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Ladrões invadem duas casas em Jaraguá do SuJ e depois fogem em direção a Guaramirim onde são cercados e detidos pejos policiais. PÁGINA 16

Mercado

Obras do novo

shopping avançam
Com 90% da parte estrutural pronta,
a expansão do Jaraguá do Sul Park
Shopping segue dentro do previsto.
Inauguração será em outubro de-

2014. RONALDO CORRÊA, PÂGfNA �

Marisól 49Anos.
S� Felicidade,

Nossa Insplracâe.

Política

Centro Penitenciário
em Jaraguá do Sul
Projeto do governo do Estado está
sendo avaliado pelo município.
Objetivo é ter o sistema mais seguro
e adequado para abrigar apenados.
PATRic:&A.MORAES, PLENÁRIO, P

-

GltiA4

Fim das férias de julho
enfrenta resistência

JARAGUÁ Pedido de vistas de Jocimar Lima evitou que o projeto, que acaba com o recesso de 15 dias em julho,
fosse rejeitado ontem pela Câmara. Pelo menos quatro vereadores querem continuar com a folga de 45 dias por ano.
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OPINIAO,

DO LEITOR

Guaramirim,
64arws!

'\--

Bom, lá se vão 6 meses desde que mudamos para
esta acolhedora cidadezinha, rodeada de outras,

com características industriais e mesmo com perma
nências agrícolas (caso da produção de arroz e outros

produtos). Aqui estamos, neste 28 de agosto, para re

memorar os 64 anos de sua emancipação.
Ainda não sei muito sobre a história deste lugar, mas

algumas informações já vão se encaixando e, para quem
gosta de ouvir jovens senhores e senhoras que já estão

aqui desdeháumbom tempo, fica a cada dia mais interes
sante aprender sobre esta que já foi distrito de Joinville,
se emancipou em 1949 e agora vem crescendo, a passos
largos sobretudo desde a década de 1990. Segundo dados

. do IBGE, desde 1991 até 2011, a população praticamente
dobrou, indo de 17.640 para 35.172 habitantes.

Claro que, com seu crescimento precisamos refletir
sobre o que queremos e como queremos seu desenvolvi
mento quando o assunto são as diferenças étnicas e so

ciais envolvendo a população. Exemplos no Brasil não
faltam para que possamos nos espelhar e "ajustar" nossos
pontos de visão e formas de lidar com as diferenças, que
são inevitáveis em um país continental como o Brasil.

Em números ainda, Guaramirim tem um dos me

lhores índices de IDHM do país 0,822, um PIB per ca

pita de R$ 36.097,30, além de uma taxa de alfabetização
de 97,63%. Claro que isso são só números se não levar
mos em conta as diferenças e variações nas situaçõesmais
concretas. Aprendamos com isso e encontremos jeitos de
superar os problemas econômicos, sociais e políticos.

Bom, mas a ideia é rememorar esse pequeno, mas

crescente, município de Santa Catarina. Então, sigo fe
liz por aqui e conhecendo cada vez mais gente, apren
dendo mais a cada dia ...

Parabéns aos guaramirenses e aos forasteiros, como
eu, que adotam a cidade como morada!

• JoséAntonio Fernandes éprofessor e historiador

o
ParaparticiJ:!:r desta seção emne suasfotos e sugestões

paraf;l redacao@ocorreiodopovo.com.br.

Desfile

Guaramirim
faz aniversário

Nesta quarta-feira Guaramirim celebra 64 anos. A

principal atividade comemorativa é o desfile cívico que
será realizado hoje, a partir das 8h30, na Rua 28 deAgos
to. A cerimônia será aberta pelo 620 Batalhão de Infanta
ria de Joinville. Também participarão dos eventos outras

48 instituições do município, entre eles escolas, Clube dos
Idosos, integrantes dos projetos sociais, escolinhas espor
tivas, clubes e associações culturais e do setor agrícola. A
expectativa é que nove mil pessoas participem das ações.
Após o desfile, um espaço de recreação para crianças será
montado no Ginásio de Esportes Prefeito Rodolfo Jalm.
Emvirtude da celebração, hoje é feriado nomunicípio.

QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

COMENTÁRIO

Aquimesmo
Ontem ouvi uma guria dizen

do que ia passar algumas
semanas na Inglaterra para aper-

, feiçoar o inglês. Ela chama aperfei
çoar iniciar um aprendizado. Ami
ga que é, intrometi-me nos planos
dela: - Por que tu queres aprender
inglês? Ela revirou os olhos, não
sabia, como a maioria estontean

te desses jovens que querem fazer
intercâmbio... Na verdade, estão
buscando uma folga dos pais, que
rem fugir do cabresto, estudar de
fato, no duro, nada. Não conhe

ço quem o queira com 100% de
alma... Mas a conversa com a "pe
quena" fez-me lembrá-la de uma

verdade incontestável: - Se quise
res de fato aprender inglês, ou ou
tro idioma qualquer, não precisas
sair da tua cidade, nunca.

Dei à amiga dicas básicas para

A cada dia aumentar o vocabu

lário, deixar seboso o dicionário.
Sem vocabulário na cabeça nin
guém pensa e muito menos fala.
Se seguires esse roteiro básico,
vais aprender inglês em casa,
melhor que lá fora gastando di
nheiro e falando mais português
que por aqui, afinal, os brasileiros
que vais encontrar no exterior só
falam português entre si...

Com um computador e a in
ternet a pessoa aprende o que
quiser por aqui mesmo. Mas sob
nenhuma hipótese deixar a hora
de estudos de hoje para amanhã.
Amiga, se quiseres te soltar lon
ge dos pais, é contigo, mas não
me venhas com a história de

aprender inglês, tem um bom
curso logo ali, na esquina. - Sim,
estou falando baixo.',

lUIZ CARLOS PRATES

aprender inglês, ou o que for,
aqui mesmo, nesta cidade: -. Se
nada sabes, se vais saber do zero,
que é o inglês dado nos colégios,
precisas antes de tudo fazer ma
trícula num conceituado curso de

inglês. Esse o primeiro passo.
Os passos seguintes são: - De

pois das aulas, e todos os dias,
todos, até o fim da vida, estudar,
pelo menos, uma hora. Estudar
em casa, vendo filmes sem le

genda, escrevendo, falando e len

do, todos os dias, até fechares os

olhos para o intercâmbio eterno ...

• Ferro
Não agüento mais ler nas páginas de economia

dos jornais sobre a falta de mão de obra qualificada. E .

antes que um vadio me venha com desculpas por não
saber fazer nada bem feito, é bom lembrar que quali
ficação, a busca pela qualidade é de responsabilidade
absoluta da pessoa. Ninguém a pode qualificar senão
ela mesma. É como aquela história do carroceiro que

leva o cavalo até o bebedouro mas que não pode fazê
lo beber água. Mesma coisa. Que os que nada sabem
fazer criem vergonha na cara e comecem por pegar
uma vassoura, é um bom início. Só o que faltava o va

dio ficar apontando o dedo acusatório para quem quer
que seja como culpado pela sua desídia existencial.

.Aliás
Essa história aí de cima fez-me lembrar do recente

vexame brasileiro na disputa do revezamento 4Xl00 no

Mundial de Atletismo disputado na Rússia. No final da

prova, asbrasileiras deixaram cairobastão, foramdesclas
sificadas. Na entrevista após a prova, uma delas disse que
treinaram pouco... Ora, como é que alguém vai para um
mundial de atletismo treinando pouco? Essa desatenção
que desclassifica no esporte é a mesma que desclassifica

pessoas para o mercado de trabalho: pouco treinamento,
poucos esforços. E assim, as pessoas acabam soprando no
mercado, ficam no ''banco'' ... Os sentados gastam os fun

dilhos, os que correm salvam a pele... Aescolha
é

pessoal.

• Falta dizer
Cada vez mais psicólogos rea:fumam que pode até ser

bom sonharcomuma aposentadoriamas que émuitome
lhorjamais se aposentar.Alongeridade dependemuito do
trabalho, do trabalho prazeroso, vale dizer. Mas trabalho

prazeroso é para menos de 15% da população. Só não es

queça que ninguém lhe obriga a fazer o que você faz ...

LÚCIOSASSI

LOTERIAS
QUINA
SORTEIO N° 3275
02 - 19 - 37 - 39 - 75

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1205
Primeiro Sorteio
08 - j 3 - 14 - 15 - 17 - 47
Segundo-Sorteio
03 - 07 - 21 - 24 - 28 - 44

Trânsito
Marina Frutuoso
em obras
o trânsito na RuaMarina Frutuoso
estará interditado hoje, a partir das 7
até às ,12 horas, no trecho entre aAve

nida Marechal Deodoro da Fonseca e

Rua Leopoldo Mahnke. O procedi- .

mento é necessário para implantação
de canalização subterrânea da ligação
de energia elétrica. Haverá no local
policiais para orientação do tráfego.

VISITA NO OCP
A turma do terceiro ano da Escola Municipal Alberto Bauer, do
Czerniewicz, visitou ontem O Correio do Povo, onde conheceu a

estrutura da empresa. Os estudantes trabalham na elaboração de
um jornal para a escola, com enfoque no humor.
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CHARGE

GUARAMIRIM ESTÁ APENAS COMEÇANDO A VOAR

EDITORIAL

Potencial atrativo
Guaramirim chega aos 64 anos cheio

de desafios. O município moldou o

perfil econômico pela força da sua gente
e no desenvolvimento da indústria têxtil,
da produção de arroz e no setor metal
mecânico. A demanda de serviços atraiu
mão de obra e ela ajudou a impulsionar o
comércio. Mas o crescimento ainda tem
mais potencial.

A localização geográfica domunicípio
é um diferencial que por si serve de atra
tivo para novos empreendimentos. Com
a localização próxima à BR-I01 e a futura

duplicação da BR-280, com melhorias
tanto no trecho urbano como no atual

traçado, haverá maior possibilidade des
sa cidade se tomar um novo destino de

empresas que buscam uma região eco

nomicamente forte e com mão de obra

qualificada.
Uma boa iniciativa foi tomada pela Se

cretaria de Desenvolvimento Econômico.
Para ajudar a difundir os potenciais locais,

foi editado um catálogo com o levanta
mento de informações detalhadas sobre

a indústria local, do território, das opções
de área para novos empreendimentos e a

posição geográfica que colocaGuaramirim

"
A localização geográfica de

Guaramirim é um diferencial.

perto dos portos.
Há desafios a serem priorizados. Prin

cipalmente a respeito da ampliação da rede
de telecomunicação, com aperfeiçoamento
da banda larga.Além de buscarem uma lo

calização estratégia, as empresas precisam
de suporte de comunicação. Sehouver essa
priorização na infraestrutura de tecnologia
da informação, Guaramirim se fortalece
ainda mais para ser uma grande engrena

gem propulsora de bons retornos para a

sua comunidade e região.

iJ Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
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Secretarias Estaduals
e Municipais de Saúde

L
IE:

Ministério da
Satlde

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a irifonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

�Gef;lIdD9JS

www.saude.gov.br
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Patricia Moraes
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Jaraguá deve ter complexo penitenciário
Uma negociação entre a Prefeitura

de Jaraguá do Sul e a Secretaria de

Justiça e Cidadania de Santa Catarina
está em andamento para que o municí

pio receba um complexo penitenciário,
com 600 vagas, desativando o presídio
regional, quando as obras da nova estru
tura ficarem prontas. Os custos seriam
bancados pelo Estado e o terreno prova
velmente doado pelo município em área
ainda a ser avaliada. Este é um dos desa
fios da secretária Ada de Luca através do
Pacto por Santa Catarina para desafogar
o sistema prisional e melhorar as condi
ções dos presos. Na semana passada, o

prefeito Dieter Janssen esteve em Itajai a
convite de Ada para conhecer o comple
xo de lá, que é considerado modelo, pois
oferece estrutura para os apenados tra
balharem, estudarem, além de ter espaço
adequado. "É uma estrutura humaniza
da e que prepara quem está cumprindo
pena para voltar ao convívio social, ter
oferta de emprego. Faz a recuperação de

verdade", descreve Dieter sobre o que
viu. A ideia é que nesta sexta-feira os ve

readores conheçam o complexo de Itajaí
para que nos próximos meses o projeto
possa ser debatido com conhecimento
de causa e sem demagogia.

O presídio regional enfrenta sérios

problemas nos últimos anos, um deles é
a superlotação, atualmente 360 detentos
cumprem pena, quando a capacidade é
de 160. Diversas rebeliões foram registra
das. A realidade também já motivou um

pedido de interdição do local pela Justiça
em 2011, mas o governo do Estado recor
reu e vem conseguindo manter a estrutu
ra funcionando, enquanto não encontra

uma solução para desativar a bomba-re

lógio. E a situação só não é pior graças à

ação do Conselho Penitenciário que vem

fazendo o papel que o Estado há décadas
se recusa a assumir.

E O bom senso?
Pormuito pouco o projeto que deter

mina o fim do recesso de 15 dias de julho
na Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul não foi rejeitado durante a sessão
de ontem. Vereadores João Fiamoncini

(PI), Adernar Winter (PSDB), Vitória
Lazzaris (PMDB) ePedroGarcia (PMDB)
estavam prontos para derrubar o texto,
mas o pedido de vistas de Jocimar Lima

(PSDC) impediu o desastre. Em plena
campanha do povo nas ruas cobrando da
classe política uma postura mais sensata
e comprometida, tem gente que insiste
em manter privilégios descabidos. Agora
é torcer para que o bom senso dos nossos

parlamentares seja recuperado até ama

nhã, quando o texto deve voltar à pauta.

110 guru do Brasil"
perto de chegar

APrefeitura de Jaraguá do Sul está finalizando projeto que permite ao município firmar
convênio com InstitutoVicente Falconi, eleito pela Revista Exame como o guru do Brasil.
O custo, de R$ 500mil por uma consultaria de duração de um ano, será bancado pela
iniciativa privada. O prefeito Dieter Janssen pediu a sua equipe que agilize a parteburocrática
para que em setembro, ou nomáximo, outubro, o especialista comece os trabalhos.

Nova realidade
Vicente Falconi temum currículo reconhecido internacionalmente no

setorprivado epúblico. Foi o responsávelpelo chamado choque de gestão
no governo de Aécio Neves, em Minas Gerais. Também presta consul
toria ao governo de Dilma Rousseff, indicado que foi pelo conselho de

gestão, presidido pelo empresário Jorge Gerdau. Entre os objetivos do

programa, que será implantado em novemunicípios catarinenses, está o
de estimular o desenvolvimento econômico através do aumento da capa
cidade de investimento, disseminar a cultura do planejamento com foco

em resultados; modernizar amáquina públíca; apontar soluções para
questões críticas; implantar um modelo de gestão por resultados
que perenize seus impactos; constituir plataformas de desenvol
vimento intermunicipal; e capacitar os agentes públicos para
garantir a plena continuidade do programa.

Renovação em análise
Presidente da Câmara deVereadores, José deÁvila (DEM), diz que aguarda parecer do

jurídico acerca da renovação de contrato com a empresa Primer Produçõespara transmis
são das sessões legislativas pela 1V a cabo. O custo anual do serviço é de R$ 400mil, sem
que se tenha nenhuma medicação do número de' telespectadores alcançados. Hoje, com a

internet disponível e com os debates sendo transmitidos em tempo real pela rede, há de se

questionar a necessidade deste investimento público, alto e de abrangência, duvidosa.

Baita jogadapara torcida'
Vereador Jeferson Oliveira (PSD), mesmo sabendo que o pro

jeto de sua autoria, que previa o fim do recesso seria rejeitado na

sessão de ontem, não mexeria uma palha para evitar a' derrota.
Sairia do jogo como queria (de herói na história e sem perder as
férias de inverno). Isso é o que eu chamo de jogar para torcida.

QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

EM FOCO
A Prefeitura de Corupá promove no

, dia 6 de setembro, às 10h na Câmara,
audiência pública para apresentação da
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e

LOA (Lei Orçamentária-Anual).

• • •

O presidenciável Eduardo Campos
estará em Florianópolis nesta

sexta-feira. Terá uma agenda extensa

e em companhia dos secretários de
Raimundo Colombo (PSD), Paulinho
Bornhausen, Geraldo Althoff, Murilo

Flores e João José Cândido da
Silva, todos filiados do PSB.

• • •

Anunciada em janeiro pelo secretário
de Segurança, César Grubba, a nova

sede do IGP caminha a passos de

tartaruga. Até agora, o Estado ainda
não-sabe se o terreno que tem à

disposição tem a metragem ideal.

Sem infonnação
Pedido de informação sobre o Codejas foi

rejeitado ontem pela bancada governista. Pe
dro Garcia (PMDB) se defendeu dizendo que
este foi o terceiro questionamento de Jefer
son Oliveira (PSD) sobre o mesmo tema, Já
Jeferson acusa o governo de não fornecer as

informações completas. A acusação dele é de
trabalho irregular, sem licitação.

c IU�
CORRETORA DE SEGUROS

Voe., tranquilo ..

(41) 3370-0212
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Votação do fim das férias.adiada
LUClOSASSI

LEGISLATIVO
Pedido de

vistas impede que
vereadores rejeitem
o fim do recesso de

15 dias em julho

Carolina Veiga

A possibilidade de o projeto
.fide emenda à Lei Orgânica
Municipal que propõe o fim do
recesso parlamentar de 15 dias
no mês de julho ser rejeitado
em plenário fe-z um dos propo
sitores da pauta pedir vistas da

votação. O vereador Jocimar
Lima (PSDC) justificou o pedido
como uma estratégia para ga
nhar tempo e aprovar o fim do
recesso na próxima sessão.

"Se fosse votado hoje, teria
mos apenas sete votos favorá
veis e o projeto seria rejeitado.
Agora, vamos sentar para con

vencer os vereadores contrários
a mudarem de opinião", justifi
cou Jocimar. Para ser aprovado,

� -

MANOBRA Prevendo a rejeição do projeto, Jocimar Lima pediu vistas, adiando.votação

o fim do recesso precisa de,
no mínimo, oito votos favo

ráveis, mas antes da sessão,
se declararam abertamente
contrários 'à proposta os vere

adores João Fiamoncini (PT),

Ademar Winter (PSDB), Vi
torio Lazzaris (PMDB) e Pe
dro Garcia (PMDB).

