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Moradores de loteamentos do BairroTrês Rios do Norte começaram ontem o procedimento para legalizar os imóveis. Ação conti�ua hoje. PÁGINA 15

Mercado

Weg investe em
energia eólica

. A empresa oficializou parceria com
companhia americana na fabricação

. de aerogeradores e rotores das pás,
entre 93 e 110 metros de diâmetro.
RONAlDO CORRÊA, PÁGINA 6

Cultura

Sesc Inicia série
de apresentações
Apartir de hoje até o dia 14 de

setembro, unidade de Jaraguá
do s��eceberá�traçõ� .

"'lATV"
musicais, teatrais e artísticas. �Y.l1A ""- _,

Esporte
.

� .

Jaragua conquista
medalhas na Olesc
Atletas das modalidades de

atletismo, karatê e natação subiram
ao pódio. Competição segue até
sábado, em Caçador. pAGINA 11

Justiça blo eia R$ 1,6
milhão da Canarinho

ACUSAÇÃO Descumprimento das cláusulas do contrato de concessão do transporte coletivo, firmadC?
em 2006, é o principal indício de irregularidade, segundo o Ministério Público. Empresa pode recorrer.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 4
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COMENTÁRIO

Dois raios
DO LEITOR

Sustentabilidade
é saúdepública

terra ... Mas de certo.

Ah, nuncamais! Só louco anda
num troço desses, nunca mais ... !
É o que a maioria de nós todos
diria depois de um susto desses.
Pois o Sudmar, duas semanas

mais tarde, dia destes, voltou a

pendurar-se num parapente. Deu
tudo certo, vôo tranqüilo e ele

provou a si mesmo que o raio não
cai duas vezes no mesmo lugar.

Era para ser assim com nós
todos. Não o é. Muita gente leva
um sopro qualquer da vida e se

benze para o nunca mais. São
os covardes da vida, maioria.

Quem de fato crê na sentença
popular de que o raio não lhe
cairá duas vezes sobre a cabeça,
vão em frente e vencem. Os ou
tros ficam temendo o segundo
raio pelo resto da vida. Frouxos.

Não sou muito chegado a

frases do jornal de ontem

da vida. Mas não há como es

capar, essas frases, vestidas de
cotidiano, encerram a sabedo
ria popular... Queres uma pro
va? Tenho duas. Uma prova em

forma de frase e outra em forma
de exemplo de vida. A frase diz

que "coragem não é a ausência
do medo, é o persistir apesar
dele". Não dá para negar, po
demos até discuti-la, negá-la
nunca. E junto com essa frase,
lendo sobre determinado fato,
o que vem a seguir, fui forçado
a lembrar de um aforismo, de
uma frase consagrada. É a que
diz que "o raio não cai duas ve-

.

zes no mesmo lugar ... "
Pensando nisso, que o raio

não cai duas vezes, um sujei-

No mês de junho tive a oportunidade de co

nhecer a cidade de Portland localizada no es

tado do Oregon, Noroeste do EUA. Esta é a cida
de mais sustentável daquele país e é importante
conhecermos todas as mudanças que a fizeram se

transformar de uma cidade a beira da falência em

uma das mais pujantes áreas dos Estados Unidos.
Nas reuniões que participava todos os participan

tes se apresentavam e quando eu falava que era mé
dico e cirurgião vascular geralmente escutava ex

clamações de admiração, pois aparentemente eu

destoava dos outros ali, técnicos em planejamento,
sustentabilidade, mobilidade urbana entre outros.

Passei a conhecer um pouco sobre sustentabilidade e

aos poucos percebi que minha presença ali não era fora
do contexto pois se temos um bom sistema de desti
no do lixo, teremos saúde. Se tirarmos os carros da rua
e investirmos no transporte publico, melhoraremos a

qualidade do ar e teremos mais saúde. Se este trans

porte é de qualidade teremos menos stress no trânsito.
Andaremos mais a pé com melhoria da nossa circula

ção e teremos mais saúde. Enfim quando mais susten
tável for nossa cidade, em termos de preservação de

energia, uso da água da chuva, a existência de prédios
verdes entre outras medidas, melhor será nossa cidade
e o melhor de tudo. Mais saudável

Saúde pública não é somente atendimento
médico,mas também ações públicas no sentido de me
lhorar as condições de higiene do povo,com adequa
do destino de dejetos,controle da poluição do ar e da
terra, controle de alimentos fornecidos a população e

tranquilidade ao se locomover pela cidade. Se conse

guirmos imitar Portland nisto, seremos uma cidade di
ferenciada e saudável.

lUIZ CARLOS PRATES

to chamado Sudmar, paulista,
mandou aos raios... o medo.
Amarrou-se, outra vez, num pa
rapente e mandou ver. Lembras
dele? Foi aquele sujeito que dia
destes saiu para um primeiro
vôo de parapente e se deu muito
mal. O instrutor se perdeu nas

manobras, entrou numa nuvem

e não achava saída ... Pediu então
ao "passageiro", o Sudmar, que
rezasse. E ambos puseram-se a

rezar uma Ave Maria. Tiveram
sorte e tudo acabou bem, quase
foram ao chão sentir a força da

• Leitor
Um jovem leitor do Rio de Janeiro, o Teodoro,

mandou-me dizer que lhe mudei a vida, tanto que
prego sobre certos valores e mais que tudo sobre o

valor da leitura. Disse-me que passou a ser um in
saciável, um leitor compulsivo. É isso, Teo, quem se

"vicia" em páginas de livros e jornais vai longe, vai
ao infinito dos saberes. E isso é mais que uma Mega
Sena, é uma bem-aventurança.

pegar o que é seu e cair fora é a mulher quando agredi
da. Desculpe, disse mal. Quando agredida não, quando
ameaçada de agressão. Ali deve terminar a relação. Ah,
como gosto de perder meu tempo na vida! As mulheres
que não se respeitam acham uma cesta de desculpas para
continuar com os covardes ao seu lado. Merecem.

• Falta dizer
Aos poucos vão aparecendo mais verdades. Jornais

de São Paulo continuam trazendo revelações sobre aque
le guri assassino que matou a família toda e teve juízo
para depois se matar... Pessoas próximas contam que
ele gostava de atirar em pássaros e cães com pistolas de
chumbinho. Aí estava a marca mais eloqüente do mau
caráter: caçar, atirar em bichos. Mau-caráter refinado.
Há de estar ondemerece...

• Crime
Faz alguns dias que o Senado aprovou lei que torna

crime a violência contra a mulher. Não é interessante
isso que só agora bater em mulher passou a ser crime
"oficial"? Ora, vão lamber sabão esses políticos de pa
pel... Agora, tem uma coisa: quem primeiro deve reagir,•Dr. DouglasFaria CorreaAnjo é cirurgião vascular

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1207
Primeiro Sorteio
14 . 24 - 37 - 38 - 42 . 43
Segundo Sorteio
07 . 11 " 22 - 42 " 45 " 49

QUINA
SORTEIO Nº 3281
06 " 18 " 20 " 49 " 55
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COTIDIANO
Schützenfest 2013

Floriculturas
com espaço gratuito

As floriculturas de Jaraguá do Sul que estiverem interessa
das em expor seus produtos na Schützenfest deverão se inscre
ver até o dia 20 de setembro, na Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul. Durante o evento será disponibilizadoum espaço gratui
to para divulgação das empresas. O objetivo com isso é ajudar
na decoração do parque durante a festa. Cada Floricultura terá
espaço para montagem de jardim, podendo a mesma comple
mentar com outros materiais comercializados. Os interessados
devem procurar a Fundação Cultural pelomenos 20 dias antes
do início da festa para informar o que pretende realizar, arbus
tos e árvores somente de pequeno porte, e em vasos, dar pre
ferência a flores de diversas cores. A Schützenfest ocorre de 10

a 20 de outubro. Informações: id3624@jaraguadosul.sc:gov.br
ou 2106-8257/9619-4765 com Paulo Cézar.

Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões
paraG redacao@ocorreiodopavo.com.br

Feriado

Comércio fechado
O comércio de rua de Jaraguá do Sul não

vai funcionar nesse sábado, feriado de Sete
de Setembro. A ação do Sábado Legal, em
que os serviços são ampliados até às 17 ho

ras, será realizada no dia 14. Os supermer
cados estarão atendendo normalmente. No

Jaraguá do Sul Park Shopping as operações
da Praça de Alimentação, farmácia, lazer e
Lojas Americanas funcionarão normalmen
te, das ioh às 22h. Já as lojas atenderão das

14h às 20h, com exceção da Havan, opera
das çh às 22h, e do Hipermercado Brei

thaupt, acessível das 8h às 22h.

LONGE DO MEIO ...FIO
Motorista deste carro esqueceu de priorizar
um bom estacionamento na Rua Manoel Luiz
da Silva, em frente à Delegacia de Polícia Civil.
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CHARGE EDITORIAL

Apoiopara doar
Um trabalho exemplar e que merece

servalorizado é o realizado pela equi
pe de transplantes do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul. Esses profissionais têm
uma importante missão: a de desmistífi
car alguns temores existentes nas famílias
de pessoas que faleceram e têm receio de
doar os órgãos de quem partiu.

Éum trabalho que exige conhecimen
to, sensibilidade, respeito e apoio para
ajudar numa difícil tomada de decisão,
num momento de dor. Apesar de várias
campanhas de estimulo à doação, ainda
hámuita resistência cultural e religiosa.

Ainda há muito que evoluir nesse
sentido. Das 187 notificações para doa
ção realizadas entre os meses de janei
ro a junho no Estado, 51 tiveram de ser
canceladas porque a família desistiu de .

possibilitar o transplante.
Essa barreira da resistência está sendo

derrubada aospoucos, comopaciente tra
balho realizado por técnicos e enfermeiros

que atuam na Comissão Intra-hospitalar

de Doação de Órgãos e Tecidos.
Atualmente, o São José é um dos

hospitais que mais realiza a captação
de órgãos para transplante no Estado.
Somente nesse ano foram 22 procedimen
tos. Muitas dessas captações estão relacio
nadas a um dado preocupante.

"
Infelizmente não são todas as

famílias dispostas a doar os órgãos.

Como o transplante de órgãos vitais
como coração, pulmão ou fígado, só po
dem 'ocorrer quando alguém tem diag
nosticada a-morte encefálica, muitas das
causas desses óbitos estão ligadas aos

acidentes de trânsito.
Apesar da grande quantidade de

perdas de vida, infelizmente não são
todas famílias dessas vítimas de aci
dente que estão dispostas a doar.

il Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919. Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932· Plantão Entregas: 2106-1919.99021380.9161
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necesscrmmente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido a partir de
fontes renováveis preseroando as florestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Patricia Moraes ",

PLENARIO
. Justiça bloqueia bens da Canarinho

das, como a adequação física do terminal
urbano", explica. Ao acatar a denúncia,
a juíza Candida Brugnoli determinou o

bloqueio de R$ 1.651.074, 00 do patrimô
nio da Canarinho. O valor deveria ter sido
investido emmelhorias no sistemamuni
cipal, como previu o contrato. A empresa
já entrou com recurso.

O contrato de concessão do transpor
te coletivo foi renovado em 2006, válido
até 2016, e previa uma série de melhorias,
como a construção de 11 mini-terminais,
180 novos abrigos, o novo terminal urbano
e a adoção do passe único. Os prazos foram

OMinistério Público ajuizou Ação Ci
vil Pública contra a empresa Viação

Canarinho, o presidente Décio' Bago e o

ex-prefeito Moacir Bertoldi. A suspeita é
de que tenha havido irregularidades na

renovação do contrato de concessão e

prestação do serviço de transporte coleti
vo. O responsável pelas investigações é o

promotor Ricardo Viviani de Souza, que
tem no não cumprimento das cláusulas as
principais provas de irregularidade. "Para
maquiar a existência do interesse públi
co para renovação do contrato, foram
criadas metas que nunca foram cumpri-

sucessivamente prorrogados e até hoje
o novo terminal não saiu do papel, nem
mesmo os 11 mini-terminais ou até mesmo
o passe único, que funciona de maneira

questionável. No fim de 2008,Moacir Ber
toldi chegou a aplicar umamulta à empre
sa, novalordeR$ 370mil, que foi suspensa
em janeiro de 2009 pela ex-prefeita Cecília
Konell. Além desta ação, a Justiça também
investiga a legalidade do reajuste da passa
gem de ônibus, concedido em dezembro do
ano passado. Ao assumir, Dieter Janssen
cancelou o aumento ao apontar falhas na
planilha de custos da empresa.

••••ili_i::Z=======:......::=::::::::==-====::=J .472106-1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
Colaborou Carolina Veiga

Pressão contra
a entrada

A Comissão de Agricultura
- da Câmara dos Deputados con

vocou quatro ministros para
falar sobre a importação de ba
nana do Equador. A movimen

tação é resultado da pressão de

lideranças do Vale do Itapocu. A
secretária executiva da Federa
ção das Associações e Coopera
tivas dos Produtores de Banana
de Santa Catarina (Febanana),
Eliane CristinaMüller, que tam
bém é diretora da Associação
dos Bananicultores de Corupá,
foi convidada para o debate, que
ainda será agendado.

Campanhas
pelas faixas

As campanhas de conscienti

zação no trânsito devem iniciar
ainda este ano. Segundo Rogério
Kumlehn, a licitação para contra
tação de uma empresa respon
sável pelo material publicitário
está em andamento. Serão temas

mensais, com foco no trânsito ja
raguaense. A expectativa é que a

campanha "Cada uma na sua fai
xa" esteja nas ruas em setembro.

Linhas
avaliadas

O tema da 3a reunião do Gru

po de Trabalho, criado pela Mesa
Diretora para discutir o transporte
coletivo, será mobilidade dos usu
ários do sistema. O trabalho será
centralizado na análise da neces

sidade de linhas nos bairros Três
Rios doNorte, Tifa Schubert e Boa
Vista. O encontro ocorre amanhã,
às 17h, na Câmara.

DIVULGAÇÃO

ceria renovada
Prefeito Laura Frõhlich (PSD) recebeu a visita do presidente da Fiesc, Glauco José Côrte. Os

dois conversaram sobre a ampliação da oferta de cursos oferecidos pelo Senai nomunicípio e

Glauco ainda foi embora levandomaterial de divulgação das potencialidades de Guaramirim.

Sobe índice do FPM de Jaraguá
Seguindo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística), Jaraguá do Sul mudou de faixa na distribuição do
FPM (Fundo de Participação dos Municípios). A partir de 2014,
a Prefeitura passará a ter o coeficiente 4 ao invés dos 3.8, con
siderando uma população de 156 mil habitantes. Segundo cálculos
da Secretaria deAdministração e Finanças, isso representa um incre
mento de 5.26%. Considerando o previsto para este ano com FPM, de
R$ 40 milhões, o aumento no caixa significaria R$ 2,1 milhões. Ou
tros municípios da região também passarão a contar com um aporte
maior no próximo ano. Guaramirim, com 38 mil habitantes, passa do
coeficiente 1,6 para 1,8, e Schroeder sobe de 1 para 1,2.

Internet popular
O setor de Telecomunicações da Prefeitura de Jaraguá

do Sul recebeu do prefeito Dieter Janssen a missão de tirar
do papel um projeto que pretende implantar internet gra
tuita em todos os condomínios populares do município.

EM FOCO

Deputado Carlos Chiodini (PMDB)
esteve ontem com presidente do

Badesc, João Paulo Kleinunbing. Os dois
conversaram sobre o programa Juros

Zero, pelo qual Jaraguá do Sul pretende
financiar R$ 1 O mühões, O contrato deve
ser assinado nas próximas semanas.

• • •

A Oi foi autuada esta semana pelo Procon
de Jaraguá do Sul a pagar multa de R$
80 mil por descumprimento ao Código
de Defesa do Consumidor. Cobranças
indevidas e mudança de planos sem

solicitação são algumas das queixas.
• • •

Sobre nota na coluna de ontem, Carlos
Tamanini, filtto do prefeito Luiz Carlos
Tamanini, diz que apesar da denúncia
ao Ministério Público; desde 2009,

quando o Jornal de Corupá passou a ser

comandado pela família, nenhum centavo
da Prefeitura foi investido na publicação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP5'"

POUTICA www.ocponline.com.brQUARTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2013

Pr inicia processo de eleição
LÚCIOSASSI

bemos apoio dos movimentos
sindicais", pontua. Salomon
recebeu 12Ó8 votos na eleição
para vereador em 2012, mas
ficou como suplente.

'

Já de acordo com o vere

ador João Fiamoncini, que
pode enfrentar Marcel na dis
puta, um almoço deve ser rea
lizado no dia de hoje para que
alguns detalhes sejam defini
dos. ''Vamos sentar com as li

deranças e com os secretários

que são do nosso partido para
definirmos se sairemos com

chapa própria ou se apoiare-
mos o Marcel", concluiu.

DISPUTA Chapas
podem ser inscritas até
o dia 11 de setembro.

Tentativa de consenso

pode não ir adiante

presidência do partido o filia
do que ocupa cargo direto na

administração municipal.
De acordo com Marcel Sa

lomon (PT), um dos interes
sados no comando, plenárias
entre os correligionários estão
sendo realizadas. Salomão irá

apresentar chapa para a dis

puta e atuará em duas fren
tes. "Queremos fortalecer a

atuação dentro do governo

municipal e da Câmara de
Vereadores e reestruturar o

partido em Jaraguá do Sul e
nos municípios vizinhos. Para
concretizarmos isso, já rece-

Carolina Veiga

A s eleições internas no Partido
l"\dos Trabalhadores (PT) para
escolha do diretório municipal .

estão marcadas para o dia 10 de
novembro, mas as conversas para
definição de chapas e candidatos à
direção do partido já começaram
em Jaraguá do Sul. Os candidatos
têm até o dia 11 de setembro para
manifestar interesse e inscrever a

respectiva chapa na disputa.
Pelo regimento interno do

partido, as chapas devem seguir
critérios de proporcionalidade,
como a paridade de gênero (25
homens e 25 mulheres), a presen
ça de 20% dos integrantes com

menos de 30 anos e de 6% com

descendência negra ou .indígena.
_
Também não pode concorrer à INDECISO Fiamoncini ainda não decidiu se vai disputar a presidência do PT

Você, tranquilo ..

(47) 3370-0212

LoccdizdÇ�O
espdços de Idzer côlturà, eliedos eo respeito d
netursze SdO epenes .elquns dos adjetivos que você
encontre no Loteemsnto Wellness.

