
Jaraguádo Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.271 + Quarta-feira,21deagostode20l3 + R$2,SO A vida acontece aqui.
Para lavar a alina!

Cobrando pênalti, Jonas abriu o caminho na goleada da ADJ sobre São José, por 4 a 0, na noite de ontem, na Arena Jaraguã.
Com o resultado, a equipe jaraguaense mantém vivo o sonho de avançar para a terceira fase da Liga Futsal. PÁGINA 17
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.

Prefeitura busca alternativas
de renda para ajudar as famílias
que tiveram perdas depois
do fechamento da Seara.
PATRlCtAMORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 6

Política

Apoiopara
os avicultores .. 'A

Mcnsoi
49 Anos.

Sua Felicidade,
Nossa Inspiração.

Saúde

Gripe A causa

mais umamorte
Um homem de 46 anos, morador
de Guaramirim foi a nonavítima fatal
da doença na região. Três pessoas
continuam internadas na UTI.
PÁGINA 16

CPI de Guaramirim vai
investigar documentos

PROVAS Vereadores apuram sup.ostas irregularidades da gestão passada na contratação de serviços,
compras de materiais e no sumiço dos bens móveis do Parque Municipal de Eventos. PÁGINA 5
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DO LEITOR

Moconevi -12Arws
Em 5 de agosto de 2001, surgia o Movimento de

Consciência Negra do Vale do Itapocu. Cidadãos
preocupados com a causa da etnia negra fundaramMo
conevi. Questionamentos eram feitos: para que movi
mento negro? Respondíamos a importância do resgate
da história dos afro-descendentes, nossa cultura, etc ...
Não tínhamos respostas acadêmicas, mas sentíamos

que era importante formalizar a entidade.
Anos se passaram, dificuldades encontramos, igual

dade e sabedoria buscamos. Hoje não é possível falar em
etnias sem citar a "Negra", aqui representada pelo Moco
nevi. A entidade contribui social, cultural e politicamente.
Aadministração municipal está criando o ConselhoMu

nicipal de Igualdade Racial, e isso fará com que políticas
públicas sejam implementadas em nosso município, com
apoio da Secretaria Pública de Promoção da Igualdade Ra
cial para levar àsmais diversas áreas da sociedade ações que
ultrapassem a lembrança do negro apenas com participação
no carnaval, 13 de maio ou 20 de novembro.

Na história de conquistas citamos o Samba, que em
2005 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da
Humanidade na categoria de patrimônio imaterial, as

Leis 10639/03 e Lei 11645/08, que tornam obrigatório
o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana
em todas as escolas públicas e particulares.

Parabéns à diretoria, familiares e todos que apoiam
o movimento negro e acreditam em nossa etnia.

• Francisco Alves

ERRATA:
• A diretoria da Comissão Organizadora da Schützenfest corrige
a informação divulgada na página 5 da edição de ontem a

respeito do acesso liberado nos primeiros quatro dias do
evento. Conforme esclarecimento da organização, ainda
não foi decidido se haverá acesso gratuito nesse período. A
única confirmação, por enquanto,' é que sornentê'na data de
abertura, 10 de outubro, o acesso será de graça.

• O horário correto do show beneficente para ajudar na
compra de uma cadeira de roda para a estudante Vanessa
Machado é às 22 horas e não às 19, como foi divulgado na

matéria publicada na página 4 da edição de ontem. O evento
será realizado sábado, dia 24, no Live Club, em Guararnirirn.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopavo.com.br

Estacionamento
.rotativo ampliado

Apartir de amanhã as ruasHenrique Piazera e Fran
cisco Fischer, no Centro de Jaraguá, serão integradas
ao sistema de estacionamento rotativo. Os valores são
os mesmos já praticados: R$ 1 por 30 minutos; R$ 1,50
por urna hora; R$ 2 por uma hora emeia; e R$ 2,50 por
2 horas. O mesmo tíquete pode ser usado em qualquer
vaga até o vencimento do horário. Atualmente o sistema
opera em 1.198 vagas, sendo 920 vagas parquímetradas,
26 gratuitas destinadas a pessoas com deficiência, 54 va
gas para idosos, 1812 para motociclistas, e 18 lugares em
zona branca.

• Encrenca
Queres ver como é difícil ser feliz? Vamos fazer de

conta que você anda pela beira da praia, passeando. De
repente, chuta urna lata e da lata sai urn gênio e o gênio,
libertado, lhe diz que você pode fazer três pedidos para
ser feliz ... Ah, mas não vale pedir dinheiro, amor e saú
de. Sem pensar muito, o que você pediria? Dou-lhe até
amanhã para responder ...

A cabei de ver uma foto demu
r\Jher - quase fatal - num jor
nal, página social, fiquei cabreiro.
Vou falar dessa foto, mas antes

preciso dizer que depois de ver

a tal mulher, de olhá-la por bons
minutos, fui adiante. Fui folhe
ando página por página do jor
nal, até parar na folha de policia.
Não deixo de ler colunas sociais,
nem as páginas policiais. Colu
nas sociais e páginas policiais
têm tudo a ver, andam de mãos
dadas. E não estranhe, leitora, de
um lado você vê o "aparente" as
pecto leve da vida, a vida social,
"feliz", páginas onde as pessoas
esgarçam seus sorrisos forçados,
o lado, já disse, "aparentemente"
leve da vida.

Já nas páginas policiais você
vê o lado pesado, verdadeiro,

COMENTÁRIO

Afoto dela
graça. Era uma criança prepa
rando-se para a festa da noi
te, celebrava seus 15 aninhos ...
Tem cabimento aquela criança'
- 15 anps - vestida como mu

lher adulta, como uma "velha"
e ainda nas fraldas da vida? Fa
zendo na foto do jornal caras e

bocas, com um ar de quem tem

quilômetros na estrada da vida,
faz sentido isso? Agora é assim,
menininhas de 4, 5 anos na pas
sarela, trejeitos, mãos nos qua
dris, olhares enviesados, poses.
E as mães levianas esgazeadas
no olhar. E garotas, 15 anos, que
deviam estar serelepes de ansio
sas esperando pela festinha da

igreja no sábado à tarde, andam
enfeitadas para a noite, 15 anos

de arromba... Credo corri essa

gente sem pai nem mãe, credo!

lUIZ CARLOS PRATES

ali as pessoas se mostram como

são, sem máscaras. Os dois la
dos da moeda da vida, pois não?

Pois bem, a tal mulher a

quem me referi lá em cima, ti
nha um ar vistoso, um corpo
acentuado, roupas justas, bem
caídas, saltos desta altura nos

sapatos, cabelos prontos para
a noite, aquela noite ... Olhei-a,
olhei-a e disse sim... Fui buscar
detalhes, ler a legenda abaixo da
foto, quem era ela, quem, quem?

Bah, caiu-me um pingo de
baba na gravata, fiquei sem

-
,

e da maior parte dos funcionários, acaba na lona. E.a

empresa dele no cemitério das falidas. Como diz o velho
ditado, se fores muito doce, te comem ...

• Falta dizer
A Nasa - empresa espacial americana - está cadas

trando interessados em urna viagem à Marte, viagem
sem volta. É coisa lá para 2025, por aí. Pois não é que já
há mais de 100 mil interessados em fazer essa viagem?
E essa gente anda por aí, no shopping, nos aeroportos,
nas salas de aula, nas repartições públicas, por aí tudo.
Freud tinha razão, o instinto demorte, a vontade demor
rer anda na garganta das pessoas, você cruza com elas ou,
pior, é urna delas e ninguém suspeita. Não admira que
haja estúpidos que se fazem explodir com bombas na

barriga em nome de um deus. Débeismentais.

• Cuidado
Se você é empresário, toca algum negócio, é bom

lembrar que no cemitério das empresas, há uma lápide
muito comum, ela diz assim: - "Aqui jaz urna empresa
que tinha um presidente simpático". Deu para enten
der? Claro que deu. Empresário bonzinho, simpático,
"compreensivo" diante dos mentirosos, das parcerias

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO Nº 3269
15 . 36 - 58 - 70 - 75

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1203
Primeiro Sorteio
06-17-27-29-41 -42
Segundo Sorteio
01 - 05 -14 - 22 - 43 - 47

Guaramirim

Apae promove
passeata de alerta

A Apae de Guaramirim promove
hoje, a partir das 14h, a 2a Passeata de
Prevenção de Deficiências e Acessibili
dade. A mobilização ficará concentra
da na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus
e depois seguirá em caminhada até a

Câmara de Vereadores. A diretoria da

Apae pede que os participantes usem
camisetas brancas.

VISITA AO OCP
Alunos do terceiro ano da Escola Municipal Anna Towe Nagel estiveram
ontem à tarde a sede do O Correio do Povo. Eles conheceram a redação,
o OCP Online, o setor comercial e o parque gráfico da empresa,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO

CHARGE

PREPARATIVOS PARA A CPI

QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2013

,r "f J '''' IW 3'19. -,- r#1 ""Rlfl' I ,

EDITORIAL

Economiafraca
prejudica omunicípio

município ficou com R$ 2,3 milhões abai
xo do esperado.

"
A valorização do comércio local

ajuda a aquecer a receita pública.

Essa situação justifica ainda mais o

compromisso da atual administração em

reduzir os custos para poder compensar as
perdas dos repasses federativos. Uma das

ações que podem ser adotadas para ajudar
a recuperar o repasse dos impostos é tra
balhar na conscientização do consumidor
em exigir a nota fiscal. Esse documento ga
rante o retomo do imposto ao município.
A valorização do comércio local ajuda a

aquecer a receita pública, e assim garantir
recursos para investimentos.

ii
.

Fale conosco
"
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Com a economia brasileira em ritmo

lento, a retração dos investimentos

pelos setores produtivos também pre
judica os cofres dos municípios. Como
a grande fatia da receita vem da arreca

dação do ICMS - imposto relacionado à

relação de compra e venda de produtos -

quando há diminuição do giro de capital,
o impacto é direto na distribuição dessa
receita tributária.

Nesses setemeses de 2013, Jaraguá do
Sul sofreu uma perda na arrecadação por
causa da diminuição do repasse do Estado
e da União. Entre janeiro a julho deixaram
de entrar para omunicípio R$ 4,5 milhões
de retomo do ICMS. E esse impacto é es
calonado. Com os repasses estão interliga
dos, as perdas da força econômica também
causam diminuição da receita do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM). O

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

.
, de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
jantes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnaçâo. Passe este jornalpara outro leitor.
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Qbra do Cedup precisa
ainda de mais recursos
GASTOS R$ 2,6 milhões
serão aplicados pelos
governos federal e

estadual para finalizar
a unidade de ensino

Natália Trentini

Para finalizar as obras do Cen
tro de Educação Profissiona

lizante de Guaramirim (Cedup),
governos do Estado e Federal
devem dividir as despesas. As
obras estão totalmente paralisa
das há quase seis meses devido
a uma falha no projeto inicial. A
estimativa da Secretaria de De
senvolvimento Regional é que
sejam investidos mais R$ 2,6 mi- '

lhões para terminar a obra.
As obras iniciaram em março

de 2011, com um custo orçado em
R$ 5,5 milhões. As aulas no Ce-

.' dup deveriam ter começado no

segundo semestre de 2012. Já na
primeira fase houve aditivo de R$
1,3 milhão para 'uma mudança na
fundação do prédio.

Com atrasos nos repasses das
verbas do governo, os prazos de
conclusão foram postergados. O
projeto teve de ser revisto e o

\

__�'-f�
I

<-

Al'AASOS Construção foi iniciada em março de 2011 e deveria estar pronta no ano passado

valor foi aumentado para R$
7 milhões.

O acabamento da estrutura

com o s custos para construção
da caixa d' água e rede hidráuli
ca, reboco do ginásio esportivo,
pavimentação do pátio, jardi
nagem, não foram previsto na

planillía de orçamentos
Segundo o diretor de obras

da SDR, Otoniel da Silva, o va
lor desses serviços está em R$

EDUARDO MONTECINO

"""IiRôIA Programa desenvolvido há nove anos em

Schroeder oferece ate.ndimento preventivo aos moradores

1,3 milhão e será bancado pelo
Ministério da Educação. A ou

tra metade (R$ 1,3 milhão) é

para complementação e mu

danças no projeto, como cons

trução de uma escada de emer

gência e substituição das telhas
do auditório por um material
térmico e isolante. Com as no

vas readequações, o valor total
deve chegar a R$ 9,4 milhões.

"Estava em discussão quem

iria pagar a diferença, agora foi
definida essa divisão. Estamos

.

arrumando a documentação'
para o aditivo da licitação", ex
plicou Silva. A CRC Engenharia
deve continuar a obra. Mesmo
sem arriscar um prazo de con

clusão, o diretor afirmou que o '

processo deve ser rápido, já que
a situação é a mesma em outras

sete cidades que também rece-

beram os Cedups.
'

Schroede:r

Idosos passam por avaliação
Aproximadamente 400 idosos

de Schroeder recebem mensal
mente um cuidado especial com
a saúde. Distribuição de medi-

, camentos, exames básicos, pales
tras e atividades físicas integram
a programação do Hiperdia. O
evento é um encontro entre pa
cientes e profissionais para aju
dar nos tratamentos médicos no

município.
A iniciativa começou há nove

anos e é destinada a atender pes
soas com diabetes e hipertensão.
Os encontros se tornaram popu
lares para a faixa etária acima dos
50 anos.

"Eu não estou com nenhum

problema, só um pouco de osteo

porose e colesterol, mas eu gosto
de vir, a gente ganha mna nova

família e aprende muita coisa",
comentou a aposentada Rosa

Eleutério, 66 anos. Ela acompa
nha o grupo desde 2007 e depois
disso passou a seguir com mais

rigor as prescrições de medica
mentos e ter outros cuidados com -

a saúde.

Segundo a farmacêutica da

equipe Estratégia Saúde da Fa
mília do bairro Rio Hern, Denise
Rocha de Souza, uma das propos
tas é aumentar o vínculo entre

comunidade e profissionais de
saúde para humanizar o atendi
mento. Como o Hiperdia aconte

ce em 12 comunidades, também
favorece o acesso aos remédios e

, ao atendimento.
Todas as informações dos par

ticipantes também são levadas

para as unidades de saúde. Os da
dos recolhidos nos encontros in

tegram os prontuários e ajudam
no acompanhamento médico.

Saúde

Pesquisa começa
hoje na região

Deve começar hoje a coleta de
dados da primeira Pesquisa Na
cional de Saúde (PNS), nas cida
des de Jaraguá do Sul, Joinville,
Massaranduba, Guaramirim e

outras da região. A pesquisa é
uma ação do Ministério da Saú
de, em parceria com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca (IBGE), que pretende verificar a
situação da saúde do brasileiro.

O levantamento será feito de
modo semelhante às visitas do
miciliares do censo. Durante três

meses, 117 residências serão visi
tadas por uma equipe da agência
do IBGE de Joinville, devidamente
identificada. "A meta é visitar de
oito a dez casas por semana", dis
se a chefe substituta da agência de
Joinville, Talita Schroeder.

Além do questionário básico do
censo, como, por exemplo, pergun
tas sobre a renda familiar e nível
educacional, também serão feitos
questionamentos sobre a saúde
dos moradores da casa, cobertura
do plano de saúde, medicamentos
usados, ocorrência de doenças crô
nicas, como asma e depressão, e
situação da vacinação das crianças.
Também será questionado se os

moradores procuram atendimento
público de saúde e qual a avaliação
sobre o serviço prestado.

Coletlil de
ssngu e urina

A PNS também terá um ques
tionário individual, sendo que um
dosmoradores adultos da casa será
escolhido para respondê-lo, Nesta
etapa, será feita a pesagem do en

trevistado, medição de altura e cir
cunferência da cintura e também
será medida sua pressão arterial.
"Em 25% das casas visitadas será
feita ainda a coleta de sangue e uri
na para exames laboratoriais dos
entrevistados pelo questionário in
dividual", informouTalita.

O exame de urina vai permi
tir a medição da função renal e do
consumo de sal. Já a análise do
sangue vai verificar níveis de lipí
dio, glicemia e creatinina plasmá
tica. O objetivo da pesquisa e dos
exames é reunir informações que
permitirão aos gestores públicos
o planejamento de estratégias
para promoção, prevenção e con

trole de doenças. Conhecendo o

perfil da saúde da população de
determinada região, é possível
estabelecer políticas públicas vol
tadas à realidade local.
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GUARAMIRIM Vereadores têm 60 dias para
investigar irregularidades na gestão anterior

presidida pelo vereador Eval
do João Juckes (PT) e possui
como relator Altair Aguiar
(PSD). São membros os pe
emedebistas Sandra Jahn e

Rafael Otto e o pepista Lauro
Erthal. Os nomes foram de

signados pelo presidente do

Legislativo, Juarez Lombardi
(PPS), por meio da portaria n?

008/2013.
O presidente da CPI, Eval

do Junckes, adiantou que
provavelmente o prazo para
conclusão do relatório será

prorrogado e que todos os en

volvidos serão chamados para
depor. "Pretendo concluir o

relatório em 90 dias e vou cha
mar todos os envolvidos. O ex

prefeito, a esposa, os secretá
rios de Finanças e Obras. Todo
mundo", conclui. As reuniões
da CPI serão realizadas no ple
nário da Câmara de Vereado
res e abertas à comunidade.

./

POLmCA
ocp

www.ocponline.com.br

Comissão solicita documentos
Carolina Veiga

A Câmara de Vereadores de
..l"\.Guaramirim definiu quais
serão os parlamentares que
integrarão a Comissão Par
lamentar de Inquérito (CP!),
instaurada para apurar possí
veis irregularidades da gestão
do ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB). O grupo já se reuniu
duas vezes, solicitou cópias de
documentos à Prefeitura e tem

prazo de 60 dias úteis, prorro
gáveis por mais 60 dias, para
concluir o relatório final das

apurações.
No foco das investigações

está a contratação de 35 mil
horas para serviços de pedrei
ros, a aquisição de blocos de
cimento e o sumiço dos bens
móveis. do Parque Municipal
de Eventos Prefeito Manoel de

Aguiar, que foi demolido para
dar lugar ao Cedup. A CPI é

SUMiÇO Paradeiro dos móveis do Parque de Eventos, demolido em 2010, é um dgs alvos da investigação

Prefeitura tem até amanhã para entregar papelada
A CPI solicitou à Prefeitura o

relatório de atividades especificado
para comprovar a liquidação das

despesas com relação ao procedi
mento licitatório para contratação
de mão de obra de pedreiro; cópia
dos empenhos, das ordens de ser

viço e notas fiscais; todos os empe
nhos e procedimentos licitatórios

da aquisição de materiais de cons

trução e a cópia do cheque ou do

comprovante de depósito bancário
do valor devolvido pela empresa
vencedora da licitaçãopara fornecer
materiais de construção.