Os parlamentares, que
no fim do ano têm 30 dias de

descanso, afirmaram que, na
.

prática, não paralisam os tra

balhos durante as férias de ju
lho e, por isso, não há porque
alterar o texto que prevê a eles
esse direito. "Eu não parei de
trabalhar em julho. Mas, se eu

quiser viajar com minha família
nesse período, eu tenho esse di

reito", alegou Fiamoncini.
Já o vereador Ademar Win

ter justificou que só aprovaria a

alteração caso a medida fosse ado
tada nas instâncias superiores. "Só
serei favorável ao final do recesso

se o Senado, a Câmara dos Deputa
dos e a Assembleia Legislativa fize
rem omesmo", justificou.

Se rejeitar a alteração, Jaraguá
do Sul seguirá na contramão dos
demais municípios da região, já
que as Câmaras de Vereadores de

Corupá e Schroeder já aprovaram
emendas extinguindo os recessos

parlamentares. EmMassarandu
ba, a proposta deve serapresen
tada na segunda-feira.

"
Se eu quiser viajar com
minha família nesse período
eu tenho esse direito.

João Fiamoncini (PT)

, "'i'
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Energia doméstica
Dá para imaginar a cena. No telhado, antenas de

TV dividindo espaço com pequenas torres ou placas
para a captação de energia eólica ou solar. Para o

engenheiro Pablo Cupani Carena, da Celesc, a pos
sibilidade de o consumidor gerar energia para o seu

próprio uso residencial é uma alternativa que deve se

intensificar em prazo curto. Micro e mini-geradores
que produzem de cem a mil megawatts serão equi
pamentos comuns nos domicílios, conforme prevê
resolução da Agência Nacional de Energia (Aneel).
A informação foi repassada pelo especialista durante
encontro no Centro Empresarial na segunda-feira, ao
falar sobre fontes renováveis de energia.

Missão à China
A Fiesc organiza missão empresarial à 15a .Hi

Tech, maior feira de tecnologia da China, de 13 a 21

de novembro, na cidade. de Shenzhen, na região Sul

daquele país. Com foco no setor de tecnologia da in

formação, a feira é apontada pelo presidente Glauco
Côrte como estratégica aos empresários do setor no

Estado, que tem pelo menos cinco pólos de tecnolo

gia, que compreendem 1,6mil empresas que faturam
cerca de US$ 1 bilhão. Interessados podem se inscre
ver no site www.fiescnet.com.brjmissoes.

Convite aministro
Comitiva de empresários de Jaraguá do Sul deve

marcar presença no seminário estadual que a Feco

mércio organiza na sede do Sesc em- Cacupé, Flo
rianópolis, na sexta-feira, às 15h. Além de acompa
nhar o debate que propõe mudanças na legislação do
Simples Nacional, as lideranças reforçarão o pedido
para que o ministro Guilherme Afif Domingos esteja
presente na abertura da Semana da Micro e Pequena
Empresa, que a Apevi realiza no dia 9 'de setembro.

Seguro-desenBprego
O Fundo deAmparo ao Trabalhador (FA'D terá R$ 67,1

bilhões disponíveis em 2014 para custear despesas corri o .

seguro-desemprego e abono salarial dos trabalhadores. A

proposta de orçamento foi aprovada pelo Conselho Delibe
rativo do Fundo deAmparo aoTrabalhador (Codefat). Entre
as principais despesas do FAT estão R$ 31,2 bilhões para o

pagamento do seguro-desemprego e R$ 15,8 bilhões para
o beneficio do abono salarial. Para a qualificação de traba

lhadores, o valor aprovado foi R$ 513 milhões, e outros R$
738,6 milhões foram aprovados para o custeio da rede de
atendimento do SisteníaNacional de Emprego (Sine).

Ronaldo Corrêa

MERCADO
Jaraguá do Sul Park
Shopping acelera obra
�m 90% da parte estrutural (fun
vdamentos) concluída, as obras
de expansão do Jaraguá do Sul Park
Shopping seguem dentro do crono

grama previsto para que tudo esteja
pronto até outubro de 2014. Segun
do o empresário Roberto Breithaupt;
chegando à quinta laje estarão sendo

alcançados 20% da obra e o prédio

tomará corpo. A área bruta locável

passará dos 12 mil metros quadrados
para 26.371 m-', saltando das atuais

70 operações para iôç lojas. Serão 12

andares, além do shopping encorpa
do por cinco salas de cinema e mais
uma loja âncora (Renner) e na torre
comercial izo salas comerciais, e ain
da um hotel de 121 apartamentos.

LÚCIOSASSI

Investimento em Itajaí
Enquanto acompanha com otimismo o andamento da obra, o superinten

dente do Jaraguá do Sul Park Shopping ReineWithoeft era só alegria ontem.
Investidor em outro empreendimento (sem ligação com o projeto da família

Breithaupt),Withoefanunciapara esta quinta-feira o lançamento comercial do
Shopping ParkCity Itajaí, Localizado em área nobre da cidade portuária - Rua

Adolfo Konder, próximo à rodoviária - ocupará área de 80milmetros quadra
dos, sendo 72 mil metros quadrados. Desses, 42 mil metros quadrados serão
de área locável. O investimento de R$ 200 milhões é feito em sociedade com o

blumenauenseOsmarGuedes. Com início da construção em setembro, aW&G

(sobrenomes dos sócios) temmeta de conclusão do empreendimento em 2015.

DIVULGAÇÃO

A construtora Sobrosa, que está há 2 anos em

Jaraguá, lançou oficialmente o ResidencialHausgarten.
O empreendimento, no bairro Nereu Ramos, terá 424
unidades bem distribuídas numa área de 55.300m2,
sendo as unidades casas sobrepostas, que variam entre

42 e 45m2 de área privativa. O empreendimento é

enquadrado no programaMinha Casa Minha Vida e vem

a somar para quem deseja adquirir a casa própria.

QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC 8,5% 10.JULHO.2013.
TR 0,05% 27.AGOSTO.2013

CUB 1.295,30 AGOSTO.2013
BOVESPA ·2,60% 27.AGOSTO.2013
NASDAQ ·2.16% 27.AGOSTO.2013

AÇÕES PETR4 17,45 -4,07%
VALE5 31,73 -1,46%
BVMF3 11,29 -5,13%

POUPANÇA 0,5210 28.AGOSTO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +2,61% US$ 117,170
OURO 0,0% US$1416,180

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3675 2,3683 ·0,65%
DÓLAR TUR. 2,3200 ·2,4600 -0,81%
EURO 3,1730 3,1768 '-0,3%
LIBRA 3,6830 3,6876 -0,67%

Aposta
nas frutas

A Prefeitura de Jaraguá do
Sul aposta no plantio de mudas

. frutíferas como nova alterna
tiva para a economia rural do

município. Testes vêm sendo
feitos pela Secretaria de De
senvolvimento Rural e Agricul
tura com528mudas adquiridas
e cultivadas em propriedades
que funcionam como unidades

experimentais. O resultado vai
indicar ao produtor qual va
riedade é recomendada para a

região, que cuidados devem ser

tomados ao longo do cultivo e

com isso desenvolver alterna
tivas de renda além de culturas
tradicionais como a banana,
entre outras variedades co

muns na região.

fJW-[fJJ�
produtos de limpeza e água mineral

dutratomercio@yahoo.com.br

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

(47) 3273-759419652-8847
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Escritorajoinvilense no Ciranda Literária
A autora de "Metamorfosicamente Pensando",

Marinei Luiza Verbinen Valcanaia, é a convidada
de hoje na Ciranda Literária. Natural de Guarami
rim e radicada em Joinville há mais de 20 anos, ela

comentará sua obra na Biblioteca Pública Munici

pal Rui Barbosa, a partir das 19h. O evento é aberto
ao público e tem entrada gratuita. A biblioteca fica
naAv. Getúlio Vargas, 245, Centro.

Ele voltou para incomodar
ARTE Em "Chaos Zen", o artista jaraguaense
Tito Hille polemiza e propõe a autorreflexão

Bárbara Elice amor e ódio são os principais temas repre
sentados. O segredo, segundo ele, é encon-

. trar o equilíbrio, porque nada impede de o
ser humano transitarentre os opostos. "Eu
soumovido pelasminhas inquietudes. Co
mecei a produzir por causa da inquietude
e descobri na arte uma forma de dar vazão
a isso", comenta.

Essa característica contestadora tem

origem num universo conhecido. Entre a

década de 80 emeados de 90,Tito foi ativo
na cena punk da região. Integrou bandas,
cujas músicas carregavam teor politizado,
organizou shows no Curupira e, assim, as

artes plásticas vira
ram a extensão desse

passado. Ele é autodi
data e começou a "ra
biscar" em 1996.

guando pronunciado, o título da expo
sição do artista plástico Dietmar Hille

r a a ideia por trás do trabalho. "Cha
os Zen", além de aproximar a desordem
da calmaria, tenta retirar os espectadores
do lugar comum e diz: causem. A mostra,
de artes visuais, está aberta para a visita

ção gratuita na Biblioteca Padre Elemar
Scheid, da Católica SC, até 6 de setembro.

Mais conhecido como Tito, o artista

jaraguaense de 45 anos voltou a apare
cer néste mês com "Chaos Zen - A co

roa do rei é de lata". A

exposição reúne peças
produzidas entre 1997
e 2013, com técnicas
como colagem, grafi
te, fotografia e uso de
materiais recicláveis.
A palavra escrita tam
bém é um recurso fre

quente não somente

nos longos títulos das

obras, mas na compo
sição dos quadros.

Os pensamentos
do artista em relação
ao sistema social; as

dualidades entre bem
e mal, paz e guerra e

O quê: "Chaos Zen
- A coroa do rei é de

lata", de Tito Hille
Quando: Até 6 de
setembro
Onde: Biblioteca
Padre Elemar Scheid,
na Católica SC. Rua
dos Imigrantes, 500,
VilaRau
Quanto: Entrada
gratuita

Festival seleciona vencedores

o Festival Estudantil da Canção premiou os melhores cantores da

edição de 2013 no último sábado. Os três primeiros colocados das

categorias "Música Sertaneja" e "Música Popular" receberam medalhas
e quantias de dinheiro. Participaram 12 candidatos.

FOTOS LÚCIO SASSI

Questionador veículo de transformação
das pessoas. Meu trabalho
é polêmico porque eu uso a

arte com o objetivo de tra
zer todas essas questões à
tona", afirma.

-

Na opinião do artista,
a espontaneidade é fun
damental para a hones
tidade do trabalho. Para
isso, ele se baseia em três
direcionamentos: o modo
espontâneo de as crianças
desenharem, o pioneiris
mo da arte primitiva e as

expressões artísticas . de

pessoas consideradas do
entes mentais.

"A maioria das minhas
obras não são pensadas.
Vou produzindo, vai bro
tando e eu vou tentando
explorar o que está acon

tecendo. Dentro do siste
ma em que estamos temos
tantas regras para seguir,
mas acho que na arte não
pode se seguir normas.

Tem que ser livre para se

expor; Essa liberdade é
muito importante para o

processo criativo.

Tito relaciona a pro
posta da exposição às re

centes manifestações que
ocorreram no Brasil- pro
vocar as pessoas a saírem
do lugar comum. Ele afir
ma que o objetivo não é a

compreensão, mas des
pertar questionamentos
e outros ângulos de visão.
"A nossa rotina nos con-

. diciona a entrar num es

tado de comodismo. E eu

acredito .na.antc.como.um

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Elyandria Silva · Escritora

•

e eliandriaas@yahoo.com.br
BEATRIZ SASSE

�

Everão. Dali a duas horas já é inverno
de novo. Chove. Mais tarde o sol surge

disfarçado. Se os humanos andam tão
indecisos e confusos imagine o tempo.
Clima e gente já não se entendem, gente
com gente nem se fala, cada vez menos
buscam se compreender. Todos seguem
calados, sisudos, poucos sorrisos, muitas
palavras guardadas. A vida chama. Para
alguns os problemas ocupam a maior

parte do tempo. Fim de tarde de sexta
feira, esquina com a Marechal. O sinal fica
verde. Os carros avançam, os pedestres

• aguardam com semblantes que denunciam
a imersão nos pensamentos, planejamento
de sábado e domingo. Ou apenas o cansaço
da semana. O que pensam as pessoas
enquanto aguardam o sinal abrir para
passarem para o outro lado da rua? <'

O vento quente desarruma os cabelos
de mulheres que amam botas. O ar

frio deve estar gostoso dentro do carro

daquela senhora com penteado de Miss
e boca vermelha. Sim, cabelão de capa

Clique animal

de revista e bocão é a cara da riqueza.
A galera com piercing no nariz, roupas
pretas e cabelos arrepiados se refestela
de tanto rir enquanto andam juntos em
procissão juvenil. Um grupo de bonitões
divide a pequena mesa do café e solta
risadas gostosas ouvindo as histórias que
o engravatado conta em tom de segredo.
Os morros repousam e a todos protegem,
mesmo com a iminência de que um dia
possam descer, de novo, e causarDutra
tragédia. Uma pequena fila aguarda
para comprar seu sorvete de casquinha
da máquina, os que já compraram se

lambuzam balançando os pés nas cadeiras
de plástico azul. Gosto desse conjunto
diário de símbolos pitorescos. Sinto falta
quando não os vejo.
A cidade pulsa, vibra freneticamente.
Colorida e viva Jaraguá do Sul se

configura num grande panorama
de confusões. O movimento diário e

invisível diante dos olhos. Os símbolos
das cidades nos sequestram todos os

dias, nos formatam para os padrões
que moldam o cotidiano urbano e, sem

perceber, fazemos parte do conjunto de

sons, perfumes, cores, imagens. A carga
simbólica dos caminhos que percorremos
todos os dias, das esquinas que
dobramos, das pessoas que encontramos
é grande, torna-se sólida, atrai nossos
sentidos. Num de seus poemas Baudelaire
diz que "O homem é uma criança
perdida nas florestas de símbolos".
Somos crianças e mesmo que estejamos
perdidos, ainda assim, estaremos
protegidos porque a cidade nos abraça, é
nossa floresta de símbolos diários.
Todo dia é assim quando começa o fim
do dia. Os batimentos dos corações .

jaraguaenses diminuem um pouco. Os

engarrafamentos já imitam as grandes
metrópoles. As melhores da Antena 1.

Saudades da antiga Academia. Temos
carros japoneses agora. Tento não me

perder, mas sei que estou numa floresta
selvagem cercada de morros.

FOLGA Os lindos cachorrinhos Lobinho e Bolinha na

maior amizade. O clique é de Chilipinha Morbis
DESAPARECIDO Então o aniversário chegou. Mas o
aniversariante não aparece há três meses. Hoje é (ou seria)
o décimo aniversário do Bibo. A família gostaria pelo menos

de saber se ele está bem. Saudades. Contatos: Nátália Koch

(8836-4486), Mirela (3275-4363) oujHti'f,y ���36-3982).� I

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

·VARlEDADES
QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

Aniversariantes

28/8
Adriane Marli Wienin Wudtke
Ariane Kamzler
Arno Fagundes
Asta Georg
Augusto Henrique Bruch
Daiane Kanigqski
Daniela C. Hess
Daniele A. Pedrotti

David de souza

Evanilda T. P. Vieira
Fabiane Kahn
Gabriel Kuhn
Gisele Tílmann
Guido G. Muller
Heloisa Camily Rasweiler
Hilário Tecilla
Iraci Stedile

Ingomar Volkmann
João V. Chuiko
Johann M. Konele

Leia Gisseler
Leonardo L. Odriazny
Mareio Bittencõurt
Marili Strutz
Marina K. Kinas
Michele Vieira da Rosa
Micheli de Carvalho
Neimar Jurck
Nelzi Toni

Nilton Pedri
Osmar Koepp
Oswaldo Fodi
Samuel M. Barreto
Teodoro Ruda
Vinicius Bublitz
Walter J. Paupitz
Zeanilda Ludwichah

Paula Fernandes - Cantora
• Jason Priestley - Ator
• Jack Black- Ator e músico

Curiosidade
28 de agosto ...

... é o 2400 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 125 para acabar
o ano. Dia do Bancário.
Dia da Avicultura. Dia
Nacional do Voluntariado.
Santos do dia: Santo

Agostinho de Hipona, São
Fortunato e Nossa Senhora
da Consolação. 1941-
Entra no ar o primeiro
programa noticioso do
rádio brasileiro, Repórter
Esso. Fonte: Wikipedià
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Monitor portátil
Depois da che

gada do re

cém-nascido, para
os pais, dormir'
uma noite total
mente tranquila
de sono não é tão

simples assim.
Essa preocupação
se dá principal
mente nos primei
ros dias e meses de vida do bebê, fase em que os cuida
dos são redobrados e o cansaço do dia a dia é evidente.
Pensando nisso a empresa Adkits Brasil trará a Snuza
Hero - um produto inovador, fabricado na África do Sul.
O produto funcioná como um monitor de movimento
móvel e portátil para auxiliar na supervisão do bebê es

pecialmente durante o soninho da noite, que costuma

ser mais longo. Simples de usar, o aparelho fica preso
de forma delicada, com um clipe preso a fralda sobre a

,

barriguinha da criança paramonitorar seus movimentos
respiratórios. Atua como um sensor que é ativado com

um silencioso e sensível toque vibratório, caso não seja
detectado nenhum movimento do bebê no intervalo de

15 segundos. O produto é indicado para crianças de o a 1

ano de idade. Portátil, funciona com bateria e estará dis

ponível a partir de R$ 499,00 com distribuição daAdkits
Brasil. Mais em adkitsbrasil.com.br

Sua casa vai ficar
"smurfofinha"

o novo filme Os Smurfs 2 está fazendo o maior suces
so! A Sunny Brinquedos lançauma linha de produtos para
quem quer levar os personagens para casa.

A coleção traz figuras em vinil, com pacotes de um e

dois personagens.
Tem também a versão dos Smurfs fofinhos em pelúcia

antialérgica, que é um dos destaques da coleção.
A Smurfette Fashion DoU é para as meninas que ado

ram bonecas. A azulzinha loira vem acompanhada de vá
rias peças de roupas, para ocasiões diferentes, é só escolher
quallook usar. E ainda vem com um pente para criar pen
teados criativos e modernos.

E por último as Microvilas Smurfs, que formam o legí
timo reino em um tamanho superespecial. Para a vila ficar
ainda maior, é só colocar o Moinho, que vem com mais
miniaturas.ou adicionar mais vilas. Mais informações em
sunnybrinquedos.com.br.

