 3058-2999 ou

n08-1727.
'

• Vende-se casa de alvenaria
.: com 92 rrr', sendo dois quartos,
cozinha mobiliada e demais

cômodos. Localizada no

bairro Nova Esperança em

Guaramirim. Valor: 120.000,00
(aceita-se carro na negociação).
Contato: Wagner ou Gil pelos
fones 9210-1415, 9655-8551
ou 9610-4736.

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

• Oportunidade: Vendo casa

próximo ao centro, rua
asfaltada: Rua Adolfo Antônio

Emmendorfer, 1450, bairro
Rio Molha. Terreno com 800

m2, 20x40. 1,5 km Prefeitura,
2 minutos do Centro. Valor

R$95.000,00. Aceito carro
na negociação. Não faço,
parcelamento. Tratar com
Rafael 9948-1648.

• Vende-se casa, em Barra do

Sul, loteamento Baobá, Rua

Perequê, próximo ao posto, 97 ,

m2,3 quartos, sendo 1 suíte,
banheiro social, garagem p/ 2
carros, mobiliada, murada, semi
nova. Valor R$120.000,00 +

prestações de 1 salário mínimo,
aceita-se carro ou caminhonete
no negócio. Telefone 3373-

3511.

• Vende-se casa de alv. com 125 m

com laje, garagem para 2 carros,
3 quartos, sala, cozinha, copa,
portão eletrônico, interfone.
Próximo de Mercado, Faculdade.
R$ 225.000,00. Fone 9919-1152
ou 3376-3089 (após horário
Comercial)

CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se sítio em Tijuca, à 20
minutos das praias de Itapema.
4.700 m", Valor R$ 70.000,00.
Telefone 47 9699-7862.

• Vende-se chácara em Campo
Alegre, sobrado com 200 m", .

tanque de peixe, garagem
com churrasqueira, demais
dependências. 48.000m2• Valor
a combinar. Tel47 9993-9826.

• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro, medindo 240.000m2,
casa mista, ranchos, cercas,
lagoa, água corrente, 6.000
pés eucalipto. Oportunidade
de investimento. 'Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081

SALÂ COMERCIAL

• Vende-se um acervo de uma vídeo
locadora com 689 filmes por
apenas R� 3.445,00. Quem tiver

interesse entra em contato entra

em contato com Gilson pelo fone
473084-0023 ou47 9935-9307 .

• Vende-se Galpão de madeira
quadrada com cobertura de telhas
medindo 120m2• 10X12 p/ retirar
no local em Guaramirim valor a
combinar.Tratar:9122-7190.

• Aluga-se sala comercial, perto
MuseuWeg, 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 quarto p/ pensionista
no centro, livre de água, luz e

internet Valor R$ 300,00. 9123-
5851 Vivo / 9946-3491 Oi.

_1

_ TERRENOS/LOTES
• Vende-se ou troca terreno

comercial com 1.070 metros

quadrados, com área de
mercado com 360 metros 2

, pavimentos contendo 2 Ap.
valor: 740.000,00 venda ou

aluga-se po{1.200,00. Aceito
terreno ou casa no negócio.
Interessados tratar no telefone:
473273-5674 com Dolores ou

Mario.

• Vende-se terreno Água Verde
com 1000 mZ, sendo 600 m2 de
área útil, final de rua, perto da
Samae em Jaraguá do Sul. R$
190 mil. Interessados tratar no
fone: 9953-5554

• Vende-se terreno em

Schroeder - próximo à Marísol,
escriturado, 16x30 m. Telefone

9919-0441.

• Vende-se terreno Rua Alfonso

Nicolucci, Água Verde, 341 m2,
valor a combinar. Tratar 9642-
1720

• Oportunidade: Ótimo
investimento em Schroeder.
Terreno na rua Timbó, (na Rua

da Câmara de Vereadores, próx.
Prefeitura, delegacia, mercado,
correio, escola, posto de

saúde). 390 m", 13x30. Valor
R$150.000,00. Aceito carro na

negociação. Não faço parcelado.
Interessados tratar com Rafael
9948-1648.

