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EDUARDO MONTEClNO

Prefeituras e entidades realizam ações
para ajudar famílias carentes, como a do

pedreiro Francisco Zomer, a combater as
temperaturas baixas nesse período.

Economia

Mobilização
da indústria
Fiesc e os sindicatos iniciam a

pressão para que a presidente
sancione a extinção da contribuição
adicional de 10% no FGTS.
LOURIVAL KARSTEN, PÁGINA 15

Evento

Arena em
noite de shows

OCPnoRio
Jornada exige
esforço dos fiéis
Jaraguaenses que estão no encontro
da juventude tem de enfrentar

_

.

filas e andar longos trajetos
para asatividades. PÁGINA 4

Para celebrar os 137 de Jaraguá,
a rádio 105 FM faz evento hoje
com 15 bandas. IngressoMIXé um quilo de alimento.

Codejas será extinta
para evitarmais gastos

SITUAÇÃO Controladoria de' Járaguá do Sul realizou um estudo de viabilidade econômica da

autarquia e, segundo a análise, seria necessário um repasse financeiro em R$ 134 mil
por mês para equilibrar o caixa, além da quitação das. dívidas tributárias. PÁGINA 5

I
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DO LEITOR

Reescrevendo
[araguá do Sul

Jaraguá do Sul faz história, por irradiar um desen
volvimento econômico e um crescimento social

avançado para o Brasil, concentrando referências em

índices de qualidade.de vida, em trabalho e emprego,
em educação e sustentabilidade. Os 137 anos da nossa

cidade é a oportunidade para comemorarmos os nos

sos avanços e repensar nossos desafios!
Melhorar a vida dojaraguaense é muito mais do que

investir na mobilidade urbana, nas questões sociais, na
cultura, na saúde e na infraestrutura; melhorar a vida
do nosso cidadão é gerir com eficiência a nossa cidade,
planejar a aplicação dos recursos públicos, atuar com
transparência e assegurar um ritmo de crescimento e

satisfação compativel com a garra da nossa gente.
O nosso hino canta que aqui "vibra um povo querendo

progresso, crescimento, trabalho e sucesso! De teus campos
abertos em flor, da indústria a todo vapor, brotam rios de
riqueza a sorrir. Para o dia de amanhã que surgir!" Jaraguá
do Sul é assim: Progressista, ordeira, orgulhosa e vibrante.

Sou jaraguaense com muito orgulho e a cada dia
trabalhamos com afinco por esta terra que é nossa e

amamos! Comemorar os 137 da nossa cidade na con

dição de prefeito me engrandece, mas me tráz muitas
. responsabilidades; . responsabilidades estas, que ao

lado de cada um, com a participação e o empenho do
meu povo, vou honrar a cada instante deste período.

Portanto, é preciso celebrar o aniversário da vibran
.

te Jaraguá do Sul, mas também é hora de retomarmos
os nossos sonhos, é este o presente que eu quero dar!

Parabéns, Jaraguá do Sul!

• Dieter Janssen, Prefeito de Jaraguá do Sul )

"

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 934
02 - 03 - 04 - 08 - 09
1 O - 11 - 14 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

.

QUINA
SORTEIO Nº 3245
27 - 46 -52 - 64 - 75

COTIDIANO
. Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQ redacao@acorreiodopovo.com.br
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Inscrições abertas
As inscrições para a 7a Conferência Munici

pal de Assistência Social estão abertas até o dia
10 de agosto. Elas devem ser efetuadas no site
do Município de Jaraguá do Sul - www.jaragua
dosul.sc.gov.br - onde também está disponível a
programação do evento. A conferência é voltada
a gestores, trabalhadores e usuários do Sistema
Único de Assistência Social, (Suas), trabalhado
res de,outras políticas públicas, instituições não

governamentais e comunidade em geral. A con

ferênc�a: será realizada nos dias 7 e 8 de agosto.

COMENTÁRIO

Mentirfaz bem
Mentir faz bem? Faz, mais das

vezes, faz. Nada mais detes
tável do que aquele tipo de amiga
que diz o pensa, diz na lata. E esse

tipo insuportável enfatiza seu ran
ço: - Ah, eu digo mesmo, se não

gosto digo na cara, não consigo
mentir! Não é mentir, sua grossa,
é poupar pessoas de uma palavra

. que em nada a vai ajudar, palavra,
frase, juízo de valor, o que for.

Acabei de ouvir um sujeito
dizer que não gostou do corte de
cabelo que a namorada acabou
de fazer mas que não disse nada
a ela, pelo contrário, disse que
lhe ficou bem. Pô, a guria não
deve deixar esse sujeito escapar,
ele revela sensibilidade e bom
caráter. A maioria dos homens
critica a mulher quando ela cor-

ou nos dão os melhores prazeres, é

importante sabermentir. Marido
e mulher que não mentem um ao

outro, mentiras saudáveis, quero
dizer, não irão longe nesse conví
vio, vale para os relacionamentos
no trabalho. Minta sem pudores
para deixar uma pessoa feliz,
para devolver-lhe a esperança,
para reafirmar uma boa certeza.

Imagine um médico que de cara

mate a esperança de um cliente,
de um paciente ... Aliás, é muito
burro matar.a esperança de uma

pessoa, seja no que for, a vida
é plena de "milagres, de fatos
que nunca podiam acontecer e

acabam acontecendo... E para
terminar esta conversa, leitora,
você está ótima hoje. Ah, e não
estou mentindo ...

lUIZ CARLOS PRATES

ta o cabelo, e mesmo que o corte

tenha ficãdo ótimo .

Esse tipo de postura, mentir
uma saudável mentira-ou dizer na
cara da pessoa que ela está horrível
com aquela roupa, revela ínequívo
camente a personalidade da pessoa.
Revela um bani colega, amigo,
amiga, ou um. traste humano.
'Esses últimos tipos precisam
ser deixados de lado, que vão ser

grossos nos quintos ...
Nocasamentoenolocaldetraba

lho, ambientes que nos consomem

• Fidelidade
A discussão entre os amigos, entre uma caipira e

outra, era sobre ser fiel ou infiel. Entrei na conversa.

Joguei água na fervuramentirosa, garanto que não há
fidelidade, o que há é medo de ser infiel, das conse

quências da infidelidade. O que há é o medo de ser

descoberto ou o medo dos sintomas do sentimento de

culpa, que no homem pode até mesmo determinar a
impotência. A maior bobagem é alguém dizer que é

impossível gostar ou amar mais de uma pessoa, hipó
critas. O que há é desejo total de posse por uma pes
soa, o que a leva a pensar que é fiel. A verdade é um
"causo" sério que a vida nos conta sem rir...

• Vidas
Todo homem que deseja, ou diz querer, equilibrar

vida profissional e vida familiar não irá longe, bah, vai
ficar pelo caminho ... E essa é a razão por que as mu-

lheres não costumam ir muito longe dentro das hie
rarquias profissionais, para elas é quase mandamento
darmais força à vida familiar que à profissional. E isso
lhes depõe contra salários maiores e mais investimen
tos de parte das empresas que as contratam. E quando
uma 'mulher anda na contramão dessa tendência, õ
mercado não lhe costuma acreditar...

• Falta dizer
Você não tem voz ou tem voz de vizinho gripado?

Escreve letras de músicas que mais parecem papel...
usado?Toca mal U_!l1 instrumento e dança como um
prejudicado dos movimentos? Ah, então você tem

todas as possibilidades de ser um sucesso na moder
na música popular brasileira, opa, quis dizer entre
os tais nauseabundos "sertanejos" de hoje. E, claro,
vai tocar em todas as rádios que andam por aí. Baita
sucesso! Credo, que nojo dessa cambada!

ABRIU O BLCO
Essa jovem corujinha ficou
bastante nervosa com o

movimento de pessoas perto
de um posto de saúde, em
Guaramirim. Apesar da gritaria,

. ninguém incomodou li ave, que
depois voltou ao seu sossego.

137anos

Desfile de aniversário
As comemorações dos 137 anos de bes e Sociedades de Tiro do Vale do

Jaraguá do Sulserão realizadas ama- Itapocu (ACSTVI) que participaram
nhã de manhã, no tradicional desfile _ das edições da Schützenfest, festa
cívico com entidades representativas do atirador, que neste ano chega a

do município. O evento inicia a par- sua 2Sa edição. Também serão ho
tir das 9 horas, na Avenida Getúlio menageados a primeira rainha da
Vargas. São esperadas 40 instituições Schützenfest, Sonéia Hamburg, e

no evento. Por causa do ato, as ruas o primeiro presidente da Comissão
Pastor Ferdinand Schünlen e Tufie Central Organizadora do evento,
Mahfud estarão 'interditadas para o Balduíno Raulino. NQ período da

tráfego de veículos até o fim do des- tarde, representantes de cinco et-'

file. No ato solene, além da presença nias de associações, ligas, centros
de autoridades, haverá a participação e movimentos da cidade - germâ
da BandaMusical do 620 Batalhão de nica, africana, italiana, polonesa e

Infantaria de Joinville e do Coral do húngara - promovem, no espaço da
Centro de Convivência do Idoso: A Fundação Cultural, até as 17 horas, o
programação também conta com ho- "Encontro das Etnias". Haverá apre
menagem a 30 Associações dos Clu- ,sentações culturais e gastronômicas.
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CHARGE EDITORIAL

Ajudapara conseguir
·

�d·maLSc -me' > LCOS >
-

A Prefeitura de Jaraguá do Sul tomou
1"\a atitude certa ao aderir 'ao programa
Mais Médicos, do governo federal. Agora,
o

:

município espera a confirmação desse
beneficio. Ele garante um apoio financeiro
às cidades que sofrem com a dificuldade
tontratar profissionais para atender na

rede pública. O governo federal oferece
uma bolsa salário de R$ 10 mil por cada'
médico a ser contratado, além de bene
fícios.A prioridade é atender as cidades
mais carentes e que também tem difi
culdades em atrair especialistas.

Omaior risco deJaraguá do Sulem-não
ser aceita é o alto índice de desenvolvimen
to humano. Ele é uma referência quemede
a prioridade dos municípios que terão os

primeiros benefícios concedidos.
-

Com.uma carência de profissionais na
saúde, Jaraguá do Sul não poderia dar as
costas a essa possibilidade de ajuda do go-

-

vemo. A Prefeitura busca nesse programa
quatro médicos. O número não resolve o

problema herdado pela atual administra
ção e que prejudica o atendimento da po
pulação, mas pode ajudar a amenizar essa
carência. Caso o município não s�a con
templado com o programa federal, pelo
menos não poderá se frustrar de não ter
tentando esse apoio.

"
Jaraguá do Sul tomou a atitude

certa ao aderir ao Mais Médicos.

A solução da faltade médicos está no
novo concurso público e no reajuste da

categoria. O aumento está sendo estuda
do pela Secretaria de Saúde e a seleção
para aumentar o quadro funcional será
realizada em agosto.'

Informações: 47 3373 ..0303 � www.fml05.�orq""r

mO-Fale conosco
-

..' -'
'.

r
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Feriado

Serviçosde
plantão em Jaraguá

.

Apesar do feriado, o Pronto Atendimento do
Czerniewicz (Pama 1) eos serviços '24 horas da

prefeitura estarão em atividades. As pessoas in
teressadas em saber quais atendimentos éstarão

.

em plantão devem acessar o sitewwwjaraguado
sul.sc.gov.br e também na página oficial do face
book, facebook.com/prefeituradejaraguadosul,

Social
Noite de Sopas

Os ingressos para a tradicional Noite de Sopas,
promovida pelo Círculo Italiano, estão à venda. O
evento aconteceno dia 2 de agosto, na sede da entida
de. Serão servidos quatro tipos de sopa no evento. Os
ingressos custam R$ 20 (adultos) e R$ 15 (crianças).
Reservas nos telefones: 3370-8636 ou 3275�1492.

Incentivo

Prêmío de inovação
Estão abertas até 9 de agosto as inscrições para o Prêmio

.

Brasil-Alemanha de Inovação 2013. O concurso foi Criado pelo
Departamento de Inovação e Tecnologia da Câmara Brasil-Ale
manha (AHK) e tem éomo objetivo identificar e reconhecer os
esforços de inovação realizados por�mpresas. Podem concorrer

ao prêmio empresas brasileiras ou alemãs instaladas no Brasil.
Os industriais interessados em concorrer ao Prêmio de Inovação
podem se inscrever no site www.ínobrasílalemanha.com.br.

"�

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio doPovo utilizapapelproduzido apa',nr de
fontes renováveispresenxmdo asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitõr.

o bom da visita do

papa Francisco
ao Brasil
é que as

autoridades
brasileiras

podem
aproveitar
para se

confessar.
Eduardo Paes,
prefeito do Rio de

�

Jane_iro, na
IstoÉ.

25 de Julho
Baile de Aniversário
A Sociedade Recreativa Desportiva 25 de Julho promove hoje o

Baile deAniversário. Animação será da banda DanúbioAzul. O iní
cio está previsto para ÇlS 231130. As primeiras 200 pessoas ganharão
uma cerveja e as 500 primeiras pessoas ganharão um ingresso para
o Baile doAtirador que acontecerá sábado dia 27no ParqueMunici
pal de Eventos. Ingressos a R$ 10. Informações: 3376-1003
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Via sacra pelo Rio de Janeiro
FOTOS NATÁLIATRENTINI

-

APRENDIZADO

-Jaraquaenses que
participam (ta Jornada da

Juventude têm de enfrentar

filas e longos trajetos
-,

A presença dos jovens" jaraguaenses.
1"\na Jornada Mundial da Juventude
está sendo urna experiência valorosa.
Parte do aprendizado vem da situa

,

ção extrema de estar fora de casa, com

pouco conforto, vivendo a verdadeira

peregrinação. "A acolhida dos volun
tários foi importante, não sabíamos
como seria, mas já tinha me prepa
rado pará enfrentar qualquer situa

ção", ressaltou Renato Volpi, 25 anos.

Para a peregrina Susane Deters, 16
anos, aprimeira noite noRio de Janeiro
foi o início de urna grande experiência
de vida. JUnto com a irmã, a jovem veio
de ltuporanga para seguir viagem com

o grupo da Paróquia São Sebastião. A
visão de urn lado diferente da 'Cidade
Maravilhosa' já trouxe impacto.

"A gente espera chegar e ver tudo
aquilo, o mar, o Pão de-Açúcar, mas aí
a gente percebe que a cidade não é só

,

isso", comentou Susane. A chegada ao'

alojamento aconteceu só por volta da
meia noite de segunda-feira. Enquan
'to urn dos ônibus seguiu para Vargem

'

Grande, o outro ficou no bairro Paci
ência. A localidade fica na Zona Oeste,

-,- considerada de classe média baixa. Até

chegar à famosa praia Copacabana,
onde ocorrem algumas atividades da
JMJ, 'é preciso' enfrentar mais de urn

hora de viagem de trem, desembarcar
na Estação Central do Brasil e seguir
mais urn trecho demetrô.

Os jovens foram divididos. Os me
ninos alojados em urna escola próxima -

a Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Um grupo de meninas foi para a escola
Moinho Feliz, enquanto as outras foram

para a Casa de Recuperação do grupo
católico Maranathá, Para todos a reali
dade é a mesma, colchonetes, sacos de
dormir, banho frio: tudo compartilhado
com pessoas de outros estados.

Até o final da semana, muitas ou

tras adversidades precisarão ser en
frentadas. Mais horas. em transporte
coletivo lotado, longos trechos percor
ridos a pé com a mochila nas costas,
descoberta de novos lugares. Mas tudo
com alegria e energia. "Estamos aqui
para sermos verdadeiros peregrinos,
todos são iguais, estão com as mesmas

dificuldades, isso que vai nos transfor

mar", finalizou Susane.

Jaraguaenses estão hospedados numa escola; em Paciência, Zona Oeste do Rio

Acolhimento
caloroso

Missa de abertura
emocioná católicos

O primeiro "ato oficial da- Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) aconteceu
no final da tarde de ontem em Copaca
bana. Marcada para iniciar com apre
sentações musicais às 16 horas, jovens se

dirigiram para o local durante todo o dia.
A acolhida aos peregrinos começou com

a chegada da Cruz Peregrina e do ícone
de Nossa Senhora, símbolos do evento.

A celebração foi presidida pelo Arcebispo
do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tem

pesta e foi seguida de urna homenagem
aos papas da

-

Igreja. Milhares de pere
grinos tomaram as ruas, em uma verda
deira procissão rumo ao palco montado
na praia. A programação rompeu a noite.
A emoção ao chegar ao evento foi gran
de para muitos peregrinos de Jaraguá do
Sul. Emer Almeida, 29 anos, caiu em lá

grimas ao ver o cenário, com luzes, som..
bandeiras, balões infláveis. "Nos senti
mos abençoados por estar aqui e quere-

. mos agradecer", disse.

Caminhadas
Primeiro oficial da Jor-

-nada Mundial da Juven
tude. Com o grupo de pe
regrinos da' Paróquia São

,

Sebastião, o dia foi de longas
esperas e caminhadas. Há

"

Um grupo de mais de 60 jaraguenses
parou no bairro de Santa Cruz para reti
rar os 'kits peregrino'. A fila era longa, o
cansaço da viagem maior ainda: O gru
po logo se espalhou pela rua, .à espera.
Com prontidão, a família da carioca Etel

Monteiro, 29 anos, abriu as portas de
casa para os jovens. Acolheu, aos poucos,
cada um na própria sala. Ofereceu água,
biscoitos, urn cafezinho. "Ficamos muito
felizes de participar desse momento his
tórico para a cidade e para o País. Nos
enchemos de alegria por receber vocês

para esse momento de transformação
para todos os jovens, inclusive para os

que não são Católicos", destacou.
'

Demora,
na entrega

Clíma de alegria Os líderes dos ônibus pre-
.

cisaram enfrentar uma fila de
As bandeiras de diferentes rtaciona- ,

seis horas para receber os kits
lidades estão espalhadas por todo lado.

'

peregrinos na segunda-feira,
Junto, o símbolo da Jornada Mundial no ponto de distribuição do
da Juventude aparece em cada canto do bairro Santa Cruz. A demora
Rio de Janeiro. Nas estações de trem e foi por causa do trânsito lento,
metrô, nas ruas, em placas e outdoors. As decorrente da chegada do Papa
manifestações acontecem o tempo todo. Francisco na Capital flumi
Entre os peregrinos, independente da nense. O Carro-forte carregado
nacionalidade, e do povo carioca. Alguns com os cartões alimentação
abanam dos ônibus, outros buzinam ao e transporte, que funcionam
passar de carro. Tem-até alguns que ti- com sistema de débito, ficou

, ram fotos com os jovens para eternizar preso na área central durante
o momento vivido pela cidade. cerca de 4 horas.

mais de 12 horas acordados,
conseguimos ver pouco,
apenas urna breve passa
gem pela Feira Vocacional;
na Quinta,da Boa Vista; 'no
'início,ilitmallhã. = .

"

:""'
..

O metrô é o principal meio de transporte usado

para se deslocar do bairro às atividades .da JMJ

Haja paciência!
Acsemana ainda segue para procurar lugares para

com urna programação almoçar, quando
_

mal co

cheia, mas a viagem até ago- nhecemos a cidade. Paciên
ta foi reduzida a paciência,. cia para enfrentar as filas de

que coincidentemente é o retirada de tíquete demetro.
nome dobairro quenos aco- Paciência para continuar
lhe. No Rio tem de ter paci- .

caminhando. Mas tudo é
ência para chegar até o cen- superado com bom hurnor,
tro em mais de urna hora de 'e encarado como parte da
viagem pelo trem. Paciência experiência pelos jovens.
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Codejas deve mesmo ter fim
PREJuízo Companhia precisaria faturar �

R$ 134 mil ao mês para equilibrar contas

Carolina Veiga
"

NãO vejo outro cami
nho para a Codejas

a não ser. a extinção". É
dessa maneira, categó
rico, que o secretário de

Administração e Finanças
de Jaraguá do Sul, Sérgio
Kuchenbecker, define a

situação da estrutura. A

afirmação foi dada após
a Controladoria do muni

cípio realizar um estudo
de viabilidade econômica

para avaliar a possibilida
de de manutenção ou não
da Companhia de Desen
volvimento.

