
Leitura
Alimento do saber
Projeto da Secretaria da Educação

pretende brindar famílias carentes de
Jaraguá com livros nas cestas básicas.
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omestre e as campeãs .

HENRIQUE PORTO/AVANTE'
---

Equipe feminina de basquete de Jaraguá do Sul, treinada por Julio Patricio (foto), se consagra na Olesc
..com a conquista da medalha de ouro. Resultado confirma o sucesso do projeto desenvolvido na cidade.

PÁGINA.17

Trabalho

Desafios na
meia-idade
o profissional experiente
está no auge da carreira,
mas têm que provar,

�àlento�Sucesso'

Compá
.

Perigo na
estrada
Trecho da rodovia 280,
onde ocorreu trêsmortes
no final de semana exige
atenção e cuidado. PÁGINA 16

.,V\yw.ocponline.com.br .472106.1919 ,,,
'

.. Duplicação da BR-280 ... $

continua sem previsão.
ESPERA Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura deTransporte (Dnit) para Santa Catarina,

João José dos Santos, recebeu lideranças da região e informou que as obras dependem do licenciamento ambiental.
:.�
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DO LEITOR

Desgastando
opavo

Pelo que tenho conhecimento, está sendo articulado por
alguns partidos e vereadores, mais um projeto polêmi

co, ou seja, o aumento do número de vereadores em Jara

guá do Sul. É um assunto que já foi discutido na gestão
passada, inclusive com audiência pública, na qual 99,9%
do povo jaraguaense rejeitou esse aumento.

É lamentável que alguns partidos políticos e vereado

res, que são vorazes para chegar ao poder ou ter mais
representantes na Câmara Municipal e que já perderam
muito o prestígio da população, fazem pressão a outros

vereadores que realmente querem representar o povo.
Uma pesquisa divulgada pelo Ibope, aponta que a maio
ria do povo brasileiro, votou em candidatos pela capaci
dade e pelo envolvimento deles com o povo e não pela
sigla partidária, presumindo-se que as cúpulas dos par
tidos devem deixar os eleitos trabalharem em função do
povo e não aos interesses dos partidos.

Alguns políticos possuema ousadia de dizer que com
o aumentodo número de vereadores não haverá o aumen
to das despesas da câmara e estão desafiando uma ciência
exata. Será que os vereadores eleitos com o aumento do nú
mero de cadeiras irão representar o povo sem custo para o
contribuinte? Sabemos que a Prefeitura deve repassar 6 %
do orçamento domunicípio, que é dinheiro do contribuinte,
para a Câmara de Vereadores. Se há verbas sobrando, por
que os vereadores não votam um projeto para diminuir o

percentual de repasse, o que é permitido por lei, sendo que
o restando poderia ser aplicado pelo executivo para execu
ção de mais obras e melhorias para o povo contribuinte?
Por que um vereador não pode estar em seifposto de tra
balho 44hrs semanais como os outros trabalhadores contri
buintes que pagam as contas? Lembramos que quantidade
não é qualidade e cada vez mais os candidatos terão que se

qualificar e realmente legislar em função do povo para se

rem eleitos. Com essa discussão, irão desgastar novamente
o povo, que já possue uma opinião contrária ao aumento.

•Wílson B. Hoffmann

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para" redacaoúiocorreiodopoio.com.br

Educação
Feira de Ciências
começa hoje

A sétima edição da Feira Regional de Ci
ências e Tecnologia começa hoje na Escola
Almirante Tamandaré, emGuaramirim. Serão

apresentados dois trabalhos da Educação Pro
fissionàl, 26 do Ensino Media, 13 do Funda

mental (séries finais) e seis trabalhos do Fun
damentá! (séries i.iriciais).A feira está aberta ao
público das 10 às 15 horas.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO N' 1209
Primeiro Sorteio
05 . 08 . 28 . 33 . 43 . 46
Segundo Sorteio
09 . 24 . 30 ·34·47·50

QUINA
SORTEIO N' 3286
06 . 23 . 50 . 58 . 61

COMENTÁRIO

Menina teimosa
A história que ,:,em a seguir tem
.1"\aIguns dias. E daquelas histó
rias gloriosas, mas de poucos se

res humanos. História tão antiga
quanto o primeiro parto sobre a

terra... História da obstinação,
traço que nos torna singulares
no plano da vida. O ser humano
só se torna humano diante da

obstinação, diante de um propó
sito na vida, quando arregaça
mos as mangas da dúvida e nos

atiramos nos braços da certeza,
da certeza de que, de fato, tudo é

possível ao que crê ...
Você já ouviu falar de Diana

Nyad? Já? Cumprimentos! Ain
da não ouviu? Pois devia. Essa
Diana é uma mulher de 64 anos,
americana. Uma velha, pois não?
Errou. Ela não é uma "velha", ela
é umamenina teimosa.

senta e quatro anos, quando mui
tasmulheres se dão por acabadas.

Mas não pense que deu a lou
ca na Diana e ela decidiu se jogar
no mar de uma hora para outra.

Desde 1978 ela vinha tentando,
faça as contas. Ela tinha 28 anos

na época. Quem tem coragem

para perseguirum sonho por tanto

tempo? Diana tem, como poucas ...
Os humanos em maioria ficam

na praia da vida, achando o mar

da vida perigoso, ficamos buscan
do segurança e conforto, certezas,
apatias .... E nos queixamos, geme
mos, dizemos que avida é ingrata,
que nos põe parabaixo, que somos
vítimas de destinos cruéis... Pífios,
isso é o que somos por maioria. -

Ah, sim, o que Diana ganhou com
isso? Ganhou vida, história e felici
dade. O quemais pode haver?

LUIZ CARLOS PRATES

Diana, dia destes, saiu de Cuba
e foi aos Estados Unidos, nadan
do. Nadando com a obstinação
de uma "louca", de uma louca

por um propósito, por um sonho,
por uma bandeira de vida. Nadou
sem proteção contra tubarões,
infestado que é o mar por aquela
região. Sem proteção, ninguém fi
zera isso antes. Saiu da: água com
a cara transformada, umhorror, o
horror que as muitas horas den
tro da água produz na pele e nas

feições humanas. Diana saiu da

água para entrar na História. Ses-

• Cuidado
Senhores pais, cuidado! Seus filhos podem estar

sendo "doutrinados" em sala de aula, de todos os ní

veis, por frustrados e fracassados professores esquer
distas a fazer proselitismos políticos de bandeiras
"vermelhas". Cuidado, não deixemos a História se re

petir, não esquecer o incêndio que eles queriam para
o Brasil em 1964 ... Que os esquerdistas da frustração
em sala de aula sejam postos a correr. Hoje.

- "Canetas e livros são armas que derrotam o terroris
mo". Ela tem razão, e acrescento: canetas e livros silen�
ciam machos impotentes, violentos, mal-educados pelos
papais ... Balas neles, ''balas'' de livros e idéias, mulheres!

\

• Annas
Volto ao tema. Malala, a jovem paquistanesa de hoje

16 anos, que há três quase foi morta pormalditos talibãs
"só" porque ela prega que as mulheres têm que estudar e

trabalhar, fez uma frase que precisa ser repetida todos os
dias em casa, pelos pais, e nas escolas, pelos professores:

• Falta dizer
Quase esquecia contar. Sabes daquela minha obsti

nação para ver as casas e apartamentos decorados com
bandeiras do Brasil na Semana da Pátria? Andei por aí
tudo e nada, ou quase nada. Só vi duas bandeiras. Em

Concórdia, vi uma bandeira na sacada de um aparta
mento e depois uma segunda bandeira do Brasil, sabes
onde?Num carrinho demendigo, à beira da estrada. São
brasileiros. Os estúpidos só usam a bandeira na Copa do
Mundo... São também dos que andam na rua fazendo

"protestos", baderna e cobrindo a cara. Bandidos!

VISITA .AO OCP
Alunos dos primeiros anos do Colégio Evangélico de Jaraguá visitaram ontem a sede do jornal O Correio do Povo.

n
.
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CHARGE EDITORIAL

Horário a ser cumprido
A Prefeitura de Jaraguá do Sul abriu
1"'\.um processo de contratação tempo
rária emergencial para repor oito mé
dicos que deixaram as funções da rede
pública porque não aceitaram as exi

gências de cumprir com os horários de
trabalho nas unidades.

Esse problema não é realidade ape
nas de Jaraguá do SuL Em Schroeder
seis médicos deixaram as funções pelo
mesmo motivo. Em Joinville, 14 médi
cos pediram demissão porque se nega
vam a registrar os horários de trabalho
no ponto eletrônico.

O Ministério' Público firmou com

os rriunicípios da região um Tenho de

Ajustamento de Conduta (TAC) para
que fosse cobrado o cumprimento dos
horários integrais.

É comum o médico que faz quatro
ou oito horas diárias aparecer no posto,
atender os pacientes agendados para o

dia e, depois, ir embora, independente
se não cumpriu todo o horário.

Ao tomar a postura de radicaliza
ção ao deixar as funções por causa de
um controle maior em atender a carga
horária de trabalho, esses médicos re
velam um falta de respeito com o di
nheiro público que é investido no salá
rio dessa classe.

"
Os médicos não são privilegiados em
ter horários definidos pela demanda.

Eles não são privilegiados em ter ho
rários definidos conforme a demanda de
atendimento. Se for constatada alguma
redução dos sereiços em deter:rninados
turnos, cabe à Prefeitura atuar para que
haja demanda constante para o atendi
mento integral dos médicos dentro do
horário exigido. Quem sabe uma das solu

ções paramelhorar a área da saúdepúbli
ca émanter a agenda de consultas cheia.

��4
_

• /A Fale conosco
.

'
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Concorra a

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

.

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes 1-enováueispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outm leitor.

Através do Programa SempreMaisB��
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PLENAR!OQUAATArnM'llDES�BRODEWL1
Ainda não será dessa vez: BR-280

Quando escrevi na coluna de sábado
que toda desconfiança em relação

às promessas de duplicação da BR-280
se justificam é porque elas acumulam
um histórico de prazos descumpridos.
Na semana passada, a ministra Ideli
Salvatti (PT) havia ventilado inclusive
a possibilidade de a presidente Dilma
Rousseff vir à região nesta sexta-feira
para assinar a ordem de serviço nos lo
tes 2.1 (trecho BR-101 até Guaramirim)
e 2.2 (de Guaramirim a Jaraguá do Sul).
Acontece que ontem uma comitiva re-

Guarda
municipal

Rechaçada pelo Centro Em

presarial no governo do ex-pre
feito Moacir Bertoldi (PR) por
ser considerada à época como

mais uma pesada despesa, a

proposta de criação da guarda
municipal volta à Câmara, des
ta vez por iniciativa do vereador
-Jocimar de Lima (PSDC). No

projeto de Bertoldi, em um pri
meiro momento estava prevista
a contratação de 40 homens,
com custo total ao redor de R$
800 mil/ano. Uma Secretaria
específica chegou a ser criada.

Climatização
nas escolas

Gabinete do deputado fede
ral Pedro Uczai (PT) mandou
avisar que nos próximos dias o

governo federal fará o empenho
de R$ 495mil para aquisição de
aparelhos de ar-condicionado
para todas as salas de aula das
escolas municipais de Jaraguá
do Sul. O edital para compra
será lançado logo em seguida
pela Prefeitura.

Emenda
confirmada

Outra boa notícia recebida

pelo governo esta semana foi a

confirmação de uma emenda no

valor de R$ 245mil com assinatu
ra do deputado federal Espiridião
Amin (PP). O valor será destinado

. à Defesa Civil para obras de en

roncamento e revitalização do ri
beirão que passa ao lado do Samae
e desemboca no Rio ltapocu.

gional formada por prefeitos, secretá
rios, empresários e deputados, recebeu
a notícia de que ainda é preciso aguar
dar a licença ambiental de instalação
para obra, que depende de acordo entre
o Dnit, Ministério do Meio Ambiente e

Funai. Uma das exigências é a elabora
ção e depois a aprovação de um plano de
compensação de impactos para as comu

nidades indígenas atingidas. Em junho,
o Dnit previa que a licença de instalação
seria emitida em julho, depois em agos
to, e agora pode ser no fim de setembro

ou começo de outubro ... A obra vem

sendo postergada há mais de uma dé
cada. São 71 quilômetros até São Fran
cisco do Sul com custo previsto em R$
970 milhões. Frustrados com mais um

atraso, os prefeitos da região devem ir
fazer pressão diretamente em Brasília.
Não custa lembrar à presidente Dilma
Rousseff que a obra foi prometida por
ela quando ministra da Casa Civil e de
pois nas vésperas da eleição presiden
cial de 2010 uma licitação chegou a ser

lançada. A espera continua até agora.

EDUARDO MONTECINO

Autor comemora
Um dos autores do projeto que acaba com recesso de julho na Câmara deMassaranduba,

o vereadorMauro Bramorski (PSD), comemora o resultado da votação em primeiro turno. O
texto volta ao plenário em 10 dias. "A sociedade clama pormoralidade e nós demos mais um
passo". Lá, os vereadores terão 30 dias de férias por ano, contra os 53 em Jaraguá do Sul.

Sem pedágio
A Comissão de Legislaçãoe Justiça da Câmara dos Deputa

dos deu parecer favorável a projeto do deputado Esperidião Amin
(PP) que isenta de pedágio os moradores vizinhos às praças de

cobrança. É o caso de Palhoça, por exemplo. E de todo o trecho
da BR-280 a ser duplicado imaginando-se que ogoverno tenha a

intenção de conceder a rodovia à iniciativa privada.

Canal aberto
Diretora de Comunicação da Câmara, Carolina Toma

selli, protocolou ontem no Ministério das Comunicações,
em Brasília, o pedido de liberação de um canal aberto de
'televisão para o Legislativo e Executivo em Jaraguá do Sul.
O projeto vem sendo desenvolvido por ela há meses e conta

com a simpatia do governo. A ideia é que o canal, quando li
berado, possa ser compartilhado também com associações.

EM FOCO
A afirmação do vice-prefeito Jaime

Negherbon de que não deseja ver o

PMDB com o Raimundo Colombo em

2014 é compartilhada pelo deputado
Carlos Chiodini. O parlamentar, embora
evite fazer críticas ao governador, não

esconde que quer o PMDB com

candidatura própria ao Estado.

• • •

A Lei Orçamentária Anual com
exercício para 2014 já está na Câmara
de Vereadores de Jaraquá do Sul. A
estimativa de orçamento é de R$ 567
milhões, 10% a mais do' que em 2013,

quando o previsto foi de R$ 514 milhões.

• • •

Com 170 novos registros de negócios
no município, de janeiro a agosto, o

prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlich
(PSD), comemora. Uma das metas

do seu governo é ajudar a
fomentar novas empresas.

• • •

Esta quarta-feira será o dia D para o

PT, que pode optar por um projeto de
consenso, compartilhado por diversas
lideranças, ou então, iniciar novamente
uma disputa que até agora só serviu para

dividir e enfraquecer a sigla.
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Estacionamento não será
mais cobrado no hospital
RESTRiÇÕES
Falta de vagas e

restrições na área

fizeram a diretoria

do Jaraguá cancelar
a cobrança no local

Natália Trentini

A partir de amanhã, o

.tlestacionamento do

Hospital eMaternidade Ja
raguá passa a ser gratuito.

A cobrança, que atual
mente é feita pela Associa
ção Jaraguaense de Defi
cientes Físicos (Ajadefi),
foi suspensa pelo Conselho
Administrativo da unidade

pela falta de vagas do local,
o que interferia na qualida-

de do serviço.
"As obras de construção

do centro de cardiologia
do hospital geram várias

intervenções no entorno,
limitando o número de va

gas e a qualidade no aces

so. Tomamos essa atitude
em respeito ao cliente", co
mentou o diretor do hospi
tal, Jeferson Gomes.

O serviço de.monito
ramento e controle no

acesso de veículos será
mantido. Atualmente, o

estacionamento oferece

150 vagas. Para a direto
ria do hospital, o espaço
é considerado suficiente

para atender a atual de
manda de pacientes. En
tretanto, a construção de

o melhor loteamento de lerequé do Sul
na Aveníoõ Prefeito Wõldemõr Grubbõ

LocalízélçdO privileqiadél. infresstruture edmirável,

espaços de foze.r> e cultura. eliedos da respeito d
netureze sao dpênlils êlquns dos õdjetivos que você
encontre no Loh�õmentoWellness. \

.

Estruture
• Sistsrne de Ireternsnto de Esqoto
• Rede Pluviõl
• Rede de Áqud Potável
• Pevirnenteçõo com Astelto
• Rede Elétricõ - llurnineçõo Público
• Terrenos ditos e plenos
• Excelente Locelizeçêo
• Acedsrnie de Melhor ldeds
•Pleqqround
• Prõçd de Convivêncie / Porner
• Piste de Cõminhõdõ
• Sislame de Prevenção de Incêndio
• Árvores Frutíferõs
• Áreõ Verde - 5.1óOm2

Empreendimento

Finonciemenro

CAIXA

uma escada de emergência
na parte frontal do prédio
e da realização de outras '

etapas na obra deve ocupar
parte do estacionamento,
reduzindo as vagas.