Estruture
• Sisteme de Treternanto de Esqolo
• Rede Pluvial
• Rede de Aque Potdvel
• Pevirnenleçêo com Asfelto
• Rede Elétricd - Ilumineçêo Públice
• Terrenos ditos e plenos
• Excelente LocdlizdÇdO
• f\càdemid de Melhor ldede
• Pld4Qround
• Preçe de Convivêncie / Porner
• Piste de Cerninhede
• Sistema de Prevençdo de Incêndio
• Árvores frutíferds
• Áred Verde - 5.1óOm2

Consulte nDSSOS

CORRETORES'
pere rneis informoções.

Empreendiment_?
,

DêítA:
Finenclernento
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
-

•

merCadO@OCOrreiOdOPOVO.COm.br_--R·O·NAL·O·O·C·ORRÊl\---
Weg fabricará torres para energia eólica

.

'J\."Weg formaliZ6u em agosto acordo tec
.tl.nológico com a Northern Power Sys
tems, do estado deVermont (EUA). Com a

parceria, se habilita a fabricar equipamentos
para a captação de energia eólica, atendendo
o mercado sul-americano de aerogeradores,
com 2,1 e 2,3 megawatts, e rotares das pás
entre 93 e 11.0 metros de diâmetro, insta
lados em torres de'até rzom de altura. Na

planta de Jaraguã serão fabricados inicial- Encontro Empresarial realizado no Centro
mente 11 aerogeradores para o parque eóli- Empresarial, o presidente do Conselho de
co de Ibiapina (CE), a partir de meados de Administração da companhia, Décio da Sil-
2.014. A notícia confirma informação que a va, falou dos projetos em FernandodeNoro
coluna Mercado havia antecipado quanto nha e em Capivari de Baixo, no Sul do Esta
aos planos da empresa em ampliar os in- do. Glauco Côrte, presidente da Fiesc, pegou
vestimentas na área de energias renováveis, carona e disse que havia testado pelamanhã
incluindo as fontes eólica, solar e de biomas- o carro elétrico desenvolvido em Jaraguá
sa. Na segunda-feira, qu o participou do

J
pelaWeg, emProif' apoiadopela entidade.

Agronegócios em alta
Há tempos, o chamado agrobusiness salva a lavoura da economia nacio

nal. Agora vem nova prova de que, investindo na vasta fronteira agrícola, se
colhe lucro. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
revelam que o setor agropecuário foi o destaque econômico do segundo tri
mestre do ano, crescendo 3,9% em relação aos primeiros três meses. In
dústria e serviços também apresentaram altas no período, de 2% e .0,8%,
respectivamente,mas a agricultura foi soberana. Em relação ao segundo tri
mestre do ano passado, o aumento do PIB agropecuário foi de 13%. O resul
tado é explicado pelo desempenho de cultivos que possuem safra relevante
no 2° trimestre, apresentando crescimento nas estimativas de produção
anual. É o caso, por exemplo, da soja (23,'1;6), do milho (12,2%), do feijão
(8,4%) e do arroz (2,9%). Comparado com o primeiro semestre de 2013, o
resultado é aindamais expressivo, omelhor já registrado pela economia do
campo. Aalta foi de 14,'1;6, amaior taxa já registrada pelo IBGE desde 1996.

Apagões
preocupam

O verão está longe, mas é visível a

preocupação de empresários com os

riscos de apagões na alta temporada,
quando o consumo aumenta. A queda
de energia na semana passada acendeu
o alerta e a Celesc, prudentemente, reali
zou uma operação para ajustar as linhas
de transmissão e realizar manutenções.
O gerente regional Luiz Melro acredita

que novos alimentadores, previstos para
operar até dezembro, devem ajudar a

minimizar os problemas. Mas a maior

expectativa é por investimentos demaior
porte. Esta é a notícia que as indústrias

esperam ouvir do presidente da .estatal
Cleverson Siewert, que estará em Jara

guá para conversar com empresários.

Mais procura por crédito
Ainda relacionado com o campo, os empréstimos au

torizados para que o produtor rural financie a aquisição de
máquinas e implementas agrícolas em julho apresentaram
alta de 61,'1;6 sobre o mesmo período da safra anterior.
Com a taxa de juros de 3,5% e a programação de R$ 7 bi
lhões em recursos para esta finalidade, já foram aplicados
no primeiro mês da safra deste ano R$ 915,6 milhões. No
mesmo mês da safra 2012/13, o valor atingido foi de R$
566,3 milhões, resultado que o secretário de Política Agrí
cola doMinistério daAgricultura, Pecuária eAbastecimen
to, Neri Geller, atribui à melhora nas condições de crédito
nasmodalidades de investimento.

QUARTA-FEIRA,4 DE SETEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,05% 3,SETEMBRO.2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA -0,40% 27.SETEMBRO.2013
NASDAQ _ +0.63% 27.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16,78 -0,94%
VALE5 32,15 +0,41%
BVMF3 11,90 +0,85%

POUPANÇA 0,5210 2MGOSTO.2013
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,91% US$ 117,450
OURO -0,01% US$1413,230

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3591 2,3598 -0,58%
DÓLAR TUR. 2,3500 2,4700 +0,82%
EURO 3,1049 3,1061 -1,06%
LIBRA 3,6678 3,6703 -0,75%

Marcha-ré
nas vendas

A conjuntura econômica - princi
palmente a disparada do dólar - fez a

Federação das CDLs de Santa Catari
na (FCDL/SC) rever sua projeção de
crescimento das vendas do comércio
neste ano. Caiu de 4% para, no má
ximo, 2,5%. Os resultados ruins do

primeiro semestre, aliadas às inde
finições econômicas e frequentes
mudanças na legislação, são algu
mas das causas. Para o empresário
e presidente da entidade, Sergio
Alexandre Medeiros, de todos os

motivos, a alta da moeda america
na é a que mais tem potencial para
impactar nos resultados do segun
do semestre e, por consequência,
do ano. �Nos mais variados seto

res, diversos produtos têm um per
centual muito alto de componentes
importados, sujeitos diretamente às
influências da disparada do dólar",
disse Medeiros. "Com certeza tere

mos uma piora nos cenários para os

próximos períodos", completou.

Sesi na Indumak
O Sesi inaugurou segunda-feira, na Indumak, indústria do setor

metalmecânico de Jaraguá do Sul, o terceiro restaurante na região.
Aentidade soma agoramais de 1,2 refeiçõesproduzidas diariamen
te. No Estado, esse número ultrapassa 11.0 mil refeições/dia. Elas
são feitas na própria empresa ou transportada até eles. São atendi
das 22.0 indústrias liga� ao Serviço deAlimentação da entidade.

Prática comum
A vinda de médicos de fora ainda rende polêmicas. No En

contro Empresarial, realizado na Associação Empresarial (Aci
js), opiniões divididas nas conversas informais entre lideranças.
Há quem concorde com amedida tomada,mas com críticas à in
termediação do governo cubano - que faz uma espécie de agen
ciamento e leva parte da grana paga aos profissionais. Segundo
Fábio Ribeiro, do blog Brasil no Mundo, nada a estranhar. O
fornecimento do reconhecido know how damedicina do país de
Fidel, comentou, é uma das principais fontes de divisa, inclusive
na troca por petróleo venezuelano para a Ilha.
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Jaraguá'em
movimento
ARTE Palco Giratório promove maratona de atrações
culturais gratuitas na praça, Terminal Urbano e Teatro Sesc

Bárbara Elice

Durante onze dias, Jaraguá do Sul
recebe nos palcos da cidade espe

táculos de teatro, música, cinema, ex

posições, aula de dança e intervenções
urbanas. Esses eventos estão na pro
gramação do Palco Giratório· do Sesc,
o maior evento de circulação de artes

cênicas do país, que inicia hoje e segue
até o dia 14. Os ingressos são gratuitos e

devem ser retirados uma hora antes dos

espetáculos.
A peça "As Aventuras de Uma Viúva

Alucinada", do grupo sergipano Mamu

lenga de Cheiroso, abre a programação
hoje, às 20h, no Teatro do Sesc. O espe
táculo apresenta o teatro de fantoches da
cultura popular nordestina, com o texto

de Januário Oliveira. A programação de
artes cênicas continua com as participa
ções das companhias Avenida Lampa
rina (Jaraguá do Sul), Atores de Laura

(Rio de Janeiro), GpoEx (Jaraguá do

Sul) e Mugunzá (São Paulo).
Nesta quarta-feira também inaugu

ram as três exposições do evento: "Olha
res do Comércio", do Grupo Fotojá, de
Jaraguá do Sul; a instalação multimídia
"8/80 Pixels", de Alexandre Venera, de
Blumenau; e a instalação de arte mul
timídia "Meios Sólidos", do Coletivo

Opioptica, de Blumenau.
A música do Palco Giratório inicia

na manhã deste sábado, na praça, com

o jazz da banda curitibana Black Cher

ry, Na próxima semana, Raul Misturada
e Mazin da Silva levam o duo de violão
e viola caipira ao terminal urbano e ao

Teatro Sesc. A intervenção "Ponteio", do
grupo Bodas de Arame, colocará o trio
de músicos para se apresentarem dentro
dos ônibus do transporte coletivo.

No sábado de encerramento, o Tea
tro Sesc promove uma sessão de cine
ma às 19h, com "Jaraguá em Curtas". A

programação encerra com a interven

ção urbana "Chamalotes", do Coletivo
Opioptica, na praça. Nessa atração, o

visitante usa o próprio corpo para inte

ragir com a mostra e modificar as ima

gens projetadas.

Aulas
Além dos espetáculos, o Palco Gi

ratório oferece duas oportunidades de

aprimoramento. Neste fim de semana, a
atriz Sandra Baron, de Jaraguá do Sul,
ministra a oficina de contação de histó
rias. Ainda há vagas disponíveis. As ins
crições podem ser feitas na Central de

Atendimento, pelo telefone 3275-7800.
Amatrícula custa R$ 80 para comerciá
rios e R$ 120 para o público.

Um "aulão" de danças de salão será
coordenador por Omar Forte no últi
mo dia do Palco Giratório. Dicas sobre
bolero, forró, salsa e samba compõe o

workshop que acontecerá no Sesc, às

.15h, gratuitamente.
DIVULGAÇÃO

jANAfNA VASCONCELOS E RAIAN SOUZA/DIVULGAÇÃO

FRANK BUSATIOIDIVULGAÇÃO SESC MATO GROSSO

Na sexta-feira (6), às

zohs, o Sesc traz a Ja

raguá do Sul o premia
do espetáculo "O Filho
Eterno". O texto, de Bru
no Lara Resende, é uma

adaptação do livro homô
nimo de Cristovão Tezza,
sobre as lutas de um pai
cujo primeiro filho nas

ceu com Síndrome de
Down.

NQ monólogo, o ator

Charles Fricks interpreta
as dificuldades de convi
ver com as diferenças. "É
uma peça muito forte. O

I, texto é tãoi .geniali lque, I@

fato de contar aquela his
tória, e pensar no que es

tou dizendo a cada frase,
já é o suficiente para me

emocionar", afirma Fricks.
A versão teatral venceu o

Prêmio Shell nas catego
rias melhor ator e direção
de movimento, o Prêmio
APTR de melhor ator e o

Prêmio Orilaxé de melhor
direção para Daniel Herz.

Para construir o per
sonagem, o ator buscou
influências na obra de
Cristovão Tezza e também
no próprio autor - devido
.às características autobio-

gráficas do livro. Durante
o tempo de adaptação, .ele
assistiu a entrevistas de
Tezza na internet, em bus
ca de características para
serem usadas em cena.

"E a terceira influência
na composição do perso
nagem tem a ver comigo
mesmo e meu pai. Trouxe
um pouco de mim para o

palco. Lembro da sensação
estranha de estar ensaian
do uma cena em que o pai
brigava com o filho e per
ceber: nossa, estou fazen
do essa cena igual ao meu

pai", comenta Fricks.
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"Não .roubarás
o texto do

"

prOXIIDO
•

Não é novidade para ninguém que vida
de escritor passa longe de ser um "mar

de rosas" embora muitos, os que escrevem

e os que leem, ainda se deixem seduzir

pela áurea de glamour que emoldura a arte
das letras. Também não é novidade que a

maioria dos escritores tem outra profissão
paralela ou outras atividades para pagar

_
as contas porque sobreviver da venda de
livros é para uma pequena, mas muito

pequena mesmo, minoria. A participação·
em feiras, palestras, programas e ministrar
oficinas são algumas das opções que hoje
permitem a muitos escritores viverem
disso. Mesmo com agenda lotada não

significa, necessariamente, que a venda
do livro se torne tão rentável a ponto dos
cifrões tilintarem ao redor do autor. Do
outro lado estão os que - por preferência,
falta de convites ou timidez - ficam em casa

quietinhos escrevendo e batalhando por
um lugar ao sol. No picadeiro da literatura

. já tem até gente fazendo performances,
baladas literárias e outras acrobacias que
me fazem pensar em aprender a andar

Clique animal

Elyandria Silva. Escritora

� .

G eliandriaas@yahoo.com.br

de perna de pau para um dia ler poemas
do alto com uma bola vermelha no nariz.
Numa outra fatia do bolo estão os que
pensam que são escritores ou sonham
em ser e passam o tempo copiando ideias
e, pior, textos que os bem dotados do
talento escrevem. Para esses últimos existe
uma nova oportunidade no mercado da
literatura.
A criação de histórias utilizando

personagens que já existem em sites

específicos é chamada de fan fiction, ideia
interessante, que inclusive já originou
alguns livros considerados best sellers,
mesmo com duvidosa qualidade literária.
A inocente brincadeira levou a Amazon
a ir muito além e criar uma plataforma
chamada KindleWorlds que funciona da

seguinte maneira: leitores fãs de um livro

poderão se apoderar dos personagens e

reescrever o livro inclusive trocando o

título e a capa. Depois o fã escritor poderá
colocar "sua obra" a venda em formato
digital e, pasmem, ganhar dinheiro com a

venda. E os direitos do autor como ficam?

Pois é, a Amazon comprará a "licença"
da história do autor ou dos herdeiros da
obra para clássicos ou de escritores que
já morreram para os abelhudos mexerem
no livro como bem entenderem. Ou seja,
a exemplo do que aconteceu na área
da música a pirataria da literatura está
liberada e o texto do próximo poderá ser
revirado, copiado e vendido sem nenhuma
sombra de culpa e sem punição.
"NÃO ROUBARÁS O TEXTO DO
PRÓXIMO". Se os 10 Mandamentos
fossem criados nos dias atuais esse seria
o 110 com o castigo de arder no fogo do
inferno para quem cometesse o pecado
do furto. O suprassumo da escrita é

justamente a criação dos personagens e

de novos mundos, é dar vida a quem está

esperando para nascer. A imaginação é
o que arranca as palavras da mente e as

coloca no papel. Para quem não a tem

escrever pode se tornar um picadeiro
perigoso e traiçoeiro. A propósito nunca

poderia andar de perna de pau porque
tenho medo de altura.

ALEGRIA!
Depois de alguns

dias, para a

alegria de toda
família, a Mel (E)
voltou para casa.

Quem ficou feliz

especialmente foi
. nosso jornaleiro

Popó. Quem
envia os cliques
é Gabi Franzner

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

F.
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Aniversariantes
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Arlete S. Mueller
Bruno Bachman
Cassiele Andreata
César R. Lino

Cristiano Busarelo
Cristiano Schever

Douglas Enke

Fredolin Spredemann
Hilário Hille

Hugo A. do Nascimento

Ingo Gorll
Julio C. Lino
Liliane Cristiane A.

Kochkasulke
Liliane Liber
Liliane V. Weonski
Lindomar Bittencourt
Lucineide Dalpiaz
Manfredo Behling
Marcelo Marcarine

Márcio L. Schneider
Maria I. õa S. Lindner
Maria M. Bartel
Maribel Borga
Michele P. Koehler

Milton Balsanelli
Mirna O. Ribeiro

Mirtes Elenice Nóriler
Osmar A. Eichstadt
Rainah Andrade Santos

Raphael Marcelino
Ricardo A. de Lima

Ricardo R. C. Gelásio
Rubia Behling
Sandro Mauro Poflo

, Simone Stortz
Suelen Kuhn
Thailson Entoni Alonso
Valdir Martin Künzel

Wally Gessner

Curiosidade
4 de setembro ...

... é o 2470 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 118 para acabar o
ano. Dia da Lei Eusébio
de Queirós (Brasil). Dia
da Criação (Judaísmo).
Santos do dia: Santa
Rosália, eremita de
Palermo; São Bonifácio I,
Papa da Igreja Católica;
Santa Hermengarda de
Suchteln. Fonte: Wikipedia
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Pratique Shantala no bebê
AShantala é o método de massagem

especialmente desenvolvido para
bebês. Foi inspirada no livro Shanta
la, do obstetra francês Dr. Frédérick
Leboyer que conta a história de uma

mulher que o encantou com a força e a

beleza de um momento de amor e tro
ca com o seu bebê.

O principal objetivo dessa milenar

massagem indiana é expandir os mo

mentos de contato com o seu filho e for
talecer o vínculo entre vocês. Portanto,
não se preocupe demais com a técnica.
A única recomendação é fazer a massa

gem em seu bebê somente se você es

tiver se sentindo tranquila e relaxada.
Acesse o site ocponline.com.br no blog
Mamys e Nenês e veja como fazer.

Pijamas
"vagalume"

Para não ter que dei
xar aquela luzinha acessa

durante e noite, a Mineral
Kids lança pijamas que
brilham no escuro! Para
meninos e meninas. Os

tamanhos vão de 1 a 12 anos

e os preços são a partir de
34,90. Vendas em posthaus.
com.br e nas lojas Marisol.

Fralda de menino, fralda demenina
Meninos e meninas apresentam diferentes anatomias e pensando nisso a Hug

gies lançou as fraldas Supreme Care que têm absorção diferenciada para meninos -

na frente. E para meninas - no centro. Mais no site huggiesturmadamonica.com.br.
\

ê carina@ocorreiodopovo.com.br fi) www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

Babando criatividade!
Seu bebê vai ficar uma graça. E a hora da papinha vai ser mais divertida! Vendas no

site lojameninos.com.br, por R$ 24,90.

Estudo indica que mulheres que amamentam têm menor risco de Alzheimer.

Além de todos os benefícios da amamentação que você já conhece, o

estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge, na
Grã-Bretanha mostra que as mulheres que amamentam

têm um risco menor de desenvolver a doença.