Ainda foram solicitadas infor

mações sobre a destinação dos bens
do Parque Municipal de Eventos

após a demolição, bem como a lista
de itens que integrava o patrimônio
do local.. De acordo com o relator
Altair Aguiar, a Prefeitura precisa
encaminhar os documentos solici
tados para que os trabalhos prossi
gam. "Eles tem até o dia 22 (ama
nhã) para entregar as cópias dos
relatórios solicitados", explica.

InADfpDllgiíD I! CDHilfupiDl

I3ISTRUTURA
35 ANOS DE HISTÓRIA
�MAlSllnllmwícI081l!}HM�,
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Patricia Moraes

Prefeitura busca saída para avicultores
Cerca de 30 agricultores participaram

ontem de urna palestra de técnicos da
empresaAgrária, de Guarapuava, na Pre
feitura de Jaraguá do Sul. O encontro foi
intermediado pela Secretaria de Obras e

Agricultura, com objetivo de buscar uma
alternativa aos avicultores duramente

prejudicados com o fechamento da em

presa Seara. Segundo Hideraldo Colle,

Indicações
ao Estado

Acatando moções apresentadas
pela Câmara deVereadores de Jaraguá
do Sul, o deputado estadual Jean Kuhl
mann encaminhou indicação para a

abertura de turmas e a manutenção do
ensino médio na Escola Alberto Bauer,
e a construção de um ginásio na Esco
la Alvino Tribess. As indicações foram
aprovadas pelo plenário da Assembleia
Legislativa e encaminhadas para o go
vernador Raimundo Colombo.

"
o racismo brasileiro é o

problema; e ele tem causado

sofrimento demais aos negros, e

apequenado o destino do Brasil.

Mirian Leitão, em réplica a um

texto escrtto pelo colega Ricardo

Noblat, sobre o presidente do

STF, Joaquim Barbosa.

Sem interferência
Em nota encaminhada à imprensa

ontem, o fiscal de Vigilância em Saú

de, Carlos da Silva, sem citar nomes,
critica tentativa de interferência de

alguns assessores parlamentares e de

ocupantes de cargos comissionados
da Prefeitura nos trabalhos desempe
nhados pelo órgão. "Nossas ações são

embasadas na legislação vigente e não
vamos pecar por omissão, doa a quem
doer", diz trecho do documento.

THIEME&
�IARKIEWICZ
AIl\C;�\"O" \ " II. P.DO'';
OAB se 1932/12

titular da pasta, este foi só o primeiro con
tato, mas as expectativas são positivas já
que a ideia é incentivar a criação de gado
confinado, que demanda menos espaço e

pode contar com linhas de financiamento

especiais do Banco do Brasil. A possibili
dade de criação de rãs foi descartada pelo
grupo por demandar investimento inicial
muito alto. Paralelo a isso, a Câmara de

Vereadores elabora urn estudo que deve

apontar a real situação do setor e buscar
urna saída principalmente para os agri
cultores endividados. O problema é sério
e envolve pelo menos 200 avicultores que
produziam para a Seara, fizeram dívidas

para se adequar às exigências da empresa
e de urn dia para outro ficaram sem clien
tela e com a conta bancária no vermelho.

Conselho Político formado
A executiva estadual do PSDB esteve reunida no início da semana, em

Florianópolis, no apartamento do presidente da sigla e senador Paulo Bauer.

Na oportunidade, o Conselho Político foi oficializado. Vicente Caropreso e

Dalírio Beber, na foto com Bauer, fazem parte do grupo, que delineará os

principais debates rumo às eleições de 2014.

Sem suporte
/

O vereadorAltairAguiar (PSD), e os secretários de Planejamento, Iran Siquei-
ra, e de Desenvolvimento Econômico, Moacir Mafra, estiveram em audiência com

aAnatel, em Florianópolis, para discutir a ampliação do sinal de telefonia em Gua

ramirim. Segundo ele, o encontro foi uma decepção. "Eles têm o dever de fiscalizar
e fomos pressionar. Mas, a resposta que obtivemos foi a de que eles não têm como

nos dar suporte. Pediram que omunicípio faça a cobrança às empresas", lamenta.
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Cnn<,1l Inrid Empresarial
Em sessão presidida pelo petista João Fiamonci

ni, ontem, a Câmara aprovou os projetos do Executi
vo porum placar de 9 a o. Nemmesmo a suplementa
ção de R$ 200mil para Fundação de Esportes bancar
despesas com competições como Jasc e Olesc, que foi
colocada na pauta em cima da hora, foi motivo para
pedido de vistas. Porém, Jair Pedri (PSDB) avisou
que da próxima vez não será tão compreensivo. "Os
projetos precisam ser debatidos antes", pediu.
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Pagamento de dívidas
Além da queda nos repasses do governo

do Estado e da União, a Prefeitura de Jara

guá do Sul tem outras preocupações com

o caixa. Uma delas é o pagamento de um
total de R$ 29 milhões em financiamen
tos firmados na administração anterior. O

primeiro, de R$ 15 milhões parcelado em

24 meses, será quitado no fim deste ano.

O outro, de R$ 14 milhões,-começou a ser

pago agora em agosto e termina em julho
de 2016. Mas diferente dos R$ 10 milhões

que este governo deve pegar com o Badesc
e que o Estado bancará os juros, os finan
ciamentos anteriores foram contratados a

urn índice de 9% de juros mais TJLP (Taxa
de Juros a Longo Prazo).

Discurso
pela reforma

Presidente, do PMDB, Antídio
Lunelli, fez um discurso inflama
do no encontro mensal da sigla,
na noite de segunda-feira. Cul

pou a falta de interesse dos parti
dos pela demora na elaboração da
reforma política. "Ter esse monte
de partido não ajuda em nada o

país, pelo contrário. Temos que
mudar esta lógica", resumiu on

tem à coluna. Apesar da postura,
o empresário diz que não sairá
candidato no próximo ano.

Comissão tem nomes

Vereador Arlindo Rincos (PP) deve

presidir comissão formada para avaliar
o sistema de transporte coletivo. A pri
meira reunião do grupo acontece hoje, às
19h30, na Câmara. João Fiamoncini (PT)
e José de Ávila (PSD) também integram
a comissão, que terá ainda a participação
do diretor de Trânsito, Rogério Kumlehn,
da Ujam, Laercio Machado, do Jaraguá
em Foco, Sergio Peron, e da Canarinho,
Rubens Missfeld. Entidades como -OAB,
DCE da Católica e Acijs ainda devem ins
crever representantes.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"Gabriel, o pequeno surdo" circula em escolas
A primeira peça do Grupo Teatral Mãos Vivas, formado por atores surdos de Jaraguá do

Sul, entrou em circulação no mês de agosto. "Gabriel, o pequeno surdo" conta a história de
menino triste, que somente descobre os livros e a amizade após entrar numa escola especial.
Até setembro, a peça será apresentada em nove instituições de ensino da região. A circulação
tem o patrocínio do Fundo Municipal de Cultura.

oCORREIODõPOVO

Teatro é lugar de aprendizado BARBARA ELICE

ARTE Projeto da Scar oferece semana de espetáculos a 1,5 mil estudantes da região

Bárbara Elice

Um projeto que une

teatro e educação
tem passado ensinamen
tos valiosos às crianças
da região. Mais de 1,5 mil
estudantes e 126 profes
sores devem participar da
programação do "Escola
Vai ao Teatro", promovido
pela Scar, nesta semana.

As últimas apresentações
ocorrem hoje e amanhã.

Numa época em que os

aparatos tecnológicos con
quistam até as crianças,
surge 'a preocupação em

manter vivas as brincadei
ras, a literatura e a ima

ginação. E, para passar

essa mensagem, os pais e

professores têm.a ajuda da
Colher de Pau Cia. de Tea

tro, com a peça "Tecnópo
lis, a Cidade Sem Livros".

"Queremos incutir que lá
no futuro eles frequen
tem teatros, gostem de
música. Porque a cultura
faz as pessoas pensarem
diferente, enxergarem di
ferente. Elas aprendem
a questionar", comenta o

atar Fred Paiva.
I

O espetáculo conta a

história de uma menina

que adora computador e

videogame, mas nunca leu
um livro. Preocupada, a

mãe decide mandá-la à casa
do tio, num sítio, para pas-

sar as férias. Lá ela conhece

brinquedos antigos e um

amigo que lhe apresenta
os livros e os personagens
fantásticos "Pássaro Azul" e
"SenhorAranha".

"Eles têm aula de li

teratura, então o teatro é
uma forma de vivenciar o

que veem em sala", afirma
a professora do Jardim
de Infância Chapeuzinho
Vermelho, Margid Stein,
de Schroeder. Nesta edi

ção do "Escola Vai ao

Teatro", turmas de doze
escolas da região devem

participar da programa
ção. Os ingressos foram

adquiridos antecipada
mente pelas instituições,

com valores de R$ 4 e R$ 2.

Para a professora Le
onice Cisz, da Escola Pro
fessora Gertrudes Steilein

Milbratz, essa é uma opor
tunidade para debater em
sala de aula e repensar as

brincadeiras modernas. "O
mundo tecnológico tam

bém faz parte do mundo
deles. Então temos que
mostrar a importância da
cultura da tecnologia, mas
também da cultura da lite
ratura. Porque ainda exis
tem crianças que correm

atrás de livros. A gente tem
é quemotivar", declara.

Segundo Paiva, as pe
ças teatrais voltadas ao

público infantil costumam

1.

EDUCAÇÃO "Escola Vai ao Teatro" tem
últimas apresentações hoje e amanhã

carregar mensagens ou

ensinamentos. "Elas sem

pre aprendem algo. E esse

é um público sincero: se

gosta, gosta; se não gosta,
demonstra. Isso que é o

legal de fazer teatro para
crianças", diz o ator.

A programação do

evento, contou com peças
do Priamos Grupo de Te

atro, Colher de Pau Cia de

Teatro, Coxinhas Conta
doras de Causas e Cia Ca
ravana do Sonhar, de São
Bento do Sul.

8strututd
• Sistema de Tratamento de Esqolo
• Réde Pluvial
• Rede de Aqua Potdvel

� Pavimentaçao com Asfalto
• Rede Elétrica - llurnineçêo Pública
• Terrenos altos e planos
" Excelente Locelizeçõo
•• Academia da Melhor Idade

,

• Playqround
• Praça de Convivência / Pomar
• Pístd de Caminhada

'!. Sistema de PrevençCio de Incêndio,
••Árvores FFutíferas
• Área Verde - 5J60m2

Empreendimento
Finenclemento

CAIXA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br

Elyandria Silva. Escritora

.A •

ê eliandriaas@yahoo.com.br

Esta é uma história que aconteceu há

pouco tempo para os lados do Nordeste,
lá no Ceará e, como toda boa história, os
nomes dos personagens é o que menos

importa. O advento da criação do seguro
desemprego para os pescadores, o Bolsa
Família e outras bolsas distribuídas pelo
governo, teve como consequência que alguns
microscópicos negócios, digo empresas,
ganharam fôlego e começaram a crescer,

já que as famílias podem contar, todo
mês, com a sagrada ajuda governamental.
Numa cidade pequena, o cabaré da Dona
Manlia era um dos prestadores de serviços
da localidade que prosperou. A clientela
aumentou e, com a badalação da casa, ela

quis reformar e fazer um "puxadinho",
para oferecer mais conforto às moças e
aos clientes. Acontece que o terreno em

que o cabaré estava instalado era muito
próximo de um templo da Igreja Universal,
resultando em conflitos entre Dona Marília e

os pastores e fieis da igreja. Estava armada'a
confusão! De um lado, a nordestina arretada
iniciou as obras da reforma e seguiu com
o projeto para a ampliação da casa de
diversão. Do outro os fiéis, indignados,

Clique animal

iniciaram uma tórrida campanha de oração
para impedir que a reforma continuasse e o

pecado da luxúria tomasse conta da cidade.
Uma semana antes da inauguração, a
reforma praticamente finalizada, a tragédia
se abateu sobre o cabaré. Durante uma
forte tempestade um raio atingiu a casa,

provocando um grande incêndio que
destruiu a maior parte da construção,
deixando DonaMarília desolada. Satisfeitos
e radiantes com a vitória e com o poder
das orações, o pastor e os fiéis da igreja
proclamavam, por toda a cidade, o que

, conseguiram com as rezas invocando o

poder de Deus.
O caso foi parar na Justiça. Dona Marília,
indignada com o ocorrido, processou a

igreja e o pastor, alegando que eles e toda
a congregação foram os responsáveis pela
ruína de sua empresa. A igreja se defendeu,
negando a participação e a responsabilidade
com o incêndio provocado pelo raio. Como
nunca passou por semelhante situação, o
Juiz não sabe que decisão tomar e como
irá julgar o caso, porque a dona do cabaré
acredita com veemência no poder das
orações e que as mesmas causaram o

incêndio. Já a igreja, com medo, nega o

poder das próprias orações, o que significa
que as mesmas não valem nada, porém,
grande quantidade dos moradores da cidade
são testemunhas que o pastor dizia que
foram as orações e o poder de Deus que
acabaram com o cabaré do pecado.
Não sei dizer se foi a história que criou os

personagens ou se foram os personagens
que a criaram. Ouvi esta semana e, seja
verdade oumentira, quis dividi-la com
vocês, depois de muito pensar acerca
dos demais envolvidos e prejudicados,
que são os clientes e as fornecedoras do

serviço. Os clientes não têm um SAC

(Serviço de Atendimento ao Consumidor)
onde reclamar por terem sido lesados. As

moças não terão seguro-desemprego. Para
alguns, as noites serão mais tristes, sem o

aconchego de peitos e bundas pago com
as bolsas que erradicam a pobreza. Para
outros, a vida volta a ficar em paz, porque
o Mal foi queimado. É assimmesmo, é da
vida e, quem sabe, qualquer dia desses,
alguém ouça como tudo acabou e se Dona
Marília deu a volta por cima, provando que é
realmente uma empreendedora.

FRED
Precisando de
um amigo fofo e

companheiro?
Me adota! Tenho
um ano e meio,
sou dócil, gosto
de carinho e de

criança. Sou uma

ótima companhia.
Castrado,

.

vacinado e

vermifugado.
Contato:
betinamohr@
hotmail.com.

PITOCO Muito dócil e brincalhão! Precisa de um lar
onde a casa seja murada, poJ!õ com cercado (tela, madeira
ou aramado) foge muito fácil. Mestiço de dachshund,
aproximadamente 2 anos, castrado e vacinado. Contato:
Simone ou Jean no telefone: 9122-4565

Envie a foto d��eu animalzinho para contalO@�$atrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá (lo Sul

.
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Ademar Leier

Alex G. Martins

Antonio E. Wust

'Augustinho de Moura

Bruno Moretti
Charlene P. E. Preus

Cleison G. Dreus
Donilda G. Macher

Elza Forlin Rosa
Inês M. da Cruz

Janice Piske
Joana Basegio
José C. da Rosa
Liziane Porto

Marcelo Alupp
Marta G. Bassani

Mauricio Baruffi
Rafael Gonçalves
Ramiro Ruchel

Régia Fadul
Reno Karsten
Rosemeri I. S_. Nicocelli
Sabrina G. B. de Souza .

Scheila Macedo Kuester

Sidiney C. Buchmann
Silvana Sifert

Valquiria M. Richard
Valdivia Tomio

• Carmo Dalla Vecchia - Ator
• Carrie-Anne Moss - Atriz
• Murilo Rosa - Ator

Curiosidade
2'1 de agosto ...

... é o 2330 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 132 para acabar
o ano. Dia do Club de

Regatas Vasco da Gama.
O governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral
Filho sancionou em

2007 o projeto de lei n?
5.052, que criou esta

data comemorativa para
homenagear a fundação
do clube. 1996 - Atletas
brasileiros conquistam
21 medalhas na

Paraolimpíada de Atlanta.
AAustrália termina como
líder do torneio para
deficientes físicos. Dia
da Habitação. Santos do
dia: Papa São Pio X, São
SidônioApolinário e Santo
Euprépio de Verona.

Fonte:WilipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA,
21 DE AGOSTO DE 2013

Ê) carina@ocorreiodopovo.com.br m www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

Tiara gigante.
Tá namoda!

Você já deve ter percebido em algumas
fotos em revistas ou internet meninas com
uma tiara de renda com aplique de flor
ou laço gigante na cabeça, esta é a nova
tendência baby. Aprenda o passo a passo e

faça uma tiara linda para sua filha!

o 2 cortes de feltro em formato de círculo de 6 cm de diâmetro na cor desejada (você
pode ampliar ou diminuir o molde, de acordo com a sua preferência).
o 8 cortes de feltro em formato de flor, na mesma cor dos círculos.
o Linha na mesma cor do feltro.

-Agulha.
o Cola para tecido - atóxica e solúvel em água
o Renda com lycra na cor branca, ou uma cor parecida com o feltro. Elástico colorido ou

rolotê (comprimento um pouco maior que o da circunferência da cabeça do bebê)
o 1 botão de pérola de bijuteria (opcional)

Comece dobrando as flores em quatro partes. Costure-as em um dos círculos.
Depois de costurar quatro flores dobradinhas na base, costure as outras quatro por
cima, intercaladas. O botão de pérola é opcional, mas datá um toque de charme
à tiarinha. Depois de costurar as oito partes, a flor ficará bem fofinha. É hora de
costurar a renda com lycra. Agora é só colar o outro círculo na parte de trás da flor
para esconder as costuras e evitar que incomodem o bebê. A parte de trás da peça
deve ficar como mostra a foto. Você pode usar esta como base e acrescentar um

laço, uma pena, pedras. Use a criatividade e faça vários modelos.