A ampliação deve, fu
turamente, aumentar o

número de pessoas pas
sando pela unidade, tor
nando o espaço atual ain
da mais limitado .

Segundo o presidente
da Ajadefi, Valdecir Titon,
houve consenso na decisão
de suspender a cobrança.
A situação foi definida
como precária, já que mui
tos carros precisavam pa
rar na subida de acesso ao

hospital por causa da falta
de espaço para estacionar.

LÚCIOSASSI

LIBERADO A partir de amanhã, o acesso de
veículos ao Hospital Jaraguá será gratuito

Consulte nossos
(ORRETO�ES

pere .mõts infurmdções.

Outubro Rosa

Rede Feminina
se prepara

Celebrado em todo o mun

do como mês de prevenção
ao câncer de mama, outubro
terá uma série de eventos para
arrecadar fundos para cons

trução da nova sede da Rede
Feminina, em Jaraguá do Sul.
Mais do que isso, omovimento
Outubro Rosa pretende ilumi
nar a cidade e conscientizar a

população sobre a doença.
Haverá o lançamento do

calendário 2014, que traz fo

tografias de 24 mulheres que
participam do grupo "Sempre
Vivas", e da mascote da rede, a
boneca Vitória. O evento acon

tece no dia 4 e tem ingressos
limitados. O valor será R$ 10.

Outro evento queprecisa da
colaboração da comunidade é a
caminhada no final do mês, dia
27. "Esse movimento mexeu

com os governantes trazendo
novas leis para garantir o aces

so aos exames", comentou a

presidente, Maria Camello.
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
ElIlpreendedorislllo e associativismo
A lguns dados repassados pelo presidente da Federação das Associações Empresa
firiais de Santa Catarina (Fampesc), Diogo Otero, reforçam a importância deste
segmento na economia do País. Citando pesquisa do GEM - Global Entrepe
neurship Monitor, realizada em âmbito mundial e no Brasil, sob coordenação do
Instituto Brasileiro da Qualidade e produtividade (IBQP), destaca que o setor res

ponde por 99% dos negócios e por 60% dos empregos. Um dos indicadores da pes
quisa mostra que ter o empreendimento próprio é o sonho de 43,5% dos brasileiros,
taxa que na região Sul é de 30% dos pesquisados. Em 2012, 30,2% dos indivíduos
adultos da população eram empreendedores iniciais ou estabelecidos. "Isto
mostra que 36 milhões de brasileiros de 18 a 64 anos estão envolvidos na, �criação ou administração de algum tipo de negócio", assinalou, lem- I.
brando que a organização das entidades estimula amelhoria da gestão. ',r'"j,Alusão direta ao trabalho liderado na região pela Apevi, que ontem
comemorou 28 anos de fundação.

Pequenos,nnaslongevos
Outro dado apontado pelo presidente da Fampesc

revela a longevidade das empresas, que no Brasil tem
taxamédia de sobrevivência de 75,6%, para empreen
dimentos com até dois anos de existência. Em Santa
Catarina essa média é de 75,8% e, em Jaraguá do Sul,
o índice chega a 83%. "Isto ocorrepelo espírito empre
endedor da população e pelo trabalho que as entida
des realizam, o que também éummotivadorpara que

.: estemovimento se fortaleça", comenta. Diogo Otero
citou o associativismo como referência para a preser
vação e ampliação dos pequenos negócios e a sinergia
com as grandes empresas para as quais fornecem.

fS
gj

-'-----�

Atenção com os jovens
Benyamin Parhan Fard, presidente do Instituto de Planejamento Urbano

(Ipplan) aposta na criatividade dos jovens para que o novo empreendedorismo
reverta a queda de Jaraguá nos índices de crescimento econômico. Segundo
Benyamin, o município ocupa a quinta posição, mas vem perdendo terreno por
estar fora do eixo logístico de Santa Catarina, situação que impacta na economia
do município. Defende uma nova matriz econômica que estimule o potencial
inovador e os investimentos em tecnologia para dar suporte às empresas e au

mentar sua competitividade frente ao cenário internacional.
c-

Polênrlca da
terceirização

Decisão do presidente
da Câmara dos Deputados,
Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN) de propor que
uma comissão geral discuta a

melhor saída para a votação
do projeto que regulamenta o

trabalho terceirizado no Bra
sil (PL 4330/04). A postura
foi tomada após reunião com
sindicalistas e parlamentares
da Comissão de Constitui

ção e Justiça e de Cidadania
(CCJ) ligados ao movimento
sindical, que chegou a ter âni-

"'- mos mais quentes. A decisão

agrada o presidente de Fe
comércio de Santa Catarina,
Bruno Breithaupt, que acom
panha o trabalha junto aos

parlamentares catarinenses
e à Confederação Nacional do
Comércio. 'Para ele é urgen
te que o Brasil tenha uma Lei
que regule o trabalho tercei
rizado e garanta direitos aos

trabalhadores e segurançaju
rídica às empresas.

Engenheiros,
quennsabe?

Sobre a vinda de médicos do exterior para
o Brasil, o empresário Roberto Breithaupt, ex
presidente e membro do Conselho Superior
da Associação Nacional de Comerciantes de
Materiais de Construção, respondeu de manei
ra pontual à repórter que lhe pediu opinião a

respeito do assunto. Disse que não só concorda
com a contratação emergencial de profissionais
desta área, como entende que eventual inclusão
de engenheiros em nova leva de importação de
mão de obra especializada não deve ser moti
vo de estranheza. Assim como o País precisa
de médicos na atenção básica da saúde, tem
necessidade de "tocadores de obras". Detalhe:
Roberto é engenheiro por formação.

FGV avaliamercado de trabalho
CASSIUSA opinião dos consumidores em relação aomercado de trabalho melho

rou 2,5% entre julho e agosto deste ano, segundo o Indicador Coincidente
de Desemprego (ICD), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O
resultadomostra uma acomodação do indicador, que havia registrado pio
ra de 7,2% no mês anterior. Das quatro classes de renda consultadas pela
FGV, a quemais contribuiu para amelhoria foi a mais baixa (até R$ 2.100).
O IndicadorAntecedente de Emprego (Iaemp), índice da FGV que avalia o
futuro domercado de trabalho com base nas sondagens da indústria, do se
tor de serviços e do consumidor, também mostrou resultado positivo, com
alta de 2,6%'em agosto,' âepois de'queda de�,'f/o em julho.
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íNDICE PERíoDO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,05% 10.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA ·0,50% 10.SETEMBRO.2013
NASDAQ +0,62% 10.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,34 +0,94%
VALES 33,68 +1,54%
BVMF3 12,57 ·1,41%

POUPANÇA 0,4828 11.SETEMBRO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT -2,65% US$ 114,060
OURO +0,01% US$1365,330

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2805 2,2820 +0,18%
DÓLAR TUR. 2,2000 2,3400 0,0'70
EURO 3,0307 3,0324 +0,45%
LIBRA 3,5936 3,5961 +0,6%

Wegvaiàs
connpras

A Weg anunciou na segunda
feira a compra da área de fabricação
de transformadores e subestações
pertencentes à Hawker Siddeley
Electric da África do Sul, formali
zando uma nova subsidiária, Weg
Transformers Africa (Pty) Ltd. A
HST foi uma das pioneiras em mi

ni-subestações e se tornou um dos
maiores fabricantes na África do
Sul, com receita potencial estimada
em aproximadamente US$ 10 mi
lhões nos próximos 12 meses.

Estimativas
para o Ptã

Instituições financeiras pesqui
sadas pelo Banco Central ajustaram
as projeções para o crescimento da
economia. A estimativa para a ex

pansão do Produto Interno Bruto

(PIB), soma de todos os bens e ser

viços produzidos no país, passou de
2,32% para 2,35%, este ano e caiu de
2,30% para 2,28%, em 2014. A esti
mativa para a expansão da produção
industrial caiu de 2,11% para 2,10%,
este ano, e segue em 3%, para 2014. A
projeção das instituições financeiras
para a relação entre a dívida líquida
do setor público e o PIB segue em

35%, este ano,efoi ajustadade34,85%
para 34,80%, no próximo ano.

CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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ARROZ, FEUAO.
LEITURA Projeto da Prefeitura de Jaraguá do Sul adiciona
obras literárias nas cestas básicas de três mil famílias

Bárbara Elice

A Secretaria Municipal
.l"\de Educação quer
acrescentar um novo item
na cesta básica distribu
ída, mensalmente, a três
mil famílias jaraguaen
ses. Com o projeto inédito
"Alimente seu corpo e sua

mente", o livro passará a

integrar a lista de produ
tos da alimentos a partir
de outubro.

Neste mês inicia a

campanha de arrecadação
dos livros. A população
pode contribuir com doa

ções de romances, ficções,
contos ou biografias, por
exemplo, desde que es

tejam em bom estado. O
acervo recebido será ava

liado e encaminhado à
Secretaria da Assistência
Social para a distribuição
nas cestas básicas.

O objetivo do projeto é
dinamizar a circulação da
literatura na cidade, prin
cipalmente nas famílias
em situação de vulnerabi
lidade social. "Esperamos
que as pessoas aproveitem
bem essas literaturas para
poderem enriquecer o seu

universo de pensamentos,
literário ou educacional", c0-
menta o secretário de educa

ção, ElsonQuil Cardozo.
A ideia de acrescentar

algo relacionado à cultura
na cesta básica surgiu no

início deste ano. A suges
tão partiu do servidor pú
blico Matheus Cadorin e

foi acatada pelo secretário
de educação, que desen
volveu o projeto. Na sema
na passada, as duas secre
tarias definiram como ele
seria executado, junto da

Fundação Cultural. "Que
remos que os munícipes

pensem que estamos for
necendo um alimento para
a mente, sem nenhum

compromisso ou cobran

ça de leitura. O único de

sejo nosso é que os livros

sejam circulantes", afirma
Cardozo. Numa carta que
acompanhará as cestas, as
famílias serão orientadas a

também doar os livros.
Os interessados em

contribuir com doações
já podem fazer a entrega
nos pontos de coleta es

palhados pela cidade (veja
abaixo). A expectativa é

que as novas cestas che

guem às famílias a partir
de outubro, conforme o

número de arrecadações.
Segundo Cardozo, a Fun

dação Cultural contribuirá
com títulos da literatura
local, cuja publicação rece

beu verba do Fundo Muni

cipal de Cultura.

A Câmara de Vereadores de Massaranduba homenageou, na sessão de

segunda-feira, duas conquistas do setor cultural da cidade. A massarandubense
Daniela Sadzinski de Andrade (foto) lançou recentemente o livro de estreia
"A Adaga de Prata". O Gwpo de Danças Urbanlis Skadoosh foi lembrado
pela 3i! colocação na Competição Internacional de Dança, em São Paulo.

E LIVRO••

FOTOS EDUARDO MONTECINO

-, .....

CULTURA O secretário de educação,
Elson Quil Cardozo, espera que as

pessoas aproveitem bem as literaturas

para enriquecer o universo
de pensamentos

Pontos de coleta
• Escolas e CentrosMunicipais de Educação Infantil
• Fundação Cultural e Biblioteca Pública (Av. Getúlio Vargas, Centro)
• SecretariaMunicipal de Educação (RuaWalterMarquardt, 1111)
• Unidades do Centro de Referência de Assistência Social
• Cras Boa Vista (Rua Domingos da Rosa, s/nO)
• Cras João Pessoa (Rua Francisco Painsten, s/nO)
• Cras Santo Ántônio (RuaMaximino Beber, 749)
• Jaraguá 84 (RuaAlvino Flor da Silva, 678)
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A beleza existe e é perfeita em sua

rt.forma. Uma das belezas que admiro
são os cabelos brancos. Eles torneiam os

contornos da personalidade, trazendo
uma perfeita incoloridade para os que têm
coragem de assumí-los. Prefiro e admiro os

puros e brancos, sem a falsidade ideológica
de tinturas que propagam anos comprados
em gôndolas de supermercados ou
farmácias. Também uso as tinturas da vida
eterna, mas não queria, não. A coragem
tem cor e, se um dia ela me possuir de
forma permanente, assumo todos os meus

cabelos brancos. Ainda são precoces, pois
nasceram faz pouco tempo. Por hora ela
me visita quando a chamo, a tal coragem. E

. numa sinfonia que pode beirar a perfeição,
andam juntas beleza e coragem. Um dia,
inesperadamente, uma vai trair a outra. É
um paradoxo proposital e irreversível da
vida. A beleza não tem escolha, terá que ir
embora arrastada pela crueldade do tempo."
Talvez seja por pensar assim que visito
cabeças brancas na busca de respostas.
Procurava um lugar para estacionar. O
dia cheirava a sol fresco. E o cheiro bom
me impregnou. Avisto de longe o que me

Clique animal

Elyandria Silva · Escritora

� .

Promessas
chama a atenção. Um casal de velhinhos
que caminhava em direção à calçada no

trote da paciência. Ela, uma velhinha de
bengala com cabelos brancos. Com tanta

prata brilhando na cabeça, a blusa rosa

passava despercebida. Ele segurava um

espeto de madeira que tinha uma sacola
acoplada. Ajuventude nos liberta de
todos os males do mundo, mas é muito
auto-irônico considerar a certeza de que
a velhice é uma visitante improvável.
Buzinas, freadas, disputa de vagas e o

lugar ideal surge no lado esquerdo da
rua. Tinha uma festa e aquela fatia da
rua era um formigueiro de gente feliz
que cheirava a churrasco com orgulho.
Na subida da ladeira passei por eles.
Era domingo, porque é nos domingos
que acontecem as melhores festas de
igreja. No espeto estava o churrasco:
encontraram um conhecido e pararam
para conversar. Nos dias dessas festas
parece que a vida se adoça mais. Os bolos
enfeitados reforçam esta tese. "Querem,

que eu leve vocês?" "Imagina! Bem
capaz ...

"

Dentes tão brancos naquela
idade surpreendem mais que os cabelos.
Lá dentro grande amontoação. Vi quando
um carro deu a ré e bateu em outro, que
estava parado. Alguém além de mim deve
ter visto. O motorista não viu que eu vi, mas
saiu com jeito de quem esqueceria a culpa
na próxima esquina. Enquanto a fumaça
dos fantásticos assados preenchia os

espaços vazios ao meu redor, pude analisar
toda a beleza, mesmo fantasiada, daquelas

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013

� eliandriaas@yahoo.com.br Aniversariantes

pessoas que disputavam maioneses e

carnes em grandes filas. Sim, a beleza está
nos olhos de quem a vê.
Um dia, lá no passado, a beleza fez parte da
Vida daquele casal domingueiro que descia
a ladeira com o churrasco. Nascemos com
ela e, aos poucos, seremos abandonados
em alguma curva. É quando a velhice
aguarda confiante para nos encontrar.
A melhor idade também é linda, mas
não deve ser fácil assistir a própria pele
enrugar e o corpo sucumbir à visita do
tempo. Stendhal define a beleza como

"Uma promessa de felicidade". Sabemos
que promessas nem sempre são cumpridas,
o impoÍtante é que elas existem. Mais

importante ainda é acreditar que elas
podem acontecer. Essa é a beleza, essa é a

felicidade, mesmo que passageira.

"
A juventude nos liberta de todos os
males do mundo, mas é muito auto

irônico considerar a certeza de que
a velhice é uma visitante improvável.

NERO Esse

grandão foi
encontrado muito
mal nas ruas.

,

Agora está super
bem.porém
está ficando
estressado na

clínica, precisa
urgente de

adoção ou lar

temporário.
É dócil com
as pessoas e

excelente cão de

guarda. Contato:
Clínica Amizade
no telefone:
3371-2340 ou

3275-1887

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 Carente.s Jaraguá .�� Sull,:;±,b "'_ �.__ _ . .:-._�,.. ,...," �._ � ....� _�� t _,", �;�,�",,;

JUCA É super carinhoso e obediente. Precisa de
um quintal cercado onde possa correr solto e dar
muito amor aos seus adotantes. Porte médio, um
ano de idade, castrado, vacinado e vermifugado.

.u I Contato: Rose no telefone: 8499-7751

11/9

Aurea Scholemberg
Adolar G. Piccoli
Aline D. Ferreira
Ana C. S. Zanetti
Ana Paula Bankhardt Chaves
Andra Margarete Freiberger
Andressa Koslowski
Anelore Pinheiro

Angelica Koslowski
Antonio C. Ferreira
Ariel Andrade
Barbara Pinter

Bianca Camargo Costa
Claudio Schuch
Daniel Erthal
Dorildes O. Lemmrt
Elcio lotito

Fabiana C. Ribeiro
Fábio Fernandes

Felipe Gabriel Guenze

Felipe R. Siebert
Fernando R. Rôpelato
Francisco José de Souza
Heloiza Krazewsky
Jayne R. Moser

Jenifer Dalri
João Guilherme Amarante
Joceli da Silva
José Carlos Moura
José J. Martins

Josiane Rita Lemes Meyer
Josinei Cardozo
Jucef da Silva
Katrin Heloísa Savi Mondo
Luiz Janunze

Mae+y Ruediger
Maiko P. Kinas

Márcio Piske
Maria Eduarda S. Cilusinsky
Maria Salete Tomas
Mariele Paterno

Marli Behling
Odi N. Alessi

Onesio L. Garcia
Ovanir Rosa
Plácido Gorges
Ricardo Roberto Rosa
Rosicleia Poteriko
Tais C. Schroeder
Valdir Kopsch
Valdir Moretti
Valdir Silva

, Valli M. Gessner
Vanessa B. Zangheline
Waldinei Hoffmann

Moby - Cantor e DJ
• Brian De Palma - cmeasta
• Ludacris - Rapper
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Aprender. se
divertindo
A criançada vai se encantar com a roda de atividades
"Cachorrinho Aprender e Brincar Fisher Price!" Para
os bebês mais novos, o espelho da frente incentiva
a curiosidade. Para os que estão aprendendo a

engatinhar, a roda de atividades, jogada de um lado
para o outro, encoraja a exploração de espaços. Já
os maiores podem apertar botões para ouvir letras,
números e mais de 25 canções e frases em português.
Preço sugerido de R$ 69,99. Informações no site
fisher-price.com.