• Vende-se 1 terreno na-praia de

Itajuba Barra Velha 'escriturado
e aterrado. R$ 50.000,00 aceita

carro, 500 m do mar Fone

9936-7400.

• Vende-se terreno com

aproximadamente 11 hectares

(143mx800m - 114400 mê). Há
em cima do terreno arrozeira,
ribeirão 'e poço artesiano.

Apenas 1 km da SC 474. Aceita

se casa e carro de menor valor.

Preço: R$ 360.000,00. Telefone
Residencial: 3370-3458/9935-
9307

• Vende-se terreno em Nereu

Ramos, 5 hectares de terra.

Interessados 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.

Interessados tratar no fone:
9979-2017

CHEVROLET

• Vende-se Corsa Sedan Milenium
2002, preto, em ótimo estado,
com ar condicionado, vidro e

trava elétrica, alarme, rodas de
liga, baixa km original, lacrado,
nunca foi batido, pneus novos.
Valor apenas R$ 12.000,00,
abaixo da Fipe! Tratar: 9185-
4615/3376-1378.

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

'

• Vende-se Kadett 98, GL 1.8

gasolina, em ótimo estado.

R$8.000,00 aceito carrode maior
valor (Celta, Ford Ka ou Corsa

Hatch).TeI9226-5009 Antônio.

PEUGEOT

• Peugeot 2071.4 XRSport-
2011/2011- branco 30.000 km ar,

direção, vidros, travas, mp3 player,
rodas de liga. R$ 26.400,00 (preço
FIPE) sem troca. Marcel- ?912-
4880 ou 3371-2106.

• Vende-se Peugeot 206, ano 2010,
4 portas, preto. Único dono.
Entrada de R$1.8QO,00 + 48 x de

R$598,00. Telefone 337q-5591 /
9927-9944Wilson.

VOLKSWAGEN

• Assumo financiamento de Golf
acirria de 2010 ou caminhonete a

diesel. Dou de entrada um Strada
Adventure 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) 9979-040�

, • Vendo Saveiro 2009, completa,
legalizado xênon e rebaixado
aro 16 por R$ 27.000,00, TR:
99317136

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

FIAT

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

CASADEALVENARIA

• 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 Fiesta 1.0 Hatch 2007,
branco, em ótimo estado, 53.000 .

km, original, boa procedência.
IPVA pago até 2014. Abaixo da

FIPE: penas R$16.500,00. Tratar:

9128;5957/3376-0081.
RENAOLT

• 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 escamoteável,
regulagem de som no volante,
manual, air bag duplo.Valor R$
15.000,00. Negociável. Tratar com
DouglasVenturi (47) 9605-6352.

• Vendo Renault Clio sedan 1.0,
4 portas, ar-condicionado, aír-
bagduplo, na corvermelha R$
10.700,00.Fone479917-8753 Tom

OUTROS

_
• Vende-se caminhão Volkswagen
17210, ano 200i toco, graneleiro.
Valor a combínar.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.
• Vendo Scenic 2004Autentique 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 Vande passageiros, ,

2009. Ford trans. Prata, 16lugares.
Valor a combinar. Com serviço
Tratar 3376-1109.

• Vende-se casa deAlvenaria no bairroVIla Lalau contendo: Terreno com 409 rn2, casa
com 138 m2 construída, sendo Dl suíte mais 3 quartos, sala, cozinhamontada com copa
conjugada, 01 banheiro, 01 dispensa. Área de festas aberta com 92m2 contendo banheiro

,churrasqueira e lavanderia, 2 vagas de garagem. Local Próximo a Creche, escola, posto
de saúde e empresas. ValerR$ 550.000,00 negociável, aceita-se trocapor terreno, ,

apartamento e casa demenor valor; pode ser financiada. 'Iratar no 3371-2388 ou 9975-
6t38 com Natal Venruri ou 9605-6352 Douglas Venturi.
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Guaramirim desenvolve
projeto de hóquei indoor
INOVANDO Apesar de olímpica, a modalidade ainda é pouco conhecida no