Bicicleta sem pedal
É um brinquedo inovador da
Runka Bike para ajudar as crianças
que estão aprendendo a andar de
bicicleta. Desenvolvida em madeira,
sem pedais, correias e outros

acessórios de bicicletas comuns que
dificultam o aprendizado e equilíbrio
sobre duas rodas. Indicado para
crianças de 2 a 5 anos. Mais

informações em runnabike.com.br.

Purezinho de
chuchu e-cenoura

Ingredientes
• 1 colher de chá de óleo vegetal
• 1 colher de chá de cebola picada
• 112 chuchu pequeno cortado em cubos pequenos
• 1/2 cenoura pequena cortada em cubos pequenos
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola. Acrescente em seguida
o chuchu e a cenoura. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe em fogo
baixo até que todos os ingredientes estejam bem macios e com um pouco
de caldo. Amasse todos os ingredientes com um garfo.

LIVRO: MINHA
GRAVIDEZ DIA A DIA

Este é um guia para ajudar as mães
durante toda a gravidez e cuidar do
bebê em seu primeiro ano de vida.
Ele traz importantes informações mé
dicas e preciosos conselhos. Seu for
mato de agenda serve para guardar

.

recordações e escrever os relatos des
se momento especial. Valor R$ 32, no
site baby.com.br.

Meninas fantasiadas
Um bebê fantasiado de Alice, Branca de Neve e 'Galinha Pintadinha fica irre

sistível, não é? A loja infantil, Mini Encanto, sabe disso. No site você encontra
várias roupinhas super charmosas de personagens do meio infantil. Os vestidi
nhos são um charme e custam em média R$ 70. Visita lá miniencanto.com.br.

\1 \

Sandalinhas da gatinha
A coleção HelIo Kitty Pet Baby daGrendene é uma série de sapatilhas fofas que

tem como inspiração a famosa personagem HelIo Kitty e uma tendência fashion

que vem conquistando o mundo: o Spirit Hood, que nada mais é que chapeuzinhos
super cool no formato de cabeça de animais. Todos os modelos tem li carinha da
HelIo disfarçada de abelhinha, joaninha, panda e ursinho. Além de vir em uma em

balagem que é a cara da gatinha. Vendas no site tricae.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hoje é quarta-feira, dia 21

de agosto de 2013. Já estamos

no meio da semana. Logo, logo
o mês de agosto já era. O tem

po está mesmo voando baixo. E
nesse ritmo acelerado começa
mos a coluna de hoje, que será
lida por mais de 30 mil pesso
as, fora os virtuais. Antes, claro,
uma frase bem legal para você
refletir: "nem que eu lute contra
mim todos os dias as coisas vão
mudar" (Caio Fernando Abreu).
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Feijo,ada do Moaf
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A camisaria Elô, uma das

grifes femininas mais badaladas
do momento em todo o territó
rio nacional, estará na 13a Fei-'

joada do Moa. A marca promq
verá um desfile durante a festa
e o que é melhor: as manequins
serãomulheres empresárias e

descoladas da urbe sorriso. E o

cachê das beldades será doado

para uma entidade local. Bom

demais, né!?
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Noite do Tango
Dia 31 de agosto rola, no aris

tocrático Clube Atlético Baepen
di, uma noite de Tango, Milangos
&Amigos. Uma festa recheado de
boa música para quem curte dan

çar e celebrar a vida. A promoção
é da A2 Escola de Dança.

11

FOTOS MAURlaO HERMANN

JUNTINHOS Daniela Nasato
e Marcelo curtindo as

delícias da noite jaraguaense

Batente'
Depois de uma tem

porada nos EUA, o co

lunista da Revista Nos

sa, Orlando Stoco Jr.,
já está em nossa urbe e

segue a sua agenda nor
malmente. A viagem fez

,

bem em todos os senti

dos, principalmente no

que diz respeito às no

vas informações!

per(liz &
Amigos

Ontem à noite uma

mesa ferveu na cháca
ra do Mime. Composta
por este colunista, Ade
nor Franzener, Paulinho
Chiodini, Teco Janssen,
"Valério Gorges, Flávio
Vieira e Cia. Ltda, as gar
rafas de cerveja não fo
ram o limite. Com a co

zinha pilotada por Aldo

Michels, houve também

perdiz para a galera!
Noite de recordações e

muitas celebrações.

Sujismundo
Jaraguá do Sul deve

ria seguir o caminho da
cidade do Rio de Janei
ro. Lá, quem jogar lixo
nas ruas paga multa.
Uma guimba de cigarro
pode custar R$ 158 e �s
valores podem chegar
a R$ 3 mil. Torço para

,

que esta lei não demore
a ser implantada aqui
também.

NtGHT Zeca
Jr Schmitz
e Ana Paula
nas baladas
da moda

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Desfilando linda, alta e loira

pelos lugares "in" de nossa

terrinha, está a jovem, Rachel
Lehmann. Está arrasando.

• • •

O colunista, Zeca Schmitz, é
outro que está sempre na moda
e nos points mais badalados de
nossa urbe. Again, adora estar
com os amigos. Foi visto sábado

à noite, ilhado de amigos,
curtindo os embalos da Epic!

• • •

Dois jovens de nosso high
andam disfarçando e muito

bem o relacionamento. Mas as
más línguas andam dizendo

que os dois estão é mesmo
namoradinho! Também é bom!

Cada coisa, hein?

3370-3242

Fotos
Acesse o site moagoncalves.

com.br e confira todas as fotos
das festas do fim de semana, que
rolaram na Epic e Upper Floor.

Rescaldo
Hoje à noite, sob o coman

do do meu parceiro, Beto Fiscal,
rola, na área de festa do empresá
rio Zeca Rausis, o tradicional Res
caldo da Stammtisch. O cardápio
principal é a celebração da vida.

VARIEDADES
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<. Niver da Zélia
Hoje quem bate as taças e faz tim

tim é a primeira dama do município de

Jaraguá do Sul, Zélia Breithaupt Jans
sen, esposa do prefeito, Dieter Jans
seno Os nossos maiores cumprimentos.

o T
e troque! figurinhas
com o empresário,
Antonio Marcos, da Vian
Consultoria Empresarial.
Confesso que fiquei
impressionado com a

estrutura da empresa.
Bola branca especial!

• Sabe aquele profissional
liberal que anda só, nunca
pega ninguém na night e
gosta de contar vantagens
amorosas? Pois é, agora
deu para inventar sobre
mulheres, dizer coisas
que elas jamais fizeram,
apenas para chamar
a atenção e tentar ser
interessante. Fim da
picada. Por favor, Sr.
Bruno, uma bem gelada
na mesa 12!?

A Sociedade Esportiva e Recre

ativa Guarany será o palco de um

acontecimento concorrido em nosso

calendário social festeiro. Dia 24 de

agosto, sábado próximo, rola a Festa

de Rei e Rainha e Baile da Cerveja.
Os festejos iniciarão às 18 horas, com
a concentração dos sócios, convida
dos e simpatizantes na sede social, e
saída às 18h30, acompanhados da
Banda Recordando o Passado. Sai
rão em busca das majestades o Sr.
Rodolfo Krueger e Sra. Elidia Krue

ger, sob o comando do Sr. Valdecir

Spredemann. Agendem!

Festa de rei

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro
, tI'" I,'

.. Dia 31 de agosto, na
Sociedade Amizade,
ocorre o 4º Baile de
Casais, com a participação
musical da Banda XV

Show;'de Blumenau.
• Hoje quem recebe o

carinho dos amigos e

familiares pela estreia de
mais um aniversário é
Claudemir Lescovitz. Os

cumprimentos da coluna.

.. Uma desimportância
aqui, outra ali, e a vida
vai ficando extraordinária.

.. Não maltrate os

animais.
• Na segunda-feira
tomei um cafezinho • Com essa, fui!

(417) 3370-5453
No pedido de 1 Pizza G

Ganhe 1 Garrafa de Vinho
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas
Pai de Santo

o cara ficou curioso ao saber que seu melhor amigo estava fazendo
curso para pai de santo;

- Por que você está fazendo isso, cara? - perguntou.
- Ah, cara ... Na verdade eu tô fazendo porque me disseram que eu

preciso tirar o caboclo que vive em cima de minha mulher!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Legendado - 106 min - Censura: 1 °

anos-14h40, 17h, 19h10,21h20
ARCOPLEX2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - 13h30, 1Sh30, 17h30,
19h30,21h30

ARCOPLEX3
• O Concurso - Comédia - Nacional - 87 min - Censura: 12 anos - 13h30, 1Sh20, 17h1 °
• Wolverine: Imortal - Ação - Legendado - 128 min - Censura: 12 anos - 19h, 21 h30

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Perc Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 19:10 - 3D - DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros 16:30 21 :30 - 3D - LEG - Aventura
• Meu Malvado Favorito 2 13:20 - DUB - Animação
• Gente Grande 2 15:30 17:40 19:5022:00 - LEG - Comédia
• Círculo de Fogo - 19:4022:10 - LEG - Ação
• Os Smurfs 2 13:10 15:20 17:30 - DUB - Comédia
• O Concurso 14:40 21 :50 - NAC - Comédia
• Wolverine: Imortal-16:50 19:20 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:40 16:20 18:45 21 :20 - LEG
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D - LEG - Ação
• Os Smurfs 2 14:20 16:40 - 3D - DUB - Comédia
• Círculo de Fogo 19:00 - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:00 - 3D - LEG - Aventura
• Círculo de Fogo 13:45 - 3D - DUB - Ação
• Círculo de Fogo 21 :20 - 3D - LEG - Ação
• Percy Jackson e oMar de Monstros - 16:30 - 3D - DUB - Aventura
• Os Smurfs 2 13:00 15:00 - DUB - Comédia
•Wolverine: Imortal - 17:00 19:3022:00 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :40 - DUB

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo'bom hoje
Tempo seco com sol entre
nuvens e temperatura em
elevação. Na sexta-feira uma
frente fria chega a se, outras
duas frentes frias estão

previstas para chegar, uma
no dia 28 e outra entre os

dias 1 e 2 de setembro.

�
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 14°C

MÁX: 27°C Parcialmente
Nublado

�.

oi' iJ,j Instável
SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

Nublado

LUAS �
.NOVA

� J

6/8 Chuvoso

.CRESCENTE 14/8 SÁBADO
CHEIA 20/8 MíN: 15°C

.MINGUANTE 28/8 MÁX: 24°C Trovoada

HOHIZONTAIS
1. Ato ge distribuir as cartas do baralho entre os parceiros

de jogo
2. O Nd dos químicos
3. Pertencente à seita religiosa norte-americana fundada 2

por Joseph Smith no ano de 1827/ As iniciais do gene-
ral e estadista venezuelano Bolívar (1783-1830) ::1

4. Carimbo de borracha para colocar dia, mês e ano em

cartas, documentos etc. 4

5. Rádio Patrulha / Humor viscoso dos olhos
6. Três vezes campeão / A santa de Cássia, dos milagres 5

impossíveis
7. Arbusto originário da Ásia, cujas tolhas fornecem uma 6

tintura vermelha, usada para tingir cabelos I Prefixo que
indica uma unidade de medida 1.012 vezes maior que 7
a unidade ao nome da qual é acrescentado

8. Restabelecer o sossego 8
9. Abrir tendas ou gretas em I As iniciais da atriz brasiliense

�M 9
JO, A grande constelação da qual fazem parte as Três Ma-

rias / Uma parte do lavabo 10
11. Apetite sexual dos animais em determinadas épocas I

Unir em matrimônio i 1
12. O tim de ... junho J Por ela penetra o ar nas vias res-

piratórias 12
13. Aquele que gere uma produção arlística e é responsá-

vel pela atuação dos artistas e pela coordenação geral 13
da equipe.

VERTICAIS
1. Ex-modelo brasileira, segunda colocada em 1954 no

concurso Miss Universo
2. Unidade de medida do tempo, com um ciclo de 12 me

ses"j Que está em más condições, sem estrutura de
uso

3. (Ingl.) Pessoa que só quer saber de estudar / Um dos
nomes do ex-Presidente lula

4. Tomar dóceis animais ferozes ou selvagens I Um tempe
ro muito utilizado I O níquel, para os químicos

\

5. Oriar como filho / Coxear
6. Désfruir ou danifiQar com certo explosivo à base de ni

troglicerina / Medida dê superfície
7. S1gla do estado cofiado pelos rios Madeira, Solimões

e Negro! Prender para investJgação I Interjeição para
. mandar calar

8. Evitar, todo contato Ilnsfrumento musical tido como o

mais nobre de todos, por acompanhar qualquer outro,
em qualquer tipo de música

9. Prega I Susterpara impédir de cair.

"dlll[H!Jl>I.

2 3 4 5 8 96 7
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Motivação:modelo degestão

cargos e salários, contratam inúmeras consul

torias, e acabam se esquecendo domais básico:
o que motiva as pessoas a acordarem pela ma
nhã, e irem trabalhar? Eu acredito que, antes de
contratar uma consultoria de RH, todo gestor
pode se atentar a alguns pontos, que geralmen
te custam muito pouco e podem gerar ótimos

resultados, relacionados àmotivação de pesso
as em uma empresa.

FONTE

Você RH _ Por Eduardo Kruger

rpodo gerente, diretor, ou géstor que exer-

1 ce atividades de liderança dentro de sua

empresa está diariamente buscando soluções
para tomar as equipes mais produtivas, foca
das nas metas da área em que atuam, e prin
cipalmente, comprometidas com os objetivos
estratégicos da organização. E quando falamos
em produtividade, foco e comprometimento,
estamos lidando basicamente com amotivação
das pessoas. Muitos gestores passam horas se

perguntando: "Porqueminhas equipés não são
produtivas?"; "Por que meus funcionários não

'vestem a camisa' da empresa,mesmo receben
do salários altos?': Resposta rápida: motivação.

.

Há tempos, os bons salários não são mais sufi

cientes para motivar e manter bons profissio
nais rias empresas (principalmente a geração
y em diante). Uma pesquisa recente da Catho

Online, feita com mais de 46 000 participantes,
aponta que os fatores que mais motivam os

profissionais no trabalho são o bom relaciona
mento com as pessoas no trabalho, o reconhe
cimento profissional e apossibilidade de tra
balharcomoque segosta.Salárioeacúmulo
de capital não aparecem nem entre os

cinco principais fatores de motivação.
_Muitas vezes, as instituições investem

tempo e dinheiro em reestrutura

ções de RH, definições de

planos
.

de carreiras,

pê liber�a(le às. pessoas) .�

e surpreenda-se
Geralmente, as gtcliíd�s empresas de tecnologia e
internet são apontadas corno as mais inovadoras
do mercado, e grande parte delas)ossui mode
los de gestão belll.,�ais flexíveís e e�tos. Em

,

empresas como'Faê�book, Google e Amaion,.os
colaboradores são1rtcelltivados a ser'ê� qutoge;""
renciáveis, e terem liberdade nat'P resolver seus

problemas commais autonÕrrlia Essa liberdad�
.

perglÍte o de�énvolimeríto da crí�tiVidade.

<

Promova uma
cQmúnitação efetiva

" �nvista na geração de açlos de feedback entre

funcionários e gestores, para que todos tenham
.

uma visão clara da estratégia e metas da empre
sa Na maioria das Vezes, não é necessárío im

plantar sistemas de feedback complexos ou lon
c . gas reuniões envolvendo todas as áreas, mas sim"",.
"incentivar uma cultura em que gestores, líderes
e liderados tenham liberdade para conversar de
maneiramais informal.

.

,

• Permita horários
flexíveis de trabalho
Dentro do possível, deixe que as equipes façam seu

horário de trabalho. Tente focar esforços no cum
primento de m�tas e avaliações por meritocracia,
ao Jnvés d� fieir mõnítorando quanto tempo as

pessoas fícanfbãtendo papo noCafezinho. Amaio

ria das atividades ae qualquer empresa envo1ve
críatívídade> algo que pode ser desenvolvido duo.

�"tante todo o dia, inclusive no cafezinho. Se uma

equipe é Ínáis produtiva trabalhando no período ,

da tarde, crie mecanismos para facilitar isso.
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Quem está pensando em participarde um programa de trainee tem certamente a expec
tativa de inidar a próxima etapa da carreira profissional dando os primeiros passos do que
poderá ser uma trajetória de sucesso. Para os queforem selecionados, esse ciclo marcará no

currículo o início de uma trajetória do que em 10 ou 15 anos, aproximadamente, poderá ser
um cargo de comando em importantes companhias. Afinal, programas como esse abrem

oportunidadespara ter uma prósperajornada profissional, e alguns realmente têm.
Esse é o caso deAntônio, que há alguns anosparticipou de um processo seletivo de trai

nee de uma multinacional e foi um dos 20 jovens selecionados. A companhia em questão
contratava anualmente um pequeno time de trainees como parte de sua estratégia para
compor umfuturo corpo degestão cada vezmaisbem estruturado e abastecido de talentos
novos e treinadospela própria companhia.

.

Para Antônio, passar no processo seletivo foi um passo determinante para o desen
volvimento de sua carreira profissional. Filho de um taxista e uma profissional do lar, sua
faml7ia vivia com uma renda pequena que não permitia muitos exageros ou investimentos
nos estudos. Desse modo, assim que entrou na empresa, Antônio, um rapaz ambicioso por
natureza, traçou um objetivo igualmente ousado: tomar-se presidente desta multinacio
nal. Esse crescimento, aliás, é uma das características das empresas que oferecem esse

tipo de programa. Ao reconhecer um talento, a companhia delega intensas responsabi
lidades e cobra seus devidos resultados. Em algumas empresas, a escalada na hierar

quia vem acompanhada também de rotinas amenas, mas não era o caso desta empresa.
Quanto mais alto na hierarquia, mais cobranças viriam e, consequentemente, mais de
safios e uma rotina mais pesada.