Para aliviar a situação
da empresa de economia
mista - 99,96% do capi
tal pertence aomunicípio
- foi aprovado na última
semana na Câmara de
Vereadores o repasse de

R$ 120 mil. "O valor deve
ser utilizado para o paga
mento dos encargos dos
funcionários e de impos
tos. Só para os tributos em

atraso, são cerca de R$ 40
mil", afirma o controla
dor, José Dalmarco Filho.

O gerente administra
tivo e financeiro da Co

dejas, Sérgio Francener,
diz que ainda não recebeu

orientações oficiais sobre
como o dinheiro deve ser

utilizado. Contudo, ele
admite que o déficit na re
ceita fez com que impos
tos federais não fossem

pagos. "Sem o pagamento
destes. tributos, não po
demos emitir as certidões

negativas, o que impede
a participação da Codejas
em licitações", relata.

Francener explica que a

dificuldade da empresa de

ganhar licitações acentua
os problemas financeiros.
Os preços praticados pela
companhia estão acima
do mercado. "Estamos sob

fiscalização do Tribunal
de Contas e 100% do nos

so preço é tributável. Isso
acaba elevando nosso va-

COFRE PÚBLICO Para João Neto, que trabalha há 12 aROS na Codejas, O fechamento pode ser a melhor saída

lor e não nos permite ser

competitivos", argumenta. �-�--

Para contratar os ser-

� C·ASSIUSviços de um pedreiro da '

.

.

.

.

Codejas, é necessário de- ..
.

sembolsar R$ 18 por hora. CORRETORA DE SEGUROS .

Já para um auxiliar de ser
viços gerais, o valor não é
inferior a R$ 14 a hora.
Para equilibrar o preço
cobrado com as despesas
existentes na empresa, o

ideal seria duplicar o va

lor cobrado. "Pelas despe
sas que a empresa possui
para se manter, o valor

-por hora deveria ser, mais
ou menos, de R$ 32", ex
plica Dalmarco.

Funcionários admitem
. dificuldades da estrutura

Para João Ferraz Neto,
de 58 anos, a Codejas já de
veria ter fechado as portas.
Segundo ele, que trabalha
como motorista há 12 anos,
a situação econômica da'
companhia sempre foi pro
blemática. "Entrou e saiu
diretor e ninguém deu jeito
nisso aqui. Os funcionários
nunca receberam um au

mento sequer", pontua.
Já Sérgio Francener, que

está na companhia há 18

anos, diz que o clima entre

os corredores é de insegu
rança quanto ao destino dos

funcionários. "Não há medo
de demissões. Mas, não se

sabe qual será o destino dos
22 funcionários. A estrutu

ra vem sendo enxugada ao

longo dos anos e, ainda não
temos quem responda por
ela", afirma.

Segundo Francener, do
modo como a empresa vem
sendo conduzida ao longo
dos anos, o mais viável é o

fechamento. "Ela deu re

sultados positivos apenas .

no começo. Do jeito que a

coisa está, o melhor seria

fechar", concluiu.

Você, tranqullo.

(47) 3370-0212

Uma alternativapara
manter portas abertas

Segundo o controlador,
JoséDalmarco Filho,para não
fechar, a Codejas precisaria,
pelo menos, igualar a equa
ção entre despesas e receitas,
aumentando a receita em R$
134milmensais" hoje amédia
com serviços é de R$ 11,4 mil

Maior receita vem da venda de saibro
Uma das principais

receitas da Codejas é obti
da por meio da venda de
saibro para a Prefeitura. A
atividade equivale a cerca

de R$ 261,5 mil da receita
bruta do primeiro trimes
tre de 2013. De acordo
com Sérgio Francener, no
último pregão ganho pela

companhia, o saibro era

vendido a R$ 9,50 o m-'.

O preço só ficou abaixo
do mercado porque a Pre
feitura ficou responsável
por extrair o macadame
da saibreira e transportá
lo até o destino. A Codejas
não possui o maquinário
necessário para entregar o

produto.
De acordo com o le

vantamento realizado
pela Prefeitura, o valor
cobrado pela companhia,
para fornecer o material
juntamente com a mão
de obra, seria 10,48% su

perior ao valor praticado
pelas demais empresas.

Uma alternativa, segundo ele,
seria manter apenas a venda
de saibro. "Eliminar a pres
tação de serviços como jardi
nagem, construção civil ou

pintura e deixar a empresa
apenas com a venda do sai-

.

bro seria uma saída", diz.

Segundo o controlador do

município, José Dalmarco
Filho, a diferença repre
sentaria um custo anual
de R$ 225.600,00. "Para
a Codejas entregar o sai
bro para a Prefeitura, pa
garíamos R$ 19,82. O pro
duto das demais empresas
custa R$ 17,94", explica.

• Folha de pagamento mensal

(com férias e 130 salário):
R$ 85.986,00. Deste valor
R$ 56.583,00 é destinado, ao
pagamento dos servidores

que atuam na produção. A
companhia conta com 26
funcionários. Quatro estão
afastados por aposentadoria
ou para tratamento de

doenças. Dos 22 restantes,
apenas dois atuam no

administrativo.

• Receita bruta do 10 trimestre:
• Realização de serviços:
R$ 34.339,00
(R$ 11.446,00 mensais)

ii Demonstrativo de resultados:
• Período de Jan/Fev/
Mar/2013:

• Receita bruta total:
R$ 295.826,00

- Com saibro: R$ 261.487,00
- Com serviços: R$ 34.339,00
• Tributos sobre a receita: R$
77.314,00

• Receita Líquida: R$
218.512,00

• Custo dos produtos vendidos
(CPV): R$ 332.600,00

• Resultado/Prejuízo: R$
114.088,00 (equivalente
a 52,21% da receita do

Codejas no período).

• Dívidas
• Até 16/5: R$ 531.646,70
• Fornecedores: R$ 58.629,39
• Tributos diversos pendentes:
R$ 134.022,39

• Principal: R$ 105.250,46
• Juros: R$ 7.955;84
• Multa: R$ 20.816,09
• Tributos de anos anteriores

parcelados: R$ 338.697,92

*Dados da análise de Viabilidade Econômica da Companhia realizada pela Controladoria do município.
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PLENAR O
Pauta do servidor público
Depois de avançar nas negociações

sobre o pagamento de insalubri
dade e periculosidade, com novo laudo

.

entregue nesta semana, Sindicato dos
Servidores Municipais (Sinsep) e gover
no de Jaraguá do Sul devem fechar acor
do até sexta-feira em torno dos últimos
detalhes sobre o Estatuto do Servidor.

Logo depois, o texto será enviado para

EM FOCO
Prefeito Dieter Janssen deve

apresentar nos próximos dias ao

diretor da Canarinho, Décio Bogo, o
projelo que implanta ônibus circulares
na região central. A proposta é dar
mais agilidade ao deslocamento.

.. .. .

Dieter também tem cobrado

resposta do Ipplan. Quer estudos que
indiquem onde deve ser construída
a terceira, a quarta e a quinta ponte

desta gestão. A primeira já está sendo

projetada, é a do Rau, e a segunda
fica perto do Motel Kalahari.

.. . ..

O PP Jovem agendou para o dia 10
de agosto uma feijoada. Os ingressos
estão sendo vendidos por R$ 15. O

organizador é o presidente do Procon,
Luís Fernando de Almeida.

'Iransporte coletivo
Balanço da audiência pública sobre

o transporte coletivo em Guaramirim
foi positivo. Além da participação do

prefeito Laura Frõhlich (PSD), dos ve
readores e de representante da Canari

nho, pelo menos 12 associações de mo
radores se fizeram presente. A proposta
é levantar solicitações de melhorias e

terminar o processo com novo edital de
concorrência pública para o sistema.

Relatório
apreciado

Relatório sobre o sistema de

transporte coletivo em Jaraguá
do Sul, elaborado pelo procura
dor Raphael Rocha Lopes, deve
ser colocado para apreciação hoje
durante reunião da Comissão

Especial. Multa pelo descumpri
mento de prazos e a necessidade
de um novo terminal são alguns
dos pontos em destaque.

apreciação da Câmara de Vereadores.
No ano passado, o projeto chegou a ser

protocolado pelo Executivo, mas foi re
tirado da pauta para não ferir a Lei Elei
toral. Um dos impasses é sobre os adi
cionais para quem faz pós-graduação,
mestrado e doutorado. Na proposta do
governo, o aumento só deve ser conce

didopara quem busca especialização na

área para qual foi concursado, evitando
o desvio de função. Depois de selar acor
do em torno do tema, governo e Sinsep
começam a discutir o novo Plano de Car

gos e Salários. Outra proposta é de que os

servidores tenham uma espécie de pauta
permanente, um canal de diálogo aber
to, podendo apresentar mensalmente
suas sugestões e reivindicações.

Virada demesa no PSD
" Insatisfeitos com a confirmação de Cecília Konell para presidência da Comissão

Provisória do PSD em Jaraguá, Carione Pavanello e José deÁvila levaram para o

secretário de Agricultura, João Rodrigues, ontem, reivindicação para que Jeferson
Oliveira assuma a sigla. Jeferson também participou da reunião. O temor é que com
Cecília na presidência as decisões fiquem nas mãos de Ivo Konell. Caso não sejam
atendidos, os dois vereadores podem pedir desfiliação do partido.

Eleições do PT
Depois de a proposta de consenso

ser defendida por algumas lideranças,
com o nome de Marcel Salomon para

presidência do PT, na noite de segunda
feira uma reunião do diretório avaliou
outras possibilidades. Uma delas é a

candidatura de Fernanda K1itzke para o
comando do grupo. Foi ela a responsá
vel por costurar a aliança bem sucedida
com o PP e levar os petistas pela pri
meira vez ao governo. Outra questão le
vantada é a necessidade de participação
dos jaraguaenses no diretório estadual.
O assunto será tratado com Claudio

Vignatti nesta quinta-feira.

Uma saída para os

servidores da Codejas
Os vereadores Jair Pedri (PSDB), Arlindo

Rincos (PP) e João Fiamoncini (PT), acom
panhados do procurador Raphael Rocha

Lopes, se reúnem com o advogado Ricar
do Pedro Bom Filho, hoje, para conhecer o

projeto que transformou a Companhia de
Desenvolvimento e Urbanização de Joinville
(Conurb) no Instituto de Transporte e Trân
sito (Ittran). Os parlamentares buscam in

formações a respeito do processo de transpo
sição, que transformou os 150 funcionários
da companhia em estatutários. Se for viável,
um projeto semelhante pode beneficiar os 22
servidores da Codejas.

Ninho tem novo endereço
Além de participar da plenária daAcijs, na noite de segunda-feira, o deputado federal

Marco Tebaldi também aproveitou a estadia em Jaraguá do Sul para prestigiar a inaugu
ração da nova sede do diretório tucano. O ninho foi transferido para Rua Juli Tavares, 80 ..

QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013

Sobraencanrinhada
Já está na Secretaria de Administração

ofício que indica o repasse de R$ 2,7 mi
lhões de sobras do Orçamento da Câmara
para Prefeitura de Jaraguá. O dinheiro deve
entrar na conta nos próximos dias e será en
caminhado às Secretarias de Obras e Saúde.

Ponte interditada
Ponte Velha, na divisa entre Guarami

rim e Jaraguá, foi interditada ontem em ação
conjunta da Defesa Civil dos�dois municí
pios. O usuário que utiliza o trajeto para se

deslocar terá que pegar a BR-280. Vereador
Charles Longhi (PMDB) lembra que há dois
meses apresentou indicação pedindo a re

vitalização da estrutura.

Denúnciaarquivada
_

Procurador de Justiça, Durval Amo
rim, decidiu pelo arquivamento de um

procedimento investigatório aberto pelo
Ministério Público contra o prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB).
A denúncia era de que Tamanini teria
vendido um terreno, na Rua Padre
Vicente, onde funcionava a garagem
de veículos da Secretaria de Obras,
abaixo do valor de mercado. Segun
do parecer do procurador, o processo
ocorreu dentro da legalidade e o pre
ço, R$ 350 mil, foi apontado por uma
Comissão de Avaliação.
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Banda revive Creedence no palco
A banda cover Creedence Live Brasil apresenta um show de tributo ao quarteto californiano

neste sábado, no Centro Cultural da Scar. No repertório estão os clássicos que consagraram o

Creedence ClearwaterRevival nas décadas de 60 e 70. Os ingressos estão à venda na secretaria
da Scar e custam R$ 40 e R$ 20 para estudantes e pessoas acima de 60 anos.

oCORREIODO PO\O QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013

Repertório sertanejo na Arena
AGITO Rádio 105 FM promove hoje festa, com a participação de 15 bandas, para comemorar o aniversário de Jaraguá do Sul

Bárbara Elice sobem ao palco Léo e Junior, Fred e

Gustavo, Téo e Edu, Regy e Nando, Ro
gério Magrão e Banda, Italo Fernandes,
Tuta Guedes, Rodrigo Valentin, Maiara
Coelho, Marcelo San e Tony e Thiago.

São esperadas dez mil pessoas na

Arena Jaraguá. A organização do evento
estima que 80% dos ingressos já tenham
sido retirados. Os pontos de troca são
Posto Mime Matriz, Fundação Cultural
e na 105 FM, em Guaramirim. A sede da
rádio. fica na Rua João Butschardt, 210,
Centro.

A noite de hoje será aquecida dentro
..l'1Arena Jaraguá. Em comemoração
ao aniversário de 137 do município, a

rádio 105 FM traz 15 bandas sertanejas
para embalar o público da região. Ama

ratona de shows terá início às 19h. Os
ingressos custam um quilo de alimento
não perecível.

Os destaques da noite são Gian e

Giovani, Marlon e Maicon, Conrado e

Aleksandro e Garotos de Ouro. Também

O QUÊ: Shaw sertanejo de
aniversário de Jaraguá do Sul

QUANDO: hoje, apartir das 19�
ONDE: Arena Jaraguá .

QUANTO: O ingresso custa
um quilo de alimento e deve ser
retirado nos pontos de troca (veja
texto acima).
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Ecomo uma sombra de algo que não se

sabe o que é. Estranho o medo sentido

quando se começa a ouvir que a população
deve fazer estoque de lenha, água, se
abrigar e tomar outras providências .

para enfrentar o fenômeno do frio que
chegará nos próximos dias. Assim como

Katrina, de alguma' forma, amenizou o

nome de furacão, talvez um nome doce
como Carolina, Maria ou Lorena pudesse
atenuar, ao invés de pronunciar Geada
Negra. Pois bem, eu fiz o que mandaram.
Tem estoque de mantimentos para dias.
Tem também planejamento, estratégias
formuladas para imprevistos trazidos pelo
frio polar. Só não tem um esconderijo
secreto, caso a Geada resolva invadir as
casas e nos engolir vivos.
Era 1980. Eu tinha 6 anos e uma franja
torta colada na testa, o que me tornava uma
garota engraçadinha. Vi a neve pela primeira
vez. Foi só naquele dia, depois nunca mais.
Tem coisas que são assim mesmo na vida,
só se vê uma única�jnesquecível vez. A casa

cheirava a feijão. O vapor da panela invadia
cadá canto, se debruçava sobre nosso olfato,
embaçava os vidros. Tornamo-nos espiões
de vidraças úmidas durante horas, todos,
os sete moradores daquela casa de meninas'
de cabelos longos e negros que abrigava
violetas na janela. As aulas foram suspensas.

• Éramos crianças que não pensavam no

futuro porque não sabiam que ele existia.

Naquele dia levantamos da cama tarde. As

palavras já perderam a cor, desbotaram
com o passar dos anos, mas é possível
que quando vieram nos chamar, na porta

<'

do quarto, para ver o espetáculo, tenham
dito "Meninas, levantem, venham ver a

neve!" Corremos. Atropelamos quem já

Clique animal

Elyandria Silva · Escntora

" eliandriaas@yaboo.com.br

estava apreciando. Colei a testa no vidro
gelado. O punho do pijama encostando à

I

moldura da madeira da janela. E então,
lá fora, era uma imensa fábrica de flocos
brancos. Aquela neve toda. Uma coisa tão
linda de se olhar. As emoções petrificadas.
Todos se olhavam. Os pequenos
comentários. Os sorrisos de dentes
gelados. Uma tecelagem de um Deus,
que também devia ser branco, cobrindo
tudo de cristal. A grama, os pinheiros,
as calçadas, os telhados. Tudo. Todos
fechando os olhos para o gelo invencível.
Um arrependimento: não fizemos boneco.
Tudo bem. Os vizinhos fizeram.
Emoldurei a imagem. A felicidade branca
não tem nome, só codinome. Guardo-o

comigo, isso não precisa contar.
É 2013. Sarnas adultas. Pensamos no
futuro mesmo sem querer. Pensamos
muito mais no passado porque ele foi
bonito e brilhante. E a neve voltou. Como

naquela manhã com cheiro de feijão.
E seria de um realismo fantástico se
os morros de Jaraguá do Sul ficassem .

brancos. Mortos neva'dos em Jaràguá do
Sul ... seria uma imagem perfeita.

"
Tem coisas que são assim

mesmo na vida, só se vê uma

única e inesquecível vez.

PRECISO MUITO DE UM LAR! Se sua casa é murada para que
eu possa viver seita e se você está em busca de um amigo, me
adote. serel castrado, vacinado e vermifugado. Contato: Clínica
Filhotes e Mascotes. Telefone: 3373-6946

ABANDONO DE ANIMAIS É CRIME.
SE VOCÊ PRESENCIAR UM, DENUNCIE.

, VARIEDADES
�

QUART.A-FEIRA; 24 DE JULHO DE 2013

"

.," s �,

Aniversariantes

Ademir A. Ruysom
Alcebiades dos S. Alves
Antenor Gonçalves
Cristina Amarante
Cristina Kleinschmidt

Emilly A. Bachmann
Ema Rubin Baumann
Eurica Die Diesenthaler

Felipe Kreknicki

. Felipe Vicenzi
Gabriel E. Poglia
Gabriela Cristina Kekes

José Menel

Julhinho A. Jonelin
Karen Enke

Lidio Schiochet Junior
Lina Franki Wandersee
Lina Horongoso
Loreno Dalpiaz
Maira C. L. Staidel
Marinéia del. P. Teixeira
Mariza Sueli Engelmann
Maurício Ruan Malcheretto
Natanael Jackson Raduenz

Percival Estol
Ruth Matuszewski
Talita Carvalho

Tayná Maske
Tomaz C. Wenk

Valdir Bassani
Valdir Cristololini
Vanessa Krahn

Victor Leoni

Jennifer Lopez - Cantora
• Anna Paquln - Atriz

Curiosidade
24 de julho.: .

... é o 2050 dia dó ano
nó calendário gregoriano.
Faltam 160 para acabar
o ano. Dia da Iluminação
Elétrica no Brasil. 1823
- Escravidão é abolida
no Chile. 1883 - O

município de Campos dos
Goytacazes, no estado
d0 Rio de Janeiro,torna
se a primeira cidade da
América Latinaa ter

iluminação pública. 1911 -

Hiram Bingham descobre
a cidade inca de Machu
Picchu, no Peru. 1969 - A

7
.

missãoApollo 11 retorna à

Terra, pousando próxima
ao Havaí.Fonte: Wikipedia
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Beleza na gravidez
Hidratação e automassagem cima, com suavidade, proporcionando uma

Nesta fase da sua vida, a hidratação mere- drenag�m linfática. Na barriga, deve ser mais

ce bastante atenção. Depois de um banho com _

um carinho do que uma massagem.