País. Atleta da Seleção Brasileira, Djeniffer Vasquez tenta mudar esse quadro

Lucas Pavin

Poúco praticado no Bra

sil, o hóquei indoor vem
ganhando espaço em Guara

mirim. Com atendimento nas

escolas São Pedro e Almi
rante Tamandaré, o projeto
"Hóquei e Cidadania" - de
senvolvido desde 2008 pela
professora e atleta Djeniffer
Vasquez - atende em média
60 alunos por ano. Além de
formar talentos no esporte,

o projeto tem o objetivo de
formar cidadãos, onde o alu

no nos treinos se torna mais

humanizado, aprende a tra

balhar: em equipe e sabe lidar
com o próximo, tornando-se
um adulto mais preparado
'para a vida profissional e

pessoal.
Para quem não conhece

muito sobre o hóquei, a mo

dalidade nada mais é do, que o

futebol, só que ao invés de jo
gar com os pés, se pratica com

um taco e uma bola, utilizando
as mãos para 'manuseá-los. O

posicionamento dos jogadores
é idêntico, as questões táticas
são muito parecidas e apenas

alguns fatores diferenciam um

esporte do outro.
O esforço e a dedicação dos

alunos - e da professora - já
vem gerando bons frutos quan
do o assunto é direcionado a

torneios'. INo último dia 16, os
alunos das duas escolas gua
ramirenses obtiveram ótimos

resultados no Campeonato Ca

tarinenseMasculino de Hóquei
Indoor, disputado em Floria

nópolis. Na categoria Sub-H,
osmeninos ficaram em terceiro

lugar, no Sub-17 terminaram

na segunda colocação eno Sub
!LI- sagraram-se campeões.

"As crianças estão muito
felizes pelo trabalho realizado
durante todo ano, que acabou
resultando na. conquista do
Estadual. Como professora, a
felicidade é enorme também,
porque são nessas conquis
tas que você vê o seu trabalho
sendo recompensado dentro
da quadra", afirmou Djeniffer.

OCP17
www.ocponline.com.br

"
As crianças estão muito felizes

pelo trabalho realizado durante

todo ano, quê acabou resultando

na conquista do Estadual.

Djeniffer Vasquez, atleta da Seleção
Brasileira Feminina de Hóquei

PIONEIROS Garotada da Escola São José, de Guaramirim, adotou o hóquei indoor como esporte e começa a colher os primeiros resultados em competições oficiais

Futuro olímpico
,

Djeniffer pode representar o Vale do Itapocu nas Olimpíadas-I6
Assim como Jaraguá do Sul

pode se orgulhar em 'ter um joga
dor defendendo as cores do país
no futebol, Guaramirim também
está muito bem representada no

esporte. Prova disto é que além
de professora, Djeniffer Vasquez
também é atleta da Seleção Bra-:

sileira Feminina de Hóquei e tem
seu nome praticamente certo nas

Olimpíadas de 2016, no Rio de
Janeiro. "A expectativa é muito

grande, porque se trata do maior
evento de esportes do mundo e

é o sonho de qualquer atleta em

participar. Nós da Seleção Brasi

leira, queremos estar lá e brigan
do cada uma pela sua vaga. Falta

alguns anos ainda, mas espero
estar representandominha região

e minha cidade em uma Olimpía
da, aindamais no Brasil, pois será

, ,

I

I

I
.1
I

�
I

uma experiência única e que vou

levar para o resto da minha vida",
disse Djeniffer.
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Mudou quase tudo
na Divisão de Acesso

Lucas Pavin clubes confirmados estive-

rinense da Divisão Especial..
.
Com amudança na fórmula
de disputa, mudou tam-·

bém o primeiro adversário
riam. em pontos corridos, do Jaraguá na competição.
em turno e returno, com os Agora será o Navegantes,
campeões de cada fase deci- no dia 4 de agosto, às 16h,
dindo o título em confronto no Estádio João Marcatto.
eliminatório e jogos de ida A tabela completa deve ser

e volta. Porém, uma delas divulgada em breve.
foi recusada, ao sugerir um Com a reformulação na

confronto
.

eliminatório ao forma de disputa da catego
final de cada: fase. ria profissional, as competi-

A competição segue ções de base - que já teriam'
com a data de início em 4 jogos hoje - também foram

.

de agosto. Porém, agora a alteradas. Os Leõezinhos
final será em 10 de dezem- - estreiam no Catarinense no

bro. Em disputa, uma única domingo, às 131130, no Bota
vaga no Campeonato Cata- fogo, contra o Navegantes.