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

• Diferentes formas de esperar
Cinco casais lidam com a experiência de tomarem-se pais
de formas muito distintas na comédia O que esperar quando
você está esperando. O filme é uma comédia inspirada no

best-seller de mesmo nome da autora Heidi. O livro já vendeu
35 milhões de exemplares e é considerado a Bíblia para os

futuros pais. O filme é estrelado por Jennifer Lopez, Rodrigo
Santoro, Elizabeth Banks, Ben Falcone, Brooklyn Decker, Anna
Kendrick ,Chace Crawford, Cameron Diaz e Matthew Morrison. .

Para assistir com a família

• Culturas diferentes, fofuras iguais
O documentário Bebês acompanha o primeiro ano de vida de quatro crianças de
diferentes lugares do mundo. Ponjiao é um nenê de uma tribo da Namíbia, Bayarjargal
vive em uma tenda na Mongólia, Mari mora em um arranha-céu em Tóquio, no Japão,
e Hatite é de São Francisco, nos Estados Unidos. As diferenças culturais na criação das

crianças ficam evidentes na obra, apesar de alguns acontecimentos serem universais
nos primeiros meses de um ser humano.

• A família que nasceu de repente
Juntos pelo acaso conta a história da banqueteira Holly Berenson (Katherine Heigl)
e o coordenador de esportes Eric Messer (Josh Duhamel) nunca se deram bem, apesar
de conviverem constantemente por serem padrinhos de Sophie, filha da melhor amiga
de Holly e do melhor amigo de Eric. Porém, após a morte do casal de amigos em um

acidente de carro, eles descobrem que foram nomeados os guardiões legais de Sophie.
Pela afilhada, eles irão tentar conciliar as carreiras e a vida social com a nova família.

• A mãe malabarista

Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) se divide entre a carreira de executiva, o marido,
o arquiteta Richard (Greg Kinnear), e os dois filhos: uma menina de seis anos e

um bebê, na comédia Não sei como ela consegue. Conciliar todas essas atividades
não é fácil para Kate e fica quase impossível quando ela inicia um novo projeto no
trabalho que implica em frequentes viagens. Essa mudança pode desequilibrar todo
o malabarismo que Kate tem feito para equilibrar família e carreira.

• A gravidez na adolescência

Após ter a sua primeira transa, a adolescente Juno ( Ellen Page) descobre que está grávida
do amigo Bleeker (Michael Cera), no filme Juno. Com o apoio do pai e da madrasta, ajovem
decide que irá dar seu filho para a adoção e se dedica a encontrar os pais ideais antes que
o bebê nasça. Ela conhece o casal Mark e Vanessa (Jason Bateman e Jennifer Gamer) que
parecem ser os pais certos, porém imprevistos ainda irão ocorrer durante a gravidez de Juno.

• Uma família no limite

Em Uma prova de amor, desde os primeiros anos de vida a adolescente Kate

(Sofia Vassilieva), 15 anos, convive com a leucemia. Para combater a doença,
seus pais (interpretados por Cameron Diaz e Jason Patric), que já tinham um

menino, decidiram ter uma filha de proveta. Aos 11 anos, a caçula já passou
por diversos procedimentos para ajudar a irmã e agora terá que enfrentar o mais

agressivo deles: doar um rim. Porém, ela decide entrar na justiça para conseguir a
emancipação médica dos pais e, assim, poder decidir o que fazer com seu corpo.

• Criando um psicopata
O filme Precisamos falar sobre o Kevin é baseado no livro de mesmo

nome do autor Lionel Shriver. Kevin é um adolescente americano
de 16 anos, que cometeu uma chacina em uma escola. Após a

tragédia, ii mãe do jovem, Eva (Tilda Swinton), reexamina sua

trajetória a fim de entender o que saiu errado na criação do filho.
Portanto, o filme volta ao passado e mostra a vida de Kevin desde
o nascimento, as dificuldades enfrentadas por Eva e pelo marido
(interpretado por Ezra Muller) em lidar com o filho. Fonte: Bebê.com
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super quarta-feira, dia 28 de
agosto de 2013. Dia dos Ban
cários. Também é dia inter
nacional de cheirar pescoço e

ficar agarradinho com quem se

gosta. Pois sempre é bom estar

com alguém. Aliás, sorte daque
le que tem alguém para abraçar,
beijar e amarmuito! Vamos que
vamos à coluna, que está as

sim oh ... Cheinha de novidades
e super astral positivo. Antes,
aquela frase bem legal pra você
refletir: "a alegria está na luta,
na tentativa, no sofrimento en

volvido e não na vitoria propria
mente dita" (Mahatma Gandhi).

Futsal
Sexta-feira, o empresário,

Nivan Correia, presidente do

grupo Correia, aterrissa em Ja

raguá do Sul. Vem prestigiar o
camarote da Revista Nossa e

conferir o jogo entre CSM/Pré
Fábrica/Mannes X Concórdia.
AArena vai lotar.

DemoVia
o meu amigo, o cantor, Jean

Sales, líder do Demo Via, está
preparando um grande tribu
to ao Legião Urbana para a 13a
Feijoada do Moa. Uma coletâ
nea com músicas que eterniza
ram o cantorRenato Russo, que
chegou a ser o maior vendedor
de discos no Brasil. Vai perder?

Cerveja
!Caiser ex c/12 350 mi

CLEITON METZGER

DESTAQUE O amigo e diretor da Vinícola Grando,
Guilherme Grando e sua Fernanda, em noite concorrida,
no Restaurante Irish Pub, em Corupá

MAURICIO HERMANN

l'
Amm Kalico Lehmann e sua filha Rachel comandam

.

a noite de rock, sábado, no Restaurante Lehmann's

3370-3242

Came$uína
com pele e osso

49'9kg,

Café damanhã
Amanhã, quando o reló

gio bater 8h30, vai rolar, no
Auditório do Sesi, um con

corrido café da manhã com

o vice-presidente da Fiesc -

região de Jaraguá do Sul, Sr.
Célio Bayer, e press da nossa

região. Na ocasião ocorrerá
também uma importante pa
lestra com o colunista, Clau-

, dio Prisco Paraíso. De nada!

Niverdo
Dinor

Hoje, mais uma pessoa que
sou fã de carteirinha estreia
idade nova. Estou falando do.

empresário, Dinor Dalmoro,
o comandante do Supermer-.
cado Brasão. Figura cio bem,
bom pai de família, sempre
pronto para ajudar o próximo
e um ótimo amigo. Certamente
sua legião de admiradores irá

abraçá-lo e lhe<desejar muita
, saúde e a felicidade plena, pois
é isso que ele merece. Para

béns, brother!

Templo
do Rocl{

No sábado, sob comando
da banda Os Velhos, rola, no
Restaurante Lehmann's, a fes
ta Templo do Rock. Uma nóite

imperdível. O convite é R$ 20

e a festa começa às 21 horas.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Jefferson e Renata Godoy
Malgarim estão felizes da
vida-aguardando, ansiosos,
a chegada da cegonha, que

trará mais uma menina. Ela se

chamará Nicole. Fará companhia
para a gatinha Eduarda,

minha futura nora. Hehehe .....

Parabéns, amigos, e que Deus

abençoe esta bela e feliz família.

• • •

Quem esqueceu ainda está em

tempo de se desculpar. Elenita
Paes foi a grande aniversariante

de ontem. Liguem! Ela vai
adorar saber que foi lembrada.

Parabéns!

. . .: ..

o hoje o grande mestre dos
bruxos, Neni Junkes, reabre o

famoso Lico Bar. A casa vem

todinha repaginada é com mil
novidades. Vale conferir.

Todo dia uma
Viajando pela rede, vi nojor

nal Daily Mail, do Reino Unido,
que pessoas que fazem sexo pelo
menos quatro vezes por semana
recebem-salário maior do que as

que não têm vida sexual ativa.
Quem realizou a pesquisa foi a

Arglia Ruskin University. Fala
sério! Se fosse verdade eu esta

ria emprestando dinheiro para
muita gente. Sorry!

Pizza
A Pizzaria Rainha oferece

deliciosas pizzas à lenha para
quem gosta de .apreciar uma boa
massa. E de segunda a quinta '

tem preço único para todos os

sabores. Muito bom!

A amizade consiste em

esquecer o que se dá e

lembrar o que se recebe.

Alexandre Dumas

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

Ouetal? Bom demais
A partir de hoje o primeiro lote de ingressos

para a 13a Feijoada do Moa, que rola dia 26 de ou

tubro, estarão à venda. Serão apenas 150 convites,
ao preço de R$ 35. E o que é melhor: além de ga
nhar o passaporte para saborear a melhor feijoada
do sul do rnundo e curtir os shows do Dazaranha,
Dexterz, Demo Via e Jian & Marcelo, participará
do sorteio de uma moto elétrica semi nova da Ka
zinski. Vai perder? Local para compra somente na

Jaime Motos. Mais informações no 3370-9000.

Tem buxixo correndo em um badalado
consultório da urbe sorriso. Amorena é linda
e anda nomaior chamego com um gatão que
se consulta na clínica. Fazem o tipo discreto,
com papinho ao pé do ouvido e troca de olha
res 43. Mas todos já têm certeza: estão na

morando. Ele é bem mais novo, mas formam
um belo casal.Estamos torcendo por eles! Em

Jaraguá tudo se sabe. Sr. Bruno, uma bem ge
lada na mesa 12, por favor!?
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• A Liga, famoso projeto que
acompanha quatro top DJs e faz
suas apresentações mascarados,
satirizando personalidades da política
e do shaw business, um dos maiores
sucesso da atualidade, é presença dia
6 de setembro, na Epic.

.. Faça sempre o melhor que puder. Seja
sempre o melhor que puder. O resultado
virá na proporção do-seu esforço.

.. Paula Pereira, a Rainha do

Baependi, será uma das modelos que
desfilará a grife Elô dia 26 de outubro,
na 13ª Feijoada do Moa .

PRESENÇA O
meu amigo Cesar
Silva -e a esposa
Raquel, em noite
de homenagens
no Baependi

.. Na sexta-feira, a Upper Floor
movimenta aquele- sertanejo com o

cantor Leonardo Girardi e um pagode
dos bons com o Grupo Atitude.

Agende. .. Com essa, fui!

• Não maltrate os animais. (
i
I

I
j
1
J

Consulte nossos

CORRETORES
pere meis infofmãçÕ9S.

CAI A
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Tirinhas

Piadas
As mulheres e a contabilidade

A solteira é crédito
A casada é débito
A cunhada é ... previsão para devedores duvidosos
A bonita é ... lançamento certo
A feia é ... estorno
A feia e rica é ... conta de compensação
A bonita e rica é ... lucro certo

A vizinha é ... ações de outras companhias
As que fazem operações plásticas são ... obras e benfeitorias
As gestantes são ... obras em andamento
As que não são solteiras, casadas ou viúvas ... contas a classificar
A sogra pode ser classificada em: prejuízo acumulado ou contas a pagar.

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Le endado-
106 níin - Censura: 10 anos - � 4h40, 17h, 19h1 0,21 h20

ARCOPLEX 2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre -

13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30
ARCOPLEX3
• Minha Mãe é Uma Peça - Nacional - 85 min - Censura: 12 anos -

14:10, 16:00, 17:50, 19:40
• Wolverine: Imortal - Ação - Legelidado - 128 min - éensura: 12 anos - 21 h30

JOINVILLE
I GNC GARTEN
• Percy 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 19:50 21 :50 - LEG - Comédia
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - 14:10 16:50 19:2022:00 - LEG - Fantasia
• O Concurso - 19:3021 :15 - NAC - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10 15:15 17:20 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 13:40 18:4521 :20 - LEG
• Wolverine: Imortal 16:1 O - lEG - Ação
• Os Smurfs 2 - 14:20 16:40 - 3D . DUB - Comédia
• Círculo de Fogo 21 :40 - 3D . LEG - Ação
• Círculo de Fogo 19:00 - 3D . DUB - Ação
I GNC MUELLER
• Os Smurfs 2 - 13:45 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 19:00 - 3D DUB - Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 21 :30 . 3D - LEG Aventura
• Wolverine: Imortal - 17:00 19:30 22:00 - DUB - Ação
'.Os Smurfs 2 - noo 15:00 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:30 16:45 19:15 21 :45 - DUB - Aventura
• 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.
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Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

o frio continua
com geada
Quarta e quinta-feira: Tempo
seco e ensolarado em se,
com nevoeiros ao amanhecer.

Temperatura baixa, negativa nas

áreas altas do Estado com geada.
Durante o dia, temperatura
em gradativa elevação.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: soe
MÁX: 21°e

Parcialmente
Nublado

SEXTA
MíN: 11°e
MÁX: 22°e

jI;"'<
Y'

In�tável

Nublado

LUAS
�• NOVA

) J'
6/8 Chuvoso

.CRESCENTE 14/8 SÁBADO ..fj CHEIA 20/8 MíN: 14°e

• MINGUANTE 28/8 MÁX: 25°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Escrever de modo ininteligível
2. Uma forma de abreviar o nome do quarto mês do

calendário / (IngL) A banana quando cortada ao

comprido, coberta por bolas de sorvete e guarneci
da com caldas, frutas, castanhas moídas etc.

3. O cineasta espanhol Buiíuel (1900-1983), de "O Cão
Andaluz" j O famoso teatro da PUC de São Pauto

4. Marcar presença! O ator Stulbach
5. Mamíferd desdentado cuja carne é muito apreciada, -

5
comparável à da galinha

6. Corroer / Sem demora
7. Desenterrar um cadáver
8. Nome tupi da gaivota / Salvo, exceto
9. Local pouco iluminado
10. Gostar muito de / Elemento de composição: me

tade
11. Modalidade de serviço telegráfico, hoje em desuso

/ (Matem.) Símbolo de. tangente
12. (Pop_) Intermediário na compra e venda de drogas
13. Em lugar posterior / Ajuda ou auxílio prestado a uma

pessoa que se acha em perigo ou em necessidade.

VERTICAIS
t, Pequena lâmina com orifícios que se adapta a por-

tas, cónfessionários etc., para ver de dentro para 13

fora / Pequeno barco antigo, munido de um esporão
2. Aproveitar com exagero / (ReI.) O apóstolo que

convenceu-se da ressurreição de Cristo somente

depois de ter tocado Seu. corpo e Suas chagas
3. O ator e diretor Sérgio, do cinema, teatro e TV / Fazer

absorver por aspiração
4. Voto que se faz a alguém que espirra / Escuridão

absoluta
5. Iniciais do apresentador de TV Sílvio / Brigar / O

nome da 19a consoante do nosso alfabeto \

6. Comissão Pastoral da Terra I Cogumelos subterrâne
os, comestíveis pelo sabor e pelo aroma agradáveis

7. Avalancha/ Tecido de algodão, quente, semelhante a

uma flanela grossa
8. (Pop.) Cheia de grana / Indígena de tribo indígena

caraíba da bacia do alto Xingu
9. Passarinho do porte de um tico-tico, das matas das

serras do Mar e da Mantiqueira, também chamado
estalador.
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Atitudes que impedem
você de termais tempo

FONTE
a Não aproveitar o tempo que parece inútil:

o trânsito está caótico em muitas cidades brasileiras. Temos
.

também diversosmomentos de esperaem clientes, consultórios,
filas, etc. Enfim, possuímos tempo de sobra em que, teoricamen
te. não poderíamos fazer nada, mas se pararmos para pensar ele

pode ser muito útil. Aproveíte todos esses momentos. No
carro, por exemplo, você pode comprar áudio-livros,

CDs de curso de inglês, espanholou até mesmo
baixar o MP3 de vídeo-aulas que você ia ver

pela Internet para ouvir no carro. Você

pode andar com um caderninho ou

tablet e na sala de espera do médi
co começar a rascunhar os pas
sos do seu objetivo.

Associação Brasileira de Recursos Humanos

Muitas vezes temos uma percepção adversa do tempo, seja por
que tudo passou rápido demais ou porque não conseguimos

realizar todas as nossas tarefas. Mudar esse cenário não é uma

tarefa impossível, é preciso fazer uma análise de tudo que está
nos atrapalhando e elaborar um planejamento paramelho
rar estes pontos. Podemos, muitas vezes, acabar o dia
com uma percepção adversa do tempo, seja por
que tudo passou rápido demais ou porque não

conseguimos realizar todas as nossas tarefas,
Isso pode ser um reflexo de que perde-
mos o controle, o que prejudica nossa
gestão do tempo. Mudar esse cená
rio não é uma tarefa impossível, é
preciso fazer uma análise de tudo

que está nos atrapalhando e ela
borar um planejamento para
melhorar estes pontos. Para

ajudar você a administrar o seu

dia, cinco atos a seguir ajudam a

agravar a falta de tempo:

ePlanejar
demais:
Quem planeja demais
acaba perdendo a fle
xibilidade, a esponta
neidade e a liberdade.

Planejar é fundamen
tal, essencial e algo
que você deve fazer

constantemente, porém
se você lota sua agenda,

se não tiver antecipação de
eventos, se não deixar bura

cos para você ou para urgên-
.. das, isso vai te prejudicar mais
cedo ou mais tarde. Um exemplo

clássico pode ser observado quando
a pessoa fica o dia inteiro em reuniões,

mas tinha planejado também umas seis ta
refas para fazer. Em que horário ela irá fazer isso? Vai

roubar tempo pessoal? Um dia ou outro tudo bem, o pro
blema é quando isso se toma um hábito. Planeje, mas com bastante

consciência das suas capacidades de execução e de equilíbrio.

�Achar que não tem tempo:
Tudo é uma questão de percepção em

nosso cérebro. Se ficar alardeando para
todo mundo que está correndo, que não
tem tempo ou que vive estressado, esse
será seu padrão de realidade. Se você quer
começar a ter mais tempo, mude primeiro a

forma como expressa isso no seu dia a dia. Você

perceberá que tem tempo sim, mas não enxerga por
que acaba se bloqueando. Experimente durante os próxi-
mos dez dias, mudar o discurso e observar com mais proprieda
de os momentos que tem para você.

e Não ter tempo para você: Se não tenho tempo para nada,
como posso ter tempo para mim? Essa é a questão. Se você não se

colocar na sua agenda, o que vai acontecer é que a energia, a disposi-
ção e a motivação que você possui serão drenadas. A consequência disso
é a perda de foco, produtividade e concentração para executar as atividades
diárias. Quando estiver mais esgotado e cheio de atividades, acrescente em

sua agenda algo que só você pode fazer pelo seu bem-estar: um esporte,
um hobby, uma meditação, um filme, etc.