Para semanterem posiçõesqerenciais e sonhar com andares ainda mais altos,Antônio
trabalhava duro. Suamédia era de 14 horaspordia, um workaho/ic nato, inclusive nosfmais
de semana Embalado pelas promoções, Antônio não parava de crescer. Por consequência
disso, suas obrigaçõesfizeram com que a sua personalidade semoldasse em um profissional
austero e excepcionalmente cordial Como chefe, cobrava muita qualidade dos serviços de
seusfuncionários e chegava até a sersevero no cumprimento de metas. Porém, mesmo rigo
roso, não deixava de ser alegre no trabalho. Visto que aquilo era o que ele maisgostava de

fazer, definitivamente era seu sonho de vida.
Durante 23 anos, escalou degrau a degrau todas as etapas da companhia, efoi de trai

nee aomais alto cargo da empresa. Tomou-se presidente.
Essa história éparecida com muitas outras dentro do mercado de trabalho. Em virtude

disso, embarcar em um programa de trainee pode abrirmuitasportas dentro de uma em

presa. Mas, para isso, é necessária muita determinação e competência. No caso deAntônio,
ele abdicou demuitas coisas. Entretanto, isso 000 querdizer queprecisamos agir assim.

Sertrainee

Processo de seleção:
, li •

estágio x traínee
FONTE

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)
Processo de seleção pode parecer sempre igual, mas não é. Prova disso são as diferen

ças essenciais que existem entre o recrutamento para estágio e o recrutamento para trai

.nee. Se você está se preparando para um ou para outro, fique atento a essas explicações
de Fernanda Lopes de Macedo Thees, consultora de carreira e sócia da Loite, para focar
os seus esforços da melhor forma.

A principal característica do programa de trainee é formar os futuros líderes da empresa.
Por isso, o processo de seleção verifica se os candidatos têm características específicas, como ca
pacidade de negociação, de liderança, de trabalho em equipe e assertividadeOu seja, as empre
sas buscam nos trainees um conjunto de competências capaz de indicar que um jovem recém-
formado pode despontar como líder.

.

Para um programa de estágio não há essa necessidade. Um estagiário pode virar um
diretor ou gerente, claro, mas pode também não seguir uma carreira gerencial e, apesar
disso, ser ótimo profissional. "Nem só quem vira diretor é bem sucedido. Você pode ser um
ótimo especialista e. ganhar tão bem quanto um diretor, mas não levar o menor jeito para
liderar pessoas", explica Fernanda. Ou seja, enquanto o caminho natural para o trainee é a

carreira gerencial, para o estagiário há um enorme leque de possibilidades.
2

Em busca de funcionários

empreendedores

FONTE contratação e gerenciamento de recursos hu
manos das empresas o que as organizações
valorizam hoje no profissional. ''As caracte

rísticas requeridas ajudam no crescimento
da empresa como um todo. Além do conheci
mento e competência técnic-a desejável para a

vaga, o candidato deve ter um conjunto de ca

racterísticas
. que contemplem pró-atividade,

comprometimento, visão para ir além de suas

obrigações e criatividade. Sendo que esta últi
ma não é sinônimo apenas boas ideias: é pre
ciso organizá-las e saber estruturá-las para
colocar em prática': diz Barbirato.

Segundo ele, esse perfil, batizado de fun
cionário empreendedor, denota o profissional
que trabalha para o crescimento da empresa
como se fosse seu próprio patrimônio. "No
âmbito geral, ele tem uma percepção holística
da empresa, conhece sua visão e missão, sabe
seus objetivos, seus portfólio de produtos,
clientes e serviços, conhece sua atuação no

.

mundo e quem são' seus concorrentes. Na es-

fera específica da atividade dele, procura fazer
tudo que a empresa determina e sempre tenta
trazer algo novo, e o mais importante, procu
ra entender onde o trabalho dele impacta no

resultado comercial e financeiro da empresa.
Tratam-se de duas esferas complementares,
pois se o profissional conhece a empresa que
trabalha e seu segmento, consegue criar selu
ções com mais facilidade paramelhorar o seu

desempenho e o da organização': conclui.

Terra/ClickCarreira

O conceito de empreendedorismo não é

apenas relacionado a uma pessoa ou um gru

po de pessoas capacitadas para montar o seu

próprio negócio. A busca' pelo crescimento

profissional dentro da empresa e a vontade
de ter seu trabalho valorizado desperta em

muitos funcionários o lado empreendedor. É
o que mostra um estudo da escola de negó
cios IDCE (Instituto de Desenvolvimento de
Conteúdo para Executivos) realizado com 50
executivos de Recursos Humanos.

O levantamento revela que as organiza
ções que buscam desenvolvimento e cresci
mento nos negócios procuram um novo perfil
de funcionário e incentivam internamente os

profissionais a empreender, com o intuito de

adquirir diferenciais competitivos no mercado.
Em um momento onde a concorrência é

grande em todos os segmentos de negócios e,

principalmente, pela similaridade entre pro
dutos e serviços oferecidos, o empreendedo
rismo dentro da empresa ganha espaço como
forma de inovação que vai desde a melhoria
de processos internos até a implementação
de grandes projetos. "Este é o diferencial que
as empresas buscam hoje em dia, pessoas que
façam a diferença': afirma Fabricio Barbirato,
diretor-executivo do IDCE.

A pesquisa ouviu dos responsáveis pela

A seleção para estágio depende da vaga. Para cada vaga o recrutador vai buscar algumas
características. Para o trainee, não, o conjunto esperado costuma variar pouco.

,

O programa de trainee exige dedicação integral e total. Para Fernanda; inclusive,
ele deveria ser focado apenas em profissionais já formados, aindaque sejam recém-for
mados. Isso porque, na sua opinião, essa atividade demanda muito do profissional e, por
isso, fica praticamente inviável conciliá-la com as exigências de uma boa faculdade. Ou

seja, disponibilidade, aqui, é palavra-chave.

Para o estágio é diferente: Há um limite de horas em que o estagiário pode traba
lhar, direito garantido por lei. E, claro, quem contrata um estagiária necessariamente está
contratando um estudante universitário. Ou seja, tudo bem. ter disponibilidade apenas
parcial para a função.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Formação

Estabílídad
Dados revelam que 38% dos que deixam um

trabalho não se reempregam no espaço de um
ano. Em 2004, essa porcentagem chegava a 500/0

FONTE

VOCÊRH

Entre 2001 e 2011, a renda per
capita das famílias brasileiras

aumentou, em média, 3% ao ano,

passando de 591 para 783 reais.

Já a classe média, apresentou um

aumento superior, de 4% ao ano,

passando de 382 para 576 reais As

informações são do estudo "Vozes
da Classe Média", realizado pela Se

cretaria de Assuntos estratégicos da
Presidência da República (SAE).

Na década analisada, o número
de postos de trabalho apresentou
crescimento de 20%, atingindo aos

92 milhões em 2011- 16 milhões a

mais que 2001. Assim, houve queda
na taxa de desemprego, apresen
tando taxa de ocupação estável em

60%. Isso porque a população com

idade ativa também apresentou rit

mo de crescimento semelhante ao

das vagas.
Dessas 16 milhões de novas

oportunidades no mercado de traba

lho, 13 foram com carteira assinada.
O setor privado registrou aumento

de 38% para colaboradores com

carteira. No geral, o número de as

salariados sem carteira reduziu em

quase um milhão.
Além disso, houve um salto no ní

vel de escolaridade, que passou de,
em média, 6,7 anos para 8,5 anos.

O levantamento indica que 54%
da força de trabalho são formadas por

pessoas com renda de classe média, o
que totaliza 47 milhões de pessoas.
Mais da metade desse contingente ou
55% atuam no setor privado. Dos no
vos trabalhadores que ingressaram
na .classe média, 19 milhões (67%)
também estão no setor privado.

Ainda assim, a alta no turnover
- por exemplo, entre trabalhadores

que ganham até dois salários-míni
mos atinge quase 60% ao ano - fez

, ,

eopro afioimod

com que a pasta propusesse me

didas de estímulo aos trabalhado
res em empregos formais.

Os dados revelam que 38%
dos que deixam um emprego não

se reempregam no espaço de um

ano - em 2004, essa porcentagem
chegava a 50%.

A solução apresentada pelo
SAE, visando gerar debate acerca

da temática, propõe, por exemplo,
unificação dos benefícíos de abono

salarial e salário-família e intenção
de impulsionar cursos de formação
profissional para trabalhadores,
com carga horária de 40 horas, divi
didas entre concessão do emprega
dor e horário livre do trabalhador.

Brasil é o paísmais
otimista com o emprego

FONTE

VOCÊRH

tes considerando as perspectivas "excelentes". Aqui, o índice
foi de lO%.

Com relação às maiores preocupações dessas popula
ções para os próximos seis meses, enquanto a estabilidade
no emprego se mostrou prioridade para as outras nações,
apenas 8% dos brasileiros a consideram a preocupação
mais relevante e 5% a segunda'maior.

Já no Colômbia, tais índices totalizaram uma parcela de
47% de colombianos cautelosos com relação à'estabilidade.
No Chile foram 39%, no México 26% e na Argentina 33%.

Na Venezuela, único país além do Brasil em que essa

apreensão não encabeçou o topo da lista, 31% se mos

trou. aflito perante o assunto, atrás apenas das conside

rações econômicas (34%).
As questões prioritárias nos anseios dos brasileiros es-

os brasileiros estão mais cautelosos em relação à si-'

tuação econômica do país. Segundo levantamento

realizado pela Nielsen, 41% da população acredita que,
atualmente, seja um período de recessão. No primeiro se

mestre desse ano, eram 37%.
Ainda assim, entre os países latino-americanos, o Brasil

revela a melhor expectativa com relação às perspectivas de

emprego para os próximos 12 meses: 58% dos responden
tes as consideram "boas". Atrás, em otimismo, ficaram Chile

e Peru (ambos com 51%) e México (50%). Além disso, ne
nhum outro país ultrapassou a marca de 5% de responden-

tão relacionadas à Saúde - maior preocupação para 17%
e segunda maior para 16% -, Equilíbrio entre vida pessoal

.

e profissional- 14% e 8% -, e criminalidade - 11% e 8%.
O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, só foi su

perado pelo índice dos Colombianos, que sornaram a fatia

de 25%. Ainda assim, o percentual em relação a priorida
de foi 2% menor que no Brasil. Os Argentinos se mostra

ram a terceira nação mais preocupada com o tema, totali
zando 18%, seguida pela Venezuela (14%).

A "Pesquisa Global Sobre a Confiança e Intenções de
Gastos do Consumidor" da Nielsen foi conduzida entre

13 e 31 de maio desse ano e entrevistou mais de 29 mil
consumidores com acesso à Internet em 58 'países na

Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio,
África e América do Norte.
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o comprometimentodas pessoas
-

através de equipes de trabalho
«

A competição a nívelglobal, decorrenteda
produção emgrandes escalasedaabundância
de recursosfinanceirospara expansão, moder
nização e/ou projetos de investimento, exige o '

aperfeiçoamento progressivo dasforças sociais
do trabalho, requerendo:

A divisão do trabalho, aperfeiçoamento
dos métodos e processos, a redução do tem

po e do espaço com meios de comunicação e

transporte; a automação ou modernização
de máquina e equipamentos, exigindo o

desenvolvimento do caráter colaborativo

e cooperativo do trabalho. A organização
busca cada vez mais a eficiência e a eficá
cia dos recursos humanos, alinhando-os,
integrando-ose comprometendo-oscom as es

tratégias do negócio, O que impõe fortalecer
as funções e atividades interdepartamentais
para o desenvolvimento pessoal e a adoção
do trabalho em equipe, comomeio de dirigir,
organizar e implementar os projetos e estra

tégias da empresa. A adoção de um modelo
de "trabalho em equipe"para mudanças na
organização ou mesmo atendimento aos de
safios do negócio, exige seleção dos membros,
treinamento, e alinhamento aos processos do

. negócio' visando buscar a melhoria contínua.
Normalmente as organizações não têm uma

políticaoumodelo queestimulea integraçãoa
nívelhorizontal, ou seja, interdepartamental, o
que gera ineficiências de integração e comuni
cação. Daía questão - por que não adotar, na

organização, a gestão de equipes de trabalho,
visando à integração horizontal?

O futuro das organizações dependerá
cada vez mais de sua capacidade de apren
der coletivamentee o trabalho em equipe nos
leva ao aprendizado ea melhoria de desem
penho.Deve-se reconhecerque o trabalho em
equipeéummalabarismoconstantedo inte
resse próprio (que propugna pela vaidade) e
o interessedogrupo. Mas, seaaltaadministra

ção da empresa acreditar e se convencer que, o
desempenho de trabalho em equipe supera o

que se alcança individualmente, certamente
criará e explorará as vantagens degestão que
o trabalho em equipe pode propiciar. Nesse
artigo estaremos dando ênfase a "equipes"
com ânimomaispermanente e não agrupos
de trabalho que são constituídas para deter
minado fim e se extinguem,

Conceitualmente, equipe pode ser entendi
do como um pequeno grupo de pessoas, de di

ferentesáreas da empresa, com conhecimeruos
complementares e que estão compromissados
com as estratégias, objetivos e metas de desem
penhoda empresa.Asequipespodem represen
tar asmelhores formas de se apoiarmudanças
na organização e implementar projetos ou es

tratégias, especialmente em: inovação, redução
de custos/despesas, serviços ao cliente, logística,
segurança esaúde no trabalho, etc.

As equipes tendem a energizar as pessoas
envolvidas no processo, levara empresa a um
melhor desempenho, integrar as comunica

ções entre áreas, desenvolvera ética e criar um
ambientemaisfavorável, aomesmo tempoem

que propiciam condições ao desenvolvimen

to de lideranças, sem prejudicar a hierarquia
otganizacional: As equipes tendem a sermais

flexíveis do que as estruturas organizadonais,
porque podem ser rapidamente constituídas,
ativadas, redirecionadas e dissolvidas, sem se

romper as estruturas e os processos permanen
tes existentes. As equipes desde que motivadas
e com apoio da alta administração tendem a

apresentarbom desempenho, pois conseguem:
reunir conhecimentos e experiências com

plementares, capacitando-as a reagir amúlti
plos desafios através da integração interdepar
tamental e melhoria das comunicações, que
normalmente são ineficazes nas organizações.

desenvolver metas e abordagens claras,
propondo solução de problemas, pois são fle
xíveis e respondem com agilidade aos eventos
e exigências que surgem nodiaa dia, decorren
tes demudança de legislação (ex.: trabalhista,
tributária, ambiental, etc.) ou mudança da
macro ou micro economia (ex.: câmbio, difi
culdades de crédito, proteções alfandegárias
ou não alfandegárias) ou mesmo mudanças
de sistemas e processos na empresa (decorren-

. tes defusões, aquisiçõesou incorporações, etc.).
o trabalho em equipe se torna mais mo

tivante, por ser realizado em conjunto, onde
pelo conhecimento um membro pode cobrir
asfraquezas do outro, além depropiciaro de
senvolvimento e aformação de lideranças, em
função damudança comportamental.

O funcionamento adequado das equipes I

exigirá queaalta administração:
crie atribuições amplas que desafiem os

membros da equipe a melhorar, por exemplo:
na resposta ao serviço prestado ao cliente; na
redução do tempo de preparação de relatórios;
no lançamento de novosprodutosaomercado;
na integração de uma nova unidade de negó
cios, etc. estabeleça a equipe inicial, não supe
rior a sete membros, condizente aos desafios,
objetivos/atribuições, conhecimentos, aborda
gem e responsabilidade. Crie oportunidades
para formação de equipes, por toda a organi
zação. Ex.: equipe de informática, de marke

ting, de novos produtos, de recursos humanos,
definanças, etc.

Concluindo, o que se pretende é instituir,
como modelo complementar da gestão hierár
quica, aformação deequipesa nívelhorizontal,
de cunho mais permanente, que poderiam ser

denominadas de Comissões ou Comitês, que
interagem' nos diversos departamentos e apre
sentem propostas para decisão na alta admi

nistração. As análises e propostas apresentadas
através de ata a diretoria, levarão em conta às
cinco servos - O que?, Por que?, Como? Quem?
e Quando? Evidentemente que se terá flexibi
lidade na alteração dos membros e na própria
alteração das atribuições e objetivos da equipe,
adaptando-a a nova realidade organizacional;
sem prejudicara hierarquia organizocional.

Finalmente, nas palavras deHenry Ford
"Unir-se é um bom começo, manter a união

é um progresso, e trabalhar em conjunto é a
I

oitâria'.
J
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Pesquisa

Empresas querem
resultados e não
workaholics

FONTE

UOL

workaholic não significa que o profissio
nal seja mais produtivo. Muitas vezes,

vemos pessoas que não conseguem ter

organização no seu dia a dia e acabam

trabalhando mais tempo para entregar o
mesmo resultado."
II Se o workaholic é o profissional que vive
para o trabalho, que entrega mais do que

os outros, pode ser bem-visto pela empre
sa". É o que afirma André Caldeira, diretor
da Proposito, empresa de executive search,
consultoria e treinamento.

USe é o hiperatívo, estressado, aquele tipo
que torna Q ambiente tóxico por seu de

sequilíbrio, que constrange os colegas por
trabalhar demais e ter vida pessoal de me

nos, logicamente não será bem-visto."

Opesquisador americano [effrey Pfeffer, especialista em teoria da gestão e autor do li
vro "Poder - PorQueAlguns Têm" CEdo BestBu
siness), disse em recente visita ao Brasil que as

empresas amam os workaholics -pessoas que
têm necessidade compulsiva de trabalhar.

Mas, de acordo com Luis Granato, ge
rente da Michael Page, empresa de recru

tamento de executivos para média e alta

gerência, as companhias não estão dis

postas a encarar o vício em trabalho como

um comportamento aceitável.