Body termômetro
Primeiro body para bebês que detecta - com alerta visual- quando o bebê está com

'

febre. Quando a temperatura do bebê ultrapassa 36.5 graus Celsius o body começa a

ficar na cor branca. Feito de 100% algodão, sua lavagem é normal, incluindo o uso de
lavadora e secadora. Vendas em baby.com.br.

Almofadas para guardar o pijama
A Zona Criativa lançou almofadas porta pijamas. Uma forma diferente de guardar

o pijama do seu pimpolho. Além de lindas para decorar a cama, claro! E se ele qui
ser passar uma noite na casa de amiguinhos e parentes é só levar a almofada junto,
ela também serve como brinquedo. São divertidas, coloridas e práticas. Para-comprar,
acesse o site da loja lojazonacriativa.com.br.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quarta-feira, dia 4 de
setembro de 2013. Para os co

merciários e comerciantes, vem
aí um super feriado. Sábado e

domingo a cidade vai ficar va
zia! E vamos que vamos à co

luna de hoje, que será lida por
.

mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais. Antes, claro, uma fra
se bem legal para você refletir.
"Para navegar contra a corren

te são necessárias condições
raras: espírito de aventura, co

ragem, perseverança e paixão."
Nise da Silveira.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a mi

nha amiga Lehanna Maestri,
caps da Imobiliária Apto. Ela
também confere a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

Niver do Binho
Não ousem esquecê-lo: o ad

vogado e atleta nas horas de fol
ga, Fábio Roberto de Oliveira, o
Binho, é o grande aniversarian
te de hoje. Quem tem o núme
ro do celular dele, por favor, de
um alô. Ele vai adorar saber que
foi lembrado. Parabéns! O meu

desejo é que você e sua linda e

feliz família sejam plenamente
felizes.

Carne Suína
com pele e osso

DIVULGAÇÃO

• Internacional
A estonteante apresentadora americana do Re

ality Love Game, em LosAngeles, NatalieNunn, es
posa do jogador de futebol americano Jacob Payne,
recebeu o convite deste colunista e aceitou. Dia 26
de outubro também estará na 13a Feijoada doMoa
desfilando a grife Elô. Muito bom! Na foto, Natalie
Nunn, ontem, durante visita ao colunista.

s;

HAPPY HOUR Tatiana
Garcia e Jerry Garcia no

badalado Madalena

Pensando bem
Nunca troque o que você

mais quer na vida pelo que
você mais quer no momento,
pois os momentos passam e a

vida continua.

Garage
Dia 19 de setembro a Ga

rage reabre para a 39a edição
do senadinho mais famoso da
urbe sorriso.

.

Sopas'
Você já saboreou as sopas

de galinha, schwarzsauer,
creme de palmito, creme de
batata salsa e creme de cebo
la da Choupana Schroeder?
Não!? Nem eu! Mas dizem

que é de comer de joelhos, se
é que você me entende! E o

que é melhor: custa só R$ 13
por pessoa.Vou conferir!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A bonita Luma Serafim também

. estará nas passarelas da 13ª

Feijoada do Moa. Ela desfilará
a grife Elô, uma das mais

cobiçadas marcas de camisa
feminina da atualidade.

• • •

Circula entre as comadres

que viúva muito conhecida na

cidade está de romance com

um poderoso das malhas-Por

enquanto, tudo por debaixo dos
teares, pois ainda estão super
se conhecendo. Vamos ficar na
torcida para que tudo dê certo.

. ., ..

o músicoJúnior Lima, o irmão
da Sandy e comandante do

famoso projeto Dexterz, grupo
que estará na 13ª Feijoada
Moa, dia 26 de outubro, vai
dar entrevista exclusiva para
a Revista Nossa Weekend. A
matéria estará circulando ainda

no mês de setembro.

3370-3242

A liga
Dia 6 de setembro, sexta

feira próxima, rola, na Epic
Concept Club, uma das festas
mais esperadas da temporada:
A Liga! Não precisa nem con

sultar os universitários. A festa
vaibombar!

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA,4 DE SETEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

DOUGLAS CARVALHO

BALADA Regiane
Aldrovandi nos corredores
das baladas da moda da
nossa região

só ALEGRIA!
Paula Pereira

posa ao lado
do seu Picanto

Kia, presente
do papai pelo
ingresso na

faculdade

Breve
Sob a batuta dos

amigosAlmir Mendon
ça Menegotti e Jorge
Mendonça, logo, pinta
na urbe sorriso uma

loja com novo concei
to. Grifes como Hugo
Boss desfilarão nas

prateleiras e araras.

Volto ao assunto.

Festa de R-ei e baile
No sábado, dia 7 de setembro, vai ro

lar, na Sociedade Recreativa Alvorada, de
Jaraguá do Sul, a Festa de Rei e Baile. Os

festejos iniciam às 14 horas com a concen

tração na sede social dos sócios e convida
dos para posterior busca da majestade. O
baile terá início às 22h30, com animação
da Banda Porto do Som. Ingressos anteci
pados nos seguintes locais: Postos Mime

Matriz, Rio Cerro e Barra e na Flash Vídeo
Locadora. De nada!

o sábio fala porque tem alguma
coisa a dizer; o tolo, porque tem

que dizer alguma coisa.

pmatio

Que tal?
Quer ganhar um par de ingressos para a 13 a

feijoada do Moa, dia 26 de outubro, e ainda con

correr a um óculos da famosa marca Gloryfy? En
tão acesse o site moagoncalves.com.br e vá em

promoção. É só curtir!

TE CONTEI
• No domingo, Edson Renhke, o
Capivara Monstro, criou coragem
e foi conhecer o sogro. Foi uma
farra. Trocaram figurinhas sobre o

futsal, jogaram caxeta: e fumaram o

tradicional charuto cubano.
Marca registrada do "fortíssimo"!
Bom também! ,

+ A paixão proibida daquele diretor
comissionado está parecendo roteiro
de filme de ação hollywoodiano.
Tem mulherbonita, cenas de sexo,
aventura e também muita explosão.
O final, na maioria das vezes, é feliz.

Enquanto a gente espera o desfecho,
por favor, Sr. Bruno, uma bem gelada
na mesa 12!?

,. O meu abraço de hoje, cheio de
energias positivas, vai para a minha

querida amiga, Márcia Izidoro,
.

Secretária da: Fiesc Járaguá do Sul.
Ela também acompanha a coluna
todos os dias para ficar super
antenada nas notícia: da nossa regiãõ.
Aquele abraço!

,. Juliano "gaiteiro"dos Santos já está
temperando o churrasco. Dia 13 de
setembro é a sua vez de pagar aquela
testá de aniversário.

.. Tenho recebido muitos elogios
sobre o Stannis, novo pub sensação
de Jaraguá do Sul. Bom demais!

.. Nos próximos capítulos, vem aí:

revelação bombástica! A terra vai
tremer em Jaraguá do Sul.

.. Não maltrate os animais.

• Com essa, fui!

Chie é pagar menos
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas
Os irmãos diplomatas
Dois irmãos diplomatas muito educados, estão no auge de uma discussão:

-Sabe, mano! - diz o primeiro. - Não sei por que você é tão prepotente.
Um dia você vaimorrer, vai ser enterrado numa cova bem funda, vai
ficar coberto de terra, vai nascer grama em cima de você e aí vai vir uma'

vaquinha, que vai comer a grama e fazer cocô. Aí eu vou ficar olhando

para o cocô da vaca e pensar: "Puxa, mano! Como você mudou!
- Sabe, mano! - diz o outro. - Eu também não sei por que você é tão

prepotente. Um dia você também vaimorrer, vai ser enterrado numa cova
bem funda, vai ficar coberto de terra, vai nascer grama em cima você e aí vai
viruma vaquinha, que vai comer a grama e fazer cocô.Aí euvou ficar olhando
para o cocô da vaca e pensar: "Puxa, mano! Você nãomudou nada!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Se Puder ... Dirija - Comédia - Nacional - Censura: Livre - 92

min - Diariamente - 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
ARCOPLEX 2
• Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min - Censura: 12

anos - Diariamente - 19:00, 21 :30
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre

- Diariamente - 14:30, 16:40
ARCOPLEX 3
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Legendado -

106 min - Censura: 10 anos - 14:40, 17:00, 19:10, 21:20

JOINV4llE
• GNC GARTEN
• Os Smurfs 2 . Os Smurfs 2 - 14:10, 16:30 . 3D . DUB . Comédia
• percy Jackson e o Mar de Monstros- 19:20· 3D - DUB· Aventura
• Percy Jackson e o Mar de Monstros- 21 :50 . 3D - LEG - Aventura
• Gente Grande 2 . 19:45 22:00 . LEG . Comédia
• Os Smurfs 2 . 13:10 15:15· DUB - Comédia
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood- 17:20 - LEG· Drama
• Os Instrumentos Mortais- Cidade Dos Ossos- 14:00 19:00 . LEG - Fantasia

• Percy Jackson e o Mar de Monstros· 16:50 . LEG . Aventura
• Bling Ring: a Gangue de Hollywood· 21 :40 • LEG . Drama
• Os Estagiários - 13:50 16:20 18:50 21 :20 . LEG • Comédia
• Flores Raras· 13:40 16:10 18:40 21:10· NAC - Drama
• Se Puder... Dirija! . 13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30 - 3D - NAC - Comédia
• GNC MUELLER
• Se Puder... Dirija!· 13:30 15:30 17:30 19:30 21 :30 - 3D - NAC • Comédia
• Os Smurfs 2 . 13:10 15:15 17:20 - DUB - Comédia
• Wolverine: Imortal - 19:20 21 :50 - DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 14:00 16:20 18:4521 :10 - DUB - Aventura

Sudoku

5

9

7

3

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura
volta a cair
Tempomais seco namaioria das
regiões, apenas com variação de
nuvens e chance de chuva isolada, no
período noturno e início damanhã
entre aGrande Florianópolis e litoral
Norte. Temperaturamais baixa,
especialmente no amanhecer, com
mínimapróxima de ooe nas áreas
altas, com condição de geada.

,: HOJE
"Jaraguá do Sul
-

·e Região
� -

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 8°e
MÁX: 16°e Parcialmente

Nublado

r

In�tável
SEXTA
MíN: 100e
MÁX: 18°e Nublado

tOllG

I18°C
LUAS

.NOVA 5/9
4 J�

Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SÁBADO ..CHEIA 19/9 MíN: 12°e

.MINGUANTE 27/9 MÁX: 21°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Consertado com agulha e pano
2. (Mús.) Vivo, apressado
3. As iniciais do ator e diretor de teatro e TV Falabella

/ Calçado usado para proteger contra o frio, para
montar a cavalo etc.

4. O piloto francês Prost, quatro vezes campeão mun

dial de Fórmula 1 / Sigla inglesa para monitor de
cristal líquido

5. Grande fatia / O fio que nasce de um folfculo
6. A letras entre o R e o V / Acompanhar alguém para

mostrar-lhe o caminho
7. O mar que banha Istambul, na Turquia
8. Designação carinhosa dada à mãe dos primos /1/3

de XII
9. Lugar de alojamento ·ou criação de cães / Pequenas

e Médias Empresas
10. Iguaria típica da culinária baiana
11. (Gram.) Acréscimo de letra ou sílaba no fim de

uma palavra
10

12. As iniciais do cirurgião plástico Pilangui / Parte do
11

corpo que vai da cintura aos joelhos, na posição
sentada, colo

13. Que me pertence I Ensinamento que se pode tirar
de um conto, de uma ação, de uma fábula.

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

VERTICAIS
1. Água parada I Alimento de herbívoros
2. (lngL) Apart-hotel/ Tradicional arma de guerra dos

'nossos ind!genas
3. Ministério Público / Estreitar em ponta
4. Elemento químico do grupo das terras raras, de

símbolo Er / Disparar uma arma de fogo
5. Gás raro usado em lâmpadas especiais I posse ile

gal de terras, mediante documentos falsos
6. Doença Sexualmente Transmissível/Leão america

no, sem juba / Passatempo recreativo
7. Pequena cidade mineira da região de Teófilo Otoni
/ Agarrar

8. A nota que precede todas as demais / Instrumen
to musical de sopro / O romancista português de
Queirós (1845-1900), de "A Ilustre Casa de Ra
mires"

9. Que tern modos graciosos, sedutores / (Fís.) Ondas
Longas.

234 5 6 7 8 9

• •
• •

•
•
•

•
&I •

•
II
•

•
•

la 'I"AyJOP\I
'6 '.63 'W�.I� '00 'S 'lu5ad 'B!all'l\I 'L 'ODOr 'ewnd lsa '9 'waôBI�9 'uoaN 'S

]elall '0I'l8 '. 'l.ulwnov �IN 'E 'adeoBl 'Iel� 'Z 'wlde:J 'osuewaH', :SI\I:J1lll3A
,

'IBJOIN 'nalN H 'obeBaH di 'o,
'a50ô.JBd '" '�!eJeov 'o, '31Nd 'I!UB� '6 /\1 'Oml'S 'BJBWJ?IN 'L 'JO!n9 'MS '9
'olad '002N 'S '081 'U!2I\1', 'BI08 �IN 'E 'OISaJd 'Z 'opepuau!aH', :SI\llNOZIHOH

Olf)OlOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

QUARTA-FEIRA
4 DE SETEMBRO DE 2013

Reputação online:
você está cuidando da sua?

FONTE

Associação Brasileira de Recursos Humanos

v,ocê não precisa ser o diretor de uma multinacional para se importar com a sua

reputação online. Quase tudo o que você escreve, posta e compartilha na rede

pode ser facilmente encontrado, especialmente quando você está usando as

mídias sociais. Já parou para pensar qual imagem você passa na internet?
Se a resposta for negativa, é melhor começar a se preocupar com isso.

Uma pesquisa realizada pela empresa de marketing digital
KBSD mostrou que 72% dos recrutadores usam ferramentas
de busca online para saber mais sobre candidatos. Além dis

so, 48% usam informações de sites pessoais para decidir se
vão ou não contratar um profissional. O estudo também

apontou que as redes sociais são fonte certa de pesquisa
para os recrutadores: 63% deles checam as contas do

Facebook, Twitter e blogs de potenciais funcionários.

José Luiz Weiss, diretor de Recursos Humanos da Syn
genta, concorda com os resultados da pesquisa. Para ele,
9 uso das redes sociais, como o Linkedln, nos proces
sos de recrutamento é uma tendência que deve crescer

cada vez mais. "As empresas tomam decisões pelo que
encontram na rede", diz. Segundo ele, essa pesquisa mais
completa sobre futuros funcionários vêm de uma preocu
pação de contratar seres humanos. "Se eu descubro que o

candidato é um excelente profissional, mas tem um compor
tamento antiético, de qualquer tipo, eu talvez fique em dúvida
se devo ou não contratá-lo", exemplifica o executivo.

.. 6"
•

Sempre alerta
Ainda segundo a pesquisa, ao checar o perfil de candi

datos na rede, os empregadores buscam fotos usadas sem per
missão, informação inapropriada ou comentários negativos sobre
a personalidade e atividade profissional do candidato, informações
sobre processos criminais e, por fim, a falta de presença digital.

Se você ficou preocupado com o que eles podem encontrar pela rede,
comece um trabalho de monitoramento da sua reputação onlíne, O
primeiro passo é bastante simples: pesquise os resultados do seu

nome completo nas principais ferramentas de busca online. Se você
encontrar algum registro inapropriado, aproveite para apagá-lo ou

solicitar' que a pessoa responsável o faça. Esse-gerenciamento
pode livrar você de situações embaraçosas ou até salvar sua
carreira. Como lembraWeiss, compartilhar alguma coisa

pela internet é sempre um risco porque não há

controlar o que as pessoas vão fazer com a

informação compartilhada.

Até as últimas
" .

consequencias
Agora, se você já tem um emprego e acha que

por isso está livre de perderoportunidades por
conta do que posta nas redes sociais, preste atenção.

Dados do estudo também mostram que 8% das empresas
já demitiram funcionários por esse motivo. Duvida? No

Brasil, a Editora Abril, a Folha de S. Paulo e a Locaweb estão
na lista de companhias que puniram colaboradores por co
mentários considerados inadequados. Agora, da próxima

vez que for compartilhar um vídeo super engraçado
.das aventuras do último final de semana, lembre

se de que no meio da sua audiência pode
estar um futuro empregador ou o seu

chefe, quem sabe.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"UM PACTO ÉTICO
PARA O BRASIL"

A crise brasileira não me parece ser

estrutural e sim conjuntural. Temos todos
os ingredientes básicos para o sucesso e, no

entanto, não conseguimos fazer as coisas
ocorrerem no trivial do dia-a-dia. A verda
de verdadeira é que não somos um povo de

segunda categoria, nem atávicos vagabun
dos, nem desprovidos de bom senso. O que
parece estar nosfaltando é um PACTO ÉTI
CO onde todas as pessoas, a começar pelos
políticos e governantes em todos os níveis,
se comprometessem a ser menos "espertas"
e mais honestas e justas. Esse Pacto Ético
incluiria coisas muito simples a que todos os
brasileirospoderiam se obrigar; tais como:

Ser honesto em tudo;
Falar a verdade em qualquer circuns-

tância;
Cumprir a palavra;
Cumprirprazos e horários;
Respeitar o dinheiro público e a coisa

pública;
Não ser complacente com o erro, com a

.

corrupção, etc.
(complete a sua lista .. .)
Não seria preciso nada mais complexo

do que isso e o Brasil seria, sem dúvida o

melhor País do mundo para se viver. Como

todos queremos enganar a todos, todos so
mos enganados e não nos apercebemos dis
so. "Eu finjo que prometo e você finge que
acredita na minha promessa... '; me disse
um amigo ao fazermos um negócio. f'

Parar de enganar; de ludibriar; de "le

var vantagem em tudo'; de prometer o que
não se pode cumprir é uma exigência que
o Brasil como um todo está sentindo. A cri

se que estamos vivendo é uma crise ética.

Ninguém mais acredita em ninguém e con

sequentemente em nada. Daí o desejo de ir
embora do País, de mudar tudo. E seria tão
simples se todos nós brasileiros em nosso

próprio benefício decidíssemos mudar a

nós mesmos.

Confesso que não sei como poderíamos
chegar a um Pacto Ético, mas tenho a cer

teza de que ele poderia resolver boa parte
de nossos problemas cotidianos. Sem ele
continuaremos nesta luta de "esperteza"
onde todos sabem que estão perdendo, mas
fingem estarganhando.

