
Iaraguá do Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.261 + Quarta-feira,7deagostode20l3 + R$2,SO A vida acontece aqui.
EDUARDO MONTECINO

OCP em Brasília

Congresso no
"

clima da reforma
o assunto é tema de conversas

nos corredores e gabinetes da
Câmara dos Deputados. PATRICIA

MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 6

Marisol 49 Anos.
Sua Felicidade,

'

Nossa Inspiração.

Poesia

Declamação para'
celebrar Vinícius
Abrem amanhã as inscrições para
concurso que premiará os melhores

intépretes de Jaraguá do MIX'
...

Sul das obras do poetinha.

Prefeitura abre concurso

com oferta de 173 vagas
PROCESSO As inscrições poder:n ser feitas a partir das 10h de hoje. A previsão é de

que as provas sejam realizadas entre o final de setembro e o início de outubro. PÁGINA 4
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DO LEITOR

A corrupção
A corrupção seria um problema do homem ou do Esta

.l"\do? De ambos, uma vez que o Estado é instituído pelo
próprio homem, portanto, a seu exemplo com qualidades
e defeitos. O homem, em princípio, é o mesmo em todos
os governos, não importando a forma, variando a sua

conduta segundo as normas instituídas pelo Estado, que
é o poder detendo o próprio poder. Segundo o pensador
Montesquieu, em sua obra 'O Espírito das Leis', "Todo
homem que detém o poder tente a abusar dele".

Assim sendo, não devemos embelezar o poder antes
de lancetar seus tumores e limpar o lixo acumulado em

seus porões, particularmente em relação ao poder polí
tico. O povo é a principal fonte do poder político. Deste
modo, os efeitos benéficos produzidos pelo poder devem
reverter em prol de sua base: o povo, sob pena de este se

revoltar contra o próprio poder ou contra o Estado. É o

que tem acontecido nos últimos meses no Brasil.
Os protestos, que começaram em junho, pelo mo

tivo da redução da passagem de ônibus tomaram pro
porções que vão além do pedido de um transporte
melhor, mas reflete a insatisfação dos brasileiros com

a corrupção e seus malfeitos que acaba afetando a qua
lidade de suas vidas.

. Tanto que o descontentamento dos brasileiros refle
tiu na pesquisa recente da organização Transparência
Internacional. O relatório revela que 81% dos entrevis
tados estão descontes com os partidos políticos e acre

ditam que pessoas comuns podem ajudar a combater a

corrupção e seus malfeitos.
Combater a corrupção não é uma tarefa fácil. Os ris

cos são muitos. Mesmo assim, não devemos abandonar
a luta. Para esse mister, a união dos incorruptíveis é

por demais importante, para que formemos uma legião
de pessoas afins, imbuídas de princípios éticos e ele
vado conceito de cidadania. Para essa cruzada, sempre

.

que soubermos da lisura dos atos de um cidadão, deve
mos procurar nos unir a ele ou fazer com que ele se una

a nós, para que possamos, ainda que modestamente,
contribuir em favor de uma sociedade melhor.

• Antenor Batista, advogado

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacaotiiocorreiodopoio.com.br

,Curso

Gestão familiar
em empresas

Jaraguá do Sul vai sediar um curso sobre

governança corporativa em empresas familia
res. A capacitação acontece nos dias 29 e 30
de agosto no Centro Empresarial (Cejas). O
evento é promovido pelo Instituto Brasileiro
de Governança Corporativa (IBGC). As inscri

ções para os interessados estão abertas. Elas
podem ser feitas pelo e-mail www.ibgc.org.br.
Informações no telefone: (41) 3022 5035 .

• fi (.

-
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COMENTÁRIO

O assunto lhe interessa!
"l Tocê já me ouviu aqui e nas pa
V lestras falar da pesquisa feita

na Universidade de Princeton nos

Estados Unidos sobre felicidade. O

pessoal por lá perdeu tempo, resu

miu a felicidade nas seguintes con

dições: ser religioso, não ser jovem,
ter curso superior, ter plano de saú

de, ser casado, ter filhos e ganhar
mais de R$ 6.800 ... Por aí.

Essa lista é a mais refinada es

tupidez que já ouvi e li sobre feli
cidade. E há uma falta grave nessa

lista, gravíssima. Os pesquisadores
"esqueceram" do principal de todos
os motivos para fazer alguém feliz:
o trabalho. Impossível alguém ser

feliz sem passar pelo trabalho, seja
ele qual for e como for.

E pensando sobre isso, fui ao

pele, entrará em atrito com os fa
miliares e terá acessos de raiva. Em

conseqüência, o ambiente do lar se

tornará sombrio e constantemente

ocorrerão doenças. A principal causa

das doenças é a desarmonia familiar;
e a principal causa da desarmonia fa
miliar é o aborrecimento das pessoas
com o próprio serviço...

"

Você leu bem? Leia de novo. Can
so de dizer isso aqui e nas palestras.
Mas o trabalho, teimosamente por
muitos, é "esquecido" como causa

de aborrecimentos, doenças e, claro,
para poucos, o mais formidável dos
elixires para a felicidade. Passamos
as melhores horas do dia, dos melho
res anos de nossa vida trabalhando.
Se não formos felizes no trabalho,
babaus, em nada o seremos.

lUIZ CARLOS PRATES

meu arquivo de notas e recortes de
todo tipo, queria algo sobre traba
lho. Achei esta pérola, o diacho é que
não guardei o nome de quem a escre

veu. Não importa, o que importa é

que concordamos. Diz assim:
- "Trabalhando com má vontade,

você terá problemas circulatórios,
preguiça mental e cansaço geral; não

conseguirá rendimento no que faz,
frequentemente cometerá falhas e

será repreendido pelo chefe, volta
rá para casa com os nervos à flor da

.+ Mintos
Minha sala de mimos e troféus desde a semana

passada está enriquecida. Depois de uma palestra aos

formandos e oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina, recebi das mãos do CeI. Marcos de Oli
veira, Comandante da Corporação, um capacete metáli
co, símbolo dos bombeiros, e um relógio com o brasão
da instituição. Valeu, Comandante, valeu, rapazes!

a mulher violentada, estuprada, tenha o filho bastardo
e nauseabundo. Eu só queria perguntar aos machinhos
impotentes o que eles diriam se a estuprada fosse a mãe
deles ou a filha... Só isso. Sepulcros caiados!

+ Falta dizer
Volta e meia alguém me recomenda ler um certo li

vro, que nele vou achar as respostas "divinas" sobre a

minha angústia existencial. Relevo essas pessoas, coita
das. Todos os livros religiosos que já foram escritos aqui
nesta Terra foram feitos por homens. O "estranho" é que
nenhuma mulher jamais foi a "inspiradora" de qualquer
desses tais "livros", não é estranho? Só homens, homens
que tinham o interesse de manter as mulheres sob con

trole e acusá-las como responsáveis pelo pecado ... Li
vros escritos por homens muito interessados no poder,
no consórcio com os poderosos da Terra. E vão querer
me explicar o inexplicável do sofrimento e dos "desti
nos" humanos? Acordem!

+ Eles
Chega a ser bizarra a tocaia que os machinhos impo

tentes fazem, ou tentam fazer, para evitar que a mulher
seja soberana sobre si mesma e tenha plenos direitos so

bre seu corpo. Acabo de ler que "religiosos" vão propor no

Congresso a derrubada da Lei da 'Pílula do Dia Seguinte';
Essa lei visa a dar toda a proteção e saúde à mulher víti
ma de estupro e que não pode, claro, sob nenhum pre
texto, engravidar e levar essa bastardia adiante... Mas os

machinhos impotentes não querem saber, querem que

Ao jornal O Correio do Povo
Em tempos de

evolução tecnoló

gica onde temos

a informação -

numa rápida
busca no mun

do digital, um

produto "Made
in Jaraguá"
dá mostras de agilidade,
profissionalismo e comprometi
mento com o seu leitor.
Parabéns "O Correio do Povo"

que com a vitalidade de um jovem,
ruma ao seu centenário.

Necessário se faz registrar a agilida
de e competência, de toda equipe de
"O Correiodo Povo", mostrando
maturidade ao surpreender seus lei
tores no amanhecer de sábado com

registros de um evento realizado na

noite anterior. Por isso, a Câmara
de Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul parabeniza este órgão da im

prensa Jaraguaense, que mostra um

serviço de excelência, o qual tanto

prezamos e buscamos no varejo.
Levar a informação em primeira
mão ao encontro de seus leitores dá

credibilidade, e mostra que temos

vários setores em nossa cidade do

que se orgulhar, a imprensa está
incluída neste universo.

Digo que ternos que inovar, buscan
do um lugar de destaque no cenário
de Jaraguá do Sul e região e que o

varejo deve atingir um patamar a

altura de outros setores, porém para
isso devemos estar constantemente
informados com o que está aconte
cendo ao nosso redor e rio mundo,
e isto passa também pelas informa
ções transmitidas com competência
pela nossa imprensa local.

\

Peço licença para cumprimentar aos

demais setores da imprensa
do Vale do ltapocu, jornais, rádio
e revistas que com maestria e serie
dade levam os acontecimentos de
todos os segmentos com responsabi-

.

lidade e transparência.

Umforte abraço,
Neivor José Bussolaro
Presidente CDL Jaraguá do Sul
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CHARGE

EM BR,ASíLIA ....

EDITORIAL

Em Brasília, com

ofoco na região
TIssa semana, Brasilia começa a discutir
� tão desejada reforma política. Para

urn país que tem urn perfil centralizador
das decisões na esfera federal, a represen
tatividade dos municípios são mínguas.
Com base no modelo eleitoral atual, para
ter urn fortalecimento políticoque garanta
a eleição de representantes mais afinados
com as demandas locais é preciso muito

esforço e articulações desgastantes.
Na visão do jornal O Correio do Povo,

a forma mais justa de oportunizar a: todas
as regiões a possibilidade de ter a garantia:
de escolha eleitoral de urn assento no Con

gresso ou Assembleia passa pelo Voto Dis
trital. Ele direciona a decisão do eleitor ao

candidato da própria comunidade, selecio
nados pelos partidos para ocupar os cargos
destinados a essa região.

Para deixar os leitores por dentro do

que está acontecendo sobre a reforma po-

lítica, O Correio do Povo está na Capital
Federal onde acompanha essa discussão

que interessa a toda a sociedade. Por isso,
durante essa semana, a jornalista e editora
de Política Patricia Moraes estará no Con

gresso Nacional. Ela detalha as definições
que apontem o direcionamento da Nação
para urna possível mudança eleitoral.

"
o Correio do Povo está na Capital
Federal de olho na reforma política.

Os 94 anos de história do jornal O
Correio do Povo foram construídos com

enfoque no desenvolvimento do Vale do

Itapocu. E agora, mostra mais urna vez a

capacidade de oferecer aos seus leitores
Uma visão ampla sobre urn tema riacional,
com reflexos na nossa região.

:;.�..·.[.t Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221'1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 'CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Serviço
Obrasna
Domingos
daNova

tOBITUÁRIO
o HILÁRIo BACHMANN morreu ontem,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha 64 anos e

deixou enlutados filhos, genros, noras, netos

e demais parentes e amigos. O sepultamento
será realizado hoje, às ioh, no Cemitério da

Comunidade de :Alto São Pedro.

o HERBERT EHLERT morreu domingo,
dia 4, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 75 anos

e deixou enlutados irmãos, esposa, filhos,

"

* Os artigos e opiniões assinados não retratam

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

�� O C07TeiO do Povo utiliza-papelproduzido a partir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe este jornalpara outro leitor.

Por demandar uma leitura

contínua, concentrada e

dedicada, o livro estimula a

reflexão. Seu raciocínio estruturado

genros, noras, netos, bisnetos demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no

Cemitério da Comunidade de Rio da Luz II.

o ADRIANO TECIUA morreu no sábado,
dia 3, em Jaraguá do Sul. Tinha 86 anos

e deixou enlutados esposa, filhos, netos,
bisnetos, demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado domingo, no

cemitério da Barra do Rio Cerro.

A chuva causou o adia
mento das obras de recupe
ração da Rua Domingos Ro- .

drigues da Nova, no Centro
de Jaraguá do Sul. Os tra

balhos deverão ser realiza
dos nesta quarta-feira. O

tráfego de veículos nesse

trecho ficará interrompido
a partir das 8h de hoje. Os
motoristas que passarem
pelo local deverão usar vias
alternativas como desvio. O
investimento nessa obra é
de R$ 200 mil.

Prevenção
Saúde do homem

e envolvente cria uma pausa quase
meditativa na correria do cotidiano.

Professor Luli Radfahrer em artigo na Folha de S.Paulo.

Nesse mês de agosto, a Unimed deJaraguá do Sul vai promover ações vol
tadas à saúde do homem. A campanha "Agosto Azul" irá alertar na prevenção
contra o câncer, principalmente, o de'próstata. No próximo sábado, dia 10,
será realizada urna mobilização na Praça Ângelo Piazera, onde será entregue
material educativo sobre o tema. A ação acontece das 9h ao meio-dia.

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3257
33 - 34 - 35 - 54 - 64

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 940
02 - 03 - 04 - 06 - 07
09 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 24 - 25
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Inscrições abertas
para concurso público
OPORTUNIDADE
Prefeitura oferecerá
173 vagas para os

níveis superior,
médio e fundamental

Carolina Veiga

A inscrições para o con-

1"\curso público da Prefei
tura de Jaraguá do Sul estão
abertas. Elas podem ser

realizadas a partir das ioh
de hoje até às 18h do dia 6
de setembro, no endereço
eletrônico www.sociesc.org.
brjconcurso. As informa

ções contendo data, horário
e local das provas serão di

vulgadas no site a partir do
dia 23 de setembro.

Ao todo, serão ofere
cidas 173 vagas, sendo 78

para o nível superior, 46
para o médio e 49 para o

fundamental.
Para efetuar a inscrição,

após preencher o formulá
rio, o candidato deverá efe
tuar o pagamento da taxa,
equivalente a R$ 90 para
cargos de Ensino Superior,
R$ 65 para o Ensino Médio
e R$ 35 para o Ensino Fun
damental.

O edital, contendo as in

formações sobre cargos, sa

lários e carga horária, está
disponível também no site
da Sociesc. Segundo o se

cretário de Administração
e Finanças de Jaraguá do
Sul, Sérgio Kuchenbecker,
a previsão é de que as pro
vas sejam realizadas entre

o final de setembro e o iní
cio de outubro.

LÚCIOSASSI

PROVAS Kuchenbecker disse que a seleção para a

escolha dos servidores será entre setembro e outubro

Habitação
Parceria para facilitar acesso aos imóveis

Jaraguá do Sul firmou

parceria com a Companhia
de Habitação do Estado de
Santa Catrina (Cohab) para

.

desenvolver programas de
senvolvidos pela autarquia:
"A Casa é Sua", -"Cohab,
Oportunidades" e "Cohab
Cidadã: Construção e Re
forma Habitacional". Cada
um deles é voltado às famí
lias que pretendem regula
rizar a situação da residên
cia ou imóvel.

O projeto "Casa é Sua"
foi criado para proporcio
nar a titularidade definitiva
dos imóveis às famílias que
receberam casa da Cohab
nos últimos anos. Este pro-

grama podem beneficiar
159 mutuários em Jaraguá
do Sul. A iniciativa concede
cerca de 97% de desconto
nas taxas de cartório. "O
valor da escritura, que atu
almente é de R$ 3.350,50,
deverá cair para cerca de
R$ 100,00", disse o presi
dente da Cohan, Ronério
Heiderscheidt.

Ele alerta, no entanto,
que só terá direito a este

benefício quem não tiver
débitos com o Tribunal
de Justiça, a Prefeitura e a

Cohab. Aqueles que ainda

possuem débitos têm até
30 de setembro para rene

gociarem suas dívidas.

CORDC" Heiderscheidt (O) se reuniu com o prefeito
Oieter e o secretário de Habitação, Antônio da Silva

CONHEÇA OS OUTROS PROJETOS
FIRMADOS COM A PREFEITURA
• COHAS OPORTUNIDADES - Oferece um financiamento

de R$ 25 mil a famílias que ganham de dois a dez
salários mínimos e querem construir em lote de
sua propriedade, de sua família ou da Prefeitura.
O pagamento deste valor será em 240 prestações
mensais de R$ 150, com juro de 4,5% ao ano.

• COfiAS CIDADÃ - Este programa tem duas modalidades
destinadas a famílias com renda mensal de até dois
salários mínimos e são feitos a fundo perdido:
Construção, em que é repassado R$ 10 mil;
Reforma Habitacional, com valor de R$ 5 mil, deve ser

aplicado em reformas de banheiro, telhado e piso, por
exemplo,

.• As pessoas interessadas devem se dirigir à Secretaria
Municipal da Habitação, no Centro Administrativo
Municipal, no Bairro Barra do Rio Molha.