água morna, capriche no uso de cremes e óleos
hidratantes e umectantes que contenham na

fórmula amêndoa, argan, macadâmia, vitami
na E e aloe vera. Nos seios, na barriga, nos qua
dris e na região lombar, passe o produto mais
de uma vez ao dia. A hidratação não previne
lOq% o surgimento de estrias, mas uma pele
bem hidratada tolera mais a distensão. Você
também pode aproveitar o momento de passar
o creme para fazer uma gostosa automassagem
priorizando a região lombar, geralmente bas
tante sobrecarregada e dolorida. Corri a ajuda
do creme, deslize as mãos cerradas em movi
mentos de vai e vem aliviando a tensão. Ao pas
sar o hidratante nas pernas, faça de baixo para

...........
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Hora do banho, que frio!
Opte por um local sem correntes de ar e procure realizar esta higienização na hora mais

quente do dia, que normalmente é no final da manhã ou início da tarde. (O ideal é que a

temperatura do lugar esteja por volta dos 24 ou 25 graus). Se necessário, utilize um aque
cedor (caso o use, deixe também uma toalha ou esponjamolhadas no espaço do banho para
manter a umidade do ar). Antes de colocar a criança na banheira, separe tudo o que você irá
utilizar, como o sabonete, a toalha e as roupas. Apesar do frio, a água não pode ficar muito
quente. O cuidado com a temperatura do ambiente e da água é necessário para evitar um
choque térmico. Assim que terminar de lavar seu pequeno não o leve peladinha para outro

localmais frio. Enrole-o com uma toalha e seque
bem, inclusive as dobrinhas, Feito isso, coloque

..... uma camisetinha ou outra peça de roupa da par
te de cima, de modo que o peito do pequeno fi

que protegido. A roupa básica deve ser vestida
enquanto o pequeno ainda está no local quente
em que o banho foi feito. Deixe para o ambiente
mais frio apenas as roupas de cima. .

Estrelinhas com ragu
de carne e legumes

• 150 gramas de músculo em pedaços
• Sal a gosto
• 1 cebola pequena picada
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 cenoura em cubinhos
• 1 abobrinha em cubinhos
• 1 tomate, sem sementes, em cubinhos
• 200 gramas de massa em formato de estrela

Cozinhe o músculo na panela de pressão com áqua e sal por uma hora ou até ficar macio. Desfie
ou pique bem; descarte as gorduras e volte a carne à panela. Ferva sem tampa em fogo alto até
a água quase secar. Enquanto isso, em uma panela, refogue a cebóla no azeite em fogo médio
até começar a dourar. Acrescente a cenoura e mexa por um minuto. Adicione á abobrinha e,

depois de mais um minuto, o tomate. Junte à carne e ferva por alguns segundos. Sirva com a

massa cozida conforme as instruções da embalagem.

Daveparaas
•

cnanças
O personagem Dave, do filme 'Meu Malvado Favorito 2', tem

cerca de 20 cm de altura e emite 55 sons com a voz original
do filme (em inglês) incluindo diversas frases, risadas, e sons

engraçados. Eles são acionados através do bolso no peito do
boneco ou movendo a ca-

beça horizontalmente ou

verticalmente. Os olhos

acompanham os movi
mentos da cabeça, MODO

·

BANANA: Pressionando a

parte de .trás da língua, o
Dave entra no "modo ba
nana" e emite vários sons

muitos engraçados, risa
das e puns. Não recomen-

·

dado para crianças menor
de 3 anos por conter par
tes pequenas .

.Hidromassageadorpara OS pés
O hidromassageador da HW20 é ideal após um dia 'intenso de

trabalho, principalmente para as grávidas que carregam todo aquele
peso. Com nódulos estimuladores que atuam como dedos suaves e en
tram em contato com a sola dos pés, fazem a mais relaxante e revigo-

rante massagem proporcio
nando relaxamento com a

ativação da circulação san

guínea. Ótima opção para
este friozinho, pois dá uma

agradável sensação de calor
(aumento da temperaturá
da pele). O uso regular do
hidromassageadormelhora
a circulação sanguínea dos
pés e, indiretamente, de
toda a região.'A tecnologia
mantém a temperatura da

água sempre quente en

quanto você relaxa.

Pantufa 10 Passos - da
GalinhaPintadinha

A galinha mais cococó agora nos pés das crianças. Nada melhor
para um dia de frio que um calçado quentinho, confortável e cheio de
charme, não é? Pensando nisso, a Ricsen trouxe à Pantufa 10 Passos

· Galinha Pintadinha Azul, a fim de dar aos pequenos todo o bem-estar
que precisam com uni toque de diversão e alegria. Confeccionada
dentro dos maisaltos padrões de qualidade, em pelúcia 100% poliés
ter. Possui enchimento em fibra siliconizada, proporcionando bem
estar aos pés e dando maior
durabilidade ao produto. Com
temática divertida, chama a

atenção dos pimpolhos e in
centiva o uso de calçados cô
modos e aconchegantes, além
de estimular a imaginação.
Com o propósito de fazer os

pequenos pisarem nas nuvens!
• I I I
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Depende de nós

fazermos de nosso

espaço um paraíso.
Ma.dre Je$umina

Bom dia!
Bom dia urbe, hoje é super

quarta-feira, dia 24 de julho de

2013, véspera de feriado. As férias .

de escola já estão quase acabando
e o ano também. Então, vamos à
nossa coluna social d� hoje e con

fira o que está acontecendo de
melhor em nossa sociedade. Mas
antes, aquela frase para você curtir:
"Primeiro aprenda o significado do
quevocê diz, eentão fale" (Epíteto).

f
KAY�S
ti O T E l

Bombou
E o Aloha Lanches, hein? Su

per bombou -no domingo. Nem
mesmo a quantidade enorme de
festas na cidade atrapalhou o mo":
vimento da casa. O pagode com

Oda & Parceiros do Samba man
doumuito bem.

Mesa
concorrida

,

Ontem à noite o empresário,
Nivan Correia; o vice-prefeito,
Jaime Negherbon; o secretário

regional, Lio Tironi; o presidente
da Câmara de Vereadores, Zé da
Farmácia; o secretário munici

pal, Hideraldo Colle e mais um

grupo de amigos ajudaram a for-
" matar mesa concorrida na casa

deste colunista. Comidinhas,
bebericos e o som do saxofonis
ta, Ingo Rech, deram _

o tom ao

concorrido encontro de amigos.

Cerveja
Colonla ex c/ 12 350ml

... CarneSuina
Com pele e osso

FOTOS MAURICIO HERMANN

ENCONTRO A estilista Ana Vieira
e Suelen Lescovitz no concorrido
encontro da Le' Bru Perfumes,
sábado passado no Buenas

Luan Santana
Quer ganhar 11m ingresso ,e assistir

ao mega show de Luan Santana na faixa
dia 3 de agosto? Acesse o fan Page "Moa
Gonçalves" e cruze os dedos. -

Medicina
Marthin Raboch Lempek, jaraguaen

se dos bons, filho do casal amigo, _ Maide
Raboch e Cesar Lempek, formou-se, na
condição de melhor aluno da Udesc, em
Lages, no curso de Medicina Veterinária.
Aliás, _ quando prestou vestibular para o

concorrido curso, o garoto prodígio tam
bém entrou no campus com a notamáxi
ma. Parabéns a toda família!

CasaMais Interiores
Alguém já deu uma passadinha na Casa Mais

Interiores? Não? Então corra! Carol Tironi ficou
maluca, se é que você me entende. Quase toda a

loja está com desconto d� até 50%. Imperdível!

Reunião
Hoje, às 19 horas, rola, no Pavilhão "A"do Parque

Municipal de Eventos, a tradicional reunião que an
tecede a Stammtisch de Jaraguá. O encontro é para
os líderes de grupo e terá bebericos, comericos e a

entrega demapa de localização e regulamento da fes
ta. Mais informações no 3370-2900.

Niver da Laize
Hoje o telefone de Laize Lescovitz vai bombar de

tocar. A darling.comemora mais uma edição de seu

níver. Gente boa, certamente uma legião de amigos
do tamanho do Planeta Terra cantará os "parabéns
pra você!". Da coluna, os meus!

PRESENÇA O casal Reinhard Hufenüssler
Monika Hufenüssler Conrads, na concorrida
inauguração do Hospital da Unimed

M_oa Gonçalves

. t : �_

fll�(l(f'{Ut;�e�,",(Ui(l,
3370-3242

AS RODAS

A Epic Concept Club está
programando o maior after do
sul do mundo da Stammtisch

Jaraguá, dia três de agosto.
Vários DJs vão movimentar a

casa. Anotem!
...' ..

E a amiga, Marlene Schiochet,
'depois de um tempo sozinha, .

está de novo namorando.
E pelo que se sabe, está

empolgada demais. Boa sorte!
Estamos torcendo.

Festa Julina
Sábado, dia 27 de julho,

tem Festa Julina da Armalwee.
O arraiá, que rola a partir das
16 horas, ocorre no Espaço de
Eventos e Churrasqueiras do

Parque Malwee. Na ocasião ha
verá serviço completo de bar e
cozinha, éom direito a bebidas
e comidas típicas; 'é a partici- ,

pação da banda In Natura, que
deve garantir _ a animação da
noite a partir de 21 horas.

Âl.ÜiiJ
, .... �ail Studio

_

,

47 3370-0999'
,

,

,
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Para quem adora um rodízio de
massa, a dica certa de hoje é o Califórnia
Lanches da Barra. A casa servirá ÚIDa
grande variedade do prato, com um

super acompanhamento. E o que é me
lhor: custa só R$ 22 por pessoa. E como

amanhã é feriado na urbe, hoje dá pra
liberar geral. Que tal? Quer sabermais?
Ligue: .9930-8948.

Noite das Massas,
Passarinho

Um passarinho me contou que
em breve a nossa urbe vai ganhar
mais uma casa de "massagem", ou
seja, um novo espaço de lazer, se é

que vocême entende. Pelos rumores,
a inauguração está prevista para ro
lar em setembro. Volto ao assunto.

Buxixo
Comentários entre as comadres dão conta'

que um engenheiro anda numa super deprê e

que tem afogado as mágoas na "night". Di
zem que ele já está circulando com outra,
para mostrar uma felicidade que não existe,
e no fundo é apaixonado pela ex. Ela é linda
e super do bem. Amigos apostam numa reca

ída. Eu também!

ARQUIVO PESSOAL

NIVER Ainda recebendo cumprimentos
pelos 82 anos, ontem, à querida Angelina
Joana Gneipel Schmitz

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013

TE CONTEI
• O London Pub faz
acontecer nesta quarta
feira com Alex e Willian
+ Levando Um Lero e

participação do DJ Diego
Feller. Já no sábado,
quem dá o tom da voz

é a dupla sertaneja Jian
Carlos e Marcelo.
Está anotado? De nada!

., Super vale lembrar
que amanhã tem
o concorrido pagode no

Sam'bar, com
o grupo Por Acaso.
Confira!

., Outras gatas que
estão fazendo sucesso
são: Carolina Thien,
Fran Greffin e Debora
Lodi. Lindas e de bem
com a vida.

No sábado, dia 27,
o Top DJ do Uruguai,
Sandro Peres, e o bom

sertanejo com Alisson &

Rodrigo, movimentam a

casa

mais badalada de
Massarandubà.

., Você fez caridade
hoje?

.

., Com essa, fui!
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Tirinhas PREVISÃO DO TEMPO
,

Piadas

Morre a sogra
o cara resolve levar a sogra junto na lua de mel para o Oriente

Médio. Chagando lá, a velha logo bate as botas.
Apavorada, a filha diz para o marido que ele tome providências para

levar a mãe dela para o Brasil.
O cara vai ao IML local e pergunta quanto custa o translado do corpo,

e quanto custaria para enterrar a velha por lá mesmo. O sujeito doIML
responde que para trazer o corpo para o Brasil custa R$ 50 mil, e para
enterrar por lá custaria R$ 5 mil.

O genro responde que prefere trazer o corpo para o Brasil. O cara

olha espantado para o brasileiro e responde:
- Mas o senhor ama a sua sogra, para pagar um valor desses? .

O cara olha para o agente e responde: .

'

- Prefiro não arriscar meu amigo,aqui é Jerusalém, e já ressuscitou
gente por aqui.

Cinema
JARAGUÁ DOSUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1

· o Homem de Aço - Aventura - Legendado -

143 min / Censura: 12 anos - sessões: 13h,
15h40,18h20,21h

ARCOPLEX2
• Turbo - Animação - Dublado - 95 min -

Censura: Livre - sessões: 13h, 14h50, 16h40
• O Cavaleiro Solitário - Ação -

Legendado - 149 min - Censura: 14 anos -

sessões: 18h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação -

Dublado - 98 rnn - Censura: livre -

sessões: 13h50, 15h45, 17h40, 19h35
• Guerra Mundial Z - Ação - Legendado -

116 min - Censura: 14 anos - sessão: 21 h30

JOINVILlE
• GNC GARTEN
• Meu Malvado Favorito 2 - 3D -13:1Õ, 15:20, 17:30, 19:30 - DUB - Animação
• O Homem de Aço 3D - 21 :50 - LEG - Ação
• O Concurso - 14:20, 16:40, 19:00, 21:10 - NAC - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:40, 15:40, 17:50,20:00 - DUB - Animação
• Truque de Mestre - os Ilusionistas - 22:10 - LEG - Suspense

""""� .....-

• O Cavaleiro Solitário - 13:00 - LEG - Aventura
• OHomem de Aço - 15:50, 18:40, 21 :40 - DUB - Ação
• O Cavaleiro Solitário - 21 :00 - LEG - Aventura
'Turbo -14:00,16:15,18:30 - DUB -Animação
• Guerra Mundial Z - 3D - 19:40 - LEG - Ficção
• O Homem de Aço - 3D - 22:00 - DUB - Ação
• Turbo 3D - 13:20, 15:30, 17:40 - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• O Homem de Aço - 3D - 18:30 - DUB - Ação
• O Homem de Aço - 3D - 21 :30 - LEG - Ação
'Turb03D-13:4516:15- DUB -Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 14:00 - NAC - Comédia
• O Homem de Aço - 16:00, 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 -13:30, 15:30, 17:30, 19:30 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 21 :40 - NAC - Comédia
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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.

o
IRS
()II
::::I
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O
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Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Unguento de beleza / Uma lunação completa
2. Palhinha extraída de uma palmeira, usada para

trançar assentos e encostos de móveis / (Pop.)
Onde está?

3. Ato de lançar ferro (o navio)
4. O expletivo do revolucionário argentino Guevara /

Material que pode ser farpado
5. Criadora, realizadora! As iniciais do poeta e músi

co paulista Antunes
6. Tornar a adoecer da mesma moléstia
7. Por alto preço / Rua estreita e curta, por vezes

sem saída
8. (Pop.) Coisa sensacional
9. Nota da Redação / Aquilo que se risca ou anula

num texto, documento etc,
10. Apto / (Matem.) Símbolo de logaritmo
11. Tornar um terreno desigualou irregular
12. Que não é mole (tem.) / A tradicional veste da 10

mulher grávida.
13. Elemento de composição: ombro / Não prosse- 11

guir,

·2

3

4

5

6

7

8

9

12

VERTICAIS
i3

1. Crustáceo, exclusivamente marinho, que geral-
mente vive fixado a rochas, conchas, madeiras
e outros objetos flutuantes I Irmão do marido ou

da esposa
2. Hssura, fresta / Outro nome do guaxinim
3. (Lat.) E outras coisas / Escrivaninha com gavetas
4. Sentido em que devem trafegar os veículos numa

rua ou estradá / Acontecida por acaso
5. Incomum (fem.) /Gentalha
6. Tribo que deu seu nome a um. mar / National.

Baskefba/l Association, a liga de basquete dos
EUA

'

7. Feiticeira / Derivar (como consequência ou efeito)
8. Inchaço aquoso / Cidade do Maranhão, na região

de Codó
9. Diz-se do terreno em que foi espalhado o grão

para germinar / Aplanar (terras) para cultivo,

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Risco à
agricultura
Ar polar deixa o tempo seco,
com sol e as temperaturas
muito baixas, próximas de O'C
e negativas nas áreas altas do
Estado, variando de -10° a -8°C
no Planalto Sul e de 0° a 4°C no

Litoral. Atenção: condições de
geada forte em vários municípios.

.� •
Ensolarado

�

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região AMANHÃ
MíN: s-e
MÁX: 11°e

Parcialmente
Nublado

SEXTA
MíN: s-e
MÁX: 14°e

",
Instável

2 3 4 5 6 7 8 9

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos cole,ões
de revistos

ió publicados.
Slio 5 revisfos
em (ado volume

por um pre�o especial!
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Novelas.
• FLOR DO CARIBE - GLOBO � 18H

Bibiana diz a Hélio que ele pode ficar em sua casa. Carol
não percebe que Uno e Taís trocam olhares. Os escavadores
iniciam o trabalho na mina de Duque, Cassiano e Amaralina.

Cristal liga para Ester, diz que Dom Rafael está sendo perse

guido por Gonzalo e que precisa da ajuda de Duque e Cassía

no para salvar seupai. Donato fica intrigado com a demissão
de Hélio e comenta com Bibiana. Dionísio pede a Guiomar que
o ajude a promover um encontro com Maria Adnia, mas a ex

nora se recusa a ajudá-lo. Guiomar aceita namorar Duque. A
pedido de Dionísio, Yvete procura Maria Adnia e inventa que
Guiomar quer falar com ela. Maria Adnia entra no carro, se de

para com Dionísio e não consegue sair do veículo.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho tenta subornar os policiais. Plínio é chamado à

delegacia.Wilson vai embora arrasado da casa de Gilson. Ben
to reclama por ter terminado a sociedade com Giane. Rose

mere fica ofendida com a crítica de Nelson sobre sua relação'
com Filipinho. Érico vela o sono de Palmira. Plínio não aceita a

revolta de Fabinho contra Margot, Filipinho incentiva Perácio a

.
investir em Rosemere. Bento pega uma foto de Giane. Renata

faz um acordo comWilson para conseguir a conta do Kim Park

de volta para Érico. Plínio promete antecipar a herança de Fa

binho, depois do exame de DNA.Wilson avisa a Mel que Natan

vai competir com Érico pela conta do parque. Plínio marca o

exame de DNA na clínica onde Socorro trabalha. Amora fica
atônita ao ver a foto de Giane produzida:

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma exige que sua farnílla lhe conte a verdade, e Ama

rilys e Rafael se preocupam com a amiga. Paloma observa

Páulinha escondida Lutero pede para Bernarda voltar a visitá
lo. Palorria discute com Pilar e exige que a mãe marque um

jantar com toda a famnia. Aline reclama por César não encon
trá-Ia após o expediente. Félix despreza Jacques. O vilãõ abre

Saramandaia

Risoleta procura Aristóbulo, mas o professor é rude novamente
Depois das visitas inesperadas de Aristóbulo (Gabriel

Braga Nunes) e Tiago (Pedro Tergolina) em seu quarto, Ri
saleta (Débora Bloch) decide procurar o professor na repar
tição para esclarecer o ocorrido. Emborae sintam uma forte

atração um pelo o outro, eles não conseguem se entender.

Magoado com o que acha que presenciou, Aristóbulo é seco
com a dona da pensão e volta a falar sobre o passado nefasto
dela: "Euvi aquele rapaz na sua cama, ninguémme contou! É
certo que a senhora voltou a exercer a sua profissão!" Risoleta
sente o baque, mas decide não levar desaforo para casa.

uma empresa fictícia em nome de Tamara. Félix se encontra

com Anjinho novamente. Edith procura o marido no hospi
tal. Maciel leva Valdirene ao cinema. Patrícia e Michel ficam

juntos. Paloma confessa a Ninho que teme ser rejeitada por
Paulinha. Paulinha sente falta de Paloma. Niko demonstra sua

ansiedade para ter um filho. Aline conversa com Edith sobre
Félix. Wagner elogia Edith. Carlito beija Valdirene. Félix mente
para Edith. Bernarda decide contar a Paloma sobre o mistério

que envolve o seu nascimento.

• CARROSSEL...; SBl- 20H30
Maria Joaquina e Valéria chegam à Escola Mundial. Va

léria vê um vulto e tem certeza que era Suzana. Emocionada,
Helena agradece Olívia por tudo. As meninas encontram Hele

na na escola e falam sobre a cesta que as mães das alunas
fizeram. A professora acha um gesto muito bonito: Helena per
cebe que Valéria está assustada e pergunta o que aconteceu.

A menina diz que tem certeza que viu Suzana na escola. Maria

Joaquina e Valéria discutem. Helena aparta a briga e as duas

.
amigas se abraçam. Suzana, escondida, observa tudo. Na es

tação de trem, os garotos e Firmino desejam sorte a Renê e re

solvem ir embora. O professor está com medo de que Helena
não apareça. Na escola, Helena termina o levantamento que
Olíl,lia pediu. Do lado de fora, Suzana tranca a porta da sala

dos professores e Helena não percebe .