CUBO DE
ATIVIDADES
Um cubo de atividade desenvolvido pela
Softmel, todo colorido e com diferentes
texturas e atividades para estimular as
crianças. As atividades são distribuídas
nos diferentes lados do dado. Zíper,
botões, velero, por exemplo, estimulam
a criançada a abrir e fechar. Venda no
site worldtoys.com.br

Vamos falar sério?
Muitos não têm conhecimento de que o jonoaudiólogo tem um papel importante na vida
das pessoas desde o nascimento.Ainda na maternidade oprofissional realiza o teste da
orelhinha, estimula o aleitamento materno e o mais novo teste é o da linguinha.

o recém-nascido e o fonoaudiólogo
Ouvir é fundamental para o adequado de

senvolvimento da linguagem oral.
Fazemos o teste da orelhinha para identi

ficar nos recém-nascidos a perda de audição,
de moderada a profunda. Aqueles que não ou
vem, não irão adquirir a fala porque não irão
ouvir os sons para que possam reproduzi-los.

Todo e qualquer problema auditivo deve
ser detectado o mais precocemente possível
para que seja devidamente tratado. Quando o

tratamento dos transtornos da audição começa
antes dos seis meses de idade o bebê .tem uma

grande chance de ter urn desenvolvimento glo
bal muito próximo do normal, caso contrário
os danos podem ser definitivos.

O teste da orelhinha é a forma mais segu
ra e rápida de identificar estas crianças ainda
dentro damaternidade.

Como funciona o teste da orelhinha?
É urn teste bem rápido e indolor realizado

pormeio de urna sonda que é colocada na ore
lhinha do bebê, esta sonda vai emitir urn som

e se o ouvido do bebê estiver funcionando en

viará urna reposta para o equipamento. Caso
positivo, seu filho PASSOU no teste da orelhi
nha e é nossa função orientá-los em relação
ao desenvolvimento auditivo para que os pais
possam observar qualquer sinal de dificuldade
auditiva no desenvolyimento da criança.

Se FALHAR, seu filho será encaminhado
a uma nova avaliação depois de urna semana

para confirmar a reposta negativa, confirman
do a falha no teste iniciaremos a investigação
do problema auditivo e será determinado o .

tratamento adequado para o tipo de perda au
ditiva apresentada pelo bebê.

É importante deixar registrado que o teste
da orelhinha é previsto em lei e é urn direito do
seu filho.

* Fonoaudióloga Karyny Mendonça, presi
dente do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Es
tado de Santá Catarina, sobre o teste da orelhi
nha, realizado na criança recém-nascida, ainda
namaternidade.

Xilofone divertido
São dois brinquedos em um. Ao martelar as bolinhas, elas caem
em cima do xilofone e geram um som divertido até cair no chão.
Seu filho vai gostar de
engatinhar para buscá
las. Também é possível
retirar o xilofone do
trilho e inventar uma
nova brincadeira. É
todo de madeira. R$
159,80, da Trenzinho
Brinquedos Educativos.

Teclado de estrela
Chame os amigos do seu filho para começar o show. Com esse

teclado, todo mundo vai querer tocar um instrumento musical.
Ele vem com uma guitarra
removível com chocalho,
microfone que funciona de
verdade, cometa e botão com
musicas automáticas. Funciona
com três pilhas AAA e mede
53 cm de largura e 35,5 cm de
altura. R$ 229,90, da Dican.
Vendas na tricae.com.br.

Conheça as etapas do desenvolvimento
da audição e da linguagem

. ° - 3 meses - O bebê se assusta com sons intensos,
como batidas de porta por exemplo. Ele se acalma

com vozes de familiares.
• 3 - 6 meses - Procura a fonte sonora e reconhece

a voz da mãe. Emite sons sem significado.
• 6 - 12 meses - Localiza a fonte sonora para os lados e para

baixo. Balbucia emitindo vários sons sem significado
e repete emissões como "au-au" e "ca-ca".

• 12 meses - Reconhece objetos e familiares apontando
quando solicitado. Fala as primeiras palavras que podem

ser "mamãe", "papa", "chau" ...
• 18 meses - Emite ordens simples como "dar tchau",

"cadê o pé", "joga beijo".
• 2 anos - Uma frase simples com até três palavras

.

como "dá água" e "quer pegar".
• 3 anos - Se utiliza de frases completa e formula perguntas.

• 4 anos ou mais - Fala corretamente sem trocar as
letras e manifesta interesse pela escola.
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Bom dial
Bom dia! Hoje é super quarta

feira, dia 11 de setembro de 2013.
E vamos à coluna de hoje, que
está assim, oh... De novidades.
Tem fofoca, dicas e muitas pro
moções. Antes, claro, uma frase
para você curtir: "o exemplo é
uma força/que repercute de ma

neira imediata, longe ou perto de
nós... Não podemos nos respon
sabilizar pelo que os outros fazem
de suas vidas; cada qual é livre
para fazer o que quer de si mes
mo, mas não podemos negar que
nossas atitudes inspiram atitu
des, seja no bem quanto no mal".

Futsal
Quer ganhar a nova camisa

do time de futsal CSMjPré-Fá
bricaRjMannes? Então envie e

mail para moa@moagoncalves.
com.br e diga o dia, horário e

local onde será o primeiro jogo
entre Jaraguá X Corinthians. O
sorteio será no sábado.

Dica
Corno hoje é quarta-feira,

dia mundial de cheirar pescoço,
namorar e coisa e tal, o Motel
Kalahari está com várias promo
ções. Quer saber mais? Dá um

alô no 3376-0105 e diga que viu
a dica aqui. De nada!

Cerveja
Kaiser ex cf 12 350m'

CIRCULANDO Maickel Meira e Fernanda Figueiro,
no badalado Restaurante Irish Pub, em Corupá

SerMarisol
Notícia boa de se dar. A SER Marisol, antes para uso

exclusivo de colaboradores, passa a oferecer serviços de la
zer e saúde para todos os moradores do município. Criada
em 1985, a Recreativa Marisol é um complexo de lazer com
restaurante, áreas de festas, academia, quadras esportivas e

choupanas. O intuito é promover ações junto à comunida
de e disponibilizar para a sociedade serviços de qualidade e

com valores acessíveis. Hoje a Marisol é uma das empresas
mais respeitadas da cidade.

f.$rGHr Paula Fernanda Dallpra, desfilou sua beleza,
,; l • s,exta;.eif�fMIf.qf;j�I�UiSl�H liilll;�i�111111 II Ilt

Lançamento
Recebi o convite do escri

tor, Márcio Heise Giovanela,
para prestigiar, na próxima
quinta-feira, 12 de setembro, o
lançamento do seu segundo li
vro: Inspira-me Srta. F5. A noi
te de autógrafos será no Museu
Emílio da Silva, às 18h30. O
encontro tem apoio da Fun

dação Cultural de Jaraguá do
Sul e doFundo Municipal de
Cultura. Convite feito, convite
aceito. Thanks!

cvv
o CVV - Centro de Va

lorização da Vida, lançou
ontem, no Dia Mundial de

Prevenção ao Suicídio, omo
vimento "Isso me faz seguir
em frente". Para alavancar
a campanha, a instituição
está promovendo a página
facebook.comjissomefazse
guir. A fanpage é a primeira
ferramenta do movimento,
que estimula reflexão sobre

emoções e motivação para a

vida. Confira.

Moa Gonçalves

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

NAS RODAS

Ontem fiz uma visitinha
ao empresário e consultor
empresarial, Sr. Alidor

Lueders, ex- diretor do grupo
Weg. Ele me recebeu em seu

elegante escritório com muita

simpatia, novidades do mundo

empresarial e um delicioso
cafezinho. Ganhei o dia!

.. .. ..

O piloto, Fernando Raboch,
patrocinado pela Revista Nossa,
no domingo estará na pista do

autódromo Lourenço Schereiner,
em São Bento do Sul. A corrida

começa às 10 horas. No sábado,
recepciona os patrocinadores
com uma costela fogo de chão.

• • •

No domingo, dia 15, o grupo
Língua Afiada, um dos mais
novos senadinhos da urbe,

faz seu primeiro churrasco no
Espaço do Oca.

3370-3242

Bomba!
Alguém pode me dizer quem é

aquele "fortíssimo" que gostava de fa
zer suas necessidades fisiológicas no

banheiro de uma empresa e pagou o

maior mico com as calças arriadas?
Dizem que na última aparição do
"monstro", um empresário, cansado
da suas presenças inesperadas, apron
tou pesado pra cima dele. Armou uma
bomba, sabe aquelas de soo? Essa
mesmo! Ficou na tocaia e esperou o

forasteiro chegar. Quando o "barrão"
sentou no vaso ele ativou o estopim.
Pensa na situação!? A privada foi pros
ares e o figura saiu correndo pelo pátio
da fábrica com as calças na mão e aos

gritos. Parecia filme de comédia. Vixi...
Só pedindo uma bem gelada na mesa

12. Porfavor, Sr. Bruno?

Niver daDona Elvira
Hoje, com festa em petit comitê, quem

estreia 80 anos bem vividos é a minha que
rida, Dona Elvira Gaulke Joesting, esposa
de Ernesto Joesting e mãe dos meus amigos
de infância, Percy e Igue Joesting. Parabéns,
dona Elvira! O meu desejo é sua felicidade e

de toda a sua família.

Feijoada do Moa
Amanhã, dia 12, será lançado o se

gundo lote de ingressos para a 13a

Feijoada do Moa. O valor será R$ 45 e

pode ser adquirido na Loja Tevah, no
Jaraguá Park Shopping, na Academia

Espaço Maior e naA & E Outlet Chico

Desejo constante
No sábado, a partir das 11h30, o grupo de

pagode Desejo Constante movimenta uma

concorrida feijoada na Baiuca do Pieper -

Próximo à Faculdade Anhanguera. Presença
também do grupo Por Acaso e convidados.

Bandeira
Uma pessoa muito importante no cená

rio empresarial da cidademe ligou na segun
da-feira fazendo uma critica construtiva ao

desfile de 7 de Setembro, que por questões
óbvias, não citarei o nome. Segundo ele, em
se tratando de um ato cívico de importância
tão relevante, deveria ter bandeiras da Pátria
hasteadas em todo o percurso da parada. A
falta delas descaracterizou o tradicional en
contro. Tem razão! Com a palavra ...

1
BALADA Amanda Guedes nos
corredores da Patuá Music

, R,ua Âng�lo Rubini 322 - Barra do rio Cerro' ,
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VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2013

Neni Junkes
Direto de Floripa, a

bela e santa Ilha, hoje à
noite Neni Junkes, o po
deroso Bruxo, movimenta
no Lico bar uma big roda
da de ostra gratinada. Im
perdível!

"
,

As oportunidades são
como o rrascer do sol:
se você esperar demais,
vai perdê-Ias.
William ArthurWard

TE CONTEI
• Nesta quinta e sexta
feira, a partir das 15
horas, a loja Lua Di Pano
apresenta sua nova

coleção de primavera
verão. As prateleiras,
araras e cabides estão
recheadas.Vai a dica para
o mulherio de bom gosto.

• No sábado, dia 14, '

Alcides Rocha movimenta
o famoso sítio Saint
Louis. Vai comemorar
os 10 anos do famoso
espaço.

• No sábado rola
também a concorrida
Costela Fogo de Chão do
Lions Club. O frege será
na Recreativa da Caixa
Eoonômica Federal.

• Dr André Bond
Carrenho foi o grande
aniversariante da
semana. Passou o niver
fora das terras de São
Sebastião.

.. Não maltrate os

animais.

• Com essa, fui!

"
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Humor

Curso de desenvolvimento da mulher
Aceita teu destino, você nasceu mulher;
Como superar a dependência das tuas amigas - teoria e prática;
Análise sistemática do hábito de urinar juntas;
Educação moral e cívica I - Aceitação do futebol aos domingos;
Educação moral e cívica II - Aceitação do bate-papo de futebol entre os

homens;
Etiqueta/boas maneiras: nunca participar das conversas de futebol dos
homens;
Aprendendo a organizar teu bolso - com exercícios práticos;
O carro: este grande desconhecido;
O que ocorre ao entrar num carro? - técnicas básicas de

estacionamento;
Por que pentelhar seu marido? - Traumas infantis e suas

conseqüências;
Inconvenientes dos saltos altos - Nunca você estará a altura do homem;
A caixa de ferramentas - este mundo desconhecido;
Sobrevivência I: Onde está o estepe?
Sobrevivência II: Como trocar o pneu?
Sobrevivência avançada: Verifique você mesma o óleo do carro;
O que ocorre com seus peitos? Você e a lei da gravidade;
Amaquiagem, metamorfose feminina - com fotos e projeções -

proibido para menores;
Por que cresce o bigode? O lado masculino de toda mulher;
O telefone. Quando desligar? - Aulas práticas - quatro por aparelho;
Conheça teu habitat natural- A cozinha;
Não obrigues teu marido a mentir - Evites perguntar (ênfase nas

máximas: - Como ficou? - Estou bonita?);
Aprenda a ser sincera: Você também solta pum (terapia em grupo e

aulas práticas);
Um dia de compras I: O cartão de crédito e essa palavra desconhecida -

Limite; ..
_

"

Um dia.de Compras II: Dividir os volumes - Você também pode levar
·

. :_)< z . "-2
pacotes; .,
-:-.o .:<_ •

Aceita-te a ti mêsma: O espelho nunca mente.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1

·)jilnstrumehtos Mortais - Cidade Dos Ossos - Leg. - 12 anos - 18:30, 21 :00
'. Se Puder ... Dirija - Comédia - Nacional - Livre - 92 min - 14:20, 16:20
ARCOPLEX2
• Circulo de Fogo - Ficção - Dub. - 132 min - 12 anos - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :3Q
ARCOPLEX3
• Os Smurfs 2 - Animação - Dub. - 105 min - Livre - 14:30, 16:40

-

• Percy Jackson e o Mar de Monstros - Aventura - Leg. - 106 min - 10 anos - 19:10, 21 :20

JOINVILLE
••GNC GARTEN
• One Direction: This is us 3D - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Documentário
• Flores Raras - 15:15, 21 :30 - NAC - Drama
• Gente Grande 2 - 17:30, 19:30 - LEG - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10 - DUB - Comédia
• O Ataque - 13:30, 16:00, 19:00, 21 :50, - LEG - Ação
• Os Estagiários - 13:50, 16:20, 18:50,21 :40 - LEG - Comédia
• Jobs - 13:40, 16:10, 18:40, 21 :20 - LEG - Drama
• Os Smurfs 2 - 14:15 - 3D - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:45 - 3D DUB - Aventura
• Se Puder.. , Dirija! - 19:15, 21:10 - 3D - NAC - Comédia
• GNC MOELLER
• One Direction: This is us 3D - 15:30, 17:40, 19:50 - LEG - Documentário
• Se Puder .. , Dirija! - 13:30, 22:00 - 3D - NAC - Comédia
• Os Smurfs 2 - 13:10, 15:15, 17:20 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 19:2021 :30 - DUB - Aventura
• O Ataque - 13:45, 16:20, 19:00, 21:45 - DUB - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado Q z

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.

I

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Ar seco com
nevoeiros
Quarta, quinta � sexta-feira e no
sábado: tempo seco com sol entre

poucas nuvens e calor. Nevoeiros
namadrugada, amanhecer e
novamente no período noturno, no
litoral de se. Temperaturas altas.
Vento deNordeste a Noroeste, fraco
amoderado, com rajadas.