HOR BURG
CARROCERIAS FRIGORíFICAS

QUARTA-FEIRA,7 DE AGOSTO DE 2013

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL-FSL\DO DE SANIA CATARINA
Tabelionato do MW1icipio e Comarca de Guaramirim
ANAAUCEMARTINELU PESSOA, Tabeliã Designada

Rua28 deAgoston' 1918, Telefone: 47-33721494 Horário dePuncionamento: 9h às 18h
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re

lacionados, 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 registrado o protesto correspon
denre.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), oupegartem)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou

domiciliadals) fora da Cin:unscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformídade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 46526 Sacado: ADILSON SAQUEfTI DE OUVElRA CPF: 021.719.439-71 Eodereço: ROO,
GUllRERME JANSEN SC 413-9, 89108-000, Massaranduba Cedente: aJNF E CALe DEREITI lIDA
EPP Número do Título: 2503 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO SA Data Vencimento: 25/07/2013 Valor. 1.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46410 Sacado: CARLOS ALEXANDRE RUDIGER CPF: 069.070.299-01 Eodereço: Rua VERGI
UO NART n' 127, amizade, 89270-000, Guararnirim Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS A1ITOMO
TIVOS lIDA CNPJ: 05.234.311/0001-39 Número do Título: 0005530303 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil Apresentante: CAIXA EaJNOM!CA FEDERAL Data Vencimento: 15/07/2013 Valor. 407,00
Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 46538 Sacado: GUARAMIRIM ORGANIZAÇÃO CONfABIL SS lIDA CNPJ: 08.650.859/0001-
58 Eodereço: RUA28 DEAGOSID n' 1455, CENTRO, 89270-000, Guararnirim Cedente: BUSINESS EDIT
PUBL DE INFORMATNOS lIDA CNPJ: 08.713.019/0001-97 Número do Título: 27263-001 Espécie: Du
plicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOM!CA FEDERAL DataVencimento: 20/07/2013
Valor. 198,20 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25
Guararnirim, 07 de agosto de 2013.

ANAAUCE MAR'fIl'!ELLI PESSOA, Tabeliã Designada

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANIA CJU:ARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,

380-Centro 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto eou oferecerporescrito os motivos dasua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS
DO PRarESID:

Apontamento: 255438/2013 Sacado: CAMPOS E CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SANEAMENfO lIDA
Eodereço: RUA JOAO WIEST JUNIOR 1753 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89254-500 Cedente: MErALUR
GlCA HAME lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 16920 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
907,30 - Data para pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar R$988,59 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 907,30 - Juros: R$ 2,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 255467/2013 Sacado: FIDRIANI IND PECAS ESP FIBRA L Eodereço: RUAANO BOM, 2125
- ANO BOM - aJRUPA-se - CEP 89278-()()() Cedente: ABaJL BRAS COMPOsrros lIDA EPP Sacador.
- Espécie: DM! - N'TItulo: 4794/0 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.027,95 - Data para pagamento:
12/08/2013-Valortotal a pagar R$Ll60,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.027,95 - Juros: R$1,71
Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 58,36

Apontamento: 255247/2013 Sacado: GILMARFARIAS-ME Eodereço:732-WERNERSIANGE,108-VIIA
RAU - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: IMOLA FAcroRING FOMENID MECANTIL lIDA Sacador.
KEIBOR INDUSTRIAE COMERQO DECALCADOS lIDAEspécie: DM! - N'TItulo: 2866-3 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$31O,20 - Data para pagamento: 12/08/2013-Valor total a pagar R$39O,62 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 310,20 - Juros: R$1,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 255468/2013 Sacado: INSfALADORAMESCH LUZ DO DIA L Eodereço: R: JOAOTOZINI,
2144 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: ELEfRICA aJMEROAL ANDRA lIDA
Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: E050593632 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.094,40 - Data
para pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar R$1.238,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.094,40 - Juros: R$ 15,32 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 -

Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 255437/2013 Sacado: JAIME Moro PECAS lIDA ME Eodereço: RUA ADEIlA FISCHER
720 -IARAGUADOSUL-CEP Cedente:JTOLEDODAAMAWNIAINDECOMVEICULOS Sacador.- Es
pécie: DM! - N'TItulo: JAM090192 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$11.802,82 - Data para pagamento:
12/08/2013-Valor total a pagar R$11.917,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$11.802,82 - Juros: R$
39,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 255607/2013 Sacado: JEFERSON LFANDRO TInEM Eodereço: RUA CARLOS HARDT, N,
2600, AGUAVERDE, J - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-580 Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA
Sacador. - Espécie: DM! - N'TItulo: 0000000305 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 299,04 - Data para
pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar R$379,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 299,04-
Juros: R$1,l9 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ í!3,1O Condução: R$ 24,50

- Diligência: R$19,33

Apontamento: 255426/2013 Sacado: lN MAQUINAS E MANUTENCAO lIDA-ME Endereço: RUA MA
NOEL FRANCISCO DA COSTA SN - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Cedente: BER
MOVALVUlAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAlS lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 53708/llA
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 84,88 - Data.para pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar
R$170,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 84,68 - Juros: R$ 0,22 Emolwnentos: R$12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 255035/2013 Sacado: MERCADO TATIANE lIDA Eodereço: RUA PREF JOSE HAUER
1655 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Cedente: COOPERATIVA DE CREDTIDVALE DO ITAJAI-VlA
CREDI Sacador. SIMONEVOUOLINI OLCZEspécie: DM! - N° TItulo: 1007/2013/0001- Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 813,00 - Data para pagamento: 12/08/2013-Valor total a pagar R$904,09 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 813,00 - Juros:R$ 5,14 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

. Apontamento: 255535/2013 Sacado: NATAN MANOEL GONCALVES Eodereço: RUAJORGE KOHLER 4-
Jaraguádo Sul-SC-CEP: 89257-205 Cedente:AYMORECREDTIDFINANCIAMEN1DEINVFSI1MENID
SA Sacador. - Espécie: Cf - N'Titulo: 20017608292 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.909,41 - Data
para pagamento: 12/08/2013- Valortotal a pagar R$10.394,96 Descrição dos valores: Valor' do título: R$
9.909,41 - Juros: R$ 402,98 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 255449/2013 Sacado: P P PlAST INDUSTRIAL ITIiA Eodereço: RUA ERWINO ME
NEOOITIO 1460 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: MC AUMENIDS Sacador. - Es
pécie: DM! - N° TItulo: 1007 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ Ll96,44 - Data para pagamento:
12/08/2013- Valor total a pagar R$1.280,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ Ll96,44 - Juros:
R$ 4,38 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 255076/2013 Sacado: PREMOPAR PRE-MOIDADOS lIDA Eodereço: RUA ROBERTO
SEIDEl, 440 - JOAO TOZINI - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: CLEONICE DE OUVElRA DOS
SANIDS ME Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 3741- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 660,00 -

Data para pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar R$790,49 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 660,00 - Juros: R$I,76 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60-
Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 25541612013 Sacado: RSILV�EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS ME Eodereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA LALAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA INDUSTRIA
lIDl\ Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: Ga01�/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.780,59 -

Data para pagamento: 12/0812013- Valor total a pagar R$8.881,48 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 8.780,59 - Juros: R$ 23,41 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50

- Diligência: R$17,63

Apontamento: 25541812013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/ PISCINAS ME Eodereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA LALAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA INDUSTRIA
lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N' TItulo: Ga0170/3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.998,43
- Data para pagamento: 12/08/2013- Valor total a pagar R$10.102,57 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9.998,43 - Juros: R$ 26,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo'; na data de
07/08/2013. Jaraguã do Sul (se), 07 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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COMO AJUDAR COM DOAÇÕES PARA OS
CUSTOS DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO

Depósito espontâneo em conta

• Caixa Econômica Federal
• Agência 172 • Operação 003 • Conta Corrente 964-4

• Banco do Brasil
• Agência 0674·2
• Conta Corrente 50737·7

SÓCIO

• Sicred
• Agência 112
• Conta Corrente 30653·3

Também é possível ser sócio-contribuinte para doações
a partir de R$ 10, ou sócio-benemérito para grandes
valores. Basta preencher um formulário no site www.

padrealoisio.org.br ou na secretaria de Igreja Nossa
Senhora do Rosario, em Nereu Ramos. O pagamento pode
ser com boleto bancário ou débito automático em conta.

PESQUISA
irmã Edena é uma das responsáveis em

documentar as ações do Padre Aloísio

para o processo de beatificação .

Padre Aloísio precisa da
ajuda dos fiéis. da região

1: MENTOS Documentos e materiais sobre a vida do

religioso podem contribuir para o processo de beatificação

Natália Trentini pelas irmãs da Fraterni-
dade Mariana do Sagrado

Para reconstruir cada Coração de Jesus, foi in

passo da vida do Pa- tensificado em maio com

dre Aloísio Boeing, uma a instalação do Tribunal
infinidade de documentos Diocesano, após autori
está sendo reunida. Toda zação do Vaticano. Ago
essa pesquisa faz parte do ra, historiadores e outros

processo de beatificação e profissionais se juntaram
canonização do religioso. a equipe coordenada pela
Certidões, histórico esco- irmã Edena Bittencourt e

lar, manuscritos, cartas e pelo padre Odilo Leviski.
fotos são necessários para Entretanto, para comple
atestar a fé e virtudes do

•
mentar a pesquisa é pre-

candidato a santo. ciso contribuição dos fiéis.
O trabalho, já iniciado "Ele teve convívio com

muitas pessoas, visitas
nas casas, celebrou casa

mentos, atendia individu
almente. Nesse momento

precisamos que quem tem

algum escrito, informa

ções ou mesmo fotos, tra

gam para nosso conheci

mento", destacou a irmã
Edena.

Detalhar o relaciona
mento e contribuições de
Aloísio com a comuni

dade, segundo a irmã, é

importante para atestar

sua relevância para o cres-

cimento da fé cristã. Os

papéis podem ser doados
ou apenas levados até os

pesquisadores para repro

dução.
Os levantamentos bio

gráficos começaram em

Vargem do Cedro, cida
de onde o padre nasceu,
e passaram por Varginha
(MG), Taubaté (SP), Po
merode e Corupá. Tam
bém começaram a ser
conduzidas entrevistas.·
Ao todo, 35 pessoas de
vem contribuir com rela
tos pessoais.

Dentro de um ano

toda investigação deve
estar pronta para passar

U.q_ ";p:.rS contra a gri��
Imunização deve começar pelos grupos de risco

A expectativa da Secreta
ria de Saúde é que as 10 mil
doses de vacina contra gripe
A cheguem até o final desta
semana. Diante do grande
número de suspeitas, 138
até agora, e seis mortes, a

administração municipal vai
investir R$ 280 mil para re

forçar a imunização contra o

subtipo HINl.

A vacinação deve' co

meçar assim que as doses
forem liberadas. "Estou
trabalhando para conse

guir isto até quinta-feira",
comentou o diretor da Vi

gilância Epidemiológica,
Jackson Jacobi.

Serão imunizadas prefe-.
rencialmente pessoas per
tencentes aos grupos de risco

- gestantes, idosos, crianças
e portadores de doenças crô
nicas. Como a campanha
de vacinação foi totalmente
direcionada a este público, a

população em geral também
deverá ter acesso.

Para atender os casos de

suspeita de gripe,' o Pron
to Atendimento Médico

Ambulatorial, Pama 1, no

Bairro Czerniewicz abrirá
no sábado e domingo, das

7h às 18h. Não houve alte

ração sobre o número de
infectados. São 47 casos

confirmados de residentes
em Jaraguá do Sul, 39 pes
soas internadas, entre eles
seis na UTI do Hospital São
José e um bebê na UTI do

Hospital Jaraguá.

pela análise de teólogos
da Congregação da Cau
sa dos Santos, em Roma.
Mas a beatificação só
acontece com a confir

mação de um milagre.
Para ser santo, são ne

cessárias duas compro
vações. O milagre nor

malmente é confirmado
em casos médicos. É pre
ciso apresentar exames

que atestem uma cura

sem explicação científica.
"As pessoas não têm dúvi
da que ele é um santo, isso
foi pronunciado na morte

dele. Diariamente as pes
soas vêm aqui, são seus

fiéis", afirmou Edena.

Instituto
busca verbas

Todas as despesas do

processo de canonização do
Padre Aloísio Boeing são
financiadas com doações
de fiéis. O Instituto Padre
Aloísio, criado no início do
ano, recebe as quantias para
promover as viagens, pagar
os profissionais envolvidos,
registros de documentos e

outros gastos para o anda
mento da pesquisa.

"Nós nunca imaginá
vamos conseguir pagar um

processo como este. A como

ção das pessoas que querem
ele como santo deu início a

todo o processo e traz novos

doadores, até agora conse

guimos nos manter dentro
dos recursos", destacou a

irmã Rosane Giacominí.

A missa em honra à
memória do Padre
Aloísio acontece no

dia 17 de cada mês,
em Nereu Ramos.

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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Colaborou Carolina Veiga

Patricia Moraes

"" ""

REFORMA POliTICA E O
ASSUNTO QUE DOMINA
O AR DO CONGRESSO
A pesar da pauta do Congresso

.l"\estar cheia depois do recesso

do mês dejulho, não há como negar
que boa parte das atenções estão
voltadas ao grupo de trabalho for
mado na Câmara para apresentar
urna proposta de reforma política.
O fato foi reforçado pela pesquisa
Ibope, divulgada ontem, que revela

que 85% da população é a favor das
mudanças. O assunto é tema de
conversas tanto no plenário como

nos corredores e gabinetes da Câ
mara dos Deputados. Jornalistas
de todo país, internautas, manifes
tantes e o próprio governo estão de
olho no que acontece na comissão.
E o interesse é facilmente justifica
do, afinal, há mais de urna década
o Brasil precisa promover mudan-

OS ESCOLHIDOS
Saiba quem são os deputados
responsáveis por fazer o

projeto da reforma:
,

• Cândido Vaccarezza (PT-SP),
coordenador do grupo

.. Henrique Fontana

(PT-RS), relator

... Marcelo Castro (PMDB-PI),

• Marcus Pestana (PSDB-MG),

... Guilherme Campos (PSD-SP),

.. Espiridião Amin (PP-SC),

.. Luciano Castro (PR-RR),

• Rodrigo Maia (DEM-RJ),

� Júlio Delgado (PSB-MG),

Miro Teixeira (PDT-RJ),

Antonio Brito (PTB-BA),

Leonardo Gadelha (PSC-PB),

Manuela D'Ávila (PCdoB-RS),

Sandro Alex (PPS-PR).

ças (no último ano de mandato, o

ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso também chegou a sugerir
a realização de urn plebiscito para
este fim, como fez Dilma Rousseff
há pouco mais de urn mês), mas

até hoje o corporativismo político
e urna certa falta de interesse da
sociedade não permitiram que o

tema avançasse em Brasília.
Com urn histórico nada otimis

ta, a pergunta que todos fazem é:
será que agora vai ser diferente?
Difícil responder sem medo de
errar. Mas do coordenador da co

missão, Cândido Vacarrezza (PT),
ao único catarinense no grupo,
Espiridião Amin (PP), todos são
unânimes ao afirmar dessa vez o

debate tem urn ingrediente a mais:

as manifestações que tomaram as

ruas do Sul ao Norte do país .

Para mudar o sistema eleitoral,
os deputados precisam cortar da

própria carne, alterando as regras
que até hoje lhes favoreceram, por
isso, o que se vê muito é cada um

puxando a sardinha para o seu

lado. Um exemplo claro dessa di
ficuldade é que os parlamentares
que são eleitos fazendo votos em

um Estado inteiro dificilmente
vão defender o voto distrital, que
limitaria seu poder, mas daria a

todas as regiões a possibilidade de
ser diretamente representada.. A

força capaz de alterar o status quo
tem o nome de pressão popular,
mas isso se ela não 'voltar a ador
mecer por mais uma década.

Substituição na SOR
.

A 24a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul entrou na reforma administrativa proposta pelo Governo
Raimundo Colombo (PSD) e com isso, Valério Verbinenn (PSD)
deixou de responder pela diretoria geral da SDR Para o cargo foi
nomeado o ex-vereador Lorival Demathê (PSD). Após urn ano

como diretor-geral da SDR, Verbinen afirmou ter encarado a saída
do cargo naturalmente. "Foi uma escolha do partido. Eu só tenho
a agradecer pelo período em que ocupei a diretoria geral e em

que procurei desenvolver o trabalho da melhor forma possível",
concluiu. Sobre o futuro, Verbinenn afirmou não ter tido nenhu
ma conversa oficial com o prefeito Lauro Frõhlich, sobre um pos
sível cargo na Administraçãoiàe Guaramirim.

Entrevista:
Esperidião.AInin,

deputado federal (PP)

Deputado, o senhor adotou discurso a favor do
Distritão (que elege os mais votados), esta deve ser

sua postura dentro do grupo de trabalho da reforma
política?

Não posso falar somente em meu nome, por isso, solicitei
ao partido que se manifeste. Mas não sou pioneiro na defesa do
distritão, nosso presidente, Francisco Dornelles, é a favor dele,
assim como o vice-presidente da República, Michel Temer, que
em 2010 fez campanha pelo modelo. Eu me converti recente

mente, em função deste movimento "você não me representa",
que foi às ruas no mês de julho.