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Xepa e Pérola se estranham. François e Rosália se bei

jam ardentemente. Rosália tenta convencer François a marcar
uma reunião com Júlio César. Júlio César fica irritado ao saber

que Us irá dormir fora de casa. Teresinha ouve Dorivaldo fa
lando sobre o terreno de Xepa. Xepa ajuda Alda nos afazeres.
Teresinha conta a Matilda que Rosália está escondendo algo
sobre o terreno de Xepa. Graxinha tenta ajudar Dafne a desco

brir quem é o pai de Gisele. Rick e Édison se preparam para a

apresentação. Pérola e Feliciano conversam sobre a desapro
priação de casas na Vila do Antigo Bonde. Matilda e Teresinha
fazem campanha para acabar com a fofoca na Vila do Antigo
Bonde. Geni diz a Robério que se ele contar sobre seu passa
do talvez o deixe dormirem sua casa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Morre Dennis Farina,
de Law &Order

Dennis Farina, que interpretou o detetive
Joe Fontana na série Law & arder, morreu na
segunda-feira (22), vítima de um coágulo no
pulmão. Ele tinha 69 anos. a ator também é
conhecido por papéis em diversos filmes clás
sicos, como a Nome do Jogo (1995), Snatch
- Porcos e Diamantes (2000) e Fuga à Meia
Noite (1988). Ele também apareceu nas sé
ries Luck e New Girl. Farina tinha três filhos
e seis netos e vivia com Marianne Cahill há

décadas, mas nunca foram casados.

Médicos explicam a

doença de Thiaguinho
Depois de três dias internado com proble

mas pulmonares, Thiaguinho recebeu alta. a

programa Domingo Espetacular, da Record
exibiu umamatéria explicando qual foi o pro
blema que atingiu o cantor. Ele tinha uma

inflamação na pleura, uma fina membrana

que recobre os pulmões, impedindo o atrito

quando o órgão se expande durante a expira
ção. Thiaguinho estava com excesso de líqui
do no pulmão, ocasionado pela infecção. Por
essa razão o pagodeiro precisou passar por
procedimento para a retirada da substância.
Nos próximos dias os médicos ainda devem

divulgar o diagnóstico do que teria provocado
essa inflamação. a cantor segue em repouso.

�Áries
W 20/3 a 19/4 - Fogo

O dia vai fluir sem nenhuma

resistência, fazendo a vida pare
cer mais leve e fácil do que é na

realidade. O seu jeito vai se revelar
mais passivo, intuitivo e você será

capaz de captar os desejos do par.
Zele pelo seu relacionamento afe
tivo agora. Cor: marrom.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Graças à influência da Lua,
você terá uma melhor percepção
das coisas, como se olhasse do alto
e visse a suavida sob umaperspec
tiva mais ampla. No campo afeti

vo, não convém se contentar com

pouco. Talvez ainda esteja muito
preso(a) ao passado. Cor: pink.
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rIIfICâncer
W 21/6 a 21/7 - Água

.

Hoje é um dia para ouvirmais
e falar menos Será mais conve

niente manter uma quietude es

tratégica. Assuntos que envolvam

sigilo, mistério e pesquisa serão
osmais favorecidos. Boa fase para
concretizar os seus sonhos e espe
ranças de amor. Cor: vermelho.

W1ILeão
liII 22/7 a 22/8 - Fogo

Trabalhar em equipe pode ser

altamente gratificante. Você sen

tirá necessidade de avaliar o que
é. realtnente importante e o que
pode ser descartado.Adois, cuida
do para não sufocar a pessoa ama
da. Um sentimento de perda pode
vir à tona. Cor: verde-escuro.

Pi Virgem .

c.".. 23/8 a 22/9 - Terra
.

.

.--: a Mantenha-se na rotina e tudo
vai correr bem-.A Lua indica que
tudo ocorrerá como previsto, mas
não se descuide da saúde. À noite,
a Lua indica que estará mais sen
sível às necessidades do par, po
dendo sermais fácil fazer algumas
concessões. Cor: azul.

oprimeiro erro éfilhoda ingenuidade; os
demaisjá sãof�cirl/!fcão pela culpa

" Goldsmith

f:a Libra
� 23/9a22/1O-Ar

.

Se você não está satisfeito(a)
com a suaprofissão,já é hora de se
dedicar a uma atividademais pra
zerosa.À noite, você pode se reve

lar mais carente que onormal. Há
uma predisposição para reprimir
ou sacrificar seus desejos e emo

ções. Cor: tons escuros.

Escorpião
23ííoa 21/11 �Água

É um período de muito prazer
e diversão em sua vida, então, não
perca a chance de se dedicar a um
trabalho com o qual se identifique.
Sua sensação de bem-estar vai es
tar associada ao relacionamento a

dois: o clima é de grande sintonia.
Cor: vinho.

E• Sagitário .

.._ .

• 22/11 a21/12·Fogo
Um espírito contemplativo

pode prevalecer sobre todos. É um
bom dia para se manter na rotina
e se dedicar a uma atividade cria
tiva. Há um nítido desejo de se

envolver afetivamente, mas vai ser
dificil atender às suas expectativas
nesta noite. Cor: cinza.

. Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Não duvide das suas intuições
ou pressentimentos. Esta é uma

boa fase para intensificar os con
tatos com a pessoa amada, a fim
de estreitar os seus laços de afeto.
A razão e a emoção vão estar em

perfeito equilíbrio favorecendo o

seu romance. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Sua ligação emocional com

coisas e pessoas será a grande
-,

tônica deste dia. Esta pode ser a

oportunidade de aprender um

novo senso de valores. Exercite o

desapego. Uma sensação irreal de
insegurança pode balançar suas

estruturas, cuidado! Cor: lilás.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra .

Quanto mais anônima for a

sua atuação profissional, mais
confortável você ficará. Sua fé e

intuição vão estar em destaque
nesta noite, porisso, não duvide
dos seus pressentimentos. Alguns
ajustes vão favorecer o seu relacio
namento com o par. Cor: pink.
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Mobral ppomov:e
encontro de teatso

. o 10 Encontro Catarinense de Teatro aconteceu "

em Florümópolis no período de 25 de julho alO de

agosto de 1982. Foi organizado pelo Ministério da
Educação e Cultura, através da'Coordenação Esta
dual doMobral, Destinava-se aos grupos amadores
e pessoas ligadas ao teatro catarínense. Teve a par-

..ticipação especial do professor, diretor e atorAntô
nio CarlQsGueber. A Sociedade de Cultura Artísti
ca de Jaraguá do Sul (Sêar), que estavaformandô .�

seu grupo de teatro, também se fez presente .. O
evento tin!Ja extensa programação, que resgatou a

história do teatro, abordou.fonnas de escolher elen,-
co, t6XI:o, eenogra.fia, eIltre outros:

.

icendeIta..........

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sacco &Vanzetti
Ferdinando Nicola Sacco

(Torremaggiore, 22 aprile 1891
- Charlestown, 23 agosto 1927) e
Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto,
11 giugno 1888' - Charlestown, 23

- agosto 1927) furano due.anarchíci
italiani. Vennero arrestáti, proces
sati e giustiziati sulla sedia elettri
ca negli StatiUniti negli anui venti,
con 1'accusa di omicidio di un con
tabile e di una guardia del calzatu
rificio «Slater .and Morrill». Sulla
loro colpevolezza vi furono molti
dubbi già all'epoca del loro pro
cesso; a nulla valse la confessione
del detenuto portoricano Celestino
Madeiros, che scagionava i due.

.

Sacco di professione faceva
l'operaio in una fabbrica di scarpe)
mentre Vanzetti - che gli amici
chiamavano Trurnlin - gestiva
una rivendita di pesei. Furano

giustiziati sulla sedia elettrica il 23
agosto 1927 nel penitenziario di

Charlestown, pressa Dedham.
A cinquant'anni esatti dal

la Iara morte, il 23 agosto 1977
Michael Dukakis, governatore
dello Stato del Massachusetts,
riconobbe ufficialmente gli errori
commessi nel processo e riabili
to completamente la memoria di
Sacco e Vanzetti.

Nicola Sacco arriva negli USA
nel1909 íl iz aprile, poco prima
di compiere diciotto anui, Bartolo
meo Vanzetti a.venti ne11908: tra
di loro non si conoscono. Vanzetti,
al processo, descriverà cosi l'espe
rienza dell'immigrazione: "AI cen
tro immigrazione, ebbi la prima
sorpresa. Gli emigranti venivano
smistati come tanti animali. Non

.

.

una parola di gentilezza, di inco
raggiamento, per alleggerire il far
dello di dolori che pesa .cosi tanto
su chi e appena arrivato in Ame
rica", E in seguito scrisse: "Dove

potevo andare? Cosa potevo fare?

Quella era la Terra Promessa. TI
trena della sopraelevata passava
sferragliando e non rispondeva
mente. Le automobili e i tram.pas
savana oltre senza badare ame".

Sacco, nato a Torremaggio
re (in provincia di Foggia) il 22
aprile 1891 da una famiglia di

produttori agricoli (Michele Sac-

"..-eua .,._ aad va...ttl:
,._.. DIl !dai

co e Angela Mosmacotelli) ben
avvíata nel commercio di alio ex

travergine di oliva e vino in Italia.
a Torremaggiore, travo lavoro in
una fabbricá di calzature aMilford
(Massachusetts). Partecipava atti
vamente alle manifestazioni ope
raie dell'epoca, attraverso le quali
i lavoratori chiedevano salari píú
alti e migliori condizíoni di lavoro.
In tali occasioni teneva spesso dei
discorsi. A causa di queste attività
venne arrestato nel1916. Vanzetti,
nato a Villafàlletto (in provincia di
Cuneo) ri! gíugno 1888, era il se
cando dei quattro figli di Giovan
ni .Battista Vanzetti (1849-193i),
modesto proprietario terriero
nonché gestore di una piccola caf

fetteria, e Giovanna Nivello. Pur

non vivendo in grandi ristrettezze
economiche (il padre aveva preso
in-considerazione 1'ipotesi di farlo
studiare da avvocato) a spingerlo
a emigrare furano soprattutto due
fatti: lamorte improvvisa e tragica
dell'amata madre nel1907, che10
porto' quasi alla follia, e probabil
mente la consnetudine generazio-

nale (il padre era stato anche lui

emigrante per un breve período,
dal 1881 al 1883 in California).
Fece molti lavori, prendendo tutto
cio che gli capitava. Lavorô in varie
trattorie, in una cava, in un'accia
ieria e in una fabbrica di cordami, .

la Plymouth Cordage Company.
Spirito libero e indipendente, era
un avido lettore, soprattutto del
le opere di: Marx, Darwin, Hugo,
Gorkij, Tolstoj, Zola e Dante. Nel

1916 guidô uno sciopero contra

la Plymouth e per questo motivo
nessuno volle piú dargli un lavara.
Si mise.quindi in próprio, facendo
il pescivendolo:

-

Fu in quell'anno che Sacco e

Vanzetti si conobbero ed entra

rono entrambi a far parte di un

gruppo anarchico 'italoamericano.
Tutto il collettivo fuggi in Messico

per evitare la chiamata alle armi,
perché per un anarchico non c'era
mente di peggio che uccidere o

'morire per uno Stato.

Continua la prossima set

timana...

•

Beswnoem�
Contamos hoje a emocionante a história do julgamento de Nicola Sacco e Bartolomeu Vanzetti nos EUA. A

sentença os levou a lima injusta condenação à cadeira elétrica, em 27 de abril de 1927. Apesar do reconhecimento
da inocência de ambos durante o julgamento, o veredito foi "culpados"porque não poderia ser dada clemência
aos dois elementos, que assumiam publicamente ser anarquistas. O circulo italiano de Joinville apresenta nesta
sexta-feira dia 26, às 19'h3'O'0 filme Sacco & V'anzetti. Por aqui; -a história continua na semana que vem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oePIS
www.ocponline.com.br

Mobilização da Fiesc
A Federação das Indústrias de Santa Ca
tarina (Fiesc) e os sindicatos de indústria
filiados à entidade iniciam nesta semana

mobilização para que a presidente Dilma
Rousseffsancione a extinção da contribui
ção adicional de 10% do FGTS, aprovada
pela Câmara dos Deputados no dia 3 de
julho.Além disso, vai reforçarmovimento
pela aprovação do projeto de lei que regu
lamenta a terceirização no Brasil.

• H,OT,EL rt:_AJARA
Nesse local, no Centro de Jaraguá
do Sul, havia um clube chamado

Itajara Tênis Clube. Ele deu lugar ao
primeiro hotel moderno da cidade.O .

estabelecimento-comemora hoje 41
anos de funcionamento-e continua

representando um marco na

hotelaria da região.

• INSTALADORA
RIO MOLHA
Chega hoje aos 1 ê.anos de atividades
uma das instaladoras elétricas com
grande atuação na região.

·WINTER
Hã 23 anos surgia aWinter Com. de
Materiaisde Construção. Ao longo desse
período se firmou no mercado regional.

Incentivo
aos nucleados

As empresas que participam dos
núcleos Acijs-Apevi contam com um

incentivo extra para participarem da
Feira Industrial de Produtos e Serviços
(Fipes). A condição especial é de R$ 150
o metro quadrado do estande. O espaço
poderá variar de nove a 64 metros qua
drados. A feira é promovida pela Apevi,
nos dias 13 a 16 de maio de 2014.

Feiras locais
Com a organização da Fipes, a Ape

vi amplia e diversifica seu calendário
de feiras. Além'desse evento previsto
para 2014, no ano seguinte, será a vez

da Expo. Esta alternância de feiras
deve continuar nos próximos anos,
sendo cada uma delas bianual.

Reservas-para Fipes
Voltada para variados segmentos, a

_

Feira Industrial de Produtos e Serviços
já está recebendo reservas para os es

tandes. Eles poderão ser conseguidos.
através do e-mail comercialfipes@ape
vi.com.br ou (47) 3275-7037. Informa
ções no site www.fipes20,14.com.pr., . ,

" j _ ; 1 .1 .1 14 ,L_ j

Consórcio em alta
Orepresentante autorizado do Consór

cio União de Jaraguá do Sul e região,
Elsio F. Russi (foto), afirmou que o núme
ro de brasileiros comprando através do
consórcio não para de crescer, a facilida
de e agilidade na aprovação e liberação do
crédito é o grande diferencial comparado
ao.do financiamento. Assim como na com-

. pra a vista essa forma de compra também

permite uma boa negociação, pois com a

carta de crédito contemplada o cliente tem
dinheiro na mão, e sem precisar pagar
juros altos. O representante contou que
a meta de vendas tem sido atingida todo
o mês. Para Russi, o consórcio é a opção
mais econômica e planejada de adquirir ou
investir seu dinheiro, no futuro pessoal ou
da empresa, usando esse sistema de aqui
sição como uma maneira de aumentar seu

capital e patrimônio.

Desafio tecnológico
O Projeto Sirius será a nova máquina aceleradora de elétrons a velocidades pró-

ximas da luz, que irá produzir uma nova fonte com alto poder de penetração. Como
um gigantesco microscópio, o acelerador produz a chamada luz "síncrotron", que os

cientistas utilizam para desvendar a estrutura atômica de materiais. Desenvolvido

pelo Laboratório-Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), o Sirius faz parte da terceira

geração dessas máquinas e será uma das melhores fontes de luz síncrotron do mundo.
AWeg irá produzir os eletroímãs do acelerador, que guiam a trajetória dos elétrons. A

qualidade de fabricação destes componentes é fundamental para que o Sirius consiga
atingir a performance projetada de uma das melhores máquinas do mundo.

Ferrovias
O deputado MarcoAntonio Tebaldi relatou que o Paraná conseguiu a aprovação

de um estudo de viabilidade para que a ferrovia projetada originalmente para che

gar a Mafra e daí alcançar São Francisco do Sul, seja desviada para chegar a Lapa
e daí seguir para o porto de Paranaguá. Evidentemente, trata-se do trajeto mais

ilógico em termos de desafios técnicos e ambientais, mas atendê aos interesses po
Iíticos e €c9��m�çq�,çloyizinlIo estado, que tem dois ministros n9 governo Dilma.

QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 1 Q,JULHO,2013

TR 0,03% - 23,JULHO.2013

CUB 1,289,50 JULHO.2013
BOVESPA ._ +0.51% 23.JULHO,2013
NASDAQ -0,59% 23.JULHO.2013

AÇÕES -PETR4 16,41 +0,67%
VALE5 28,91 +1,62%
BVMF3 12,41 +0,08%

POUPANÇA 0,5000 24.JULHO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO· BRENT +0;41% US$110,330
OURO +0,08% US$ 1345,480

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM, 2,2207 2,2222 -0,51%
DÓLAR TUR. 2,1400 2,2800 -0,87%
EURO 2,9269 2,9297 -0,54'{o
LIBRA 3,4002 3,4032 -0,88%

Questão urbana
. Uma da§.grandes pendências em

relação à legislação ambiental trata
do afastamento das construções dos
rios no perímetro urbano das cida-

, des. Se mantida a legislação federal,
multas cidades - como Jaraguá do
Sul - serão muito prejudicadas em

seu crescimento, em função da gran
de rede de rios e riachos. O fórum

parlamentar catarinense trabalha

para que a determinação do afasta
mento dos cursos d'água fique sujei
ta à legislaçãomunicipal.

Liberdade
Patricia Blanco, do Instituto Pa

lavra Livre, falou na plenária Acijs
Apevi sobre liberdade de expressão.
Ela defendeu que o desenvolvimento
de uma sociedade está diretamente
vinculado ao grau de liberdade des
frutada pela população. Entre estas

liberdades, destacou a de imprensa,
da escola e do empreender.

Umagrande
arma

O Brasil é destaque no

mundo no uso das redes so

ciais. O Facebook conta com
-

67 milhões de contas no país.
São pessoas e empresas libe
rando informações pessoais,
que em algum momento po
derão ser aproveitadas de for
ma não desejada pelo usuário.
Lembrando que-as ferramen
tas de Big Data - poderosa
ferramenta de software e ser

vidores de alta performance -

podem filtrar toda esta massa
de informações e produzir in
formações bem precisas e que
poderão ser utilizadas para
'diversos fins.
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VAZIO Pedreiro. Francisco Zomer conta com doações para equipar a casa, onde vive com esposa e três filhos

• •

AJUD Secretarias de Jaraguá do Sul e Guaramirim tomam

medidas para amparar famílias carentes e moradores de rua
<'

Verônica t.emus

Ofrio intenso desta se

mana levou as secre

tarias de assistência social
de Jaraguá do Sul e Gua
ramirim a intensificarem
as ações sociais voltadas
às pessoas carentes e mo

radores de ruas em seus

municípios. Desde a segun
da-feira, a região tem regis
trado temperaturas varian
do em torno de 4 a 10 graus
(veja quadro).

Em Jaraguá do Sul, a

coordenação do Centro de

Resgate Social tomou IÍle-.
didas em relação aos mo

radores de rua. Segundo a

diretora de Proteções, Euci
Cristofolini, as buscas pelos
desabrigados foram inten
sificadas e a resposta' tem
sido positiva. Conforme
explicou a secretária, nem
todos os moradores de rua
aceitam o convite para pro
curarem o abrigo, mas de
vido o frio esse comporta
mento mudou e eles estão

mais receptivos à ajuda.
No abrigo existem 14

leitos masculinos e quatro
femininos. Segundo o coor
denador do Centro de Res

gate Social, Miguel France
ner, como a procura pelos
leitos femininos quase não

existe, eles estão sendo
disponibilizados como

masculinos. "Normalmen
te recebemos 14' pessoas.
Agora, com o frio rigoroso,
a procura passou para 18

pessoas emmédia", relatou
o coordenador.