É claro que esse pacto deveria começar
pelos políticos e governantes. Mas esperar
mais uma vez dessa gente significa tam

bém fingir que vá acontecer alguma coisa.

Todos sabemos que os governantes e polí
ticos, com raras e honrosas exceções, são
os principais responsáveis pelo estado de
ânimo e das coisas que estão acontecendo,
até pelo péssimo exemplo que nos dão. Po
rém se o povo, se nós, não assumirmos uma
postura de mudança, exigindo, democrati
camente, esse pacto ético, vamos outra vez

nos autoenganar e acreditar na mentira.

Pense nisso! )
Trabalho no exterior

Conquistar seu espaço fora do Brasil é o desejo de muitos brasileiros. Mas não é uma

tarefa fácil, requer esforço e dedicação do profissional. Confira algumas dicas que irão aju
dar a trilhar os primeiros passos em solo internacional,

,

FONTE

Você S/A

1
í

)

• 1 Formação abrangente emultidisciplinar r('

Se você já é uma pessoa especializada deve continuar a se aprimorar, mas com
uma visão abrangente. Perceber e estudar a relação entre as diyersas áreas do

conhecimento é essencial.
• 2 Só inglês não basta
Além do inglês, conhecer um terceiro idioma vai fazer toda a diferença para os

brasileiros que desejam seguir carreira no exterior. Por exemplo, a ONU tem os

idiomas oficiais que são o árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo.

• 3 Flexibilidade
Em relação à parte comportamental, morar e trabalhar em outro país exige muita
flexibilidade. É manter uma postura de aprender sempre e saber que vai conviver

com modos de trabalho diferentes dos seus. Aceitar quem pensa diferente,
habilidade de saber ouvir, e ser flexível para entender que existem outros modos

de se trabalhar são fundamentais para um profissional se dar bem lá fora.
• 4. Estude a cultura do país
Cada cultura tem seus próprios códigos. Todo profissional que se propõe a seguir
uma carreira internacional deve fazer um esforço para aprender; aceitar e absorver os
códigos da cultura daquele país. Se não está disposto a fazer isso vai ter problemas.

2
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Entrevista de

emprego de sucesso
FONTE

Associação Brasileira de RH (ABRH)

vista de emprego nunca deixará de exis

tir. Ninguém fecha uma contratação sem a

entrevista presencial, porque, no fim das

contas, papel e rede social aceitam tudo.

Recrutadores contam já terem visto casos

de profissionais com bons currículos tro

peçarem na hora de encarar o headhunter.

Para não correr este risco, especialistas sele
cionaram uma série de dicas para serem se

guidas durante todo o processo que envolve

uma entrevista de emprego. Confira:

Não deixar escapar nenhum detalhe im

portante durante a conversa com o recru

tador, pois é uma boa garantia de que a en

trevista poderá trazer resultados positivos.
Por mais excelente e atraente que seja
não há currículo que sozinho, conquiste
uma oportunidade profissional. A entre-

p�:') íse

O ponto de partida é o site da empresa. Lá você vai encontrar missão, valor.es e

relatórios oficiais. Procure notícias sobre desempenho passado e tente descobrir

planos futuros e avaliações de analistas.

Ir

Pense em que a sua experiência pode agregar valor à empresa. A partir da descrição da

vaga estabeleça uma relação entre a sua bagagem e o que a empresa está procurando.

Pre are um ki�

Certificados, referências, portfolío, tudo deve estar contigo no momento da entrevista. Assim,
caso seja solicitado você não é pego de surpresa. Muito importante também é fazer uma lista

de perguntas para fazer ao entrevistador.

• Esteja pronto para responder questões que sempreaparecem
Pontos fortes e fracos, o que você não gosta na sua função atual, qual a decisão mais difícil
de tomar e o motivo por que você deseja sair da empresa também são aspectos gue muitos
recrutadores investigam.

• Atente à postura
Cumprimente o headhunter; sorria, mantenha a boa postura.
Não se esqueça demanter contato visual.

• Respeite a estrutura

Assim que chegar; terá um bate-papo introdutório. Em seguida vêm as questõesespecíficas,
de sua aplicação até a sua experiência.

. • Ouça as perguntas
Seja objetivo em relação às suas respostas, mas não monossilábico.

• Coloque as suas questões
,

Faça as perguntas que você elaborou antes da entrevista. Demonstre que você fez uma

reflexão sobre a posição e que pesquisou a empresa.

• Mostre entusiasmo

Mesmo que haja reservas, mostre-se entusiasmado. Nas próximas etapas você poderá
discutir os pontos que lhe desagradam.

• Agradeça e coloque-se à disposição
Não existe certo e errado depois da entrevista; porque muito vai depender da abertura
que foi dada pelo headhunter; Mas uma coisa é certa: É educado e promissor agradecer a
oportunidade e colocar-se à disposição.
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�. Formação

ike tista:
, II1II ".,

empresário sa

o bilionário era considerado exemplo
de empreendedor. Mas suas promessas
deixaram a desejar. Perdeu a confiança .

FONTE

Revista Você, por Lucas Rossi

M ais do que ninguém, me
pergunto onde errei?,

escreveu o empresáriominei
ro Eike Batista, de 56 anos,

em artigo publicado no jornal
Valor Econômico, em meados

de julho. "Falhei e decepcio
nei muitas pessoas, em espe
cial por causa da reversão de

expectativas da OGX."
Eike se refere a sua empre

sa de petróleo cujo valor das

ações caiu 90% de um ano para
cá. "O fraco desempenho da

OGX levou a um déficit de cre

dibilidade com o qual nunca me
deparei'; disse o empresário.

Até então, Eike era consi-

. derado o exemplo mais bem
acabado do empreendedor de
sucesso de um Brasil que cres
cia vertiginosamente. Suas

promessas, no entanto, dei

xaram a desejar - uma falha
comum a alguns profissionais.

O abismo entre o discurso de
Eike e o resultado pífio da OGX

.

gerou uma crise de desconfian

ça que se estendeu para as ou

tras companhias do grupo EBX,

que reúne 16 empresas, como a

MMX(mineração), a MPX· (ener
gia) e a LLX (logística].

Parece que nem a supers
tição do executivo em colo

car o X no final do nome de

todas as empresas livrou-o
do fiasco. Veja o que apren
der com os pontos fortes e

fracos de Eike.

rros acertos do
lições de carreira

.Onde ele foi bem

- Bem articulado
Em oito anos, Eike conseguiu captar 26 bilhões de dólares em investimentos

para suas empresas, além de 10,4 bilhões de reais financiados pelo BNDES,
o banco do governo federal. Ele usava, acima de tudo, sua imagem de

empreendedor bem-sucedido para negociar.
"Ele é socialmente agradável, fala de arte e música e está sempre disponível';
diz Luiz Carias de Queiroz Cabrera, headhunter e colunista de VOCÊ SIA,
que já esteve com o executivo. Ser capaz de vender ideias é a única forma de

conseguir os recursos necessários para colocar os projetos em pé.
Eike acredita nas próprias ideias e se empenha para colocá-las em prática.
Mesmo diante do momento atual, tem trabalhado para reverter a situação.
Com alguns movimentos, como renegociações em suas empresas, as ações
subiram - ainda que poucos centavos de real.

"Ele se debruça sobre os projetos", diz uma fonte próxima a Eike. Profissionais

autoconfiantes são mais proativos e mesmo em períodos difíceis como agora

(baixo crescimento econômico e orçamentos mais enxutos) contribuem para
melhorar o ambiente de trabalho.

� Ousado e diferente
Quando Eike lançou o primeiro vídeo institucional, em 2006, uma frase chamou
a atenção: "Irei aonde ninguém vai': Eike nunca tevemedo de correr risco. "Ele
é um cara capaz de fazer coisas ousadas e diferentes'; diz um headhunter que
atende os setores de petróleo, gás, energia e mineração do Rio de Janeiro.
A capacidade de assumir riscos é essencial para c�escer na carreira.

"Ousados são aqueles capazes de experimentar'; diz Mireia Las. Heras,
professora da escola espanhola de negócios lese.

Onde ele foi ma

- Tudo por dinheiro
Fontes próximas ao empresário dizemque é comum ouvi-lo dizer: "Na porta do
inferno está escrito - It's ali aboutmoney" (É tudo por dinheiro, na tradução do
inglês). Nãome venha com esse blá-blá-blá de liderança':
"Para ele, não importa a experiência do profissional, mas sim quanto dinheiro ele

pode levar à empresa" diz uma delas. Basear a liderança apenas na remuneração
pode ser uma armadilha. Segundo Luiz Carlos Cabrera, se não houver uma

proposta de valor, o emprego évisto apenas comoumaalavanca de oportunidades.
Entre junho e julho, cinco membros do. conselho de administração da OGX

anunciaram a saída, entre eles Pedro Malan, ministro da Fazenda de 1995

a 2002. Fontes do mercado afirmam que as saídas foram motivadas pelo
desprezo de Eike ao que as pessoas a seu redor dizem.

"Ele tem um ego muito forte e não cabe mais ninguém em sua rede de

relacionamento'; afirma Luiz Carlos Cabrera. Profissionais egocêntricos são

indesejados no ambiente de trabalho e acabam isolados - alguns até demitidos.

- Excesso de otimismo
Dois anos depois de criar a OGX, em 2_009, Eike dizia que em um,a
década produziria mais de 1 milhão de barris por dia e que a eficiência
o faria chegar, em apenas dez anos, ao patamar que a Petrobras levou

50 para atingir. Mas o desejo não foi alcançado. "Eíke diz ser o cara do

mezanino, que pega o prédio com a fundação e com o térreo e entrega
com o 1 Q andar", diz um coach do Rio de Janeiro.
"O problema é que as pessoas acharam que ele entregaria o prédio
finalizado." Na hora de vender, é preciso saber se será capaz de entregar.
Caso contrário, a credibilidade vai para o fundo do poço.

.3
D
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o Direito a ter direito
nos atos praticados
pela sociedade

Na melodia de "alegria, alegria';
cantava Caetano Veloso e seus amigos...
"Caminhando contra o vento, sem lenço,
sem documento, no sol de quase dezem
bro, eu vou.. ::Era omovimento "tropicâ
lia" que se rebelava contra da Ditatura,
contra a censura e a forma de gover
nança de "poucos para poucos':

"Num tempo,página infelizdanossa
história, passagem desbotada na me

mória, das nossas novas gerações, dor
mia a nossa pátria mãe tão distraída,
sem perceber que era subtraída, em

tenebrosas transações'; era a canção de
autoria de Chico Buarque que emba

lava os manifestos contra um Estado

em que não havia vontadepopular, em
que nada poderia ser pensado, mani
festado ou atémesmo imaginado. Tudo
era controlado. O medo predominava.
A sensação de poder absoluto em mãos

que detinham o poder era inevitável.
O regimemilitar instaurado a par

tir de 1964 foi marcado pela repressão
politica, diante de costumeiras prisões,
interrogatórios e torturas sofridas por
aqueles considerados suspeitos de opo
sição, comunistas' ou simpatizantes.
Proibidos de opinar, sem liberdade de

expressão, estudantes, jornalistas, e

professores eram submetidos a limita

ção imposta pelos governantes.
A sociedade estava saturada e ca

rente de direitos, queria o poder de ele
ger seus representantes, buscava a tão

sonhada democracia "do povo para
o povo'; e os manifestos "diretas já"
deram lugar a eleição para os novos

governantes. As tentativas de intimi

dação, de limitação e opressão, foram
vencidas com a volta do poder civil-e a
redemocratização.

Com a aprovação da Constituição
Federalde 1988, em seu preambuloficou
determinadoque "Nós, representantesdo
povo brasiletro, reunidos emAssembléia
Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a asse

gurar o exercício dos direitos sociais e
.

individuais, a liberdade, a segurança, o

bem-estar, o desenvolvimento, a igual
dade e a justiça como valores supremos
de umasociedadefraterna.. ::

Em seu art. 1°, a Constituição dei
xa claro que "Todo o poder emana do

povo, queo exercepormeiode represen
tantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição'; da mesma forma

que a garantia do "voto direto e secreto,
com valor igual para todos'; é o exercício
da soberania popular (art. 14).

Tantos foram os sacrifícios, tantas
violências foram suportadas, tantos

sofrimentos amparados pela esperan
ça de que o "direito ao ooto''fosse se tor
nar realidade, diante de uma censura

arrebatadora, e nos dias atuais viven
ciamos cenas de lastimáveis desrespei
tos à cidadania.

Condenações diante da corrupção
presente no mensalão, ficha limpa
para os candidatos ao Governo, movi
mentos visando a conscientização no

momento de votar, e estimulo para que
todos os cidadãos exerçam seu direito

.

de eleger seus representantes, parecem
tão 'óbvios para a sobrevivência da so

ciedade e valorização dos movimentos
que lutaram pela democracia.

Devemos deixar que o sentimento

patriótico domine nossos pensamen
tos, que nossos atos venha a colaborar

por uma sociedade mais justa; e que
acima de tudo, possamos repudiar
atos de discriminação ou de prejuízos
às classes menos favorecidas. Além dos

manifestos nas ruas de nosso país, de
vemos reivindicar em nossos atos, em

nosso cotidiano e em nossas inovações
pessoais e profissionais.

Parafraseando o ditado popular,
não basta ser brasileiro, temos que par
ticipar. Não adianta reclamar das in

justiças, se não fizermos nossa parte. O
silencio deve dar lugar aos manifestos,
desde que saibamos alimentar as casas

representativas com pessoas de cará

ter, com dignidade e que sejam eternos

guerreiros protetores dos direitos de
cada cidadão.

A hora de exercício da cidadania, é
agora.

Devemos valorizar as reivindica

ções das revoluções que antecederam

e lutar por nossos direitos, saber esco
lher que vai nos representar, e não dei
xar com que meras "migalhas"possam
comprar nossa dignidade.

Que nossas atitudes sejam cons
cientes, que nossa lutas sejam concre

tas, nossos ideais renovados e como

nos embalas de Geraldo Yandré, "pra
não dizer que não falei das flores': ..
"vem vamos embora, que esperar não

é saber, que sabefaz a hora, não espera
acontecer':

4

Pesquisa

o ônus do
bônus demográfico

FONTE

MelhorRH

aPeIa primeira e única vez em sua história,
o Brasil vive um momento especialmente

favorável: o número de pessoas economica

mente ativas supera largamente a de depen
dentes, formada por idosos e crianças. Conhe
cida como "bônus demográfico'; essa condição
é propícia ao desenvolvimento da economia,

pois a população funciona como um impul
sionador do crescimento social e econômico.

O país chegou ao bônus demográfico porque
houve uma forte queda na taxa de natalidade

a partir do final da década de 70, enquanto a

taxa demortalidade caiu mais lentamente. Isso

fez com que a soma de idosos e crianças ficasse
menor do que a população na ativa.

Mas quando o assunto é mão de obra, a

situação atual não basta para configurar um
bônus para as empresas, pois essas pessoas

precisam estar qualificadas para contribuir

com o aumento da produtividade. Caso con

trário, uma grande oportunidade pode ser

perdida. Como a educação é deficitária, tan
to no nível básico quanto no nível superior, a
responsabilidade de qualificação tem recaído

cada vez mais sobre as empresas. Iniciado há

cerca de dez anos, o bônus demográfico deve

durar mais 20 anos, e não há tempo para es

perar uma melhoria na educação oferecida

pelo governo e pelo ensino privado.
Uma evidência de que a qualificação dei

xa a desejar é que muitos setores vivem um

verdadeiro apagão de talentos, mesmo com a

grande oferta de jovens no mercado. Faltam

engenheiros, programadores e principalmen
te profissionais que integrem técnica e gestão
no seu trabalho. A liderança está à procura
de herdeiros. Atentas a esse cenário, algumas
empresas têm começado a abraçar sua função
de educadoras para aproveitar o bommomen

to demográfico, mas o movimento ainda não

ganhou força Segundo o vice-presidente de

operações da OBM Brasil e América Latina,
José Augusto Figueiredo, existe umamiopia no
mercado em relação a esse tema, pois as em

presas estão muito preocupadas com resulta

dos de curto prazo. "Não conheçomuitos CEOs

que tenham em sua agenda a formação demão
de obra para os próximos dez anos, porque o

sistema o obriga a pensar diferente'; afirma
Além da falta de planejamento, outro en

trave é o temor das empresas de investir na

educação de seus funcionários e depois perdê
los para a concorrência. Segundo o diretor da

consultoriade gestão de pessoas RH Fácil,Mar
cos Simões,muitos gestores hesitam em gastar
dinheiro com a formação dos colaboradores,

enquanto não pensam duas vezes em investir

em tecnologia, por exemplo. "Existe uma visão
mesquinha de que não se deve investir quando
não há garantias de que o profissional continu
ará na empresa'; explica. Na visão dele, a atual
falta de profissionais diferenciados é fruto de

um estilo de gestão brasileiro, feito na base do

improviso. "Muitos culpam apenas o governo,
mas as empresas são sócias nisso:' Em geral,
as companhias colocam muitos obstáculos ao
patrocínio da educação dos funcionários, como
tempo de casa.Em contrapartida, as pessoas
estão cada vez menos dispostas a esperar du

rante anos por uma oportunidade, o que cria

um verdadeiro "vácuo" na qualificação.
De acordo com especialistas, a solução

para o problema está justamente em uma per

cepção de que os investimentos feitos por cada

companhia beneficiam o mercado como um

todo. Por isso, Simões defende que as empre
sas quebrem o paradigma da concorrência e

comecem a operar entre si. Iniciativas conjun
tas permitem compartilhar ideias, espaços e

reduzir custos na formação complementar de
pessoal. "É mais uma questão de criatividade

do que de dinheiro'; diz.
Mas, além de concentrar esforços na qua

lificação, também é importante investir em

retenção de pessoas neste momento, pois
isso reduz a chance de perder os profissio
nais para a concorrência depois de treiná-los.

Segundo a superintendente-executiva de trei

namento e desenvolvimento do banco HSBC,
lvana Linsingen, o próprio foco em qualifica
ção já é um grande motivador para as pesso
as continuarem .na empresa, mas também é

importante garantir que os c-olaboradores se

sintam acolhidos, e que seus valores sejam
considerados na companhia
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Novelas
• FLOR DO CARIBE . GLOBO· 18H

Ester afirma para Amaralina que não está grávida. Aurora
chega a Vila dos Ventos. Otto avisa a Dionísio que vai ajudá-lo
a fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que a neta poderá entrar
na casa de Dionísio como cozinheira. Guiomar se surpreende
quando Alberto concorda em ir ao médico com ela. Cassiano

diz a Olívia que está preocupado com Ester. Aurora avisa a Lin·

daura que vai grampear o telefone da casa de Dionísio. Ester

resolve ir à cidade de Natal de bugue e acaba sofrendo um

acidente. Alberto presencia o acidente de Ester.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora não aceita a proposta de Plínio, e Bárbara a critica.