�
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 15°e

MÁX: 28°e
Parcialmente
Nublado

'� �

SEXTA
Instável

MíN: 15°e
MÁX: 300e

Nublado

LUAS � �
• NOVA 5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SÁBADO
�CHEIA 19/9 MíN: 15°e

.MINGUANTE 27/9 MÁX: 30De '

HORIZONTAIS
1. Tabela Price / Aparelho que serve para tirar e medir

pequenas quantidades de líquido
2. Moderna construção que liga a França e a Inglaterra,

por baixo do canal da Mancha
3. Freio / As letras que separam o Q e do U
4. Soldado recém-incorporado I Pequeno recipiente de

vidro, plástico, metal etc., de boca larga e com tam

pa, para acondicionar cosméticos ou alimentos
5. O meio do .. , vazio! Emitir com a voz sons articu-

lados
6. Cheirar com força
.7. Pôr a mão em

8. Fruto tropical também conhecido como abacaxi / A
roda abrasiva do afiador de facas

9. Sigla do estado com a praia do Forte e a baía de
Todos os Santos / Campo de cereal que constitui
um dos elementos. fundamentais da alimentação
humana

10. (Filos,) Aquilo que é I Cobertura de um edifício
11. 502, em algarismos romanos / Quebrar, financei

ramente
12. Árvore de madeira de boa qualidade, também co

nhecida como manaiara
13. Fragmento de madeira I Autor de crime,

VERTICAIS
1. (Red,) Equipe campeã por quarta vez consecutivas I

Patrimônio moral e intelectual
2. Castidade, inocência / Uma variedade de banana
3. Pessoa que tem sentimento de agressividade, de na

tureza preconceituosa e discriminatórià, em relação
a indivíduos de grupos considerados distintos / As
irmãs do pai ou da mãe

,4. Conjunto de pessoas que vivem num determinàdo
território / Prótese destinada a substituir a falta de
um dente / Polícia Civil

5. Instituto Tecnológico de Aeronáutica / Permanecer (
Desordem

6. O símbolo químico do plutônio I Viver à custa de
7. Virar algo sobre si mesmo ou sobre outra coisa I

Tornar muito frio
8. Fazer funcionar experimentalmente / Espetáculo diur

no

9. (Ego) Substituto perfeito / Pó vermelho, usada como
corante e condimento,

íG

11

12

13
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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-- 'l\UTOESTIMA E SUCESSO"
É incrivelmente grande o número de

pessoas que sofrem com a baixa autoesti

ma. A autoestima alta ou baixa é consequ
ência dos juízos que uma pessoa faz de si
mesma. Nathaniel Branden definiu a auto

estima como "a experiência de ser compe
tente para lidar cam os desafios básicos da
vida e ser digno da felicidade': Ela é con

sequência do julgamento implícito que
cada pessoa tem da sua capacidade de

enfrentar os desafios da vida, para com

preender e resolver problemas e o direito
de alcançar a felicidade e ser respeitada.
Sem uma autoestima elevada é quase
impossível se obter sucesso em qualquer
setor da atividade humana.

A baixa autoestima, segundo os mais

prestigiados autores, pode ter inúmeras
causas e não vamos aqui nos ater a elas.
A pergunta que nos interessa é: como

conseguir e manter uma autoestima
elevada? Algumas pequenas atitudes e

comportamentos podem ajudar e muito.
Aqui vão três:

Procure fazer tudo com sentimento
de perfeição; com atenção aos detalhes.

Quando fazemos alguma coisa cam aten

ção e cuidado sentimos um genuíno orgu
lho de nós mesmos. Mesmo quando não re

cebemos um esperado elogio, ao olharmos

para uma obra que fizemos com perfeição
nossa autoestima aumenta.

Desenvolva um sentimento de gra-

tidão. Quando desenvolvemos em nós o

hábito de agradecer nossa autoestima
também aumenta. Desenvolva esse hábi
to. Agradeça sempre, principalmente as

pessoas simples do cotidiano que anoni
mamente cuidam de nosso bem estar em

casa ou no trabalho. Agradeça os amigos
e também aqueles que o desafiam a ser

melhorpor criticarem você.
3 Seja uma pessoa gentil, polida e edu

cada. Nada está maisfora de moda do que
a falta de cortesia, de educação, de gentile
za e de polidez. Vivemos no mundo do "sai
daí" em vez do "com licença': Por isso mes

mo, quando você vai contra essa corrente e

diz inúmeras vezes "com licença':' "por fa
vor"; "obrigado" e "me desculpe" sua auto
estima também melhorará. Você passará a

ter um certo orgulho de ser capaz de fazer
o que ninguém faz e de ser diferente.

São três coisas simples, bobas até, mas
que farão com que você se destaque da

massa, da multidão que faz as coisas pela
metade, que não tem sentimento de gra
tidão e que é de uma grossura de meter

medo em seres humanos mais civilizados.
Sendo diferente, você será reconhecido com
alguém especial e sua autoestima aumen

tará. E se você se dispuser a fazer melhor a
cada dia, terá descoberto uma dasgrandes
razões do sucesso pessoal e profissional.

Pense nisso!Sucesso
"

Sintonia com a empresa
FONTE

Por Mariana Fonseca, ClickCarreira

Você já deve ter reparado que amaioria das
empresas exige dos candidatos competências
como espírito de equipe, liderança ou dina
mismo. Diante dessas semelhanças, fica difícil
estabelecer quais são os reais valores daquela
companhia em que você está batalhando uma
vaga, não é mesmo? Essas competências são
recorrentes porque fazem toda a diferença
no ambiente corporativo. "É preciso apostar
nessas habilidades para o crescimento do

.

negócio e para manter um harmonioso am

biente de trabalho'; explica Fernanda Monteiro,
consultora da Cia de Talentos.

Além disso, a mesma competência pode
ser trabalhada de maneira única dentro de
cada empresa. "Uma multinacional de bens
de consumo e uma construtora podem ter a

inovação como princípio, mas aplicarem de
maneira diferente ações inovadoras nos mer
cados em que atuam'; afirma a consultora.

Informação é tudo - Ao se inscrever num

processo seletivo, o candidato deve ir além
dos requisitos comportameptais e técnicos
descritos no resumo da vaga e tentar se apro-

f
r

fundar nas características da empresa, para
descobrir se o seu perfil é compatível com o

da organização. "O porte, a nacionalidade e

a área de atuação são fatores que determi
nam os valores de uma companhia': diz ela.
No site da empresa também é possível saber
quais ações são valorizadas no desenvolvi
mento do negócio. "A transparência é impor
tante no ambiente corporativo, por isso, as
empresas divulgam a missão, os valores e a

visão. A partir disso, mesmo que superficial
mente, o candidato pode ter uma noção do

que a companhia procura'; afirma.
Conversar com funcionários e pessoas que

tenham ligação direta com os negócios da com
panhia pode ajudar a entender como são as

áreas, a rotina e o ambiente de trabalho. "Criar
esse vínculo garante que o candidato tenha
consciência do que a empresa pode oferecer
em questões de benefícios, aprendizados
e crescimento profissional'; diz Fernanda.

Segundo a consultora, para identificar os re
ais valores de uma empresa os universitários
contam com uma vantagem: "Geralmente, os
professores das faculdades possuem conheci
mentos sobre mercado trabalho, por isso, vale
a pena ouvir o que eles têm a dizer".

TALENTO E SUCESSO I QUARTA-FEIRA, 11 DE SETJTh.1BRP DE 2013

Produtividade em menos

tempo é possível?
FONTE

Associação Brasileira de RH (ABRH)

te até altas horas. De acordo com especia
listas, este é um dos principais desafios do
mundo corporativo. A produtividade au

menta quando o profissional consegue ad
ministrar melhor o seu tempo e, muitas ve

zes, ele nem tem noção do que o atrapalha.
O autoconhecimento é essencial para reverter
o quadro de baixa produtividade. Confira cinco
dicas essenciais para que o seu segundo semes
tre seja bem mais produtivo do que o primeiro:

Um dos grandes desafios do mundo cor

porativo, o ganho de produtividade implica
na melhora do desempenho e evita ficar até
mais tarde no trabalho. Fazer mais tarefas
em menos tempo e acabar de uma vez por
todas com o hábito de estender o expedien-

Sim, a falta de metas de carreira pode estar contribuindo para a sua baixa

produtividade. Ideal é ter metas definidas no curto, médio e longo prazo, ou seja, para
3,5 e 10 anos; Depois disso, verifique as suas metas de trabalho, aquelas mais ligadas à
rotina no escritório. Com objetivos definidos, você terá como avaliar se as atividades que
você está desempenhando estão relacionadas às suas metas de carreira ou de trabalho ou

a nenhuma das duas. Muitas vezes a pessoa perde tempo com tarefas que não tem relação
nem com o trabalho nem com a carreira dela.

Para Flora, não adianta falar de prioridades se a pessoa não tem

objetivos. A priorização das atividades e tarefas está intimamente ligada às suas metas
definidas. Analise quais atividades vão acelerar o cumprimento dos objetivos. São elas
que devem ser colocadas na frente das outras. Saber separar o que é urgente do que .

é importante e do que não é nem urgente nem importante é fundamental na hora de
elaborar a lista de prioridades.

\/7
,./

O objetivo final de um profissional técnico poder ser a promoção para
gerente. Mas para isso, ele precisa definir as suas "metas meio", isto é, o caminho que ele
deve percorrer para chegar ao destino. Às vezes, a pessoa fica tão focada no objetivo final
que se esquece de estabelecer o passo a passo para chegar lá.

Agora é iniciar o processo de mudança. Mas como é possível criar uma
agenda de mudança? Há duas formas: ou por um evento intenso que force a mudança
ou por meio de repetição e perseverança. Por exemplo, um profissional improdutivo
pode mudar esse comportamento ao perder o emprego. A demissão seria o evento de
intensidade capaz de provocar uma reflexão e levá-lo à mudança de comportamento.
Mas, é também possível mudar sem ter que aguardar que algo de gravidade ocorra.

Perseverança é o ponto central.
'

Surgiu um problema, um imprevisto? Mantenha o foco na solução e não no

problema. Muitas pessoas dizem que não conseguem mudar, e isso mostra que ela está mais
focada no problema do que na solução dele. O que é possível fazer paramelhorar a sua
produtividade? Tivemos um caso de uma profissional que obteve ganho de produção de 20%
ao estabelecer três horários durante o dia para checar redes sociais, sem deixá-las ligadas
durante todo o expediente. Por isso, pense na solução para melhorar o seu desempenho e

aumentar a sua produtividade, em vez de prestar atenção apenas no problema.
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Formação

In n
Viver num ambiente corporativo
nem sempre é um 'mar de rosas'.
Acertar as diferenças é a missão.

FONTE

Carreira e Sucesso

Quando
mencionamos a palavra conflitos, logo

vem à mente a ideia de situações que remetem

as pessoas a situações constrangedoras e até mesmo
de verdadeiros embates. Lógico que essa associa

ção não deve ser considerada um equívoco, mas
há momentos em que os conflitos fortalecem o ser

humano, principalmente quando são considerados
como aprendizados" afirma Patrícia Bispo, espe
cialista em comunicação social. Vejamos em quemo

mentos, segundo Patrícia, os fatores conflitantes podem
ajudar os profissionais em suas trajetórias:

.,1 � Zona de conforto:
Essa é uma expressão bastante utilizada por quem trabalha com desenvolvimento de

pessoas, pois é sabido que quem está nela encontra-se em "congelado", temporariamente
"fora do ar". Não é capaz de dar um passo à frente para se desenvolver no ambiente

corporativo. É nesse momento que quando surgem as divergências, as situações
conflitantes, essas se tornam um convite para que a pessoa "desperte" desse estado
latente e vá à busca do crescimento.

• 6 - Criatividade:
Quando um fato mostra-se oposto à visão do indivíduo, isso o estimula a sair da zona de
conforto. Nesta sequência, o profissional vê-se diante de situações que geralmente estimulam a

sua criatividade para solucionar os fatores conflitantes. Se, porventura, o conflito for oriundo de
falha na comunicação interna, não apenas as partes envolvidas como também toda a equipe será
convidada a trabalhar novos recursos que estimulem o fluxo claro de informações.

* 7 - Vivência:
Um conflito vivenciado torna-se uma lição de vida para as partes envolvidas. Por
mais simples que uma situação possa parecer, sempre promoverá uma bagagem de

emoções seja em maior ou menor grau. Quando alguém se torna personagem de um fato

conflitante, adquire-se uma melhor percepção tanto da vida pessoal quanto profissional e
isso, por sua vez, prepara o indivíduo para lidar com situações adversas.

,,2 - Isso existe?:
Quando a situação conflitante impulsiona a pessoa a sair da zona de conforto,
consequentemente, ela é levada vivenciar fatores que irão enriquecer seu conhecimento
frente a um mercado cada vez mais exigente. Quando isso ocorre, a mente se abre para
a inovação e, muitas vezes, tecnologias que estavam ao alcance do indivíduo e que
esperavam apenas que ele estendesse o "braço" para alcançá-las.

.. 8 - Emoções:
Outro fato que se pode considerar como positivo frente a um conflito é que
diante de determinadas situações, as pessoas se veem na necessidade de
administrar suas emoções. De nada adiantará explodir e "esbravejar" para tentar
solucionar um determinado fato, pois isso só agravará ainda mais a situação.
Saber administrar as emoções diante de situações delicadas é o�tro aprendizado
que o conflito pode gerar às partes envolvidas.

• 3 � Comunicação:
Se a situação conflitante envolve discordância de opiniões entre pessoas, por exemplo,
é provável que os personagem envolvidos tenham a oportunidade de se tornarem bons
comunicadores. Ou seja, para resolvem o impasse as pessoas terão que parar para ouvir como
também para expressarem o ponto de vista diante de determinado fato que gerou o conflito.
Esse exercício, quando bem realizado, faz com que em fatos futuros as pessoas recorram

primeiramente ao diálogo antes de criarem um clima desconfortável a elas e ao próprio time .

• 4 - Autoavaliação:
Ao se deparar diante de fatores conflitantes, não importa o grau de repercussão destes, se
as pessoas envolvidas tiverem maturidade aproveitarão a oportunidade para realizar uma
autoavaliação. Ou seja, devem fazer uma reflexão sobre suas atitudes diante dos fatos que, muitas
vezes, se chocam com seus próprios interesses. Será quemeu comportamento foi ético? Eu

poderia ter encontrada uma alternativa paraminimizar esse desgaste? Como devo me posicionar
diante de fatos semelhantes? Essas são apenas algumas indagações que podem ser feitas.

.9- Flexibilidade:
Conflito algum é solucionado se a flexibilidade entre as partes envolvidas não apresentarem
flexibilidade para resolverem o fato. Lembremos aqui que viver em sociedade requer que
o indivíduo garanta seus direitos, mas também saiba respeitar o "espaço" dos demais que
estão à sua volta. Pensar que um problema será solucionado apenas por imposição de sua

vontade, é apenas colocar mais "lenha na fogueira". É preciso que as pessoas envolvidas

cheguem a um denominador comum, pois a situação que se formou não apenas as

prejudicará como também poderá envolver toda a equipe.
8 5 - Assertividade:
Essa é uma das competências que as organizações têm valorizado e feito muito

profissionais galgarem novos degraus na trajetória profissional. O momento que
envolve o conflito é uma ótima oportunidade para que o indivíduo-avalie se ele está ou
não sendo assertivo. Será que está apenas desejando impor a sua vontade aos demais
ou é competente para apresentar argumentos consistentes que façam os colegas de
trabalhos avaliarem sua visão e até mesmo "comprem" suas ideias e propostas?

• 10 - Mudanças:
Quando um conflito surge, inclusive no ambiente de trabalho, uma nova realidade aparece
para o indivíduo. Se o fator conflitante envolveu duas ou mais pessoas, por exemplo, essas
precisarão termaturidade para se adaptarem a uma realidade que passou por mudanças.
Afinal, será preciso maturidade e muito profissionalismo paramanter uma relação, no
mínimo, cordial para que a situação não se transforme em uma "bola de neve".
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Salário ainda é uma âncora
para os bons funcionários?
Você certamente já ouviu aquela histó

ria sobre a escassez de talentos no merca

do de trabalho. Por um lado, ela é verda
de. Entretanto, algumas empresas alegam
isso por terem dificuldade em manter seus

melhores profissionais. Isso confirma que,
além de existirem poucos profissionais re

almente talentosos, existe também uma

dificuldade dos gestores em mantê-losna
empresa por um longo período de tempo.
Por quê isso ocorre?

Diversos motivos podem influenciar,
mas, na maioria das vezes, o profissional
procura outra oportunidade no mercado
porque a empresa simplesmente não ofe
rece as oportunidades que ele deseja, ou
corresponde aos seus anseios. Pode ser uma
simples promoção, um aumento de faixa
salarial ou a possibilidade de participar de
decisões importantes sobre novos projetos.
Se a empresa for incapaz de corresponder
às necessidades e desejos dos talentos, eles
sairão, indefinidamente, da empresa.

Para ilustrar essa situação, contarei a
história de um profissional que participa
ra de um processo seletivo para umamulti
nacional, concorrendo à uma vaga de espe
cialista. Júlio entrou neste processo seletivo
por estar insatisfeito com a empresa em

que estava. Naquele ano, completaria dez
anos em sua função e não enxergava ne

nhuma possibilidade de crescimento parà
sua carreira, o quefazia com que ele se sen
tisse desvalorizado e desmotivado.

Apesar disso, Júlio era um excelente

profissional. Cumpria sua missão - mesmo

limitada - com fervor e sempre alcançando
resultados acima da média. Entretanto, ele
queria uma promoção, queria novos desa
fios.Afinal, ele acreditava em seu potencial
e não se satisfazia apenas com a função
que ocupava há muito tempo. O problema
era a rigidez das políticas da empresa, que
não tinha costume de valorizar seus profis
sionais. Na visão da empresa, os funcioná
rios que atingiam as metas, abusavam da
criatividade e aceleravam a equipe nada
mais faziam do que a sua própria obriga
ção.Afinal, eram pagos para isso.