IIEmpresas gostam de pessoas que en-

tregam resultados, e o fato de ser um

Sem tempo para ver coisas nova
A falta de atualização também é um fator que pode comprometer esse tipo de

profissional no ambiente de trabalho. "Podemos dizer que o workaholic tem um risco

de não se reciclar e não ver coisas e assuntos novos por falta de tempo", diz Granato.
Sem falar que a empresa, segundo o executivo, sempre vai temer pela saúde do

funcionário. "O profissional que só trabalha e não consegue um tempo livre para
fazer um exercício ou pensar em alguma outra coisa. Sem dúvida nenhuma está mais

vulnerável a um mal causado por estresse", afirma.

'rI ba har
O fato de trabalharmuito não é necessariamente um problema, mas a situação pode se

agravar quando a pessoa esquece que tem outras responsabilidades além do trabalho.

"Quando trabalhar é o'único foco da vida e o profissional não se dá conta de que há um

mundo fora do escritório, há algo de errado", afirma Fátima Rossetto, diretora de Talent

Developrnent da DBM -consultoria especializada em gestão de pessoal.
.Para Caldeira, os workaholics são consequência de um mercado mais competitivo, mobi

lidade do trabalho (uso de smartphones, tablets, notebooks), meritocracia desequilibrada e

medo de perder sua posição no trabalho.
'Acredíto que é possível trabalharmuito sem deixar a vida pessoal'de lado. Mas é um

processo que exige dois elementos-chave: autoconhecimento e disciplina'; afirma Caldeira.

,
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Novelas
• FLOR DO CARIBE· GLOBO· 18H

o delegado força Hélio a confessar quem lhe deu o di

nheiro, e ele acaba confessando que foi Dionísio. Ester avisa
a Cassiano que o delegado conseguiu do juiz um mandado

que obrigará Dionísio a depor. Carol conta a Mila que a venda
das roupas de Uno superaram as expectativas. Doralice fica
feliz por conseguir adotar Beatriz. Cassiano e Ester enfrentam
Dionísio e Alberto na delegacia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Fabinho pede para falar com Malu, e Bárbara se irrita.

Bento se comove com o sofrimento de Amora. Fabinho pede
ajuda a Malu. Glória elogia Nelson, e Perácio fica arrasado.
Bento fica com ciúmes de Giane. Caio chama Giane para
trabalhar com ele em sua agência. Bárbara observa Natan e

Palmira juntos. Maurício chama Érico para conversar com Ve
rônica. Fabinho tenta disfarçar sua irritação com as crianças
da Toca do Saci. Brenda coloca um remédio no leite de Xande.
Fabinho fica chateado ao ver o sofrimento de Malu por causa
de Bento. Bárbara desmascara Verônica na frente de Natan.

Filipinho bebe o leite que Brenda deu para xande e passa mal.
Amora pede para Tábata ajudá-Ia a forjar o bazar de sapatos.
Edu e Cléo criticam Júlia por dar atenção a Tito. Nestor sofre
com a fuga de seu cachorro. Bento fica enfurecido ao ver Fa

binho trabalhando na Toca do Saci. Verônica marca um en

contro com Érico na Para Sempre. Wilson exige que Charlene
confirme se teve um caso com Bento. Natan revela para Érico
e Maurício que Verônica é Palmira Valente.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Ciça orienta Pau linha a tentar fugir quando chegar à praia.

Eudóxia não gosta de Valdirene. Félix revela para Vega o ende
reço do cartório onde AtJlio se casou com Márcia. Joana deixa
o apartamento que dividia com Perséfone. Thales vê Nicole e

não consegue ficar com Leila. Lutero estranha que Aline seja
amiga de Bernarda. AtJlio decide denunciar Félix. Aline garante
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MaUtação
Martin detona Flaviana e assume que o namoro deles era de mentira

Martin (Hugo Bonemer) chantageou Luciana (LuisaMi
cheletti) para ela armar um encontro dele comAnita (Bianca
Salgueiro). E o gatinho tá crente que deta vez vai encontrar a
ex no bosque. Só que não! Ao chegar ao local, ele vê uma ga
rota sentada no banco. "Ninguém no mundo pode imaginar

a César que não deixará Pilar descobrir o caso entre eles. Val
direne e Carllto ficam juntos novamente. Ninho leva Paulinha à

praia e ela tenta pedir socorro em um quiosque.

• CHIQUllllAS - SBl . 20H30
Carol conta a Leticia sobre sua conversa com Junior e

a amiga diz que ela deveria tentar ficar com o rapaz. No dia

seguinte, os meninos continuam com coceira na cabeça.
Rafa lembra que eles colocaram piolhos na cama das meni
nas e com certeza elas já pegaram! Mosca diz que ninguém
pode descobrir que foram eles que trouxeram os piolhos
para o orfanato. Durante o café manhã, Cris e Ana come

çam a coçar a cabeça e dizem que acham que é culpa do

shampoo que Ernestina comprou. Mili vai à sala de Sofia e

agradece por ela ter passado um tempo com ela e as crian

ças. A garota pede a Sofia que ela conte o final da história
da princesa e do plebeu, pois ela chegou bem na parte que
a diretora parou e precisa continuar contando a fábula para
as meninas. Sofia diz que se ela contar ela vai se atrasa

para ir à escola, mas promete que um dia contará o final
da história. Carol fica responsável por levar Dani ao colégio,
pois Leticia foi fazer alguns exames periódicos.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Esmeraldino pede a Rosália que confie nele. Xepa fica

receosa com o plano de Benito em pedir Rosália em casa

mento. Édison e Rick comemoram a venda do projeto em

um pub e encontram, acidentalmente, Ils e Cíntia. Pérola
, trata Feliciano friamente. Meg tenta chamar a atenção de
Júlio César. Édison e Us ficam em clima de romance após
se encontrarem no pub. Rick tenta fazer çlúrnes em Cíntia,
que desdenha do rapaz. Xepa se preocupa com a ausência
de Édison. Édison e Lis se beijam apaixonadamente. Rosá
lia recebe um buquê de flores de Benito. Júlio César e Meg
se evitam. Matilda fica indignada ao saber que as fotos de
Dafne pararam em um site de acompanhantes. Xepa sen

te ciúmes da relação de Rosália com Esmeraldino. Matilda
fica preocupada ao ver alguns fiscais pelo bairro. Lis acha

graça em ver seu pai agindo como um jovem. Dafne dá en

trevista para uma TV comunitária.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Calvin Harris omais
bem pago domundo

Com um faturamento de US$ 46 milhões
no último ano, Calvin Harris se tornou o DJ
mais bem pago do mundo. O músico tirou o

posto de Tiêsto, queganhou US$ 32 milhões
no mesmo período, de acordo com a revista
"Forbes". Os dois artistas farão uma turnê

juntos pelo Reino Unido e Irlanda em de
zembro. David Guetta, Swedish House Mafia
e Deadmaug também ficaram entre os cinco
mais bem pagos, nesta ordem.

Beyoncé aluga casa na
Bahiaparasedede turnê

Desde o início da "Mrs. CarterShawWorld
Tour", Beyoncé veio com tudo. Depois da bre
ve pausa para se dedicar à primeira filha, Blue
Ivy, a diva colocou o pé na estrada e voltou
aos palcos do mundo todo. Na.passagempelo
Brasil, a cantora fará mais quatro shows e

quer garantir seu conforto. A Queen Bee teria

alugado uma_casa em Trancoso, na Bahia. O

lugar paradisíaco teria sido escolhido a dedo

para ser a sede da visita da estrela ao país.
A esposa de Jay Z não fez exigências muito
espalhafatosas para suas apresentações por
aqui. A agenda inclui shows em Fortaleza,
(8/9), Belo Horizonte (11/9), Rio de Janeiro

(13/9), São Paulo (15/9) e Brasília (17/9).·

o quanto eu tô feliz de te ver aqui, An ...
" Ele nem completa a

frase e dá de cara com Flaviana (Anna Rita Cerqueira). Xii..
Ao invés da ex, quem apareceu foi a atual namorada! Flavia
na se aproxima de Martin toda feliz, mas o playboy é mega
grosso com ela. "Sai demim! O que você veio fazer aqui?"

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, você precisa ter cuidado

com falsos amigos. Mas, depois
do almoço, confie em sua intuição
e tudo vai caminhar bem. Na pai
xão, émelhornão se arriscar e cur
tir seu par em casa. Talvez queira
ficar no seu canto, o que atrapallia
a paquera. Cor: bege.

. Libra
23/9 a 22/10-Ar

Sua dedicação e disposição
no trabalho devem crescer e tan

to empenho será reconhecido. À
tarde, será mais fácil traballiar em
grupo, ainda mais se ouvir sua in

tuição. À noite, dê um passo mais
sério na relação. Não tenha medo
de compromisso. Cor: laranja.

Éscorpião
23/lOa21/11-Água

Hoje, a Lua brilha em seu "pa
raiso astral", tornando mais pra
zerosas até as tarefas diárias. Com
sorte e muito charme, você vai se
ruir bem no traballio.Ànoite, a re
lação está protegida e momentos

divertidos vão animar o romance.
Sorte na paquera. Cor: rosa.

_Sagitário
•

22/11 a21/12-Fogo .

Você terá que dar atenção à
família. À tarde, ouça a sua intui

ção e vai se entender com todos.

Aproveite a .noite para curtir os

parentes e o seu amor em seu can

to. Talvez falte entusiasmo na pa
quera: o desejo de ficar em casavai

prevalecer. Cor: bege.

Capricórnio
22/12 a 20/1· Thrra

No trabalho, estarámais falan
te e terá facilidade para expor suas
ideias e seus planos. Aproveite
para se entender melhor com os

colegas e fazer novos contatos. À
noite, pode reatar um relaciona
mento ou fazer as pazes com um

ex, se estiver só. Cor: azul.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

As finanças podem exigirmais
atenção e você vai dar mais valor
ao que possui. Você estará mais

tolerante, o que vai facilitar a rela-
.

ção com colegas e clientes. É hora
de assumir um compromisso se

estiver apaixonadoía): deixe os re
ceios de lado! Cor: azul.

Peixes
,

i9/2 a 19/3 - Terra

A Lua brilha em seu signo,
destacando suas qualidades e re

forçando seu encanto. Confie em

sua intuição no trabalho e tudo vai
fluir melhor, Um relacionamento
estável recebe boas energias. Se
estiver saindo com alguém, dê um
passomais sérioe

,Cor: verde.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

É hora de batalhar pelos seus

sonhos! Se precisar, peça uma aju
da aos amigos. À tarde, será mais
fácil se entender com as pessoas.
Se já achou sua cara-metade, valo
rize essa união. Se está só, a von
tade dese envolver com alguém
cresce. Cor: amarelo.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Sua atenção vai se voltar para
a carreira e não pensará duas ve
zes antes de se esforçar para ser

reconhecido(a).Ànoite, reatar um
namoro pode dar certo. Romance
sério protegido. Na paquera, pode
se interessar por alguém com boa

posição social, Cor: branco.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Tudo O que puder ser feito em
parceria trará um resultado me

lhor, Se precisar de ajuda, peça
aos colegas.À tarde, confie em sua

intuição, que estará mais aguçada.
Na paixão, você vai buscar segu
rança. Se brigou, faça as pazes.
Erotismo em alta. Cor: azul.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, é melhor não confiar em
pessoas que mal conhece, Um cli
ma demistério vaimarcar este dia.
À tarde, você terá inspiração de
sobra no trabalho e irá descobrir
a melhor direção a tomar. À noi

te, um romance sério recebe boas

energias. Cor: preto.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Traballios em equipe devem
trazer melhores resultados. À tar

de, as pessoas estarão mais tole
rantes, o que vai facilitar o contato.
Boa noitepara aprofundaros laços
com o par. Erotismo em alta. Se
está só, dê uma segunda chance a

um ex. Cor: amarelo.
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Comércio Stein

completa 80 anoss

Em seu boletim mensal de julho de 1963, o
Comércio e Indústria Germano Stein, de Joinvil
le, comentava sobre a comemoração de seus 80
anos de atividades, no dia 22 de agosto daquele
ano. Fundada por Johann Gottlieb Stein, tam
bém nosso município pode comemorar, tendo
em vista que filiais deste importante comércio
\

estiveram na nossa cidade, quando Distrito de
Joinville. Emílio Stein era o responsável. Uma
de suas filiais ficava no entroncamento das ruas
Marechal Floriano e Av. Getúlio Vargas, uma no
Jaraguá 84, entre outras. Na loja central, desde
1912 tinha como responsável o Sr. João Doubra-

, wa, que em 1925 adquiriu parte desta empresa.

ACERVOARQUlVO H1STÓruCO

Comércio Stein, no centro
do Distrito de Jaraguá

Comissão Municipal
de preços divulga
nova tabela

Devido a escassez de produtos na década de

1940, havia sido criada a Comissão Municipal
de Preços que, por resolução, emjulho de 1943

divulgava os preços a serem praticados dos.se
guintes produtos:

A saída do farelo de arroz para outros muni

cípios dependia deprévia autorização por escrito
do Presidente da ComissãoMunicipal de Preços,
sendo que naquela época era o prefeito munici
pal Leônidas Cabral Herbster.

,
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o DI I!AQUILA
Storia o finzione?
Molti sono i turisti che arriva

no nelIa città di L'Aquila motivati
dalla curiosità.

L'Aquila e una città che sipre
sta a chiavi di lettura diverse. Co
struita per diventare l'antinomia
delIa Roma dei Cesari e dei Papi
e per ospitare una nuova chiesa
basata su valori spirituali piú che

temporali, la città fu edificata sul
la pianta di Gerusalemme e spe
culare rispetto alla costelIazione

delI'Aquila per simboleggiare 1'era
deI cambiamento.

II papa dell'era delIo spirito Ce

lestino, V fu deposto, rinchiuso e

probabilmente ucciso e cosi iniziô
l'opera di occultamento, depaupe
rando la memoria di questo luogo
ma non tutto e stato cancelIato.

Benvenuti nel città del

99, benvenuti dunque nella

leggenda,in questo affascinante

viaggio attraverso i secoli e ben
venuti a L'Aquila città del passa
to' del presente e del futuro.

II Nove si colIega al fonda

mento, la base su cui poggiano le
cose. E il numero delI'iniziato, la
perfezione del tre elevato a poten
za, simbolo di protezione divina,
delI'ideale, di tutto quanto e lonta
no: 1'estero, la religione, la ricerca

spirituale tanto voluta da Federico
II eCelestinoV. A1'Aquila il nume
ro nove e sempre doppio!

Novantanove castelli, novanta
nove chiese, novantonove piazza,
novantanove fontane. Gli esecu-

tori del programma federiciano
furono gli abitanti dei castelli della
conca aquilana, 99 secondo la tra

dizione, che volIero confederarsi
in un unico grande centro. Ma i
castelli non furono in realtà 99. Da
dove nasce allora questo misterio
so legame tra L'Aquila ed un nu

mero cosi importante?
Di sicuro questo e un film che

apre interrogativi e li chiude, svela
i misteri e parla con un linguaggio
semplice, comprensibile a tutti.

II cinema indipendente non

avrà la forza delle produzioni delIe
tvnazionali e neppure delIa grande
distribuzione ma ha una caratteri
stica che gli altri non potrannomai
avere, quelIa di essere una voce

tuonante e senza censure, non im

bavagliata dalla politica, dalla reli
gione e dai poteri in generale.

LANUOVAGERUSALEMME

Quante incredibili similitudini
tra le due città! Dal disegno del
le mura antiche alla disposizione
delIe porte, da particolari archi
tetture a Collemaggio fino alla

perfetta localizzazione di alcuni
monumenti come le 99 CannelIe

(con la Piscina di Siloe) e sempre
la Basilica di ColIemaggio (con il
Tempio di Salomone). Ancora la
città Santa sorge su un altopiano
sito a 750 m. sullivelIo del mare,
metro piú metro meno dell'Aqui
la. Le mura aquilane hanno do
dici porte come la Città Santa. II

filo diArianna che lega le due città
si unisce ancora una volta con la
storia di Federico Il, in lotta pe
renne con il Papa, che forse volle
costruire una nuova capitale spi
rituale europea, la Nuova Gerusa
lemme Celeste delI'Apocalisse.

L'Aquila si trova al az" di lati
tudine su uno dei nodi piü potenti
del Mondo, come abbiamo visto

al centro di una linea che parte da
Giza ed arriva a Stonehenge. La
posizione delI'Aquila al centro di

questa linea sacra ci porge il fon
damento del perchê e stata creata

e nel tempo plasmata da grandi
personaggi delIa storia che l'han
no voluta e sognata. Era il sole in
torno a cui tutto doveva ruotare,
L'Aquila era il Sole, ed i misteri
del Sole oggi si studiano nei labo
ratori sotterranei del Gran Sasso

d'Italia dove si cerca di dare una

risposta alle demande che 1'uomo
si pone dalla notte dei tempi. La
regina degli appennini, coperta da
uno spesso manto di silenzio, rico
perta dalla polvere e dimenticata
da molti, attende il suo risveglio,
molti esempi come messaggi nelIa
città sembrano volerci dire: inver
tire, capovolgere, il 66 valore nu

merico di Dio e di Gerusalemme,
capovolgetelo ed ecco l'evidenza
del 99 delI'Aquila si manifesterà
nelIa sua sostanza, la visitazione
di San Silvestro che e al contrario,
L'AquilaJ'opposto di Roma, que
sto e il mistero delI'Aquila, a nuova
Gerusalemme.

DIVULGAÇÃO

Kelumo eMportup6'1
o Mistério de L'Aquila, desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro, a lenda sobre os tesouros templários
que teriam sido trazidos de Jerusalémpara L'Aquila - Abruzzo, edificando o centro histórico da cidade, de maneira
que reproduzisse a constelação de mesmo nome. Segundo os estudiosos Luca Ceccarelli (autor do livro La Rivelazione
dell'Aquila),Michele Proclamato e Paolo Cautilli, L'Aquilia deveria se tornar a nova Jerusalém idealizadapelo seu
fundadorFederico IIdi Svevia e esconder os tesouros templários.