E por que o Distritão seria a melhor alternativa?
Porque o modelo atual não é justo, como explicar que um

deputado federal seja titular com 40 mil votos e aquele que
recebeu 90 mil votos fique de fora? Ou então, o caso do Ti

ririca, que foi eleito com mais de um milhão de votos - e não
estou falando contra ele, que é meu amigo pessoal, mas le
vou junto outros quatro deputados que fizeram uma merreca

de votos. E também a matemática que tem que se fazer no

sistema proporcional, só cientista entende. Temos que eleger
quem tem voto e ponto .

Mas por que não adotar o distrital, que garantiria
que o mais votado fosse eleito e também que todas as

regiões fossem representadas?
Até seria a favor do distrital no modelo belga. Aliás, defen

di o distrital em 1979. Mas acho difícil no Brasil, da maneira
como estamos divididos. Veja Roraima, tem menos de 500
mil habitantes e possui oito cadeiras na Câmara dos Deputa
dos. Santa Catarina tem, mais de seis milhões e tem somente

.

16 cadeiras. Quem faria Roraima diminuir seu espaço?

A reforma política já foi debatida uma porção de
vezes, o senhor acredita que agora ela sai do papel?

Não sei. Nasci no dia de São Tomé. O que temos diferente
agora é esta energia que foi mostrada nas ruas, com a mani
festação de uma crise grande de representatividade. Mas pen
so que se a gente quer avançar deveria priorizar poucas ques
tões, ou corremos o risco de mais uma vez não mudar nada.
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Concurso celebra
cem anos de Vinicius

OCORRElo DO POVO

POESIA Prêmio de Declamação elegerá os melhores intérpretes
da obra de Vinicius de Moraes e de outros poetas brasileiros

Bárbara Elice

Em homenagem ao centenário de Vinicius
de Moraes, o 22° Prêmio de Declamação,

promovido pela Fundação Cultural de Jara

guá do Sul, terá uma modalidade exclusiva
sobre a obra do poeta. O concurso premiará
os melhores declamadores da cidade nos dias

28, 29 e 30, no Pequeno Teatro da Scar. As

inscrições abrem amanhã, no site cultura.ja
raguadosul.sc.gov.br.

O evento é dividido em duas categorias:
"Vinicius de Moraes" e "Vinicius e outros po
etas brasileiros". No primeiro disputam os

inscritos nas categorias de ensino fundamen

tal, ensino médio, terceira idade e comunida
de em geral. No segundo concorrem alunos
da educação infantil e ensino fundamental.

Serão premiados o declamador e o ensaia
dor que conquistarem as duas primeiras co

locações de cada categoria. O maior prêmio
será para os competidores da comunidade,
que receberão R$ 300 pelo primeiro lugar e

R$ 150 pelo segundo. A avaliação será feita

por uma comissão julgadora de, no mínimo,

.E�l�� "
fd

'.

'iS(stelTl.fl deTratõmento de Esqoto
.'Rede Pluviõl
• Rede de Aquõ Potévsl
• Põvimel'lIõçao com Asfõlto
• Rede Elétrittl - llumineçêo Públice
• Terrenos'"crlllos e plenos
� Excelente LOcõlizõçi:'io
• Acedernie dõ'Melhor ldeds
•• PÚdllqround

.,

.:
õ de Convivênciõ / Porner

"

.Cemtnhede,

Finoncidmenlo

CAIXA

quatro convidados. Os nomes dos jurados
ainda não foram divulgados.

De acordo com o regulamento, os can

didatos vencedores da edição de 2012 não

podem repetir a poesia. A lista dos ganha
dores 'do ano passado está disponível para
consulta no site da Fundação Cultural, jun
to do regulamento do concurso. A estrutura

de sonorização e iluminação será oferecida

pelo evento.

Os participantes com a intenção de acres

centar elementos à declamação poderão usar

somente fundo musical e figurino. Nos dias
26 e 27 o teatro estará aberto para ensaios.

VIDA Vinícius de Moraes
nasceu em 19 de outubro
de 1913 e faleceu
em 9 de julho de
1980. Foi diplomata,
dramaturgo,
jornalista, poeta e

compositor. Sua obra
é vasta, passando
pela literatura, teatro,
cinema e música

EonstHCe InQSSOS

(ORREliORES
pere f11CJis informações.
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Elyandria Silva. Escritora

� .

G eliandriaas@yahoo.com.br

A natureza rlo
lóbulo da orelha

Parece a última esquina
do fim do mundo. Não

tem mais para onde virar,
para onde seguir. Difícil

pedir informações, todos
estão perdidos, todos
precisam de algum tipo
de ajuda. Ainda assim
conversam entre si, de tudo
um pouco. Os assuntos vão

surgindo, as queixas, as

banalidades do dia a dia,
o tempo e tal. Pedidos de ajuda camuflados de sorrisos tristes e

olhares vagos. A ansiedade que se enrosca nos filetes de sol que
entram pelas janelas dos quartos. Até que chega a hora que as

palavras abandonam as placas de sinalização que apontam as alas e

o silêncio é o melhor que pode acontecer. Tem também as alegrias.
A Vida que nasce. O choro entre as máscaras e as partidas felizes

quando tudo acaba bem. Assim é um hospital. Um lugar onde a

esperança, para alguns, morre mais rápido que um pensamento.
E foi num corredor que um rapaz, mascando chiclete,
acompanhava indiferente o desespero da mulher ao seu lado.
Passava a mão pelo lóbulo da orelha que estava deformado por
uma roda preta. Naquela hora a vida terminara para alguém.
Aquela orelha nunca mais seria a mesma. Alheio a tudo o rapaz
não se importava. A mulher vestia saia azul marinho e blusa verde.>
Chorava muito. Não se conformava, possivelmente, com a morte.

Passei a mão pelo lóbulo de minha orelha direita. Tão perfeito e

liso que ninguém acreditaria se contasse que carreguei brincos
pesados e compridos ao longo da vida. Argolas, correntes, pedras
de diferentes cores. Tudo agora gasto e até enferrujado pelo tempo.
Era bijuteria. Agora são brincos amontoados no fundo da gaveta.

Clique animal

PROCURA-SE TUTOR Esta gata foi encontrada próxima ao

Fort Atacadista. Está com a perna traseira machucada e não
consegue andar. Ela também não está comendo. Se alguém
souber quem é o dono, favor entrar em contato com Patricia,
nos telefones 9916-3902 ou 3372-0963

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do

.

. 'j'tJUfacebook d� Ajap�a e dQ!Focinhos Carentes Jar�guá do Sul
d. ll44'f.IUI4 IH ! ,h. ._-��. t_�_._

Foram substituídos por
outros, pequenos, delicados,
bonitos e há quem diga
que é joia cara, mas ainda
é bijuteria. Não conheço
ninguém que se preocupa com

os lóbulos das orelhas, em

nenhuma idade. Na verdade
o lóbulo. só é lembrado na

hora de pendurar o brinco. As

pessoas não tem esse tipo de
preocupação, a vida não deixa.
Muito menos aquele rapaz alienado à morte e ao choro da mulher
de quem estava junto. À medida que envelhecemos ele fica flácido,
frágil e perde a elasticidade como o resto da pele do corpo. Falo do
lóbulo. Não, não existem cremes, nem botox ou outro recurso para
recuperar lóbulos de orelha gastos pelo efeito do tempo. Talvez
cirurgia plástica. Quem pensaria em algo assim?
Com orelhas normais outras pessoas passavam rindo baixinho,
conversando animadamente, pareciam combinar algo. O contraste

que conduz à mundo. O riso e o choro andando sempre juntos,
lado a lado. É assim mesmo, é da vida, é do viver. Lembrei de Tim
Maia: "E na vida a gente tem que entender / Que um nasce pra
sofrer / Enquanto o outro ri."

.

"
Passava a mão pelo lóbulo da orelha que estava

deformado por uma roda preta. Naquela hora a vida

terminara para alguém. Aquela orelha nunca mais seria
a mesma. Alheio a tudo o rapaz não se importava.

DESAPARECIDO Charlie fugiu na noite de sábado (3/8),
no trecho entre a Católica SC e o Posto Marcolla. Se
alguém o viu ou souber de quem o tenha encontrado
favor avisar Daiane, no telefone: 8436-5417
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Aniversariantes

7/8
Ana Karolina Kanzler Ferreira
Adrion Henry do Nascimento

Maia

Alana V. Pommerening
Anegret Reinke Wudtke
Claudionei Riegel
Oanielle da Silva

Edneuza K. dos Santos
Edsio Rocha
Elaine Beri
Eliane dos S. Spézia
Eliane dos Santos
Eliseu Wendorss

Franceane Nowaski
Gilson Peggau
Ilda Euvald
Jasseline Raupp
Johnny Jefferson Fagundes
Karla Fernanda Wischral
Kleber Gutchert

. Luciana G. Anscham
Maria Gesser
Neumar Fabiani
Nilza C. klabunde
Osmar Muller
Poliana P.Gorris
Rafael Silveira
Rode de Borba

Rogério J. Hieczusk
Silvana F. Camdido Silva
Simone Stinghen
Soraia Machado
Suzana Tunnermann
Talita Tatiane Volpi
Téo Henrique Bortolini

.

Vanice Borchardt

.

• Vera Holtz - Atriz
• Yoná Magalhães - Atriz

.

Curiosidade
7 'de agosto ...

... é o 2190 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 146 para acabar
O ano. 1991 - Tim

Berners-Lee coloca on

line o primeiro website,
inaugurando a World Wide
Web. 1879 - É registrada a

maior precipitação de neve

no Brasil, quando a cidade

gaúcha de Vacaria ficou
coberta sob 2 metros de

gelo. Dia de São Caetano.

Fonte: WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Me salve, super herói!
Roupinhas irresistíveis para deixar seu bebê com cara de super herói!
Vendas no site airu.com.br

Bichinho no bumbum
Não tem nada mais irresistível que um bumbum de fraldas correndo pela casa, não é?
Então tente resistir ao bumbum de fraldas com cara de bichinho. Mais no site airu.com.br

Seu dinheiro
,

em arvore

Quem disse que dinheiro não dá em árvore?
Este cofre em formato de árvore da Smõrgasbord
of Scandinavian.Design, além de ajudar a poupar,
serve como um lindo enfeite para o quarto do seu

filho. Preço aproximado 8,95 libras (cerca de R$
24). Produto disponível no site husandhem.co.uk.

.......................................................................................... , _.o

..

Papinha de mandioquinha,
frango, beterraba e escarola

Ingredientes
• 1 colher de sobremesa de óleo vegetal
• 1 colher de chá de cebola picada
• 2 colheres de sopa de frango cortado em.

cubos pequenos
• 1 mandioquinha pequena cortada em cubos
• 112 beterraba pequena cortada em cubos
• 2 colheres de sopa de escarola picada

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

mandioquinha e a beterraba. Cubra com água. Tampe a panela e cozinhe. até que todos
os ingredientes estejam bem macios e com um pouco de caldo. Junte a escarola e

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

................................ : _
"

.

Colher ou porta-sopinha?
Este lançamento é para as mães que querem deixar a hora das refei

ções mais práticas. A colher para bebês, da Bonn-une colher e recipiente
para os alimentos e parece um brinquedo de tão fofo. Valor aproximado
11,99 dólares (cerca de R$ 22). O produto é feito de silicone e pode ser,

colocado no microondas. Vendas em bebestore.com.br.

Nada de cheiro, por favor
Organize o lixinho de seu bebê
em saquinhos perfumados!
A Profumosi, da Chicco, são
sacolas perfumadas para a

troca de fraldas. Ideais para
viagens longas ou mesmo

uma visita à casa de amigos.
Práticas e higiênicas, evita

aquele cheirinho de fralda
suja. Valor R$ 10,90 (com
50 unidades). Vendas no site

babyshoponline.com.br.

Devorador de bagunça
Quando fica difícil convencer uma criança a guardar os brinquedos,

nada como poder contar com uma ajuda extra. Com este organizador de
brinquedos do IDSA os pequenos vão adorar arrumar a casa. É como se

fosse um bicho que engole os brinquedos - e o mais legal é que as crian
ças podem montar nele e brincar à vontade!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o prefeito Dieter
Janssen aprovou a

11º Stammtisch
Bom dial AS RODAS

Notícia boaCarne$uina
Com pele e osso

Bom dia, urbe sorriso! Hoje é
dia 7 de agosto de 2013. E, não

querendo desanimar, mas pare
ce que a semana continuará fria
e com chuva. Assim deu na "Plim
Plim" e a _ mocinha global do

tempo nunca erra. "Buááá!". Por

outro lado, a coluna de hoje está
com temperaturas altíssimas e

cheia de novidades. Uma super

quarta-feira para você e que o

seu dia seja assim ... oh!! Maravi

lhoso! Afinal, somos aquilo que

pensamos que somos e, claro,
plantamos!

Hoje, às 19 horas, Marcelo
Lamas irá receber a

imprensa e convidados

especiais para um

concorrido coquetel com

direito a música ao vivo.
O motivo maior será o

lançamento do seu novo

livro "Arrumadinhas".
Thanks, pelo convite.

Dr. Célio Dalcanale passa super bem depois
de uns dias atribulados com a sua saúde. Amigo
de todos e querido por centenas, o advogado está
feliz da vida. E os amigos? Nem se fala de tanta

felicidade pela sua super recuperação. Vamos,
Célia, 2013 tem trabalho pra caramba. TE CONTEI

.. A nova sensação
da música, Anitta, por
incrível que pareça,
continua sendo a bola
da vez. Poderosa!

Novis
Niver do CelinhoCom um super caldinho de

feijão, este colunista lança, no dia
28 de setembro, a abertura oficial
da 13a Feijoada do Moa. A festa
será na Epic e a lista de convi
dados já está sendo formatada.
Anotem! O ingresso? A participa
ção de todos. Será incrível!

Hoje mais um amigo está comemorando a idade
nova. Estou falando do empresário e ex-craque de futsal,
Célio Lange, o popular Celinho. Pessoa super do bem,
querido por todos, que certamente será o aniversariante
mais cumprimentado desta quarta-feira. Parabéns, meu

brother. O meu único desejo é te ver feliz-para sempre.

.. .. ..

.. Em outubro o

grupo Dazaranha e o

projeto Dexterz têm
encontro marcado
com a nossa city. Os
shows fazem parte
das comemorações
de 15 anos da Revista
Nossa e da 13ª

Feijoada do Moa.

Quem está de voltando de.
Las Vegas, onde mostrou
o que tem de melhor no

pôquer, é o nosso amigo,
Orlandç Stoco Jr. Dayana

As águas de agosto chegaram com novidades. A di
nâmica e divertida amiga, Dayana Dahmer, assumiu o

posto "number one" da Epic Concept Club. Com aval
dos caps, Eduardo, Nando e Rodrigo, a promoter co

mandará as últimas estações de 2013. E para começar
com chave de ouro, a poli traz para esta sexta-feira Pimp
Chie e o Projeto Underconstruction. De nada!

Fogo de chão
Dia 17 de agosto o meu

amigo e comandante da TNT

Transporte, Cris Rausis, reú
ne os amigos mais chegados e

promove na chácara da família
a sua tradicional costela fogo
de chão. Tô nessa.-

Renilda Correia reuniu

amigos e promoveu, no

sábado que passou, seu

chá de cozinha. Ao lado
do futuro esposo, Leandro

Bussi, tudo foi mais

que perfeito.

.. Ontem, na

Cafeteria Doce

Pimenta, troquei
figurinhas com o

empresário Bruno

Silva, diretor da Elô,
uma das grifes de
camisas femininas
mais elogiadas da
atualidade. Vêm
novis por aí.

Kalahar'i
Para celebrar uma das datas

comemorativas mais aguarda
das do ano, o Dia dos Pais, o

Motel Kalahari, do comandan
te Mauri Cani, também prepa
rou uma promoção especial. O

tema é: "E a mãe, não vai dar
nada?". Quer saber mais? Li

gue: 3376-0105.

"
Sabem qual é o melhor

instrumento para

evangelizar os jovens?
Outro jovem! Este

é o caminho a ser

percorrido por vocês!

PIPI "fjMj§�
MiRtt-o bOJflfA· O advogado Paulo Mattos e o

médico Vicente Caropreso, na festa de 45 anos do

CDL e do Troféu Mérito Lojista, no Baependi
3370-3242 Depois de quase

um ano separados,
circula entre os

melhores comentários
a volta daquele jovem
casal bonito e rico.
Os dois foram vistos
na noite de sábado
na Stammtisch. Os

amigos da terra

de São Sebastião
acreditam e torcem

também. Achamos
assim: um foi feito

para o outro.
Votos positivos.

Cielo
SANDRA ROCHAlDNULGAÇÁO

Fala sério, depois do
chocolate do Santos fren
te ao Barcelona, só o tri

campeonato mundial nos

som livre, conquistado
na

. Espanha por Cesar

Cielo, para recuperar a

imagem do Brasil.