Tais situações levaram Júlio a procu
rar uma nova oportunidade. No processo
seletivo, Júlio revelou ser uma raridade
no mercado, mesmo desanimado, con

seguia ser comprometido e determinado.
Sendo uma raridade no mercado, Júlio
foi selecionado para trabalhar na mul
tinacional. Assim que recebeu a notícia
marcou uma reunião com seu diretor para
pedir seu afastamento.

I Assim que o diretor percebeu que esta

va perdendo seu melhor profissional, ele

I
ofereceu uma contraproposta - o aumento

. que ele tanto desejara. A atitude do ges-
tor foi tão inesperada para Júlio, que fez

I com que ele voltasse atrás e permanecesse
na

.

empresa. Com esta situação, acredi

t tau piamente na mudança das políticas

da empresa, no seu reconhecimento como

profissional, que um cargo de gestão ou de
maior significância estava, finalmente, a
caminho. Sendo assim, pensando em sua

segurança e na possibilidade de mudanças
incertas em seu futuro ambiente de traba
lho, Júlio desistiu de assumir a nova opor
tunidade na multinacional.

Dois anos após este acontecimento,
Júlio percebeu que nada mudara - exce

to pelo seu salário, que estava mais alto.
A falsa ilusão do salário maior, aliado ao

discurso desesperado de um chefe prestes a
perder seu ás fez, com que ele ignorasse e

esquecessemomentaneamente os dez anos
de clima, história e cultura organizacional
que passou - ignorando a realidade de que
tudo, na verdade, continuaria da mesma

maneira. Com isso tudo, continuou na

mesmafunção, rodeado pelos mesmos pro
blemas, afundado nas mesmas frustrações,
principalmente, a que dizia a respeito de
seu futuro profissional.

Se Júlio não tivesse sido tão imediatis
ta, ansioso ou inseguro em percorrer novos
caminhos, aqueles dois anos poderiam ser

representados por muito crescimento, pois
ele era, de fato, diferente dos demais fun
cionários. Muitas vezes temos medo de ar
riscar e, desse modo, também perdemos os

ganhos que podem vir com esse novo pas
so. Se analisarmos o lado da empresa, ela
também sai perdendo. Preferiu segurar o
talento da casa, mas também não cede es

paço para o seu crescimento. Ele terá uma

faixa salarial maior que a dos seus pares
devido ao tempo de casa, mas é pratica
mente certo quefiquefrustrado com afalta
de progresso de sua carreira.

O que quero. dizer com essa história?
Talentos como Júlio e outros milhões como
ele não deveriam ser desperdiçados, mal
utilizados. As empresas sabem os talentos
que possuem. Sendo assim, é preciso que os

gestores e empresários estejam conscien
tes sobre as melhores maneiras de retê
los, motivá-los, influenciá-los, ajuda-los
a crescer, torna-los pessoas melhores, vê
los crescer com a empresa. É preciso que
mantenham as mentes abertas para no

vas ideias e novas possibilidades de lidar
com esses profissionais, cedendo espaço a
esses talentos, dando-lhes ouvidos,.satis
fazendo seus âmagos. Afinal, são eles que
fazem a diferença ao final do mês, reno
vando métodos, melhorando estratégias,
apagando incêndios e, consequentemen
te, aumentando o lucro egarantindo a pe
renidade da empresa.

As empresas que conseguirem fornecer
a estas pessoas - e todas as demais possí
ueis - esse espaço de criação, a liberdade e a

possibilidade de crescimento, manterão os

talentos motivados efieis à empresa.
Você sabe quais são as principais razões

que fazem os talentos desistirem de suas

empresas?
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Pesquisa

Os errosmais comuns
nas redes sociais

FONTE

MelhorRH

cação eficiente dentro das redes sociais?

"Basicamente, é preciso ser responsável,
transparente, _ criterioso e compreender
que, por trás do computador; há uma pes
soa ali, que é seu cliente. A relação nas

redes sociais precisa ser humanizada",
afirma Marcos Paulo Perfeito. Ele é gene
ral manager da máster franquia brasileira
daWSI - rede canadense especializada em

Marketing de Internet e que está presente
em mais de 80 países, incluindo o Brasil.

A seguir, ele comenta os principais erros
cometidos pelas empresas nasredes so

ciais, apontando caminhos para quem quer
fazer a diferença e conquistar os clientes:

,

E impossível não estar nas redes sociais.
Ainda que uma pessoa ou empresa não

tenham um perfil ou fanpage em alguma
delas, facilmente podem virar assunto nes

tes meios virtuais cada vez mais fortes.
A saída é estar presente. E esta é uma má

xima que vale não apenas para pessoas físicas,
mas também para pessoas jurídicas.Afinal, as
redes sociais têm se mostrado cada vez mais
uma ferramenta importante de comunicação,
especialmente com os consumidores finais.

Mas, como estabelecer uma comuni-

• li'a t de Transparê .cía
É preciso deixar claro, nas redes sociais, quem é sua empresa e o que ela faz.
Os colaboradores também precisam ser identificados adequadamente.

• Falar sobre o que nã sabe
Cada empresa é especializada em algumas atividades específicas que realiza.
Por isso, é apenas sobre elas que deve se manifestar nas redes sociais,
para mostrar conhecimento profundo de seu negócio.

• Se insensato
É preciso ser criterioso ao atuar nas redes sociais, sabendo que aquele é um

espaço público, não privado. Engajar-se em discussões pode ser não apenas
improdutivo, mas ruim para a imagem da.empresa Se uma informação é

estratégica e sigilosa, mantenha-a fora do ambiente da rede.

• Esaue er-se de perce .:� � e

Aquiloque o cliente percebe passa a ser a imagem da realidade de uma

empresa e de um produto para ele. Se o cliente tiver uma experiência ruim
ou negativa, não adianta a empresa tentar contra-argumentar e ter razão.

• Não ínteragii
.

As redes sociais foram criadas para poder estabelecer diálogo entre seus membros.
Logo, a interação é fundamental. As redes sociais são espaços de conversa. É preciso
lembrar-se de que as relações precisam ser humanizadas nesse ambiente, pois,
por trás do computador; há uma pessoa que deve ser respeitada.

• Vender a todo custo
Redes sociais são espaços de relacionamento, não unicamente para compra e venda. Por
isso, não adianta só querer vender seu produto ou serviço falando sobre ele o tempo todo.
É preciso compartilhar informações verdadeiramente interessantes que tenham a ver

com seu negócio para que os clientes sintam que aquilo agrega valor às suas vidas.

Querer apagar o esquecer seu erros

Tentar esconder ou apagar um erro é um dos piores equívocos que uma empresa pode
cometer nas redes sociais. Afinal, o cliente com quem aconteceu o problema vai continuar
falando sobre ele. "Ignorar não é um caminho", sentencia Perfeito. "Assuma os erros
cometidos mesmo que eles não tenham sido causados diretamente por você, tente
corrigi-los e entenda que esta é uma lição: sua postura deve mudar para que o

problema não volte a acontecer" sugere.

J j
, .11 'i lo "a d

Muitas vezes, antes de postar ou compartilhar alguma informação, surge uma
incerteza, um questionamento se aquela informação ou opinião deve realmente ser
veiculada. Se tiver dúvida, pare e analise melhor antes de escrever; compartilhar ou
divulgar uma informação. Afinal, as consequências para seu negócio podem ser

negativas caso algo indevido seja divulgado. E, para que a comunicação entre empresas
e clientes seja ainda mais eficiente dentro das redes sociais,
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Novelas

• FLOR DO CARIBE . GLOBO - 18H
Cassiano diz a Dionísio que ele será levado para a Alema

nha para pagar pelos crimes que cometeu. Quirino pede Nico

le em namoro. A notícia da prisão de Dionísio prejudica os ne

gócios do Grupo Albuquerque, para desespero de Alberto. Taís
é escolhida por Jeff para ser a modelo do desfile da coleção de
Lino. Natália consegue enviar o relatório da pesquisa a tempo,
com a ajuda de Juliano. Sem dinheiro, Guiomar escolhe ficar

junto ao filho na mansão. Alberto tem um surto e é internado

em uma clínica psiquiátrica.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Brunetty se esconde na casa de Nestor e Tina avisa a

Sueli. Plínio tem uma ideia para desmascarar Amora para
Bento. Giane mostra as fotos que tirou de Fabinho para
Caio e ele tem uma crise de ciúmes. Sueli invade a casa

de Nestor e Odila a expulsa. O vídeo de Natan faz sucesso

na internet. Fabinho fica sensibilizado com o carinho de

Margot e Irene. Socorro estranha a movimentação na casa

de Giane. Renata avisa a Wilson que ele pode ir à falência.

Bento e Amora se divertem numa estação de esqui. Vinny
pede para trabalhar na Crash Mídia. Socorro vê Giane,
Malu e Madá levarem caixas para a casa de Bento. Bento e

Amora discutem. Verônica visita Érico no hospital.

• AMOR À VIDA - GLOBO· 21H
Félix se faz de vítima para César, mas acaba demiti

do. Simone enfrenta seu antigo chefe. César fica abala

do ao saber que o hospital pode ir à falência. Valdirene

sofre com o desprezo de Carlito. Perséfone ajuda Daniel

a encontrar Linda. Paulinha não gosta de ver Paloma

dormindo demais. Félix coloca Pilar contra César. Michel

conta para Patrícia que Silvia está com um grave proble
ma de saúde. Valdirene vê Carlito com Raquel no bar de

Denizard. César expulsa Félix de casa.

Amor à Vida

César dá um tapa na cara de Félix ao confirmar que ele roubou o hospital
César (Antonio Fagundes), Eron (MarcelloAntony), Lute

ro (AryFontoura) eAtílio (LuisMelo) se reúnempara saberem
o resultado da auditoria sobre os contratos que Félix fechou.
Para a decepção do diretor, foi provado que seu próprio filho
superfaturou os contratos e roubou o hospital. Félix até tenta

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Na mansão da família Almeida Campos, Gabi e Valentina

se preparam pra sair com Junior. José Ricardo questiona o

filho aonde ele vai levar a irmã. O rapaz afirma que soube

que Sofia gostaria de falar com Gabi e por isso vai levá-Ia

ao orfanato. O empresário não permite que o filho saia com

sua irmã. Carmen apoia José Ricardo e diz que não é correto

misturar Gabi com as crianças. Junior se irrita e discute com

o pai. Gabi se incomoda com a discussão e para tranquilizá
la Valentina a leva para o quarto. No orfanato, Rafa ajuda
Vivi a aprender alguns passos de hip-hop. O garoto diz que
Mosca adora esse ritmo. O irmão de Pata aparece na sala e

estranha o comportamento de Vivi. A pequenina fala para o

amigo que adora esse tipo de música e dança para Mosca.

No quarto das meninas, Mili está se sentindo triste. Cris e

Pata não entendem o motivo da garota estar chateada. Mili

diz que não quer falar sobre o assunto. Rafa fala para Vivi

aproveitar que Mosca está jogando videogame para mostrar

a ele o que aprendeu.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa recebe o comunicado de desapropriação. Lis e Édi

son conversam sobre a Vila do Antigo Bonde. François pergun
ta a Catherine qual o nome do orfanato em que ele foi adota

do. Rosália fica furiosa ao receber uma misteriosa boneca de

presente. Lis conta a Édison que Rosália está grávida de uma

menina. Rosália briga com Lady. François diz a Pérola que ele

pode ser filho dela. Beatriz visita Vitor Hugo. Benito conta a

Xepa que Júlio César fez uma proposta de negócios. François e
Catherine conversam sobre o orfanato. Rosália, em um ataque
de loucura, entra no quarto de Lis e joga tudo no chão. Xepa
diz a Benito que aceita a proposta de Júlio César. Vitor Hugo se
anima ao receber a visita de Beatriz. Matilda diz que não quer
receber a visita da mãe de Escovão. Robério fica preocupado
ao saber que sua mãe pretende morar com ele. Rick ajuda
Miro e Cíntia a criar um plano para salvar a Vila do Antigo Bon

de. Édison e Lis se reconciliam. Rosália acha uma arma no

quarto de Meg Pantaleão. Beatriz se oferece para ajudar Vitor

Hugo a cuidar de Rosália. Yasmin fica chocada ao saber que

François pode ser filho de Júlio César e Pérola.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Nada de reconciliação
com Galisteu, diz Ana

Grávida, Ana Hickmann falou que está ven

do a vida sob uma nova perspectiva, feliz da
vida. No entanto, parece que nem toda a alegria
com a gestação foi suficiente para fazer a apre
sentadora superar as rusgas com a colega de

profissão e de emissora, Adriane Galisteu. Ana

desmentiu os boatos de que as duas se recon

ciliariam. "Isso não procede. Estou muito feliz

que essa história tenha terminado. Tanto o que
ela disse quanto o que meu marido disse, na
tentativa deme proteger. Foi ruim", completou,
acrescentando que é necessário aprender a res
peitar a opinião dos outros.

Guilltermina emarido
deixammaternidade

Guilhermina Guinle e o marido, Leonardo
Antonelli, irmão de Giovanna Antonelli, dei
xaram a maternidade no Rio de Janeiro, com
a filha Mina nos braços durante o último do

mingo, dia 8. Amenina nasceu no fim da tar

de de sexta-feira, 6. Como de praxe, o sorri
dente casal posou com a pequena nos braços
no lado de fora do hospital. O nome da garota
foi dado em homenagem ao apelido da atriz.

Apesar de ser suaprimeira filha, Guilhermina
já tem bastante experiência-no papel de mãe.
Ela já foi madrasta de Cleo Pires, Tainá, Kri
zia e Fiuk, quando esteve casada com Fábio

Jr.; de Mariana e Izabel, filhos de José Wi

lker; de Antônio e Pietro, de Murílo Benício;
além de Gabriel, filho de Antonelli.

se fazer de vítima, mas dessa vez o vilão não tem escapatória.
Tentando de todas as formas fugir da culpa, Félix ataca César,
dizendo que ele só está fazendo tudo isso por não aceitar um

filho gay. Em seguida, Félix quase joga os podres do pai no ven
tilador, mas é interrompido com uma bela bofetada na cara!

�Áries
... 20/3a19/4-Fogo

Você terá disposição e energia
para dar conta de todas as suas res

ponsabilidades. Mas· cuidado com

os altos e baixos no seu humor. Um

toque de aventura pode deixar o r0-
mance mais gostoso esta noite. Na

paquera, este é um bom momento

para sair da rotina. Cor: vermelho.

� Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Thrra

Redobre a atenção com pessoas

falsas, pois alguém pode tentar te

passar para trás. Talvez seja dificil

se concentrar à tarde, mas, em com

pensação, pode ter ótimas idéias.

O desejo vai esquentar o romance:

aproveite! Se estiver só, cuidado com
um lance proibido. Cor: vinho.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Tudo o que fizer em parceria terá
um resultado mais satisfatório, por
isso, procure agir junto com os co

legas. À tarde, será fácil trocar idéias
com quem trabalha. Caso esteja
livre, o desejo de embarcar em um

lance sério vai falaralto.Adois, valo
rize o romance. Cor: marrom.

pq Câncer

...., 21/6a21/7-Água
v Estará mais concentrado no tra-

balho e não terá dificuldade em fazer

alguns sacrificios. À tarde, redobre
os esforços para não perder prazos.
Trocar idéias pode ser uma boa. Na

paixão, talvez tenha que abrir mão

de algumas coisas paramanter a paz
com quem ama. Cor: preto.

r.fI Leão
... 22/7 a 22/8 - Fogo

A Lua brilha em seu "paraíso as

tral" e tudo vai parecer mais fácil. À
tarde, porém, pode ser dificil se con
centrar. Em compensação, estará co
municativo (a): troque idéias com os

colegas. Se está de olho em alguém,
use seu charme. No romance, é hora

de se divertir. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Assuntos de familia podem exi

gir mais da sua atenção. Se precisar
de ajuda ou conselho, procure a opi
nião de um parente mais experiente.
À tarde, vai ser dificil fazer tudo o

que planejou. Um programa caseiro

pode ser uma boa pedida para quem
já tem um amor. Cor: preto.

Quem não sabe dançarpõe
a culpa na irregularidade do piso.

Provérbiomalaio

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, sua facilidade para se ex

pressar estará ainda mais evidente.

Aproveite para se entender melhor
com colegas e clientes. Uma paixão
por alguém que conhece há pouco

tempo, pode surpreender. Com um

bom papo, vai ser fácil se aproximar
do seu alvo. Cor: vermelho.

Escorpião
23/lOa21111-Água

A comunicação será o seu gran
de trunfo, por isso você terá sucesso

em tudo que se relacione a vendas.
Este é um bom dia para lidar com

documentos. No amor, o astral é de

estabilidade emocional. As demons

trações de interesse e compromisso
serão bem-recebidas. Cor: laranja.

lJe_ Sagitário
.) 22/11 a21/12-Fogo

Hoje, o astralmelhora evocê terá

ânimo renovado no trabalho. Confie
em suas qualidades para se darbem!
À tarde, precisa ter cuidado com a

distração. À noite, curta a compa
nhia do par. Na paquera, se for con
fiante e apostar no seu charme, tem
tudo para se darbem. Cor: preto.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, ouça a sua intuição e fique
longe de problemas. A Lua "inferni
za" o seu astral, sinal de quepode ter
problemas com inimigos. À tarde,
terá mais facilidade para lidar com o

público. À noite, não deixe que sus

peitas coloque o seu relacionamento
em risco. Cor: pink.