Sempre temos algum tempo que parece

desperdiçado. Precisamos começar a observar
e encaixar algo produtivo neles. Portanto,

planeje o necessário, separe tempo para
você, tenha uma vida saudável e aproveite

todos os momentos. Tenha tempo para
realizar suas tarefas e para aproveitar a vida.

@ Errar .na água e na alimentação: Tomar mais
água ao longo do dia ajuda na sua concentração, no seu foco e

execução. A quantidade ideal varia de acordo com a necessidade

específica de cada indivíduo, afinal, até água em excesso faz mal.
o Outra questão é a alimentação. Aquela história de comer de três em
três horas'realmente é muito funcional, ajuda tanto quanto a água. Se não acre-
dita faça um teste: durante dez dias, deixe uma garrafa de água e algo saudável para comer
ao 10I1go do expediente. Veja a diferença de ter esse bom hábito e de não tê-lo.
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'� saídamágica"
Muitos de nós queremos encontrar uma saída mágica para nossos proble

mas. Em vez de enfrentarmos a dura verdade de que somos os únicos respon
sáveis por resolvê-los, ficamos buscando uma saída mágica, milagrosa, que
aconteça independentemente de nosso esforço. E com isso, muitas vezes, au

mentamos o problema deixando-o crescer até o ponto do desespero.
Conheço pessoas que querem resolver seus problemas culpando outras

pessoas. Colocam em suas mentes que os outros é que foram os responsáveis
e, portanto devem resolvê-los e não elas mesmas. Às vezes cometemos erros

(pequenos ou grandes) que trarão consequências muitos anos depois. Às vezes,
mesmo por omissão nossa, criamos problemas que agora nos atormentam e,
em vez, de enfrentá-los -com a consciência de que erramos, ficamos com raiva
de nós mesmos e novamente buscamos uma saída mágica. 'fllguém vai ter que

pagar por isso"me disse uma empresária ao se deparar com problemas que ela
mesma criou no passado.

Ocorre também que pessoas em quem muito confiamos nos traem. Quantos
empresários são vítimas de empregados desonestos em quem depositavam to

tal confiança?Quantos empregados também se veem abandonadosporpatrões
numa hora de extrema necessidade? Quantas pessoas que se diziam nossas

amigas de repente mostram sua verdadeira face de falsidade?
O que fazer? Novamente não esperar nenhuma saída mágica. É enfrentar a

verdade da vida e assumir a realidade de que teremos, muitas vezes que reco

meçar; trabalhar dobrado, rever nossos antigos planos. E tudo isso sem jogar a
toalha, sem perder a crença no ser humano, sem perder o entusiasmo pela vida,
pois como dizia Churchill, "sucesso é a habilidade de passar defracasso em fra
casso sem perder o entusiasmo': E é nessas horas que você irá descobrir que o

seu Deus estará sempre ao seu lado e muitas vezes só Ele estará disponível para
lhe ouvir e lhe darforças para continuar lutando.

Esqueça as saídas mágicas. Assuma seus erros e recomece, sem perder o

entusiasmo.

Pense nisso. Sucesso!

,>

Curso técnico
ou tecnólogo?

FONTE

Terra/ClickCarreira

Com o crescimento da demanda por mão
de obra qualificada no Brasil, frequentar eur-

• Curso de nível médio

• Duração: entre 1 ano e meio
e dois anos

• Voltados para quem já concluiu o
Ensino Médio, está cursando o 2º

ano (para cursos com duração de 24
meses) ou cursando o 3º ano (para
cursos com duração de 18 meses)

'. Não énecessário fazer vestibular

Vantagens do curso técnico:
O diretor do TECPUC, professor Maurício

Ribeiro destaca que os cursos técnicos são

uma excelente oportunidade tanto para jovens
quanto para aqueles profissionais mais expe
rientes, que já estão trabalhando, mas querem
buscar uma nova qualificação para mudar de
área. "Os alunos contam com matérias especí
ficas do curso escolhido e facadas no exercício

Sobre o TECPUC
o TECPUC, centro de educação profíssionàl

do Grupo Marista, oferece há mais de 20 anos

cursos técnicos e integrados ao ensino médio.
Com sede em Curitiba, tem atuação em outras

cidades do Paraná e Santa Catarina - Cascavel,

.Ousar é preciso!
FONTE

VocêS/A

No mundo dos negócios, o pro
fissional que não ousa, não é visto.

Arriscar exige muita obstinação,
planejamento, e claro, conhecimen
to do passo a ser dado. As empre
sas vem incentivando seus profis
sionais a terem uma mentalidade
de trabalho inovadora e corajosa,
fundamental para obter sucesso

em mercados que passam por mui
tas e rápidas mudanças. Ousadia
significa para as organizações,
funcionários comprometidos com

os objetivos das corporações.
Especialistas afirmam que como

o mercado está muito aquecido,
com uma guerra por bons profis
sionais, este é um bom momento

para ousar na carreira. Aquele que
demonstra estar aberto e disponí-

2

vel é visto com bons olhos e certa

mente terá uma boa oportunidade.
As empresas valorizam profissionais
que se arriscam, aceitam o novo e

enfrentam mudanças. Não apenas

porque essas pessoas ajudam a cor

poração a, resolver problemas, mas
porque elas mostram que sempre
estarão prontas para passar por
transformações e paraarriscar; Se o

profissional demonstra naturalmen
te que está disposto amudar, a orga
nização sabe que ele poderá ajudá
Ia a chegar a resultados melhores.
A disposição para enfrentar de

safios também acelera o apren
dizado e proporciona ao pro-'
fissional mais confiança para

avançar na carreira - o que é
bom para ele e para os negócios.
Um dos aspectos da autonomia é a

liberdade para tomar decisões sem

depender de. aprovação ou amparo
de outras pessoas. É justamente nes

se contexto que a ousadia encontra

espaço para ser exercida .corn mais

tranquilidade, em um momento de
tomada de decisâo, a sensação de

responsabilidade é importante.
O profissional só pode ser ou

sado se estiver seguro o suficiente
do caminho a seguir e tiver cla
reza dos riscos caso a escolha es

teja errada. As decisões devem
ser tomadas tendo como base to

das as informações disponíveis.
Se o comum é não assumir risco, o
resultado será semelhante aos an

teriores. Ao mudar o hábito, você
se sentirá mais seguro para ousar

cada vez mais e mostrar à e.mpresa
que está disposto a ajudá-Ia a cres

cer. Isso trará resultados para a sua

carreira e para os negócios.

sos que preparam mais rapidamente para o

mercado de trabalho tornou-se um diferen
ciaI importante para quem quer aproveitar o
bom rriomento da economia.

Nesse cenário, cursos técnicos e tecnólogos
são excelentes opções. Note algumas diferenças:

• Curso de nível superior
• Duração: entre dois anos emeio e

três anos e meio

• Voltados para quem já concluiu o

Ensino Médio

• Exige aprovação no vestibular

da profissão, fazendo com que se diferenciem
da concorrência no mercado de trabalho".

Os cursos técnicos possuem método
logia de ensino que- orienta e prepara o

estudante para desenvolver habilidades e

competências, privilegiando- a iniciativa, o

empreendedorismo, a flexibilidade, a ética e

as qualidades para a formação técnica.

Maríngá, Ponta Grossa e Jaraguá do Sul. Refe-
'

rência em qualificação profissional o TECPUC
oferece 26 opções de cursos técnicos, cursos
de extensão e livres. Outras informações, aces
se: www.tecpuc.com.br

Ao mudar o hábito, você se sentirá mais seguro para
ousar cada vez mais e mostrar que está disposto a crescer
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Formação

Bons lídere
00 os ode

Há profissionais que sabem,
por intuição, como se portar e
como conduzir outras pessoas

FONTE

ABRH

Ser chefe é fácil: basta mandar e amedrontar

quem não estiver alinhado com suas ideias.

Todos conhecem intuitivamente a diferença en
tre um chefe e um líder, desses capazes de pedir
que você fique além do expediente para concluir
uma tarefa e você ... fica, por entender a impor
tância do pedido e por se sentir estimulado a

dar sua contribuição para determinado projeto.
É claro que há líderes natos, que sabem por intui

ção como se portar e como conduzir outras pes
soas. Porém, especialistas dizem que é possível
aprender a liderar por meio de práticas desen

volvidas ao longo do tempo. Veja 13 atitudes

para se conseguir uma liderança estável:

,..,

sao

hefes

• 1 - Ter consciência de que líder também erra

Uma das premissas do mundo dos negócios é que os maiores resultados provêm
de grandes riscos. Assim, liderar uma empresa implica necessariamente em arriscar-se,
ou seja, lidar com a possibilidade de não dar certo. Para obter uma liderança estável,
quem está no comando precisa ter a consciência de que em algum momento vai errar

e deve estar pronto para tomar uma atitude quando isso acontecer.

• 2 - Ser empático
É' consenso entre os especialistas que uma liderança estável depende de quanto o líder

conhece quem ele lidera. E, para isso, ser empático é fundamental. Ele precisa se colocar

no lugar de pessoas que enfrentam o que ele não enfrenta. Não quer dizer que terá que
concordar com tudo que o outro faz, ou ceder sempre, mas assim ele poderá argumentar.

• 3 - Ter autoconhecimento
Para saber entender as necessidades do outro, é preciso conhecer bem a

si mesmo. O líder tem que ser consciente do profissional que ele é para
poder executar ações que favoreçam a empresa.

• 4 - Estar atento às expectativas do grupo
A liderança se caracteriza pela capacidade de superar as expectativas do grupo. Para

conseguir isso, é preciso estar atento e saber reconhecer quais são essas expectativas.

• 5 - Partilhar informações
Um time conduzido às cegas não dá resultados. Quanto mais os funcionários de uma
empresa souberem o que acontece dentro dela, mais eficientes eles serão. A sensação de

exclusividade, de saber tudo, não é interessante para quem lidera. Quanto mais o líder

delegar e compartilhar informações, mais respeitado ele será. As pessoas precisam saber para
onde estão indo. O líder tem que compartilhar as informações que embasam suas decísões.:

• 6 - Estar em constante processo de prendiz gem
Líder parado no tempo não é líder. Quem está no comando precisa manter o
grupo sempre alimentado de novidades. É muito importante estar em uma educação
continuada, demostrar que está sempre pesquisando, estudando e inovando.

• 7 - Não tratar todo mundo igualmente
Um bom líder não é aquele que define uma maneira única de conduzir todas

as pessoas. Ele precisa identificar quais são as necessidades de cada um e

saber lidar com elas, para fazer a empresa crescer. Um funcionário profissionalmente
imaturo, inseguro, precisa que o líder transmita muita confiança, que o conduza.

Já um profissional que é muito confiante no que faz precisa de liberdade. Um líder

que trata todo mundo igual é injusto.

• 8 - Fazer uma boa gestão do tempo
No mundo dos negócios, as mudanças ocorrem muito rapidamente e

carregam um grau de informação enorme. Um líder eficiente precisa saber

administrar essas mudanças, filtrar o que é importante e tomar atitudes.

• 9 - Saber "definir o futuro"
Não se trata de adivinhação e sim de percepção. Um líder precisa tomar as
decisões mais certas possíveis. Para isso, ele tem de estar atento aos sinais

que indicam o que pode acontecer no futuro. É fazer uma leitura do que está

acontecendo agora para descobrir quais são as tendências.

• 10 - Ser humilde
Um bom líder reconhece a importância de cada pessoa. O inverso disso

é arrogância. O arrogante nãoescuta o outro e, por isso, comete muitos erros.

Quem é arrogante é chefe, não é líder, porque só cria medo e não respeito, e o

medo diminui a produtividade. Pessoas com medo são incapazes.

.11�Prepararsucessores
Líder eficiente é o que não tem medo de perder a função e nem as pessoas.
Ele precisa reconhecer na equipe quem poderão ser os seus sucessores.
É uma tarefa muito difícil, mas cada vez mais necessária.

• 12 - te a "franqueza duc "

Muita gente confunde franqueza com falta de educação. Uma liderança
precisa de "franqueza educada", ir direto ao ponto, mas sem grosserias.
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o que as franquias têm a

aprender com oMcDonald's?
Sessenta e nove milhões de pessoas.

Esse é o número de clientes servidos nos

restaurantes do Mcõonald's a cada dia no

mundo. Para efeito de comparação, se es

tivéssemos falando de um país, ele estaria
entre os 20 mais populosos do mundo, a
frente da França e Inglaterra. Sucessomun
dial, o McDonald's continua em ascensão.

Em 2012, a taxa de crescimento de vendas
anual foi de 3,2% - aparentemente um nú
mero pequeno e pouco empolgante para o

mercado. Porém, crescer ainda mais para
esse gigante do fast food não é tarefa fácil.
O restaurante fechou o ano de 2012 com

34.480 estabelecimentos e suas vendas glo
bais atingiram 27,6 bilhões de dólares.

Essa diminuição do ritmo de cresci-
.

menta dos últimos anos fez com que o

McDonald's fosse ultrapassado em núme
ro de lojas pela americana Subway, rede de
restaurantes 25 anos mais jovem. Estará a
empresa ameaçada pela concorrência de

arquirrivais como Burger King? Ou ainda,
será que a empresa está ficando para trás
devido a entrada de redes de hambúrgueres
menores, mas com "grande apetite'; como
é o caso da americana Five Guys, que já
conta com mais de mil restaurantes e que,
de acordo com a Forbes, já tem outrosmil e

quinhentos em desenvolvimento, passando
a ser a rede de hambúrgueres com o mais

rápido crescimento nosEUA?
A resposta curta e simples é: dificilmen

te. O McDonald's continua sendo um co

losso do franchise e, sem sobra de dúvida,
um modelo de excelência para outrasrre

des do mundo das franquias. Mais de 80%
de sua rede é composta de franquias ou

licenciados. Concorrentes como o Burger
King, segunda maior rede de hambúrgue
fes em número de restaurantes, ainda tem

muito que demonstrar.A rede possui pouco
mais da metade dos restaurantes da rede
McDonald's. O próprio Subway, que pos
suimais restaurantes, atua em suamaioria
compequenas operações.Essas, porsua vez,

normalmente faturam uma fração do que
uma operação tradicional doMcDonald 's.

Não é só pelo seu incrível tamanho que
a empresa dos arcos dourados está em po
sição, de certa forma, confortável no seu

segmento.A empresa não está parada.Ape
sar de um período no qual viu seu modelo
de negócios fragilizar-se e tomar-se alvo
de críticas de vários grupos da sociedade,
desde 2003 as coisas parecem ter voltado
ao rumo. Com uma estratégia que perma
nece firme até os dias de hoje, nomeada de

"plan to win" (algo como plano para ven

cer) o McDonald's vem desenvolvendo seu

modelo de negócios - e aparentemente está
dando certo.

Desde o início deste plano estratégico,
a empresa cresceu suas vendas e lucro ope
racional em todos os anos. A concorrência

.

com certeza incomoda, porém, de acordo

4

com o relatório anual de resultados, em
2012 o Mcõonalâ's conseguiu crescer sua

participação demercado nosprincipaispa
íses em que atua.

A empresa possui um foco global coeso,
baseado em três prioridades de crescimen
to: otimização do menu, modernização da
experiência do consumidor e ampliação
da acessibilidade à marca. Segundo seus

próprios executivos, estes pilares explicam
grande parte da consistência dos resultados
financeiros da empresa. .

Se você frequenta oMcDonald's já deve
ter visto na prática esses pilares em ação
aqui no Brasil. No mundo inteiro a estra

tégia segue a mesma linha. Entretanto, as

particularidades locais também são leva
das em consideração. Nesse ponto, atuar no
sistemadefranquias é um facilitador, uma
vez que as operadores locais colaboram na

definição das táticas a serem implantadas.
Quem pensa que asa de frango frita é

especialidade exclusiva do KFC (rede de
restaurantes a base de frango) engana
se. Na China, o McDonald's oferece a

"iguaria" e tem realizado campanhas de
marketing agressivas, chegando a oferecer
gratuitamente dez mil unidades do pro
duto. Não podemos esquecer também da

torta de feijão doce para sobremesa, mais
uma adição ao menu, bastante apreciada
pelos chineses.

Não precisa ir tão longe para constatar
a estratégia do Mcúonald's em prática. Os
frequentadores devem recordar a cadeira

desconfortável presa ao chão, um convite

para comer rapidamente e deixar o restau

rante.Agora, em seu lugar, cadeiras móveis e
mais confortáveis. Perto de 60% dos restau
rantes ao redor do mundo tiveram seu in

terior remodelado e a expectativa até 2015
é de que 50% dos exteriores sejam também
renovados.

Para ampliar o acesso à marca, inves
timentos na construção de driue-thrus e

quiosques voltados para a rua nas lojas
atuais estão sendo realizados. Dependendo
do caso, mesmo o restaurante sendo uma

franquia, o McDonald's pode colaborar
com a realização do investimento de al

guma forma. Ainda no acesso à marca, o

plano de abertura de restaurantes também
chama atenção. São 1.500 novas unidades
previstas 'para 2013, mais do que quatro
inaugurações por dia, globalmente.

Se essas medidas serão suficientes para
manter a liderança, só o tempo dirá. Uma
coisa é certa: ultrapassar o McDonald

'

s no

seu próprio terreno não é tarefa fácil. A li

ção mais importante, é que a vantagem
competitiva susteniduelou, em bom portu
guês "viverdos louros do passado"é história
velha no campo da administração. Desen
volvimento e aprendizagem contínua são

a nova ordem de mercado e oMcõonald's

parece ter entendido muito bem essa lição.
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Pesquisa

Investir nos

profissionais para
reter talentos

FONTE

Você RU, por Cris Bonini

O capital humano é, cada vez mais, um
bem imensurável para as empresas.

Contar com profissionais especializados,
comprometidos e talentosos faz com que
as companhias se tornem mais competiti
vas no mercado atual, independente da sua
atuação e de seu porte.

Vivemos um período de quase desem

prego zero, que somado à falta de mão de

obra especializada em diversos setores da

economia, resulta em um interesse pelos
grandes talentos no mercado. A concor

rência por um profissional de destaque,
muitas vezes por empresas de ramos de

atuação distintos, faz com que áreas de Re

cursos Humanos tenham que criar meios

de reter os talentos.
O grande desafio das companhias é

mostrar a seus colaboradores que elas não

só querem oferecer as melhores condições
para o dia-a-dia no trabalho, mas também
se preocupam com o bem-estar e desen

volvimento dos profissionais. E isso não é

feito através apenas de discursos motiva

cionais, mas com ações efetivas.
As empresas têm tentado de tudo, des

de proporcionar diversos serviços e bene

fícios adicionais, entre eles academias e

restaurantes internos ou seguro saúde e

de vida, até criar formas de remuneração
variável, incluindo ações da empresa, ofe

recendo, desta forma, bônus garantidos
aos seus colaboradores.