O abrigo está disponível
aos moradores de rua tan

to para passarem a noite,
como para receberem as

refeições e para troca de

roupas e banho. "A gente
também dá roupas, enca

minha eles para procurar
um trabalho, ajuda a recu

perar documentos", com

pletou Francener,
Já para as famílias ca

rentes do município, a

Secretaria de Assistência
Social trabalha de forma

preventiva em relação aos'

períodos de frio, em par
ceria com associações reli
giosas da cidade. Segundo
Euci, durante todo o ano a

secretaria recebe doações,
que são encaminhadas à

Associação das Promoções
Humanas das Entidades
Cristãs (Apher), que fazem
o trabalho de triagem e de

distribuição dos donativos.
"Passamos para eles

por uma questão de lógica,
já que eles contam com um

grande voluntariado que
separa as roupas, coisa que
requer tempo, e porque
estão mais próximos da

comunidade", disse a di
retora, informando que as

igrejas de todas as religiões
mantêm um cadastrô de fa
mílias carentes em suas co

munidades. Elas também

já se tornaram referências

quando a população quer
fazer doações. "A gente até
orienta que as doações se

jam feitas diretamente às

igrejas", disse Euci.

eras ajudam na triagem das
famílias menos favorecidas'

Centros de Referência
de Assistência Social (Cras)
de Jaraguá do Sul também
fazem o cadastramento das
famílias carentes nas regiões
em que atuam. É pelo Cras
da Ilha da Figueira que o

pedreiro Francisco Zomer,
natural do Paraná, espera
melhorar a situação da fa

mília, principalmente com

a' chegada do frio. Casado
e pai de três filhos, Zomer
mudou-se para a casa onde
vive há 15 dias.

No novo local, a família
possui apenas alguns col-'
chões e uma cama para as

ASTEMPERATURAS EM JARAGUÁ DO SUL

Segunda-feira
17h

oe

19h

oe

Frio intenso
mobilizaas

,..,

açoes SOCIaIS

Terça-feira
2e3h 5h

oe oe

·�DAR
• Jaraguá do Sul
• Procurar os departamentos
sociais de qualquer uma

-

das igrejas cristãs do

município, chamados de

Promoções Humanas
• Mais informações:
• Secretaria de Assistência
Social - 2106-8101

• Centro de Resgate
Social - Telefone

plantão: 8870-6231
Telefone fixo: 3371-1534

• Guaramirim
• Prefeitura de Guaramirim

- Rua 28 de Agosto - 2042.
Centro / Telefone: 3373-0247

8

20h

oe

24h

o

10h 12h

oe oe

10

o

FONTE: EPAGRl/CIRAM
ILUSTRAÇÃO: FERNANDO BASTOS

• Secretaria de Assistência
Social de Guaramirim -

Rua: Irineu Vilela Veiga, 222.
Centro / Telefone: 3373-0166

• Sesc
• O Sesc de Jaraguá
do Sul está organizando
urna campanha emergencial
de agasalhos e cobertores.
Os donativos podem
ser entregues no local,
na rua Jorge Czerniewicz,
633. O horário de
atendimento para doações
é das 7h30 às 21 h. Mais

informações pelo fone
3275-7800.

filhas pequenas, de dois e

quatro anos, mas não pos
sui outros móveis. "A gente
está para receber um fogão
e aceitamos também uma

geladeirinhapara não estra
gar a comida", disse Zomer,
que cozinhava o almoço em
um fogareiro a álcool, no

chão. Para se protegerem
do frio, o pedreiro recebeu
de uma igreja alguns cober
tores. "Agenteprimeiro aga
salha as crianças", disse,'
enquanto via a filha mais

nova, Tainá Rodrigues, de
2 anos, correr pela casa se

gurando suas luvas.

Guaramirim
distribui
cobertores

o

Em Guaramirim, a

Secretaria de Desenvol
vimento Social e Habi
tação começou no iníeio
da semana a distribuição
de cobertores às famílias
carentes do município.
Segundo o diretor admi
nistrativo da Pasta, Mar
eio José Jung, parte do
material foi comprado
pela própria prefeiturá, e

-

parte foi doada pela Defe-
.

sa Civil. Além disso, a se

cretaria está planejando
começar uma campanha
do agasalho nos próximos
dias e tem discutido tam
bém a locação de um imó
vel na cidade para servir
como abrigo provisório
para moradores de rua.

De acordo com Jung,
Guaramirim tem poucos
moradores de ruas. Mes
mo assim, a secretaria
está aberta para receber da
população informações de

pessoas que se encontrem

nessa situação, para que
sejam encaminhadas ao

abrigo provisório que será

providenciado. Enquanto
a campanha do agasalho
ainda está sendo organi
zada, com definição de

pontos de coleta, quem
quiser doar cobertores e

agasalhos poderá deixar
0S donativos na sede da

.

prefeitura ou. na secreta

ria (endereços e telefones
ao lado).
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Aprenda como ser um
empreendedor de sucesso

Saiba quais as características e as atitudes de um grande empreendedor

FONTE um olhar novo sobre o mundo
e sua evolução. Ele traça metas,
conhece o processo administra
tivo e desenvolve habilidades
únicas. Seu foco está no apren
dizado dos pilares da educação
e, com isso, pode tomar deci
sões que seus concorrentes não

pensaríam em tomar.O empre
endedor de sucesso se diferen
cia dos demais concorrentes,
pois ele possui qualidades que
ajudam na sua vitória em rela

ção aos seus adversários ..

Muitos empreendedores,
como Steve [obs e Bill Gates não

Coragem para empreender
Arriscar-se faz parte do

empreendedorismo. Começar
do zero é uma habilidade de

grande importância. O empre
endedor gera soluções para
conseguir capital improvi
sando. Ele se arrisca. Com as

informações em mãos, ele cal
cula o risco e toma as decisões
certas.

Persistência
As dificuldades irão surgir.

Muitos empreendedores ini
ciaram sozinhos o seu empre
endimento. Transformaram o

..............................

Guia da Carreira

foram alunos exemplares, po
rém possuíam uma inteligência
espacial diferenciada para com
preender contextos, um alto

grau de confiança em si mes

mos e uma grande habilidade
em lidar com as pessoas.

Todos os empreendedores
de su�esso já tiveram' algum
fracasso significativo em sua

carreira, porém, eles tiraram

proveito desses fracassos, per
sistiram e correram atrás de

oportunidades. As principais
características de um grande
empreendedor, são:

Empreendedor é a palavra
utilizada para designar o indi
víduo que dá origem a unia or
ganização, realiza inovações em
seu setor e obtém lucros com a'
mesma. Sua função é identificar
as oportunidades e os recursos

e transformá-los em negócios
que gerem lucro. O empreende
dorismo é o principal elemento
do desenvolvimento social e

econômico de um país.
O empreendedor possui

fr.acasso em sucesso. Situações
difíceis não devem ser encara

das como o fim, mas como uma
nova oportunidade. Empreen
dedores são otimistas.

Capacidade de planejar
O empreendedor deve ter

um objetivo e estabelecer me
tas para chegar nele. Uma das

grandes habilidades do empre
endedor é a capacidade de ter
uma ideia e colocá-la em prá
tica, através de ações e planos.

Liderança
O empreendedor de su

cesso tem a capacidade de se

automotivar e de estimular a

energia de todos os membros
do seu projeto. Ele é um óti
mo ouvinte e deixa sua-equipe
comprometida. Saber delegar

ta�efas, combinar e organizar
processos são características
de um bom líder.

Eficiência
A visão empreendedora

consegue enxergar além do que
outras organizações enxergam.
Os empreendedores criam ca

minhos novos, aproveitando de
todos os recursos que possuem.
Eles direcionam seus esforços
para conquistar o cliente.

Opinião própria
Empreendedores vivem

em constante busca por opor-
.

tunidades novas e únicas de

negócio. Muitos negócios só
deram certo porque seus cria
dores eram teimosos. Eles con
trariam a tudo e a todos.porém
sabem escutar.
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Você pode escolher: ser um entre os

demais, ou ser o diferencial
Antes de começar, uma constatação:

todas as pessoas têm competências
natas, do mesmo modo que também
possuem fraquezas. Na maioria dos
casos estas competências - tanto as

boas quanto as não tão boas - só são

percebidas ao adentrar o mercado de
trabalho. O início da carreira é um
momento crucial na vida dos jovens
profissionais, e o papel do líder, nesse
momento, conta muito para desenvol
ver tais carreiras ainda em concepção.

No artigo de hoje trago o exemplo
de como uma liderança inspiradora
funcionou como propulsora para o

meu desenvolvimento.
Quando iniciei minha carreira, .

ainda como office boy, depois como
secretário, e então muitas outras vezes

como profissional de vendas, todos
os meus chefes tentavam consertar

minhas fraquezas, meus lapsos, minha
desorganização - e meu português, cla
ro, que na época ainda não era fluente.
Para eles, reparar estas debilidades era
fator determinante para o avanço na

minha função e carreira.
Nesse tempo todo, entretanto,

minha carreira pouco tinha mudado.
Acabei concentrando toda a minha

energia para compensar meus gaps e

deixei de lado o que fazia de melhor.
.

Sem muitos progressos, procurei um
novo emprego. Logo que entrei, fui
recepcionado porMário, que seria o

meu chefe direto. Lembro-me de suas
palavras quando contei o método que
seguia para ser um profissional me
lhor. Ele me disse, imediatamente, que
estava seguindo pelo caminho errado.

Mário, após perceber minha deso-
.

rientação, aconselhou-me a buscar o
desenvolvimento dos meus pontos for
tes, ao invés das minhas fraquezas - o

que eu sempre acreditei ser o correto -

.

e realizou um exercício comigo. Pediu
para que eu colocasse, em um lado
de uma folha de papel, todos os meus

pontos fortes e todas as atividades

que eu mais tinha prazer em realizar.
No outro lado, ele pediu para que eu
escrevesse tudo o que eu tinha dificul
dade em realizar ou simplesmente não

gostava.
No dia da entrega, Mário leu ambos

os lados, olhou para mim e colocou a
, folha na mesa, dizendo que a partir
I de então só trabalharíamos o lado que
eu mais gostava, consequentemente
ocultando o outro lado da folha. Nesse

2

momento disse a ele, e também a mim
mesmo, que o que iria importar dali
em diante eram as minhas destrezas,
as minhas qualidades.

Imagine como se suas qualida-
des representassem 50% de você, e
as fraquezas os 50% restantes. Agora
imagine-se trabalhando os pontos po
sitivos. Com isso, automaticamente, o
seu "verso da folha" irá encolher. Além
disso, trabalhar suas qualificações
será muito mais prazeroso e natural
- e esse lado "positivo" e nato. passará
a representar 60%, 70% da sua capa
cidade, das suas habilidades. É uma

analogia diferente, porém interessante.
Foi neste momento em que fui "conver
tido" da área de vendas para o recruta

mento, treinamento e desenvolvimento
de pessoas.

Para fechar esse pensamento; digo
que precisamos apostar mais as nossas
fichas em nós mesmos. Geralmente,
as pessoas se auto-minimizam. É
fácil perceber. Basta o chefe fazer um
elogio para algum funcionário seu,
e esse, um pouco sem jeito, trata de
minimizar o seu próprio feito. É claro

que ninguém gosta de pessoas conven
cidas, que abusam da autoconfiança.
Mas, de um modo comedido, torna-

..
-se saudável para o bom exercício da

profissão e o desenvolvimento pessoal.
Algumas pessoas são tão inseguras que
acabam paralisadas e, por isso, fogem ·1

de desafios, o que acarreta na perda
de inúmeras oportunidades de cresci
mento e, ao mesmo tempo, de se sentir
satisfeito com a vida e, principalmen-
te, o trabalho.

Após ter realizado este simples
exercício com Mário, tudo ficou mais
claro para mim. Em dois anos e meio

consegui mudar muito - para melhor
- o meu comportamento. Transferi isso
a todas as minhas equipes na época e,

hoje, aos meus funcionários e filhos.
.. Não há dúvidas de que essa prática
induz ao autoconhecimento, à reflexão
e à busca por uma jornada em que nos

sintamos satisfeitos com nós mesmos.
.

Todos, sem exceção, possuem ta

lentos - e é neles que precisamos focar.
O mercado está cada vez mais exigen
te, e profissionais com habilidades
medianas quase que invariavelmente
também ocupam posições medianas.
Na coluna Talento em pauta desta

terça-feira, falarei mais sobre o desen
volvimento de pontos fortes. Até lá!

Dúvida

Posso ficar com o

convênio 'médi-co

após ser demitido?

FONTE

UOL

Não existe previsão le

gal de obrigatoriedade de
concessão de convênios
médicos pela empresa
aos seus empregados. Por

vezes, isto vem contido
em convenção coletiva de

trabalho/acordos ou são

oriundas de contratos indi
viduais de trabalho.

Se o plano de saúde for
fornecido aos empregados
por força de norma autôno
ma coletiva, basta verificar

qual o regramento adotado
no contrato. Caso o plano
de saúde seja fornecido

pela empresa apenas por
força do vínculo de empre
go (contratação coletiva

por adesão) ou mesmo nas

hipóteses em que a conven

ção coletiva não traz a pre
visão expressa quanto ao

final do contrato de traba

lho, a Lei 9.656/98 (art. 30

e 31) prevê duas hipóteses:
1) Em planos de saú

de de coparticipação ou

contributivos (contratação
coletiva empresarial) - Re

solução Normativa DC/ANS
NQ 195, DE 14 de julho de
2009 - o encerramento do
contrato de emprego sem

justa causa ou em caso de

aposentadoria garante ao

empregado a condição de
beneficiário por um perío
do limitado de seis meses a

dois anos, desde que passe
a arcar integralmente com

valor das prestações (cota
parte da empresa e cota

parte do empregado) e que
não participe de outro con

vênio coletivo.

2) Em convênios médi
cos que são suportados in

tegralmente pela empresa,
após o encerramento do
vínculo de emprego, não
há a possibilidade de ma

nutenção da condição de
beneficiário do plano cole-

DIVULGAÇÃO

tivo nem mesmo se arcar

integralmente com o valor.
Em resumo: o ex-empre

gado só poderá permanecer
no plano de saúde (pelo pra
zo mínimo de seis meses e

no máximo dois anos) se for
participante de uma contra

tação coletiva empresarial
com copartícípação: se for
demitido sem justa causa e

se assumir integralmente o

valor das parcelas.
A possibilidade também

se estende ao aposentado
que contribuir para produ
tos de que tratam o inciso I

e o § 1 Q do art. 1 desta Lei,
em decorrência de vínculo

empregatício, pelo prazo
mínimo de dez anos. É as

segurado o direito de ma

nutenção como. beneficiá
rio nas mesmas condições
de cobertura assistencial
de que gozava quando dá

vigência do contrato de tra

balho, desde que assuma o

pagamento integral.

LIIIIIlJlíl9
{.ANCUAGlt C�Nl'RK

E)(CELtNCIA EM CONVERSAÇio
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Finanças

Tranquilidade tem preço?
Profissionais que buscam recolocação devem
se preparar para ficarem de seis a dez meses
em processo de transição

FONTE

VocêSA

Que tal passar pela crise com

bastante tranquilidade? Para isso
é preciso ter uma reserva finan
ceira. Ter dinheiro sobrando neste

momento tem, no mínimo, duas

vantagens. A primeira é que se

você perder o emprego terá tempo
suficiente para buscar uma nova

vaga ou tirar do papel um plano B
e continuar pagando suas contas.

Segundo Neli Barboza, diretora da
Ricardo Xavier, consultoria de re

cursos humanos de São Paulo, um
profissional em busca de recolo

cação deve se preparar para ficar
de seis a dez meses nesse proces-

. so de transição. "Profissionais que
têm reserva financeira são mais
estáveis emocionalmente", diz. A

segunda vantagem é que, se você
continuar empregado, vai passar
pela turbulência com menos an

siedade e insegurança, Quer saber
como juntar dinheiro de um jeito
fácil e sem sacrifícios?

A regra é basicamente a mesma

para todas as faixas salariais. "Cor
tar todos os gastos que não sejam
essenciais e tentar sobreviver com

cerca de 30% ou 40% do seu salá
rio bruto", diz Sandra Nanci Bíagío
li Cesário, economista e professo
ra da Universidade Cidade de São

Paulo (Unicid). Ou seja, para quem
ganha 4 000 reais seriam necessá
rios 1 200 reais mensais para viver
sem luxos. Mas, quanto mais alto o

salário, maior deve ser a poupan
ça. Quem ganha 7 000 reais, por
exemplo, pode considerar que pre
cisa de 40% disso, em média, para
passar o mês.

Para começar a poupar, seja qual
for seu salário, o primeiro passo é
fazer Um planejamento detalhado.

Coloque no papel tudo o que você

ganha e o que gasta. Assim, sabe
rá quanto são suas despesas fixas
- aquelas que não podem ser cor

tadas, como o aluguel - e as variá
veis - as que podem ser eliminadas,
como o jantar fora de casa. Depois
que você fizer isso, vai ter ideia de

quanto pode destinar aos investi
mentos. "0 ideal é que seja 30% do

salário': diz Sandra. As principais
dicas para conseguir poupar são: es
quecer o cartão de crédito e reduzir
os gastos supérfluos, como jantares
e shows. Mas não seja radical, por
que sua vida ficará sem graça.

. Disciplina e sorte

Desde que começou a traba
lhar no Unibanco Investshop, aos

20 anos, o carioca João Guilherme

Lourenço, de 26 anos, tomou gos
tou pela bolsa de valores e chegou
a ter 110 000 reais investidos em

julho de 2007. Formado em ciên
cia da computação, ele investia

pelo menos 20% do salário. "Em

alguns meses, com muita hora ex

tra, chegava a poupar 5 000 reais",
diz João. Parte do dinheiro ia para
ações da Petrobras, Vale, Uniban
co e Bradesco, e outra parte para
renda fixa. Em agosto de 2007 ele
tirou dinheiro da bolsa para com

prar um apartamento. Depois fez

saques para fugir das quedas que
as ações vinham sofrendo. No fim
das contas, em fevereiro de 2008,

já tinha transferido tudo para títu
los públicos e CD8.

.

A opção por mudar os investi

mentos coincidiu com a vontade de
dar uma guinada na carreira. Em
meados do ano passado, ele deixou
a instituição financeira para abrir
a J Consult, sua consultoria de de
senvolvimento de sistemas.

Ele só tomou essa decisão ao

constatar que poderia sobreviver
mais de um ano com os 50 000 re

ais que tem investidos. A prudência
mandou não arriscar um aluguel
de sala, pelo menos por enquan
to. "Tenho notebook e trabalho de

qualquer lugar", afirma. Seu conse

lho? "Parem de achar que investir
é difícil e que precisa de muito di
nheiro."

DIVULGAÇÃO

Passo a passo para economizar
1 - Se você ganha 2 500 reais

por mês, precisa de pelo menos 9
000 reais (o equivalente a gastos de-
30% do salário bruto por mês) para
passar 12 meses sem trabalhar.

2 - Parà juntar esse dinheiro
você deve investir 750 reais por
mês por um ano.

3 - Outra possibilidade é uti

lizar o seguro-desemprego. Com
dois anos de emprego você teria
direito a cinco parcelas no valor
de 870 reais, totalizando 4 350
reais. Assim, seria preciso ter re
serva de 4 650 reais. Se você tra
balha nos setores de siderurgia

e mineração, poderá contar com

até sete parcelas do seguro-de
semprego*.

*Para conhecer as regras do

seguro-desemprego visite o site
do Ministério do Trabalho e Em

prego: www.mte.gov.br

Dicas para .acumular dinheiro
1 - Se o seu salário é de 5 000

reais, para se manter um ano sem

trabalhar você precisará de, pelo
menos, uma reserva de 24 000 reais

.

(gastando 30% do seu salário bruto
com as despesas mensais).

2 - Se a sua intenção for fazer
um MBA, considere o custo do cur-

.so e, sobre ele, acrescente 10%, le
vando em conta o que você terá de

gastar com material, transporte, ali
mentação etc.

(30% de 2 500 reais)
80% Títulos de renda fixa atrelados ao DI.

20% Ações de primeira linha e fundos dejações

Como investir 1.500 reais
(30% de 5 000 reais)

7.0% Em títulos de renda fixa. Se os juros estiverem em queda, invista em papéis prefixados. Os pós
fixados são indicados quando os juros estão- em alta.

20%Aplique.em ações.Preãra papéisde companhias de primeira lHiha, como Vale; Petrobrás e ltâtí.
10% Coloque o dinheiro em imóveis como flats, lançamentos residenciais e salas comerciais.

Para quem planeja poupar
1 - Se você ganha 7 000 reais,

precisa de, pelo menos, 33 600 para
manter as despesas mensais em or

dem por um.ano, É preciso investir

cerca de 40% do seu salário todo

mês, por um ano.