Aquário
21/la18/2-Ar

Hoje, você poderá contar com a

ajuda ou o conselho dos amigos, se
precisar. Não deixe seus sonhos em

segundo plano.Àtarde, trocar idéias
com os colegas pode ser produtivo.
À noite, saia com os amigos para se

divertir e aproveite para animar sua
vida afetiva. Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

É hora de pensar na carreira
e fazer planos. À tarde, pode ficar
mais complicado se concentrar nas

tarefas, pois estarámais distraído. Se
já encontrou sua cara-metade, com
partilhe seus sonhos e faça novos

planos.Na paquera, pode se interes
sar por alguém popular. Cor: azul.
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Novo racionamento

de energia
AEmpresul, empresa de energia elétrica da região,

comunicava novo racionamento de energia. O forne

cimento de energia a partir de setembro de 1956 para
residências e iluminação pública seria das 17h horas
às 7 horas da manhã. Mas teve que fazer alterações
deúltimahora. Assim, ficou estabelecido que, apartir
daquela data, em dias úteis a energia seria fornecida
entre as 6 e 11 horas na parte da manhã edas 13 às

18 horas na parte da tarde. Problemas com o forne

cimento de energia da Usina de Capivari faziam com

que a entidade tomasse tal medida. Problemas com
fornecimento de energia são entraves para o desen

volvimento, e a região já sofreumuito isto.

Estação de Rádio da
polícia é instalada

Jaraguá do Sul passou a contar com o serviço de

Estação de Rádio da Polícia MiUtar, instalado em .10
�.

I

de agosto de 1951. A montagem fOI realizada pelo
Tenente Carlos Wenceslau Pacheco, com auxilio do

Sargento Simeão da Rosa Menezes, que ficou encar

regado da estação e comandante do destacamento

policial. Esta era uma solicitação do município, sen
do cumprida pelo Secretário de Segurança Pública do
Estado dto Luiz de Souza. Em setembro daquele ano

o Governador Trineu Bornhausen enviou mensagem
através da Estação de Rádio, para o prefeito Artut
Müller, manifestando sua consideração pelo municí
pio e enaltecendo a população acolhedora.

ACERVOARQUNO HISTÓRlC01?�P

A Estação de Rá�
dio de Polícia

Como é do conheci- Ainda agora, ao estabe-
menta público, desde o ler a contato radiofonico
dia 10 do corente que es- com o munieipio. S. S'
tá instalada a estação da mandou a seguinte men-/Radio da Delegacia de sagem: "Prefeito Artur
Policia de Juraguã. MOller - Acamado d ssde
A montagem foi reali primeiro do corrente. stn-]

sada pelo sr. Ten. Carlos 10 me hoje bem a vouta
Wenceslau Pacheco. tecnl- de para tranamitir primaí.
cc e chefe do serviço de ra mensagem por' inter
radio da Poiioia Militar. medio da novel estação
8 o adju vado pelo sr. de radio da Policia, Nas
Sargento Simeão .da Ro- ta oportunidade. quero
sa Menezes, que âqul fi· manifestar as alias auto-I
ea destacado como euoar- ridades bem como Iodo o

regado da estação e co- povo dessa terra a minha
mandante do destacamen- constante preocupação
to Policial. de tudo faze,' pelo bsm e

Está assim o dr. Luiz progresso dessa eoletivi
de Souz a, ilustre Seore- dade que um dia tão bem

tá�jo da Segurança re- B':lUbe me acolher. O ��r- Nota do
blíea, daudo cumprunen- VIQO de r"d,o na policia, .

lo a Um programa traça- [''''''''11 instalado, é prruci- • Jornal
,.do com aprovação 00 AI' P1ú dA uma �("I·j(· que, f'i C

-

flovernador Irlneu Born- D""" quizvr, dur"Il'" a
orrelo

hausen, df-\ melhoraman i aduuuistrnção Iri,III.loU I do Povo
tos em todo o Estado,

I
f:kJl I)haW�PH Irá hHH'fh�ar

.

não esqllecell90 Jaraguá, lt I.,..,'a Cal",.i!l�"A" ..spe- em 18 de
mur.icipio a quem df'tlic8 ci;dUJ�nl� 1I(j·.,f-;O ';sll',�mt3* . agostotoda a atenção. I cid o .JantVllú (l() Sul." \

,

de 1951

tvicende Italiane..........� -

redacao@ocorreiodopovo.com.br
�

SERATA CON GIULIANO'SAVIO

BERTI A CAVEDINE - TN
Nella serata di sabato 27luglio

2013, durante la sagra dello "Stravi

nario", pressa il Teatro Parrochiale
di Stravíno (frazione di Cavedine),
le autorità e gli abitanti deI paese
di Cavedine e delle frazioni, si sono
riuniti per un momento speciale, da
tempo preparato e aspettato: l'in
contra con l'amico Giuliano Sávio
Berti per raccontare brevemente
l'esperienza deI "Primo viaggio dei
cavedineri in Brasile", effettuata
dall'i al io febbraio 2013.

TI sindaco di Cavedine, Ren

zo Travaglia, molto entusiasta di

questo legame che unisce il paese
con i discendenti degli emigrati, ha
iniziato la presentazione con il suo
benvenuto per salutare i presenti. A
seguire i cori "Camp Fiori" e "Cima
Verde" hanno rallegrato i cuori della
gente con vari brani tra cui "Mêrica,
Mêrica", l'inno dell'immigrazione
italiana nel Sud deI Brasile.

,Dopodiché, ê stato presentato
un vídeo fatto dalle sorelle Silvia
e Francesca Lever, con le foto che
sono state fatte durante il soggiono
in Brasile per trasmettere ai parte
cipanti un'idea piú precisa di questa
ricca esperienza. AI microfono, il
sindaco Renzo Travaglia ha parlato
dell'accoglienza e dell'indimenti
cabile ospitalità che hanno ricevu

to dai discendenti degli emigrati
trentini. Giuliano Sávio Berti ha
affermato quanto anche per lui sia
stata una bella esperienza ricevere

per la prima volta una delegazione
deI paese d'origine dei suoi antenati
Antonio Berti e Barbara Dorigatti.
É stata inoltre sottolineata l'im

portanza di un'amicizia sempre piú
stretta tra le due comunità propo
nendo in primo luogo un secondo

viaggio per l'anno 2014. Ha parlato
anche Cesare Ciola, rappresentante
dell'Associazione Trentini nelMon

do, che conosce molto bene questa
realtà dei trentini in Brasile.

Alla fine, il parroco don Luigi
Benedetti, ha indossato una sto

la con l'immagine della Madonna

Aparecida (la patrona deI Brasile),
un regalo che Giuliano ha fatto a lui
e a suo fratello don Silvio Benedetti,
anche lui presente alla serata. Don

Luigi, molto comosso, ha fatto que
sto sentito discorso:

"Non si sa come fare, o meglio
non si sa cosa dire: la parola GRA

zm non ê piú sufficiente per comu
nicare tutta la riconoscenza che noi
abbiamo nei confronti di Giuliano

per l'amicizia che egli ha stretto con

noi, per il ricordo che ha per tutti i

"Cavedeneri", ma, a questo punto,
per tutto il Comune e la Valle intera.

L'attaccamento a questi paesi
(specialmente a Cavedine e a Bru

,j; I' ,J -l'

loro rispettive Comunità d'origine.
Questo ê di grande insegnamento
anche per noi oggi, ci stimola e ci

fa sperare, come il contadino che
semina e attende pazientemente ...

Un segno delloro attaccamento

alle origini, credo, sia anche il fatto
che abbiano conservata la língua (il
dialetto deI paese), con la quale si
sono tenuti uniti tra di loro e hanno
"clifesa" la loro identità, benché me
scolati con colonie di diverse prove
nienze. Con ciô non si vuol dire che
si siano ghettizzati, perché li abbia
mo trovati anzi molto aperti e ben
affiatati con tutti.

Possiamo dire che hanno lavo
rato molto, che hanno affrontato
e superato moIte difficoltà, si sono
"migliorati" loro e hanno contribu
ito alla crescita e al progresso deI
Paese stesso. Li possiamo conside
rare ''benefattori'' 2 - 3 volte (iprimi
partiti specialmente), nei confronti
della famiglia che hanno lasciato,
nei confronti della loro propria fa

miglia, che avevano già a carico o

che si sono costruita successivamen

te, e nei confronti deI Paese che li
ha accolti. Dobbiamo nutrire moIta
anunirazione per loro e anche per i
loro discendenti, specialmente per
chê hanno saputo raccogliere la loro
eredità, il senso della famiglia, il sen
so deI dovere, il senso della Patria, il
senso deI sacrificio, la solidarietà,
l'amicizia, la fede.

Abbiamo capito di dover essere
molto piú accoglienti nei confron
ti di quelli che vengono da noi, per
scoprire le loro origini. Abbiamo

troppe cose in comune per non sen

tirei, non dica della stessa famiglia,
ma almeno dello stesso paese.

Dico ancora grazie a Giuliano

per averci organizzato un viaggio
cOSI ricco e fatto fare un'esperienza
cOSI bella, mentre incoraggio chiun
que avesse un po' di 'interesse e di
buona volontà a fare la stessa."

sino) ê cOSI forte che, se potesse, si
trasferirebbe subito qui, per viverei
sempre. Perché? Cosa ê successo?

Questo ê uno dei risvolti

dell'emigrazione. Giuliano ê attacca
to a questi paesi perché ha assorbito
dai suoi l'attaccamento, l'affetto, la
nostalgia verso la loro terra d'origi
ne. Anche se I'hanno lasciata "per
disperazione", spinti dalla necessità,
i suai bisnonni non I'hanno mai "di
seredata" e a forzadiparlamehanno
comunicato un forte desiderio di co
noscere le origini dei loro antenati.

Finchê ê arrivato Giuliano, il
quale ha saputo e potuto realizzare

quel sogno, anche a nome dei suoi

genitori, dei suoi nonni e-di tanti
tanti altri emigrati e loro discenden
ti... Non si puô immaginare tutto

quello che hanno provato iprimi che
sono partiti (il distacco, la língua, le
condizioni economiche, culturali,
sociali, ecc...). "Merica, Merica, Me
rica, cossa sarala staMerica ...

"

Una vera-sana integrazione io

penso non si sia mai realizzata per
gli emigrati, in nessun paese deI

mondo, neanche se hanno migliora
to le condizioni economiche, (quelli
che sono stati piü fortunati), ma a

che prezzo! Non si possono cancel
lare le proprie origini o rinnegare la
propria identità!

TI nostro viaggio ê stato molto

importante, per l'incontro con le

persone, con le quali ci senti'Vamo
subito a nostro agia, come se ci co
noscessimo da sempre, in forza delle
stesse radiei, proprio perché italiani,
senza neanche sottilizzare troppo la

Província, laValle, il paese.
Attraverso noi 5, era come se

tutto il Paese si fosse spostato, o si
fossero annullate le distanze. Siamo
moIto riconoscenti per l'accoglienza
che ci hanno fatto, per l'amicizia e la
cordialità che ci hanno trasmesso,
per la disponibilità manifestata in
mille occasioni, a livello personale,
familiare e di gruppo (vedi serate,
visite, spostamenti, celebrazioni...).

Da prete, in particolare, non Resumo em
posso non sottolineare la spiccata '"

po.,rtllD'l'les:loro religiosità e la vicinanza alla õ-

chiesa e la pratica della religione,
No dia 27 dejulho de 2013, em Cave

anche questa "ricevuta" dai' loro dine, Província de Trento, Giuliano
. Sávio Berti esteve reunido com aque-

progenitori, i quali I'hanno saputa la comunidade, pois deste município
coltivare, difendere e testimoniare, emigraram seus antepassados em
nonostante lemille difficoltà con le 1875. Desde alguns anos, Giuliano
quali hanno dovuto confrontarsi.

vem mantendo grandes laços de
Segno che era stata loro profonda- amizade com aquelas pessoas, o que
mente inculcata come uno dei valo- culminou, emfevereiro de 2013, com
ri irrinunciabili, faceva un tutt'uno a primeira visita' de uma comitiva ao

con la Iara vita. E' cOSI che, dove Brasil. As autoridades locais, como o

sono arrivati, si sono anche costru- prefeito Renzo Travaglia e opároco
iti iprimi capitelli, le chiesette, fino Don LuigiBenedetti, expuseram
alle belle-grandi chiese, con tutti i seu reconhecimento a Giulianopela
Santi di cui erano particolarmen- visita que organizou, bem comopela
te devoti, in specie i Patroni delle acolhida que receberam.

I. i ;
.

, i' :' I
, I I .
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Duplicação sem prazo definido
NOVELA Lideranças receberam a mesma informação
do Dnit: obras dependem do licenciamento ambiental

Celso Machado

A inda não há prazo para que
1"\as obras de duplicação dos

primeiros 75 quilômetros da BR-
280 no trecho entre São Francisco
do Sul e Jaraguá do Sul comecem,
embora já se conheça as três cons
trutoras vencedoras das licitações
há pelomenos três meses.

Uma comitiva de empresários
e políticos de Jaraguá do Sul, Co
rupá, Massaranduba e Guarami
rim voltou a Florianópolis ontem
para urna audiência com o supe
rintendente doDepartamentoNa
cional de Infraestrutura e Trans

porte (Dnit) em Santa Catarina,
engenheiro João José dos Santos.

À indagação sobre prazos,
a resposta foi a mesma de ou

tras audiências: tudo depende
de licenciamento ambiental do
Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e de Recursos Naturais e

Renováveis (Ibama). E, ainda,
segundo disse o secretário regio
nal de Jaraguá do Sul, Lio Tironi
(PSDB), de urna solução para re

locar a população indígena que
habita área de terra em Araquari.

Segundo o deputado Esperi
diãoAmin (PP) este é urn assunto
resolvido com a compra de 30,65
km- de terras localizadas nos mu-

nicípios de Araquari, Balneário
Barra do Sul e São Francisco do
Sul e já homologado peloMinisté
rio da Justiça ainda no governo de
LUís Inácio Lula da Silva.

Quando lançado, em 2010, o

empreendimento tinha um va

lor previsto de R$ 955 milhões e

prazo de execução estimado em

três anos. Atualmente a obra to
tal (três trechos) foi licitada em

R$ 972 milhões.

Reação
Porém, a Associação dos Pro

prietários de Terras Pretendidas

para a Demarcação de Terras In

dígenas no Norte de Santa Catari
na (Aspi), com cerca de 200 pro
prietários de imóveis abrangidos
pelo processo de desapropriação,
realiza urn estudo para provar que
mais 90 kmz de terras localizadas
nestes trêsmunicípios (comoocor
reu com os outros 30,6slan2, mas
negado pela Justiça) nunca foram
ocupadaspelos índiosnosanosque
marcaram a povoação da região.

Da mesma licença ambiental
também depende o projeto deme
lhorias programadas para o trecho
da rodovia que vai do bairro Chico
de Paulo até Corupá, a principal
delas consistindo no alargamento
dos espaços de acostamentos.

'BOTA Um dos trechos a serem duplicados, no Bairro

Corticeira, em Guaramirim, faz parte do lote 2.2

Projeto de ampliação soma 13 anos de promessas não cumpridas
o primeiro edital para se fa

zer o projeto de duplicação da

BR-280, entre Guaramirim e o

porto de São Francisco do Sul,
incluindo o entorno de Jaraguá
do Sul, foianunciado emnovem

bro de 2000 pelo chefe do então
Departamento Nacional de Es-

tradas de Rodagem (DNER), an- '

tecessor do Dnit, Roberto Ribas.
A empresa vencedora teria pra
zo de 12 meses para apresentar
o projeto executivo da obra. A

rodovia, neste trecho, inaugura
da no final da década de 70 pelo
então governador Antônio Car-

los Konder Reis, já não compor
tava mais urn tráfego estimado
em 11 mil veículos/dia. Número
que hoje chega até a 20 mil/dia.
Incluída no chamado corredor
do Mercosul, a BR-280 tem 221

km de extensão - desde o quilô
metro zero, em São Francisco,

até Canoinhas - e é fundamental

para o escoamento da produção
industrial e agrícola a partir do
Planalto Norte, além da liga
ção com o Oeste catarinense. O

projeto atual mantém a proposta
original de duplicar a rodoviapelo
lado direito, a partir da BR-101.

SITUAÇÃO DA DUPUCAÇÃO DA BR·280

• Lote 1
• Trecho São Francisco do Sul a BR-101/SC
• Km O ao Km 36,7
• Extensão 36,7 km
• Principais intervenções: 14 viadutos
• Situação: obra licitada. O Consórcio BTE foi o
vencedor.