Vem crescendo no mercado outro foco

de benefícios para reter os talentos. Nessa

vertente, as empresas estão investindo em

cursos e treinamentos para os colabora-
,

\

dores. E a forma encontrada pelas compa-
nhias para manter na casa os profissionais
de destaque, visto que muitas vezes eles

não têm recursos financeiros para manter

se atualizados de acordo com as exigências
do trabalho e do próprio mercado. Os cola

boradores em geral ficam satisfeitos, pois

podem ampliar seu próprio rol de habili

dades e oferecê-lo à empresa, além de me

lhorar seus currículos e acumular impor
tantes conhecimentos.

Além disso, essa estratégia não é be

néfica apenas aos profissionais, mas as

vantagens para a empresa também são

inúmeras, tais como: especialização da

mão de obra; melhoria na parte técnica e

comportamental; oferta de estímulo à in

teração entre as equipes e chefias dos se

tores; e mudança na cultura do indivíduo e

da própria companhia.
Não podemos esquecer que, além de

treinamento e capacitação, as empresas
devem garantir também que os colabora

dores tenham desafios e perspectivas pro
fissionais compatíveis com os cursos que
estão fazendo, ou seja, que possam colocar

em prática o que estão aprendendo.
Vale lembrar que é necessário sim ofe

recer um plano de carreira que garanta o

desenvolvimento profissional dos funcioná
rios, estabelecendo novos desafios, além de

permitir a perspectiva de melhores salários

e de possibilidades de ascensão no trabalho.
Neste caso, o grande objetivo é levar à reali

zação pessoal de quem trabalha, o que pode
ser considerado um dos principais fatores

para a retençãode talentos pelas empresas.
Impedir o crescimento de um colaborador

pode levá-lo a procurar novos ares.
.

Como dito, reter um talento é extre

mamente importante nos dias atuais, mas
os gestores também precisam lembrar da

importância de integrar perfeitamente os

funcionários que possuem alto potencial
.com o resto da equipe,influenciando, por-
tanto, na cultura geral da organização.

Cada empresa tem sua particulari
dade e deve adequar suas estratégias da

melhor maneira, mas o valor pessoal dos
colaboradores deve sempre ser destaca

do e tomado como item principal para os

gestores de Recursos Humanos. Talentos

únicos são um ativo e perdê-los represen
ta um impacto negativo.
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Doralice percebe que Quirino ficou triste com a partida de
Nicole. Dionísio manda Castro enganar Hélio, dizendo que irá
levantar o dinheiro que lhe prometeu. Cassiano compra uma

casa para morar com Ester e seus filhos. Mantovani ajuda
Candinho a montar o disco voador. Alberto paga Castro para
não atender mais nenhum chamado de Hélio e pede ao ad

vogado para não contar para Dionísio. Wiliam diz a Doralice

que prefere morar com Quirino, depois da separação dos dois.
Veridiana chega de viagem com Manolo e fica feliz ao ver os

novos eletrodomésticos em sua cozinha, comoradospor Lino.
Alberto observa Ester com um sorriso assustador.

• SANGUE BOM.;. GLOBO· 19H
Plínio e Madá não acreditam na explicação de Malu para

o que aconteceu na Toca do Saci. Amora não gosta de ver

Bento abraçar Giane. Giane defende Fabinho, e Malu pede
para Plínio não denunciá-lo. Bárbara recrimina Amora por ter
ateado fogo na Toca do Saci. Maurício critica Malu por acusar
Amora. Charlene descobre que Wilson paga a escola de Pedri
nho. Lucinda se recusa a passar a noite cuidando de Damáris.
Silvia convida Tina para ser sua secretária. Caio discute sobre
o nome de sua agência. Bento repreende Irene por não acre

ditar que Fabinho tentou matá-lo. Malu simula ter uma prova
contra Amora. Irene discute com Plínio por querer denunciar
Fabinho. Érico fica desanimado para se encontrar com Verôni
ca. Amora procura Bento, que a beija apaixonado.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Ninho insiste para que Paloma vá embora com ele e Pau

linha. Bruno confessa que teme que algo aconteça a Paloma.
Félix pensa em como usar a informação que Jacques lhe deu
sobre Aline. Márcia não deixa AtJlio voltar para casa. Patrícia e

Michel são filmados dentro de um provador. Alejandra vê Bru
no escondido e avisa a Paloma que ela vai se encontrar logo
com Pau linha. Gigi diz que processará Atnio depois que seus

-

VARIEDADES-
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Sangue Bom

Bento abre o jogo com Irene, mas ela não acredita
Bento (Marco Pigossi) passou um sufoco durante o in

cêndio na Toca do Saci e quase morreu. O florista está certo
de que o grande culpado dessa história é Fabinho (Humberto
Carrão), com quem ele deu de cara pronto para atear fogo em
tudo. Quem não está convencida dessa versão é Irene (Debo-

bens forem desbloqueados. Félix tem uma conversa séria com
Pilar sobre César. Bruno perde Paloma de vista. Alejandra leva
a médica ao encontro de Ninho, que avisa que os dois vão
embora do Peru com Paulinha.

• CHIQUllllAS - SBl . 20H30
Ernestina leva os garotos para a sala de Sofia. A zeladora

conta à diretora que os meninos queriam fugir do orfanato.
Mosca, Rafa e Binho avisam que não iriam fugir, queriam ape
nas sair para achar um presente para Mili. Sofia pede para
os meninos se explicarem. Mosca, Rafa e Binho dizem que
conhecem um ferro velho e que talvez encontrassem por lá
um presente para a amiga. Sofia resolve dar um voto de con

fiança aos garotos e deixa que eles saiam do orfanato. No Café
Boutique, Armando reclama do serviço de Clarita. A garota já
não sabe mais o que fazer para contornar a situação. Clarita
perde o controle e Armando diz que ela precisa tratar melhor
seu chefe. No ferro velho, Mosca, Rafa e Binho procuram um

presenta para Mili. Zezinho (Chris Araújo) chega ao local e os

meninos perguntam se o homem tem algo interessante para
trocar com eles. Zezinho diz aos garotos que eles podem ficar
a vontade. Em sua sala, Sofia observa um pingente.

• DONAXEPA - RECORD - 22H
Xepa continua descontrolada no jantar de negócios por

causa da mistura de álcool com remédio. Esmeraldino e

Rosália tentam armar um plano contra a famnia Pantaleão.

Xepa joga angu no rosto de Meg. Dafne se apresenta para os

moradores da vila. Meg fala mal dos filhos de Xepa, deixando
a feirante furiosa. Édison, Rick e Cíntia tomam café e conver

sam sobre Lis. Geni tenta animar Yasmin e a convencer de ir

para a festa da vila. Inocência e Dafne discutem e caem aos

tapas no palco da festa. Meg e Xepa começam uma guerra
de angu. Dois homens armados aparecem na vila e-causam

confusão ao partirem para cima de Esmeraldino. Lis conta a

Édison que Rosália está grávida. Bandidos fazem Rosália e

Esmeraldino de refém e procuram as jóias roubadas. Édison
chora ao saber que Rosália continua mentindo e tentando

enganar a todos. Lis se sensibiliza ao ver Édison chorando.

Meg dá bronca em Lady por causa do bufê.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Babi Rossi nega
gravidez de Olin

Babi Rossi e Olin Batista estão há nove me
ses juntos. E com a saída da gata do "Pânico na
Band", o burburinho sobre uma possível gravi
dez voltou a circular. A ex-panicat se apressou
em desmentir o boato. "Ainda tenho 23 anos.

Quero tudo planejado, quero casar primeiro",
revelou. A loira, que disse não querer "mais tra
balhar de biquini", e está afim de fazer cursos
de teatro. Há cerca de um ano, surgiu o boato
de que os filhos de Eike, Olin e Thor, teriam
sido obrigados a fazer vasectomia e congelar o
sêmen, para evitar algum herdeiro indesejado.

Namorado de Kristen
temhomicídio em ficha

Kristen Stewart já virou a página de
seu falido relacionamento com Robert
Pattinson e até convidou seu novo namo

rado para morar com ela, o ator Lane Gar
rison. Uma fonte assegura que Lane dei
xou o quarto que ocupava, em um hotel, e
se mudou para a casa que a atriz tem em

Los Angeles. Mas o que deixa as pessoas
próximas a Stewart preocupadas são os

antecedentes criminais de Garrison, que
foi acusado de homicídio culposo e ficou

preso por três anos, por dirigir bêbado e

atropelar uma estudante em 2007.

rah Evelyn). Durante uma visita que faz ao novo filho, ela põe
em dúvida a certeza' do florista, já que ele estava desmaiado

quando o fogo começou. Bento fica chateado com a descon

fiança dela. Sentida, Irene vai embora e deixa Bento aos cui
dados de Glória (Yoná Magalhães) e Filipinho (Josafá Filho).

Áries
2013 a 19/4 - Fogo

Apesar de ter facilidade para
expor suas ideias e conversar, pre
cisará ter cuidado éom a distração.
Depois do almoço, terá que dar
duro para vencer a concorrência.
Na paixão, pense antes de falar

para evitar desentendimentos des
riecessários. Cor: laranja.

.,Touro2014 a 2015 - Terra
,

Neste dia, preocupações com

gastos ou com as finanças po
dem atrapalhar seu rendimento
no trabalho. Talvez seja dificil se
concentrar nas tarefas do seu dia a

dia. Ànoite, pode ser que fique di
ficil conversar com quem ama: aja
commais cautela! Cor: roxo.

.Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

Embora conte com a energia
da Lua em seu signo, pode ser

dificil se concentrar na parte da
manhã. Depois do almoço, vai ser
preciso gastar mais energia para
fechar um acordo. Na paquera,
seu charme está em alta, mas evite
temas delicados. Cor: marrom.

IJII' Câncer
'.... 2116a21/7-Água

Não vai faltar disposição para
lutar e melhorar a sua situação
financeira. Mas talvez encontre

dificuldade para fechar acordos ou
lidar com o público. A dois, pode
sentir dificuldade para mostrar-o

que sente. Escolha suas palavras e
evite brigas. Cor: marrom.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

A insegurança pode atrapalhar
seu desempenho no serviço.À tar
de, a concorrência vai aumentar e
pode entrar em disputas com os

colegas. À noite, cuidado com o

que fala, podemagoar gente queri
da. Você e o par podem ter pontos
de vista diferentes. Cor: pink.

lI!i Virgem
Di"" 2318 a 2219 - Terra
i

.

Sua atenção estará focada na

carreira e você vai se esforçar para
mostrar sua competência. Mas
cuidado com esquecimentos ou

distrações.Conflitos e disputadas
podem esgotar sua energia. No ro
mance, nada de relembrar antigos
ressentimentos. Cor: creme.

Libra
2319 a 2211O-Ar

No trabalho, você terá facilida
de para fazer contatos, inclusive
com gente de fora. Mas a falta de
concentração pode atrapalhar seu
desempenho. À noite, alguém que"-

está distante pode deixar saudade.
Mas deixe para entrar em contato

em outro dia. Cor: preto.
..#

.

n·
.

Escorpião
,

. 23110a21111-Água
Hoje, é melhor não baixar a

guarda. Pode ter problemas com

alguém em quem não confia ou

que não conhece direito. À tarde,
pode se cansar ao enfrentar rivais
ou concorrentes. À noite, uma bri
ga ou discussão com quem ama

não está descartada. Cor: laranja.

Sagitário
22111 a21112-Fogo

No serviço, você vai se sairme
lhor trabalhando em equipe. Mas,
de manhã, pode ser dificil se con
centrar. Fique atento(a) para não

esquecer um compromisso. Nos
assuntos do coração, escolha suas

palavras e não fique relembrando

antigasmágoas. Cor: amarelo.

i Capricórnio
22112a2011-Terra

Você estará mais focado(a) no
trabalho, mas talvez tenha dificul
dade para se concentrar. Depois
do almoço, use sua determinação

. para encarar a concorrência. À
noite, evite tocar em assuntos deli
cados. Na paquera, pode ser dificil
mostrar o que sente. Cor: cinza.

Aquário
21/1 a 1812-Ar

Hoje, embora o astral esteja
um pouco tenso, você vai contar
com a sorte para dar a volta por
cima. De manhã, cuidado para
não se distrair com facilidade. À
noite, seu magnetismo estará em

alta, mas cuidado com mal-enten
didos com quem ama. Cor: cinza.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Talvez seja dificil se concentrar
nas tarefas na parte da manhã. À
tarde, terá que se esforçar mais
para vencer a concorrência. Mas
terá garra e disposição no traba
lho. À noite, a relação a dois pede
cuidado: pode ser dificil mostrar o
que sente: Cor: marrom.
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HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Instituído o Código dePosturas
A Lei n.? 18, de 28 de agosto de 1948 instituiu

o Código de Posturas Municipais. Dentre as normas

podemos citar:
- são consideradas públicas as ruas com mais de

dez moradores;
- não é permitida a colocação de materiais de

construção ou outros na via pública de modo a pre
judicar o trânsito;

- os carroceiros e cocheiros guiarão seus veículos
sentados na boleia, não podendo entregar os mes

mos aos menores de 16 anos;
- é proibido embrulhar gêneros alimentícios em

papel jornal ou outro já usado;
- é proibido abater gado doente ou cansado;
- não se permitirá, à noíte.,e onde quer que seja, a

perturbação do sossego público, com altos falantes, rá
. dios, buzinas, cantorias ou discussões;

- é proibido dar tiros dentro da cidade e bem as
, sim soltar foguetes sem prévia licença da autoridade
competente.

Este código foi atualizado, sendo aprovada nova

redação pela Lei n? 1182 de 1988.
.'

Núcleo Colonial
Barão doRioBranco

Em 1907 foi criado pelo governo federal o Núcleo
Rio Branco, cujos lotes começaram a ser demarcados
somente em 1911, desmembrados do Domínio Dona
Francisca. Um total de 19810tes rurais foram demar
cados, além de local para a sede do empreendimento,
escola, correio, capela.A ocupação iniciou em 1913. Se

gundo relatório de dezembro de 1919, havia no Núcleo
Rio Branco: 20 famílias alemãs, 14 russas, 123 brasilei
ras, uma italiana, 7 polacas e uma turca, num total de
1033 pessoas. Aprodução agrícola tinha o aipim, arroz,
cana, milho, banana e laranjas os principais produtos.
Na produção animal se destacava a criação de cavalos,
suínos, Bois e galinhas. Os habitantes do núcleo produ
ziam ainda, açúcar, carnes salgadas, farinha de man
dioca e demilho, manteiga, queijos, melado, toucinho.

A localidade onde este empreendimento foi instala
do, hoje faz parte do território de Guatamirim.

ARQUIVO HlSTÚRlCO DEJARÁGuA DO SUL
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Parte do mapa de lotes do Núcleo Colonial
Rio Branco de 1919. Acervo da Diretoria de
Assuntos Fundiários de Santa Catarina

icende Italiane........__
G redacaorg'ocorreiodopovo.oom.br

-GiornataMondiale delIaGioventú in
Brasile - ii racconto di una pelIegrina

La Giornata Mondiale delIa
Gioventú, successa nel fine dei
mesi luglio, a Rio de Janeiro, ha
radunato tre millione e mezzo di

giovani di tutte le parte dei mun
do alI'intorno delIo stesso scopo:
la ricerca delIa recuperazione dei
valori cristiani.

Le difficoltá e le sfidi che i

giovani affrontano nelIa loro
vita, a volte ci fanno credere di
non avere speranza. Tanti sono
le delusioni che portano i giovani
ai scetticismo e alla miscreden
za. II consumismo e la società

d'oggi confondono i giovani, in
centivandogli alla ricerca delIa
felicità effimera e momentanea.

I giovani cercano la felicità nel
denaro, nella belIezza estetica,
nelIe feste, nelIe alcolismo, nel
sesso senza impegno e anche
nelIa droga, peró, non Ia trovano,
alontanandosi sempre di piú dei
valori cristiani.

Tuttavia, la Giornata Mon
diale della Gioventú ha fatto
cambiare questa stampa. Quelli
giorni, dove tutti quei giovani, di
diversi nazíonalítà, erano uniti
nella stessa fede e speranza, mo
strarono che i giovani sanno dove
cercare quello che manca per ri

empire quel vuoto che sentono.
E in questo momento hanno una
guida sicura: Papa Francesco.

II Papa Francesco dà un'at
tenzione speciale ai giovani, pro
ferendo sempre parole d'inco

raggio, di affetto e di speranza.
Lui dimostra che crede nella ca

pacità dei giovani di cambiare la
loro realtà, la loro società, e cosi

. cambiare il mondo. Lui crede nei
giovani.

In uno dei suoi insegnamenti,
, Lui ha detto: " nella cultura del

provvisorio, dei relativo, molti
predicano che l'importante e 'go
dere' ilmomento, che non vale la dare contro corrente'. Abbiate il
pena di ímpegnarsi per tutta la coraggio di essere felici".
vita, di fare scelte definitive, 'per Le sue parole hanno lasciato
sempre', perché non si sa cosa chiaro che Lui capisce quello che
riserva il domani. lo, invece, vi succede con i giovani, Lui sa la
chiedo di essere rivoluzionari, nostra realtà, 'e cosi, capisce an

di andare contro corrente; si, che il nostro desiderio di cercare
in questo vi chiedo di ribellarvi le cose piú sanne e durevole. I
a questa cultura del provviso- giovani hanno già visto la man

rio, che, in fondo, crede che voi canza del'amore agli altri, della
non siate in grado di assumervi fraternità e solittarietà, nelIe
responsabilità, che non siate ca- guerre, fame, disugualtà sociali,
paci di amare veramente. lo ho ingiustizie di ogni forma, e oggi
fiducia in voi giovani e prego per cercano la recuperazzioni di
voi. Abbiate ,�I, .�?��.��?, ��. :���" .. g����,i. �alori ,c0!l.�<;t �tessa gíoia,

FOTOS DIVULGAçAO

Ouemé:
Débora Kohler Packer
é bacharel em Direito

pela Católica de Santa

Catarina, membro
do Comitê Jovem da
Associazione Bellunesi
nelMondo - Famiglia
Jaraguá do Sul, aluna do
curso de língua e cultura
italiana do Centro di
Cultura Italiana (CCI).

energia e volontà che hanno per
affrontare le sfide della loro vita.

lnsomma, l'incredibile dimen
sione dellaGiornataMondiale del
la Gioventú non solo rappresenta
una esperienza indimenticabile a

tutte le persone che hanno potu
to partecipare ma anche a tutte le

persone che hanno accompagnato
sulla TV e su internet.