,11111111111111111111111111111111111111111111 '"
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HCHORNBURG
CARIHHH,RIAS I'FUCORIFICAS

Direito do consumidor
o governo parece ter vencido o duelo com em

presas e decidiu incluir celular, computador, TV, ge
ladeira, máquina de lavar e fogão na lista dos chama
dos produtos essenciais. Haverá regras mais rígidas
para a solução de defeitos de fabricação. Conforme a

Secretaria Nacional do Consumidor doMinistério da

Justiça, a proposta atual prevê que as cidades do in
terior tenham prazos diferenciados para reparo dos

produtos. Nas capitais e nas regiões metropolitanas,
o limite para a solução do problema deverá ser de

aproximadamente dez dias úteis. Para o restante do

país, de 15 dias úteis. A regra será aplicada aos pro
dutos da 'lista que apresentem defeitos até 90 dias

depois de adquiridos. Empresas que descumprirem
a norma estarão sujeitas às multas previstas no CDC,
que variam de R$ 200 a R$ 6 milhões.

Socializando O lucro
Funcionários daWeg em todo o Brasil engordam

suas carteiras com a antecipação do lucro referente
.

aos resultados obtidos no primeiro semestre. A com

panhia distribui hoje mais de R$ 47 milhões entre

cerca de 22 mil colaboradores. Cada empregado re
ceberá até 0,94 salário, dependendo do que atingiu
em relação às metas da unidade aonde atua. Confor
me o comunicado divulgado, aWeg foi uma das em

presaspioneiras no Brasil a implantar um programa
de participação nos lucros, distribuindo anualmente
até 12,5% do lucro líquido total, sem limite máximo
de valor.

Ronaldo Corrêa:

MERCADO OCP15
www.ocponline.com.br

•••••••• mercado@ocorreiodopovo.com.br ••••••••!i

Weg vai comercializar
. AWeg continua apostando no de
senvolvimento de soluções em fontes
alternativas de energia. Além de pro
duzir equipamentos, a empresa tam
bém investe comercialmente como

fornecedora. O engenheiro-eletricista
Casiano Rodrigo Lehmert, gerente
nacional de vendas deste segmento,
informou na reunião semanal daAcijs
que a companhia participa de iniciati
vas de grande portevoltadas à energia
fotovoltaica. As ações são realizadas
em parceria com a Tractebel, localiza
da ria região de Capivari de Baixo, SUl
doEstado, e no território de Fernando
de Noronha. A empresa jaraguaen-

se atuará inicialmente na montagem
das plantas. Por urn período de dois
anos também fará a comercializa

ção de energia. "É urn mercado que
cresce muito e oferece novas possibi
lidades de negócios", disse Lehmert.
Ele mencionou ainda projetos para o

fornecimento de equipamentos para
energia solar ao estádio do Maracanã
e naArena Pernambuco. Detalhe que
chama a atenção na planta em Capi
vari é a ocupação de urna área de 10

hectares, sendo seis para a instalação
de 20mil módulos para a captação de
energia. A previsão é de conclusão do

projeto até ofim do ano.

FlÁVIO UETNACljS

Da indústria às estradas
O interesse pela expansão deste mercado tem feito aWeg ampliar os in

vestimentos na oferta de soluções, até mesmo como fornecedora de energia.
Conforme Casiano Lehmert, em 2013 a empresa já concretizou cerca de R$
30 milhões em novos negócios para o desenvolvimento de captação em fon
tes renováveis, principalmente voltados à energia eólica, solar e com biomas
sa para aplicação pela indústria. Outro segmento é o da aplicação em carros

elétricos - cujo protótipo já foi apresentado ao mercado - e no desenvolvi
mento de tração elétrica para veículos de transporte coletivo como ônibus.

Schornstein
Novidade para quem aprecia a

marca Schornstein. A cerveja fabricada
desde 2006 em Pomerode sai do barril

para ganhar a versão engarrafada com
o lançamento da unidade de 500 ml
dos tipos Pilsen, Weiss, IPA, Bock e
Imperial Stout. As garrafas já estão

disponíveis na cidade paulista de
Holambra e emmunicípios de Santa
Catarina, com meta de chegar a outras
regiões 'do Brasil em breve. "Estamos'
realizando um sonho antigo e nossa

preocupação principal é crescer sem
pressa, priorizando a manutenção da
qualidade de nossos produtos", afirma
Maurício Zipf, sócio da empresa.

"

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013
TR 0,05% 20.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA

. -2,07% 20.AGOSTO.2013
NASDAQ +0.68% 20.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 17,13 -3,93%
VALE5 31,44 -2,81%
BVMF3 11,2S -0,32%

POUPANÇA 0,5210 21.AGOSTO.2013

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT -0,59% US$ 112,700
OURO -0,04% US$ 1371,580

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3928 2,3941 -0,9%
DÓLAR TUR. 2,3300 2,4700 +0,82%
EURO 3,2102 3,2117 -0,25%
LIBRA 3,7492 3,7541 -0,64%

Gás preocupa
" .

empresanos
Reunido na segunda-feira, o

Conselho de Desenvolvimento e In

tegração SUl (Codesul) decidiu enca

minhar ofício à Petrobras com alerta
sobre a necessidade de mais investi
mentos federais no abastecimento
de gás na região formada por Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do SUl
e Mato Grosso do SUl. O governador
Raimundo Colombo, presidente do

Codesul, fez coro às preocupações da
classe empresarial. Os estados do Co
desul são atendidos exclusivamente

pelo Gasoduto Bolívia-Brasil (GAS
BOL), que limita a capacidade de ope
raçãopara o SUl dopaís em 12milhões
demetros cúbicos diários de gás natu
ral- para todo o país são 30 milhões
de metros cúbicos por dia. Atual
mente a região opera no limite de sua
capacidade de oferta. Segundo infor
mações da Transportadora do Gaso
duto Bolívia-Brasil (TBG), em janeiro
de 2013, foi registrado a distribuição
de 95,9% da capacidade de transpor
te. Glauco José Côrte, presidente da.
Fiesc, disse que há investimentos que

.

estão sendo inibidos pela falta do in
sumo. Ele eeme maior impacto nega
tivo não só no investimento, como na
geração de emprego e renda na região.

"� e sugere política governamental clara

� para o setor, incluindo a abertura de

� mercadopara novos fornecedores.

.'

I
CORRETORA DE SEGUROS

Você.t -tranquUo ..
r

(41) 3370�212
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Gripe A

Homem de 46 anos é
- mais uma vítima fatal

PRAZO o estabelecimento deve fazer adequações dentro de um mês para renovar a licença de funcionamento

Boate é parcialmente
interditada pelo MP
SAíDA Apenas uma escada dá acesso ao pavimento superior,
quando deveria ter duas rotas de. fuga para garantir a segurança

Débora Remor

.

A danceteria Sunshine,
rl.que funciona no piso
superior do Líder Club, na
Vila Lalau, em Jaraguá do
Sul, foi interditada por de
terminação judicial a pedi
do do Ministério Público
Estadual. De acordo com

informações do processo, a
vistoria feita pelos Bombei
ros Militares de Joinville

(CBM) constatou irregu
laridades que colocam em

risco a vida e a saúde dos

frequentadores.
O segundo pavimento

da construção tem ape-

nas uma escada de saída,
com largura menor do

que a mínima exigida, que
é de 2,5 metros. O laudo
dos bombeiros orientou
a construção de uma se

gunda rota de evacuação
no andar superior, além
da retirada de decoração
inflamável, a substituição
do piso de madeira e ins

talação de mais luminárias
de emergência. O piso tér
reo pode receber o público
normalmente, mas entre

as recomendações dos
bombeiros também estão

ajustes em extintores e no

sistema hidráulico,

o estabelecimento tem
o prazo de 30 dias para
efetuar as adequações exi
gidas e caso descumpra a

interdição parcial poderá
ser multado em R$ 1 mil

por dia. A danceteria tam
bém deve providenciar
um projeto preventivo
contra incêndio para que
o atestado de renovação
do Habite-se de funciona
mento seja liberado pelos
bombeiros.'

O proprietário do local
foi procurado pela nos

sa equipe, mas não foi
encontrado. O promotor
de justiça, que pediu a

interdição, também está
fora da cidade. Na deci
são, a juíza Cândidâ Inês

Brugnoli lembra a· tra
gédia provocada pelo in
cêndio na Boate Kiss, em
Santa Maria, em janeiro,
que resultou na morte de
mais de 240 pessoas. Em
Jaraguá do Sul, uma for

ça tarefa composta pela
Polícia Civil, Defesa Civil
e Bombeiros Voluntários
vistoriou as casas notur

nas e estabelecimentos
de grande concentração
de pessoas, orientando os

proprietários a fazer as

adequações necessanas

para garantir o rápido es

coamento de pessoas em

situações emergências e

de pânico.

*n'�/_"t"A
Adolescente infrator deve ficar internado por 45 dias

Um adolescente de 16
anos aguarda na Delega
cia de Proteção à Criança e

Adolescente por uma vaga
em um centro de interna

ção do Estado. O jovem
possui mais de 20 boletins

de ocorrência, a maioria

por envolvimento com o

tráfico de drogas, e deixou
de comparecer em audiên
cias perante o juiz, por isso
foi expedido um mandado
de busca e apreensão. O

adolescente foi apreendido
na casa do pai, no Bairro

Vieira, na manhã de ontem

pela Polícia Civil, e esteve

em audiência no Fórum da
Comarca durante a tarde. A

delegada Milena de Fátima

Rosa confirmou a detenni

nação judicial de internação
provisória por 45 dias. "Ele

pode ficar até cinco dias na

delegacia, enquanto espera
por uma vaga de interna

ção", explicou,

Amorte de um homem
de 46 anos na manhã de
ontem elevou para nove

o número de óbitos na

região, devido a gripe A.
A vítima era moradora
de Guaramirim e estava

internada na UTI do Hos

pital São José há cerca de
um mês. O corpo será se

pultado hoje, no Cemité
rio Municipal.

Guaramirim soma três
vítimas fatais da gripe A,
mesmo número registra
do em Jaraguá do Sul. As
cidades de Massarandu
ba, Schroeder e Corupá
tiveram um óbito cada.
Todas as pessoas que
morreram em decorrên
cia do vírus da gripe es

tavam internadas na UTI.
A região já confirmou 92
casos e sete ainda são

suspeitos e esperam o re

sultado dos exames.
Três p�ssoas que fo-

ram contaminadas com

o vírus permanecem na

UTI do Hospital São José,
mas o número de inter

nações tem diminuído
nos últimos dias. "Mes
mo com a imunização, a

população deve manter

os cuidados básicos para
evitar a proliferação do
vírus. Não pode descui
dar só porque tomou a

vacina", alerta a respon
sável pela Vigilância Epi
demiológica da Secreta
ria de Desenvolvimento

Regional (SDR), Maricéia
Trierweiler Chavier.

MORTES DA GRIPE
NA REGIÃO:
·3 - Guaramirim

·3 -Jaraguá doSul
• 1- Massaranduba
• 1 - Schroeder

·1- Corupá

G .•
•

ua:ram.Jnlll

Ladrão de carros é preso
Um homem de 32 anos

foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul acusado de furtar
um veículo. O carro, um

Uno com placas de Join
ville, estava com as por
tas abertas e uma chave
"mixa" na ignição, na Rua
Lauro Zimermann, no

Bairro Guamiranga, em·
Guaramirim, na tarde. de

, -

segunda-feira. A Polícia
Militar abordou o suspei
to próximo ao veículo e

constatou que ele já tinha
outras

. passagens crimi
nais por furto. Na delega
cia o homem confessou o

crime e disse que tentaria
revender ocarro em Jara

guá do Sul. Ele foi preso
em flagrante e o carro foi
devolvido ao proprietário.

Moto

Condutor cai em ribeirão
Um jovem de 20 anos

sofreu escoriações após
perder o controle da mo

tocicleta e cair em um ri

beirão, na manhã de on- .

tem, na localidade de Tifa
Schubert, em Jaraguá do
Sul. Quando os Bombei-

ros chegaram ao local, na
Rua Roberto Ziemann,
por volta das _7h, o motoci
clista já estava sem capa
cete e relatava dores nas

costas e no peito. Ele foi
encaminhado ao hospital
com ferimentos leves.
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KIABONGO
• Air Bag motorista • Vidros e travas elétricas
• Motor 130cv Diesel • Câmbio de 6 marchas
• Capacidade decarga de 1.850kg

• [araguá do Sul: 47 3275-0808 Av. Prefeito Waldema<Oru_1346 . Baependl
. Power Imports.

Slumenau • Sal. Carnborlú • [araguá do Sul
[olnvllle • Florianópolis· São José

Quantidade de 3 unidades para Kia Ceratc e 1 unidade para Kia Carens, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 25/08/13, Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 5 anos ou 100,000 Km, o que OCOrrer primeiro, para cobertura básica, Frete não incluso no valor de RS
1,800,00 para o Kia Carens. Fotos ilustrativas.
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nsórcio

IAO

DATA LOCAL

I?LANO PARTICIPANTES I '60 MESES 72 MES"ES
-

84MESES
CREDITO I?ARCELAS PARCj::LAS PARCELAS

CP30 30.000,00 601,56 510,56 449,46

CP3S 35.000,00 I
"7(!)1,82 595,66 524,�8

CP40 40,009,0!) 892,08 680,75 599,29
CP45 45.000,00 902,34 765,85 674,20
CP50 50.000,00 1.002,60 850,94 749,11 .

CP55 55.000,00 1.102,86 936,03 824,02
CP60 60.000,00 1.203,12 1.021,13 898,93

CARTA DE CRÉDITO DESTINADA A AQUISICÃO DE IMÓVE;IS
IMÓVEIS - CRÉDITOS 168 MESES" 156 MESES·' 144 MESE�"
R$ 300.000,00 1.7'17,86 1.81 g,38 1.929,17
R$ 250.000,00 1.4;31,55 1.512,82 1.607,64
R$ 210.000,00 1.202,50 1.270,71 ___1,3�Q,.1_g_-

R$150.000,00
--

----�-------1-�---656,93
_
907,69 96458

R$ 115.791,00 _§§3,94 __ 70Q,68 __

744,60
R$81 .054,00

-_

464,13 490,46 521,22
R$ 57.895,00 331,52 35034 372,30
"Parc"la Reduzida 70% do valor.

2* Assembléia 16109113 ADMIINTERNET
"REAJUSTE PELA POUPANÇA ANUAL, NA DATA BASE DA ADESÃO"

11109113 DEPOSITO/CHEQUE
- Taxas de administração mais baixas.
- Até 6 contemplações mensais.

Apartamentos na

Barra com I, 2 e 3

quartos, a partir de
R$ 95.000,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

SEU CARRO
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CITROEN
C42013
-GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE

R$48.990
CITROEN
C3 PICASSO 2014
GL 1.5 FLEX

NOVO
CITROEN C3 2014

VERSÕES A PARTIR DE

R$39.990
A PARTIR DE

R$42.990
À VISTA À VISTA

'10.000 20.000 30.000 40.000

AXR$135,ÓO 4XR$127,00 4.XR$135:QO

4 X R$ 152,00 4 X R$ 132,00 4 X R$ 152,00

4 X R$ 100,00 4 X R$ 153,00 4X R$ 139,00 4 X R$ 153,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITÂoÉn

1-Preços à vista, não induem pintura metálica,�uroe opcionais. CitroênAirCross GLX 1.6 RexStart 13/14 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% +48 parcelas com taxa 0,99% arn +

IOF. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$42.99O,OO e coe realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% +48 paroelascom taxa 0,99% arn + IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com vaíorà vista de R$
39.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Rex 12/13 com valor à vista de R$ 48.990,00 e coe realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 48

parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Fi ca "'-. ...���.c!\� � ,�_ ,'�'{R l�AII��
Banco PSAFinance. Financiamento simIJlado para Pessoa Fisica. Ofertas válidas até 27/0812013 ou enquanto durarem os estoqy�: Imaqens lIu

.

as.
f ,}r,'f.-'-r�'W\Y� '"",,,,"'li� V�jiV' ;o���jili",_\�
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PROMOÇÃOR$65,00...·\·,tec-'\ -

9 00"'1\
12 _ R$3 ,

sarda'" S. - de

H\9ien\z.��;65,00ArCond.

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: m9_mecanicaltda@hotmail·com

M & J CONSÓRCIOS

RS 35.0.00,00
R$ 50..00,;0.0
RS 70,0()o.,.0.0
R$ 10.0..000,00
R$i20.00.0.,00
RS 140.00.0.,0.0.
R$180.0.0a,oo.
R$ 20.0..0.0.0.,0.0
RS 26().5rt·,26
RS 318.40.9,99
RS 376.30.2,11
R$ 40.5(249,0.7

RS15.0..0.0.0.,00.
R$160.0.Iitl,óo

. R$ 18(l,Qo.O;OO
R:' W�·o.o.o.,110
R$1,95.o.o.O,o.O
RS.�05·o.(l0.100,
�$ 21,0.,0.(10.,00.
R$ 230..0.0.0,00

, R. 24S;o.OO,90
.RS 260.0.1)0.,0.0.
R� 27:0.0.0.0..•0.0.

R$ 30.3,82
R$ 434,0.3
R$ 607,64
R$ 705;56
R$ 846,67
R$ 987,78
RS 1.270,00.
R$1.411,11
R$1.S38,o.9
R$ 2.246,511
R$ .2.65.5,02
R$2.859;29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

�$ 1.253.57
RS '1.337,14 .

R$ 1.5j)4at�
R$ '1.54!l,Q7
RS '1.629.64
R$ 1,113,21
R$ 1.("5&,00:
RS 1.922,14
R'$ '2.047;$0
Rs. 2,17·�.!l6
R$ .2.256,4S

RETROêSCAVADEIAAS,.TAArOR'ES
EMRILHADI;IRAS. erc

CRÉDITO PARCEtA$
R$150.(lOP,o.O R$ 1.710.,00
:�$.1EiO.gGo.;Oo. RS '.:82'4io.o.
,R$ 180..0.0.0.;00. R$ 2.0.52,0.0.
RS 185.00,0,00 'R$ 2:1'o.9.0Q
:·.R� ,95·900.,().0. If$ 2.22.3,0..0.
R$ 20.5.0.0.0.,00. R$' 2.3à7,OO
.I:l$ ;21Q,qOO"OO R$' 2.�$4;(fo.
�$ �30.,0l1O,o.o. R$ 2.622,0.0
R$ 2.45.000..0.0 R$' .2.193,00
R$ 2110.000;0(1 R� 2.964;.0.0
R$ 21q.Q.OO,OO R$ S.0:1!1;Oo.
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o DIA DOS PAIS JÁ PASSOU,
MAS AS OFERTAS CONTINUAM!
Nesse mês de agosto a WS Imóveis pre�arou as melhores

ofertaspra PAI NENHUM BOfAR D"EFEITO�

......