PONTOS CORRIDOS Ao invés de grupos, competição com

nove equipes terá todos contra todos, em turno e returno

ram presentes na reunião .

.

A conteceu na tarde de Apenas oMaga, únicaequipe
1"\ontem, na sede da Fe- que havia anunciado ser con

deração Catarinense
"

de trária a mudança de regula
Futebol, a terceira e defi- mento, não compareceu.
nitiva reunião para orga- Inicialmente, os dirigen
nização do Campeonato tes decidiram - de forma
Catarinense de Divisão de unânime - pelo retorno

Acesso. A reunião foi con- do Oeste Futebol Clube à
vocada atendendo a uma competição. Em seguida,
solicitação dos clubes, já foi colocada em votação
que duas agremiações ha-· uma nova forma de dispu
viam desistido da disputa. ta. Os clubes apresentaram

Oito representantes de duas hipóteses. Ambas se-
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Natação
Ouatro atletas no Brasileiro

Com início na manhã
de hoje, a equipe Arroz Ur
bano/FME de natação par
ticipa do

\ 29° Campeonato
Brasileiro Infantil de Inver
no, que acontece no parque
aquático do' Corinthians,
em São Paulo. Sob o co-

mando do técnico Ronaldo
'Kiko' Fructuozo, a equipe
jaraguaense compete com

quatro' atletas: Júlia Maria
Ewald e Alberto Marcatto
Filho na categoria Infantil i
eCaroline Bussarello eViní
cius da Cruz, na Infantíl z.

Quatro jaraguaenses representam
a natação do município no Campeonato Brasileiro

BicÍcróss
Em terceiro no Brasileiro

A equipe de bicicross de
Jaraguá do Sul participou
no fim de semana do Cam

peonato Brasileiro da mo

dalidade, realizado na cida-
.

de de São Jose dos Campos
(SP). Com ótimo desempe
nho, a delegação apoiada

pela FME sagrou-se terceira
colocada por equipe e co

locou onze pilotos entre os

oito melhores em suas cate

gorias na competição. Des
ta-que para Kauan Furtado

que foi campeão no expert
17/24 anos.

Bananalama

Promessa de grande evento
A décima edição do Ba

nanalama será realizada
entre os dias 4 e 7 de ju
lho. Segundo o presidente
do clube organizador do
evento, Alisson Siqueira,

PELO ACESSO Ao lado do Blumenau, Inter de Lages (vermelho) e Jaraguá (branco) são considerados favoritos' a edição de 2013 espera

Voleibol

Sub-I7 masculino sobe para segundo no CatarinenSe
O voleibol SUb-16

masculino de Jaraguá do
Sul venceu a segunda eta
pa do Campeonato Cata
rinense. Jogando em Rio
do Sul no domingo (23),
a Marisol/FME derrotou

os donos da. casa, por 3
sets a 1, pela manhã. De

tarde, triunfaram sobre
. Itajaí, por 3 sets a o. Com
os resultados, o time co

mandado por Luiz Car
los Rodrigues da Silva,

o Kadylac, pulou para o

segundo lugar na clas

sificação geral. Ao final
da fase classificatória, os

quatro times de melhor

ranking avançam ao qua
drangular decisivo. O vo-

leibol jaraguaense busca O schroedense Markolf putado em Ibirama. Com

o terceiro título estadual Bercktold, representando 33 anos, Markolf ocupa a

da categoria, onde sob a equipe Troy Lee Designs terceira posição no ranking
a chancela da Associa- ficou com o primeiro lugar nacional e o segundo no Es
ção Desportiva Voleibol na categoria Elite do Cam- tadual. Se próximo compro
(ADV), levantou o troféu peonato Sul-Brasileiro de misso será nos dias 29 e 30,
em 2009 ·�,20it2. t \,' t fJ li. ,I ,,,D(i)wnhill.�O torneio foi dis- , erri Itabirito (MG).

bater recordes. O primeiro
evento ocorreu em 2004.
Desde então, o' Banana
lama é reconhecido pelo
Guinness Book como o

maior encontro de trilhei
ros no mundo.