Você já fez caridade

hoje?PligiS"�A Os fotógrafos
deste colunista Cleiton Metzger

(E) e Mauricio Hermann,
emolduram a jornalista Priscila

Milnitz Pereira, da Revista

Nossa, no Troféu Mérito Lojista
do CDL, no Baependi

HfV�t1 A Diretora do grupo
Santer Empre-endimentos,
Mari Deise, ainda recendo

cumprimentas pelo seu

niver no último dia 2

.. Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

SOgTa dedo-duro
o guarda manda o sujeito parar o carro. - Seus documentos, por favor.
O senhor estava a 130lanjh e a velocidade maxima nesta estrada é 100.

- Não, seu guarda, eu estava a 100, com certeza. A sogra dele corrige:
- Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou mais!
O sujeito olha para a sogra com o rosto fervendo.
- E sua lanterna direita não está funcionando...

- Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter pifado na estrada ...

A sogra insiste: - Ah, Chico, que mentira! Você vem falando há semanas que

precisa consertar a lanterna!
O sujeito está fulo e faz sinal à sogra para ficar quieta.
- E o senhor está sem o cinto de segurança.
- Mas eu estava com ele. Eu só tirei para pegar os documentos!
- Ah, Chico, deixa disso! Você nunca usa o cinto! O sujeito não se contém e

grita para a sogra: - CALA ESSA BOCA! O guarda se inclina e pergunta à

senhora: - Ele sempre grita assim com a senhora?

Ela responde: - Não, seu guarda. Só quando ele bebe.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Wolverine: Imortal Ação - Leg. - 128 min - Censura: 12 anos

- Diariamente - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre

- Diariamente -1 3h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• Turbo - Animação - Dub. - 95 min - Censura: Livre - Dia_riamente - 13h30
• O Homem de Aço - Aventura - Leg. - 143 min - Céhsura: 12 anos - Diariamente - 21 h1 °
• Meu Malvado Favorito 2 - Animação - Dub. - 98 min - Censura: livre

- Diariamente - 15h25, 17h20, 19h 15

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Os Smúrfs 2 - 13:30 15:40 17:50 20:00 - 3D - DUB - Comédia
• Os Smurfs 2 - 22:00 - 3D - LEG - Comédia
• Meu Malvado Favorito 2 - 13:00 15:00 17:00 - DUB - Animação
• Minha Mãe é Uma Peça - o Filme - 19:00 21 :00 - NAC - Comédia
• Turbo - 13:05 - DUB - Animação
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 15:10 17:30 19:50 22:10 - LEG - Ação
• O Concurso -19:40 21 :30 - NAC - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:20 17:40 - DUB - Comédia
• Wolverine: Imortal - 16:10 18:50 21 :20 - LEG - Ação
• O Homem de Aço - 13:20 - DUB - Ação
• Wolverine: Imortal - 19:10 21 :45 - 3D LEG - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 - 14:15 - 3D DUB - Animação
• Wolverine Imortal - 16:30 - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Wolverine: Imortal - 21 :30 - 3D LEG - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:40 16:10 - 3D DUB - Comédia
• Wolverine Imortal- 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Meu Malvado Favorito 2 -13:0015:00 - DUB - Animação
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:30 22:00 - DUB - Ação
• Os Smurfs 2 - 13:15 15:20 - DUB - Comédia
• Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos - 17:30 19:5022:10 - LEG - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Instabilidade
diminui em se
A instabilidade ainda causa chuva
na madrugada e no início da
manhã no Planalto Sul, Litoral Sul
e na Grande Florianópolis. A chuva
ctiminui no decorrer do dia. Nas

demais regiões o tempo fica firme,
com nevoeiros ao amanhecer e

aberturas de sol já pela manhã.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

"'<-

Ensolarado

AMANHÃ �MiN: 13°C
MÁX: 23°C

Parcialmente
Nublado

"" �

Instável
SEXTA
MiN:WC
MÁX: 24°C

Nublado

LUAS

• NOVA 6/8 Chu;oso

• CRESCENTE 14/8 SÁBADO
CHEIA 20/8 MiN: 10°C

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 16°C

HORIZONTAIS
1. As letras que separam o E e I/Absorver fumaça de

cigarro, cachimbo etc. por inalação
2. De mau caráter I A parte do leite que serve para fazer

a manteiga
3. Diz-se de número não divisível por dois / Um dos três

estados da matéria
4. Estudioso e cultor das coisas divinas
5. Molinete usado nos ônibus para contagem de passa

geiros
6. Jogo que consiste em atirar bolas de madeira de uma

certa distância e aproximá-Ias o mais possível de uma

outra pequena! A sigla da capital Boa Vista
7. Dança e música popular do Minha (Portugal) I A erueis

foi o doloroso caminho de Jesus
'

7

8. Conjunto de orifícios que dosam a passagem da gaso
lina ao ser esta despejada na câmara de carburação!
O símbolo químico do califórnia

9. Espécie de cogumelo, grande, de cor marrom, cultiva
do em troncos de árvores, e usado em pratos típicos
da cozinha oriental i O

10. Colocar antes de
11. Cama I (lngl.) Gato
12. Certa planta que os índios peruanos e bolivianos

mastigam para suportar os efeitos da altitude / Ator í2

que em cinema ou teatro representa homem belo e

atraente 13

13. A artista plástica Yoko ! O romancista mineiro Palmé
rio (1916-1996), de "Chapadão do Bugre",

VERTICAIS
1. Uma maneira de se preparar a batata I A parte do teatro

em que os atores representam
2. Corte-! Grande, em inglês I Letreiro luminoso em que

se usa gás homônimo
3. Diz-se de, ou vocábulo familiar carinhoso
4. Minério do grupo das micas, muito usado como iso-

lante
'

5. O treinador de futebol Celso I Primeiro elemento de
termos científicos compostos: gordura

6. O centro de ... Brunei I Ramo, galho seco! As iniciais
da atriz Antonelli

7. Tristeza, pesar J Carregar ou aguentar (algo pesado)
8. Registro de assembléias, reuniões! Droga que é fuma

da numa espécie de cachimbo! Lá
9. Retirar resíduos ou sujeira agarrada em algo, esfregan

do com instrumento adequado! Ornato em forma de

grinaldas sucessivas.

•
•

•
•

•
• •

• II
• •

•
11

II,
•

•
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3
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Oltjmos

TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Como construir
seu plano de carreira
FONTE é fundamental que ele tenha perspectivas de aonde

pode chegar e quais regras para atingir. E é isso que
um plano de carreira fornece", diz o diretor-executivo
da Innovia Training & Consulting, Ricardo Barbosa.

Mas como fazer um bom plano de carreira?

Essa iniciativa deve partir das empresas, enten

dendo-se que é uma das melhores técnicas de reten

ção de funcionários, especialmente para os cargos

estratégicos em que o recrutamento e a retenção são

sempre difíceis. Barbosa aponta cinco aspectos im

prescindíveis para que a política de planos de carrei

ra de uma empresa dê certo:

.. ",'.

Melhor Gestão de Pessoas

Sua empresa possui um profissional que se desta

ca e que se esforça para fazer sempre o melhor? Cuida

do, ele possui característica de quem quer crescer na

carreira, e se não lhe for dada uma atenção especial,
rapidamente sua companhia poderá perdê-lo para
o mercado. Por isso, é fundamental que sua empre
sa passe a pensar na implantação de uma política de

planos de carreira. "Um bom profissional tem sempre
os seus objetivos profissionais bem definidos; assim,

• As regras devem estar bem claras e ter constantes revisões para

que o plano de carreira não seja algo engessado. Hoje, com a

velocidade das mudanças, o plano tem de ser dinâmico e se

adaptar aos novos rumos do mercado e da companhia.

• Os gestores têm de estimular o subordinado.a planejar sua

carreira; avaliar com realismo os objetivos e as necessidades

de desenvolvimento deles. Deve ainda aconselhá-los no

desenvolvimento, conciliando ao programa da empresa.

• O ideal é incentivar o colaborador a fazer uma autoavaliação
de seus potenciais. Além disso, é importante que ele tenha

uma avaliação do gestor e que solicite para que os seus pares
também o avaliem na condução de seus trabalhos .

• Para a empresa, é importante fazer a análise da cultura

organizacional, uma pesquisa de clima, desenhar os cargos,
a educação continuada da companhia e um plano de

desenvolvimento operacional, administrativo e gerencial.

• Tome notas de todos os dados que considerar relevantes para
montar o plano de carreira e defina alguns dos tópicos mais

importantes. Só depois de ter uma boa base, você deverá

começar a avaliar as informações recolhidas.

..,
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Indicação dos impostos
em notas fiscais:
COIllO proceder?

Já está em vigor a chamada Lei da Transparência Fiscal (Lei n» 12.741/12),
que trata sobre as informações relativas à parcela dos tributos constantes no

custo das mercadorias ou serviços adquiridos pelos consumidores finais. A

referida Lei foi publicada há exatamente seis meses e ainda causa polêmica
entre os comerciantes.

A dúvida mais frequente das empresas é em identificar e qualificar a

palavra "consumidorfinal'; que em nosso entendimento deve ser definido
como "todas as pessoas físicas ou jurídicas que adquirem produtos ou serviços
para consumo próprio '; ou seja, aquisições de mercadorias ou serviços que
não serão utilizadas em etapas subsequentes de industrialização, comercia

lização, ou prestação de serviços. Todas as empresas que efetuam este tipo de

venda devem estar atentas ao cumprimento desta legislação, independente do

regime tributário adotado.

Todos estão preocupados em como inserir essas informações no docu
mento fiscal. Mas muitos esquecem que nos casos onde o rol de produtos ou

mercadorias revendidas seja pequeno e principalmente nos casos de prestação o

de serviços, a empresa poderá se utilizar de painel informativo a ser fixado em

local visível no estabelecimento, como forma de simplificar os procedimentos.

Tratando-se de documento fiscal eletrônico ou cupom fiscal, os

valores referentes aos tributos incidentes sobre cada item de mercadoria

ou serviço e o valor total dos tributos deverão ser informados em campo
próprio, conforme especificado no Manual de Orientação do Contribuinte,
Nota Técnica ouAto COTEPE.

Nos demais documentos fiscais ou enquanto não houver possibilidade
de incluí-los em campo próprio, os valores referentes aos tributos incidentes
sobre cada item de mercadoria ou serviço deverão ser informados logo após a

respectiva descrição e o valor total dos tributos deverá ser informado no cam

po "Informações Complementares �,ou equivalente. Passam a ser divulgados
tributos como: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, I.I, Cide, entre outros.

Diante dessa mudança, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias,
entidade especializada em cálculos econômicos e de natureza tributária, pu
blicou recentemente o arquivo IBPTax, disponibiliz.ado gratuitamente, como

contribuição ao Movimento de Olho no Imposto em atendimento à Lei n°
o

12.741/12, com alíquota média por NCM, responsabilizando-se pelos valores

divulgados. Dentro de sua metodologia, o IBPT levou em conta a aliquota
média de todos os regimes tributários, com diversos fatores de ponderação.

Sendo assim, qualquer empresa poderá calcular sua própria carga tri-
o butâria, porém, deverá justificar seus números através de uma memória de

cálculo. Quem ainda não está adequado à norma deve acessar o site www.

ibpt.com.br e procurar pelo manual. Procure cumprir com a exigência, pois a

Lei prevê multas aos empresários que descumprirem a medida.

Já existem rU1!WreS de que o Planalto vai enviar ao Congresso Nacional

proposta que amplia em um ano o prazo para a fiscalização da nova Lei. A

decisão, segundo o Governo, aconteceu devido à complexidade da medida e

aos vários pedidos recebidos de aumento de prazo para adaptação. Porém

nenhuma medida legal ainda foi publicada oficialmente.

* Contadot; Tributarista com Especialização em Gestão Fiscal e

Planejamento Tributário - UNERJ -SC, MBA em Gestão Empresarial - FGV

-Se. Consultor fiscal e tributário com mais de 17 anos de experiência,
palestrante para treinamentos sobre assuntos tributários. Diretor de Eventos

Técnicos do Sindicato dos Contabilistas de Iaraguâ do Sul e Região e Sócio da
FiscALL Soluções (www.fiscallsolucoes.com.br) de Jaraguá do Sul.

2

TALENTO E SUCESSO I QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2013

Pesquisa

Os profissionais
mais presentes nas

. �

orgamzaçoes
FONTE

VocêRH

Os perfis conquistador, especialista é colaborador caracterizam os estilos mais comuns

dos profissionais atuantes em organizações brasileiras. As informações são provenientes de

um estudo realizado pelo professor da FIA (Fundação Instituto de Administração), Roberto

Coda, ao longo de 12 anos.Ao todo, foram avaliados mais de 10 mil profissionais de 50 em

presas - públicas e privadas. Conheça os sete perfis identificados no levantamento:

I
I
j

( J_,
Comprometido com resultados, voltado a novos

desafios, procura situações com crescimento

próprio e detentores de grande conhecimento;

Interessado em executar atividades de maneira cuidadosa,
voltado a processos e desafios com resultados contínuos,
racional e que busca o melhor em sua área de atuação;

Focado no bem-estar das pessoas, voltado à qualidade
do processo, busca ajudar aos demais e constante

aprendizado e inovação;

Interessado em realizar trocas vantajosas, voltado para

geração de resultados, com facilidade de mudar a opinião
alheia e capacidade de estabelecer parcerias;

Garante a continuidade das ações, voltado a identificar talentos

de forma organizada e sístêmica, reconhecido por cautela,

persistência, método e com rigor no processo decisório;

Interessado em tornar real o planejado,
com flexibilidade em suas atitudes, objetividade
e facilidade em delegar atividades;

Centrado em resultados, interessado em

comparar-se com os outros, voltado a

desafios constantes e assertivo.

Embora menos presente nas organizações, o perfil competidor é um dos mais al

mejados pelas empresas, isso porque, o mercado altamente competitivo e tecnológico,
exige diferenciais e geração de resultados, mudanças e conquista de clientes.

O método utilizado na pesquisa é denominado MARE e consiste em um questionário
de 16 perguntas, com quatro opções cada, que permitem traçar um mapeamento sobre

quais as preferências de cada indivíduo no local trabalho.
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Formação

Veja se seu sócio o engana, assim

como o vilão Félix, de Amor à Vida'
A ausência de controle financeiro e o

excesso de confiança no sócio podem
deixar o empresário vulnerável

FONTE

UOL

Na novela 'Amor à Vida"

(TV Globo), o vilão Félix, in

terpretado pelo ator Mateus

Solano, superfatura contratos

com fornecedores e desvia di

nheiro do hospital do próprio
pai para uma conta particu
lar. Casos como esse ocorrem

também na vida real.

A ausência de controle fi

nanceiro e o excesso de con

fiança no sócio ou no admi

nistrador do negócio podem
deixar o empresário vul

nerável a golpes e fraudes,
segundo Alfredo Marques,
sócio-diretor da consultoria

e auditoria BDO.

Para evitar esse tipo de

transtorno, é importante ter

um controle financeiro rígi
do e não deixar todos os da

dos sob responsabilidade de

uma única pessoa, orienta o

especialista.
O empresário M.S., que

prefere não revelar seu

nome, por exemplo, viu sua

empresa do setor de servi

ços quase quebrar por causa

de desvios praticados pelo
sócio. A fraude fez com que
a empresa não tivesse caixa

para se manter num mo

mento de crise.

Ele cuidava da parte ope
racional e o sócio da área ad
ministrativa. Com o tempo,
MS percebeu que o padrão
de vida do colega crescia e o

dele não.

"No início, tínhamos reu

niões mensais para apre

sentação de relatórios, mas,

conforme a empresa crescia,
as reuniões ficaram mais ra

ras. Eu- confiava muito nele,
mas estranhei o aumento do

poder aquisitívo dele", conta.

M.S. conta que chegou
a questionar o sócio, mas

ele dizia que era por causa

de bons investimentos que
fazia. "Na época, a empresa

apresentava resultados po-

DIVULGAÇÃO

.. "r

Na novela "Amor à Vida", o vilão Félix superfatura contratos com fornecedores e desvia dinheiro

pago. Confrontei meu sócio e, quando
ele gaguejou, percebi que estava sendo

enganado. Ele recebia dos clientes, mas

não registrava."
A sociedade durou oito anos e M.S.

acredita que os desvios foram feitos

durante três anos. Ele refez toda a con

tabilidade da empresa, entrou com um

processo contra o sócio, mas não tem

esperança de reaver o valor perdido,
"Ele não tinha cúmplices e eu não

tenho testemunhas. Eu posso provar

que o dinheiro não entrou no caixa da

empresa, mas não tenho como provar

que foi para ele", declara.

Após o golpe, M.S. vendeu a empre
sa e mudou de ramo. Seguiu para a área

de alimentação.

sitivos e acabei deixando as preocupa

ções para lá", diz.

Quando a crise financeira de 2009

afetou a empresa, M.S. passou a reparar
nos controles financeiros e viu que a taxa

de inadimplência era alta. Um encontro
com um cliente supostamente devedor o

fez descobrir a fraude do sócio.