47 3373.3404 I www.imoveisws.oom
lo� Norberto Silveira Junior. 233 f Centro ( Guan.tmirim
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(47) 3084-0408 (47)

Daniel D·auer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (41)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

965.5-5663 .u�.

91 03-7819 ·i�
8429-9334'

.Ref: d2l2 Ref: d2l8 ,Ref:d249

Excelente terreno com 420m2•
Centro de Jaraguá do Sul.
Próximo ao Angelonl Novo
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• Vende-se adubo de frango, faço entrega em
- toda região. Qualquer quantidade. 3275-
2354/8813-5808.

• Contrata-se dentista clinico geral para
trabalhar em clínica de Odontologia na
Cidade de jaraguá do Sul. Contato com
juliano fone (47) 9176-9625

• 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 emaíl 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. TeI8869-7701.

• O Centro Odontológico Volte a Sorrir
contrata Secretária e Auxiliar de Serviços
Gerais. Interessados enviar currículo para
volteasorrírjaraguadosul@hotmail.com ou

ligar no telefone (47) 33720246
.

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

• Aulas particulares de Inglês e Espanhol
Contato: josiane. Fone: 9905 9111. Email:
josizehnder@gmail.com. Resido no bairro
Amizade.

• Contrata-se Laminador eModelador 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/gilsongb. Estou falando de
uma empresa com 17 anos de mercado!

Segundamaior franquia do Brasil! Franquia
com a lucratividade mais rápida do Brasil!
100% legal, que acabou de adquirir
diversas outras fábricas e indústrias!
Maiores informações com Gilson pelo
fone (47) 9935-9307 ou pelo email
gilsonborba@gmail.com.

• Contrata-se Auxiliar de Produção: A
empresa Tubofibra do Brasil contrata
Auxiliar de Produção para a unidadede
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 e os

mais deliciosos lanches em geral. Com
serviço de tele entrega de segunda a

sábado. Localizada no centro de Schroeder.
Tratar (47) 3374-0741 / 9221-0087 com

Sidnei.

• DiskDiarista: 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
retorno imediato. Mercado em expansão
nacional e internacional. Não temos
concorrentes. 100% lucrativo. Ganhos de
R$ 80,00 a R$ 720,00 pormês 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.�bbom.com.br. Deus sejalouvado. I

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

• Contrata-se técnico em informática com
habilitação AB. Telefone 9972,6065 Mundo..
Eletrônico. '

• Façomontagem e desmontagem de móveis
para lojas eparticular; tenho experiência e

referência. Tratar 8475-2510

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

• Excursão: Gravata! (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
/8436-9283

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

Lima.08/10/13 A 18/10/13 - 11 dias /
09 noites (aéreo + terrestre). A partir de U$
1.990,00 + U$ 250,00 de txs, parcelados.
Tratar: 3371 3993 - 99738281.

• Viagem Pacotes Reveillon. - Patagônia
Argentina: aéreo + terrestre 26/12 a

03/01/14. Buenos Aires / El Calafate
(opcional Torres Del Paíne], Ushuaia. A
partir de U$ 2.540,00 por pessoa já com
taxas, parcelados. Tratar: 33713993 -

99738281.

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

3371 3993 - 9973 8281.

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

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas
e empreendedoras, maiores 18 anos, que
queiram desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento
e alto retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844. bemestaredinheiro@yahoo.
com.br

• Vende-se kit de cozinha, pia e armário por
R$100,00. Lourdes 3371-8489 / 9251-
6210.

• Vende-se filhotes de Border Collie. Valor a
combinar. Tel 9934-4300

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas. Valor
a combinar. Te19934-4300

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2 controles,
Kinect, 8 jogos (3 de Kinect). R$ 1.100,00.
Cicero (47)9155-3124 cidemark@gmail.
com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22
5,5mm pouco uso, sem arranhões/
ferrugem. R$ 600,00. Cicero (47)9155-
3124 cidemark@gmail.com.

• 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-semáquina de lavar-louças
Eletrolux LE06B c/5 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 Infantil 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. �c

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

• Vende-se rolImops R$8,50 o vidro. Tel
3370-1064.

• Uma ótima oportunidade de adquirir uma
coleção com 620 DVO 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 Políshop, valor
R$1.300,00. Novo. Telefone 8464-0424 /
3373-2615 falar com Luíza

• Vende-se Elevacar com plataforma para
carregamento de container e carga seca,
completa com painel. 3.000!<g. 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.

APARTAMENTO

• Aluga-se apartamento 1 suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, garagem, área de festa,
próximo de creche, escola, universidade,
mercado, farmácia... No bairro Vila Rau,
valor a combinar. 3372-0665 / 9133-
3698

• Aluga-se apartamento, 2 quartos, garagem,
sacada, churrasqueira, no Centro. R$
700,00 mais condomínio. Fone 33716623
ou 91017885.

• Vende-se apartamento no bairro Amizade,
2 dormitórios. Valor R$105.000,00. 8418-
9992 Moreira

• Alugo quitinete peça única c/ banheiro
30mº Rua: Ernesto Lessmann n0615.
Bairro Vila Lalau próximo aWeg 2. RS
300,00 + âgua e luz. Fone: 9608 4484 e

36354443
-

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos.
R$500,00.9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos e

garagem. R$565,00. Sandra 999}-2131.
• Aluga-se apartamento no Centro, 2quartos,
R$700,00, mais condomínio e despesas
91017885.

• Vende-se apartamento, 2 quartos, no centro
de jaraguá, Edifício Maktub. Valor 165 mil
fone 3371-6623 ou 9101-7885 Alexandre.

'. Aluga-se quarto p/ pensionista no Centro.
Livre de água, luz e internet Valor R$
300,00. Te19123-5851 / 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 Baependi, fundo
rodoviária, 2 quartos, sala.cozínha, 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 47/7812-9557

• 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 MaxWhilhelm, 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. R$ 2.500.000,00.
Contato 47 99671500.

• Vende-se filhotes de Yorkshire 2 meses,
vacinados. Preço a combinar. Te13370-

.

• Alugo quitinete peça única .c/ banheiro
1064. " .. I i, .I! I fj!! li i II! II! 111111; 30ii12.1 Rú<1:'Ernésto!l'.essm�nn,'ri0'615

Bairro Vila Lalau próximo áWeg 2. RS
300,00 + água e luz. Fone: 3635-4443
9608-4484

.

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

• Vende-se Apartamento no Bairro Vila Nova
com 2 quartos, cozinha, sacada, 1 vaga de
garagem. R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482.

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

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

• Vende-seApartamento no Bairro Amizade
com 2 quartos, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$
129.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

CASA

• Vende-se Casa geminada nova, em Piçarras,
com 3 quartos (1 suíte), cozinha, WC,
sala, garagem, área de serviço: 100m2,
acabamento com porcelanato, mármore e

gesso, a 150m da praiamais limpa de SC,
R$190.000 Fone: 47 3345-0780/ 499932-
3581

'. Vende-se casa com 85m2 na praia
de ltajuba, com 4 quartos, sala/
cozinha, banheiros, garagem, área com
churrasqueira etc. Localizada a 800 mts
da praia, fica entre a praia do Grã (Barra
Velha) e Piçarras. Terreno amplo 12 x

26mts, escriturado, com campo de areia,
todo murado, com brita. Valor apenas R$
130.000,00. Tratar: 47 9185-4615 / 9655-
6743.

• Vende-se terreno em Schroeder; próximo
a Marísol, com escritura. Telefone: 9919-
0441.

• Vende-se casa e terreno juntos, mobiliada,
com grades, no bairro Tabuleiro, em Barra
Velha. Fone 3371-7687 /3373-0917 /
3373-1520.

CHÁCARA

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

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial nova em
Guaramirim. São 135m2 e pode ser dividida
em duas se for necessário. Fica localizada
na Rua Jorge Verbinem, próximo Speed
Pneus, bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :9902-7447 ou 8853-
0354

• Aluga-se sala comercial medindo 5x90mt
8418-9992 Moreira

• Vende-se Perfumaria.jaraguá do Sul
Centro. Telefone: 47-84076924

• Vendo sala Terra, Edifício Royal Barg. Av.
Mal. Deodoro, 972. Sala 04 c/55m2• Fone
(47)3275-1101.

• Vende-se Salão de Beleza e um Café. Valor a
combinar. Ziemann. Tratar 9188-2404.

• Vende-se galpão industrial, 400m2, ótimo
acabamento e localização. Aceito outro
imóvel como parte do pagamento. Tel
8469-1308.

• Vende-se estúdio fotográfico na caixa.
Completo, com sombrinhas, tocha, ... valor a
negociar. Telefone 3376-1736 / 8474-1071.

• Aluga-se sala comercial, na Rua José Picolli,
133, bairro Estrada Nova. 4x12 m2• Aluguel
a combinar. 3372-0166 ou 9951-3317.

• Vende-se loja de utilidades domésticas.
Produtos de marca nacional. Nome da loja
conhecida na cidade. Ótima localização.
Estacionamento próprio. O comprador'
assume contas a receber; contas a pagar;

estoque, mobiliário. Valor R$ 15 mil.
Contato pelo telefone 8819-3193 ou 8819-
7489.

• Aluga-se galpão novo na Barra do Rio
Cerro, com 330 m2 ou 660 m2, próximo a

Leison Malhas, eficiente localização. Tratar
9185-4615/9655-6743.

• Aluga-se sala comercial na Barra do Rio
.

Cerro, Rua PastorAlbert Schneider - próx.
Leisonmalhas com estacionamentos e

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

TERRENOS

• Vende-se terreno no bairro Água Verde
de 1.000 m2, sendo 650m2 área útil.
R$215.000,00.9953-5554.

• Vende-se terreno em Barra do Sul, valor
R$19.000,00:TeI3371-6069 Moreira.

• Vende-se terreno com 412m2, Loteamento
Mass, Rio da Luz, acesso asfaltado, contrato
direto comproprietário. Aceito veículo.
Tratar 9f28-5957 / 3376-00S1.

• Vende-se, aluga-se ou troca terreno
comercial com 1.070 m2, com área de
mercado com 475 m2 de obra. construída,
sala com 203 m", contém 2 apartamentos
no piso superior. Bairro Três Rios do Sul.
Valor a combinar. Aceito terreno ou casa
no negócio. Telefone: 47 3273-5674 com

Dolores ou Mario.

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

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-seAstra Sedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de
menor valor. 3371-8437 / 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC, ano
emodelo 2004. 4 portas, bege. Em ótimo
estado. Valor a negociar. TeI9173-4479julio.

• Celta Hatch 1.0 Life, 2004, azul, com
acessórios"R$14.700,00. Tel. 9979-1460 -

Osnir BalsaneIli

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de
R$5.500,00 + 26 parcelas de 506,00. Tel
8849-3145 Erolt

• Corsa Sedan Classic, 2005, prata, com
acessórios, R$14.900,00 TeL 9979-1460 -

Osnir Balsanellí.

• Vende-se Zafira 2.0 CD, ano 2002,
completa, preta, 2° dono, apenas 103.000
km, impecável. Com pneus novos, para 7

passageiros. Apenas R$ 23.900,00. Tratar
9128-5957/3376-1378.

.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 2061.4, ano 2008.
Completo, IPVA pago, valor R$18.500,00. Tel
9931-9410/8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo, 4 portas, prata.lPVA pago. Valor
R$19.000,00. Tel: 9931-9410/8406-5033.

• Vende-se Peugeot 2061.4, flex, 2006,
completo, 4 portas, c/ ar e D.H., único dono,
particular. R$17.900,00. Tel: 8812-7170/
7813-4785.

• Vende-se Peugeot 206 Presence, 1.42008,
total flex. IPVA 2013 pago, completo, som;
farol de neblina R$19.500,00. 3275-3538/
9931-9410.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Palio Fire 2005, branco.lPVA pago,
super inteiro. FIP R$13.500,00, à Vista
R$12.000,00. 8890-9854Marcos. '

• Vende-se Pálio Adventure, 2011, completo,
ABS, airbag. commanual, todo revisado,
prata. Valor R$37.500,00. Tel479149-4929.
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GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
CQnt Comigo._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MOMENTO DECISIVO Pênalti em Keko (16), convertido por Jonas, foi o ponto de partida para a goleada jaraguaense sobre os paulistas

ADJ goleia o São José e

segue viva na Liga Futsal
ALENTO Goleada por 4 a O coloca novamente os jaraguaenses na briga por uma vaga na terceira fase

Sob os gritos de 'Time
de Guerreiros', o AD

Jaraguá (CSMjPré-Fa
bricarjMannesjFME) se

recuperou após três re

sultados negativos na se

gunda fase da Liga Futsal,
goleando o São José por 4
a 0, na noite de ontem, na
Arena Jaraguá. Os gols do
time jaraguaense foram
marcados por Jonas, (de
pênalti, aos 13:00 da pri
meira etapa), Guto (aos
25:15), Keko (aos 25:46) e
Renatinho (aos 38:29).

Com o resultado, a

ADJ pulou para a terceira

posição do Grupo C, com
quatro pontos, frutos de
uma vitória e um empate
em quatro jogos. Já o São

José é o lanterna da Chave

com apenas dois pontos.
"A equipe teve brio e

isso é importante neste

momento pela adversida
de em que estamos. Todo
mundo lutou, não teve pro
tagonista e conseguimos
buscar a autoestima para
dar sequência na Liga", dis
se o técnico Banana.

"Nós sabemos que não
foi o ideal o que vínhamos

jogando durante esta fase,
mas a equipe está de para
béns e mostrou o seu va

lor nesta partida. Agora é
descansar para o jogo de
sábado e tentar ser me

lhor ainda", afirmou o ala
Renatinho.

"A vitória foi funda
mental para o andamento
do campeonato. Sabíamos

que ia ser difícil este jogo
contra o São José, mas

jogamos bem e consegui
mos um placar por quatro
gols de diferença. Agora, é
trabalhar durante a sema

na, porque o jogo de sába
do é o mais importante do
ano para o nosso time",
avaliou o ala Pepita.

No outro jogo do gru

po, o Concórdia - atuando
diante da sua torcida - não
tomou conhecimento e

goleou a Assoeva por 6 a 1,
na noite de segunda-feira
(19), assumindo a lide

rança da-Chave, com nove

pontos. O time gaúcho é o

segundo com sete. Agora,
a ADJ viaja até Venâncio
Aires (RS) para encarar na
próxima rodada a Assoe-

va, pela penúltima rodada
da segunda fase. A parti
da acontece no próximo
sábado (24), às 20h30,
no Ginásio Poliesportivo.
Trata-se de um confronto
direto pela vaga.

"A expectativa é a me

lhor possível. Sabemos da

qualidade do nosso time e

a dificuldade que será este

jogo, mas só dependemos
de nós. O nosso time é
muito guerreiro para cair
nesta fase da Liga e vamos

forte em busca da classifi

cação", analisou o fixo Lé.
Caso vença os gaúchos,

o time jaraguaense decide
a vaga para a terceira fase
da competição em casa, no

dia 30 (sexta-feira), quan
do enfrenta o Concórdia.

OCP17
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"
Todo mundo lutou,
não teve protagonista
e conseguimos buscar

a autoestima para dar

sequência na Liga.
Banana, técnico da ADJ

Ficha Técnica:

ADJ 4xO São José

• Local: Arena Jaraguá, em Jaraguá
do Sul (SC)

• Data: 20108/1 3 (segunda)
• Hgrário: 20h15 (de Brasília)
• Arbitragem: Flávio Marques e Eli

da Silva Santos

• Público: Não divulgado
• Cartões amarelos: Lucas (12:59,
São José), Chico Paulista (14:33,
São José) e Rafa (36:35, São José)

• Cartões vermelhos: Nenhum

• Gols: Jonas (13:00, ADJ), Guto

(25:15, ADJ), Keko (25:46, ADJ) e
Renatinho (38:29, ADJ)

"
o nosso time é muito

guerreiro para cair

nesta fase da Liga e

vamos forte em busca

da classificação.

Lé, fixo da ADJ

COM CATEGORIA Em contra-ataque, Guto deixou o

goleiro no chão antes de marcar o segundo da ADJ

LIGA FUTSAL 2013
CLASSIFICAÇÃO· SEGUNDA FASE· GRUPO C

P J V E D GP GC SG CA CV A%iiíll'"
CoI. Times

''l....
oe 2° Assoeva

3 c AD Jaraguá
4° São José

7 4 2 1 1 9 11 -2 7 O 58.33 %
4 4 1 1 2 10 9 1 6

_
O 33.33 %

2 4 O 2 2 7 12 -5 12 1 16.67 %

p , Pontos; J. Jogos; V· Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp· Gols Pró; GC - Gols Contra; SG
. Saldo de Gols; A· Aproveitamento.

PRÓXIMOS JOGOS

24/8
20h15 . São José x Concórdia
20h30· f>sst:JfNa x AD Jaraguá

30/8
20h - AD Jaraguá x Concórdia
20h· Assoeva x São José

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP18
www.ocponline.com.br ESPORTE QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2013

Arena Force evidencia
promessas do MMA
NO SÁBADO Apadrinhada por um lutador do UFC, competição criada em

Jaraguá do Sul tenta crescer no mundo das lutas e projetar atletas

Lucas Pavin

Na tarde de ontem, organi
zadores e alguns lutado

res do Arena Force, evento de
lutas que acontece neste sá
bado (24), na Arena Jaraguá,
realizaram uma coletiva de im

prensa divulgando os últimos
detalhes da competição. Pro

metendo ser um grande evento
no universo das lutas, o Arena
Force é apadrinhado pelo luta
dor Thiago Tavares (do UFC) e
inicia na sexta-feira (23), com a

pesagem oficial dos atletas.