Downhill

Schroedense é campeão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brasil eUruguai fazem
o clássico sul-americano

Juventu�

Tévezperto
A "novela Tévez" parece ter

chegado ao fim. Segundo o jor
nal argentino "Olé", o argen
tino irá deixar o Mancheste;
City rumo a Juventus de Turim
na próxima temporada. O City
pedia 15 milhões de euros pelo
atleta, enquanto a Juventus

oferecia 12 milhões. O valor,
portanto, deve ser fechado em

algo entre 13 e 14milhões de eu
ros CR$ 38 milhões).

RAFAEL RIBEIRo/eBF

COMPLETOS Luiz Felipe Scolari e OscarTabarez terão
todos os titulares à disposição para a partida das 16h

Tupãzinho e Germano. Porém, atu
almente é a equipe celeste que vem
demonstrando resultados melhores

. em competições oficiais e como de

praxe, sempre é lembrado o "Mara
canazzo" de 1950.

Para esta partida, tanto o técni
co Luiz Felipe Scolari como Oscar
Tabarez contam com seus times

completos. Felipão irámanter a es
calação dos dois primeiros jogos e

começar a partida com: Julio Cesar;
Daniel . Alves, David Luiz, Thiago
Silva eMarcelo; Luiz Gustavo, Pauli
nho, Oscar, Hulk eNeymar; Fred. Já
Tabarez escalao Uruguai com: Mus
lera; Pereira, Lugano, Godín e Cáce

res; Arévalo Ríos, González, Rodrí
guez e Forlán; Suárez e Cavani.

Lucas Pavin

Um clássico sul-americano. Esta.
será uma das semifinais da

Copa das Confederaçõesque envol
ve Brasil e Uruguai, disputando uma
vaga na grande final da competição
sediada em solo brasileiro. A partida
acontece hoje, às 16h, no Mineirão e

será apenas a segundavez nahistória
que a seleção canarinho irá enfrentar
a uruguaia, no estádio mais tradicio
nal de BeloHorizonte.Aprimeira em

. 1965, o Brasil era comandadoporum
técnico argentino - Filpo Nunes - e

todos os jogadores eram do mesmo

clube, o Palmeiras. Na época, a Sele
ção Brasileira venceu tranquilamen
te por 3 a o, com gols de Rinaldo,

RealMadrid

Novo técnico
O Real Madrid anunciou o

técnico Carlo Ancelotti como o

novo comandante para a tem

porada 2013/2014. O acor

do prevê a permanência do
substituto" do português José
Mourinho até junho de 2016 .

Campeão francês na última

temporada pelo PSG, o italiano
mostrou interesse em dirigir o

clube, da capital espanhola. O

acordo foi fechado ontem.
TRANQUILO Felipão terá força máxima hoje no clássico
contra o Uruguai. Vitória garante a vaga da Seleção à final

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato 6riesbach REPÚBllCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DESANTACATARINA

Notas e Protesto Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGlIse, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulos

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

prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 250778/2013 Sacado: BAMAK EQUlPAMEN1DS llDA EPP

Endereço: R MALCASTEW BRANCO 473 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89251-000 Cedente: SENSORVIlLEElEIROAlJIDMACAO llDA Saca
dor. - Espécie: DMI - N'Tltulc: 0000019365 - Motivo: falta depagamentoValor:
R$ 6.801,25 - Data parapagamento: 01/07/2013-Valor total apagarR$7.010,18
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.801,25 - Juros: R$ 138,2� Emolu
mentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:
.R$10,79