2 - Quem está nessa faixa tem

mais capacidade de poupar, mas, pro-

porcionalmente, tem gastos maiores.
3 - Profissionais conservadores

conseguem investir até 50% do que
ganham todos os meses.

3
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Valemo-nos das palavras deMi
chaelHamrrÍer "O segredo do sucesso
não é prever o futuro, é criar uma
organização que prosperará em um

futuro que não pode ser previsto':
A teoria das organizações conde

na as empresasfamiliares:
- por serem guiadas pela intui

ção e pelo imediatismo;
- e serem marcadas pelo pater

nalismo e pelo nepotismo;
- e não serem capazes de se

orientar pela especialização e pela
racionalidade.

A verdade é quea história do
desenvolvimento econômico e em

presarial semprefoi, em grandepar
te, a história dos empreendedores,
'indioiduos efamília. Eseprocurou
formas de lidar com asfragilidades
decorrentes de:

- sucessões infelizes;
- patrimonialismo - empresa

ao arbítrio dafamilia ocorrendo
confusão entre família e empre
sa, resultando em "família rica,
empresa pobre': "<;

Mas, se a empresafamiliar
reconhecer como desafio - a sua so

brevivência ou longevidade, iniciará
um plano de longo prazo, com vistas
a alinhar os interesses dafamília e

I os interesses dos negócios, de uma
I forma mais racional e estruturada.
O plano enfocará: definição de

estratégias para o negócio, além de
1 normas e políticas para separar as
questões:

a) Família, estabelecendo um
, Conselho deFamília, visando o seu
desenvolvimento e a sua harmonia,
com regras de conduta e os direitos e
deveres dos sócios e herdeiros.

b) Propriedade (quotas ou
ações), atraués do estabelecimen
to deAcordo deAcionistas e/ou

I constituição deHolding, definindo
regras e condições para a empresa
é para alienação e/ou retirada de
sócio da empresa.

c) Reconhecer e adotar osPrin
cípios da Governança Corporativa,
com objetivo de proteger e valorizar
o patrimônio da empresa emaximi- ,

zar o retomo do investimento.
A adoção dos princípios de

Governança Corporativa sãofunda-

__, .

A lidor L ieders
DPL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
alidor@Íueders.br

mentais para a criação de valor da
empresa, especialmente para:

- manter os sócios na empresa;
- admissão de sócio estratégico e/

ou abertura do capital;
,- alienação da empresa ou do

controle acionário.
O que realmente conta para

o crescente valor da empresa é o

aprimoramento continuado e con

sistente do desempenho empresarial,
direcionando recursos e esforços
para o curto e longo prazo, com
vistas agerar resultados (lucros)
mais elevados, melhorcontrole dos
custos/despesas egerenciamento
adequado dos riscos do negócio. O
desempenho empresarial depende
do uso de informações estratégicas,
principalmente sobre:

- desenvolvimento tecnológico;
- lançamento de novosprodutos;
- aumento domarketshare;
- redução de custosldespesas

(produtividade);
- elevação dasmargens (resulta- ,

dos sobre o investimento);
- estruturafinanceira sólida.
Dessaforma, passa a ser um

desafiá'dos administradores e dos
sócios, avaliar criteriosamente a
distribuição do lucro: a) distribuição
aos sócios/acionistas, e b) retenção de
lucros, com o objetivo de sustentar o
crescimento e desenvolvimento da
empresa.

O tratamento pelos administra
dores ao sócio/acionista de empre-
safamiliar deveria ser o mesmo
que se presta a um investidorde
companhia aberta, ou seja, com
transparência, fazendo-se um plano

'

de comunicação com os sôcios.As
comunicações com os sócios deve-

,

riam conter:
- informações confiáveis e relató

rios integrando conteúdosfinancei
ros e não financeiros;

- reuniões com os sócios e/ou
controladores apresentando os resul
tados sobrefatos relevantes;

- planos estratégicos e orien
tação futura dos negócios (gover
nança, estrutura, desempenho e

perspectiva futura);
- administração dos intangiveis

(marcas, tecnologia, inovação, etc.);
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- ações sociais e de sustenta
bilidade.

As comunicações adequadas
dos administradores com os sócios -

pressupõe a 'longevidade do negócio
com transparência e prestação de
contas, o que requer:

- fornecer informações valiosas,
para mantê-los na sociedade evitan
do conflitos e permitir que se avalie o

valor da empresa;
- construir relacionamentos com

os sócios para permitir investi
mentos em novos projetos - com

financiamento, retenção de lucros,
admissão de sócio estratégico e/ou
abertura de capital;

- buscar o valorjusto da empre
sa, criando imagem de credibilidade
junto afornecedores, clientes, cola
boradores, sócios e comunidade.

Conclusão, os administradores
devem ter em mente que, os sócios
da empresafamiliar, especialmente
os que não atuam na gestão da
empresa, são "investidores'; e levam
em consideração:

- o crescimento e o desenvolvi
mento do negócio;

- a geração de resultados, acima
do que aufeririam em outros investi
mentos ou aplicaçõesfinanceiras;

- a distribuição adequada de di-
'

videndos e lucros, poismuitos sócios' :dependem desses recursos;
- a retenção de lucrospara I

reinvestimentos no negócio e novos

negócios com vistas ao uso ade
quado do capital para a sustenta
çãodo crescimento;

- a manutenção de uma estru
tura financeira sólida, conside
rando a relação endividamento!
patrimônio líquido.

Finalmente, cabe aosadminis
tradores primarem ao atendimento
dos princípios da Governança
Corporativa:

* Transparência - comunicação
adequada com os sócios;

*Prestação de Contas;
*Equidade - tratamento justo

com todos os sócios/acionistas;
*Responsabilidade Social .,

atendimento da legislação, dos
atos constitutivos e das políticas e
normas da empresa.

Homens que fazem
trabalho de casa
são prejudicados
no emprego

FONTE

UOL

Homens também enfrentam
um "teto de vidro" próprio às
vezes - quando têm filhos e as

sumem funções domésticas, ou

seja, adotam papéis vistos como
tradicionalmente femininos. O
mesmo acontece com mulheres
que fogem do "esperado" e esco

lhem não ter filhos ou deixar o

trabalho de casa para os outros.'
As descobertas são de um estudo
de professores da Rotman Scho-

,

01 of Management, da Universi
dade de Toronto, do Canadá.

Segundo a pesquisa, o tra
tamento que profissionais rece

bem de colegas de trabalho está
diretamente relacionado com os

papéis de gênero assumidos Ror
eles em casa - e qualquer um que
saía das expectativas tradicio
nais de o que é feminino e o que
é masculino pode ser penalizado.

Assim, homens que assu

mem funções domésticas após
ter filhos, como passar mail> tem
po em casa cuídandó das crian

ças, recebem tratamento pior

Empresa familiar. O sócio/acionista é tratado
como "investidor" pelos administradores?

J I

DNULGAÇÁO

do que aqueles que são os prin
cipais provedores da família e

colocam o emprego em primeiro
lugar. Já mulheres que não assu

mem o papel de responsável pe
las funções domésticas depois de
terem filhos, bem como aquelas
que escolhem não ser mães, tam
bém são maltratadas "com mais

frequência pelos colegas do que
mães que assumem as tarefas
dornésticas.,

A pesquisa promoveu dois
estudos de campo, um deles em
organizações com quadro ,de
funcionários formado principal
mente por mulheres, e 'outro em,
um local de trabalho ,dominado
por homens. Em ambos _os am
bientes foi encontrado assédio
de profissionais que 'não sé' en-·
caixavam nos papéis tradícío-"
nais de gênero. A análise buscou
exemplos em que os profissio
nais fossem provocados, maltra
tados e excluídos por colegas de
trabalho por causa do compor
tamento doméstico. No caso dos
homens, foi buscado também

,

situações que os acusassem de
"não serem homens suficientes".
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A PARTIR DE

R$S.1.990'
À VISTA

VERSÕES A PARTIR DE

R$39.990'

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITRoen

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 42.990,00 e CDC realizado pelo Banco Safra com entrada de 30% + 36 parcelas comtaxa 0,99% a.m + IOF. Cltroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 51.990,00 e CDC reallzaoo pelo Banco Safra com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Novo CitroênC3 Origine Flex 13/14 com valor à vista 'de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo Banco Safra com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TÇ de R$ 629,00 para Banco PSA e TC de R$ 820,00 paraBanco Safra. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou
• _ ,'.Safra. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/07/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revlsoes em seu veiculo regularmente.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemarGrubba.1346 • Baependi
Power Imports

Blumenau .. BaL (amboriú • Jarilguá do Sul
joinville • Plcrlanópolls > São José

Quantidade de 5 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/07/13 para o Kia Cadenza Z555. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso no valore de RS 2.500,00
para o Kia Cadenza. Fotos ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua linda Rux Mathias. 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SEU CARRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A SUA VIDA MERECE
UMA·MUDANÇA
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AS MELHORES OPÇÕES DE
.

IMOVEIS PRONTOS PARA MORAR.
IMÓVEIS FINANCIÁVEIS
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Espaço @ TranqU\UdAde
- e@�{i 9�mll'lâd�

� au�rte� I A pSftif ct� R$110 mU

ComOdidade e aem btar
R@sldéf\tíalllhabé1a

Apto dé 2 OU<ilttot; 1 A jJurtir de R$lS4 rnü
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VOCÊ SONHA, A GENTE REALIZA

47 3373.3404 I www.tmovetsws.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663-_
91 03-7819 �,-
8429-93348

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

(47)

Daniel Dauer'
Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Suíte, 1 dorm, sala TVI Jantar,
cozinha, BWC, área serviço, sacada
churraq. e área de festas I A.P: 71m'

Suíte; 1 dorm, sala, cozinha, swe,
sacaca com churrasqueira.

Excelente acabamento I A.P: 80m2

Suíte, 2 dorm, BWC, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,
sacada nos fundos I A.P: 88m2

Suíte, 1 dorm, sala, cozinha, área
de serviço, sacada churrasqueira.

AP: 77 m2

1 dorrn, sala, cozinha, área de
serviço é garagem. Terreno com

301m2

2 dorrn.cozínha, sala, BVVC, sacada,
área de serviço, 1 vaga de garagem.

AP: 62m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Renda extra: a BBOM, uma empresa sólida
que esta em constante crescimento. Pra
fazer seu cadastro, acesse agora www.

bbom.com.br/gílsongb. Estou falando de
uma empresa com 17 anos de mercado!
Segunda maior franquia do Brasil! Franquia
com a lucratividade mais rápida do Brasil!
100% legal, que acabou de adquirir diversas
outras fábricas e indústrias! Maiores
informações com Gilson pelo fone (47)
9935-9307 ou pelo email gilsonborba@
gmail.com.

o 'Contrata-se Auxiliar de Recursos Humanos:
A empresa Tubofibra do Brasil contrata
Auxiliar de Recursos Humanos para
as unidades de Massaranduba e-Barra
Velha. Desejável experiência na área. Os
interessados deverão enviarcurrículo para
rh@tubofibra.com.br ou entrar em contato

pelo telefone 47 3379-5900.

/

o Contrata-se Auxiliar de Produção: A
empresa Tubofíbra do Brasil contrata
Auxiliar de Produção para a unidade de
Massaranduba. Os interessados deverão
enviar currículo para rh@tubo�bra.com.br
ou entrar em contato pelo telefone 47 3379-
5900.

o Top Pilates contrata urgente:lnstrutor de
pilates (fisioterapeuta ou educador físico)
para o período da manhã. Tratar: 8831-
8128.

o Çomida da Hora oferece marmitex, com
serviço de tele entrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de Schroeder. Tratar
(47) 3374-0741 / 92_21-0087 com Sidnei.

Disk Diarista: Limpeza residencial.
escritórios, empresas e condomínios.
Limpeza de toldos e vitrais. Tratar fone (47)
8427-5016 com Daniela.

o Renda extra: Ganhe dinheiro honestamente
em pouco tempo. Franquia com 100% de
retorno imediato. Mercado em expansão
nacional e internacional. Não temos
concorrentes. 100% lucrativo. Ganhos de R$
80,00 a R$ 720,00 por mês durante um ano.

Garantidos total em um ano-de R$ 960,00 a

R$8.640,00 de lucro. E o melhor de tudo, a
empresa oferece formas de ganho ilimitados
com trabalho em equipe. Não perca tempo,

-

ligue agora faça acontecer um futuro digno
em sua Vida. Contato Deyvid (47) 9140-
5014/ (47) 8836-6000. WWW.bbom.com.
br. Deus seja louvado.

Contrata-se costureira com pratica para
overlock.Horário e salário a combinar.
Contato: 47.3058-0106 ou 47 9127-5323
Falar com Rosane.

Serviços de corte e podas de árvores:
Telefone 9158-0019.

o Contrata-se técnico em informática com

habilitação AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

. .

o "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: luares Luz 478426-2019 (Oi)
/479693-5560 (Tim). Skype: juaresluz.
www.telexfree.com/juaresluz

o Faço montagem e desmontagem de móveis
para lojas e particular, tenho experiência e

referência. Tratar 8475-2510

o 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: moníca.sílvagolojaespacomoveís.
com.br

o Excursão para compras em São Paulo, na
25 de Março. Valor R$ 200,00. P/ mais
informações 8412-0129.

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

o 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.

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

-

o Precisa-se de mensalista, disponível no
horário das 8h às lSh. (Barra do Rio Molha).
Próximo à Prefeitura (Com referência).

'

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

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

o 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 dê U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs, parcelados.
Tratar: 33713993 - 99738281.

o Viagem Pacotes Reveillon - 'Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12 a

03/01/14. Buenos Aires / EI Calafate
(opcional Torres Del Painel, Ushuaia. A
partir de U$ 2.540,00 por pessoa já com

taxas, parcelados. Tratar: 3371 3993 -

_

99738281.

o Viagem Reveillon: México (cidade México)
/ Puerto Vallarta, Guadalajara e Morelia.
27/12 A 07/01/14 -12 DIAS /10 noites
- aéreo + terrestre U$ 3.590,00 + 200,00
já com tx. por pessoa, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 99738281.

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

o 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 478418-3292 / 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

Vende-se plantas ornamentais, 200 pés de
fêníx, de 1 a 2 mts de altura (tronco). Tel
3375-1536.

o Vende-se rollmops R$8,50 o vidro. Te13370-
1064.

o Vende-se filhotes de Yorkshire 2 meses,
vacinados.Preço a combinar. TeI3370-1064.

o Uma ótima oportunidade de adquirir uma
coleção com 620 DVD Originais por apenas
R$2.480,00. Motivo, fechei uma vídeo
locadora. Contato: Gilson (47) 9935-9307 ou

pelo email.gilscnborbatêgmail.corn.
o Vende-se Orbitrek Polishop, valor
R$1.300,00. Novo. Telefone 8464-0424 /
3373-2615 falar com Luíza.

o Vende-se Elevacar com plataforma para
carregamento de container e carga seca,
completa com painel. 3.000kg. Tratar 3376-
1481/9973-8743 Edemar.

o 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.

o Vende-se aparelho de TV 29 polegadas,
ern 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.

o Vende-se bicicleta masculina Mountain bike
21 marchas com amortecedor, em

o ótimo estado por R$ 350,00. Mais bicicleta
feminina de passeio 18 marchas porR$
100,00. (47) 9969-3009.

o 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

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

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

COMPRA-SE

o Compra-se Relógio Ponto. 3273-0884 Evani.

o Procuro imóveis com potencial para
investimento. 4796708770. rogerioebe@
gmail.com

DOA-SE

o Doa-se cachorros de um mês, deporte
médio, pelo curto, sem raça': 3370-1550 /
9929-8922 Ilda.

o Doa-se um Labrador Marrom, e dois porte
médio preto e marrom. 3371-8952 Cristina

APARTAMENTO

o Vende-se um Flat de 70m2 no Saint
Sebastian de frente a SCAR Màiores
informações pelo.(47) 9122-4354.

o Aluga-se apartamento com 2'quartos,
cozinha, sala, banheiro e área de serviço,
localizado na rua MaxWhilhelm, 837,
Baependi, prédio azul. Fone 3371-6021.

o Vende-se apartamento beira mar em
Balneário Camboriú, 3 suítes + dep de
ernp., ampla sala com sacada, mobiliado,
2 vagas, Edifício Don A1varez. R$
2.500.000,00. Contato 47 9967 1500.

o Alugo quitinete peça única c/ banheiro
30m2. Rua: Ernesto Lessmann, n° 615
Bairro Vila Lalau próximo áWeg 2. RS
300,00 + água e luz. Fone: 3635-4443
9608-4484

o Procura-se 'moça para dividir
apartamento, Baependí, Valor:R$ 375,00
+ Luz e Condomínio Apartamento
mobiliado._faltando apenas a mobília do
quarto que será locado. Se tiver interesse
ligar para Sandra: 9115 9126(oi). 9603

.
0218 (Tim) cml3274 2332.

Aluga-se casa no bairro Garibaldi. Livre
de luz e água. Fica a 200 m do asfalto.
Tem garagem separada da casa. Possui
uma horta. Para casal, ou com um bebê,
R$200,00, individual R$200,00. 3055-
8262 Lenir ou 8480-8262 Alemão.

o Alugo quitinete peça única 30mº c/
banheiro Rua: Ernesto Lessmann nº 615
Bairro Vila Lalau próximo ao posto de
saúde. RS 300.00 + ÁGUA E LUZ. (9608
4484 E 3635 4443)

o Procura-semoça para dlvídir
apartamento. Sala, cozinha, 2 banheiros,
sacada, garagem. Travessa com a Rio
Branco, Rua Leopoldo Malheiro - Centro.
Falar com Ana ou Márcia, 9641-0082 /
3275-5000.

Alugo quitinete peça única, 30m2, c/
banheiro. Rua: Ernesto Lessmann, nº615,
bairro Vila Lalau, próximo aWeg 2. R$
375,00. cf água. Fone: 9608-4484 ou
3635-4443.

o Vendo sobrado com área de 182
m2, próximo ao Hospital [araguá. 3
quartos (sendo uma suíte com closet e

hidromassagem), cozinha modulada,
despensa, churrasqueira e garagem ampla
para dois carros. Piso em porcelanato,
portão eletrônico, aquecimento solar.
Quintal nos fundos com amplo gramado.
Pronto para ser financiado! Tratar com
Rosana: celular (15) 8156-7373 ou fixo
(15) 3031-5356.

o Aluga-se Quitinete com garagem, Emma
Rumpel Bartel, Baependi. R$460,00. Local
bem seguro. TeI9134-5434.

o Aluga-se apartamento com 2 quartos
75m2, garagem, MiguelSalai 75, Centro.
R$700,00. Edifício Gamaliel. Tratar 9134-
5434.

o Aluga-se apartamento com 2 quartos
75m2, garagem, Francisco Piermann 404,
Vila Lenzi. R$670,00. Tel9134-5434.

o Vende-se Apartamento no Bairro Vila
Nova com 2 quartos, cozinha, sacada,

'

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

Alugo quitinete peça única 30m
quadrados c/ banheiro. Rua: Ernesto
Lessmann 'nº 615, Bairro Vila Lalau,
próximo aWeg 2. RS370,00 Cf Taxa de
água. Fone: (47) 3635-4443 e 9608-4484.

o Vende-se 1 Apartamento 72m2 em
construção suíte mais 1 quarto, 50 metros
do mar R$ 170.000,00 estuda proposta
aceita-se carro Fone 9936-7400.

o Vende-se apto novo na Estrada Nova com
2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

o 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

o Vende-se terreno em Schroeder, próximo
a Marisol, com escritura. Telefone: 9919-
0441.

o Vende-se casa e terreno juntos,
mobiliada, com grades, no bairro
Tabuleiro, em Barra Velha. Fone 3371-

7687/3373-0917/3373-1520.
o Vende-se casa com 250m2 construída,
terreno 750m2• 3371-8952 Cristina.

o Vende-se casa no Rio Cerro II, com 120
m' em alvenaria, local alto e plano. Valor
R$120.000,00. Entrada + parcelas, direto
com o proprietário. Te13058-2999 ou

9208-1727.

o Vende-se casa de alvenaria com 92 m2,
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.

o 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.QOO,00. Aceito carro na negociação.
Não faço parcelamento. Tratar com
Rafael 9948-1648.'