Ha acceso una luce di speranza
nei giovani, spingendogli a cam

biare la loro realtà e fare del no
stro mondo un mondo piú giusto,
umano, solidale e fraterno.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ação para atrair
GUARAMIRIM
Publicação vai

ajudar a divulgar
os potenciais
do município

Da Redação

A Prefeitura de Guarami
.fiim resolveu "vender"
urn perfil da cidade nas

embaixadas, câmaras co

merciais, feiras industriais
e em quaisquer eventos que
possam atrair novos empre
endimentos para a cidade.
Todas as informações es

tão reunidas na publicação
"Guaramirim Naturalmen
te Estratético" que será

lançada na sexta-feira (29),
às 19h, no auditório da As

sociação Empresarial. E há
uma motivação para isso.

Segundo o diretor de

Projetos da Secretaria de De
senvolvimento Econômico,
Valério Valler, apenas entre

os meses de janeiro e março
deste ano 28 empresários
pediram informações sobre
Guaramirim e sete deles já
decidiram fazer investimen
tos no município. "É uma

questão de logística", observa
o secretárioMoacir JoséMa
fra, apontando que os cinco

portos catarinenses (Imbi
tuba, Itajaí, Navegantes, São
Francisco do Sul e Itapoá e o

porto paranaense de Parana
guá) e oprojeto deduplicação
da BR-280, entre São Fran
cisco do Sul e Jaraguá do Sul,
dão uma novamobilidade ao

transporte de cargas.
Há, ainda, o chamado

"efeito BMW' com a insta

lação da fábrica da empresa
alemã em Araquari, distan
te cerca de 30 quilômetros
domunicípio e que terá cer
ca de duas dezenas de em

presas como fornecedoras.
Como já ocorre com a Fun

dição Tupy, de Joinville, em
relação à GM.

Desafios para superar
Guaramirim tem desa

fios a superar. Além damão
de obra qualificada para
estes empreendimentos e

que se pretende resolver
em parceria com o Senai, a
infraestrutura ainda carece

de outros serviços. No caso

da água, agora gerenciada
pelo município, a expan-

são pode ser feita seguindo
a necessidade. Mas a de
manda por energia elétrica
ainda depende de urna su

bestação na área industrial
do bairro Caixa D'Água
prometida pela Celesc. E,
o mais difícil, urn eficiente
sistema de telefonia fixa,
móvel e banda larga.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Santer Empreendimentos Ltda EPP, torna público que reque
reu a Fundação do Meio Ambiente de Guaramiri.m a Licença
Ambiental Prévia e a Licença Ambiental de Instalação para a

Construção Multifamiliar de 24 apartamentos denominada Re:
sidencial São Rafael, localizada à Rua 27 - Lauro Zimmermann,
S/N, no bairro Escolinha, no município de Guaramirim/SC.

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA - AMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO

Convocamos todos os nossos associados fundadores, efetivos,
contribuintes e colaboradores para participarem da Assem

bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 11 de Setembro de

2013, em primeira convocação, às 18hOOmin e segunda e últi

ma convocação às 18h30min, na Sede da Entidade - Rua Gus

tavo Friedmann, 134 Vila Lalau, com a seguinte ordem do dia:

1- Alteração de Estatuto.

Jaraguá do Sul, 27 de Agosto de 2013.

Cassius Gilberto Gonçalves

•

mais empresas
EDUARDO MONTECINO

ATAATtVO Secretário Moacir Mafra justifica a motivação empresarial
de investir no município. "É uma questão de logística", argumenta

Novas empresas
. � .

nomumcipio
A canadense Centerline já opera uni

dade em Guaramirim, próximo à Fameg,
produzindo braços robóticos usados no

trabalho de solda de carrocerias de auto

móveis. A alemã Corrfical Renk vai pro
duzir mancais (equipamento que reduz o
atrito entre as peças giratórias de um mo

tor) para todos os tipos demotores .

A italiana Ecomac vem para produzir
máquinas para o setor de fundição. Se

gundo o secretárioMoacir JoséMafra, são
empresas que não impactam no volume
de empregos, l}Jas que agregram sígini
ficativamente na receita do município,
principalmente no Imposto Sobre Circu

lação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Como incentivo a Prefeitura oferece, por
exemplo, a pavimentação do acesso. "Não
há isenção de ICMS, a receita é imediata",
observa o secretário.

Apontamento: 257744/2013 Sacado: DANIELE C F G VOIlDLlNI
Endereço: RUAADOlFOAN1UNIOEMMENDOERFER59-Jaraguá
do Sul-SC - CEP: Cedente: INEZ BORGERT Sacador - Espécie: CH
- N" TItulo: 000106 6 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.000,00
- Data para pagamento: 02/09/2013- Valor total a pagar R$3.l58,64

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANTACAIARINA
Novo endereço: RuaCeL Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJlSC, para a
devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
a sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa. dentro do prazo
legaL f1CAM INTIMADOSDO PROI'I'SIO:

Apontamento: 257541/2013 Sacado: ARAPUTAN DE CASTRO En-

�;��;�����A?Jo���2p�8"�8�S�K-�:
dor. - Espécíe.Dlvll- N'TItulo: 2505001-Motivó: falta depagamento
Valor. R$ 1.500,00 • Data para pagamento: 02/09/2013- Valor total a
pagar R$1.570,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.500,00
- Juros: R$ 5,00 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 257524/2013 Sacado: Bill COMERCIO DE MOVEIS
IlDA Endereço: CEL PROCOPIO G. DE 0I1VEIRA SAlA OI 400 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: AN1UNIO JOSE
PORI Sacador. MEZZDM MOVEIS IlDA Espécie: DMI - N'TItulo:
20205·Motivo: faltadepagamentoValor. R$I285,OO -Dataparapa
gamento: 02/09/2013· Valor total a pagar R$L357,78 Descrição dos
valores: Valordo título:R$ 1.285,00· Juros:R$ 2,14Emolwnentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 257581/2013 Sacado: BEILO EBOSCATID IlDAME
Endereço: R REINOIDO RAU 165 • CENTRO - JARAGUA DO SUL
SC-CEP: 89251-600Cedente: GUMZCONDIBILIDADEECONSUL
TORlAEMPRESA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 9200172280
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 341.00 - Data para pagamen
to: 02/09/2013· Valor total a pagar R$412,77 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 341,00 - Juros: R$ 1,13 Emolwnentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 256384/2013 Sacado: BIANCAMERYCIDADE Ende
reço:AVGETIJJ10VARGAS, 128API'O 06 - CENTRO - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89252-000 Cedente: ABF - AUlD MECANICA IlDA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 9198/4 • Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 263,00 - Data para pagamento: 02/09/2013-Va
lor total a pagarR$334,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$
263,00 - Juros: R$ 0,96 Emolwnentos: R$12,25· Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 257753/2013 Sacado: BRIMAX SERVlCOS ESPE
CIALIZADOS Endereço: RUA REINalDO RAU 60 SLl5 - CENTRO
• JARAGUA DO SUL-SC' CEP: 89251-600 Cedente: AUlD PECAS
SCHMIDT IlDAME Sacador. - Espécie; DMI - N'TItulo: 16082013
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 198,00 - Data para pagamen
to: 02/09/2013- Valor total a pagar R$269,03 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 198,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50- Diligência: R$10,79

Apontamento: 257044/2013 Sacado: C1RCUlD rD\LIANO DE JARA
GUA DO Endereço: R:R DOS IMIGRANTES rD\LIANOS N:33 L: C: -

VIlANOVA' JARAGUADOSUL-se - CEP: 89259-440Cedente: POIY
TERMINAIS PORIUARIOS SA Sacador. - Espécie: DMI - N'Título:
000081203 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 250,00 - Data para
pagamento: 02/09/2013-Valor total a pagarR$324,22 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 8,66 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 • Diligência:
R$5,71

Apontamento: 257049/2013 Sacado: C1RCUlD rD\LIANODE JARA
GUA DO Endereço: R:R DOS IMIGRANTES rD\LIANOS N:33 L: C: -

VIlANOVA - JARAGUADOSUL-se- CEP: 89259-440Cedente: POIY
TERMINAIS PORIUARIOS SA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
000081195 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 634,27 • Datapara
pagamento: 02/09/2013-Valor total a pagar R$721,81 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 634,27 - Juros: R$ 21,98 Emolwnentos: R$
12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$5,71

Apontamento: 257572/2013 Sacado: DAIANA PEREIRA DE SOUZA
Endereço:AVMARECHALDEODORODA FONSECA 191 SL4 - Jara
guá do Sul·X - CEP: 89251-701 Cedente: BERIA IMOVEIS Sacador.
• Espécie: DMI • N' Título: 92/NEGOCOO3 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 333,33 - Data para pagamento: 02/09/2013- Valor
total a pagar R$405,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$
333,33 - Juros:R$I,II Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.000,00 • Juros: R$ 88,00
Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 257622/2013 Sacado: FENISIO PIRES JUNIOR En
dereço: EXP. GUMERCINDO DA SILVA - 555 - JARAGUA DO SUL
se· CEP: 89252·000 Cedente: MECANICARITMOS C P S IlDAME
Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 5991-5993C - Motivo: falta de
pagamentova1or.R$ 600,00 - Data parapagamento: 02/0912013-Va
lor total a pagar R$680,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$
600,00 - Juros: R$ 9,80Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 25755412013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUABABA0 DO RIO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-Sf 'CEP:
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONS·
mUCAO IlDA Sacador - Espécie; DMI· N"TItulo: C270563647/3
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$143,27 - Data para pagamen
to: 02/09/2013· Valor total a pagar R$214,53 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 143,27· Juros: R$ 0,62 Emolwnentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 257556/2013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUABABA0 DO RIO BRANCO 77 - SL 02 • Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSo
mUCAO IlDA Sacador. - Espécie: DMI • N'TItulo: C270563460/3
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 39,33 • Dataparapagamento:
OP09/2013·Valor total a pagar R$1I0,16 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 39,33 - Juros: R$ 0,19 Emolwnentos: R$ 12,25 • Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 257559/2013 Sacado: JUCIMARA KOLBEf En
dereço: RUA BARAO DO RlO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA Mi'J'ERlAIS
PARA CONSTRUCAO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo:
C270563262/3 - Motívo: falta de pagamentoValor. R$ 73,73 • Data
para pagamento: 02/09/2013- Valor total a pagar R$I44,81 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 73,73 • Juros: R$ 0,44 Ernolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
• Diligência: R$10,79

Apontamento: 257562/2013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUA BABA0 DO RIO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONS
mUCAO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Título: C270563070/3
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 263,25 - Datapara pagamen
to: 02/09/2013· Valor total a pagar R$335,64 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 263,25 - Juros: R$ 1,75 Emolwnentos: R$12,25 -

Publicação edital:R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 257564/2013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUA BABA0 DO RIO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251·400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONS
mUCAO IlDA Sacador- Espécie: DMI - N'Titulo; C270561329/4
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 74,50 - Dataparapagamento:
02/09/2013-Valor total a pagarR$145,43 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 74,50 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 257567/2013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUA BARAQ DO RIO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul·se - CEP:
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONS
mUCAO ITDA Sacador:,- Espécie: DMI - N'Titulo: C270561080/4
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$IOO,73 - Data.para pagamen
to: 02109/2013- Valor total a pagar R$I71,84 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 100,73 - Juros: R$ 0,47 Emolumentos: R$12,25 •

Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50- Diligência: R$10,79

Apontamento: 257568/2013 Sacado: JUCIMARAKOLBEf Endereço:
RUABABA0 DO RlO BRANCO 77 - SL 02 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89251-400 Cedente: CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONS·
muCAO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N"·TItulo: C270560196/4
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$173,30 . Data para pagamen
to: 02/09/2013- Valor total a pagar R$245,49 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 173,30 . Juros: R$ 1,55 Emolumentos: R$ 12,25 •

Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50· Diligência: R$10,79

Apontamento: 257565/2013 Sacado: KEIll RODRIGUES DE JESUS
Endereço: RUA PADRE ALBERTO ROMUAID JACOBS 217 • Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89252-280 Cedente: IMPACIü COMERCIO

VARE)ISfA DE BIJUTERIAS Sacador. - Espécie; DMI - N' TItulo:
RENOOO03900 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 316,90 - Data
parapagamento: 02/09/2013-Valor total a pagarR$393,74Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 316,90 - Juros: R$1,05 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$15,94

Apontamento: 257552/2013 Sacado: LFANDRO DASILVA Endereço:
RUA GUllHERMEWEEGE 72 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-610
Cedente: 1l'Jl\CON CONSTRUlDRA IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Título: IFAPf 221/ - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
Ll95,67 - Data para pagamento: 02/09/2013- Valor total a pagar
R$1.270,29Descrição dos valores: Valordo título: R$ Ll95,67 - Juros:
R$ 3,98Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condu
ção: R$ 24,50 • Diligência: R$10,79

Apontamento: 257630/2013 Sacado: WCIMARA VICENTE - ME
Endereço: AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1188 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-702 Cedente: RETIFICA MO
TORESTIllVES IlDA Sacador. - Espécie;DMI -N'Título: 3816 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.050,00 - Data para pagamento:
02/09/2013- Valor total a pagar R$Ll22,74 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.050,00 - Juros: R$ 2,10 Emolwnentos: R$IZ,25-
Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$IO,79

Apontamento: 257692/2013 Sacado: R E K DISfR COM DE MAT
DE CONSTR IlDA ME Endereço: R JOAO JANUARIO AYROSO
1472 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Cedente: FON1ANEIlA
TRANSPORTES IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 114262 2
- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 650,00 - Data para pagamen
to: 02/09/2013- Valor total a pagar R$729,04 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 3,25 Emolwnentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 257533/2013 Sacado: RAFAEl. HUIDA JUNIOR En
dereço: RUA BERIHAWEEGUE, 2571 - JARAGUA 99 • Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89250·000 Cedente: CDOPERATIVA DE CREDfID
VALE DO ID\)AI-VIACREDI Sacador. O A P INFORMATICA IlDA
ME Espécie: DMI • N'TItulo: 0005730/0009 • Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 87,00 - Data para pagamento: 02/09/2013- Valor
total apagarR$169,86Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 87,00
- Juros: R$ 0,29 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 257532/2013 Sacado: REGINA MARGARElE ROSA
Endereço: RUA DOMINGOS ROSA I . Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-010 Cedente: COOPERATIVA CREDI IlVRE ADMlSS ASSO
CIADOS GUARAM Sacador. GECIANE MARIA RODEN Espécie:
DMI - N'TItulo: 1/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$117,10
- Data para pagamento: 02/09/2013- Valor total a pagar R$194,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,1O • Juros: R$ 0,39
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,.50 - Diligência: R$ 16,75

.

Apontamento: 256867/2013 Sacado: RODRlGOCORREA Endereço:
RUA EXP. EWALDO SCHWARZ I CASA - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89255-810 Cedente: AYMORE CREDfID FINANCIAMENTO E IN
VFSI1MENTO SA Sacador. - Espécie Cf - Nt Tírulc: 20017047705
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 4.872,12 - Data para paga
mento: 02/09/2013· Valor total a pagar R$5.588,06 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.872,12 - Juros: R$ 633,37Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligên- .

cia:R$22,72

Apontamento: 257663/2013 Sacado: SIMONEREGINACUZDASJL.
VA Endereço: RUAMARfINS SlHAL, 163 - VIlANOVA - Jaraguá do
Sul-Se - CEP: 89259·310 Cedente: RANCO COOPERATIVO SICREDI
SA Sacador. ROBERIDARAUJOGANGINIMEF.spécie:DMI - N'TI·
tulo: 03/04·RR - Motivo: falta de pagamentoValor.·R$ 260,00 - Data
para pagamento: 02/09/2013-Valor total apagarR$326,51 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 260,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumeritos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Dílígên-
cia:R$5,71

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 28/08/2013. Jaraguá do Sul
(sq, 28 de agosto de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 25
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Vítima flagra dois
ladrões na sua casa
F'

Dupla é detida com

objetos furtados em

duas residências
. de Jaraguá do Sul

Débora Remór

DOis homens arromba
ram e furtaram apa

relhos eletrônicos de duas
residências na manhã de
ontem, em Jaraguá do Sul.
No último imóvel visitado,
eles foram surpreendidos
pela moradora. Ela tinha
chegado em casa e come

çou a gritar ao ver a dupla
pulando a janela.

A vítima conta que o

carro dos ladrões estava es
tacionado em frente ao por-

.

tão do prédio onde mora,
na Barra do Rio Cerro, por
volta das lOb30. "Quando
cheguei no apartamento
vi aqueles dois lá dentro,
comecei a gritar e eles fu
giram pela sacada. Corri
atrás deles, nem sei o que
passou pela minha cabeça.
Agora é que penso que po
dia ter sido atropelada ou

coisa pior", contou a mu-
.

lher, de 28 anos, que não

quis se identificar.
A dupla pulou de uma

altura de um metro e

meio, entrou no carro e fu

giu em direção a Guarami
rim. Assim que o vizinho
da vítima ouviu os gritos,
ligou para a Polícia Mili
tar e informou as carac

terísticas do veículo: um
Mitsubishi ASX branco,
com placas MIl-9642, de
Florianópolis. A persegui-

Perseguidos pela PM,
suspeitos são presos e bens recuperados

,,\.

ção começou na Rodovia
do Arroz, na SC-lOS, em
Guaramirim e se seguiu
até o Bairro Caixa d'Água,
onde o motorista perdeu o

controle do carro e ficou

preso em um barranco.
A dupla tentou fugir

por um matagal, mas foi

capturada pelos policiais
militares de Guaramirim
e Schroeder que apoiavam
a ocorrência. Na Delega
cia, os dois homens, de

33 e 36 anos, confessaram
também o furto a outra re- .

sidência de Jaraguá ainda
pela manhã. Com eles fo
ram apreendidos três ce

lulares, uma máquina fo-

tográfica, dois notebooks,
uma televisão de 42 pole
gadas e R$ 1.251, além de
cinco notas de um dólar. A
PM não encontrou armas.