Vinny beija Renata. Sheila termina o namoro com Jonas. Verô

nica dá a festa de casamento para Charlene eWilson. Damáris

tem um surto ao saber que seu ex-marido vai se casar. Amora

decide morar com Bento. Glória pede para Rosemere não sair

de sua casa. Renata fala para Érico que o Kim Park está em

dificuldades financeiras. Malu ajuda Maurício a procurar um

apartamento. Amora e Charlene comemoram suas despedi
das de solteira, Camila e Karmita fotografam para uma cam

panha. Caio estuda inglês com Giane. Silvia e Tina percebem
o desconforto de Maurício ao ver Érico beijar Verônica. Bento
observa Caio e Giane juntos. Damáris decide ir ao casamento

de Charlene eWilson. Giane encontra Fabinho desmaiado no

canteiro de flores.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Ignácio se recusa a casar com Valdirene, que se surpreen

de ao saber que o noivo é estéril. Carlito fica satisfeito com o

fim do casamento de Valdirene. Márcia vai embora de ônibus

com a filha vestida de noiva. Ordália descobre que o filho que
Valdirene está esperando é de Carlito e decide falar com a

.

mãe da moça. Uma das presas aconselha Paloma a fazer tudo

o que for exigida para conseguir a liberdade provisória. Félix

Sangue Bom

Plínio pergunta a Amora quanto ela quer para não casar
Giane (Isabelle Drummond) está realmente preocupada

com Bento (Marco Pigossi). A preocupação é tanta que ela
decide abrir o jogo com Plínio (Herson capri) sobre o casório
dele comAmora (Sophie Charlotte). "O problema não é o que
ela aprontou comigo, mas o mal que ela faz e vai continuar

convence a famnia de que sua irmã precisa ser internada. Per
séfone flagra Michel em sua casa e fica nervosa. Lutero acon

selha César a não ser negligente com Paloma. Márcia pede
dinheiro emprestado para Denizard. Paloma é levada para seu

julgamento. Félix consegue convencer o juiz a internar Paloma.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
No Café Boutique, Maria Cecília chama atenção de Beta.

O rapaz atrasa a entrega dos doces na nova loja da rede que
irá inaugurar. A supervisora diz que o entregador quase es

tragou tudo e se isso voltar a se repetir ela o mandará em

bora. Indignado, Beto mostra a secretária o endereço que foi
passado a ele. A moça diz que a pessoa que fez o pedido foi
Armando. Maria Cecilia estranha. O entregador pede para a

chefe perguntar ao homem o que ele queria que Beta en

tregasse em um endereço que não existe. Em casa, o rapaz
conta a Carol, Tobias e Clarita o que aconteceu na loja. No
orfanato, as crianças comentam sobre o comportamento de
Carmen e riem da vilã. Os pequeninos sentem um cheiro de

licioso de comida e correm para a cozinha para saber o que
Chico está cozinhando. Mili aproveita o momento e fica a sós

com Mosca na sala para falar sobre Cris. A menina conta ao

amigo que existe uma chiquitita que está gostando dele. Mili

revela a Mosca que a garota é Cris.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Rosália fica constrangida ao saber que Vitor Hugo está

saindo de casa por sua causa. Xepa fica mais calma ao ser

confortada por seus amigos da vila. Meg e Júlio César são frios
com Rosália. Benito desabafa com Édison. Ele continua arra

sado com a decepção que teve com Rosália. Rosália consegue
morar na mansão dos Pantaíeão e pede ajuda a François para
conquistar a famnia. lnocêncla observa Graxinha e Robério.

Miro diz a Matilda e Terezinha que a vila corre risco e que uma

reunião com os moradores precisa ser marcada. Yasmin ajuda
Catherine a reerguero seu negócio. Xepa abraça Édison. Péro
la diz a Alda que, se Feliciano não colaborar, irá entrega-lo para
a polícia. Lis e Rosália se desentendem. Júlio César diz a Meg
que ele precisa falar com Pérola sobre a estadia de Rosália.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
GabyAmarantos se diz
"irritada" com dieta

Mudar hábitos antigos não é fácil, e Gaby
Amarantos está passando por um aperto ao

aceitar o desafio do quadro "Medida Certa", do
"Fantástico".A "Beyoncé do Pará" confessou aos
seguidores no Instagram que decidiu dar uma

folga a si mesma da dieta rigorosa que acabou
de começar. "Hoje estou urn pouco irritada por
conta da dieta e tenho 20 minutos para comer

e sair. A única opção era feijoada ou carne as

sada", justificou. Em seguida, Gaby postou urna
foto de seu prato, reforçado com macarronada

de legumes e urn pedaço de carne.

IWe Can" t Stop" tem
2milhões de cópias
vendidas nos EUA

Enquanto os usuários das redes SOCIaIS

passaram a semana passada toda critican

do a apresentação de Miley Cyrus no VMA,
que aconteceu no último domingo, dia 25, a

cantora está feliz da vida. "We Can't Stop", o
primeiro single de seu novo disco, "Bangerz",
já vendeu mais de 2 milhões de cópias nos

Estados Unidos. A música registrou 143 mil

downloads legais só na semana passada, tota
lizando 2.124.000 unidades no território nor
te-americano. Produzida porMikeWill Made

It, a música está há dez semanas no topo do

ranking de streamings virtuais nos EUA, gra
ças ao sucesso do seu videoclipe.

fazendo pra muita gente". E Plínio não pensa duas vezes no

que Giane diz. Ele vai até a casa deAmora e pergunta quanto
ela quer para desistir do casório: Ela se faz de ofendida e diz

que ama o Bento. E ele diz mais: se Bento casar com ela vai
deserdar Bento! Vixe ... E agora, it-girl?!

20/3 a 19/4 - Fogo
Você vai se dedicar mais ao

trabalho. Estará mais concentra
do nas tarefas e levará responsa
bilidades a sério. Em compen

sação, o romance e a paquera
deixam a desejar. Talvez, você

esteja esperando demais da pes
soa amada. Cor: bege.

.. Touro

:1:1 20/4 a 20/5 - Terra

''. Pela manhã, peça conselhos a

um familiar se estiver precisando
de ajuda. À tarde, á Lua entra em
seu "paraíso astral", aumentando
sua sorte e seu charme. À noite,
apesar da facilidade para atrair

quem deseja, é melhor não criar

tantas expectativas. Cor: verde.

Gêmeos
21/5a 20/6 - Ar

A sua atenção vai estar voltada
para a familia, mas não deixe que
isso atrapalhe seu desempenho no
trabalho. Se precisar de conselhos,
procure um parentemais velho ou

experiente.Ànoite, tenha cuidado
para não esperar demais de uma

simples paquera. Cor: preto.

Da Câncer

W 21/6a21/7-Água
,

Aproveite que terá maior faci
lidade para se expressar e troque
ideias com os colegas de trabalho.
Vai sermais fácil fazer novos con
tatos. À noite, não espere demais
do romance. Na paquera, há risco
de se enganar ao avaliar os senti
mentos de alguém. Cor: marrom.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

As finanças vão tomar grande
parte do seu tempo. Reveja seus

gastos e planeje os próximos pas
sos. À noite, a insegurança pode
falar mais alto e você corre o risco
de sufocar seu amor com ciúme.
Na paquera, pode avaliar mal o
interesse de alguém. COr: laranja.

� Virgem
.:"\ 23/8 a 22/9 - Terra
., Você vai se sentirmais dispos-

to e confiante. Acredite no seu po
tencial e use suas qualidades para
se destacar. À noite, porém, não
espere demais de quem ama. Na

paquera, talvez interprete mal as

ações de alguém e pode descobrir
que não tem chances. Cor: azul.

Tudo surge e passa de acordo com a lei.Mas
sobrea vida do homem, que é um precioso
t�llro, paira'uma sorte il'/,$tl;ÍveL Gqétbe

•. Libra,. _,
. 23/9,a22/10-Ar ,

E melhor ficar na sua e cuidar
das suas tarefas sem ajuda dos
demais. Cuidado, alguém pode'
tentar te prejudicar no trabalho. O
romance pede atenção, principal
mente à noite. Na paquera, pode
descobrir que as coisas não são
como imaginava. Cor: pink.
,.,

nESCOrpião: 23/lOa21/ll-Água
É um dia em que terá maior

necessidade de silêncio, reflexão e

recolliimento. Cuidado com intri

gas ou mal-entendidos. Mentiras
ou segredinhos podem prejudicar
a sua vida sentimental e uma de

cepção não está descartada esta

noite cuidado! Cor: creme.

1ft!! Sagitário
._ 22/11 a21/12-Fogo

Hoje, seu foco será a carrei

ra. Trabalhe duro e mostre que é

responsável.Ànoite, cuidado com
altos e baixos no humor. Talvez se
sinta um pouco inseguro, mas não
deixe que isso atrapalhe o roman
ce. Há risco de interpretar mal
sentimentos. Cor: creme.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

No trabalho, terá mais oportu
nidades de se destacar se focar sua

atenção em negócios feitos com

gente de fora. Umaviagem a traba
lho será produtiva. Mesmo que já
tenha um amor, pode se sentir ca
rente. Falecom quem ama,mesmo

por telefone. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, tenha cuidado
com pessoas que não conhece

bem, prefira tarefas individuais.
Certa tristeza pode atrapalhar o

romance. Controle seu humor,
pois há risco de se desentender
com o par. Pode avaliarmal o inte
resse de alguém. Cor: laranja.

�Peixes
'� 19/2 a 19/3 - Terra

No trabalho, procure estabe
lecer parcerias com os colegas e

verá que serámais fácil dar conta
das suas tarefas. À noite, talvez
você esteja esperando demais de
quem ama. Não alimentemuitas
expectativas, pois pode se frus
trar. Cor: amarelo.

'
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Memórias
de;xTale
Silvia Kita

Historiadora

Erich Kaufmann,
o médico

Erich Kaufrnann nasceu em Ümüend (Eifel),
na Alemanha, em 24 de fevereiro de 1901. Era
filho de Helena Berg e Lázaro Kaufmann. Jun
tamente com seus irmãos Richard e Oskar, ele
estudou na Escola Municipal de Schleiden.

DoutoremMedicinapelaUniversidadedeKõln
(Colônia), em maio de 1925. Exerceu a profissão
inicialmente em Elsen-Grevembroich, até 1936,
quando em virtude da política alemã, embarcou
no vapor Flórida rumo ao Brasil. Residiu a princí
pio em São Paulo, mudando-se em seguida para a

cidade deVideira, em SantaCatarina. Naturalizou
se brasileiro em 1948 e revalidou seu diploma de
medicina na Faculdade de Porto Alegre, em 1954.
Neste mesmo ano passou a residir em Jaraguá do
Sul (SC). Além de exercer a profissão de médico,
assumiu a chetia do Posto de Saúde local. Erama
çom, rotariano e filatelista. Foi casado com Emilie
Simon Kaufrnann durante 48 anos, teve um filho,
Ivo, que se formou em odontologia. Também tem

três netas.
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Anúncio do médico Erich Kaufmann, 1964

Setor de fundição é
criado na Menegotti
A empresa de Erwino Menegotti foi criada

em 1940., comoferraria e fábrica de carroças. Em
setembro de 1963 instala o primeiro forno na Di
visão de fundição e passa a produzir serra-fitas
para açougues, turbinas hidráulicas e prensas

para fábricas de tubos de concreto. Esse último

segmento é que impulsionou o desenvolvimento
da empresa. Em 1965 ela passou a ser Metalúr

gica ErwinoMenegotti Ltda.

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Battaglia diPiazzaDuomo
''i''La piaz:iã:Duom� ;lli�'ReggiO:j, mento, i garibaldini eheavevano

Calabria, il 21 agosto del 1860 preso la strada del Crocefisso ar
deventô un campo di battaglia.· rivarono in piazza San Filippo;
Nei giorni precedenti, ci erano notati dalle guardie borboniche
stati vari sbarchi di forze gari- si ebbe uno scambio di colpi
baldine sulle coste calabre, l'ul- d'arma da fuoco e i borboni
timo (e piú importante) fu lo ci ripiegarono verso piazza del
sbarco a Melito, avvenuto il 19 Duomo avvertendo dell'attacco

agosto 1860., con cui Giuseppe in corso le truppe li disposte. I
Garibaldi (accompagnato da un garibaldini delle due colonne

cospicuo contingente dell'Eser- giunsero anch'essi, da tutti i lati,
cito meridionale) passo da11a Si- in piazza Duomo e iniziarono a

cilia alla Calabria e si riuni alle fare fuoco sulle truppe regie di
forze precedentemente sbarcate. sposte davanti palazzo Tomma

sini, che rispondevano al fuoco
aiutate dall'artiglieria, che fece
numerose vittime tra i garibaldi
ni; in questi frangenti Nino Bi
xio fu ferito due volte al braceio
e la sua cavalcatura venne uccisa
a baionettate.

Entrate in città, le forze ga
ribaldine furono divise in due

colonne, una diretta verso il car
cere centrale di San Francesco e

l'altra diretta verso la contrada
del Crocefisso. II gruppo invia

to al penitenziario fu il primo a

giungere a destinazione. Dopo
essersi consultati con i liberali

locali, i garibaldini riuscirono
a chiudere i soldati borbonici
che si trovavano nella struttura

all'interno della stessa e poi si
mossero lungo la via dell'Orto

Agrario. Quasi ne110 stesso mo-

Intanto, per i borbonici, cir
condati da tutti i lati (grazie an

che alle indicazioni che i garibal
dini ricevono dalle guide locali),
la situazione si faceva insosteni
bile e furono, quindi, costretti a
ritirarsi nel Caste11o. Alle prime
luci dell'alba, i reggini aprirono

i 10m usei e fornírono assistenza
ai -feriti, mentre i garibaldini si
,spargevano per la città eGaribal
di iniziava a dare disposizioni.

AlIe ore 16, iI generaleGallot
ti, firmo la resa del Caste11o, con
l'onore delle armi, che compor
to la consegua dello stesso con

le sue artiglierie, gli animali da
tiro e i materiali e le munizioni

presenti ai garibaldini, mentre

i soldati borbonici, i loro fami

gliari e gli impiegati che deside
rarono seguirli, furono liberi di
andarsene e attendere l'imbar
co per Napoli presso l'ospedale
militare; parimenti i prigionieri
presenti furono liberati.

Dopo la
-

vittoria, Antonino

Plutino fu nominato governa
tore de11a provincia eon «poteri
illimitati» e Garibaldi serisse a

Sirtori il seguente messaggio:
«Caro Sirtori, fate passare su

bito coi vapori quanta gente po
tete, imbarcateli ove volete, e

sbarchino al sud di Villa S. Gio
vanni».

DIVULGAÇÃO

<
•
-.
"-

Presa, di ReggiQ_
(Hall' llf,tUtttcltitnt 'd(!l1�S liettel'llbl:c tS&O}.

1
o dia 21 de agosto de 1860,jicou registrado na história da unificação italiana, com
a Battaglia di Piazza Duomo, onde Giuseppe Garibaldi com a "Spedizione deiMille"

combateu c. 'tEsfrcit�delleDueSidlüd': el twminOJlla@Tnl/..re'R.diçãodasforças burbonicas. ,
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Buraco causa
•

'1:i'(êsBios ,doNorte

Começa a regularização dos imóveis
Sem conseguir ligar a

energia elétrica em casa

pela falta da escritura, o te
celão Sebastião Vandoski,
42 anos, não perdeu tempo
quando ouviu falar sobre o

programa de regularização
fundiária, Lar Legal. Com
os documentos em mãos,
ele foi um dos muitos mo-
radores do bairro Três

LÚCIOSASSI
� Rios do Norte que procu-

raram o cadastramento na

• manhã de ontem.
Na primeira etapa, os

habitantes dos loteamen
tos Alcebíades de Souza,
Pedro Flor e Doris Becker
serão beneficiados. Cerca
de 400 moradores em si

tuação ilegal 'poderão en-

. caminhar o processo para
conseguir o título de pro
priedade do terreno.

"Isso vai me ajudar
bastante, sem a escritura a

gente não consegue com

provar nossos direitos. Eu

pago impostos, mas não

tenho luz na minha casa",

�

pre]UIZOS na

rodoviaSe-l08
AL'ERTA Trecho

no quilômetro 10,
localizado no Bairro

Barro Branco, em

Guaramirim, exige
maior atenção

Da Redação

A rodovia SC-lOS, no tre
r\cho entre Guaramirim
eMassaranduba, apresenta
sinais de desgaste e falta de

conservação. Tanto que o

surgimento de buracos está
mais recorrente,

Essa semana, o mau es

tado do asfalto no quilôme
tro 10 da rodovia, localizado
no bairro Barro Branco, em
Guaramirim, tem incomo

dado os viajantes e os mora
dores locais. Proprietário de
uma agropecuária àmargem
da rodovia, Francisco de Oli
veira Neto, disse que aju
dou a trocar estepes de pelo
menos cinco veículos que
tiveram danos ao passar por
um buraco aberto em frente
ao estabelecimento em que
trabalha. "Mas vi cerca de

50 canos danificados por
causa disso nesses dias. Essa

situação está cada vez pior
porque o buracão está bem
no meio da pista. Isso pode
causar algum acidente gra-

ESTRAGO Desde a sexta-feira passada este buraco

provoca danos aos veículos. Não há previsão de obras

ve", preocupou-se.
O radialista Elmo

Gaulke, 57, foi uma das VÍ
timas do buraco na pista.
Ontem ele estava indo em

direção a Massaranduba,
quando passou por cima
do trecho danificado com o

Astra que dirigia.
O pneu do carro furou

e o aro ficou destruído. "Se
tiver problema na suspen
são vou ter um gasto de

R$ 1,2 mil. É inadmissível
uma situação dessas na ro

dovia", lamentou. Para aju
dar a alertar os motoristas,
os próprios moradores da

região improvisaram sina

lização feita com cartolina
com a inscrição ''buraco na

pista".
O governo do Estado

destinou para a Secretaria
de Desenvolvimento Regio
nal (SDR) de Jaraguá do Sul
R$ 250 mil para reparos em
rodovias SC-lOS e na SC-

415 (Massaranduba a São
João do Itaperiú). Porém,
para a execução das obras
será preciso uma licitação.
Não há previsão de quando
esse edital será lançado. Por
enquanto este processo está
nos trâmites burocráticos.

observou Vandoski.
A Secretaria Municipal

de Habitação levantou 110

áreas que podem ser regula
rizadas. Segundo a adminis
tradora da SC Engenharia,
empresa contrata pelo G0-

verno do Estado para enca

minhar os processos, Fran

ciele da Silva Moraes, os

terrenos precisam estar fora
de áreas de risco, não apre
sentar problemas ambien

tais ou conflitos judiciais.
Pelo processo, o mora

dor paga R$ 900. "Normal-

Só com o contrato não

vale nada. Não consegui
mos vender nosso imóvel
ou retirar um financia

menta", comentou. Agora
ele vai tentar melhorar a

situação pelo programa
articulado pela Prefeitura.