- CEP: 89252-5DO Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
. ENJjRGYANDTEL llD Espécie: DMI - N' TItulo: G8D026/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$4.905,08 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagar R$4!993,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.905,08· Juros:
R$ 8,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

AVMARECHALDEODORO DAFONSECA 191 SL4- Jaraguá do Sul-se -CEP:
89251-701 Cedente: BERTA !MOVEIS Sacador: - Espécie:DMI - WTItulo: 92/
NEGOCDOl - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 333,33 - Data para paga
mento: 01/07/2013-Valor total a pagar R$404,97 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 333,33 - Juros: R$ I,DOEmolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$.10,79

Apontamento: 251012/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-5DO Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GLOBAL
ENERGYANDTEL llD Espécie: DMI- W TItulo: G8OO40/4 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.529,09 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagar R$5.614,6( Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.529,09 - Juros:
R$ 5,52 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

. Apontamento: 250865/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANQseo PIERMANN 170 - VilA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-5DO Cedente; BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
ENERGYAND TEL llD Espécie: DMI - N' TItulo: G80071/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 6.472,12 - Data�ara pagamento: 01107/2013-Valor total
a pagar R$6.565,12 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$li.472,12 - Juros:
R$ 12,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250935/2013 Sacado: DISTRIBUIDORA MINAS QUEIJO llDA
ME Endereço: RUA jUNAIDO BOGO 390 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89258-071 Cedente: GRANPADANlADOBRASIL SA Sacador. . Espécie:DMI
- N'Título: D028639 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.902,81 - Data para
pagamento: 01107/2013-Valor total a pagar R$2.032,68 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 1.902,81 - Juros: R$ 53,27 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$16,75

Apontamento: 251013/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
ENERGYANDTEL llD Espécie: DMI- W TItulo: G8OO4114 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.778,56 - Data para pagamento: 01107/2013-Valor total
a pagar R$5.864,39 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.778,56 - Juros:
R$ 5,77 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250807/2013 Sacado: FELIPE TEIXEIRA DE OIlVElRA En
dereço: RUA 25 DE JULHO 1971 SL 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000
Cedente: CONDOMlNlO RESIDENCIALGRANADA Sacador. - Espêcie:DMI
- WTItulo: 060513 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$110,27 - Data para
pagamento: 01107/2013- Valor total a pagar R$I77,07 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$110,27 - Juros: R$1,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 250666/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANClseO PIERMANN 170 - VilA LENZI - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-5DO Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
ENERGYAND TEL llD Espécie: DMI - N' TItulo: G80025/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 7.247,60 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagarR$7.339,73 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.247,60 - Juros:
R$ 12,07 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,.21

•

Apontamento: 250782/2013 Sacado: BAMAK EQUlPAMEN1DS IlDA EPP

Endereço: R MAL CASTEW BRANCO 473 . CENTRO - JARAGUA DO SUL
se - CEP: 89251·000 Cedente: SENSORVIlLE ElEIRO AUTOMACAO llDA
Sacador - Espécie: DMI - N' TItulo: DOOD019366 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 6.801,25 - Data para pagaraento: 01107/2013- Valor total a pagar
R$6.962,57 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.801,25 - Juros: R$ 90,68
Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$1O,79

Apontamento: 251015/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGYAND TEL llD Espécie: DMI- WTItulo: Ga0116/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 7.058,19 � Data para pagaraento: 01107/2013- Valor total
a pagar R$7.145,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 7.058,19 - Juros:
R$ 7,05 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250820/2013 Sacado: J.F TERRAPLANAGEM llDA Endereço:
AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1168 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-702 Cedente: POSTO DE MOIAS GUARAMllUM llDA ME Sacador.
- Espécie:DMI - Nt'Iltulo: 4964 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ BSO,OO -

Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total a pagarR$922,90Descrição dos
• valores: Valor do titulo: R$ BSO,DO - Juros: R$ 2,26Emolumentos:R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 250868/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-5DO Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
BNERGYAND TEL llD Espécie: DMI - W TItulo: G80027/2 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 9.000,05 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagarR$9.095,1l Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.000,05 - Juros:
R$15,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250684/2013 Sacado: BAR E LANQlONETEWEBERPI LIDA