"Eu o cobrei e ele disse que havia

Controles internos
são fundamentais

Segundo Alfredo Marques, da BDO,
a maioria dos problemas é relacionada

a desvio de dinheiro, pagamento duplo
de insumos e notas fiscais frias, com

dados de empresas falsas.

"Tudo deve ser registrado - con

trole de caixa, vendas, recebimentos,
folha de pagamento e assim por diante.

Quanto mais informações controladas

por pessoas diferentes, melhor; pois,
isso cria uma barreira psicológica para

quem pensa em fazer algo ilícito:'

Ele afirma que empresas familia

res, como a da novela, correm ainda

mais riscos, pois a gestão, geralmente,
é baseada na confiança entre os mem

bros da família e há uma tendência a

relaxar com os sistemas de controle.

Porém, a tecnologia pode ajudar
a identificar fraudes e a conseguir

provas, caso alguma ação ilícita seja
descoberta.

.

"Não há crime perfeito. Existem

ferramentas de tecnologia da informa

ção que permitem rastrear computa-·
dores, e-mails enviados, lançamentos,
arquivos apagados e criptografados
que são os protegidos por códigos e

que apenas pessoas autorizadas po
dem ver': afirma.

Marques diz, ainda, que o com

portamento também pode dar pis
tas em caso de desvio de conduta.

"Os sócios, geralmente, conhecem

a remuneração um do outro. Se al

guém apresentar aumento repentino
do poder aquisitivo, pode ser um in

dicativo. Além disso, se estiver fazen

do algo errado, a pessoa tende a ficar

mais distante e arredia."

��
.
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Corno evitar
fraudes

Tudo deve ser registrado e

acompanhado regularmente:
controle de caixa, recebimentos,
vendas, folha de pagamento etc.

empresa. Isso evita que ele faça
transferências, empréstimos ou venda os

ativos da companhia sem que o

outro fique sabendo.

Preste atenção se alguém apresentar
aumento repentino de poder aquisitivo.
A pessoa também tende a ficar mais distante

e arredia se estiver fazendo algo errado.

a ....
-

Quanto mais informações controladas

por pessoas diferentes, melhor. A medida

criauma barreira psicológica para quem

pensa em fazer algo ilícito. 'a
Ferramentas de tecnologia da informação
ajudam a identificar fraudes e a conseguir
provas por meio do rastreamento de

computadores.

'n
.

_, e'
Não permita que apenas um dos
sócios possa assinar em nome da

3
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"DE ONDE VEM A REVOLTA?"
No 10. Congresso Brasileiro de Pes

quisa, realizado em São Paulo em 2004, a

Interscience apresentou uma pesquisa que
mostrou o que a população brasileira mais
valoriza. O resultado foi publicado pela re

vista Meio & Mensagem do dia 29 de mar

ço de 2004. Estou voltando a este assunto

porque ainda se pergunta o querem os

brasileiros que protestam nas ruas de todo
o País. E é bom que as empresas e organi
zações levem em conta essas pesquisas.

Como mostrado na figura acima, o bra
sileiro valoriza a honestidade, a verdade, a

confiança, o respeito ao outro, a solidarie
dade, o diálogo, empresas éticas e hones
tas, limpeza em todos os lugares, bem-estar
e saúdefísica e mental. O desrespeito
constante desses valores e ofato de os

brasileiros não conseguirem fazer valer
esses valores é que tem levado as pessoas à
ruas nesse processo de insatisfação difusa
que temos assistido. O que eles realmente
querem? Qual é a pauta de reivindicações?

Na verdade há uma sensação genera
lizada de decepção e revolta, exatamente

pelo desrespeito a esses valores que as

pesquisas têm insistentemente mostrado.

A desonestidade, a mentira, o desrespeito
às pessoas, a falta de diálogo, a falta de
ética, etc. tudo isso tem levado às pessoas
às ruas. É preciso compreender isso e não

querer que haja um conjunto de coisas
materiais que as pessoas desejem e que
possa ser dada ou negociada para que os

protestos deixem de acontecer.

Veja que as pesquisas são antigas e não
as levamos a sério. Todas apontam para
o desejo de uma sociedade alicerçada em

valores elevados, em virtudes. Mas insisti
mos em não acreditar nisso. Insistimos em

acreditar que o que as pessoas querem é
só dinheiro, bens materiais e aumento de
renda, independentemente de qualquer
conceito de valor, ética ou conceituação
moral. O resultado está aí. Nunca tivemos
um aumento de renda tão grande e esta
mos com baixo desemprego. "O que mais

querem?" perguntam as autoridades, sem

compreender como começaram e de onde
vieram esses protestos.

Pois é. Queremos honestidade, verdade,
respeito, diálogo, empresas éticas e hones
tas e isso o dinheiro não consegue comprar.
Pense nisso. Sucesso!

o que a população mais valoriza
• Honestidade 78%
• Verdade 77%
• Confiança 72%
• Respeito ao outro

__ 72%
• Solidariedade 70%

• Diálogo 69%
• Empresas éticas e honestas 78%
• Limpeza em todos os lugares 66%
• Bem estar; saude física e mental

__ 65%

Fonte: Interscience

Motivação dos jovens
baseada em autonomia

FONTE

Canal RH

Novas atribuições e res

ponsabilidades são fatores

que mais motivam os jovens.
Mais do que altos salários.

Dinheiro, viagens, dias
de folga. Sonho de qualquer
profissional quando o assunto

é recompensa e reconheci
mento pelo seu esforço? Não.

Pesquisa realizada com 550 jo
vens entre 18 e 24 anos apon
tou que 54% ficam mais moti
vados quando recebem novas

atribuições e responsabilida
des como reconhecimento de
um trabalho bem feito. Ganhar
benefícios como viagens, prê
mios e dias livres é o que mais

motiva, 29% e 17% dos en

trevistados citaram aumento

de salário. A busca é por de
senvolvimento de carreira. Os

profissionais estão mais pre
ocupados em quanto eles têm
de importância para o resul
tado da empresa, mais do que
com dinheiro. Não é só uma

característica
.

de quem está
em início de carreira; não se

restringe somente aos jovens.
As pessoas buscam lugares em

que possam se desenvolver;
ambiente de trabalho agradá
vel, e aderência a valores e cul
tura organizacionais. Ao lado
dicas para quem querter mais
autonomia rio trabalho:

Qual é a melhor quantidade
de férias para o funcionário?
FONTE·

Carreira & Sucesso

Com equipes cada vez mais en

xutas, as empresas têm relutado em

deixar seus funcionários se ausenta
rem por 30 dias consecutivos. Che

gam as férias e o dilema é sempre o

mesmo: como deixar todo mundo sa

tisfeito e permanecer dentro da lei?
Pela legislação trabalhista, as férias
de 30 dias são benefícios do contra
tado e não do contratante e, assim,
são eles, os funcionários, que esco

lhem como querem dividir seu des
canso. Mas quando a empresa suge
re como deve ser feita tal repartição,
cria-se um impasse. Um perigo para
a companhia e para o funcionário.

De acordo com a lei, os 30 dias

4

podem ser divididos, desde que os

períodos de descanso sejam maior
ou igual a 15 dias. Qualquer cornbi-

.

nação que desrespeite esse limite é
considerada ilegal- já que descarac
teriza o benefício das férias - e pode
ser uma fonte de dor de cabeça futu
ra para as companhias.

Seja qual for a divisão acordada
pelas partes, é recomendável que
empresa faça um contrato no qual
esteja especificada tal decisão. ''As
empresas que não fizerem um bom
contrato, provando que não tirar os

30 dias corridos foi uma opção do
funcionário, darão abertura para

'

serem processadas futuramente",
explica Luiz Fernando Pereira, ad
vogado trabalhista.

O funcionário também pode es-

colher por tirar 15 ou 20 dias e ven

der o período restante, prática co

nhecida como férias rentáveis. Para a

analista de contas a receber da PUC
Sr, Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, Andreza Carvalho Mo

reira, 20 dias são o suficiente para
relaxar e, desta maneira, vende o res

tante das férias a que tem direito ou

aproveita para vendê-lo com intuito
de colocar a vida em ordem. Para ela,
as férias completas são úteis apenas
quando planeja fazer alguma gran
de viagem - opção não muito apre
ciada pelo seu superior. Os motivos
do chefe de Andreza são os mesmos

da maioria dos coordenadores; com

déficit de pessoal, é natural a queda
de produtividade do departamen
to e o aumento de fluxo de trabalho
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• Divida seus objetivos com o seu gestor
Dependendo da relação entre o jovem

I
e o seu gestor, é legal deixar claro qual
a principal fonte de motivação. É claro
que não é todo chefe que dá este tipo de

, 'abertura, mas é interessante deixá-lo a

par dos seus objetivos de carreira e da sua

\ vontade em contribuir de outras formas.
./

• Autonomia não se pede, se conquista
Não é pedindo novas atribuições que
elas cairão no seu colo. Você primeiro
precisa mostrar que dá conta do recado.
Autonomia não é algo que seja solicitado, ela
é conquistada. Você mostra que pode ganharI
novas responsabilidades desempenhando

I
bem as suas atuais funções. Na

medi::Jdemque for mostrando um ótimo trabalho

\ vai recebendo novas atribuições.
,

• Seja inovador e dê
sentido ao seu trabalho
O tom da importância do trabalho é o

profissional quem dá. Entender a-sua função,
por mais simples que você a considere,
como parte de algo maior, fará com que você
valorize o seu trabalho. Sentindo-se mais
valorizado, você ganha estímulo para ser

linovador,
pensar em novas formas de fazer

o que faz. E os chefes prestam atenção em

quem consegue trazer melhorias.

l

para quem fica. A analista entende a

preocupação de seu superior porque
também gerencia uma equipe pequena
e, assim como ele, prefere que os funcio
nários escolham por vender 10 dias ou

fazer dois períodos de 15, por exemplo.
Estar em conformidade com a lei

é importante, mas essa preocupação,
quando exagerada, pode deixar num

segundo plano algo fundamental e

que, na teoria, é a finalidade príncí
paI das férias: a saúde dos colabo
radores e, conseqüentemente, sua

produtividade. U Coordenador da
Medicina do Trabalho do Hospital
Samaritano, Cláudio Arraes, com

prova a preferência de Andreza.
"Durante minha experiência de 31
anos nesta área, pude perceber que,
apesar dos 30 dias serem o ideal, 20

dias podem ser o suficiente para o

colaborador relaxar", explica..
Segundo ele, o corpo leva 10

dias pra começar a liberar o estres
se e a ansiedade e mais 10 para se

renovar, pelo menos. Ou seja, com

15 dias, o funcionário pode voltar
ao trabalho ainda com sintomas de

cansaço e, neste caso, é necessário
que ele tire o segundo período ao

invés de vendê-lo. E a opção de três
períodos de 10 dias, além de contra

lei, faz mal para a saúde e, conse

quentemente, à produtividade. "As

empresas têm que saber dosar a

divisão das férias, porque, muitas
vezes, vale a pena ficar 20 ou 30
dias sem o funcionário e saber que,
quando ele voltar, terá um desem
penho muito maior", explica Arraes.

"
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era um homem
perigoso e sombrio. Candinho é impedido por Taís de falar
com Dionísio. Dionísio expulsa Nicole de sua casa. Ester

consegue reproduzir a foto de Dionísio quando jovem e

mostra para Manolo.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento se desespera com a possibilidade de ser irmão

de Malu. Salma conta para Wilson onde Lívia está enter
rada. Irene culpa Plínio pelo sumiço de Fabinho. Verônica
conta para Érico o que Renata fez para que ele conseguisse
a conta do Kim Park. Júlia avisa a Natan que não encontrou
nada sobre Palmira Valente em suas pesquisas. Bento con

ta para Malu que eles podem ser irmãos. Wilson aconselha
Érico a perdoar Renata. Verônica incentiva Renata a ir atrás
de Érico. Bárbara denigre a imagem de Fabinho para a im

prensa. Amora convence Bento a fazer o exame de DNA.
Cardoso exige que a reunião com a Crash Mídia seja na

casa de Lara. Salma e Gilson decidem conversar com Plínio
e Irene sobre seu filho. Fabinho ameaça Odila.

• AMOR-À VIDA· GLOBO· 21H
Félix e Edith discutem e ele desiste de se desculpar

com ela. Pilar pede para César dar mais um tempo para
seu filho reatar com a esposa. Eron se afasta de Amarilys
e diz que não vai trair Niko. Félix decide reconquistar Edith.
Patrícia descobre que Michel reatou com Silvia e decide se

vingar. Félix mostra a gravação qué fez da vida que Atnio
levou quando perdeu a memória e o ameaça. O administra
dor fica confuso e procura Renan. Márcia e Valdirene vão
ao shopping procurar emprego. Pilar pressiona Edith por
causa do que ela fez com Félix. Maciel enfrenta Valdirene,
e Ignácio aparece para ajudá-Ia. Márcia e Pilar se esbar
ram no shopping e se reconhecem. Ignácio leva Valdirene
para casa e fica interessado nela. Atíllo aparece na casa de

Saramandaia

Vai dar formiga! Helena pede a separação
As coisas ficaram complicadas para Zico Rosado (José

Mayer). Farta das mentiras do marido, Helena (Angela Figuei
redo) pede a separação. a formiguento estranha a atitude, que
mesmo assim permanece no ataque. "Deve estar doido para
ficar livre para pegar suas vagabundas!", reage Helena, que

Márcia. Paulinha tem sua primeira menstruação e Paloma
a ajuda. Bruno procura Paloma. Félix leva flores para Edith.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Mosca, Rafa e Binho chegam ao ferro velho e pedem a

Zezinho (Chris Araújo) permissão para pegar algumas coisas.
Carol conta a Leticia o que viu e Clarita acredita que tenha sido

algum mal entendido. As amigas observam Junior e Maria Ce
cilia saindo juntos. Clarita pede para Carol acompanhá-Ia até
a porta. Junior abre a porta do carro e pega o buquê de flores
que comprou para dar a Gabriela. Maria Cecíla se dispôe a

segurar. Carol e Clarita observam a cena e pensam que Junior
deu flores para supervisora. Arrasada, carol pensa que Junior
e Maria Cecília estão juntos. Sofia vê Chico com-dificuldades
para cozinhar. A diretora diz ao cozinheiro que precisa con

tratar um ajudante. Zezinho ajuda os garotos a levar tudo o

que eles conseguiram no ferro velho. Mosca, Rafa e Binho co

meçam a colocar tudo dentro do porão e quando as meninas

chegam da escola eles se escondem rapidamente. Pata fala

para Mili que Carmen não permitiu que os meninos entrassem
no orfanato. Mili estranha Sofia não ter falado com o Dr. José
Ricardo. Maria Cecãia e Junior chegam ao Café Boutique.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Esmeraldino vê o projeto de Édison e fica interessado

em seu dinheiro. Xepa diz a Dorivaldo que não acredita que
seu novo visitante seja irmão gêmeo de Esmeraldino. Yasmin
conversa com Geni sobre o vestido de noiva que ajudou a pro
duzir e se diz decepcionada por Catherine levar todo o crédito.
Dafne diz que o exame de paternidade deu negativo e que
Miro não é o pai de Gisele. Rosália, Vitor Hugo e Júlio César
conversam sobre os problemas da empresa no chá de bebê.
Rosália e Vitor Hugo comemoram o fechamento de mais um

contrato da Sabor e Luxo. Rosália e François continuam com o

plano para tentar prejudicar Pérola. Esmeraldino convida Xepa
para ir até o Chorivaldo. Graxinha deixa todos animados ao

apresentar a noite de talentos no Chorivaldo. Isabela estranha
ao ver que Victor Hugo estava sozinho com Rosália. Após plano
de Rosália e François, Meg coloca o DVD errado na reunião do
chá de bebê e exibe traição de Júlio César e Pérola.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Anitta e Sterblitch
posam abraçadinhos

Eles podem não assumir, mas está ficando
quase inegável que há um climinha no ar en

tre Anitta e Eduardo Sterblitch. Na noite de se

gunda-feira (5), a cantora e o ator estiveram na

festa de aniversário de 3 anos de Vittorio, filho
de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, em São
Paulo. a humorista do Pânico na Band rondou
a mesa onde estava a cantora e se deixou foto
grafar ao lado da musa do funk na atualidade.
Eduardo tem ido aos shows da cantora com fre
quência e, em um deles, foi embora junto com

ela na van da equipe.

Flavia Alessandra e

Otaviano compram
mansão de R$ 7,5 mi

Flávia Alessandra e. Otaviano Costa es

tão reformando a casa de R$ 7,5 milhões
que acabaram de comprar no Condomínio
Mansões, na Barra da Tijuca, no Rio. En

quanto a reforma não fica pronta, os atores

alugaram, por R$ 20 mil; uma outra casa

no condomínio Santa Mônica, no mesmo

bairro. a casal, que esteve recentemente ba
dalando em praias do México, está curtindo
férias desde o fim das gravações de Salve
Jorge, em que viveram a veterinária Érica e

·'1 i
d

I 'ai; 'I. 1·-1o a voga o Haro ao. li

se recupera após se encher de remédio. Sem saída, Zico usa

da sua costumeira autoridade. "Eu passei a-noite inteira nessa

cadeira desconfortável, zelando por você ...Vamos acabar com

esse assunto. De cabeça quente, nós podemos brigar e dizer
coisas das quais vamos nos arrepender", manda o fazendeiro.