Hoje, a equipe permane
ce fazendo o cadastramento

para os moradores dos três
loteamentos. O atendimen

to é das ioh às 20h, na Igre
ja São Roque, localizada na
Rua Domingos Garcia.

mente esse custo seria mais

caro e complicado. É preci- iDOCUMEN'tO�PARA

so contratar topógrafo, ad-' A LEGAUZAÇAO
vogado e seguir uma série

• CPF do autor (ou do casal,

d
� c ili

se legalmente casados);
e normas que sao lac ta-

-

• RG do autor (ou do casal, se
das por ser uma ação cole- legalmente casados);
tiva", explicou Franciele. • Certidão de nascimento ou

O motorista Airton

Brum de Souza, 40 anos,
até tentou regularizar seu
terreno há alguns anos,
mas a burocracia o fez
desistir. "Diziam sempre

que faltava alguma coisa.

de casamento;
• Contrato de compra e

venda ou declaração de
transferência de posse, com

firma reconhecida;
• Comprovante de residência.

DmOila.MENmS Sebastião e Anair querem legalizar o imóvel para ligar a rede elétrica

Obrasdoviaduto

Empresa espera limpeza do terreno para construção damarginal
As máquinas continuam

os trabalhos no trecho que
receberá o viaduto ligan
do os bairros Centenário e

Vieira, em Jaraguá do Sul.
Durante a última semana,

a empresa ETP Engenharia
e Pesquisas fez a prepara

ção do terreno na marginal
direita da Avenida Prefeito

Waldemar Grubba, sentido
Guaramirim.

Segundo o engenheiro
responsável pela obra, Má
rio Becker, as equipes es

cavaram a lateral externa,
para nivelar o terreno com

a calçada. Há duas semanas,
com a abertura da lateral

esquerda para instalação de

tubulação pluvial, os pedes
tres foram prejudicados com
adestruíção de parte da cal

çada. Sem espaço adequado
para transitar, as pessoas
acabam dividindo espaço
com os canos. Segundo o

engenheiro, essa semana o

terreno deverá ser nivelado
com uma camada de brita

ou concreto. Para continuar
a construção da marginal, a
empresa depende da retira
da de restos de construção
do terreno e do realinha
mento da rede elétrica.

O gerente regional da

Celesc, Luis Melro, disse

que a companhia não foi co
municada pela construtora

da obra ou Prefeitura sobre
a situação. Segundo ele, o

procedimento de realinha
mento da linha é uma ope

ração complexa. "Essa linha
é de alta tensão que segue da

subestação de Guaramirim

até a localizada na Tifa da
Pólvora. Se ela for desligada
tem que ter um prazo de 15

I

dias de antecedência para
comunicar os moradores da

região atingida. Além disso,
essa operação vai precisar
de mais do que um desliga
mento da rede. A Celesc, por
questões legais, não pode fa
zer esse procedimento com

um intervalo menor a 15

dias", detalhou.
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EDUARDO MONTECINO

TRABAlHO: Mão de obra carcerária apresenta 40% mais produtividade do que funcionários não detidos

Presídio quermais
trabalho ao detento
V�N!TAG'E. o

pagamento é feito

por produção e

hã isenção total
de impostos para
as empresas

rial (Acijs) e da Associação
de Micro e Pequenas Em

presas do Vale do Itapocu
(Apevi).

"Podemos dividir o

espaço para três oficinas
e ter até 60 detentos tra

balhando em diversas
áreas", explicou Dresch-

<, ler. "Atualmente, além
da Prefeitura outras três

empresas estão instaladas
no Presídio e empregam
cerca de 200 pessoas." A
produtividade dos apena
dos supera em 40% a de
trabalhadores comuns.

Entre os temas aborda
dos pelo diretor estão as

questões práticas e legais,
as características do con

trato, período de trabalho
diário a ser cumprido e

as vantagens para o setor

produtivo.
Uma das empresas que

mais emprega detentos é a

Tritec, que produz e mon

ta embalagens plásticas.

Débora Remor

Com a inauguração
em breve de dois gal

pões com 400 metros

quadrados, destinados
ao trabalho de apenados,
o desafio agora é encon

trar empresas que pos
sam ocupar este espaço.
Para esclarecer dúvidas de

empresários e mostrar os

benefícios dessa mão de
obra, o diretor do Presídio
Regional de Jaraguá do

Sul, Cleverson Dreschler,
promoveu um workshop

. no Centro Empresarial na
noite de ontem, a convite
da Associação Empresa-

São 12 mulheres e outros

12 homens que cumprem
pena pelo regime semi
aberto. "Pagamos por pro-

\ dução e não um salário
fixo e hoje temos uma mé
dia de 120 mil peças por
mês",,' revelou o coorde
nador de almoxarifado e

responsável pela linha de

produção no presídio, Ro
gério Francisco de Souza.

"Existe o lado social,
mas a empresa também
vê as vantagens econômi
cas. Produzir ali garante
isenção total de impostos
e o contrato é-feito entre a

empresa, a Acijs e o gover
no do Estado", explicou
Souza. Mas ele lembra que
assim como todo novato,
os detentos precisam ser

educados sobre como re

alizar o trabalho proposto.
"Um detento fica respon
sável e distribui as tarefas
entre os outros, assim 'o
trabalho flui", disse.

Podemos dividir os

dois galpões novos

em três oficinas.

PoliciaCivil,

Caçadores são presos com
armas ilegais em Corupá

Quatro homens foram

presos, acusados de posse

ilegal de arma, na manhã
de ontem, em Corupá. De-

�

núncias anônimas sobre

caça ilegal levaram a Po
lícia Civil a investigação,
que' durou cerca de dois
meses até a expedição do
mandado de busca e apre
ensão em três residên
cias diferentes no Bairro
Isabel Alto. Em uma das
casas, havia cerca de seis

quilos de carne congelada
de quati, porco do mato e

sabiá, segundo o delegado
que coordenou a operação
Adriano Spolaor.

"Foi feita a prisão em

flagrante de quatro pes
soas por posse ilegal de

arma, inclusive uma de
uso restrito. A investiga
ção sobre o crime de caça
ainda será apurado pela
Delegacia de Corupá",
disse. Quatro espingar
das, de calibres 12 e 20,

munições, armadilhas e
outros apetrechos foram

apreendidos. Três, ho
mens pagaram fiança e

vão responder pelo crime
em liberdade, enquanto
o responsável pela arma

com silenciador foi enca
minhado ao Presídio, já
que a posse de arma de
uso restrito é inafiançável.

FIM De JOGO Policiais apreenderam R$ 3 mil' em
dinheiro e cheques, além de máquinas e apostas

Amr

Polícia estoura banca do bicho
Uma banca de jogo do

bicho, que funcionava na

Ilha da Figueira, em Ja

raguá do Sul, foi fechada
pela Polícia Civil na tarde
de segunda-feira. Cerca
de R$ 3 mil em dinheiro
e cheque, além de máqui
nas, apostas e resultados

foram apreendidos duran
te a operação da Delegacia
da Comarca. Um homem
de 59 anos, acusado de ser
o bicheiro, e um motoci-

.

clista, que fazia a coleta
das apostas, vão responder
em liberdade pela contra

venção.

discussão e acionaram a

Polícia Militar por volta
das 21h, que levou as jo
vens até a Delegacia para
explicar a confusão. As
adolescentes apresenta
vam lesões leves e não con
taram omotivo da briga.

Barra do,Rio,Cerro,

Alunas brigam no banheiro
Duas adolescentes, de

16 e 17 anos, se envolveram
em uma briga no banheiro
da escola onde estudam, na
RuaÂngelo Rubini, na Bar
ra do Rio Cerro, na noite de
segunda-feira. Professores

conseguiram CONtrolar a
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5Z41N4+P4P+PK8+WAA), ano/modelo 13/14 à vista a partir de R$ 36390 ou financiado com entrada de RS 18195 (50%) é + 24_prestaçôes de RS 842. Taxa de juros: 0,49% a.m. e 6,04% a.a. Total da operação: R$
38403. CET máximo para esfa operação: 10,8% a.a.Novo Voyag6 1.0,4 portas (cód. 5U41 N4+PC1 +WAA), ano/modelo 13/14 ti vista a partir de R$ 35,990 ou financiado com entrada de RS 17,995 (50%) e + 24
prestações mensais de R$ 833. Taxa de juros: 0,49% a.m. e 6,04% a.a. Total da operação: R$ 37987.
CETmáximo para esta operação: 10,84% a.a.ovo GoI1.0, 4 portas (cód SU3DN4+W4P + PC1 + \NFC), ano/modelo13/14 à vista a partir de RS 30990 ou financiado com entrada de R$16300 (59%) e +60 prestações

';61td�a:c�';t����t����I��O�tg�� � :g�����i(d�2rii�0��o]'Ó�I g��8����,: :�;����'�$E��i�]g g8� j;t:n�aedr:���� ;:���i·�·���m�je;�2'Efraop��\��:t��yg.��g,1��a����í��:g��O����
2014·a partir de R$ 35.390,00. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eteírônfco da operação não inclusas no
cálculo da prestaçãoe do CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os dsmais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e infonnado ao

�������eev��6�t: t�a������(ex�é�:}I���j�ii,t��it�r��ag8.�o�:�tlia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de gullometragem, para defeitos de fabricação e montagem em. comp?nentes
É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
OU,vidoria: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

TECNOlOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos d. credibilidade. www.autoelite.com.br

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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CARTA DE CRÉDITO DESTINADA A AQUISiÇÃO DE VEíCULO

C
1' ..

onsorCIQ

UNIA

CARTA'DE CRÉDITO DESTINADA A AQUISICÃO DE IMÓVEIS
IMÓVEIS - CRÉDITOS

'

168 MESES" I 156 MESES" I 144 MESES"

__13_$ 3.º-Q_:.ººQRº-_ _lZ17.:&�__ �_L�_1c!?,38J�?9, 17�
R$ 250.000,00 1.431,55 1.512,82! 1.607,64
_�21 O.OOOJ)_Q_H:.?_Q_g!?_º- 1.27º!.?J_tJ�§º,4?_R$ 150.000,00_j_ª-58,93 _+_907,69 964,58
R$ 115.791 ,OQ-+ 663,94 700 68 -ti44,60·��-�}%�}:��--t��i��---r��t--!i%.��-
"Parcela Reduzida 70% do valor.

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 45.0002°0 902,34 �?_?,85 �...Ê.Z�º-_
CP50 .2Q:.Q-º_Q,_OO _ _ :U)2.?.t�Q_ �ºc��__ � 749,11-��--� f-----��-

CP55 55.000,00 _�"1_:_1_Qs�_ _ J)��03_. 824,02-�-..,---r---.------ f------.

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

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

�!!to 2" A'!_sembléia 11109/13 DEPOSITO/CHEQUE
2" Assembléia 16109/13 ADMIINTERNET

A Doutor Resolve
está Contrata.do
profissionais

para as áreas de:

5ALA COMERCIAL
• Alug_o sala <:ome.r�;\���o�oo,quitlnetCS. V'<l:lor 2280
Na Rua Valdemar

Rsu. .

Tel,3371·6968 .

• A venda, franquia �e �in�do á
sanduiches assados, SItu

rua Reinoldo Rllu. l�au�rada
em julho de 2012. 1 ratai.
479709-0649 ou laragl,là@
vininha.com.br.
A Associação Re.creativa

•

dos Servidores P�b\i.cos
Municipais (ARSEPUM),
informa aOS interessados �ue

disponivel para tocecac

ra do Ginásio de
.

5 no período matutino.
adas entrar em contato

efone 3371-3232.

-se sala co�el�:���30tn2

TelelOne "..,v ....... - --

• Letson Malhas conrrata
com

urgénaa DO�I·ddClrô.!�;od�
com e�perlencla! aux -ncta
rte/ talhador com expene • geo

co

trabalhar 1 q mrno na Barra dtnâ

���10 �erro Slnatela;��s�o;������!r rnat

+ beneficIOS
e-matl rh@lelson �:cllrrlculo pOJ

Rua Pastor cas
com br ou tra�r n:82 • Barra Fone 60Albert Schnel er,

ad3376-1378.
in

• Farmácia fiamllia c�;ê:� com in

balco��sta, de p:eis de julho, 577, C
expenencla. Ru 3371-7874
vila nova. Telefone c

• Contrata-se serralheir���:'f1ex. Tel. !
experiência. Empresa c

3376-5296 .

• L\F Rodas _ Conserto �e rodas
importadas e na:i�n��i:'��eu,
Center (Suspensa 'to e geometria.rod;:!, balanceatnen .

Contato: 3371-3040.

• Aulas particulares de Língua
portuguesa�ara,��i��onwrsosftmd�menta , ��arnene Maria
públicos. Prof � �_ .. r;"MÇl ç-maH:

• Ateh
refor
431�

Marshall
• Vende-se 4 pneus \' RS100Q,OO.p235/65/R17. V�;;OO km. Telo
SeminoVOS com

3275-6531 ou 9117·7165.

• Vende-se máquina de c()stu�'\ Ta
. 1 k e fios de COSIlIf'4. a o

iene, fa:L Over De
6 0745 Ester.

ontato. 3275- comblnar.337 -

,.
elarlenc. 50 de escora metahca

LO�Ç C ntato 3376-4963, .

.��à���,as �������97°I)U 8466-78'14 AdlU1r.

� queiram • Vendo Esteira ElétT�C�o����o.ido lucrativo. 4500, semi nOVe·
•

tal,ao 3370-8684-de sua
Valor 600,00 .. 0\1 .

har ate RS
ou celular 9935-8751 ]\Ihane.

�;��apl���dQ Vende-se compressor de ar Shu�ts•

RS1 500 trataT co
6prio cf baixo 10bar, valor 1�7885 32750128.retorno. Alexandre 910
292/9988-

• Vende-se filhotes de pinscher. Tr:
nheiro@yahoo. _ ........ ..,";>11"7

dai
IV'Jse

tes: 9926-
\37·5260

• Vende-se Apartamento no
.

Bairro Amizade com 2 q�artos,
cozinha m()biH3�a,.saca a

s de
com cbu .. raSqUelrao� ��g?rr'
aragem. R$130.0 ,

.
.

;104-8600. Crcct 14482
CASAS

a em BaIT'J do Sul.
• Vende-SC casa' bá rua perequê,
\ot:a�ento ��to,'97 m2, 3

pro��; :�:d� 1 suite, banheiro

;��lal, �aragCln p!2 car:os,
v

mobiliada. murada, senu
no

Valor RS120.000,OO + p�s :\

de 1 salário mínimo, aceín �
carro ou caminhonete no

Telefone 3373-3511.

Procurando por um automóvel?t-,%;e,.
Inça

-

1/33
arh
m

'9·
As melhores ofertas e

variedades você
encontra aqui!

ratcarl'
de.4001
76·210'

Isil
ro

ndub'
Os

Alumir
,dss,eOl
�çãoJ fo{.
'ertose
'1665 I 970Z·90"j interessadOS U�V;@";b�fi�.currículo para r

contatO pe
com br ou entrar em

telefone 47 3379-5900.

• Precisa-se de pessoa do seX:ra
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desde o Brasi�. Aef:do� Mai

. por pessoa. pare _ 3371
detalhes tratar fone

• ��u�o casa de alvenaria (fuodosl ����� ;omblnar. Tratar 9b!>q.-
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CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,11
R$ 405.249,07

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64.
R$ 70.5,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,OO
R$ 1.411,11
R$1.838,O!}
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

G�UPO ESPECIAl>. COMIA�
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAlS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$180.000,00
R$185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.QOO,00
R$ 2W.OOO.,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

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

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$150.00Q,00
.R$160.000,00
R$ 180.000,()0
R$ 185.000,00
R$195.0.00,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.QOOjOO
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622;00

. R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00M & J CONSÓRClOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Va)ores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio
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Você pode até não acreditar,
mas nossos preços
vão cair das alturas .

. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FElRA. 4 DE SETEMBRO DE 2013 I NEGÓCIOS I 5

(47) 9655-5663 eih�1

(47) 9103-78t9.�,
(47) 8429-9334 J

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Ref: d291

Vila Nova

3 dorm, cozinha, sala TV, Sala
Jantar, BWC social, sacada.

Acabamento em massa corrida,
piso e pintura novas. AP: 92m2

Agora vc também pode ter sua casa própria!
Terreno + construção pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Edifique sua casa de 49m2 até 60m2.

2 dermitéríos, sala, cozinha,
lavandena, BWC social, sacada-com

cburrasquelra.

Suite c/ sacada, 2 dorm, bwc,
cozinha, área serv, sala de estar e/

sacada, sala de jantar

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

área de serviço, garagem.

02 dormitórios, bWG, sala de
estar/jantar, cozinha, área de

serviço,01 va9a de estacionamento.

::;tJ
a.. -EA-
CD
CD ...JI.,
::J
........

�...,
Q) .

a..

3Q)

_.

-

Ref: d241

Entrada em 24x

2 dormttórios, BWC social, sala
de estar, cozinha, área de

serviço, piscina e playground
(R.I: R5-25.590)

Suite, 2 dorrn, sala, cozinha,
banheiro, sacada com ehurrasqueira,

2 vagas de garagem.

2 dormitórios, sala, cozinha, área
serviço, sacada com churrasqueira,

ID1 vaga de garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. BALCÃO DE NEGÓCIOS
.

" . '('-'� .

• Loja de produtos clínica de Odontologia na • Trabalho como diarista, 20 Ganhei esta em rifa. Tratar no 8465-6600.
naturais de [aragua do Cidade de Iaraguá do Sul. anos de experiência, ótimas 3372-3626.