• Valor: R$ 302,5 milhões

• Lote 2.1
• Trecho BR-101/SC até Guaramirim
• Km 36,7 ao Km 50,7
• Extensão 14 km
• Principais intervenções: 2 viadutos, 2 pontes e

2 passarelas
• Andamento: Licitação concluída tendo como

vencedora a Sul Catarinense. Obra a contratar

(aguarda Licença Ambiental de Instalação (LI)
prevista para o segundo semestre/20l3)

• Valor: R$ 134 milhões
'

• Lote 2.2
• Trecho Guaramirim a Jaraguá do Sul,
• Km 50,7 ao Km 74,6
• Extensão 23,9 km
• Principais intervenções: 15 viadutos,
2 pontes e 2 túneis paralelos' Nesse segmento,
devido ao grande aglomerado urbano junto
ao traçado atual da rodovia nos municípios de
Guaramirim e Jaraguá do Sul, a duplicação
seguirá por um novo traçado
• Situação: Licitação concluída. Construtora
Centeco Engenharia foi a vencedora. Obra

aguarda Licença Ambiental de Instalação (LI)
prevista para o segundo semestre/20l3)

• Valor: R$ 535,7 milhões

TRECHO URBANO

Aduplicação dos nove quilômetros do trecho
urbano da BR·280, entre Guaramirim e Jaraguá do
Sul, deve começar em outubro, prevê o engenheiro
Otloniel da Silva, gerente de Infraestrutura da
Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul (SDR). As propostas ao edital de licitação
serão abertas amanhã. A obra, de responsabilidade
do Estado, está orçada em R$ 89 milhões.

OUTRAS RODOVIAS NA REGIÃO
Para as obras de revitalização da SC-110 (antiga
SC-416), até o pé da serra de Pomerode, numa
extensão de 12,157 quilômetros, as propostas de
dez empresas que se habilitaram oscilaram entre

R$ 13 milhões e R$ 11 milhões e foram abertas
na última sexta-feira, O prazo para recursos

expira em cinco dias. Há, ainda, para rodovias
estaduais da região do Vale do Itapocu, outros
R$ 250 mil para reparos no asfalto das SC· 108,
entre Guaramirim e Massaranduba e SC·415
entre Massaranduba e São João do Itaperiu.

Região
Se-lOS apresenta vários trechos commuitos buracos

Colocada a alguns me

tros depois do acesso prin
cipal a Massaranduba urna

placa informa sobre projeto
de revitalização do asfalto
em trecho de 15,85 quilô
metros da SC-108 (antiga
474) até o bairro de Vila

Itoupava, em Blurnenau. O

prazo estabelecido para a

conclusão da obra, anuncia-

da pessoalmente em abril
deste ano pelo governador
Raimundo Colombo e se

cretários estaduais, é 12 de
dezembro de 2013. A urn

custo de R$ 1.986.835,94.
Porém, o trabalho prosse
guiu por urna extensão de

pouco menos de urn quilô
metro ehá cerca de doisme
ses não há sinal daConstru-

.pav, Obras e Pavimentações
Ltda., de Blurnenau, ven
cedora de licitação pública.
Mas doque já foi feito é fácil
perceber que a anunciada

"revitalização" foi 'concen
trada apenas nos buracos
maiores da rodovia. Ao lado
dos remendos há novos bu
racos que funcionam como

armadilhas quase invisíveis,

danificando as rodas de veí
culos menores.

O Deinfra diz que ainda
é preciso concluir urn proje
to específico para essa me

lhoria. Por causa disso, no
quilômetro 14, sentido Gua

ramirim-Massaranduba, em
trecho que oprojeto não con
templa,há dezenas de calotas
atiradas àbeira da pista.

ESTRAGOS No quilômetro 14 da Se-l08, calotas de
veículos sinalizam os danos causados pelos buracos
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EXCESSO As retas que precedem a curva propiciam o aumento da velocidade

Curva perigosa
serve de alerta

•

aos motonstas
ATENÇÃO Moradores e bombeiros sugerem lombada eletrônica
para reduzir acidentes no trecho onde ocorreram três mortes

Débora Remor

A comunidade Santo
Antônio, em Coru

pá, pede providências para
melhorar a sinalização da
BR-280 visando o aumento
da segurança. Moradores
querem um redutor de velo
cidade no trecho conhecido
como curva de Santo Antô-

.

nio, que fica no Km 78 da
rodovia. O local foi palco de
um grave acidente no último
domingo, que resultou em

três mortes.
O trecho de aproxima

damente dois quilômetros

representa o segundo ponto
mais perigoso da BR-280
em Corupá, segundo o Cor

po de Bombeiros.
A liderança em número

de acidentes e vítimas ain
da é da curva do Britador,
na subida da Serra para São
Bento do Sul. "Se comparar
com a Serra, que tem ne

blina e muito uso de freios,
a curva de Santo Antônio é
mais crítica. Por ser terreno

plano e com longas retas nos
dois sentidos antes de uma

curva tão fechada, os moto
ristas exageram na velocida
de e é comum ver os veículos

invadirem a pista contrária",
alertou o bombeiro José
Carlos Clementino.

Para os moradores da
localidade, a solução para
reduzir o número de aci
dentes é a implantação de
redutores de velocidade.
"Já morreu tanta gente aqui
nesse trecho entre a curva e

a capela que alguma coisa
precisa ser feita", fala a mo

radora da localidade Cleo
nice Lankewicz, de 39 anos.

O Departamento de In
fraestrutura de Transporte
(Dnit) não tem projeto de
instalação de equipamentos.

A''''''':d ..1\:'--.:_.__
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De acordo com estatísti
cas dos BombeirosVoluntá
rios de Corupá, o número
de acidentes de trânsito
diminuiu entre os primei
ros oito meses de 20i3, em
relação ao mesmo período
do ano passado. De janei
ro a agosto de 2012 foram
socorridos 186 casos relacio
nados ao trânsito, enquanto
este ano foram 164 atendi
mentos de acidentes.

Apesar dessa redução de
ocorrências na cidade, o nú
mero de vítimas fatais cres

ceu na comparação entre os

dois anos. Desde o início de
2013, nove pessoas já per
deram a vida em acidentes
com veículos em Corupá.
Um a mais do que o total
registrado nos doze meses

de 2012. Os dois acidentes
fatais registrados no último
final de semana foram de-

terminantes, já que o saldo
quase duplicou. Três das
quatro vítimasmorreram na

colisão entre dois veículos
na curva do Santo Antônio

.
na tarde de domingo, dia 8.

A curva também é lem
brada pelo acidente que
vitimou um dos fundado
res da empresa Weg e ex

prefeito de Jaraguá do Sul,
Geraldo Werninghaus, em

fevereiro de 1999.
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Chico de Paulo

Caminhão
vira no trevo

Um caminhão tombou
na pista ao fazer a curva no
trevo do posto Marcola, no
Bairro Chico de Paulo, na
noite de segunda-feira. O
veículo seguia do Centro
em direção ao Bairro Nereu
Ramos quando o condutor
perdeu o controle e saiu da
rodovia, causando o aci
dente, por volta das 20h45.
O motorista, de 30 anos,
sofreu ferimentos leves no

braço direito e foi conduzido
ao Hospital São José pelos
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul.

Tráficc
Jovem assume,

venda de droga
Acusado de tráfico de

drogas, um jovem de 23
anos foi encaminhado na

manhã de ontem ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul. O suspeito confes
sou que vendia entorpe
centes para sustentar o ví

cio, quando foi preso pela
Polícia Militar na noite de

segunda-feira, no Bairro
Jaraguá Esquerdo.

Na casa do homem, a

equipe do canil do 140 BPM
ajudou a localizar as drogas,
18g de crack e 180g de ma
conha, escondidas na lixei
ra do banheiro e dentro da

geladeira. Foram apreen
didos ainda equipamentos
eletrônicos e dinheiro.

APREENSÃO! Drogas
e equipamentos foram
recolhidos pela PM

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANL\CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
380-Centro - 89251-201 - JARAGUADO SUl-SC

NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTlMAÇÃO DE rsonsro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
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 os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 258926/2013 Sacado: ANA CAROUNAWEEGE Eodereço: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA, 1188 - CENTRO - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89251-040 Cedente: DECORA BEBE R A
INFANTIS II ME Sacador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 2750/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.063,00 - Data para pagamento: 16/09/2013-Valor total a pagarR$4.l41,76 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 4.063,00 - Juros: R$ 8,12 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência; R$IO,79

Apontameoto: 258974/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS lIDA Eodereço: RUA JOAO
JANUARIO AYROSO 1890 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-100 Cedente: HIDRAUUCA TECNICA CO
MERCIO E MANUTENCAO DEMAQ Sacador. - Espécie: DMI- N° TItulo: 1623 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 500,00 - Data para pagamento: 16/09/2013- Valor total a pagar R$579,29 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 15,94

Apontamento: 258941/2013 Sacado: JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIP Endereço: ROO. SC 416
2727 - CENTRO - JARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89251-970 Cedente: BANCO SAFRA SA Sacador. COL
DEXTOSllND E COM lIDAEspécie:DMI-N' TItulo: 441205488 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.928,10 - Datapara pagamento: 16/09/2013-Valor total a pagarR$3.024,00Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.928,10 - Juros: R$ 11,71 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 258906/2013 Sacado: JURACl RODIDGUES DOS SANTOS Eodereço: RUA SILVlNO LES
COWICZ 515 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente: INFRASUl-lNFRAESTRUTURAEEMPRE
ENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 0215029013 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$54,08
- Data para pagamento: 16/09/2013- Valor total a pagar R$146,40 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 54,08 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência; R$ 32,13

Apontamento: 258907/2013 Sacado: JURACI RODIDGUES DOS SANTOS Endereço: RUASILVlNO LES
COWICZ 515 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Sacador. - Espécie:DMI-N'TItulo: 0214945013 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$49,98
- Data para pagamento: 16/09/2013-Valor total a pagar R$142,27 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 49,98 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di
ligência; R$32,13

Apontamento: 258699/2013 Sacado: jUSI1NO DASILVEIRA Eodereço: RUAMARISA R lANGA 140 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89260-460 Cedente: BVFlNANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CBI - N' TItulo:
251008805 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.495,14 - Data para pagamento: 16/09/2013- Valor
total a pagarR$6.l49,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$4.495,14 - Juros: R$ 1.57l.80 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 258979/2013 Sacado: L R BREDAME Eodereço: RUAANGELO RUBINI 322 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: ALXSUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIREU EP Sacador: - Espé
cie: DMI- N' TItulo: 0000002175 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 496,60 - Data para pagamento:
16/09/2013-Valor total a pagar R$581,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 496,60 - Juros: R$I,98
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 22,72

Apontamento: 258896/2013 Sacado: LUIZ ROBERID BREDA Eodereço: RUAANGELO RUBINI, 322 -

BARRADC.RIO CERRO - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89260-000 Cedente: ANDRE LUCIANO DA SILVA
Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 11294/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 226,25 - Data para
pagamento: 16/09/2013- Valor total a pagar R$309,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 226,25
- Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência;
R$22,72

Apontamento: 258737/2013 Sacado: SAM BAR lIDA Eodereço: RUA RElNOlDO RAU, 327 - CENTRO
- JARAGUA DO SUl-se - CEP: 89251-600 Cedente: QUAUCLEAN COM PROD l1MP L EPP Sacador.
Espécie: DMI - N'TItulo: 6140 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$113,40 - Data para pagamento:
16/09/2013- Valor total a pagarR$I84,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$113,40 - Juros: R$ 0,71
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 258741/2013 Sacado: SAM BAR lIDA llbdereço: RUA RElNOLDO RAU, 327 - CENTRO
-1ARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89251-600 Cedente: QUAUCLEAN COM PROD l1MP L EPP Sacador. -

Espécie: DMI - N' TItulo: 5945 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 297,70 - Data para pagamento:
16/09/2013- Valor total a pagarR$372,30Descrição dos valores: Vàlmdo título:R$ 297,70 - Juros: R$ 3,96
Emolumentos; R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência; R$10,79

Apontamento: 258892/2013 Sacado: SONIAMODAS lIDA Eodereço: RUAHENRIQUE SPENGLER 630
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-280Cedente: LE BASIQUECONFECCOES lIDAME Sacador: - Espécie:
DMI- N'TItulo: 817475Bl/A - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.260,00 - Data para pagamento:
16/09/2013- Valor total a pagarR$1.328,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.260,00 - Juros: R$
2,94 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 5,71

Apontamento: 258901/2013 Sacado: SONIA MODAS lIDA Eodereço: RUA HENRIQUE SPENGLER 630
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-280Cedente:ATRlMCONFECCOES lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N'
TItulo: 000197OS003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 950,00 - Data para pagamento: 16/09/2013-
Valor total a pagarR$1.022,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 950,00 - Juros: R$ 6,96 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência; R$ 5,71

Apontameoto: 258575/2013 Sacado:VllMAR JOAODELIMA Endereço: RUAARTHUil.BRElTIfAUPT 26
- Jaraguá do Sul,SC - CEP: 89254-839 Cedente: AYMORE CRED!ID, FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
TO SA Sacador: - Espécie: CT - N' Trtulo: 20017204082 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 19.858,30
- Data para pagamento: 16/09/2013-Valor total a pagarR$21.623,73 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$19.858,30 - Juros: R$ 1.687,95 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência; R$ 17,63

Apontamento: 258694/2013 Sacado: VORNEI PAlliANO Eodereço: RUA ANGELO SCHIOOlET 144-
CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-520 Cedente: BVFlNANCEIRA S/A CF! Sacador. - Espécie:
CBI - N' TItulo: 12105000035496 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.375,46 - Data para pagamento:
16/09/2013- Valor total a pagar R$2.660,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.375,46 - Juros: R$
214,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
11109/2013. JaraguádoSul (SC), 11 de setembro de2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
'Total de títulos publicados: 14

II Bradesco EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E "ON-LlNE" DE CASA· JARAGUÃ DO SUUSC
local dos leilões: Auditório Freitas � Praça da Liberdade, 130 -162 andar - cj.1607/1609 - Liberdade - São Paulo/SP

2' leilão: Dia 10/10/2013, às 11hOO - Valorminimo: RS 2.332,093,00l' leilão: Dia 26/09/2013, às 11hOO • Valormínimo: RS 2.165.098,00
SERGIO VlllA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n' 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco
Bradesco S/A, promoverá a venda em Leilão (1' ou 2') do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9514/97.Localização do
imóvel: Jaraguá do Sul-SC. Bairro Vila Nova. Rua 457 - Alberto Strebe, 100. Casa. Áreas totais: terr, 1.355m2 e constr, 475m2• Matr. 16.700 - RI local. Obs.: O
vendedor providenciará sem prazo determinado a baixa da penhora constante no R.18 da citada matrícula. Venda em caráter Ad Corpus e no estado em que se
encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-lINE": AUDITÓRIO FREITAS, situado na Praça da liberdade, 130, 16' andar, q.1607/1609, liberdade, São Paulo/SP. l' leilão: 26/09!2013, às llh. Valor mínimo para venda: R$ 2.165.098,00 (Dois milhões cento e sessenta e cinco mil e
noventa e oito reais], 2'leilâo: 10/10/2013, às llh (caso não seja arrematado no l' leilão). Valormínimo para venda: R$ 2.332,093,00 (Dois milhões trezentos e
trinta e dois mil e noventa e três reais). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5%.ao Leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá
efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Paramais informações - tel.: (11)3117-1000, ramaisl08 e 121.
Os interessados devem cónsultar o edital completo disponível nos sitas: www,b!'8desco,com-llrllmoveis www.freitasleiloelro,com,br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TROCO NA TROCA. VALORIZAÇÃO DO SEU CARRO. Antes de comprar compare.

R$ 26.8ÔÓ '.
>

À$ :28.900
Corsa Sedan Premium 12009' Go/ G5 1.612009

.

Completo '

Básico

Rs17.500
Corsa Classic 1.012006
Básico

Rs26.900
Corsa Classic 1.012017
AC + OH + TE + DT

Rs51.400
Focus Hatch 2.012011
Aut. Completo

Rs42.800
Saveiro Cross 1.612012
Completo

Rs4-3.000
New Beetle 2.012008
Aut. Completo + Teto

Rs68.000
Jetta Variant 2.512010
Completa

6 MESES DE 1000/0
GARANTIA* REVISADOS

1000/0
NOTA FISCAL

GARANTIA
DE PROCEDENClA

Troco na troca. Valorização do seu carro.

Antes. de comprar compare.CaraguáAuto Elite 60XFINANCIAMENTO
EM ATÉ

Promoções válidas até 11/09/2013. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. •Financiamento SUjeito a aprovação de Cadastro. Garantia 6 meses: veículos acima de 2008 com revisões periódicas realizadas pela n�o�

Caraguá Auto Elite e dentro das normas do código consumidor. Imagens meramente ilustrativas. Qualquer percentual de desconto invalida lliitlilll!E!l
a presente promoção.

- Caraguá Auto Elite'
A escolho perfeitoTECN0I.OGIA AlEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000 a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

,.

CITROEhl C3

DE BAAS\L
PARA COMEMORAR, AGORA A CITROEN
TEM PREÇO UNICO NO BRASIUNIEIRO .