I

mÁries
H 20/3a19/4-Fogo

.

Hoje, seu sucesso dependerá
da sua disposição e energia para
correr atrás dos seus objetivos. Se
está à procura dé trabalho, este é
urn bom momento para enviar
currículo. À noite, saia para se

divertir com quem ama. Paquera
recebe ótimas energias. Cor: rosa.

� Touro
.

ii 20/4 a 20/5 - Thrra

Uma sensaçao de nostalgia
pode marcar esse dia. Mas, se qui
ser dar conta das suas tarefas, terá

que se empenhar. Coloque suas

ideias em prática! Trabalhar com

alguém da família pode ser urna

ótima ideia. Na paixão, cuidado
com a possessividade. Cor: vinho.

(ale sobre os seus planos! Uma

conquista pode dar certo, mas

talvez não seja duradoura. A dois,
converse sobre seus objetivos e

ouça o seu par. Cor: vermelho.

rR1 Câncer
...., 21/6a21/7-Água

.

Seu sentimento de posse esta

rá mais acentuado e você vai valo
rizar tudo o que já conquistou. Na

paixão, cuidado com o ciúme ou

a possessividade, Curta a compa
nhia de quem ama, mas sem fazer
tantas exigências. Deixe seu egoís
mo de lado. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 2.2/8 - Fogo

Tudo O que conquistarhoje vai

depender apenas do seu empenho.
Com criatividade, charme e con

fiança na sua capacidade, você vai
brilhar! Terá facilidade para assu

mir tarefas que exijam liderança.
Sua dedicação e generosidade no

romance vão agradar. Cor: azul.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

A Lua "inferniza" o seu astral,
por isso, é bom agir com cautela
no trabalho. Alguém pode tentar

puxar o seu tapete. Se puder, adie
decisões importantes para outro
dia. A dois, o clima estará carrega
do e talvez falte urn pouco de con

fiança no par. Cor: pink.

4lêaldade e aconfiança devem
estar acima de qualquer coisa.

Confúcio

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

Hoje, seu sucesso vai depender
da sua capacidade e da sua dedica
ção: vá atrás dos seus sonhos! Os

amigos podem apresentar alguém
interessante, embora o lance tal
vez seja passageiro. Um programa
com a turma pode animar a rela
ção. Cor: laranja.

EScorpião
23/lOa21/11-Água

Você é urna pessoa determina
da e, hoje, seu sucesso vai depen
der do seu empenho. Portanto,
concentre-se no que precisa fazer.
Novas ideias e projetos podem ala
vancar sua carreira. Uma paquera
ou romance passageiro vai levan
tar sua autoestirna. Cor: roxo.

f!fe Sagitário
._ 22/11 a21/12-Fogo

.

Você tem coragem para correr

riscos e, hoje, essa ousadia pode
ser recompensada no trabalho,
desde que não exagere. Fale s0-

bre os seus planos e mostre suas

ideias. Na paixão, deixe a rotina de
lado e aposte em algo com urna pi
tada de aventura. Cor: creme.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Hoje, é melhor ouvir sua in

tuição para evitar problemas no

trabalho, Se tem algum projeto
ou ideia em mente, procure colo
car em prática, mas não conte a

todo mundo. Na paixão, o desejo
vai esquentar até as relações mais
mornas: aproveite! Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Terá disposição para trabalhar
em equipe, então, ofereça apoio
aos colegas e peça ajuda, se preci
sar. Experimente mudar as tarefas
rotineiras. Embora a vontade de
encontrar sua cara-metade seja
grande, urn lance recente talvez
seja passageiro. Cor: vermelho.

�·Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

,

Tudo O que dependa da sua

iniciativa terá mais chances de dar
certo agora. Vai ser mais fácil se

concentrar no trabalho e dar conta
das tarefas. Na paquera, a Lua fa-

o
vorece um lance passageiro, com

poucas chances de se tomar mais
sério. Cor: amarelo.
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Continua Ia storia: Sacco & Vanzetti (3° Parte)

La settimana scorsa abbiamo presentato la 2° parte della storia della condana ingiusta di Nicola Sacco
e Bartolomeu Vanzetti che oggi concludiamo:

L'intervento dei governo italiano
II caso di Sacco e Vanzetti scosse molto l'opinio

ne pubblica italiana di allora ed anche il governo
fascista prese posizione e si mosse attivamente a

sostegno dei due connazionali, nonostante le loro
idee politiche.

Anche Benito Mussolini riteneva il tribuna
le statunitense «pregiudizialmente prevenuto»
nel giudicare Sacco e Vanzetti e, a partire dal

1923 fino all'esecuzione della condanna a morte

nel 1927, i funzionari del Ministero degli Este-

ri, l'ambasciatore italiano a Washington ed iI
Console italiano a Boston operarono presso le
autorità degli Stati Uniti per ottenere prima una

revisione del processo e poi la grazia per i due
italiani.

Lo stesso Duce un mese prima dell'esecuzione
scrisse direttamente una lettera in cui chiedeva
all'ambasciatore americano a Roma Henry Fletcher
di intervenire presso il Governatore del Massachu
setts per salvare la vita dei due condannati a morte.

Intellettuali pro Nick e Bart ed epilogo
Molti famosi intellettuali, compresi Albert Ein

stein, Dorothy Parker, Edna St. Vincent Millay,
Bertrand Russell, John Dewey, George Bernard

Shaw, John Dos Passos, Upton Sinclair e H. G.

Wells, sostennero a favore di Nick e Bart (come ve

nivano chiamati) una campagna per giungere a un

nuovo processo; l'iniziativa, tuttavia, non approdõ
ad alcun risultato. 1I23 agosto 1927 alle ore 00:19,

dopo sette anni di udienze, i due uomini vennero

uccisi sulla sedia elettrica a distanza di sette minu
ti l'uno dall'altro (prima toccô a Sacco, poi a Van

zetti). La loro esecuzione innescô rivolte popolari
a Londra, Parigi e in diverse città della Germania.
I corpi dei due anarchici furono cremati e oggi le
loro ceneri si trovano nelcimitero di Torremaggio-

re, città natale di Sacco. II Comune di Villafalletto,
città natale di Vanzetti, ha dedicato una via ai due
anarchici e una scuola a Bartolomeo Vanzetti.

1I23 agosto 1977, esattamente 50 anni dopo, il

governatore deI Massachusetts Michael Dukakis
emano un proclama che assolvevã i due uomini
daI crimine, dicendo: «lo dichiaro che ogni stig
ma e ogni onta vengano per sempre cancellati dai
nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti»,

Purtroppo questa dichiarazione non significo iI ri
conoscimento dell'innocenza dei due italiani che
sono ancora fra i possibili condannati a morte in
nocenti. Del resto, negli.ultimi cento anni, nessun

condannato a morte americano e stato riabilitato

dopo l'esecuzione.

DMILGAÇÃO

.�.

•
Resumo em português

Sacco & Vanzetti

- A história de Sacco & Vanzetti movimentou toda a sociedade americana, assim como a italiana, e foi parar
nas telas do cinema. Para a versão vendida a RAl o diretor Giuliano Montalde suprimiu o áudio da última

fala de Vanzetti (Viva l'anarchia), mas ainda é possível decifrar pelo movimento labial do ator Gian Maria
Volante. A música tema Here's to you, canta por Joan Baez, virou um hino de gerações. A primeira parte
dessa história foi publipqdq,na edição do d,iÇl. 24/71 �!a,segunda parte no dia 30 dejJ11J:1O. _"' .... "II!HII!1l .lill!!iI !"Hllld·ldl!i!H, Ibh.dk,91 :',Ui::,Jkll"J {J,\,_), .n
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Palestra
-

O Colégio Marista São Luís promoverá no

dia 14 de agosto (quarta-feira), às 19h30, a pa
lestra "Segredos que podem tornar sua vida urn

verdadeiro sucesso", com o educador e empre
sário Islair José Cristofolini. Os ingressos cus

tam R$ io.oo e podem ser adquiridos com os

alunos do Terceirão Marista 2013.

Cadastro
ambiental rural

A legislação ambiental prevê este cadastro

que será uma espécie de declaração eletrôni
ca do proprietário em relação às condições em

que se encontra sua propriedade. Ele é elabo
rado com base no levantamento fotográfico já
existente e servirá de referência para que as

autoridades determinem o que deve ser feito
na propriedade para se adequar à legislação.
Está atrasada a entrada em vigor porque falta
da definição do formulário eletrônico por par
te do Ministério do Meio Ambiente.

Proprietários rurais
Segundo Valdir Colatto, em Santa Catarina

existem 160 mil propriedades rurais sendo que
destas 2 mil estão em Jaraguá do Sul. Mesmo as

sim, 65% do territóriocatarinense ainda está co

berto por matas nativas. A área em recuperação
não para de crescer em função de urna série de fa

tores, em especial por causa da proibição de des
matamento e abandono das propriedades rurais.

Biocombustíveis
O etanol nunca se tornará urn combustivel

popular se não houver diversificação geográfica
em sua área de produção, isto é, se não houver
outros paises produtores. Diversas nações com

clima semelhante ao do Brasil poderiam en

contrar aí urna fonte própria de combustivel. A
Guatemala poderá se tornar urn produtor signi
ficativo e recebeu delegação composta por repre
sentantes de 27 empresas brasileiras interessa
das em repassar tecnologia e equipamentos.

Outlets
Este tipo de estabelecimento comercial é

urna verdadeira mania nos Estados Unidos. O
outlets abrigam "lojas de fábrica" das mais di
versas grifes sempre numa região com significa
tiva população, mas longe do centro comercial.

Ocupam terrenos mais baratos, com estaciona
mento ao ar livre e fácil acesso. Espera-se que
até o fim de 2014 o país conte com dez estabe
lecimentos deste tipo. Um deles deverá ser ins
talado em Balneário Camboriú, aproveitando o

grande fluxo de visitantes. Embora seja urn mo
delo muito interessante, até agora não tem feito
muito sucesso entre os brasileiros.

.. GRÁFICA SBARDELATTI
Comemora hoje aniversário e também sua

atuação no mercado regional.

Lourival Karsten

MERCADO QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2013

________iI • Ikarsten@netuno.com.br •••!II!_. _

Jaraguá 2010.- e agora?
Gilmar Moretti levou para a plená

ria Acijs-Apevi o fruto de sua re

flexão em relação ao projeto Jaraguá
2010. O filme foi desenvolvido em 1991

quando ele era presidente da Acijs.
Na revisão do que se esperava e do

que aconteceu, fica claro que o modelo
de negócios do município não se de
senvolveu como previsto, que a popu
lação não cresceu tanto quanto espe-

rado e muitos problemas que hoje nos

afligem já estavam previstos.
Gilmar coloca no documentário a

.visão crítica da população em relação
aos nossos políticos, que não' entrega
ram a cidade que se esperava, princi
palmente porque ignoraram o que a

população queria. Governar consul
tando e ouvindo a população na ver

dade é algo muito raro no país.

Lei 12.651/2012
O Deputado federal Valdir Colatto esteve na plenária Acijs-Apevi para relatar

suas experiências no trabalho de construção da Lei 12.651/2012, que é a: atual

legislação ambiental do país. Se na parte que trata da áreas rurais houve avanços,
os vetos promovidos pela presidente Dilma Rousseff criaram uma série de entraves

em relação às áreas urbanas, em que, pela própria definição das atribuições, estas

questões deveriam estar à cargo das prefeituras. Estabelecer urna mesma legislação
para municípios situados em lugares sem rios e lagos e para lugares como Jaraguá do '

Sul, cortado por inúmeros cursos d'á�a, é algo totalmente ilógico, mas está na lei. �

UETAI ACljS

Microempreendedor
A partir dos dados do Portal do Em

preendedor, que aponta que 3,127 milhões -

de pessoas estão cadastrados como mi

croempreendedores individuais (MEIs), a

perspectiva do Serviço Brasileiro de Apoio
à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) é

que, em 2014, esse número chegue a 4,3
milhões, ultrapassando o número de mi
cro e pequenas empresas (MPEs). Pode

.

se enquadrar como microempreendedor
individual aquele que trabalha por conta

própria, com faturamento máximo anu

al de até R$ 60 mil, e não participa em

outra empresa como sócio ou titular. Ao

se legalizar, o MEl também pode ter urn

empregado contratado que receba o salá
rio mínimo ou o piso da categoria. Entre

as vantagens oferecidas pela Lei Geral das

Microempresas e das Empresas de Peque
no Porte - que criou condições especiais
para o trabalhador informal poder se tor

nar urn MEl ou MPE legalizado -, está o

- registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ), que facilita a abertura
de conta bancária, pedido de empréstimos
e emissão de notas fiscais.

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR +0,03% 6.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA -2,09% 6.AGOSTO.2013
NASDAQ ·0,74% 6.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 16,28 -2,22%
VALE5 28,35 -1,32%
BVMF3 11,56 -2,86%

POUpANÇA 0,4678 7.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,94% US$ 109,830
OURO -0,02% US$1282,510

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM.
o

2,2975 2,2990
-

-0,19%
DÓLAR TUR. 2,2100 2,3500 -0,42%
EURO 3,0583 3,0594 +0,25%
LIBRA 3,5269 3,5286 -0,18%

Contrabando
AS apjeensões da Receita Fe

deral nó primeiro semestre re

gistraram um recuo de 3,5% em

relação a igual período do ano

passado, quando todos os recor

des foram batidos. Um dos mo

tivos é a mudança no perfil dos

produtos que incluem menos veí
culos e mais brinquedos e cigarro.
Ainda assim, nada leva a crer que
o contrabando tenha diminuído.

Dia dos Pais
O ParPerfeito (www.parperfei

to.com.br), maior site de relacio
namento do Brasil, realizou uma

pesquisa com mil usuários para
descobrir quais são as intenções dos
brasileiros neste ano em relação ao

presente de Dia dos Pais. A enquete
revelou. que 95% dos entrevistados
irão presentear seus pais na data,
62% pretendem gastar entre R$50
e R$100 e 29% irão comprar pre
sentes para o dia a dia, como per
fume, calça e camiseta. Segundo
informações divulgadas pela E-bit,
o Dia dos Pais deve movimentar R$
1 bilhão no comércio eletrônico bra
sileiro. A expectativa é que o fatura
mento seja 25% maior referente ao

mesmo período do ano passado. A

previsão de crescimento nominal

para o e-commerce durante 2013
também é de 25%.

DJJJJ��
produtos de limpeza e água mineral

dutracomerdocpyehoo.com.br

Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se

(47) 3273-759419652-8847
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TRAUMA Vítimas moravam há três dias na residência invadida por ladrões e se mudaram depois do crlme
'

Casal sofre assalto,
mas recupera moto
INVASÃO Três homens entraram numa casa em Massaranduba,

<'

renderam um casal e também roubaram equipamentos e dinheiro
recuperar a motocicleta,
mas o susto não será esque

cido pelo casal recém casa

do. Eles haviam se mudado

para casa no último sábado
e tinham recebido o paga
mento de julho no dia do
assalto. Amigos e vizinhos
contaram que a mulher fi
cou muito abalada com o

ocorrido e não quis conti
nuar morando na casa. Eles
fizeram a mudança e, na

tarde de ontem, a residên
cia já estava desocupada.

Débora Remor e dinheiro. Dois assaltantes e encontrou o assaltante

Um casal foi rendido
e amarrado por três

assaltantes quando chega
vam em casa, às margens
da SC-108, em Massaran

duba, na noite de segun
da-feira. O trio ainda en

cobriu as vitimas com um

cobertor enquanto levava

equipamentos eletrônicos

teriam fugido em um carro

escuro e o terceiro bandido
roubou a moto, que estava

com pouca gasolina.
O morador conseguiu

se desamarrar quando os

ladrões deixaram a resi
dência e pediu ajuda de
um vizinho. A vítima foi até
um posto de combustíveis,
que fica a sete quilômetros,

abastecendo a moto re

cém-roubada. Com o sus

to, o bandido teria fugido
a pé para um matagal em

frente ao estabelecimen
to. A Polícia Militar foi
acionada depois de toda
a ação, por volta das 21h,
fez rondas pelo local, mas

ninguém foi detido.
As vítimas conseguiram

Bebê se engasga com leite Briga teve disparo
A briga -entre três homens terminou com

uma pessoa baleada por volta das 22h30 de

segunda-feira, em uma residência da Rua Ma
noel Fr:ancisco da Costa, no Bairro joão Pes

soa, em Jaraguá do Sul. A vítima, de 32 anos,
foi atingida na coxa esquerda e não informou a

identidade e o paradeiro dos outros envolvidos,
que fugiram do local. De acordo com a Polícia

Militar; a arma utilizada foi um revólver calibre
38. O homem ferido já tem passagens criminais
e cumpriu pena no Presídio Regional. Ele foi
encaminhado ao Hospital São José peloSamu.