Endereço: CORONEL PROCOPIO GOMESDEOINElRA 1163 - CENTRO - JA
RAGUADO SUL-se - CEP: 89251-201 Cedente: COOPERATIVAAGROINDUS
TRIAL!AR Sacador. - Espécie: DMI - W TItulo: D0288678 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 2.185,33 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagar R$2.261,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.185,33 - Juros:
R$ 5,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 251017/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Suj-_SC
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DlliCOVAL SA Sacador: GET-GWBAL
ENERGYAND TEL llD Espécie: DMI - W TItulo: G80117/2 - Motivo: faltade
pagamentoValor. R$ 9.352,14 - Data para pagamento: 01107/2013-Valor total
a pagar R$9.441,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.352,14 - Juros:
R$ 9,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250908/2013 Sacado: IlNCOLN PEREGO VIEIRA &DA llDA
ME Endereço: RUA BER1HAWEEGE, 1170 - BARRA DO RIO CERRO - Iara
guá do Sul-se - CEP: 89260-500 Cedente: AlJID VlSAO COMERe E INDUST
llDAME Sacador. - Espécie:DMI - N' TItulo: 10-676113 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$1.000,00 - Data parã pagamento: 01107/2013-Valor total a
pagar R$1.0BS,57 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.000,00 - Juros:
R$ 3,DO Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência R$ 22,72

Apontamento: 25087112013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION llDA Espécie: DMI - W TItulo:
GaOI86/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$12.039,72 - Data para paga
mento: 01/07/2013-Valor total a pagarR$12.143,85 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$12.039,72 - Juros: R$ 24,07Emolumentos:R$12,25 - Publicação
.edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250896/2013 Sacado: CORIlLEX IND COM DRCORT DECOR
llDA Endereço: R REJNOWO RAU 520 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente:
ALSATEXI1LllDA Sacador. - Espécie:DMI-N'TItulo: 26814-B-Motivo: falta
depagamentoValor: R$ 514,41 - Dataparapagamento: 01107/2013-Valortotal
a pagar R$586,59 Descrição dos valores.,Valor do título: R$ 514,41 - Juros: R$
1,54 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$10,V9

.

Apontamento: 251019/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO DAYCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGYAND TEL llD Espécie: DMI- N' TItulo: GaOl00/3 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 9.705,39 - Data para pagamento: 01107/2013-Valortotal
a pagar R$9.795,15 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 9.705,39 - Juros:
R$ 9,70 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

� •••••••• - ••••

t:;
••••••••--- ••••••••------------�------------------------------------------�-

Apontamento: 250788/2013 Sacado: MAROO FRANOSCO Endereço: PROE
ANTONIO EST. AYROSO, 312 - NOVABRASlLlA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89252-270 Cedente: SICOOB BLUCREDI se COOP CRED llVRE ADMIS Sa
éador: DA DO MARMORE llDA ME Espécie: DMI -'W TItulo: 515 - Motivo:
falta depagamentoValor:R$ 435,34 - Data para pagamento: 01107/2013-Valor
total a pagarR$512,00Descríçãodos valores: Valor do titulo: R$ 435,34 - Juros:
R$ 0,87 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$.
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 250872/2013 Sacado: R,DA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En
dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION llDA Espécie: DMI - Nó TItulo:
G79933/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 7.199,29 - Data para paga
mento: 01/07/2013-Valor total a pagarR$7.293,74Descrição dos valores: Valor
do titulo:R$7.199,29 - Juros:R$14,39Emolumentos:R$12,25 - Publícaçãoedí
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 20,21

Apontamento: 250638/2013 Sacado: CRICIUMA CONSTRUCOES llDA En

dereço: AV MAL D1l0DORO DA FONECA, 1309 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-701 Cedente: RAFACRIS COM EQUlP lNF L Sacador.
- Espécie:DMI - N" TItulo: 1215 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 65,DO -