A segunda vítima foi
informada sobre o fur
to na sua residência, no

Czerniewicz, e também
esteve na Delegacia de
Polícia de Guaramirim

para reconhecer os obje
tos. "Ainda estou muito

nervosa, mas consegui
mos recuperar tudo e só
ficou a porta para conser

tar", disse a mulher que
flagrou os bandidos. O

veículo, avaliado em mais
de R$ 100 mil deve pas-

sar por uma perícia, mas
já existe a confirmação de
que a placa é clonada. "Os
dois serão encaminhados
ao Presídio Regional. São
acusados de furto qualifi
cado, com penas que va

riam de quatro a oito anos

de detenção", confirmou o

delegado Daniel Dias.

Três celulares,
dois notebooks,
uma televisão de
42 polegadas, uma
máquina fotográfica
e R$ 1.251, além
de cinco notas de
um dólar foram
apreendidos. A PM
não encontrou armas.

Ri CelT II

Gari é atropelado por carro
Um funcionário da em

presa de coleta de lixo foi

atropelado quando traba
lhava na Rua Alberto .Utpa
deI, no Rio Cerro II, em Ja

raguá do Sul, por volta das
15h. O homem, de 29 anos,
teria descido do caminhão

sem olhar a via e caiu sobre
o veículo que vinha atrás,
um Celta, de Guaramirim.
A vítima foi socorrida pe
los Bombeiros Voluntários
com ferimentos moderados
-por todo o corpo e encami
nhada ao Hospital São José.

.... ..

3DSl

Doze acidentes em 24h
A segunda-feira chuvo

sa trouxe transtornos e pelo
menos doze acidentes foram
registrados nos cinco muni

cípios da região entre às 6h
do dia 26 e às 6h de ontem.
Em uma das ocorrências, a
colisão entre dois veículos
Palio naRua Ângelo Rubi
ni, na Barra do Rio Cerro,

por volta das 18h, revelou
um caso de embriaguez ao

. volante. A Polícia Militar
realizou OAuto de Constata
ção de Sinais de Embriaguez
e levou o condutor, de 57..
anos, a delegacia. Ele pagou
fiança e responderá ao pro
cesso de' crime de -trânsito
em liberdade.

ParqueNatural
Gerar faz curso para .resgate

Grosso do Sul, para receber
instruções sobre resgate de
vítima em cachoeira, socor
ro em dificil acesso' como

pedra e içamento de gran
des alturas. O curso tem

duração de três dias e é ofe
recido uma vez ao ano pelo
grupo de resgate Gerar, de
Jaraguá do Sul. Os recursos
provenientes do treinamen-

.

to são destinados à manu

tenção do Gerar, que atua

voluntariamente em casos

de desastres naturais.

A 3a edição do curso de
resgate técnico em ambien
tes naturais foi realizada no
último final de semana pelo
grupo Gerar, no Parque
Natural do Braço Esquerdo
na divisa entre São Bento
do Sul e Corupá. O evento
teve a participação de sete

pessoas, entre bombeiros,
integrantes da Defesa Ci
vil e praticantes de espor
tes radicais, que vieram
de outros Estados, como

Rio Grande do Sul e Mato

EXTRAVIO DE NOTAS
Heins Zerbin ME, CNPJi 02.583.604/0001-33 ,declara
que os blocos das notas fiscais de numeração n0001
á 250,de sua empresa foram extraviados no último dia

25/8/2013. Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 2013.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A Santer Empreendimentos Ltda EPP, torna público que reque
reu a Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente - FUJAMA a

Licença Ambiental Prévia e a Licença Ambiental de Instalação
para a Construção Multifamiliar de 36 apartamentos denomi
nada Residencial Estefano Maier, localizada à Rua 293 - Ber

nardo Werner Grubba Junior, S/N, no bairro Vila Lalau, no mu

nicípio de Jaraguá do Sul/Se.
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DE BRASIL
PARA COME�ORAR, AGORA A Gll'ROEN
TEM PREÇO UNICO NO BRASIL INTEIRO.

.9901
AGORA COM
PREÇO ESPECIAL
VERSÃO ORGINE A PARTIR DE

COM FRETE INCLUSO PARA TODO O BRASIL. 99
l!J�HA 6iliI'RotN C3 cOM FREfos ABS + REF, AIR BAG DUPLO, ARCONDIClONADOi

ÉT.RI€OS, lRAVASELÉTRlcAS, RETROVISORES ELÉTRICOS E SIRECÁO
GRÁTIS rn TObASA5 VERSÕES.

ClTROEN
C4PICASSO 2013
2.016V

A PARTIR DE

R$79.990
Á VISTA

CITROEN C4 2013
GLX 1.6 FLEX

A PARTIR DE

R$48.990
Á VISTA

,

• CÁMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL COM TROCA NO VOLANTE;
• 6. AIR·BAGS • FREIOS ABS + ESP E MUITO MAIS!

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn
........ ."' .........." � � '" , """" • , ..... 'n.... �,... " �... �_.,.... • "� " • . � �'-'>'�"", ,,. __ ,� � .' � _ �. " ......."""""" ...,,,,,,,,,,,,. "_""' '.'''� ""� � _, • �,..."'_

LE mO'nDE . JARAGUÁ DO SUl- Av. Pref. Walde�ar Grubba, 1909, Vila Lalau - 'NOVOTEL (47) 3270'1S;S' ;
.' ..'

•
.

. FLORIANOPOLlS I JOINVILLE I BLUMENAU.I CRICIUMA I LAGES I ITAJ!\I I TUSARAO �.j , AD O R E C�I T ,R O EN. �
.

�, ,> :,,' . WWW.LEMO�DE.COM . .BR f.
1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990.,0.0. e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30.% + 48 parcelas com
taxa 0.,99% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 48.990.,0.0. e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50.% + 48 parcelas com taxa 0.,99% a.m + IOF. Cítroên C4 Picasso 2.0.
16V 12/13 com valor à vista de R$ 79.990.,0.0. e CDC realizado pelo Banco Safra com entrada de 50.% + 36 parcelas com taxa 0.,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,0.0. para Banco PSA e TC de R$ 820.,0.0. para Banco
Safra. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Safra. F:

• - ,

lo Ia' tiFinanciamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/0.8/20.13 ou enquanto durarem os estoques. Imagerns Ilustrativas. aça reVfSOeS eI1jIl� velcu regu rrnen B.
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PLANO PARTICIPANTES 60MESES 72 MESES 84MESES
CREDITO -PARCELAS- PARCELAS PARCELAS

CP30 30.000,00 601,56 510,56 449,46
CP35 35.000,00 701,82 595,66 524,38
CP40 40.000,00 802,08 680,75 599,29
CP45 45·°Q.92Q_Q__ 902,34 1:?_?,85 __ __ 674,2.9__--- r--.-_.-,--

CP50 50.000,00
__ _ !.:OO�_�-º_ _j!?"O,�� _ 749,!_:!__

CP55 55.000,00 1.102,86 �.936fJ1_ __

824,02
__

CP60 60.000,00 1.203,12 1.021,13 898,93

- Taxas de administração mais baixas.
- Até 6 contemplações mensais .

. . . , -

:; : : -: : � : :1
.' c-' ":'�
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. Rua Linda RuxMathías, 36 • Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: P19_mecanicaHda@hotmail.com

CRÉDITO
RS 35.00.0,00
RS, 50.00,00
RS 7Q,000,OG
R$ 100.GOO,00
R$12Q.OOO,00
R$ .140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 26'0.517;26
R$ 318.4.09,99
R$ 376.3IJ2,71
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
RS 434,03
R$ 607,64
R$ 705,56
RS 846,67
R$ 987,78
R$1.210,00
R$1.411,11
R$1.838,OQ
R$2.246,56
R$,2,655,02
R$2.859,29

PLA OS DE 140 MESES

CRÉ'DITO
R$150.000,00
R.$160.000,00
R$180.000,00
R$185.000,00
R$195.000,OO
R$ 205,000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00

.

R$ 249.000,0.0
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

RS 1.2�3,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1,546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ U55,00
R$ 1.922,14
RS 2.047,50
R$ 2.112,86
R$ 2.256,43

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZ'ADO)

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

G.R"U'pQ ESPSql;«:� c
QllP CONTEJ'PLAl

MENS'AIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

RETROESCAVADEIRAS, TRAT6RES
EMPILHA[)EIRAS, ETC

CRÉOITO
R$.l51).OOO,·OO
R$160.000,OO
R$180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195 ..000,00
RS 205.000.,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.00Q,00

PARCEJ.,.AS
R$ 1.710,(10
RS, 1.824,00
R$ 2.052,0.0
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$' 2.331,0.0
R$ 2.394,00.
R$ ,2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.'964,00
R$ 3.078,00

Val\1re� aproximados 5ujeito$ a alteração 56fT) aviso prévio
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PARA /vIU/TOS A CONSTRUÇÃO DE
GUARAMIRINI L: FEITA DE GRANDEZAS

PARA NÓS ELA É FEITA
e CADA DETALHE

41 3313,,3404 I WWW.,'rftOV'éfSWS"com
AtIa. NãI'fJerfo Silveira' Juniorem f ée1ilfto t SUâfâmifJm
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663..
91 03-7819�
8429-9334

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimo eis&com.br

vendas@dauerimoveis.com.br
Acesse: www..dauerimoveis.com.br

(47)

(47)

Ref: d272 Ref: d278 Ref: d249

Excelente terreno com 420m2 .

Centro de Jaraguá do Sul.
Próximo ao Al)geloni Novo

02 dormitórios sendo (1 com sacada),
banheiro social, salas integradas, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira,

01 vaga de garagem.

Suíte, 2 dormltórtos, cozinha mobiliada, sala
TV, Sala Estar, Sanheiro mobiliado, área de

serviço, garagem para 2 carros. Terreno
com 425m2 e lindo Jardim

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Viagem Terra Santa e Turquia com
pacote especial, saída 20/10/2014.
Mais informações com Maria fone:
3370-0003 ou maria.pincegher@gmail.
com.

• A empresa Usivila Indústria e Comércio
Ltda. está com vagas em aberto para
seguintes áreas e horários: Fresador
Convencional (2° turno), Torneiro
Convencional (2° turno), Operador de
Centro de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador Torno
CNC, comando MACH 8. A1moxarife.
Contratação imediata; Salário a

combinar; Disponibilizamos Refeitório
próprio, Plano de saúde e convênio com

Farmácia. Necessita ter experiência na

área. Contato: 47 3275-1655, 47 3275-
0357 ou 47 3371-2627 com Tailane
Lorenzi Rosá. E-mail: usivila@usivila.
com.br

• Oportunidade Akrnos. Empresa com
mais de 400 produtos divididos nos

seguintes seguimentos: Alimentação
saudável, Linha esportiva, Cosméticos
de qualidade, Dormir bem. Esta
a procura de representante com

comissão de 67% a 120%. Maiores

informações com Gilson pelo telefone
479935 - 9307 ou pelo email

gilsonborba@gmail.com
• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas, telhas. Orçamento também
.

no fim de semana. 8890-9854 Marcos

• 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.lsso
mesmo qualquer fragrância por apenas
R$ 50,00. Um ótimo presente para o

seu Pai. Esta esperando o que? Mande
um email paraanunciogb@gmail.com
e faça o seu pedido ou pelo fone (47)
9935-9307 com Gilson. OBS: Promoção
válida enquanto durar o estoque.

• Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

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

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com
ou ligar no telefone (47) 33720246

• Diskfretes � mudanças. R$1,10 o km. A

partir de R$50,00. Telefone 9993-4422.

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

• Contrata-se Laminador e Modelador

para fibra de vidro. Posto de
trabalho na cidade de Barra Velha.
Horário comercial e com registro. Os
interessados deverão entrar em contato

pelo fone 47 9239-1042.

• 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.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e condomínios.
Limpeza de toldos e vitrais. Tratar fone

(47) 8427-5016 com Daniela.

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

• Contrata-se técnico em informática com

habilitação AB. Telefone 9972-6065
Mundo Eletrônico.

• Trabalho como diarista, 20 anos de

experiência, ótimas referências. 9178-
1437/8436-9283

• 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 centrifuga de roupa
seminova. Valor: R$150,00. Tratar
com Bonatti pelo fone: 8464-2080.

• Vende-se leitões abatidos. 9934-4300

• Vende-se carrocinha 4 rodas, para
chácara. Preço a combinar. 3370-
1064.

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

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

• Vende-se 2 mesas redondas rústicas.
Valor a combinar. Tel 9934-4300

• 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-se máquina 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 3372-3Ei26.

• 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.

• Vende-se plantas ornamentais, 200
pés de, fêníx, de 1 a' 2 mts de altura,

(tronco). TeI3375-1536.

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

COMPRA-SE

• Compro terreno perto da praia. 8418-
9992 Moreira.

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar com Vilmar
3372-1090.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento novo

em Balneário Carnboriú, 2
dormitórios, 2 vagas de garagem,
sacada com churrasqueira. CRECI
5878 Valor R$ 240.000,00. Aceito
propostas. Te19957-1216 / 8465-
6600.

• 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,
garagef!l, 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 a Weg 2. RS 300,00 + água
e luz. Fone: 9608 4484 e 3635
4443

• Aluga-se apartamento no Rau, 2
quartos. R$SOO,OO. 9993-2131

• Aluga-se apartamento no Rau,
2 quartos e garagem. R$565,00.
Sandra 9993-2131.

• Aluga-se apartamento no Centro,
2quartos, R$700,00, mais
condomínio e despesas 91017885.

• Vende-se apartamento, 2 quartos,
no centro de [araguá, 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. Tel
9123-5851 I 8826-2565.

• Vende-se um Flat de 70m2 no

Saint Sebastian de frente a SCAR.
Maiores informações pelo (47)
9122-4354.

• 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. .
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• 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-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600.
Creci 14482

CASA

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2 WCs), 200 m da

praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur, 195 -

ltajuba, Barra Velha - SC, com 3
dormitórios sendo 1 suíte, sala
e cozinha integrada, lavanderia,
churrasqueira e garagem. Área
construida 84 mts" - Valor: R$

.

177.000,00. Contatos: (47) 3379-
5232; 8421-3446 ou 8421-3458
com Gerold

• 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 praia mais limpa
de SC, R$ 190.000 Fone: 47 3345-

0780/499932-358)
• Vende-se casa com 85m2 na praia
de Itajuba, com 4 quartos, salaI
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 19655-
6743.

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
Verbinern, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :9902-7447 ou

8853-0354

• Aluga-se sala '<;,omercial medindo
5x90mt. 8418-9992 Moreira

• Vende-se Perfumaria. [araguá 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
9,188-2404.

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

pagamento. TeI8469-1308.

TERRENO

• Vende-se 2 terrenos em Barra do
Sul e Quiriri de 29.000 m2• Valor
530.000,00 cada. CRECI 5878. Tel

9957-1216/8465-6600.
• Vende-se terreno no bairro Água
Verde de 1.000 m", sendo 650m2
área útil. R$Zi5.000,00. 9953-5554.

CHEVROLET

• Vende-se ou troca-se Astra Sedan
2QOl, branco, completo, troca-se
por carro de menor valor. 3371-
8437 I 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0
VHC, ano e modelo 2004. 4 portas,
bege. Em ótimo estado. Valor a

negociar. Te19173-4479 Julio.
• Celta Hatch 1.0 Lífe, 2004, azul,
com acessórios, R$14.700,00. Tel.
9979-1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003,
prata, emplacamento sendo pago.
Entrada de R$5.500,00 + 26

parcelas de 506,00. Tel 8849-314-5
Erolt.

• Corsa Sedan Classic, 2005, prata,
com acessórios, R$14.900,00 Tel.
9979-1460 - Osnir Balsanelli.

• 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 I
3376-1378.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 206 1.4; ano
2008. Completo, IPVA pago, valor
R$18.500,00. Tel 9931-9410 I
8406-5033.

• Ve'nde-se Peugeot 206, 1.4, ano
2008, completo, 4 portas, prata.
IPVA pago. Valor R$ 19.000,00. Tel:
9931-9410 I 8406-5'033.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, flex,
2006, completo, 4 portas, c] ar
e D.H., único dono, particular. R$
17.900,00. Tel: 8812-7170 I 7813-
4785.

• Vende-se Peugeot 206 Presence,
1.42008, total f1ex. IPVA 2013

pago, completo, som, farol de
neblina. R$19.500,00. 3275-3538 I
9931-9410.

VOLKSWAGEN

• Vend-se Gol LO, cor azul ano,
1994, em ótimo estado, por R$
7.000,00. (Segundo dono). Tratar
no 3372-3626.

• Fox 1.0 I-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com

Bluetooth, R$3S.500,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch l-motion

(automatizado), 2010, prata,
completo, R$34.600,00. Tel. 3275-
4500 Roeston Balsanelli.

• Vende-se Parati ano 2000, 4

portas, 16 v, valor R$11.500,00.
3371-9157.

FIAT

• Vendo Fiat Uno Mille Fire
20081.0 4p, completo {vidro
elétrico, direção hidráulica e ar

condicionado) por R$ 15.500,00.
Tratar: (47) 9979-0403.

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

• Vende-se Uno Mile Fireflax 2008,
4 portas, completo, único dono.
R$ 16.000,00. Tratar 9979-0403.

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

FORO

• Vende-se Escort SW 1.8 ano

1998, ar condicionado, direção
hidráulica, vidro e trava elétrica,
abertura interna do porta malas.
Valor: R$ 9.000,00. Tratar:
33760331 com Lourival.

• Fiesta 1.0 Supercharger
95cv, 2003, prata, completo,
R$17.300,00. Tel. 3275-4500 -

Roeston Balsanelli.

• Vendo Ford Fiesta 1.0 Flex,
2008, completo, alarme, vidros
automáticos, ar. Único dono,
46.000 km. Tratar fone 3084-

2026/9903-0122.
• Vende-se Fíesta , ano 2000,
prata, sem ar. Valor a combinar.
8817-2948 Maykel,

• Vende-se Ford Ka, 2010, prata,
com ar condicionado. 9917-9954
ou 3376-1481.

• Vende-se Ecosport 1.6, 2008,
prata, Free Style XLT. Valor

R$35.000,00. TeI8427-5016.