CHÁCARA/síTiO
Vende-se chácara no Garibaldí, São Pedro,
medindo 240m2, casa mista ranchos, cercas,
lagoa, água corrente, 6.000 pés de eucalipto,
oportunidade de investimento, aceito troca
terreno e veículo. Tratar 9185-4615/3376-
0081.

o Vende-se sítio em Tijuca, à 20 minutos
das praias de ltapema. 4.700 m2• Valor R$
70.000,00. Telefone 47 9699-7862.

o Vende-se chácara em Campo Alegre, sobrad:
com 200 m2, tanque de peixe, garagem
com churrasqueira, demais dependências,
48.000m2• Valor a combinar. Tel47 9993-
9826.

o Vende-se chácara no Garibaldi / São Pedro,
medindo 240.000rrt2, casa mista, ranchos,
cercas, lagoa, água corrente, 6.000 pés
eucalipto. Oportunidade de investimento.
Aceito troca terreno e veículo. Tratar: 9185-
4615/3376-0081

SALA COMERCIAL

• Vende-se estúdio fotográfico na caixa.

Completo, com sombrinhas, tocha, ...
Valor a negociar. Telefone 3376-1736 /
8474-1071.

o Aluga-se sala comercial. na Rua José
Picolli, 133, bairro Estrada Nova. 4x12
m2. Aluguel a combinar. 3372-0166 ou

9951-3317.

o Vende-se loja de utilidades domésticas.
Produtos de marca nacional. Nome
da loja conhecida na cidade. Ótima
localização. Estacionamento próprio.
O comprador assume contas a receber,
contas a pagar, estoque, mobiliário.
Valor R$ 15 mil. Contato pelo telefone
8819-3193·ou 8819-7489.

o Aluga-se galpão novo-na Barra do Rio
Cerro, com 330 m2 ou 660 m2, próximo
a Leison Malhas, eficiente localização.
Tratar 9185-4615 / 9655-6743.

o 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 47 3084-0023 ou 479935-
9307.

o Aluga-se sala comercial, perto Museu
Weg, com 30 m', e BW. R$ 450,00. 3275-
2264

Aluga-se sala comercial na Barra
do Rio Cerro, Rua Pastor Albert
Schneider - próx. Leison malhas com
estacionamentos e boa movimentação.
Medindo 150m2 total ou 75m2 metade..
Ótimo ponto comercial. Tratar: 9185-
4615/9655-6743.

TERRENO

Vende-se terreno com 412m2,
Loteamento Mass, Rio da Luz, acesso
asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo. Tratar 9128-
5957/3376-0081.

o Vende-se, aluga-se ou troca terreno
comercial com 1.070 m2, com área de
mercado com 475 m2 de obra construída,
sala com 203 m2, contém 2 apartamentos
no piso superior. Bairro Três Rios do Sul.
Valor a combinar. Aceito terrena ou casa

no negócio. Telefone: 47 3273-5674 com

Dolores ou Mario.

o Vende-se terreno Água Verde com 1000
m2, sendo 600 m2 de área útil, final de
rua, perto da Samae em [araguá do Sul.
R$190 mil. 9953-5554 _

o Vende-se terreno Rua Alfonso Nicolucci,
,

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

o 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.

o Vende-se terreno com aproximadamente
11 hectares (143mx800m -114400 m2).
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

o Vende-se terreno em Nereu Ramos, 5'
hectares de terra. Ti-: 3276-0264/ 8800-
9346.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vende-se Renault Fluence 2.0 Dynamique,
Cambio Mecânico 6 marchas, 2012, Preto
Metálico, Completo + 6 Air Bag + ABS/
EBD + Piloto Automático - R$54.900,00.
Tr.: (47)3275-4500 Falar com Osní

Vende-semoto Honda CG 150Titan KS
2007, vermelha, único dono, com 43.000
km, impecável, com baú, manual e chave
reserva. Quitada com IPVA pago até 2014.
R$3.900,00. Tr.: 9128-5957 / 9655-6743.

=-Vende-se Nissan Frontier SEL Turbo Diesel
4x4 Bloqueada, câmbio mecânico 6
marchas; 2008, Cinza, Completa + couro

+ Air Bag + ABS + Piloto Automático -

R$85.900,00. Tr.: (47)3275-4500 Falar
comOsni

Peugeot 2071.4 XR Sport - 2011/2011
- branco 30.000 km ar, direção, vidros,
travas, mp3 player, rodas de liga.
26:400,00 (preço FIPE) sem troca.

Marcel- 9912-4880 ou 3371-2106.

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.0UO,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$180.000,0.0
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$.318À09,99
R$ 376.3Jl2,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R.$ 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$ 1.411,11
R$1.8�8,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ �.859,29

Vende-se Pálio Adventure, 2011, completo,
ABS, aírbag, com manual, todo revisado,
prata. Valor R$37.500,OÓ. Tel47 9149-
4929.

Vende-se Uno Mile Fireflax 2008, 4 portas,
completo, único dono. R$ 16:000,00.
Tratar 9979-0403.

• Vende-se Ford Ka 2003, 6L Rocan 1.0, c/
D.H. Vidros elétricos, rodas. Particular.
Valor R$11.900,00. TeI8812-7170 /
7813-4785.

. Vende-se Yamaha XT 600, preta, ano 2000,
valor R$ 9.500,00. Telefone 9179-8830
Moacir.

CRÉDITO
R$ 150,000,00
R$160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
RS, 205.000,00
R$ 21(l,000,00
R$ 230,ÓOO,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS

Vende-se CG 2006 Fan, para trilha, preta.
Ligar a partir das 15:00hrs Jonas 3370-
6820.

Vende-se Clio RT ano 2002/2002, cor
cinza, completo. Tratar no telefone 47
9979-6043.

R$ 1.253,51
R$ 1.331,14
R$ 1.504,29
RS. U46,07
R$ 1.629,64
R$ 1.113,21
R$ 1.755,00
R$ '1.922,14

. R$ 2.047;50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00

,- R$ 2.052,00
R$ 2.109,00 .

R$ 2.223,00
R$ .2.337,00
R$ 2.;394,00
R$ 2.622,00
R$' 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00

R$ 150.000,00
R$ 160.000,0.0
R$180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
-R$ 2,05.000,00
R$ 2111.000,00
R$230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270,000,00M & J CONSÓRCIOS

,

-72 84,."" CREDITO 60 01 UNO 2014 OKa:
- Grupo 570 meses mes.s ·meses Este veiculo pode ser seu jnteiramente Grátis...O .... 30.000,00

.

601,56 510,56 449.46 .' SeTã feito sorteio entre os consorciados em dia_ O.. 35.000,00 701,82 595,66 524,38 no aniversário do Grupo......
""

_::t 40.000,00 802,08 ,680,75 559,29
0,2 45.000,00 902,34 765,85 674,20
... - '50.000,00 1.002,60 850,94 749.11:t� 55.000,00 1.102,86 936,03 824,02-=
" 60.000,00 �,,203, 12 1.021,13 898,93

Sorteio ... Lance Limitado ... Lance UVI'e

� .

Reajuste a cada 12meses
pela poupança

ia Assembléia

15/08/2013
06 Contemplações

mensais
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DESCUBRA UMNOVO JEITO
DEVENDERCARROS!

FINO

.

CLASSICLS (R6R) 2fJf3/2Df4
.

PREÇOPROMOCIONALÀ VlsrAA PARTIRDE
. R$24.990· ..

MODttDVHCftDf7BCVIPORrIrl4V.AS39DLll'fmINlruNrElIUlllESlBMJIlfFMÕfS
LJ6NJ(J$IPNrkCIfJOIJESNACORDOIIâuo/�ÍJo!tlR)1BA'!JEIftJ1
PM6.DElNSfIIJMfNfOSctJNctWrIrQItt1S/IlflJJ'EIMIECÂfffEltII'f&lNW;llJDESCN

AGILELTZ (R9K) 2t1I3/2t1I3COMPLEm·
ENTRADADER$25.990
+36xOER$3BO

. TAXAZERO

JRÇA:DHllWu:A/�/NllBMWIIISQlNSlII/MDlO�/CfJII1f/WXltDE
8OfIDOISCHCtW.IU.E'RIODltlSll fNf1W1A/Il#I.MIRlai'tIfI»/IlIlIM$ts"IlENJ.NiIo/1IBIJIIIBIIO
�DOSfNIIl8IF1111l1sEWIItIItM$DENfBt.IIItIN.IIftIEID�

Agilê lU 1.4 201312013, Eoono.k (5N48XQ opciMaI R9K). c:om��16_ 8 pMi'de RS 38,990,00, ou atrMa da plano dê finwIcIaInwlto, oom 65,83% de enlrada (R$ 25:990.00� 36 pmtaçlíes mensais de R$ 380,96. comID.llOO)8JtlCE'f:3.sa"aA..Vllb'totaIMIw.iado: R$39.704J7.ClauicLS 1.0201312014, Rêxpower(SU19FE opdonaI R6R). com preço promocional ô vistaa partir de RS24.900.Condiç6es 'riIidaspara velcutosCl\evrolet Okm disponlveisnoa�das��. naov6tidaspMI�dtwmda..da fábrica, t.uiltBe produtorruml, TodososplMlllménclonados eswao sujeitos a p!êvia aproVllÇAo de ridiIo. Condiç(les de preço e promoçõesVálÜUPêllllS no p!lliodode 241 28I01J2013 ouMqIIMtodwlrem os estoqIIêtno EsIado de SilntaClltaMLOs veIUosChevroletestao llIII conformidade oom o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veftulos Aulomotemi,Prawwll_UMtH:"todê�ADg!mdGwlcl.dcn.lmWa.naoCMifilenIe� COOlo 11l!lde101l1WllCÍíidO. Maia Inf�palo.www.cI\e.llOlelcom.btConsuII8� na sua concessionària paflici..pIIOttqtllllloiPf*. "depoae�de�to.�, SAC:08001024200. 0uvIdariA GMAC: 0800 122'8022.

GMAC, .� RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo
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Projeto começa a

regularizar Presídio
INVESTIMENTO o documento é pré-requisito para qualquer
obra de ampliação da estrutura, que registra superlotação

de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR) foi motivada por

A ordem de serviço para um Termo de Ajustamento
.tlelaboração dos pro-: de Conduta proposto pelo
jetos para regularizar o

.

Ministério Público Estadual
Presídio Regional de Ja- no início do mês. Os promo
raguá do Sul foi assina-tores de justiçaMárcio Cota
da ontem pelo secretário e André Milioli cobram da
regional Lia Tironi e pelo Secretaria de Justiça e Ci
diretor da empresa Sifra dadania e do Departamento
Construtora Hilário Philli-· de Administração Prisional
pps. Com valor total de R$ (Deap) maiores investimen-
69.934,83 e com prazo de tos na unidade e, principal
três meses, o documento mente a construção de uma
contemplá preventivo de nova ala para abrigar 160

incêndio, sistema hidráuli- detentos. Depois de pronto,
co e arquitetônico. o projeto deve ser aprovado

A iniciativa da Secretaria pela Secretaria Municipal

de Urbanismo e pelo aval
dos bombeiros. Só então
será possível iniciar outras
obras urgentes. O diretor
da construtora, Phillipps
garantiu empenho para
concluir o projeto de regu

larização em até doismeses.
"Este (a elaboração do

projeto) é só o primeiro
passo e ainda falta mui
to a ser feito no Presídio.

Agradecemos a agilidade
na resposta da SDR e con

tamos com o apoio para as

próximas etapas", disse a

juíza da Vara de Execuções
Penais Anna Finke Suszek,

Débora Remor

DENISE BEITONIlSDR

PRAZO Com a assinatura da ordem de serviço, Sifra tem 90 dias para conclusão

Saída temporária
Foragido é
recapturado

Um foragido da justiça foi re-
capturado pela Polícia Militar em

Jaraguá do Sul na tarde de ontem.
Diogo José da Silva Soares, de 20
anos foi abordado em atitude sus

peitas no calçadão da Marechal,
-, por volta das 14h e não reagiu.
Condenado por tráfico de dro

.

gas e formação de quadrilha em

Jaraguá do Sul e respondendo a

um processo por assalto em São
Francisco doSul, Soares cumpria
pena no Presídio de Barra Velha.
Ele recebeu o benefício de saída

temporária em.abril e não voltou.

que esteve presente na as

sinatura da ordem de ser

viço, na tarde de ontem. O
secretário Tironi reiterou o

compromisso com as obras
de adequação e ampliação.

O diretor do Presídio,
Cleverson Dreschler, co

brou do poder público
municipal e estadual mais

atenção a unidade. "A po
pulação das cidades cres

ceu e o número de deten
tos também, e não houve
nenhum passo concreto

para aumentar o núme
ro de vagas." Segundo ele,
atualmente 360 detentos

cumprem pena no Presídio

Regional, quando a capaci
dade é de 168.

ESTIVERA
PRESENTES NA
ASSINATURA DA
ORDEM DE SERVIÇO:
• PC _ Delegado Regional
Uriel Ribeiro

• Sifra Construtora _ diretor
Hilário Phillipps

.

• TJ _ juíza Anna Finke Suszek
• SDR _ Secretário Lio Tironi
e diretor de infra-estrutura
Otoniel da Silva

• MP _ Márcio Cota
• Presídio _ diretor Cleverson
Dreschler

• Conselho Penitenciário e

Procurador _ Raphael R. Lopes
• PM _ Major Vonk

EDUARDO MONTECINO

t
OJA NO CA ÇADÃO

Uma loja de variedades e presentes do Calçadão da Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, no Centro de Jaraguá do Sul, foi interditada ontem à tarde durante
uma operação do Procon, em conjunto com o setor de fiscalização de posturas
da Prefeitura e a Polícia Militar. As· principais irregularidades encontradas
foram a falta de emissão de notas fiscais e suspeita de origem ilícita de

equipamentos eletrônicos. Alguns produtos foram apreendidos e serão
recolhidos pela Receita Federal devido à suspeita de sonegação fiscal.

Fatal
Motorista doa órgãos

A doação dos órgãos foi
a maneira que os parentes
de Jaderson Marcel Fer

reira, de 32 anos, encon

traram para ajudar outras
famílias. Ferreira morreu

na noite de segunda-feira,
na U'I'I do Hospital São

José, onde estava inter
nado desde a madrugada
de domingo. Morador de

Guaramirim, Ferreira ficou
gravemente ferido depois

que o carro que dirigia, um
Citroen C3, capotou na BR-
280, no trevo de acesso a

SC-108. O passageiro do

veículo, de 28 anos, teve

apenas ferimentos leves. O
velório será realizado em

Jaraguá do Sul, mas ainda
não há horário e local de

finidos, já que até o final
da tarde de ontem o corpo
estava ligado a aparelhos
para possibilitar a doação.

Jaraguá
Casas são furtadas

Duas casas teriam sido
furtadas entre a tarde de

segunda e a madrugada de

ontem, em Jaraguá do Sul.
Uma quitinete do Bairro

Água Verde foi invadida
durante a tarde de segunda
feira e a vítima, de 45 anos,
só percebeu os danos quan
do chegou em casa, por vol
ta das 18h. Foram furtados

cerca de R$ 2 mil.
Já na Barra doRio Cerro,

os ladrões teriam entrado
na casa pela porta da fren
te, enquanto os moradores
dormiam. As vítimas acio
naram à PM às 5h depois de
constatar o furto de uma 'IV
e um tênis que estava no va
ral. A Polícia não encontrou

sinais de arrombamento.

Maisde ...Kg
Dupla é presa com maconha

Dois homens, de 20 e 25
anos, foram presos em fla

grante por tráfico de drogas
namanhã de ontem, na Rua
Werner Stange, no Rau.
Eles estavam com 1,3 quilo
de maconha, que foi apre
endido pela Polícia Militar

porvolta das 10h. Entregues

à Delegacia, um dos suspei
tos confessou enquanto o

.

outro negou a participação
no comércio de entorpe
centes. O delegado Adria
no Spolaor entendeu que
havia indícios suficientes
de tráfico e encaminhou a

dupla ao Presídio.

REPÚBliCAFEDEMIlVADO BRASIL- ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirírn
ANAAUCEMARI1NELUPFSSOA,ThbeliãDesignada

Rua28 deAgosto n° 1918, Telefone: 47·33721494Horário de Funcionamento: 9hàs 18h
EDTIl\LDE INfIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrndo o protesto correspon
dente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicadaíslpara aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou
dorniciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re
ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995, 997
c/c 1023, todos doCNCG).

Protocolo: 46261 Sacado: ALUJOI PRODUTOSDEALUMINIO IlDA CNP): 13.225.956/0001-33 Endere
ço: AvenidaMarechal Castelo Branco ne 3600, Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: 1V LVEICUUlS
unACNPJ: 84.850.254/0001·99 Número do-Título: 1419301 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: HSBC BANKBRASILSA - BANCO MUll1PW DataVencimento: 08/07/2013
Valor. 2.059,70 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital:
R$22,25

Protocolo: 46270 Sacado: CARROCARIAS RODAR unA CNP): 01.850.594/0001-92 Endereço: RUA PE
DRO R'VW STREIT SN, 89270-000, Guaramírím Cedente: FRONTALPECAS E SERVICOS PARACAMI·
NHOES CNPJ: 07.324.328/0001-02 Número do Título: 1197/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO SAN1l\NDER SA DataVencimento: 08/07/2013 Valor. 1.700,00
liquidação após a intimação: R$I2,25, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 24,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46238 Sacado: COMIDA DA HORA unA - ME CNPJ: 17.708.308/0001-99 Endereço: Rua
Barão do Rio Branco nO 752, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: COMERCIO E REPRESENIAÇÕES
DE GAS GONÇALVES unA CNPJ: 04.896.284/0001-05 Número do Titulo: 1747 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 05/07/2013 . Valor.
336,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Condução: R$ 27,73, Diligência: R$ 37,60, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46254 Sacado: CRF COMERCIO DE CALCADOS unA CNPJ: 13.872.002/0001 ·12 Endereço:
Rua 28 deAgosto nO 1499, Centro, 89270-000, Guaramirtm Cedente: INBOP IND DE BORRACHA E POL
IT CNPJ: 02.939.384/0001-38 Número do Título: 6174G.8 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 12/07/2013 Valor. 5.151,11 liquidação
���.����.�?�_�:��_��:�:�_�����:.��_�O:�_�g�����_�_�_�:��:_�t�:_�_�,_:: . __ . .. :_._
Protocolo: 46244 Sacado: UZAINE ANDREAMUNDEL CPF: 033.517.619-45 Endereço: RUA CARLO·
EGGERT 28, 89275·000, Schroeder Cedente: KRAFCIflNSKI MORAES unA CNPJ: 10.835.909/0001·13
Número doTítulo: 008447·003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: [[AU
UNlBANCO SADataVencimento: 02/07/2013 Valor: 566,05 liquidação após aintimação:R$12,25, Con
dução: R$ 27,73, Diligência; R$ 37,60, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 22 de julho de 2013.

ANAAIlCEMARTINEill PESSOA, TabeliãDesignada
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REGULARIDADE Além dos desafios impostos pela natureza, eompetldores tiveram que se preocupar em cumprir as etapas dentro �os limites de tempo estipulados.

Pilotos locais se destacam em rali
BONS RESULTADOS Vale do Itapocu foi representado.por seis duplas
jaraguaenses, além de 'u�piloto de Corupá, conquistando dois títulos
Lucas Pavin

�om í64 duplas inseri
\..Aas e considerado um

dos maiqres ralis de re

gularidade do Brasil, o 5°
Transcatarina contou com a

participação de seis duplas
jaraguaenses e um piloto
corupaense, que tiveram
um percurso de aproxima
damente 800 quilômetros,
atravessando sete cidades
e enfrentando' bastante al
ternância de clima e pista.
A competição faz parte da

Copa Brasil de Regularidade
e possui as categorias Super
Master, Graduados, Júnior,
Turismo Light e Turismo
Adventure.