Um bebê de três meses se

engasgou com leite materno

na manhã de ontem, na Rua

Henrique Fuck, e precisou ser

socorrido pelos Bombeiros Vo
luntários de Corupá. A mãe da

criança recebeu orientações por
telefone para o primeiro atendi
mento e depois o menino foi le
vado ao Hospital e Maternida
de Jaraguá, já que estava roxo

e aspirou um pouco de leite. De

acordo com o comandante dos

bombeiros, Claudio Sidnei Si

queira, é comum bebês engas
garem durante a amamentação.
"Aprimeira coisa a fazer é man

tera calma, virar a criança de

barriga para baixo sobre o an

tebraço do adulto e dar de três
a cinco batidas nas costas para
ajudar a desafogar", orientou,
reforçando que o telefone dos
Bombeiros é 193.

Guaramirim

Ladrões invadem moradia
Quatro casas de um re

sidencial foram arromba
das e furtadas na manhã de

ontem, no Bairro Avaí, em

Guaramirim. Quando um

dos primeiros moradores

chegou em casa, por volta
das 14h30, percebeu o furto
de diversos equipamentos e

objetos pessoais e acionou

Cosméticos
Jovem preso
por furto

O furto de cosméticos
em um supermercado do

_

Centro de Jaraguá do Sul
levou uma jovem, de 18

anos, para a Delegacia de
Polícia. Os funcionários do
local perceberam a ação da

suspeita, por volta das lSh
de segunda-feira, e chama
ram a Polícia Militar. Os
produtos foram avaliados
em R$ 90 e a mulher vai

responder por furto.

a Polícia Militar.
__

Outros vi
zinhos também chegaram e

viram as casas reviradas. Os
valores roubados não foram
informados. Outras duas
casas, no Bairro Nova Espe
rança e Centro, também fo
ram alvo de ladrões na tarde
dê ontem. A Polícia Civil vai

investigar os crimes.

Marechal

Atropelada
na faixa

Uma pedestre de 63
anos foi atropelada por um

veículo quando tentava
c.

atravessar a Avenida Ma-
. rechal Deodoro da Fonse

ca na faixa de pedestre, por
volta das 17h de ontem. A

idosa sofreu ferimentos le
ves na cabeça e foi socorri
da pelos Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul. O
condutor do carro parou
para prestar socorro.

Trânsito
Idoso capota carro na BR-280

Uma Ranger capotou
na tarde de ontem, próxi
mo ao Shopping União, na

BR-280, em Guaramirim.
O condutor, de 69 anos,
contou que perdeu o con

trole do veículo e saiu da

pista. Ele sofreu um corte

profundo na cabeça, mas

estava consciente e orien
tado quando foi atendido

pelos Bombeiros Voluntá
rios de Guaramirim, por
volta das 14h30.

Rios do Norte

Colisão danifica automóvel
Uma motorista de 29

anos se feriu depois de co

lidir o carro que dirigia,
um Astra, contra um pos
te na Rua Itapocu Hansa,
em Três Rios do Norte, na

manhã de ontem. Os fios
de energia elétrica caíram
sobre o veículo, gerando fa-

iscas e assustando a mulher.
Ela conseguiu sair do carro

e foi encaminhada pelos
Bombeiros Voluntários ao

Hospital São José com es�

coriações na cabeça. O carro

ficou totalmente destruído e

a estrutura da rede precisou
ser substituída pela Celesc.

COMUNICADO

OiMI

A TIM, em atenção ao disposto no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal,
aprovado pela Resolução daANATEL n° 477/07, e a INTELlG, em atenção ao

disposto no Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado
pela Resolução n° 426/06, informam aos seus clientes e ao público
em geral que seus serviços, de telefonia móvel e TIM Fixo, prestados no

estado de Santa Catarina (código de área 47), passaram por um período de

instabilidade, o que pode ter causado dificuldade para originar e receber
chamadas das 13h40 às 18h39 do dia 01/08/2013 (horário de Brasília),
devido à falha no sistema de transmissão. As empresas tomaram todas as

providências necessárias para o restabelecimento dos serviços.

TIM
Santa Catarina, 7 de agosto de 2013. você .. sem fronteIras.
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- PRÊM;IO EXTRA
_" CREDITO 60 72 84 01 UNO 2014 OKc:
- Grupo 570 meses meses meses Este veículo pode ser seu inteiramente Grátis•••

O .... 30..0.0.0.:0.0. 60.1,56 510.,56 449,46 Será feito sorteio entre os consorciados em dia., O.. ... 35.. 0.0.0.,0.0. 70.1,82 595,66 524,38 no aniversário do Grupo...

.... ::a 40..0.0.0.,0.0. 80.2,0.8 680.,75 559,29"00,- 45.0.00.,0.0. 90.2,34 765,85 674,20.

.... 50..00.0.,0.0. 1.0.0.2,60. 850..94 749,11::a� 55.0.0.0.,0.0. 1.10.2,86 936,0.3 824,0.2..
" 60..0.0.0.,0.0. 1.20.3,12 1.0.21,13 898,93

Sorteio - Lance Limitado - Lance Livre

ia Assembléia

15/08/2013
0& Contemplações

VI
Reajuste a cada 12 meses

pela poupança

TI
ASSESSOl'tlA EM GESTÃO E TIfCNot·OGIA DA fNFORMAQÃO

CONTRATA:

com experiência. comprovada.
Otima remuneração e benefícios.

Interessados encaminhar CV para:
rh@governarti.com.br

Apartamentos na

Barra com t 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega .. Maio 2014'
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

A(ASSIO SAMUEL VIEIRA - (RECI 14482

Contate 47 8499�4778
acassio@lacasaconstrutora.com.br

MENOR TAXA
DO MERCADO
NO SEGMENTO
AUTOMOTIVO

SEU VEíCULO
USADO VALE
COMO LANCE

SUA CASA 1/2 PARCELA SEU CARRO
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www.kia.com.br

.-,

All NEW CERATO
• Air bag frontal duplo • Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD • Ar
condicionado automático digital Dual Zone • Volante multifuncional com controle
de som, piloto automático, computador de bordo e modo de direção • Lantemas
.com LED • Rodas de liga leve 16"

Dr

Cinto de segurança salva vidas.

KlA PICANT-O RS 37.900
J.31!J,13/;IA

A\ir 8's15S duplos fr9ntais • Vidros elétricos
nas !)Iuatro portas • Retrovisores eom dobrameqto e eemando elétrico· Rádio CD/MP3
player com entrada auxiliar usa e PSlra iPod • Controles de áudio no volante • Faróis de
nebUna • Rodas de :liga leve • Direção eJ@trica • Ar-condicionado

• Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av, Prefeito Waldemar,Grubba, 1346 • Baependi
Power Imports

Blumenau • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul
joinville • Florianópolis. São José

Quantidade de 4 unidades para cada, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 10/08/13 para o Kia Cadenza Z555 ej318.13/14. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Frete não incluso no vaiare deRS 1.500,00 para o Kia Picanto e RS 2.500,00 para o Kia Cadenza. Fotos ilustrativas.
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Rua ünda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,0()
R$ 180.000,0:0
R$ 20.0.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 40.5.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,0.3
R$ 607,64
R$ 70.5,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270.,00
R$ 1.411,11
R$ 1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,0.2
R$2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

CRÉDITO
R$ 150 ..000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.00.0,00
R$ 185.000,00
R$ 195.0.00,00
R$ 20.5.00.0,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00.
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00.
R$ 270.000,00

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

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

RETROESCAVADEIRAS,. TRATORES
eMPILHADEIRAS, E;TC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.0.00,00

_ R$ 160..000.,00
R$180.ÓOo.,00.
R$185.000.,00
R$ 195.000,00
R$ 205.0.00,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00.
R$ 245.000,00
R$ 260..000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710.,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,0.0
R$ 2.793,0.0
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00

Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio
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imóveis I
o

47 3373.34041 www.imoveisws.com
Rua Norberto Silveira Junior. 2331 Centro I Guararnlrtm

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

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

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47) 9655-5663..
(47) 9103-78191'
(47) 8429-9334'

Ref: d278 Ref: d282 Ref: d284

02 dorm, bwc social, sala estar,
sacada com churrasqueira; cozinha,

área de serviço, garagem.

02 dormltóríos, bwc, sala de
estar/jantar, cozinha, área de

serviço, 01 vaga de estacionamente.

Terreno na Barra do Rio Cerro com

750 m2. Viabilidade de Construçâe
residencial e eomereial

Compre sua casa nova - de 45m2 até 69m2•
t::xcelente localiza�ão, ruas asfaltada, terreno com 4.50m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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 cl baixo

• Faço montagem e -ínvestímento e alto retorno.
• Contrata-se Auxiliar de desmontagem de móveis Contato 47 8418-3292 I 9988�

Produção: Aempresa Tubofibra para lojas e particular, tenho 2844. bemestaredinheiro@
do Brasil contrata Auxiliar de experiência e;.referênRiifTríitar yaliloo.comlbn '

I! I li 11 II t l_.c:.c :_ .•• s: __ =,L=.::..•. , ,UH11dld 11IHIlII1l11 dlll.llldHlltlHlililltlllll! II L IHill! _.

• Super promoção! Perfumes da

Up! Essência por apenas R$
50,00. Isso mesmo qualquer
fragrância por apenas R$
50,00. Um ótimo presente
para o seu Pai. Esta esperando
o que? Mande um email para
anunciogb@gmail.com e faça
o seu pedido ou pelo fone (47)
9935-9307 com Gilson. OBS:

Promoção válida enquanto
durar o estoque.

• Trabalho como acompanhante
de idosos e acamados em

residências e hospitais, à noite
e fins de semana. Tel 8869-
7701.

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo

para volteasorrirjaraguadosul@
hotmail.com ou ligar no

telefone (47) 33720246

• Disk fretes e mudanças. R$
1,10 o km. A partir de R$50,00.
Telefone 9993-4422.

• Aulas particulares de Inglês
e Espa_nhol Contato: Jôsiane.
Fone: 9905 9111. Email:

josizehnder@gmail.com. Resido
no bairro Amízade,

• Contrata-se Laminador e

Modelador para fibra de vidro.
Posto de trabalho na cidade de

,
Barra Velha. Horário comercial
e com registro. Os interessados
deverão entrar em contato pelo
fone 47 9239-1042.

• 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 BrasrllFranquia 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.

• 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 enviar
currículo para rh@tubofibra.
com.br ou entrar em contato

pelo telefone 473379-5900.

Produção para a unidade de
Massaranduba. Os interessados
deverão enviar currículo para
rh@tubofibra.com.br ou entrar

em contato pelo telefone 47

3379-5900.

• Top Pilates contrata

urgente; Instrutor de pilates
(fisioterapeuta ou educador

físico) para o período da
manhã. Tratar: 8831-8128.

• Comida da Hora oferece
marmitex, com serviço de tele

eritrega de segunda a sábado.
Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-
0741 I 9221-0087 com Sidnei.

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

Limpeza de toldos e vitrais.
Tratar fone (47) 8427-5016
com Daniela.

• Renda extra: Ganhe dinheiro
honestamente em pouco
tempo. Franquia com 100%
de retorrio 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.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

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

Seja pago para fazer o que você

Já faz todos os dias sem receber
nada por isso. faça postagem
de anúncios na internet e

receba em dólares". Maiores

informações: [uares Luz 47
8426-2019 (Oi) /479693-
5560 (Tim). Skype: juaresluz
www.telexfree.com/juaresluz

"

8475-2510

• Estamos contratando:
Vendedor Projetista de Móveis

c] experiência em Promob
e Montadores de Móveis.
Interessados ligar para (47)
3273-0792 ou enviar currículo

pi e-mail: monica.silva@
lojaespacomoveís.corn.br

• Excursão para compras em São

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

• Excursão: Gravatal (águas
.

termais) saída dia 11/10 (pela
manhã - Jaraguá do Sul) e

retorno dia 13/10 após almoço.
Valor por pessoa R$ 495,00,
inclui, viagem, 2 diárias hotel
com café almoço e jantar. Tratar
- 3371 3993 - 99738281.

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

• Pacote de viagem: -Peru:
Macchu Picchu c/ Cusco, Puno

(Lago Titicaca) ,Arequipa e

Lima.08/10/13 A 18/10/13
- 11 dias I 09 noites (aéreo
+ terrestre). A partir de U$
1.�90,00 + U$ 250,00 de txs,

parcelados. Tratar: 3371 3993
- 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon -

Patagônia Argentina: aéreo +

terrestre 26/12 a 03/01/14.
Buenos Aires I El Calafate

(opcional Torres Del Paine),
Ushuaia. A partir de U$
2.540,00 por pessoa já com

taxas, parcelados. Tratar:
3371 3993 - 997382131.

• 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' - 9973
8281.

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

• Vende-se prensa hidráulica -

repuxo (duplo efeito). Prensa
com excelente estrutura da marca

GERMAQ com painel de controle
novo, mesa 1.200mm x 600mm,
150 toneladas. Tratar no fone 47

9239-1042.

• Vende-se máquina de lavar-louças
Eletrolux LE06B cl5 programas
e 6 serviços, nova na caixa, com

garantia por R$1.000,00. Cor
branca Ganhei esta em rifa Tratar
no 3372-3626.

• Vende-se telhas coloniais. 9917-
9954 ou 3376-1481 .

• Vende-se Mini Moto Elétrica
Infuntil Viper Com Bagageiro -

, Homeplay, pouco usada, da cor

vermelha Ideal para crianças de 2
a 5 anos (preferencialmente). R$
300,00 à vista Fones 9935-8013,e
9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais, 200

pés de fênix, de 1 a 2 mts de altura

(tronco). TeI3375-1536.

• Vende-se rollmops R$8,50 o vidro.
TeI3370-1064.

• Vende-se filhotes de Yorkshire
2 meses, vacinados. Preço a

combinar TeI3370-1064.

• Uma ótima oportunidade de

adquirir uma coleção com

620 OVO Originais por apenas
R$2.480,00. Motivo, fechei uma

vídeo locadora. Contato: Gilson

(47) 9935-9307 ou pelo email.

gilsonborba@gmail.com.
• Vende-se Orbitrek Polishop, valor

R$1.300,00. Novo. Telefone 8464-

0424/3373-2615 falar com Luíza.

• Vende-se Elevacar com plataforma
para carregamento de contaínér e

cargaseca, completa com painel.
3.000kg. Tratar 3376-1481 /
9973-8743 Edemar.

• Vende-se Carrinho de Bebê, cor

cinza, marca Burigotto (modelo
tucano). R$ 200,00 e Bebê

Conforto, marca Galzerano R$
.

70,00. Os dois em bom estado.
Fone 8847-8329.

• Vende-se aparelho de TV 29

polegadas, em ótimo estado

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

• Vende-se secadora de roupa 10 kg,
Brastemp, um ano de uso. Valor R$
1.000,00. Tratar 3373-4105.

• Vende-se bicicleta masculina
Mountain bike 21 marchas com

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

• PlayStation 3 Slin 160 Gigas com

2_Controles WireIles. + 4 jogos:

Gran Turismo 5 - Residente Evil
Kilzone 3, 3D Português - Medal Of
Honor Edição Limitada, Brindes;
Cabo HDMI e Filme Manda Chuva
3D. Preço: R$ 1.000,00. Contato:

Evandro 479662-0985

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento, 2

quartos, no centro de [araguá,
Edifício Maktub. Valor 165 mil
fone 3371-6623 ou 9101-7885
Alexãndre.

• Aluga-se quarto pi pensionista
no Centro. Livre de água, luz e

internet. Valor R$ 300,00. Tel
9123-5851 I 8826-2565.

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

• Aluga se apto no Baependí,
fundo rodoviária, 2 quartos,
sala.cozinha, 1 banheiro,
churrasqueira na sacada,
piscina, salão de festas, e

garagem coberta para um carro.

Valor RS 660,00 mês. Fone 47/
7812-0436 ou 4717812-9557

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

• Aluga-se apartamento com 2

quartos, cozinha, sala, banheiro
e área de serviço, localizado
na rua Max Whilhelm, 837,
Baependi, prédio azul. Fone
3371-6021.

• Vende-se apartamento beira
mar em Balneário Camboriú,
3 suítes + dep de emp., ampla
sala com sacada, mobiliado, 2

vagas, Edifício Don Alvarez. �$
2.500.000,00. Contato 47.9967
1500.

• Alugo quitinete peça única c/.
banheiro 30m2• Rua: Ernesto

Lessmann, n° 615 Bairro Vila
Lalau próximo á Weg 2. RS

300,00 + água e luz. Fone:
3635-4443 9608-4484

• Procura-se moça para dividir

apartamento, Baependi.
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).
96030218 (Tim) cml3274
2332.
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VÁATÉA EMMENDÕRFER PARA
DESCOBRIRAS MELHORES OFERTAS.

A

VOCEAINDA PODEDESCOBRIR QUEGANHOU UM CARRO NA HORA .