• Aluga-se apartamento 1 suíteSul está contratando Contato com Juliano fone (47) referências. 9178-1437 /
atendente. Interessados 9176-9625 8436-9283

• Vende-se telhas coloniais. + 2 quartos, sala, cozinha,
enviar curriculum para

9917-9954 ou 3376-1481. área de serviço, sacada com

saboresegraos@gmail.com.
• Super promoção! Perfumes da • Renda extra. Procura-

• Vende-se Mini Moto Elétrica churrasqueira, garagem, área
Maiores informações falar Up! Essência por apenas R$ se pessoas dinâmicas e

Infantil Viper Com Bagageiro
de festa, próximo de creche,

com Vivian fone (47) 3273-
50,00. Isso mesmo qualquer empreendedoras, maiores

- Homeplay, pouco usada, escola, universidade, mercado,
0673 fragrância por apenas R$ 18 anos, que queiram da cor vermelha. Ideal farmácia ... No bairro Vila Rau,

50,00. Um ótimo presente desenvolver um negócio valor a combinar. 3372-0665
• Precisa-se de babá com para o seu Pai. Esta esperando lucrativo. Trabalhando a partir para crianças de 2 a 5 anos

/ 9133-3698
experiência e referencias para o que? Mande um email para de sua casa. Aprenda a ganhar (preferencialmente). R$
trabalhar o dia todo no bairro anunciogb@gmail.com e faça ate R$ 600 reais (período 300,00 à vista. Fones 9935- • Aluga-se apartamento, 2
Rau. Precisa ser uma pessoa o seu pedido ou pelo fone (47) parcial) ou acima de R$ 2.000 8013 e 9929-7701. quartos, garagem, sacada,
que goste de criança. Maiores 9935-9307 com Gilson. OBS: mês, período integral, negócio ._Yende-se plantas ornamentais, churrasqueira, no Centro. R$
informações tratar no fone 47 Promoção válida enquanto próprio c/ baixo investimento 200 pés de fêníx, de 1 a 2 mts 700,00 mais condomínio. Fone
8818-2211 após as 18h. durar o estoque. e alto retorno. Contato 47 de altura (tronco). Te13375- 33716623 ou 91017885.

• Vendo tapetes de crochê, • Trabalho como acompanhante 8418-3292/9988-2844. 1536. • Vende-se apartamento
semijoia, panos de prato, de idosos e acamados em bemestaredinheiro@yahoo.

• Vende-se rollmops R$8,50 o
no bairro Amizade,

cachecol e artesanatos em residências e hospitais, à noite
com.br

vidro. TeI3370-1064. 2 dormitórios. Valor
geral. Também vendo Natura e fins de semana. Tel 8869- R$105.000,00.8418-9992
e Avon. Contato 3370-0946/ 7701. DOA-SE Moreira
8845-4693.

• Alugo quitinete peça única c/• O Centro Odontológico • Doa-se cachorro. Tratar com
• Viagem Terra Santa e Volte a Sorrir contrata Vilmar 3372-1090. banheiro 30mº Rua: Ernesto

Turquia com pacote especial, Secretária e Auxiliar de Lessmann n0615. Bairro Vila
saída 20/10/2014. Mais Serviços Gerais. Interessados COMPRA-SE

Lalau próximo a Weg 2. RS

informações com Maria enviar currículo para 300,00 + água e luz. Fone:
fone: 3370-0003 ou maria. volteasorrirjaraguadosul@ • Compro terreno perto da 96084484 e 3635 4443

pincegher@gmail.com. hotmail.com ou ligar no praia. 8418-9992 Moreira.
• Aluga-se apartamento no Rau,

• A empresa Usivila Indústria telefone (47) 33720246 • Vende-se estojo para teclado 2 quartos. R$500,00. 9993-
e Comércio Ltda. Está • Disk fretes e mudanças.

SKB (USA) + estante para 2131
com vagas em aberto para teclado Stay, tudo porR$ 1,10 o km. A partir de • Aluga-se apartamento noseguintes áreas e horários: R$50,00. Telefone 9993-4422. R$245,00. Te13374-0282 /
Fresador Convencional (2° 9603-2449 Carlos ou Ane. Rau, 2 quartos e garagem.

turno),Torneiro Convencional • Aulas particulares de Inglês • Vende-se centrifuga de roupa
R$565,00. Sandra 9993-2131.

(2° turno), Operador de e Espanhol. Contato: [osíane. seminova. Valor: R$150,00. • Aluga-se apartamento no

Centro de Usinagem (Horário Fone: 9905 9111. Email: .

Tratar com Bonatti pelo fone: Centro, 2quartos, R$700,00,
josizehnder@gmail.com.Normal), Programador 8464-2080. mais condomínio e despesas

e Operador Torno CNC, Resido no bairro Amizade. APARTAMENTO 91017885.
comando MACH 8. Almoxarife. • Contrata-se Laminador e

• Vende-se leitões abatidos.
• Alugo apartamento novo, 2Contratação imediata;Salário 9934-4300 • Vende-se apartamento, 2

a combinar; Disponibilizamos
Modelador para fibra de quartos, 70m2 área privativa, quartos, no centro de [araguá,

Refeitório próprio, Plano
vidro. Posto de trabalho na • Vende-se carrocinha 4 sala, cozinha, banheiro, Edifício Maktub. Valor 165 mil

de saúde e convênio com
cidade de Barra Velha. Horário rodas, para chácara. Preço a lavanderia, ampla sacada fone 3371-6623 ou 9101-

Farmácia. Necessita ter
comercial e com registro. Os combinar. 3370-1064. com churrasqueira. Rua 7885 Alexandre.

experiência na área.Contato:
interessados deverão entrar

• Vende-se filhotes de Border Dom Bosco - Vila Lalau - a

em contato pelo fone 47 9239- 5 minutos daWeg. Valor: R$
• Aluga-se quarto p/

473275-1655,473275-0357 1042.
Collie. Valor a combinar. Tel pensionista no Centro. Livre

ou 473371-2627 com Tailane 9934-4300 700,00 + condomínio aprox. de água, luz e internet. Valor
Lorenzi Rosá. E-mail: usivila@ • Top Pilates contrata 100,00 - fone: 9929-8488

• Vende-se 2 mesas redondas (Tim). R$ 300,00. Tel 9123-5851 /usivila.com.br urgente: Instrutor de pilates rústicas. Valor a combinar. Tel 8826-2565.
• Oportunidade Akmos. (fisioterapeuta ou educador 9934-4300 • Vendo apartamento novo, 2

• Vende-se um Flat de 70m2físico) para o período da quartos, 70m2 área privativa,Empresa com mais de 400
manhã. Tratar: 8831-8128. . • Xbox360 Elite 4GB Original, sala, cozinha, banheiro, no Saint Sebastian de frente

produtos divididos nos 2 controles, Kínect, 8 jogos (3 lavanderia, ampla sacada a SCAR. Maiores informações
seguintes seguimentos: • Comida da Hora oferece de Kinect). R$ 1.100,00. Cicero pelo (47) 9122-4354.
Alimentação saudável, Linha marmitex e os mais deliciosos (47)9155-3124 cidemark@

com churrasqueira, Rua
esportiva, Cosméticos de lanches em geral. Com serviço Dom Bosco - Vila Lalau - a • Vende-se Apartamento no

qualidade, Dormir bem. Esta de tele entrega de segunda a
gmail.com 5 minutos da Weg. - R$ Bairro Vila Nova com 2

a procura de representante sábado. Localizada no centro • Vendo: Carabina de pressão 185.000,00 - fone: 9929-8488 quartos, cozinha, sacada,
com comissão de 67% a de Schroeder. Tratar (47) CBC f-22 5,5mm pouco uso, (Tim) 1 vaga de garagem. R$
120%.Maiores informações 3374-0741/9221-0087 com sem arranhões/ferrugem. R$ • Vende-se apartamento no

, 129.000,00. Tr: 9104-8600.
com Gilson pelo telefone 47 Sidnei. 600,00. Cicero (47)9155-3124 Bairro Amizade (ARSEPUM)

Creci 14482.
9935 - 9307 ou pelo email

• Disk Diarista: Limpeza cidemark@gmail.com. com 70m2, 2 quartos, • Vende-se apto novo na Estrada
gilsonborba@gmail.com residencial, escritórios, • Vende-se prensa hidráulica - sala, cozinha, garagem, Nova com 2 quartos, sala,

• Pintor de casas. Toldos e empresas e condomínios. repuxo (duplo efeito). Prensa churrasqueira, área de festa, sacada com churrasqueira.
estruturas metálicas, telhas. Limpeza de toldos e vitrais. com excelente estrutura da portão eletrônico. Valor Entrada de R$ 10.000,00.
Orçamento também no fim de Tratar fone (47) 8427-5016 marca GERMAQ com painel de R$107.000,00. Fone 3371- Valor de R$ 129.000,00. Tr: 47
semana. 8890-9854 Marcos com Daniela. controle novo, mesa 1.200mm 6069. 8499-4778.

• Vende-se adubo de frango, • Serviços de corte e podas de
x 600mm, 150 toneladas. • Vende-se apartamento novo • Vende-se Apartamento

faço entrega em toda região. árvores. Telefone 9158-0019.
Tratar no fone 47 9239-1042.

em Balneário Camboríú, no Bairro Amizade com 2

Qualquer quantidade. 3275-
• Contrata-se técnico em

• Vende-se máquina de lavar- 2 dormitórios, 2 vagas quartos, cozinha mobiliada,
2354/8813-5808. louças Eletrolux LE06B t/5 de garagem, sacada com sacada com churrasqueira,

• Contrata-se dentista clinico
informática com habilitação programas e 6 serviços, churrasqueira. CRECI 5878 2 vagas de garagem. R$AB. Telefone 9972-6065

nova na caixa, com garantia Valor R$ 240.000,00. Aceito 129.000,00. Tr: 9104-8600.geral para trabalhar em Mundo Eletrônico. por.R·$l.OOO,IOO. Cor brancal propostas. Te19957-1216 / Creci 14482
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CASA 972. Sala 04 c/55m2• Fone chuva e sensor de farol, ar direção hidráulica, vidro preto, sensores de
• Vende-se: Casa geminada (47)3275-1101. digital. Valor R$25.900,00, e trava elétrica, abertura estacionamento (dianteiro/
(modelo exclusivo com • Vende-se Salão de Beleza e

aceito proposta. Tel 9170- interna do porta malas. trazeiro). Licenciado 2013.

2 WCs), 200 m da praia, um Café. Valor a combinar.
9686. Valor: R$ 9.000,00. Tratar: R$26.900,00. Elcio 9937-0955

localizada na Rua (1003) Ziemann. Tratar 9188-2404. • Vende-se Peugeot 206 1.4, ano
33760331 com Lourival. / Elisabete 9937-0655.

Tenente Ataliba Adur, 195 -

• Vende-se galpão industrial,
2008. Completo, IPVA pago, • Fiesta 1.0 Supercharger

Itajuba, Barra Velha - SC, com valor R$18.500,00. Te19931- 95cv, 2003, prata, completo, OUTROS
3 dormitórios sendo 1 suíte, 400m2, ótimo acabamento

9410/8406-5033. R$17.300,00. Tel. 3275-4500-
sala e cozinha integrada,

e localização. Aceito outro
Roeston Balsanelli.

• Vende-se Honda Civic LX 1.7

lavanderia} churrasqueira e
imóvel como parte do • Vende-se Peugeot 206, 1.4, 16v automático, ano 2002,

garagem. Area construida 84 pagamento. Tel 8469-1308. ano 2008, completo, 4 portas, • Vendo Ford Fiesta 1.0 Flex, cor azul, 2° dono, 85.000 km

mts" - Valor: R$ 177.000,00. prata. IPVA pago. Valor R$ 2008, completo, alarme, originais, licenciado até 2014.

Contatos: (47) 3379-5232;
TERRENO 19.000,00. Tel: 9931-9410/ vidros automáticos, ar. Único Valor R$ 17.300,00. Tratar

8421-3446 ou 8421-3458 • Vende-se 2 terrenos em Barra 8406-5033. dono, 46.000 km. Tratar fone (47) 3372 3922 ou 9974

com Gerold do Sul e Quiriri de 29.000 m", • Vende-se Peugeot 2061.4, 3084-2026/9903-0122. 8603.

• Vende-se Casa geminada nova,
Valor 530.000,00 cada. CRECI flex, 2006, completo, 4 portas, • Vende-se Fiesta , ano • Vende-se duas vans. Valor
5878. Te19957-1216 / 8465- c/ ar e O.H., único dono, 2000, prata, sem ar. Valor a a combinar. Te18418-9992

em Piçarras, com 3 quartos 6600. particular. R$ 17.900,00, Tel: combinar. 8817-2948 Maykel. Moreífa,(1 suíte), cozinha, WC, sala,
garagem, área de serviço: • Vende-se terreno no bairro 8812-7170/7813-4785. • Vende-se Ford Ka, 2010, prata, • Vendo Kombi 96/96, branca,
100m2, acabamento com Água Verde de 1.000 m2, • Vende-se Peugeot 206 com ar condicionado. 9917- motor 1600 em excelente
porcelanato, mármore e gesso, sendo 650m2 área útil. Presence, 1.42008, total flex. 9954 ou 3376-1481. estado, caixa direção nova,
a 150m da praia mais limpa R$215.000,00.9953-5554. IPVA 2013 pago, completo, • Vende-se Ecosport 1.6, 2008, pneus novos, pintura nova,
de SC, R$ 190.000 Fone: 47 som, farol de neblina. possui os bancos traseiros,
3345-0780/499932-3581 R$19.500,00. 3275-3538 / prata, Free Style XLT. Valor

nunca usou GNV. Valor:
R$35.000,00. TeI8427-5016.

• Vende-se casa com 85m2 9931-9410. R$9.000,00. Aceito moto na

na praia de Itajuba, com
• Vende-se Ford Ka 2003, 6L troca. Tel47 9172 9175.

4 quartos, sala/cozinha, VOLKSWAGEN Rocan 1.0, c/ O.H. Vidros • Frontier 2.5 Sei TOI 4x4,
banheiros, garagem, área com • Vend-se Gol LO, cor azul ano,

elétricos, rodas. Particular. bloqueada cd, manual
churrasqueira etc. Localizada 1994, em ótimo estado, por

Valor R$ 11.900,00. Te18812- 6 marchas, 2008, cinza,
a 800 mts da praia, fica entre R$ 7.000,00. (Segundo dono). 7170/7813-4785. completa + couro + airbag
a praia do Grã (Barra Velha) CHEVROLET Tratar no 3372-3626.

RENAULT
+ abs + piloto automático,

e Piçarras. Terreno amplo 12 R$84.900,00 - Tel. 3275-4500
x 26mts, escriturado, com • Vende-se ou troca-se Astra • Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata • Fluence 2.0 Dynamique, - Osnir Balsanelli.
campo de areia, todo murado, Sedan 2001, branco, completo, Egito (bege), completo + som manual6 marchas, 2012,
com brita. Valor apenas R$ troca-se por carro de menor com Bluetooth, R$35.500,OO.

preto, completo + air bag +

130.000,00. Tratar: 47 9185- valor. 3371-8437 / 9943- Tel. 3275-4500 - Roeston
abs + piloto automático +

4615/9655-6743. 3068. Balsanelli.
ar condicionado dual zone,

• Vende-se Corsa Sedan Classic, • Polo 1.6 Hatch 'l-motíon R$54.500,00 - Tel. 8812"8522 -

SALA COMERCIAL 1.0 VHC, ano e modelo 2004. 4 (automatizado), 2010, prata, Roeston Balsanelli.

portas, bege. Em ótimo estado. completo, R$34.600,00. Tel. • Sandero 1.6 Privilege, 2013,• Vende-se panificadora, com
clientela formada no bairro Valor a negociar. Te19173- 3275-4500 Roeston BaIsanelli.

apenas 4.900km, top de linha
Três Rios do Norte. Ótima 4479 Julio. • Vende-se Parati ano + som com Bluetooh original • Vende-se Yamaha XT 600,
localização. Tratar pelo fone: • Celta Hatch 1.0 Life, 2004, 2000,4 portas, 16 v, valor + air bag + abs + RLL, carro preta, ano 2000, valor R$
3273-6430 com Edson. azul, com acessórios, R$11.500,00.3371-9157. lindo! R$37.900,00. Tel. 8812- 9.500,00. Telefone 9179-8830

• Vende-se empresa Blue Star R$14.700,00. Tel. 9979-1460- 8522 - Roeston Balsanelli. Moacir.
Osnir Balsanelli. FIAT

com 13 anos de atividade. 2 • Sandero 1.0 Authentíc, 2009, • Vende-se CG 2006 Fan, para
vans (Sprinter 2001 e Top • Vende-se Corsa Sedan, 2003, • Vendo Fiat Uno Mille Fire prata, completo, R$22.700,00. trilha, preta. Ligar a partir das1991. R$ 125.000,00, com prata, emplacamento sendo 20081.0 4p, completo (vidro Tel. 9979-1460 - Osnir 15:00hrs Jonas 3370-6820.
50%. TeI8418-9992. pago. Entrada de R$5.500,00 elétrico, direção hidráulica Balsanelli.

+ 26 parcelas de 506,00. Tel e ar condicionado) por R$ • Vende-se Clio Sedan, 2008.
• Vende-se moto Honda CG

• Aluga-se galpão, aviário 8849-3145 Erolt. 15.500,00. Tratar: (47) 9979- 150 Titan KS 2007, vermelha,
desativado em Nereu Ramos, 0403. Completo, air bag duplo. único dono, com 43.000 km,
150x12 m. Valor a combinar. • Corsa Sedan Classic, 2005, 58.000 km. R$22.000,00. impecável, com baú, manual
8800-9346. prata, com acessórios, • Vende-se Palio Fire 2005, Aceito carro de menor valor na

e chave reserva. Quitada com

• Aluga-se sala comercial nova R$14.900,00 Tel. 9979-1460- branco. IPVA pago, super negociação. Tratar com Celso IPVA pago até 2014 / pneus
em Guaramirim. São 135m2 e

Osnir Balsanelli. inteiro. FIP R$13.500,00, à 9173-1508 (pela manhã). bons. Apenas R$3.900,00.
pode ser dividida em duas se • Vende-se Zafira 2.0 CO, ano

vista R$12.000,00. 8890-9854 • Clio 1.0, 16v, Hi-power, 80cv Tratar 9128-5957 / 9655-
Marcos.

for necessário. Fica localizada 2002, completa, preta, 2° , com 825 km. Modelo novo, 6743.

na Rua Jorge Verbinem, dono, apenas 103.000 km, • Vende-se Uno Mile Fireflax 2014, cinza, completo +
• Vende-se Yamaha XT 600E,

próximo Speed Pneus, bem impecável. Com pneus novos, 2008,4 portas, completo, kit esportivo, R$32.900,00. preta, IPVA pago, aros de
próximo do Centro. Ótima para 7 passageiros. Apenas R$ único dono. R$ 16.000,00. Tel. 8812-8522 - Roeston alumínio. Valor R$6.500,00.
Localização. Contato :9902- 23.900,00. Tratar 9128-5957 Tratar 9979-0403. Balsanelli. Aceito propostas de carro.
7447 ou 8853-0354 /3376-1378. • Vende-se Pálio Adventure, • Vende-se Clio 1.0, 2004, Aceito moto grande para

• Aluga-se sala comercial 2011, completo, ABS, aírbag, hatch, prata, 4 portas, c/ assumir dívida. 8890-9854
medindo 5x90mt. 8418-9992 com manual, todo revisado, ar condicionado. Valor Marcos.