Na categoria Super Mas
ter, a competição foi. bem
acirrada, onde no último
dia de provas, cinco duplas
disputavam a liderança. No
final; quem levou a melhor
foi o corupaenseAcyrHideki

da Silva" que correu ao lado
do blumenauense Renan

Medeiros. A dupla somou

240 pontos, contra 235 dos

chapecoenses Daniel Maffi e
EnedirSilva Júnior. O tercei
ro lugar foi dos paranaenses
Rone Branco e JhonatanAr

digo, com 225.
"Eu participei de todos

os Transcatarinas e este foi
o primeiro que eu' cheguei
na final, brigando pelo títu
lo. Estoumuito emocionado,
pois ser campeão deste rali é
um sonho. Os meus adver
sários têm alto nível técnico,
sãomuito precisos e a dispu
ta é sempre parelha. É uma

felicidade indescritível", co
memorouAcyr.

Na Júnior, destaque
novamente para pilotos da

região. Na categoria' mais
disputada da competição,
os jaraguaenses Eduardo

Schvambach e Júlio César
Maba Floriani superaram

os adversários e foram os

campeões. "Em 2014, nós
voltaremos. É muita emo

ção, principalmente porque
-

nos preparamos apenas com
ummês de antecedência. Es
tamos focados e continuare- .

mos", afirmou Schvambach.
Para levantar o -caneco

de campeão, a dupla somou

227 pontos. O segundo lugar
foi dos caçadorerises Marcos CORUPÁ Acyr da Silva venceu ao lado do ,blumenauense Renan Medeiros

Gustavo Francio e Bruno

.Rozalen Tesser, com 223. O
terceiro lugar foi também de

Caçador, mas com Claude- ..
mir Hubner e Ana Madalo
zzo Hubner, com 205.

A competição iniciou
em Fraiburgo e encerrou

em Balneário Camboriú.
No decorrer dos três dias
do evento, Guaramirim
também foi uII1;. município
integrante do percurso,
onde uma etapa especial -

de habilidade - foi realizada
ao lado do campo do Seleto, JARAGUÁ DO,�1tJ,4[ [ E.cIuãrdo Sc�valTlbiilch e Júlio Floriani faturaram a JlJniorAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cinco escolas do Vale
viajam para os lESC
12 A 14 ANOS Jangada, Evangélico, Bom Jesus, Ricieri Marcatto e
AlmiranteTamandaré enviam equipes para São Miguel do Oeste

Lucas Pavin

A pesar do frio intenso

.r1.que está fazendo no

sul do Brasil, os organiza
dores dos Jogos Escolares
de Santa Catarina (JESC)
afirmaram ontem que a

baixa temperatura não
será problema para a re

alização da etapa estadual
da competição, que acon

tece até sábado, dia 27,
em São Miguel dó Oeste,
situada: no extremo Oeste

do Estado. "Muitos pais
de atletas têm nos ligado
preocupados com as con

dições climáticas. Quero
tranquilizá-los, pois tudo·
está sendo feito para ter

mos uma grande competi
ção, sem prejuízo aos par

ticipantes", disse Adernar
Silva, da Fesporte, entida
de organizadora.

A cidade de Jaraguá do
Sul será representada na

competição voltada a estu
dantes entre 12 e 14 anos

pelas modalidades de bad

minton, com o atleta We

lyngton Wiltusching (Jan
gada); basquete masculino
(Bom Jesus), basquete fe
minino (Jangada); futsal
masculino (Evangélico) e

xadrez feminino, com Bru

na Vercino (Recieri Mar
catto). Natação e atletismo
também enviarão repre
sentantes. O município de
Guaramirim estará presen
te no evento com o hande
bol masculino (Almirante

Tamandaré). Vale lembrar

que os campeões de' cada
modalidade avançam para
os Jogos Escolares da Ju

ventude, que ocorre este

ano em Natal (RN), de 5 a

14 de setembro.
Na noite de ontem, fo

ram realizados os primeiros
congressos técnicos com as

modalidades de natação,
. judô, atletismo e ciclismo,
no Parque de Exposições da
Faismo. Essas modalidades
dão inicio à competição na

tarde e noite de hoje. Já a

cerimônia de abertura acon
tece a partir das 9h, na pista -

deAt;letismo do 140 RCMec.
HEULERANDREY/AGIF

TRADiÇÃO Competição garante vaga na etapa naclonal, onde escolasde Jaraguá costumam marcar presença

Amistoso

Ingressos
àvenda

Já estão à venda os

ingressos para a partida
amistosa entre Sport Ja
raguá e Coritiba, em co

memoração ao aniversá
rio de Jaraguá do Sul. O
encontro acontece ama

nhã, a partir das lSh30,
no João Marcatto. Os

ingressos podem ser ad

quiridos antecipadamen
te nos Postos Mime e no

Brasão, ao valor de R$ 10.

Futsal

Vitória no
sub-20

Mountain Bik.e
'

í:rês atletas
no Brasileiro

Após a vitória na estreia Os, 'bikers' Allan Fis-
da 31a Taça Brasil, contra cher, Rafael Becker e Le

o Rincão (RS), por 4 a 3, onardo 'Solano' represen
a ADJI voltou à quadra na tam Jaraguá do Sul no

noite de ontem. Enfrentou Campeonato Brasileiro de.
o Goiás, pela segundaToda- Downhill. A competição
da da competição, e venceu_ que acontece entre os dias

por 4 a Q. Hoje, a equipe 25 e 28 de julho, na çidade
comandada por Augustinho de Macaé, no Rio de Janei
Ferrarf�ncaraoAnanindeua roo Os atletas competem
(PA), pela terceira rodada, à§_ com o apoio da Fundação
16h. O evento acontece em MUnicipal de Esportes e

Carlos Barbosa (RS), . I. • li f J I.Turismo.

Basquete
Irmãos em

quadra
Já garantido no hexa

gonal final do Campeonato
Catarinense, o basquete
SUb..,17 masculino de Jara

guá do Sul venceu facilmen
te o Criciúma, sábado, no
Ginásio do Beira Rio (65 a

15). Fato curioso da partida
foi a atuação conjunta dos
irmãos Marcelo (16 anos),
Kauê (15 anos) e Luan (14
anos), da famíliaAlves, algo
inédito no basquete local.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

FSTADO DE SANfACATARINA

Tabell'onato Grl'esbach
Novo endereço: RuaCei. ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro- 89251-201- JARAGUADO SUL-SC

Notas e Protesto Nova Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTFSTO
Nostermos do artigo 15 da Leí 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, parap"l;amen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustaçãoJudicial
de protesto e ouoferecerporescrito osmotivos dasuarecusa. dentro doprazo legal FICAM INTIMADOS
DOPROIFSID:
Apontamento: 254041/2013 Sacado: AI:rAlR QUJNTINI Endereço: RUA PEDRO SCHIMIDT WIE
13 - Jaraguã do Sul-SC- CEP: 89250-000 Cedente: SIIMAQ S/A Sacador. - Espécie; DMI - N'TItulo;
107006yOO2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 245,DO - Data pm:a pagamento: 30/07/2013- Valor
total apagarR$322,17Descrição dos valores: Valordo título: R$ 245,DO - Juros:R$ 0,57Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23.-10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 253942/2013 Sacado: ARENADMlNISTRADORA DE BENS ITOA Endereço: AVMARE
CHALDEODORODA FONSECA320 SL38 - JARAGUADOsut-sc - CEP: Cedente:WANOERSEE COM
ATACl\DISfAITOAME Sacador. - &pécie:DMI - N'Titulo: 4484 - Motivo: falta de pagamentoValor.·R$
536,86 - Data para pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagar R$625,75 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 536,86 - Juros: R$ 18,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 254002/2013 Sacado: AUDIO MUSICALCOMERCIAL ITOAM Endereço: AVGEIUUO
VARGAS, 827 SAlA 02 - CENIRO - JARAGUA DO SUlrse - CEP: 89251-000 Cedente: MARUTEC IND
COM !MP.E EX!;' ITOA Sacador. - Bspécie: DMI - N" Titulo: 007038/03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 544,52 - Data pm:apagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$618,42Descrição dosvalores:
Valor do título: R$544,52 - Juros: R$3,26 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50.- Diligência: R$1O,79

Apontamento: 253647/2013 Sacado: CIARINDA DE SOUZA DA SILVA BURI'ET Endereço: RUAACRE
149 CASA - laraguã do Sul-se - CEP: 89253-110 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espé
cie: CBI- N'Titulo: 251026619 - Motivo: falta de pagainentoValor. R$ 3.115,02 - Data para pagamento:

.

30/07/2013-Valor total a pagar R$3.899,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.115,02 - Juros: R$ .

709,18Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 254062/2013 Sacado: ClAUDIOMIRO DOS SANTOS Endereço: AVMAL DEDODORO
DA FONSECA, 320 SAlA 25 - CENIRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-700 Cedente: ARENADMINIS
TRADORA DE BENS ITOA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 96/2013 .. Motivo: falta de pagamento
Valor. R$106,92 - Datapara pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$177,80Descrição dosvalores:
Valor do título: R$106,92 - Juros: R$ O,24Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,50-Diligência: R$10,79

Apontamento: 253946/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIADEMAQUINAS ITOA Endereço: RUAJOAO
JANUARlOAYROSO 1890 1 ANO - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-IDOCedente: BAUMANN INDUSTRIA
ECOMÉRCIODEAÇOS ITOA Sacador. - Espécie:DMI - N'TItulo: 62517 3/3 - Motivo: falta depagamen
toValor. R$ 1.766,17 - Data para pagamento: 30/07/2013- Valor total a pagar R$I.946,08 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.766,17 - Juros: R$ 4,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ z;l,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94
----------------_._--------------------------------�....---------------------------------------------------_-------------

Apontamento:253932/2013Sacado:DAlANAPEREIRADESOUZA_Endereço:AVMARECHALDEODORO
DA FONSECA 191 SL 4 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-701 Celfente: BERrA !MOVEIS Sacador. - Espé
cie: DMI - N"TItulo: 92/FlNALCON - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 982,82 - Data para pagamento:
30/07/2013-Valor total apagarR$1.057,06Descrição dos valores: Valordo título: R$ 982,82 - Juros: R$ 3,60
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

A;����;�:2S4õ31i20i3-��:DAiANÃPEiiEiiiÃiiEsoüiA-fud�;;,;:MÃi-iiÊÜoo�õ-ii;FÕN-
SECA.191,SAlA4 - CENIRO - JARAGUADOSUlrse - CEP: 89251-701 Cedente:BERrA!MOVE[S Sacador.
- Espéde;DMI-N'TItulo: 92/1PIUl3DO - Motivo: faltádepagamentoValor.R$ 63,29 - Dataparapagamen
to: 30/07/2013- Valor total apagarR$134,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 63,29 - Juros: R$ 0,18
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50- Diligência:R$1O,79

Apontamento: 253508/2013 Sacado: JLC COMERCIODEARTIGOS PARAA Endereço: AVEN)DAGETU
UOVARGAS Q17 - CENIRO - JARAGUA DO SUlrse - CEP: 89251-000 Cedente: BRElTIlAUPT CONS
TRUCOFS SA Sacador. - Espécie:DMI-N'Título:QI7-48 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 3.498,39
- Datapara pagamento: 30107/2013-Valor total apagarR$3.577,19 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 3.498,39 - Juros: R$ 8,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 254()13/2013 Sacado: lARINOX COM DE PRFSENTES ITOA Endereço: RUAANGELO
SCHIOCHET 321 SL 01 - CENIRO - JARAGUA DO SUlrse - CEP: 89251-520 Cedente: TRAMONTINA
F SA IND MET Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 00099037-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.640,46 - Datapara pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$1.715,47Descrição dosvalores: Valor
do título: R$1.640,46 - Juros: R$ 4,37Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 253975/2013Saçado:WJADEDEPARTAMENTOSMAKUDA Endereço:RUAMALFW
RIANO PEIXOI'O 80 - JARAGUADO SUlrSC - CEP: 89251-150 Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE
CARTOES TELEFONl Sacador. - Espécíe:DMI - N'Titulo: 24&45EN - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 140,64 - Data parapagamento: 30/07/2013-Valor total apagarR$212,73 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 140,64 - Juros: R$1,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontainento: 254141/2013 Sacado: MAlCONROCHA - ME Endereço: AV. MARECHALDEODORODA
FONSECA 1188 SAL - CENTRO - JARAGUA DO SUlrSC - CEP: 89251-702 Cedente: POUCOMPARANA
TELECOMUNlCACOE Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo; 0000OOO59A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 600,00 - Data para pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$671,24 Descrição dos valores:
Valor do título:R$ 600,00 - Juros: R$ 0,60 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 253962/2013 Sacado: MAlK UJIZ RIBEIRO ME Endereço: RUA EXP. ANTONIO CAR
WS FERREIRA 850 SAlA 04 - Jaraçuá do Sul-se -{E': 89252-168 Cedente: DMSYSTEM MATERIAIS
E SERVICOS ITOA Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo: 34858/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
1.625,02 - Datapara pagamento: 30/07/2013-Valor totala pagarR$1.699,99Descrição dosvalores: Valor
do título: R$1.625,02 - Juros: R$ 4,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 253931/2013 Sacado: PATRICIA ODORIZZI Endereço: RUA RElNOLDQ RAU 470 - Iara
guádo Sul-SC- CEP: 89251-600 Cedente:)HSMATERIAISDE CONSIRUCAO ITOAEPP Sacador. - Es
pécie: DMI- N'TItulo:'OOOO2009 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,DO - Data para pagamento:
30/07/2013-Valortotal a pagarR$321,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,DO - Juros: R$ 0,91
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$lO,79

Apontamento: 253963/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1üS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 - VIlA LENZI- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY
ANO TELECOMMUNICATION ITOA Sacador: - Espécie: DMI- N'TItulo: G79951/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 9.990,08 - Data para pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagar R$10.106,77 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 9.990,08 - Juros: R$ 36,63 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

..

Apontamento: 253964/2013 Sacado: RDA SILVA EQUlPAMEN1üS ME Endereço: RUA FRANCISCO
PlERMANN 170 - VIlA LENZI- Iaraguã do Sul-se - CEP: 89252-500 Cedente: GET GWBAL ENERGY
ANO TELECOMMUNICATION ITOA Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: G79952/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 6.091,74 - Dataparapagamento: 30107/2013-Valor total a pagarR$6.194,13Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 6.091,74·- JurOS:'R$ 22,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 20,21

A;�t;;.;;;�;�-i54õ5iiiiõ13-�d�-SAWMONiiÕDiüGüFBiEiVÃ--&;d��:ijõsii'ÉMMÉNDo-
ERFER 1345 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89253-000 Cedente: GREEM COMERCIO DE PECAS PARA
REFRlGERACAO ITOA Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo: 6838/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 918,50 - Data para pagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$996,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 918,50 - Juros: R$ 2,14 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

�i���ii:2�������:���:�-_�t��i�y��gf��i��
HOSPITAlARES lIDA Sacador - Espécie:DMI - N'Titulo: 5275/1-Motivo: faltadepagamentoValor.R$
3.100,00 - Data para pagamento: 30/07/2013-Valor total apagarR$3.234,70 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.100,00 - Juros: R$ 64,06 Emolumentos: R$12,25 ' Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diíígência; R$IO,79

Apontamento: 254045/2013 Sacado: UNlAO SAUDE ITOA Endereço: RUAMARECHALDEODORODA
FONSECA 1188-JARAGUÁDOSUlrse-CEP: 89251-702 Cedeote: MEDICACOMRCIODEPRODUTOS

. HOSPITAlARES ITOA Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 5281/1- Motivo: falta de pagamentoValor.R$
3.046,00 - Dataparapagamento: 30/07/2013-Valor total a pagarR$3.179,59Descríção dos valores: Valor
do título: R$ 3.046,00 - Juros: R$ 62,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 253355/2013 Sacado: WOLFGANG HOEITGEBAUM Endereço: R PREF HENRlQUE
HElSE 191 - RIO DA LUZ - Jaraguá doSul-SC - CEP Cedente:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENID SA Sacador. AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E INVESTIMENID SA Espécie:
CF - N" Titulo: 2D015707125 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 14.833,35 - Data para pagamento:
30/07/2013-Valortotal a pagarR$16.038,31 Descrição dos valores: Valordo título:R$14.833,35 - Juros: R$
J.l22,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo" na data de
24/07/2013. Jm:aguá do Sul (Sq, 24 dejulhode 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Liberdadores daAmérica

Jogo da vida do Galo
no lendárioMineirão
Agência Avante!

("1hegou o dia mais im

Vportante da história do
Clube Atlético Mineiro. Na
noite de hoje, o Galo entra
em campo para decidir o

titulo da Copa libertadores
da América, contra o Olím
pia (PAR), às 2ID50, noMi
neirão, em Belo Horizonte.
No jogo de ida, realizado na
semana passada, emAssun

ção, o time brasileiro jogou
mal e perdeu por 2 a o.

Vale lembrar que gol
fora de casa não vale como
critério de desempate na

decisão' da libertadores.
Então, um placar com três
gols de diferença será sufi
ciente para o time coman

dado' por Cuca se sagrar
campeão. Os paraguaios,
por sua vez, poderão até

perder por um gol que fi
cam com seu quarto título
da competição. Se a dífe-

• rença for de dois gols a fa-

vor do Atlético-MG, a deci
são vai para os pênaltis -.

Para esta partida, o téc
nico Cuca não poderá con

tar com os laterais Richar
lyson, expulso no prinieiro
confronto, e Marcos Rocha,
suspenso pelo terceiro car

tão amarelo. Se não houver
surpresas, os substitutos
devem ser Júnior César e

Michel, respectivamente.
Por outro lado, Cuca ga
nhou o reforço de Bernárd,
que cumpriu suspensão e

retorna ao time-alvinegro
na vaga de Luan. A gran
de dúvida do treinador é
em relação ao volante Le
andro ,Donizete, que ficou
fora do jogo no Paraguai e
ainda não foi liberado pelos
médicos. Se o jogador não
tiver condições de jogo,
Josué será mantido no

time, mas o comandante
atleticano vai aguardar
por Donizete até minutos

. antes da decisão ..

'--"-�....,�-
...._,_::;::-�---

- ...

-..,----�-;:---_
consorciobradescÕ:com.��
Central d.e Atendim:_nto Bradesc? consói'õõ5.;40B� .

»>
, para capitais e regl?es metropolitanas' 0800 722.11436 ��'

para as demais localidades' SAC Bradesco Consórcios
','

0800 7211166 • SAC Deficíênda Auditiva ou de Fala
0800 722 0099 • Ouvidoria 0800 727 9933

o CARA Ronãldinho será o centro das atenções na decisão desta noite

Saiba como Galo e Olímpiajogarão
Pela primeira vez na história po

dendo conquistar a tão desejada taça
da libertadores, o Atlético-MG deve
ser escalado para a grande final com:
Victor; Michel, Leonardo Silva, Rever
e Júnior César; Pierre, Josué (Leandro

Donizete), Diego Tardelli e Ronaldinho;
Bernard e Jô. Já o Olímpia, do técnico
Ever Hugo Almeida, irá a campo com

Martin Silva; Manzur, Miranda e Can
dia; Alejandro Silva, Giménez, Aranda,
Pittoni e Benítez; Salgueiro e Bareiro .

São Paulo
Perda de sócios

Os números do "Movimento
por um futebol melhor", programa
que contabiliza sócios oficiais dos

clubes, mostraram nesta terça-fei- ,

ra, que o total de associados do São
Paulo caiu de 22.040 para: 20.153
nos últimos 20 dias, devido a atual
crise do tricolor paulista.

NBA

Celtics contrata
A forte equipe norte-americana

do Boston Celtics anunciou a con

tratação do ala-pivô brasileiro Vi
tor Faverani, de 25 anos de idade.
O jogador estava atuando no Va
lência (ESP) e teve médias de 9,3
pontos e 4,6 assistências em 28 jo
gos da última liga Espanhola.

Tênis
Brasileiros fora

Após ver Thomaz Bellucci ser

campeão no ATP de Gstaad. em
2012, o Brasil não teve o mesmo

sucesso na competição deste ano.
Isto porque João Souza caiu para
o holandês Robin Haase nesta

terça-feira, por 2 sets a o, par
ciais de 6/4 e 7/6 (9-7) e foi o úl
timo brasileiro a atuar na Suíça,

Conheça os planos na me'dida certa para você tirar
os seus projetos do papel. ligue 0800 887 1580 .

ou acesse consorciobradesco.com.br e taça uma

simulação. Se preferir. fale com o Gerente Bradesco.
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