"Esperamos casa cheia. As
lutas serão ótimas, com atletas

que estarão um dia no UFC.
Convidamos a todos para pres

tigiar o evento, pois será uma

grande noite", disse o promotor
Leandro Gambetta. "Nosso ob

jetivo é de trazer para o público
um espetáculo com vários luta
dores do Brasil. O nível das lu
tas será excelente, pois serão to
das profissionais. Então, quem
prestigiar não irá se decepcio
nar", completou Mauricio de

Souza, o Chiquinho, responsá
vel pelo 'card'.

Os portões serão abertos
no dia do evento, às 17h, com a

primeira luta marcada para ini
ciar às 19h. O término do even
to está previsto por volta das

23h. No total, serão doze lutas

profissionais de MMA, sendo
uma delas entre Juliana Aguiar
e Deise Lee. Três lutadores
da academia Chiquinho Fight
Team representam Jaraguá
do Sul no evento: João Paulo
Guerreiro (categoria 84kg),
Luan Carvalho (66kg) e Max

Alves (68kg) - que fará o pri
meiro 'co-main event' da noite.

A expectativa dos lutadores
cresce conforme o sábado se

aproxima. "O meu adversário,
é um lutador da trocação e será
uma luta dura. A preparação foi
boa éestou há mais de um mês
focado neste combate. Estou

acertando os últimos detalhes

para poder dar um show no oc

tógono", afirmou Guerreiro.
Os ingressos antecipados

para o Arena Force podem ser

adquiridos na Rádio Studio FM,
Radio Amizade FM de Corupá
e na Rede de Postos Mime, no
valor de R$ 20 (arquibancada
superior), R$ 30 (arquibancada
inferior), R$ 50 (cadeira Vip ao

lado do 'cage') e R$ 200 (mesas
para 3 pessoas).

Atletas das academias de Jaraguá do Sul querem fazer do Arena Force um trampolim em suas carreiras no MMA

CaEnpeonatoVarzeano
Campo da semifinal definido em consenso entre os times

A Fundação Municipal de
Esportes e Turismo reuniu os

dirigentes da Kiferro Espor
te Clube, Ponte Preta/Barra,
Sport Clube Santo Antonio/
MC Construtora e Atlético
Estrada Nova (AINEC) para

definir os campos que recebe
rão os jogos válidos pelas fases
semifinal e final da 31 a edição
do Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul. Em consenso,
os representantes das quatro
equipes escolheram o campo.

da Vila Lalau como palco para sugeridos quatro campos para
as semifinais, no próximo sá- os dirigentes, que aprovaram
bado, dia 24. Da mesma for- as indicações. Agora, a Coor

ma, foi definido que a FME fica denação de Eventos da entida
livre para escolher o palco da de irá realizar visitas técnicas

decisão, porém, esta aconte- aos locais, antes de tomar uma
cerá em ��mpo neutr�. fOJ.a� o, decisão definitiva:I .1. /,1, ,(rl,ll, ,)11 ', __ ' •. 11", J.11 t

SCJaraguá
Atacante é
apresentado

Apesar de ter uma boa média
de gols no inicio do Catarinense,
o Sport Club Jaraguá se reforçou
para a sequência da Divisão de

Acesso. O clube apresentou na

ontem o atacanteVandré. No ano

passado ele atuava pelo Caçador,
que venceu o Leão na final, con
quistando o acesso. O jogador
tem 25 anos e vinha atuando no
Tuna Luso, do Pará.

Voleibol

Safanellié
convocada
A atleta Ana Paula Safanelli,

da equipe de voleibol infantil fe
minino da FME e beneficiária do

programa de bolsa-atleta, foi pré
convocada para a Seleção BM!ê�
leira Sub-15. Ela se apresenta aos

treinos de avaliação na próxima
sexta-feira (23), em Saquarema
RJ, onde permanece até o dia 10

de setembro, com boas chances de

permanecer nu grupo final.

Natação
28medalhas
em Festival

A equipe Urbano/FME de

natação conquistou 28 meda

lhas, sendo 10 de ouro, no 3°
Festival Catarinense Mirim Pe

tiz, realizado no fim de semana

em Palhoça. Com o desempe
nho, a delegação jaraguaense
foi campeã na categoria Mirim

(204 pontos) e sexto na Petiz

(176 pontos). A equipe competiu
sob a supervisão técnica de Iara
Fructuozo e Verônica Matile.

Automobilismo

FanúliaMaba
em quinto

Os pilotos da equipe Box Car
(Casa das Tintas Maba, Baepen
di Seguros, Parabrisas Jaraguá,
Impressione Visual e O Correio
do Povo) seguem na disputa do

Campeonato Catarinense de Au
tomobilismo. No fim de sema

na, o desafio foi no Autódromo
Cavalo de Aço, em Joaçaba. Na
competição, Paulo Maba ocupa a

quinta posição na categoria 'Es
treantes'. Já César Maba é quinto
na Marcas "B"; , ,

-.
, ; I
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Falha em final
ainda
ATLETISMO
Velocista acusa

os dirigentes da
modalidade de

perseguição

Qclima seguiu péssimo
no desembarque da

equipe feminina do reve

zamento 4XlOom. O time
esteve perto de conquistar
uma medalha no Mundial
de Atletismo, mas uma

falha na última passagem
de bastão acabou com as

chances nacionais. Logo
após a prova, Vanda Go
mes criticou a falta de trei
nos e uma polêmica enor

me se criou.

Ontem, a corredora
voltou a falar sobre o as

sunto e reclamou de per
seguição. "Agora, como

sempre, pareço ter sido

pega para Cristo. Reco

nheço meu erro, mas não
é só meu. Não é só da
Fran (Franciela Krasu

cki). É do grupo. Eu estou
me sentindo injustiçada
por isso", disse.

Copa doMundo
. Busca intensa
por ingressos

Ontem, em apenas duas
horas, a Fifa registrou 81
mil solicitações de ingres
sos para a Copa do Mundo
de 2014, que foram feitas

por mais de 14 mil pessoas
de vários países. As vendas
iniciaram às 7h. Segundo a

entidade máxima do fute
bol, Brasil, Argentina, Es
tados Unidos, Austrália e

Alemanha são os países de
onde mais partiram pedi
dos. Destes países, somente

_

Brasil (país-sede) e a Aus
trália (campeã da Ásia) têm
vagas garantidas no Mun
dial até o momento.

Mais uma edição do
UFC está confirmada para
o Brasil. E desta vez a sede
será Barueri, em São Pau

lo, no dia 9 de outubro.
Demian Maia vs. Jake
Shields foi confirmado
como a luta principal da
noite e tem tudo para de-

25/8
16h - Vasco x Corinthians finir O próximo desafian-
16h-São Paulo x Fluminense

te ao cinturão dos meio-16h - Bahia x Náutico

16h-AUético-MGxPorluguesa médios, hoje em mãos de
! 1��30 -Inlemaci�na! x �?iá� I .

.

18h30 - AUético-PR x Botafogo Geârges St. Pierre.

repercute
AG�NC[A REUTERS

ERRO Atletas reclamam que não treinaram para a prova

"Nunca apontamos o

dedo para nenhuma delas.
E apontaram para mim,
disseram que é inadmis
sível o erro. Quem disse
não é ser humano. Não
é falta de humildade. Foi
um acidente. Nem eu nem

a Fran queríamos que
o bastão caísse. Foi um
acidente. Caiu. Eu entrei

100% na prova. Fizemos
um teste, eu e a Rosânge
la, no qual eu fui melhor.
Eu abri mão na semifinal

para que ela também pu
desse participar da prova,
fazer parte da vitória. Po
deria ter acontecido com

ela, com qualquer pes
soa", completou a atleta,
emocionada.

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - TURNO

2° Cruzeiro
3° Grêmio +1
4° Corinthians +2
5° Atlético-PR +3

6° Coritiba -3

7" Vitória -2

8° Internacional -1

9° Goiás +3

10° Bahia

11°Vasco-2

12° Flamengo-l
13° Fluminense +1

14° Atlético-MG +1

28 15 8 4 3 31 14 17 62

25 15 7 4 4 21 15

25 15 6 7 2 14 6

24 15 6 6 3 26 22

24 15 6 6 3 19 15

22 15 6 4 5 21 21

22 14 5 7 2 24 21

21 15 5 6 4 14 18

20 15 5 5 5 13 16
19 15 5 4 6 22 26
19 15 4 7 4 17 16
18 15 5 3 7 18 20

16 14 4 4 6 13 18
16 3 14 12

18 22

i9 21

6 56

8 56

4 53

4 53

O 49

3 52

-4 47

-3 44

-4 42

1 42

-2 40

-5 38

2 41

-4 36

:.g 3'1.
-7 29

15° Santos +1

16° Ponte Preta -3

19°São Paulo
2761724

13 17
20° Náutico 8 13 2 2 9 8 22 -1421

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

16"RODADA

, , Líderdocampeonalo
Classlllcados para a Ubertadores

24/8
18h30 - Flamengo x Grêmio

Rebaixados para a Série B
Lanterna do campeonato

18h30 - Ponte x Cruzeiro

18�pOr SantoH v��ria �
21h - Criciúma x Coritiba

Real Madrid

Negociação
perto do fim
Parece estar próxima

do fim a novela que envol
ve a negociação de Gareth
Bale com o Real Madrid.

Segundo informações da
emissora de televisão bri
tânica Sky Sports, apenas
alguns detalhes separam
o galês do clube merengue
em uma operação que mo
vimentará 108,8 milhões
de euros (R$ 352milhões).

Tottenham

Brasileiro
" .

proxuno
Um dos atletas mais

cobiçados neste fim de ja
nela de transferências, o

brasileiro Willian parece
ter definido o seu futuro.

Segundo informou o jornal
Daily Mail nesta terça-fei
ra, o meia doAnzhiMakha
chkala, da Rússia, está em

Londres para fazer exames
médicos e assinar contrato
com o Tottenham.

•
UFC

Evento em
Barueri

{),UjJ�.�
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

........

TOMADA DE PREÇOS N° 56/2013. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS pú
BLICOS. TIPO: menor preço por GLOBAL. NOTA DE ANULAÇÃO. OBJETO: Con
tratação de pessoa juridica para prestação de serviços de engenharia para coloca
ção de cobertura, esquadrias e telas metálicas em um galpão pré-fabricado, com
área construida de 1.000m', localizado na Rua Ângelo Rubini, 600, no bairro Barra
do Rio Cerro, em Jaraguá do Sul SC, com fornecimento de materiais e mão de
obra, em confonmidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária!
Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital. MOTIVO:
Anulação do processo licitatório em epigrafe e seus atos posteriores, exarado pela
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, nos termas do artigo 49 da Lei 8.666/93,
tendo em vista que o edital continha vicio insanável (exigência do item 6.1.K), como
condição de Habilitação, podendo ter acarretado prejulzo aos passiveis licitantes
interessados na participação do certame. Diante disto, a empresa participante deste
edital, fica cientificada que poderá protocolar recurso administrativo perante o órgão

.

competente dessa Municipalidade (Setor de Protocolo Gerai), no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento desta. O aviso deste comunicado será conside
rado válido para todos os efeitos o encaminhamento via fac-simile, retorno de leitura
via-email ou AR-simples via correio, em consonância com o artigo 109, I, "c" da Lei
n.o8.666/93. Jaraguá do Sul (SC), 20 de agosto de 2013.

.

DIETER JAN55EN
Prefeito Municipal

Apontamento: 256983/2013 Sacado: DAMIANA SILVA l1MA Endereço: RUA SILVINO 11SSI I - NEREU
RAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: FACHINIVEICULOS lIDA Sacador. - Espécie:
DM! - N'Titulo: 999 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 600,00 - Data parapagamento: 26/08/2013-
Valor total a pagarR$690,96 Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 600,00 - Juros: R$ 0,80Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBU.ÇA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro- 89251-?0l-IARAGUA DOSUL-Se

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPR!JfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/se, para a devida
ciênciaao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, parapagamen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMA
DOSDOPRarFSID:

Apontamento: 256895/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS lIDA ME Endereço: R ROBEKIO
ZlEMANN 201 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: CITIBANK SA Sacador. UJ.:rRAPISO
INDUSTRIA,COMEROO,IMPORIACAEspécie:DM! - N'Título: N56055/1-Motivo: falta de pagamento
Valor. R$404,35 - Datapara pagamento: 26/08/2013-Valor total apagarR$481.75Descrição dos valores:
Valordo tírulo:R$404,35 - Juros:R$1,61Emolumentos: R$12,25 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 256978/2013 Sacado: ELFANDROVlEIRADEAQUJNO Endereço: RUAJOSE lAZZARIS
212CASA - Jaraguádo Sul-SC- CEP: 89266-260 Cedente: BVFINANCEIRAS/ACFI Sacador. - Espécie:
CEI - N' TIrulo: 197000961/280447831- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.396,24 - Data para pa
gamento: 26/08/2013-Valor total a pagarR$2.899,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2396,24-
- Juros: R$ 404,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$39,72

Apontamento: 256979/2013 Sacado: EllSABEIH PFEIFFERDA SILVA Endereço: RUA EXPEDICIONA
RIO FIDEUS STINGHEN 270 CASA - Jaraguá doSul-se - CEP: 89256-740Cedente: BVFINANCElllAS/A
CF! Sacador. - Espécie:CEI - N'TItulo: 251016694 - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 2.535.87 - Data
para pagamento: 26/08/2013- Valor total a pagar R$3.38I,72 Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$
2.535,87 - Juros: R$ 764,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24.50 -

Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 256981/2013 Sacado: JAIR CARLOS FERREIRA Endereço: RUA SANIl\ CATARINA 304 -

Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente: FACHINlVEICUWS lIDAME Sacador. - Espécie: DM!
- N'TItulo: 777 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data para pagamento: 26/08/2013-Valor
total a pagarR$276,05Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,26Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 256676/2013 Sacado: KRP SERVICOS AGRIÇOLAS IlDA Endereço: R GENI DE FA
TIMA ZANEIA DE l1MA 133 - ESTRADA NOVA - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-363 Cedente:
MUITI- RENTALWCACAO DEMAQUINAS E EQUlPAMEN10S Sacador. - Espécie: DM! - N'TItulo:
01000281400 - Motivo: faltada pagamentoValor. R$11.682,23 - Dataparapagamento: 26/08/2013-Valor
total a pagar R$11.787,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 11.682,23 - Juros: R$ 27,25 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 256946/2013 Sacado: LEO IND.E COM DE ALIMENTOS IlDA. Endereço: ESTIlADA
GUARAjUVA, 3369 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: HSBC BANKBRASILSIA - BANCOMUITIPLO
Sacador. ONLYCOMERCIAL IlDAEspécie: DM! - N' TIrulo: 208 - Motivo: falta de.pagamentoValor. R$
1.985,00 - Dataparapagamento: 26/08/2013-Valor total apagarR$2.15O,57Descrição dos valores: Valor
do tírulo: R$1.985,00 - Juros: R$ 5,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 86,67

Apontamento: 256977/2013 Sacado: PEDRO ANJOS DE OUVEIRA Endereço: RUA GUSTAVO LESS
MANN 42 - Jaraguádo Sul-SC - eEP: 89257-200 Cedente: BV FINANCElllA SIA CF! Sacador. - Espé
cie: CEI - N'TIrulo: 251006524 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$4.785,74 - Data para pagamento:
26/08/2013-Valor total a pagarR$6.567,24 Descrição dos valores: Valor do tirulo: R$ 4.785,74 - Juros: R$
1.698,93 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 256966/2013 Sacado: RSILVAEQUlPAMEN1DS PI PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT299 - VIlAIAlAU - JARAGUÁ DO SUL-Se- CEP: 89256-200 Cedente: ROIAINDUSTIUA
lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N'TIrulo: G80164/l- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.032,78 -

Data para pagamento: 26/08/2013-Valor total a pagarR$9.131,33 Descrição dos valores: Valor do tírulo:
R$ 9.03:,78 - Juros: R$ 21,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 256968/2013 Sacado: RSILVAEQUIPAMENTOS PI PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁDO SUL-Se - CEP: 89256-200 Cedente: ROIA INDUSTIUA
lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N'TIrulo: G80240/l - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 5.901,74 -

Data para pagamento: 26/08/2013-Valortotal a pagarR$5.992,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 5.901,74 - Juros: R$13,77 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-Diligência:R$17,63

.

Apontamento: 256970/2013 Sacado: RSILVAEQUlPAMEN1DSPI PISCINASME Endereço: GERMANO
MARQUARDT 299 - VIlA IAlAU - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente:ROIA INDUSTIUA
lIDA Sacador. - Espécie: DM! - N' TIrulo: GOOl70/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.998.42
- Data para pagamento: 26/08/2013- Valor total a pagar R$1O.099,22 Descrição dos valores: Valor do
tírulo: R$ 9.998,42 - Juros: R$ 23,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência; R$17,63

Apontamento: 256698/2013 Sacado: RAFAELPABLO DE l1MA BARRIQUE!. Endereço: RUARIeHARr
PISKE 127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-110 Cedente: BV FINANCEIRA SIA CFI Sacador. - Espé
cie: CBI - N'TIrulo: 251002494 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.108,19 - Data para pagamento:
26/08/2013-Valor total a pagarR$8.478,62Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 6.108,19 - Juros: R$
2.294.64Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo'; nadata de
21/08/2013. Jaraguá doSul (Se), 21 de agosto de2013.

Manoel GUstavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de tirulos publicados: 12
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CONSÓRCIO DE IMÓVEIS BRADESCO.
SUA CASA NOVA A PARTIR DE R$ 441.171 MENSAIS. USE SEU FGTS.2
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consorclObradeseo.com.br
Central de Atendimento Bradesco Consórcios 40Q4443&
para capitais e regiões metropolitanas' 0809-722-4436-
para as demais localidades· SAC Bradesco Consórcios
0800 721 fI66 ·-SAC [)eficiência-Audf�ivaDude Fala
0800 722 0099 • Ouvidoria 0800 727 9933

)
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.

l
i' twil:l:e,.� @Bradesco

... cc"",,, I facebook.com/Bradesco
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