/
AGILELTZ (R9K) 2013/2013COMPLETO

PREÇO PROMOCIONALÀ VISTA A PARTIR DE

·R$37.990
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GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
. Conte Comigo
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Novela sem final feliz no Juventus
R$ 3 MILHões Ex-presidente do clube irá receber a bolada. Atual

presidente, mesmo interino, promete brigar por direitos do clube

Lucas Pavin

Oimbróglio judicial
envolvendo o Grê

mio Esportivo Juventus e

o Botafogo Futebol Clube,
de Ribeirão Preto, parece
ter chego ao fim para o

clube jaraguaense. E sem

ao menos ter começado.
A história se originou em

1996, quando o Moleque
Travesso emprestou o

lateral-esquerdo Márcio
ao clube ribeirão-pretano.
Como garantia do em

préstimo, o Botafogo emi
tiu uma nota promissória.

O atleta ficou por três
meses no interior paulista
e acabou devolvido, mas

a nota promissória não. A

mesma deveria ter sido en

tregue no momento em que
o atleta retornou ao Juven

tus, mas isso não aconteceu
e acabou gerando um pro
cesso iniciado em 1998.

Como na época a pres
são dos jaraguaenses era

forte em cima dos pau
listas, os dirigentes bota

foguenses envolveram o

passe do meia Torrinha
no pagamento, mas o jo
gador se transferiu para
outro clube e o dinheiro
nunca chegou aos cofres
do Moleque Travesso. Em

valores atualizados, a pen
dência financeira estaria
na casa dos R$ 3 milhões.

Porém, de forma estra

nha, mesmo tendo o seu

nome envolvido na situ

ação, o Juventus não' terá
direito a receber um cen

tavo sequer deste valor.

"Quem executou a ação fui
eu. O jogador é meu e aca

bou a história. O Juventus

não tem nenhum envol
vimento com o processo.
Todas essas declarações
são abobrinhas. Para falar
a verdade, não tenho nada
a declarar sobre isso, por

que é segredo de Justiça.
E se alguém quiser saber,
tem que entrar na Justi

ça. Essa ação está lá desde

1998 e se há pessoas fa
lando alguma coisa agora,
é sem propriedade", es

bravejou o ex-presidente
Angelo João Margute, que

dirigiu o Juventus entre

1996 e 1998.
Praticamente com o

mesmo discurso, o pre
sidente interino. do clu

be, Jeferson de Oliveira,
ressaltou sobre o envol
vimento do tricolor no

processo e o destino do
dinheiro quando a ação
for encerrada. "É claro

que o dinheiro vai cair na

conta do Margute, por

que o Juventus não faz

parte do processo. Quem
falou pra vocês (impren
sa) que fazíamos parte?
Onde que consta o nome

do clube neste processo?
Não sei de onde tiraram
isso. O jogador passou

pelo clube e o Angelo fez

um esquema ali. Mas o

Juventus não tem nada
a ver com isso. Estamos

até vendo algumas coisas

para entrar com um re

curso, pedindo os nossos

direitos. Mas o Juventus,
em momento algum, fez

parte deste processo",
afirmou Jeferson.

Contrariando a fala do

presidente, uma simples
consulta ao site do Tribunal
de Justiça de Santa Catari
na (Processo n? 0056743-
89.1998) confirma que o

nome do clube é citado por
diversas vezes no processo.
Porém, o exequente se cha
ma Waldomiro Diogo e sua

origem é um grande misté
rio. Com todos estes novos

fatos vindo à tona, fica cla
ro que não será desta vez

que o Grêmio Esportivo
Juventus dará fim às suas

dívidas e ganhará uma so

brevida financeira.

Quem executou a

ação fui eu. O jogador
é meu e acabou a

história.

Angelo Margutê, ex

presidente do Juventus

PALSADO GLORIOSO
Juventus viveu seu

auge na década de

90, quando chegou a

disputar o Brasileiro

SILVIO KITZBERGERlARQUNO PESSOAL

°/0
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Após Seleção, ala Dian
.

.

• •

retorna mais expenente
conhecer o plantel e a comissão
técnica. Espero ter agradado.
Fiquei realizado em poder
usar a camisa do Brasil e ver

o reconhecimento da torcida",
comentou. "Foi um passo im

portante na minha carreira e

vou levar isso para o resto da
minha vida. Espero que possa
representar o Brasil mais ve

zes", finalizou.

"Ninguém vai para a Sele

ção se não tiver qualidade e o

Dian é muito regular jogando
pela equipe há um bom tem-

po. Eu fico feliz, porque é bom
para o clube, para os compa
nheiros dele, que ajudaram e

para o próprio Dian no anda
mento da sua carreira", anali
sou o técnico Sergio Lacerda.

Agora, com foco somen

te na ADJ, Dian falou sobre
a importante partida diante
do Concórdia. "É uma parti
da em que a parte emocional
vai contar muito. Eles não

querem perder em casa e nós
precisamos °da vitória. Nossa

marcação tem que estar muito
encaixada e temos que apro
veitar as oportunidades que
aparecerem para sair com a

vitória", concluiu.

PRIMEIRA VEZ Atleta revelado na base jaraguaense defendeu a Seleção
Brasileira principal nos amistosos contra a Bélgica, na última semana

Lucas Pavin mental para o time jaraguaen
se. Nas duas partidas, o Brasil
venceu por 6 a 1 e 5 a 1, respec
tivamente.

Embora não tenha conse

guido fazer com a amarelinha
o que está mais acostumado
em competições nacionais com

a camisa da ADJ, que é o gol, o

ala jogou e esteve bem em am

bas as partidas. "É uma experi
ência única e uma alegria muito

grande não só para mim, mas

também para meus familiares.
Foi uma ótima oportunidade de

ConvoGado para defender a

Seleção Brasileira de Fut
sal nos dois amistosos contra
a Bélgica, realizados em São
Luís (MA) e Fortaleza (CE), o

ala Dian, da ADJ (CSMjPré
FabricarjMannesjFME), se

reintegrou ao elenco ontem,
visando o importante confron
to da equipe contra o Concór
dia, na próxima segunda-feira
(12), fora de casa, pela Liga
Futsal, onde a vitória é funda-

EM AÇÃO Dian lamenta o fato de não ter marcado com a camisa amarelinha, mas comemora a chance de defender a Seleção

Campeonato Catarinense

ADJ empata na Capital, no encerramento do Turno
Em jogo equilibrado; a ADJ

(CSMjPré-FabricarjMannesj
FME) empatou com o Floripa
por 3 a 3, no Ginásio Rozen
do Lima, em Florianópolis, em

partida válida pela sétima roda-

da do Campeonato Catarinen
se. Os gols jaraguaenses foram
marcados por Pepita, Guto e

Léo, enquanto Bife, Renatinho e

Jédson anotaram para o time da
capital. Para esta partida, o téc-

nico Sergio Lacerda optou por derança, contabilizando cinco
poupar os jogadores Djony, Lê, vitórias e dois empates. Agora,
Jonas, Nenê, Ricardinho, Keko, o Jaraguá volta as suas atenções
Dian e Henrique. Com o resulta- para a Liga Futsal, onde en

do, a equipe jaraguaense chegou frenta o Concórdia, na próxima
aos 17 pontos ,e segue n4ll Mimllli-l-l i: :���ff,irM�2), fora de casa.

Basquete
Adulto feminino

No próximo dia 18 de agos
to, acontece em Joinville ala

Copa Sacada Imóveis de bas
quete adulto feminino. Os jo
gos serão realizados no CT Ivo

Varella, com a participação
das equipes BlackstarjSacada
Imóveis, UdescjJoinville, Rio

NegrojMafra e Faculdade Jan

gadajFME, de Jaraguá do Sul.
A competição comemora os 21

anos da empresa Sacada Imó
veis. O torneio inicia às çh,

Tênis

Circuito ATJ
A terceira etapa do Circui

to ATJ de Tênis acontece entre

os dias 13 a 18 de agosto, nas

quadras de saibro do Beira Rio
Clube de Campo. O período
de inscrições se encerra nesta

sexta-feira (9). Qs associados
devem se inscrever diretamen
te no site da entidade (www.atj.
org.br). Os demais atletas inte
ressados devem procurar a se

cretaria do clube central.

Corrida

Rústica Unimed
A cidade de Jaraguá do Sul

sedia a primeira etapa do Cir
cuito de Corrida Unimed, que
acontece no dia 18 de agosto. As

inscrições já estão abertas e de
vem ser feitas pelo site www.cir
cuitounimedsc.com.br até o pró- .

ximo domingo (11), no valor de .

R$34 com direito a um kit com

número de peito, alfinetes, cami
seta e chip descartável. Podem

participar da prova homens e

mulheres acima de 16 anos.

Futsal

Saiu O campeão
•

guaranurense
A equipe Bem Bolado der

rotou o Lion, por 5 a 3, no Gi
násio Rodolfo Jahn, e faturou o

Troféu Carlos Friedmann, como

campeão guaramirense de futsal
adulto masculino. O artilheiro
da competição foi Fernando Di

vigilli, da ATSI Informática. Já o

goleiro menos vazado foi Antô
nioMarcos de Mello, da equipe
Diamante Azul. As equipes fo
ram premiadas em troféus, me-

E dalhas e dinheíro. , •. I "" I •..
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Copa do Brasil
• •

sorteia os times
•

para as oitavas
CLÁSSICOS Seis grandes clubes do futebol nacional terão
confronto direto, enquanto Timão, Inter e Vasco deram sorte

A fase de oitavas de fi
final da Copa do Brasil

2013 terá três duelos de

gigantes do futebol bra

sileiro, enquanto Corin

thians, Vasco e Interna
cional encaram os rivais
mais desejados do sorteio,
realizado pela Confedera
ção Brasileira de Futebol
(CBF) no início da tarde de

ontem, no Rio de Janeiro.

Tetracampeão do tor

neio, o Grêmio fará con

fronto com o Santos, que
ganhou em 2010. Atual

campeão da Libertadores, o

Atlético-MG medirá forças
contra o Botafogo, de See
dorfe atual líder do Campe
onato Brasileiro. Fechando

.

o trio de superduelos, Fla

mengo e Cruzeiro reedita
rão a final de 2003, na qual
os mineiros levaram a me

lhor, somando quatro taças
e são, ao lado do Grêmio,
os maiores campeões da

competição. O clube rubro

negro é bicampeão (venceu
em 1990 e 2006).

Já Corinthians, Inter
nacional e Vasco não têm
do que se queixar. O time

paulista vai encarar o Lu
verdense (MT), que atu

almente joga a Série C do
Brasileiro. Aequipe gaúcha,
comandada por Dunga, terá
o Salgueiro (PE), da Série D,
como rival. E o Vasco, cam

peão em 2011, vaijogar con

tra o Nacional (AM), que
também está na Série D.

As datas exatas das

partidas ainda não foram
definidas. O certo é que as

partidas de ida acontecem

nos dias 21 e 22 de agosto.
As de volta entre 28 e 29
do mesmo mês.

Judô

Mundial no Rio
Fábio Costa

Milhõessennjogar
Se dentro de campo o goleiro Fábio

Costa vive uma fase ruim desde agosto de

2011, colecionando afastamento dos elen
cos do Santos, Atlético-MG e, mais recen

temente, São Caetano, financeiramente
não tem do que reclamar. Neste período,
o goleiro atuou apenas duas vezes, mas

recebeu R$ 3,5 milhões em multas das

equipes que o dispensaram.

A Seleção Brasileira foi inscrita na

Federação Internacional de Judô (FIJ)
para participar do Campeonato Mun

dial, qúe será realizado entre os dias 26
de agosto e r? de setembro, no ginásio
do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

(RJ). A Confederação Brasileira de Judô
(CBJ) vai utilizar todas as nove vagas às

quais tem direito no torneio individual.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

.COI. Time

CLASSIF!CAÇÃO . TURNO

P J V E D GP GC SCA%

ei:MMN+ ;.11.*.';1',1=+,
2' Cruzeiro +1 21 11 6 3 2 23 9 1464

3' Corítiba-l 20 115 5 1 17 12 5 61

4' Internacional +4 19 H5 4 2 19 16 3 58

5' Bahia-l 19 115 4 2 13 10 3 58

6' Vitória -1 18 115 3 3 16 12 4 55

7' Corinthians +2 17 114 5 2 10 5 5 52

8' Atlético-PR +2 16 114 4 3 20 18 2 48

9'Grêmio-2 16 114 4 3 12 11 1 48

10'Vasco-2 14 114 2 5 17 21 -4 42

11' Fluminense +1 13 11 4 1 6 14 16 -2 39

12' Flamengo +5 13 11 3 4 4 12 12 O 39

13' Goiás-2 13 113 4 4 9 15 -6 39

14' Santos-B 12 9 3 3 3 12 10 2 44

15° Ponte Preta 11 10 3 2 5 13 16 -3 37

16° Crícíúrna -2 11 11 3 2 6 13 20 -7 33

�
:11

19' 8 5 12 Líder do campeonato

12'RODADA

24/7
São Paulo Oxllntemadonal

7/8
19h30 � Vitória x Fluminense
19h30 - Criciúma x Cruzeiro
21hOO - Aamengo x Portuguesa
21hOO - Mético-PR x Bahia
21h50 - Goiás x Náutico
21h50 - A�ético.MG x Botafogo
21h50 - Santos x Corinthians

8/8
21h - Vasco x Ponte Preta
21h "Grêmio x Coritiba

20' Náutico 7 9 2 1 6 7 16 -9 26 CIassIIk:ados para a Ubertadores

R�iWiaSérleB �

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. I Lanterna do campeonato

RAFAEL R1BEIR01CBF

NOVIDADE CBF transformou o sorteio das partidas em um grande evento

*
**

,"1'�"'./
Desabafo Número 1Neymar

Depois de ser confirma
do com quadro de anemia,
o atacante Neymar segue
tratamento durante a pré
temporada junto ao elenco
do Barcelona. Em evento

publicitário na Tailândia,
ontem, o atleta brasileiro
mostrou tranquilidade com

a doença e afirmou que es

tará em plenas condições
físicas em pouco tempo.

Demitido do São Pau
lo há um mês, Ney Franco

quebrou o silêncio. Em en

trevista ao jornal 'O Globo',
o ex-treinador desabafou
sobre a conturbada saída. O

campeão da Copa Sul-Ame
ricana disparou contra Ro

gério Ceni, a quem acusou

de participar diretamente da

política do clube, indicando

jogadores e 'fritando' outros.

O paulista João Souza,
o Feijão, tem a chance de
assumir o posto de melhor
brasileiro no ranking da
ATP na próxima atualiza

ção da classificação. Ape
nas 21 pontos o separa do
atual número um do Bra

sil, Thomaz Bellucci, que
{oi elimiriado na estreia do
Masters 1000 de Montre
al, no Canadá.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • TURNO ia' RODADA

P J V E D GP GC SG A% 6/8
; ; 19h30 - ASA x sport

26 11 8 2 1 26 12 14 79
1.9h30 - Figueirense x lcasa
19h30 - CI1apecoense x AUético-GO

3' Paraná Clube +2 22 126 4 2 17 7 10 61 19h30 - Ceará x América-RN

4'Sport-l 21 12 7 O ') 4.1 19 2 58
19h30 - São Caetano x Palmeiras
21h50 - Boa x Guaratinguetá

5' Joinville +2 20 12 6 2 4 24 15 9 56 21h50 - ABC x Oeste

6° Figueirense -2
.

19 12 6 1 5 24 21 3 53 21h50 - Paraná Oube x Joinville

7' América-MG-l 19 11 5 4 2 23 17 6 58
21h50 - Bragantino x Avaí
21h50 - Pa)Sand<rf'A x Amérie&MG

8'Boa 17 12 4 5 3 11 14 -3 47

9' Icasa +3 16 12 5 1 6 17 24 -7 44
*05 jogos encerraram após o fechamento
da edição

io- Bragantino -1 15 12 4 3 5 12 12 O 42

11° Avaí +5. 15 12 4 3 5 15 18 -3 42

12' Oeste-2 15 12 4 3 5 13 18 -5 42

13° Guaratinguetá +5 14 12 4 2 6 17 20 -3 39

14° Ceará 14 12 3 5 4 15 16 -1 39

15° Atlético-GO -4 13 12 4 1 7 9 16 -7 36

16° ASA+3 13 12 4 1 7 11 20 -9

P - Pontos; J - Jogos; V -vnõnes: E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

para a

Lanterna do campeonato '
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V.nha até c_Prefeitura Munidpc:d
e regularize seus débitos.

Horário de atendimento do setor de

Tríoutcçóo. 8h às llh 1.13h às 16h
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Central de Atendimento Bradesco ConsófCíÕS:�0D44ª.6 �

para capitais e regiões metropolitanas' 0800 7C2A436�--�
para as demais localidades- SAC Bradesco Consórcios
0800 7211166 • SAC Óeficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099 • Ouvidoria 0800 727 �933

t:witte,.'-/@Bradesco··<,
Ii'lCU<tk I' facebook.com/Bradesco
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Conheça os planos na medida certa para você tirar

.

os seus projetos do papel. Ligue 0800 887 1580
. ou acesse consorciobradesco.com.br e faça uma

simulação. Se preferir. fale com o Gerente Bradesco.
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