Data para pagamento: 01107/2013-Valor total a pagar R$135,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 65,00 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 250901/2013 Sacado: RAFAEL FABRO DE AlMEIDA Ende

reço: RUAANGELO JUllO BARUFFJ 3DO CASA09 - Jaraguá do Sul-SC - GEP:
89258-550 Cedente: CONSTRUJONER CONSTRUTORA LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - WTItulo: 304/14 - Motivo: falta de pagamentoValor: Rt_
1.270,06 - Data para pagamento: 01107/2013-Valortotal apagarR$1.350,47
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.270,06 - Juros: R$ 3,81 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$16,75

Apontamento: 250797/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANOSCO PlERMANN 170 - VilA LENZI - Jaraguá do Sul·se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION llDA Espécie: DMI - W TItulo:
G8005113 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$13.370,51 - Data para paga
mento: 01/07/2013-Valor total apagarR$13.486,22 Descrição dos valores: Va
lor do titulo:R$13.370,51- Juros: R$ 35,65Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 251002/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS L'

Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO, 1890 - JARAGUA FSQU - JARAGUA
DOSUL-se- CEP: 89253-100Cedente:TRIMETAISBAllDA Sacador. - Espé
cie:DMI - N'Titulo: 000146/2-3 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$1.335,40
- Data para pagamento: 01/07/2013- Valor total a pagai' R$1.415,56 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$1.335,40 - Juros: R$ 3,56Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$16,75

Apontamento: 250873/2013 Sacado: RDA<SILVA EQUlPAMEN1DS ME En
dereço: RUA FRANOSCO l'lElWANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA Sacador. GET GWBAL
ENERGY AND TELECOMMUNICATION IlDA Espécie: DMI - W TItulo:
G8OO65/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.056,70 - Data para paga
mento: 01107/2013-Valor total apagarR$6.l48,87 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 6.056,70 - Juros: R$12,1l Emolumentos:R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250645/2013 Sacado: SERGIO FRANOSCO DA SILVA Ende
reço: LEOPOLDO VELOSO, 74,APf204 - VilA.LENZl - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89252-320 Cedente:ABF - AlJID MECANlCA llDAME Sacador. - Es

pécie: DMI - W Titulo: 9213/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 215,00
- Data para pagamento: 01/07/2013- Valor total a pagar R$295,99 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,93Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250862/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En

dereço: RUA FRANoseo PIERMANN 170 - VilA LENZI - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89252-5DO Cedente: BANCO DlliCOVAL SA Sacador. GET-GWBAL
ENERGYANDTEL.llD Espécie: DMI- ,W'Iltulo: Ga0070/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 4.038,83 - Data para pagamento: 01/07/2013-Valor total
a pagarR$4.126,96 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 4.038,83 - Juros:
R$ 8,07 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 250878/2013 Sacado: CUBlCO INDUSTRIA DE MAQUINAS
llDA Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-se -

CEP: 89253-100 Cedente: RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS
llDA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 0292323290 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 6OO,DO - Data para pagamento: 01107/2013- Valor total a
pagarR$6n,39Descriçãodosvalores: Valordo titulo:R$ 600,00 - Juros: R$1,60
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência R$15,94

Apontamento: 250874/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS ME En
dereço: RUA FRANCIseO PIERMANN 170 - VilA LENZl - Jaraguá do'Sul-se
- CEP: 89252-500 Cedente: GETGWBAL ENERGYAND TELECOMMUNICA
TION llDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Tnulo: G8OO19/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 6.038,78 - Data para pagamento: 01107/2013-Valor total
a pagar R$6.l34,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.038,78 - Juros:
R$16,10 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 20,21

Certifioo, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 26/06/2013. Jaraguá do Sul (SC), 26 de junho
de2013.

Apontamento: 250863/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1DS MÉ En

dereço: RUA FRANOSCO PIERMANN 170 - ynA LENZl - Jaraguá do Sul-se
ManoelGustailoGriesbacb1àbelião Substituto
Total de titulospublicados: 30Apontamento: 250909/2013 Sacado: DAlANAPERElRADESOUZA Endereço:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