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

RENAULT

• Fluence 2.0 Dynamíque,
manual6 marchas, 2012, preto,
completo + air bag + abs + piloto
automático + ar condicionado
dual zone, R$54.500,00 - Tel.
8812-8522 - Roeston 8alsanelli.

• Sandero 1.6 Privilege, 2013,
apenas 4.900km, top de linha
+ som com Bluetooh original +
air bag + abs + RLL, carro lindo!
R$37.900,00. Tel. 8812-85�2 -

Roeston Balsanelli.

• Sandero 1.0 Authentíc, 2009,
prata, completo, R$22.700,00.
Tel. 9979-1460 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Clio Sedan, 2008.
Completo, air bag duplo. 58.000
km. R$22.000,00. Aceito carro
de menor valor na negociação.
Tratar com Celso 9173-1508

(pela manhã).
• Clio 1.0, 16v, Hí-power, 80cv ,

com 825 km. Modelo novo, 2014,
cinza, completo + kit esportivo,
R$32.900,OO.Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

• Vende-se Clio 1.0, 2004,
hatch, prata, 4 portas, c/

ar condicionado. Valor

R$14.900,00. Tel: 8812-7170/
7813-4785

• Vende-se Clio RT ano

2002/2002, cor cinza, completo.
Emplacado. Com pneus novos.
Telefone 47 9979-6043.

TOYOTA

• Vende-se Corolla 1.8 2004/2005,
completo, preto, sensores de
estacionamento (dianteiro/
trazeiro). Licenciado 2013.

R$26.900,00. Elcio 9937-0955 /
Elisabete 9937-0655.

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Volkswagen
13170 ano 2001, branco, baú
de 7 mts, 7 pneus novos. Ótimo
estado. Valor a combinar. Tel

3376-1181/9220-8184.

OUTROS

• Vende-se duas vans. Valor
a combinar. Te18418-9992
Moreira.

• Vendo Kombi 96/96, branca,
motor 1600 em excelente estado,
caixa direção nova, pneus novos,

pintura nova, possui os bancos
traseiros, nunca usou GNV. Valor:

R$9.000,00. Aceito moto na

troca. Tel47 9172 9175.

• Frontier 2.5 Sei TOI 4x4,
bloqueada cd, manual 6 marchas,
2008, cinza, completa + couro +

airbag + abs + piloto automático,
R$84.900,00 - Tel. 3275-4500 -

Osnir Balsanelli.

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

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

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

• Vende-se Yamaha XT 600E, preta,
IPVA pago, aros de alumínio. Valor

R$6.500,00. Aceito propostas de
carro. Aceito moto grande para
assumir dívida. 8890-9854 Marcos,

• Vende-se CG Titan 150 ESO, 2008
com partida elétrica, freio a disco,
aro de alumínio,moto revisada e

já documentada. R$ 4.000,00 com
Marcelo 9239-0509 ou 9137-1115.

Apartamentos na
Barra com 11 2 e 3

quartos, a partir de
95.0 ,00

Entrega - Maio 2014
Próximo a escola,

padarias, indústrias,
mercados.

acassio@lacasaconstrutora.com.br

A Doutor Resolve
está contratando
profissionais

para 'as áreas de:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2013

PROMOÇÃO�

DESCUBRASEU
PREMIADO.

VÁATÉA r:AI,fi"FE�PARA
DESCOBRIRASMELHORESOFERTAS,
VOctAINDAPODEDESCOBRIR QUEGANHOUUMCARRONAHORA

, � .

ClauíçLS1.0�4,Fmpower(5U19fEgpcignaI R$24.990JJfllzelT1.8Ecofeç(5B69MDopcbTaIR7D"aooImOOefo29f3l1013,mllpeço�talã_8paWrdeR$Il9.!l!1O,!lIJlIlUarr.wés.pfano.fi..

nanáamenfoc:om55,OO'l{,deenlnldatR$38.7õ4,00).:JJpres1açIIe9mensaiSdeR$1.075,OOc:omfliXadeítrOsdezeroaJlleCET:2,51%s.a VaIortlJfalfínanciadlocR$11.000:I4_ �'Iáfída5parlJwfaJb�Otm�_f!IbpIesdasan:es
sionárias pri:ipanfes, nIoválidas para modaIiáadede vendaGretoda fábrica,�eprodutIlr liliiii. Todo5ospIanm lI!eIICÍIlIIadO est!doSlIjeOOs 8préviaap1)Wçãodeuéd"lfo.CmiI[�depreçoepr� 'IlÍlÍit$1ljleIl8511OJ!E!'iIIdode288J111l81201JIlU

enqu;mfo4barem osestoques 110Eslaebde SanIaCafaína. 0$vefMJsChlMafeteslio emwlblllílade camoPROCOWE - ProgIama deCoofrole daPoI.doArpcrVeíl:lllos�. PrI!fEJW8_lIreot:illfode�
A imagem dowícuIo éMIIatiwa, não c:oocizefIlenecessariamenle com omodelo éIlRIIlCÍado. f.fa5 ílblllllcjies pelo site "_.cITewlIetcom.llr.
Con8Iite coocIíçiIes 118 sua CGJ.l1essÍQliãiía parti;ípanl!cpno8 preço,mas de�eCCldçãesdemiCÍ8llllellb. SIllIIáados. SAC: !I8OO1024200.OuWb'oaGMAC: l!l8OO7ll1ilJl2

GMAC' RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
C C.

-:-

ome amigo
-Ó, ! r . I, ; l \ í � ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Recurso do Atlético pode
tirar a Kiíerro da decisão
IRREGULARIDADE Clube da Estrada Nova afirma que o meia Daniel Pereira não estaria apto para atuar

Lucas Pavin

Derrotado na semifinal
do Campeonato Var

zeano pela Kiferro por 3 a

1, o Atlético Estrada Nova

(Ainec) entrou com um re

curso contra o rival na tarde
de segunda-feira, na Comis
são Disciplinar de Jaraguá
do Sul. O time alega que o

atleta Daniel Pereira está

jogando irregularmente,
já que atuou no Varzeano

de Guaramirim, este ano,

pela equipe Bem Bolado.
Além disto, a Ainec afirma

que o jogador está residindo
na cidade vizinha, fato que é

proibido conforme o regula
mento da competição.

"Estamos tranquilos e

temos as provas de que o jo
gador (Daniel) está irregu
lar. Na verdade, a Kiferro era

para estar eliminada desde a

primeira fase, quando tinha
dois jogadores irregulares
que atuaram em duas parti
das. Fizemos a nossa parte,
agora vamos deixar para a

Comissão Disciplinar decidir
o caso", afirmou o.técnico do

Atlético, Romeu Becker.
"Ficamos surpresos com o

recurso, porque o meu atleta
não está irregular. Acredito

que futebol se ganha dentro de
campo. Mas se eles entraram
com essa denúncia, tudo bem.
Vamos respeitar. Estamos há
18 anos no futebol amador e
nunca vacilamos desse jeito.
Conforme o regulamento, es
tamos 100% na final, porque o
Daniel está inscrito legalmen
te", destacou o técnico da Ki

ferro, EdeMarcelino.
"O julgamento está sendo

marcado no mais tardar para
amanhã, para que a competi
ção termine no sábado como

foi programado, com as finais
e a disputa do terceiro lugar,
sendo realizados no campo do

Botafogo", disse o coordena
dor de eventos da FME, Mar
quinhos Ranucci.

Caso a Comissão Discipli
nar dê causa favorável ao Ai

nec, eles farão a final contra o

SantoAntônio.

Bocha

FME anunciamudanças
no CampeonatoMunicipal

A primeira edição do

Campeonato Jaraguaense
de Bocha sofreu alterações
na premiação e no prazo
de inscrições do evento,
que acontece a partir do
dia 10 setembro. Agora,
os vencedores receberão o

prêmio em dinheiro e não

mais em carne. O campeão
leva para casa R$ 5 mil,
o segundo colocado R$ 3

mil, o terceiro R$ 2 mil e
o quarto R$ 1 mil. Tam
bém haverá premiação em

troféu e medalhas para as

quatro melhores canchas.
Além disto, as adesões fo-:
ram prorrogadas até o dia

30 de agosto. A taxa é de

R$ 200 por equipe, sen

do que cada cancha pode
inscrever até dez atletas.
As mudanças foram defi
nidas através de urna reu

nião realizada na noite de

segunda-feira (26), onde
estiveram presentes os re

presentantes das equipes
já inscritas.

HENRIQUE PORro/AVANTE!

DOMiCíLIO Atlético diz ter provas que Daniel reside em Guaramirim

OCPI?
www.ocponline.com.br

Divisão de Acesso

Leão focado no
líder Pinheiros

O elenco doSportClub Jaraguá
se reapresentou na tarde de ontem

.

após o empate por 1 a 1 contra o

Internacional, em Lages. O grupo

já está focado na partida contra o

Pinheiros, atual líder da Divisão de
Acesso. O confronto - válido pela
quarta rodada do Estadual- acon
tece neste domingo (1°), às lsh30,
no Estádio JoãoMarcatto.

Para este compromisso, o

técnico Mozart conta com a vol
ta do zagueiro e capitão do time

Ricardo, .,que cumpriu suspen
são na última rodada. Por outro
lado, o volante William segue no

Departamento Médico, devido a

uma lesão na virilha e deve ser

o único desfalque para o duelo
neste fim 'de semana.

"Esperamos urn jogo dificil,
não é a toa que eles são os líderes
do campeonato. Mas vamos fazei:
o nosso futebol que estámelhoran
do a cada dia e buscar a vitória que
nos coloca na liderança", disse o

atacante Eric.

O grupo do Jaraguá treinou

apenas no periodo da tarde. Hoje, o
treinamento será em dois periodos.
Amanhã, a atividade será a tarde.
Na sexta, o trabalho será pela ma
nhã, e no sábado, acontece o últi
mo treino antes da partida.

O Leão do Vale é o vice-líder
da Divisão de Acesso, com oito

pontos, apenas urn a menos que o

adversário de domingo.
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Jaraguá Breakers
'Quebradores' realizam seletiva de atletas

Apesar da liderança
e de estar apenas no co

meço do Torneio Tou

chdown - Campeonato
Brasileiro de futebol ame
ricano - o Jaraguá Bre
akers (AvelljMadalenaj
Park Shopping) já visa a

temporada do ano que
vem. Isto porque, o clube
realiza uma seletiva, ou

'try out', no próximo sába
do (31), no Centro Espor
tivo Municipal de Jaraguá
do Sul. Para os atletas

que nunca disputaram a

modalidade, basta com

parecer às 14h no local da
seletiva vestindo camisa,
calção e chuteira com tra

vas, além de pagar a taxa
de inscrição no valor de

R$ 5 e realizar os testes.

A idade mínima para a

participação é de 14 anos.

Os atletas que já atua

ram em outras equipes
devem se inscrever ante

cipadamente pelo e-mail

prantsesbreakers.com.br,
onde o 'head coach' Den
nis Prants, irá avaliar c

currículo do jogador.

Futebol

Copa Kaiser
A 7a rodada da Copa

Kaiser foi realizada no do

mingo (26). Nos Titulares,
o JJ sofreu uma goleada
por 6 a 1 para o Salto do
Norte. O Primeiro Braço
venceu o Floresta por 4 a L

Na 'Aspirante', os jaragua
enses empataram com o

Salto do Norte (2 a 2). Por
fim, no Veterano, a equi
pe do JJ Bordados sofreu
outro revés para o Salto
do Norte (3 a 2), enquanto
o Primeiro Braço bateu o

Águias, por 2 a O.

Futsal

CopaXoxo 10
Teve sequência neste

domingo (25), a 1 Copa
Xoxo io/Studio FM, com
os jogos sendo realizados
em Schroeder. Confira os

resultados: AdescjSchro
eder 5XO Xoxo 10jO Cor
reio do Povo (Sub 7), PAEj
Corupá 2XO Xoxo 10jCSM
(Sub 7), AdescjSchroe
der 7XO PAEjCorupá (Sub
11), Xoxo io/Olipê 12X1

Xoxo to/Imobiliária Mo
rada Brasil (Sub 9 eAdescj
Sehroeder 11XO Xoxo lOjO
Correio do Povo (Sub 9).

Lutas

Triunfos
No fim de semana (24

e 25), os jaraguaenses da

equipe Nova União dispu
taram a quarta etapa do

Campeonato Paranaens€
de Jiu-Jitsu, em Araucá
ria. A delegação retornou

com quatro bons resulta
dos. No peso leve femini

no, Taila dos Santos foi

campeã. No masculino,
Fabio de Mattos e Win

grisson Santos ficaram
na primeira posição nas

categorias meio pesado e

pluma.

TÁTICA Técnico Banana aponta os caminhos para a equipe avançar na Liga

ADJ volta aos

treinos visando
o Concórdia
VITÓRIA SIMPLES Equipe jaraguaense se garante na fase de
mata-mata caso vença a equipe oestina na próxima sexta-feira

mos que temos qualidade
para isso", disse.

Para o confronto, Ba

nana ainda não poderá
contar com o ala Nenê, que
tem uma lesão no joelho e

deve ficar fora da equipe
por um bom tempo.

Já o Concórdia, clas
sificado com uma rodada
de antecedência, entrará
em quadra sem dois jo
gadores suspensos e ou

tros dois pendurados, que _

devem ser poupados pelo
técnico Serginho.

no mata-mata.

"Temos que manter a

seriedade e o espírito co

letivo para buscar o nosso

objetivo, que é a classifica

ção. Não podemos mudar
nada do que vínhamos fa
zendo e ficar muito con

centrado para este jogo,
para conseguir a vitória
contra o Concórdia", afir
mou Banana.

O pivô Keko destacou
a importância das últimas
vitórias para o time. "O
clima melhorou bastante.
Estava todo mundo muito
tenso, pelo elenco e inves
timento que temos, onde
não podemos ficar fora da

próxima fase. Então deu
uma aliviada, mas ainda
estamos um pouco apre
ensivos, porque falta uma

batalha, no qual estamos
muito focados em conse

guir os três pontos e sabe-

Lucas Pavin

A pós conquistar duas

fiimportantes vitórias
na segunda fase da Liga
Futsal (4 a o sobre São
José e 2 a o contra Asso

eva), o elenco da AD Jara

guá (CSMjPré-Fabricarj
MannesjFME) . não teve

muito tempo para des
cansar e voltou aos trei
namentos na manhã de
ontem (26), já visando a

partida diante do Concór
dia nesta sexta -feira (30),
às 20h, 'naArena Jaraguá.

Em segundo lugar no
Grupo C, com sete pontos
na tabela de classificação,
a equipe comandada pelo
técnico Banana, depende
das próprias forças para
avançar a fase decisiva da

Liga. Ou seja, com uma

vitória por 1 a o, os jara
guaenses garantem vaga

1
I �

(

o clima melhorou

bastante. Pelo elenco

que temos, não

podemos ficar fora.

Keko, pivô da
AO Jaraguá
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enal se classifica
para a Champions
MUDANÇA Com a

vaga garantida, time
assume o lugar
do Atlético como

cabeça de chave

Com 2 a o, urn show de

Ftamsey e a passagem
assegurada para a fase de

grupos da Champions,
Desta forma foi a classi

ficação do Arsenal diante
do Fenerbahce, ontem.

Com o placar agregado de

5 a ° no confronto, o time
comandado por Arsêne

Wenger produziu a mais

importante mudança na

definição dos potes com os

clubes para o sorteio das

chaves, que acontece ama

nhã. Participante assíduo da
competição, os londrinos as
sumiram urna das vagas de

cabeças de chave e desban
caram o Atlético Madrid.

Uma mostra de como

isso pode fazer a diferen

ça é a de que, em um nível
mais abaixo, a equipe da

capital . espanhola pode
rá enfrentar adversários
como Manchester Uni

ted, Borussia Dortmund
e Napoli no mesmo gru

po. Ao lado do Arsenal
no primeiro pote, estarão
também Bayern, Barcelo
na, Chelsea, Real Madrid,
Manchester United, Porto
e Benfica.

CLASSIFICADO Meia Aaron Ramsey marcou por duas
vezes e classificou os lodrinos para a fase de grupos

Bayem
Empate

Com urn time misto, o
Bayern de Munique teve

urna atuação apenas razoá
vel e ficou no empate em 1

a 1 com o Fraíburg, ontem.
O jogo foi urn confronto an
tecipado da Bundesliga por
conta da decisão da Super
copa Europeia, no qual os
bávaros enfrentam o Chel
sea. O gol do Bayern foi

.

marcado pelo suíço Shaqíri.

Botafogo
Promessa

Tênis

Rogerinho
Rogério Dutra da Silva

é o único brasileiro na se

gunda rodada do US Open.
O jogador de 29 anos classi
ficou-se à próxima fase em

urnjogo épico contra Vasek
Pospisil (400 do mundo),
onde venceu de viradapor 3
sets a 2, comparciais de 4-6,
3-6, 7-6 (11), 6-2 e 7-6 (10)
e agora enfrenta Rafael Na

dal, número 2 domundo .

Judô

.Prata
O meia-atacante Viti- A brasileira. Érika Mi-

nha já pode se considerar randa perdeu a final para
jogador do CSKA Moscou. Majlinda Kelmendí, do
O jogador chegou ao Ae- Kosovo, número um do

roporto do Galeão ontem, mundo, nesta terça-feira à

acompanhado pela esposa, tarde, e conquistou a me

filha e empresário. Ele VÍa- dalha de prata noMundial
jou para Roma, na Itália, de judô, que está sendo
onde realiza exames médi-

_ disputado no Rio de Ja-
. cos preliminares. Na sexta, neiro, A judoca mineira

. Vitinho volta ao Brasil para luta na categoria meio
resolver pendências. leve (até 52kg).

o futuro brilhante que um-dia
sonhamos é o presente cheio
de oportunidades.
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KIAPICANTO
MOD.J318

• Air bags duplos; frontais • Chave keyless
• Rádio CD/MP3 player com entrada
auxiliar USB e iPod • Controles de áudio
no volante· Faróis de neblina • Rodas
de liga • Direção elétrica • Travamento
elétrico para portas; e porta-malas;
• Ar-condicionado

APENAS
RS 37.900

• [araguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemarGrubba,1346·8aependl
Pu er Imports

Blumenau • Bal, Camboriú • [araguá do Sul
jolnvllle • Florianópolis· São José

'Quantidade de 5 unidades para Kia Picanto, modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 31/08/13, 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 R$ 1.500,00 para o Kia Picanto.
Fotos ilustrativas.
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