Moreira
PEUGEOT

prata. Valor R$37.500,00. Tel R$14.900,00. Tel: 8812-7170 / • Vende-se CG Titan 150
• Vende-se ou troca-se por 479149-4929. 7813-4785

ESO, 2008 com partida• Vende-se Perfumaria. Jaraguá veículo de menor valor, (valordo Sul- Centro. Telefone: 47- elétrica, freio a disco, aro de
84076924

a combinar), um Peugeot 207 FORD TOYOTA alumínio, moto revisada e jáXS 1.6, ano 2009, completo, documentada. R$ 4.000,00
• Vendo sala Terra, Edifício trio elétrico. IPVA pago, 4 • Vende-se Escort SW 1.8 • Vende-se Corolla 1.8 com Marcelo 9239-0509 ou
Royal Barg, Av. Mal. Deodoro, pneus novos, som, sensorde élJ;J.:O :l99f!1 ar cendíoíonado, 2004/2005, completo, 9137-1115.
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CONHEÇA O CRUZE.
o SEDANMÉDIO DA CHEVROLETMAIS VENDIDO NO MUNDO!
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Jaraguág�
karatê, natação e atletismo
Lucas Pavin

A 13 a edição dos Jogos
.l"1da Juventude Cata

rinense (Olesc), que está
sendo realizado na cidade
de Caçador e começou no

último domingo segue a

todo vapor. Porém, da de
legação formada por 180

pessoas, a cidade de Jara

guá do Sul já teve quatro
equipes com suas compe

tições encerradas e que

já voltaram para o muni

cípio. São elas: atletismo,
ciclismo, karatê e natação.

Sob o comando de
Adriano José Moras, o

atletismo terminou em

sexto lugar no geral, tan
to no masculino como no

feminino. Destaque para
Oziel Costa Freitas da Sil
va que conquistou a me

dalha de ouro, nos 800m

rasos, com o tempo de

2:03.93. Além dele, teve

a prata de Bruna Riga no

salto com vara, e o bronze

para Eduardo Peters (lan
çamento de martelo Skg) e
Gabriel Tavares (octatlo).
"Era isso que esperáva
mos na competição. Os

atletas que eram para cor

responder deram conta do
recado e alguns novinhos
surpreenderam. Eu en

tendo que fomos campe
ões do que era possível",

afirmou Adriano.

Acompanhadospelo téc
nico Ronaldo 'Kiko' Fruc

tuozo, a natação teve

ótimo desempenho ter

minando em segundo no

feminino, atrás somente

de Criciúma, e um incrível
terceiro lugar no mascu

lino, já que a equipe con

tava com apenas quatro
atletas. Ao todo, foram 14

medalhas, sendo uma de

ouro, oito de prata e cinco
de bronze. A única doura
da foi conquistada por Vi
nicius da Cruz, nos 100m

borboleta, com o tempo
de 1:03.90. "O resultado
foi muito bom. O objeti
vo era ficar entre os três

primeiros nas meninas e

ficamos em segundo. O

que me surpreendeu to

talmente foi os meninos,
que mesmo em pouco
número teve excelente de

sempenho e nem nas mi

nhas melhores previsões
acharia que ficaríamos em

terceiro", destacou Kiko.
Competindo apenas

com BMX, o ciclismo ja
raguaense, treinado por
Valdir Moretti, se despe
diu do Olesc na quarta e

quinta colocação, e sem

nenhuma medalha. "Foi

o esperado. Sempre tive

mos dificuldade com esta

idade de 14 a 16 anos. Para

nós que estamos acos

tumados com medalha
todos os anos fica meio

difícil, mas mesmo assim
avaliamos a participação
como boa, porque sabí
amos das nossa limita

ções", disse Moretti.
Por último, o karatê fe

chou sua participação nos

jogos com dois bronzes e

uma prata. Destaque para
José Eduardo Pereira que

conquistou medalhas nas

categorias katá e kumitê.
O Olesc 2013 segue até

o próximo sábado (7) e Ja
raguá do Sul continua for
te na disputa por meda
lhas nas modalidades de

basquete (masculino e fe

minino), futsal (masculi
no), handebol (feminino),
judô (masculino e femini

no), tênis de mesa (mas
culino), voleibol (masculi
no) e xadrez (masculino e

feminino).

"
Para nós, que estamos
acostumados com

medalhas todos

os anos, fica meio

difícil. Mas, mesmo

assim, avaliamos a

participação como boa.

Moretti, técnico ciclismo

do recado e

alguns novinhos

surpreenderam.
Adriano Moras,
técnico do atletismo

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

Jangada
FACUlOAD�

NO PÓDIO Oziel da Silva conquistou a única medalha de 'ouro no atletismo
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Juventus segue trabalho
para encarar a Copa SC
GAROTOS Time aposta em jovens da base para surpreender e fazer uma
boa campanha na competição. Disputa vai mobilizar 13 equipes do Estado

Lucas Pavin

TIm pouco mais de um mês, o
..I.:.Grêmio Esportivo Juventus

voltará aos gramados em com

petições oficiais na temporada
2013, após o Campeonato Catari
nense encerrado em abril. No dia
16 de outubro, oMoleque Traves
so viaja até Ibirama para enfren
tar oAtlético, pela primeira roda
da daCopa Santa Catarina, que
credencia o campeão a disputar a

SérieD do Brasileirão e a Copado
Brasil do ano que vem.

Segundo o presidente in
terino do tricolor jaraguaense,
Jeferson de Oliveira, o elenco

que disputará a competição será
formado. por 25 atletas, sendo

praticamente todos oriundos
das categorias de base do clube.
"Fecharemos o grupo com ape
nas oito profissionais e o resto

será da base. Pretendemos fazer
uma boa participação na Copa

SC, que serve também como

preparação para o Catarinense
de 2014, onde podemos entrosar
o time não deixando o plane
jamento de última hora", disse
Jeferson.

Até o momento, o Juven

tus acertou as contratações do

goleiro Mauricio, que jogou o

Estadual deste ano pelo clube,
dos volantes Guilherme, ex-José
Bonifácio (SP) e Lua, ex-Maceió
(AL), dos meias Thiago, vindo de

Brasília e Jonathan, com passa

gem pelo Vasco da Gama, além
do atacante Édipo, que também
estava no José Bonifácio (SP).
Até o fim desta semana devem
ser anunciados, no mínimo,
mais dois reforços.

A Copinha inicia no dia 13 de
outubro e vai até 15 de dezembro,
envolvendo 13 times, divididos
em três grupos. Além do Atlético
de Ibirama, o Moleque Travesso

está na Chave B, ao lado de Me

tropolitano e XV de Outubro. As

equipes jogam na fórmula de to
dos contra todos, classificando-se
os dois melhores de cada grupo.

HENRIQUE PORro/AVANTE!

VELHO CONHEClDO Reserva de Wanderson por dois anos, goleiro Maurício é um dos reforços do clube para a Copinha

Olesc
-,

Resultados desta terça-feira
A cidade Jaraguá do Sul ob- Caçador. Pela manhã, o voleibol de 78 a 2 e o handebol feminino de basquete (masculino) e fut

teve ótimos resultados nesta ter- masculino venceu facilmente derrotou o município de Brus- sal (masculino) jogaram contra

ça no andamento da 13a edição Palhoça por 3 sets a o. À tarde, que por 26 a 10. Todos os jogos Florianópolis e Lages, respec
dos Jogos da Juventude Catari- o basquete feminino humilhou foram válidos pela primeira fase tivamente, após o fechamento

nense (Olesc), que acontece em o time de São José pelo placar da c())lli]he�t;5ãbUJ�MnbHtllillliU�H��III1Ji��tif�l:1iijiW HW IIlll! rh I ti! Hl,
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Futebol

Campeonato
Sênior

-

No último sábado (31), ocor
reu a sexta rodada do turno do

Campeonato Regional de Futebol
Sênior. No campo do Flamengo,
o Cruz de Malta venceu o Bairro

João Pessoa por 3 a 2 e os donos
da casa derrotaram o Roma por 1

a o. Já no Rio Molha, o Guarany
foi superado pelo JukarjNei Au
tomóveis por 4 a 1 e o FixsuljGa
lácticos goleou o Unidos por 5 a 1.

Poliesportivo
Jogos Escolares
da Juventude

As equipes de futsal masculi
no (Colégio Evangélico Jaraguá),
vôlei masculino (Valdete Piazera)
ebadminton, comWelyngtonWil

tuschnig (Jangada) começam, a

partir de amanhã, a competir nos
Jogos Escolares da Juventude, que
é o maior evento estudantil espor
tivo do Brasil, e tem como sede em

2013, a cidade de Natal, no Rio

Grande do Norte. A competição
reúne crianças de 12 a 14 anos.

PutsaI

Campeonato
Peladáo
O Aberto de Futsal de Jaraguá

do Sul, mais conhecido como Pela

dão, tem seu congresso técnico na

noite de hoje, na sede da Fundação
Municipal de Esportes. A compe

tição inicia no próximo dia 16 e vai
até 8 de novembro. As 24 equipes
inscritas serão agrupadas em seis

grupos, com quatro times cada, no
qual se classificam os doisprimeiros
para a fase de eliminatória simples.

Bocha

Campeonato
Municipal

A primeira edição do Campeo- .

nato Jaraguaense de Bocha inicia
no próximo dia 10. Ontem à noite,
os representantes de cada equipe
participaram do congresso técni

CSl. A competição contará com 21

times inscritos, espalhados em três
chaves de sete e terá seus jogos
sempre às terças e quintas-feiras.
O campeão fatura R$ 5 mil, o se

gundo R$ 3mil, o terceiroR$ 2mil
e o quarto R$ 1mil. .
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DNULGAÇÁO

Derrota e uma
•

marca negauva
FEDERER Com o resultado, suíço encerra 2013 sem chegar a uma
final de Grand Slam. Fato que não acontece há mais de dez anos

Ocupando sua pior co

locação no ranking
desde 2002, Roger Federer
voltou a superar uma marca

negativa nesta terça-feira.
Com a derrota para o espa
nhol Tommy Robredo, em
três sets, com parciais de

7/6 (7-3), 6/3 e 6/4, o suí

ço deixou o US Open nas

oitavas de final e terminará

2013 sem chegar a uma fi
nal deGrand Slam, algo que
não acontecia também des
de2002.

Em uma temporada
com o desempenho bem
abaixo do esperado, o atu

al número 7 do mundo foi

Seleção
Dois cortes
Médico da seleção brasi

leira, Rodrigo Lasmar anun

ciou mais dois cortes no gru

po da seleção brasileira que
enfrentará a Austrália, neste
sábado, em Brasília, e Portu
gal, terça-feira, em Boston,
nos Estados Unidos. Depois
de Fred, Daniel Alves e Hulk
também se desligarão do
elenco. O lateral-direito do
Barcelona tem uma tendinite
no tornozelo direito e não terá

condições de disputar nenhu
ma das partidas. Para o seu

lugar foi chamado Marcos

Rocha, doAtlético-MG.

São Paulo

Volta
Afastado oficialmente do

São Paulo desde o último dia

25 de julho, quando pediu
demissão do cargo de diretor
de futebol, Adalberto Baptis
ta está de volta ao clube trico
lor. Homem de confiança do

presidente Juvenal Juvêncio,
o empresário retoma à alta

cúpula para ocupar função de
diretor secretário-geral.,

campeão no ano apenas no

ATP 250 de Halle, na Ale
manha. Sabendo que está

longe de repetir os melho
res momentos de sua car

reira, o tenista não escon

deu a decepção com mais
uma derrota inesperada.

"Infelizmente não en

contrei meu jogo' que o

público pudesse curtir e

ficar entusiasmado. Sinto

que perdi pra mim mesmo

hoje, sem tirar o crédito
do Tommy. Isso acontece

às vezes. Eu me destruí, o
que é decepcionante, ainda
mais em uma quadra mais

rápida. O dia foi frustrante",

afirmou Federer.
Caso vencesse Robredo

e avançasse às quartas de

final, o suíço novamente
teria pela frente o espanhol
Rafael Nadal, que passou

pelo alemão Philipp Kohls
chreiber. Ao ser perguntado
se estaria frustrado por não

poder jogar contra um de
seus maiores adversários, o
suíço não se mostrou chate
ado e reconheceu sua infe
rioridade no momento.

"Não fico tão desaponta
do porque no fim das con
tas eu não ganharia contra

oNadaI ou Kohlschreiber se

jogasse assim", analisou.

FASE RUIM Federer joga mal e perde para Tommy Robredo, por 3 sets a O

.."
.

Copa do Brasil

Mandos definidos
Corinthians

Semmistérios
ACBF oficializou ontem osmandos de

campo para a fase de quartas de final da

Copa do Brasil. Depois de um sorteio, fi
cou definido queGrêmio, Atlético Parana
ense e Vasco decidirão os confrontos em

casa. Assim, Corinthians, Internacional e
Goiás jogarão as primeiras partidas das

quartas de final em casa.

Com Paolo Guerrero na seleção peruana
eAlexandre Pato na brasileira, Titemontou
o Corinthians que enfrentará o Internacio

nal, hoje à noite, em Novo Hamburgo (RS),
com Emerson no comando do ataque.
Paulo André e Danilo, que cumpriram'
suspensão na goleada sobre o Flamengo,
retornam à formação titular.

EDITAL DE INTIMAÇÁO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODE SANIA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUADOSUL-SC

NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700
Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 daj.eí 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas daCGJlSC, para a devída
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, parapagamen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM IN'ITh1A.
DOS DO PROTESTO:

Apontamento: 258281/2013 Sacado: ATUAL MEL'.L MECANlCA lTDA-ME Endereço: RUA 15 DE
SETEMBRO, 227 SAlA OI - TRES RIOS DO - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-195 Cedente: ADUN
PlASTICOS lTDA Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo; 20l086lU - Motivo: falta de pagamentoValor.R$
470,40 - Data para pagamento: 09/09/2013-Valor total a pagarR$557,29 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 470,40 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 258254/2013 Sacado: ÇASA GRANDE COM DE AIIT DO VESf E ACESSOR Endereço:
RUA PEDRO AVElJNO FAGUNDES 42 SL 04" Jaraguá do Sul-se - CEP 89256-260 Cedente: BRASTEX
SA Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 9643/2 " Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2367,67 - Data

para pagamento: 09/09/2013- Valor total a pagarR$2.453,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.367,67 - Juros: R$ 7,89 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$17,63

Apontamento: 257776/2013 Sacado: DESENfUPIDORA JUNGGESfAO AMBIENrAL lTDA Endereço:
AY.PREFEITOWAIDEMAR GRUBBA 4955 - VIEIRA - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89256-502 Cedente:
RlOVlVOENGENHARlAAMBfENTAL lTDA Sacador. - Espécie: DMI- N" TItulo: 2452 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 750,00 - Datapara pagamento: 09/09/2013-Valortotal apagarR$B32,37 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 1,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$21,02

Apontamento: 258335/2013 Sacado: EDER CARIES GONCALVES Endereço: AV PREFEITO WAL
DEMAR GRUBBA, 3841 - CENIENARlO - jareguã do Sul-se - CEP: 89256-502 Cedente: D RT SOM E
ACESSORIOSAlITOMaTIVOS lTDA Sacador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 0003m909 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 247,37 - Data para pagamento: 09/09/2013-Valor total a pagarR$329,22Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 247;37 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 25m2/2013 Sacado: JONATHANANACLEfO Endereço: RUADOMINGOSANACLEfO
GAROA, N. 3865, S - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89266-300 Cedente: RCF INCORPORADORA lTDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000000384 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 399,02 - Data
para pagamento: 09/09/2013- Valor total a pagar R$500,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$
399,02 - Juros: R$ 1,59 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência: R$ 39,72

Apontamento: 258515/2013 Sacado: MARGARETE CORREA Endereço: RUAGUlllIERME seHMlDT
118 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-010 Cedente: BANCO PANAMERlCANO S/A Sacador. - Es
pécie: NP - N° TItulo: 44823342 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.002,65 - Datapara pagamento:
09/09/2013-Valor total a pagarR$10.419,82Descriçãodos valores: Valordo título: R$ 8.002,65 - Juros: R$
2339,49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 258301/2013 Sacado: R SIDIA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS ME Endereço: RUA
GERMANOMARQUARDT 299 - VIlA l.AIAU - JARAGUA00 SUL-se - CEP: 89256-200 Cedente: RarA
INDUSTRIA lTDA Sacador. - Espécie:DMI- Ns'Iitulo: G8024O/3 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$
5.901,73 - Dataparapagamento: 09/09/2013-Valor total apagarR$5.992,98Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 5.901,73 - Juros: R$13,77 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,5O - Diligência: R$17,63

Apontamento: 258336/2013 Sacado: ROSENILDA APARECIDA RIBEIRO Endereço: RUA MAXlMlNO
BEBER 38 - Jaraguá doSul-se - CEP 89266-250Cedente: IMOBlUARIAQZESMOB lTDA Sacador. - Es

pécie:DMI- N°TItulo: 44/2013002 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 350,00 - Data parapagamento:
09/09/2013-Valor total a pagarR$450,85Descrição dos valores: Valordo título: R$ 350,00 - Juros: R$l,28
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 39,72

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo" nadata de
04/09/2013. Jaraguá doSul (SC), 04 de setembro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Totalde títulos publicados: 8
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Power Imports
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The Power to Surprise
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