AGORA COM
PREÇO ESPECIAL
VERSÃO ORIGINE A PARTIR DE

38'9"9'0'1ii .•..•.•....•

ClTROEN
C3 PICASSO 2014

• AIR-BAG DUPLO' FREIOS ABS • AR-CONDICIONADO • DIREÇÃO HIDRÃULlCA
• VIDROS ELÊTRICOS DIANTEIROS E MUITO MAIS!

\

ClTROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE

R$S2.2901
À VISTA

• MOTOR 1.6122CVCOM FLEXSTART' CÃMBIOAUTOMÁiICO
TIPTRONIC SYSTEM • AR-CONDICIONADO E MUITO MAIS!

I

VERSÕES A PARTIR DE
1

R$44.290
À VISTA

�����/ 4 X R$ 99,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48
parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. Citroên C3 Picasso Gl1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00 e coe realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m

-+ IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento

F .

. e.. - ....
.

,�. I
.

"1
_. '*

silT)ul�do .

para Pessoa Física. Ofertas vf!li9{:lp flJt�j í � WlW44��HHNhE1�!l�flit!1 i�4��'$pj1llq�H�t'toques. Imagens IILlstrativas. aça rSV1S00S em seu vatCU o ragu sonante. .
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CRÉDITO I 59 X t 71 X i 83Xi

BI__ ªº.000,oQl_º11,2� I 517,341 454,52
. B�__��_.OOºLQ_º-�____7_13,14 : 603,5_7! 53_º,�Z__
R$ 40.000.00: 815.02 i 689.79 ! 606,03
R$ 45.000,00

-t---
916,90 I 776,01 : 681,78

R$ 50.000,00 1.018,77 i 862,24 i 757,53
��__§�.Oºº__,Qº-.__t.120,65 I 948,46: 833,29
R$ 60.000,00. 1.222,53 I 1.034,68: 909,04
Grupo especial com 06 contemplações mensais
+ PRÊM:IO EXTRA - 01 UNO 2014 OK

cn
O
...
::)
U
-

UI
>

IMÓVEIS • VEíCULOS
ti)
-

lU
>
'o
I

R$ 57.895,ºQ _1_34� R$_5?3,2�
R$__ !J1.054,QQ 134X

_ R$_Z32,51__ -_

R$__1J 5�I�� ,09 134X R$ 1.046,44
R$ 130.000,00 134X R$ 1.174,85
R$ 150:000;00 134X

.

R$1.355,60
R$ 190.000,00 134X RS; 1.717,09
R$ 210�900.00 134X R$ _1.897 ,84
R$ 225.000,00 134X R$ 2_033,40
R$ 250.000,00

-

R$ 2.259-.33134X

R$ 275.000,00 134X R$ 2.485,26
R$ 300.000,00 134X R$ 2.711 � 19

-

_

Antecipação de 0,20% de TX nos 10 primeiros meses

.

uniaosilver@netuno.com.br I www.uniaocat.com.br
Av.: Marechal Deodoro da Fonseca, 1594· sala 09 • Centro· Jaraguá do Sul· se • (Oas.: Em frente União Saúde)
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Voçê pQde até não acreditar,
. -

mas nossos, fJf;�ÇOS vao
cair das aíturas.

Traga sua família, visite o nosso

balão e aproveite para ver as grandes
novidades Que a WS Imóveis

. preparou nesse feirão nas alturas"..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47) 9655�5663 ..
(47) 91 03-7819 �
(47) 8429-9334

Daniel·Dauer
Corretor de Imóveis e a teaa "eca em ».

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,_ /

BALCAO DE NEGOCIOS.

• Serviços de miniescavadeira,
drenes, rebaixo de terreno,
nivelamento. Temos a máquina
que entra na porta da frente de sua
casa e sai pela porta dos fundos,
68 centímetros de largura, esteira
de borracha. Adir 8848-4905 Oi /
9979-0605 Tim.

• Compra-se ouro, mesmo se estiver
danificado. (Correntes, anéis,
brincos, pulseiras, ...). Vou até você,
faço avaliação e paga-se à vista. Adir
8848-4905 Oi / 9979-0605 Tim.

• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório em

Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de
Jaragua do Sul está contratando
atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@
gmail.com. Maiores informações
falar com Vivian fone (47) 3273-
0673

• Precisa-se de babá com experiência.
e referencias para trabalhar o dia
todo no bairro Rau. Precisa ser

uma pessoa que goste de criança.
Maiores informações tratar no fone
478818-2211 após as 18h.

.

• Vendo tapetes de crochê, semijoia,
panos de prato, cachecol e
artesanatos em geral. Também
vendo Natura e Avon. Contato 3370-

0946/8845-4693.
• Viagem Terra Santa e Turquia com

pacote especial, saída 20/10/2014.
Mais informações com Maria fone:
3370-0003 ou maria.pincegher@
gmail.com.

• A empresa Usivila Indústria e

Comércio Ltda. Está com vagas
em aberto para seguintes áreas e

horários: Fresador Convencional
(2° turno), Torneiro Convencional

(2° turno), Operador de Centro
de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador Torno
CNC, comando MACH 8. Almoxarife.

Contratação imediata; Salário
.

a combinar; Disponibilizamos
Refeitório próprio, Plano de saúde
e convênio com Farmácia. Necessita
ter experiência na área. Contato:
473275-1655,473275-0357 ou

473371-2627 com Tailane Lorenzi
Rosá. E-mail: usivila@usivila.com.br

• Oportunidade Akmos. Empresa com

mais de 400 produtos divididos
nos seguintes seguimentos: .

Alimentação saudável, Linha
esportiva, Cosméticos de qualidade,
Dormir bem. Esta a procura de

representante com comissão de
67% a 120%. Maiores informações
com Gilson pelo telefone 47 9935-
9307 ou pelo email gilsonborba@
gmail.com

• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas, telhas. Orçamento
também no fim de semana. 8890-
9854 Marcos

• Vende-se adubo de frango, faço
entrega em toda região. Qualquer
quantidade. 3275-2354 /8813-
5808.

• Contrata-se dentista clinico geral

para trabalhar em clínica de

Odontologia na Cidade de [araguá
do Sul. Contato com Juliano fone

(47) 9176-9625
• Super promoção! Perfumes da
Up! Essência por apenas R$ 50,00.
Isso mesmo qualquer fragrância
por apenas R$ 50,00. Um ótimo
presente para o seu Pai. Esta

esperando o que? Mande um email

para anunciogb@gmail.com e faça o

seu pedido ou pelo fone (47) 9935-
9307 com Gilson. OBS: Promoção
válida enquanto durar o estoque.

• Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

hospitais, à noite e fins de semana.
TeI8869-7701.

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

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10 o

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

• Aulas particulares de Inglês e

Espanhol. Contato: [osiane. Fone:
99059111. Email: josizehnder@
gmail.com. Resido no bairro
Amizade.

• Contrata-se Laminador e Modelador
para fibra de vidro. Posto de
trabalho na cidade de Barra Velha.
Horário comercial e com registro.
Os interessados deverão entrar em
contato pelo fone 47 9239-1042.

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

• Comida da Hora oferece marmitex
e os mais deliciosos lanches em

geral. Com serviço de tele entrega
de segunda a sábado. Localizada
no centro de Schroeder. Tratar
(47) 3374-0741/9221-0087 com

Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e

condomínios. Limpeza de toldos e

vitrais. Tratar fone (47) 8427-5016
com Daniela.

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

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

• Trabalho como diarista, 20 anos

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

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,
maiores 18 anos, que queiram
desenvolver um negócio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa.

Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial) ou acima de R$
2.000 mês, período integral, negócio
próprio c/ baixo investimento e alto
retorno. Contato 47 8418-3292 /
9988-2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vende-se estojo para teclado SKB (USA)
+ estante para teclado Stay, tudo por
R$245,OD. Te13374-0282 / 9603-2449
CarIos ou Ane.

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

• Vende-se leitões abatidos. 9934-4300

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

• Vende-se filhotes de cães da raça Border
Collie. Valor a combinar. Te19934-4300

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

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

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

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo
(duplo efeito). Prensa com excelente
estrutura damarca GERMAQ com painel
de controle novo,mesa 1.200mm x

600mm, 150 toneladas. Tratar no fone 47
9239-1042.

•

• Vende-semáquina de lavar-louças
Eletrolux LE06B c/5 programas e 6

serviços, nova na caixa, com garantia por
R$1.000,00. Cor branca. Ganhei esta em
rifa. Tratar no 3372-3626.

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

• Vende-seMini Moto Elétrica Infantil Viper
Com Bagageiro - HomepIay, pouco usada,
da cor vermelha. Ideal para crianças de 2
a 5 anos (preferencialmente). R$ 300,00 à
vista. Fones 9935-8013 e 9929-7701.

• Vende-se plantas ornamentais, 200 pés
de fêníx, de 1 a 2 mts de altura (tronco).
TeI3375-1536.

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

COMPRA-SE

• Compra-se chácara até 150.000,00.418-
9992.

• Compra-semoto elétrica infantiL 3273-
6534 Elsi.

• Compro terreno perto da praia corri casa
de alvenaria até R$ 100.000,00.8418-
9992 Moreira.

DOA-SE

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

APARTAMENTO

• Alugo apartamento novo, 2 quartos,
70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada com
churrasqueira. Rua Dom Bosco - Vila
Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor: R$
700,00 + condomínio aprox. 100,00-
fone: 9929-8488 (Tim).

• Vendo a;�m.e�to novo, 2 quartos, I .

70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada
com churrasqueira, Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. - R$
185.000,00 - fone: 9929-8488 (Tim)

• Vende-se apartamento no BairroAmizade
(ARSEPUM) com 70m2, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, churrasqueira,
área de festa, portão eletrônico. Valor
R$107.000,00. Fone 3371-6069.

• Vende-se apartamento novo em Balneário
Camboríú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECI 5878 Valor R$ 240.000,00. Aceito
propostas. TeI 9957-1216 / 8465-6600.

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

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

• Vende-se apartamento no bairro

Amizade, 2 dormitórios. Valor
R$105.000,00. 8418-9992 Moreira

.

• Alugo quitinete peça única c/ banheiro
30mº Rua: Ernesto Lessmann n0615 .

Bairro Vila Lalau próximo aWeg 2. RS

300,00 + água e luz. Fone: 96084484 e

36354443

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

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

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

despesas 9'1017885.

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

• Aluga-se quarto p/ pensionista no Centro.
Livre de água, luz e internetValor R$
300.00. Te19123-5851 / 8826-2565.

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

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

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

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

\

CASA

Aluga-se 2 casas, uma com

alguns móveis, 1 quarto, garagem,
lavanderia, etc. Valor R$250,00.
Outra com 2 quartos, garagem, não
mobiliada. R$ 350,00. Tel 3055-8262
/8480-8262.

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2 WCs), 200 m da
praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur, 195 - Itajuba,
Barra Velha - SC, com 3 dormitórios

t l
.

I J f, ,! I .1 I

sendo 1 suíte, sala e cozinha

integrada, lavanderia, churrasqueira
é garagem. Área construida 84 mts" -

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

• Vende-se Casa geminada nova, em

Piçarras, com 3 quartos (1 suíte),
cozinha, WC, sala, garagem, área de

serviço: 100m2, acabamento com

porcelanato, mármore e gesso, a
150m da praia mais limpa de SC, R$
190.000 Fone: 47 3345-0780/ 49
9932-3581

.

• Vende-se casa com 85m2 na praia de

Itajuba, com 4 quartos, sala/cozinha,
banheiros, garagem, área com

churrasqueira etc. Localizada a 800
mts da praia, fica entre a praia do
Grã (Barra Velha) e Piçarras. Terreno
amplo 12 x 26mts, escriturado, com
campo de areia, todo murado, com
brita. Valor apenas R$ 130.000,00.
Tratar: 47 9185-4615/9655-6743.

SALA COMERCIAL
• Aluga-se sala comercial de 30m2,
c/ banheiro. Perto da Câmara de
Vereadores. Valor R$ 450,00 mensal.
TeI3275-2264.

• Vende-se panificadora, com clientela
formada no bairro Três Rios do Norte.
Ótima localização. Tratar pelo fone:
3273-6430 com Edson.

• Vende-se empresa Blue Star com 13
anos de atividade. 2 vans (Sprinter
2001 e Top 1991. R$125.000,00, com
50%. TeI8418-9992.

• Aluga-se galpão, aviário desativado
em Nereu Ramos, 150x12 m. Valor a
combinar. 8800-9346.

• Aluga-se sala comercial nova em

Gu�ramirim. São 135m2 e pode ser

dividida em duas se for necessário.
Fica localizada na Rua Jorge
Verbinem, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato :9902-7447 ou

8853-0354

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

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

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

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

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

pagamento. TeI8469-1308.

TERRENO

• Vende-se terreno no Amizade, Rua
Irma Forster, Loteamento ltacólomi 2,
área de 375m2• Lindo terreno, rua sem

saída, excelente rua residencial! R$
165.000,00. Tel: 9131-0680

• Vende-se 2 terrenos em Barra do Sul e

Quiriri de 29.000 m2. Valor 530.000,00
cada. CRECI 5878. Te19957-1216 /
8465-6600.

• Vende-se terreno no bairro Água Verde
de 1.000 m2, sendo 650m2 área útil.

R$215.000,00.9953-5554.
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CHEVROLET

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

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC,
ano e modelo 2004. 4 portas, bege. Em
ótimo estado. Valor a negociar. Te19173-
4479 Julio.

• Celta Hatch 1.0 Lífe, 2004, azul, com
acessórios, R$i4.700,00. Tel. 9979-1460
- Osnir Balsanelli.

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

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

• Vende-se Zafira 2.0 CD, ano 2002,
completa, preta, 2° dono, apenas
103,000 km, impecável. Com pneus
novos, para 7 passageiros. Apenas R$
23.900,00. Tratar 9128-5957 / 3376-
1378.

PEUGEOT

• Vende-se ou troca-se por veículo de
menor valor, (valor a combinar), um
Peugeot 207 XS 1.6, ano 2009, completo,
trio elétrico. [PVA pago, 4 pneus novos,
som, sensor de chuva e sensor de farol,
ar digital. Valor R$25.900,00, aceito
proposta. TeI9170-9686,

.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, ano 2008.
Completo, [PVA pago, valor R$18.500,00.
Te19931-9410 / 8406-5033.

• Vende-se Peugeot 206, 1.4, ano 2008,
completo,4 portas, prata. [PVA pago.
Valor R$19,000,00. Tel: 9931-9410 /
8406-5033.

VOLKSWAGEN

• Vend-seGoll.0, cor azul ano, 1994, em
ótimo estado, por R$ 7.000,00. (Segundo
dono). Tratar no 3372-3626.

• Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,00. Tel. 3275-4500 - Roeston
Balsanelli.

• Polo 1,6 Hatch l-motíon (automatizado),
2010, prata, completo, R$34.600,00. Tel.
3275-4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

• Vendo FiatUno Mille Fire 2008 1.0

4p, completo (vidro elétrico, direção
hidráulica e ar condicionado) por R$
15.500,00. Tratar: (47) 9979-0403.

FORD

• Vende-se Escort SW 1.8 ano 1998, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro
e trava elétrica, abertura interna do
portarnalas, Valor: R$ 9.000,00. Tratar:
33760331 com Lourival.

• Fiesta 1.0 Supercharger 95C1i, 2003,

prata, completo, R$17.300,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Vendo Ford Fiesta 1.0 Flex, 2008,
completo, alarme, vidros automáticos,
ar. Único dono, 46.000 km. Tratar fone
3084-2026/9903-0122.

• Vende-se Fíesta , ano 2000, prata, sem ar.

Valor a combinar. 8817-2948 Maykel.

RENAULT

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

Roeston Balsanelli.

• Sandero 1.6 Privilege, 2013, apenas
4.900km, top de linha + som com Bluetooh

original + air bag + abs + RLL, carro lindo!
R$37.900,00. Tel. 8812-8522 - Roeston

Balsanelli.

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

Osnir Balsanelli.

• Vende-se Clio Sedan, 2008. Completo, air
bag duplo. 58,000 km. R$22.000,00. Aceito
carro demenor valor na negociação. Tratar
com Celso 9173-1508 (pelamanhã).

OUTROS

• Vende-se Rotativa e Caminhão Baú, Ford
7122007 modelo 2008. Valor a combinar.
3376-1255

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

CRÉDITO
R$ 35 . .0.0.0,.00
R$ 5.0 . .00,0.0
R$ 70.0.0.0,.00
R$1GG.GOO,00
R$12It.GGO,00
R$140.000,00
R$180.GO.o,GO
R$ �OO.OOO,GO
R$ 26.0.517,26
R$ 318.40.9,99
R$'376.302,71
R$ 405.249,07

• Vende-se caminhão Volkswagen 13170
ano 2001, branco, baú de 7mts, 7 pneus
novos.Ótimo estado, Valor a combinar. Tel
3376-1181/9220-8184.

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

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

• Vende-se Honda Civic LX 1.716v

automático, ano 2002, cor azul, 2° dono,
85.000 km originais, licenciado até 2014.
Valor R$ 17.300,00. Tratar (47) 3372 3922
ou 99748603. Vende-se

• Vende-se duas vans. Valor a combinar. Tel
8418-9992 Moreira.

• Frontier 2.5 Sei TOI 4x4, bloqueada cd,
manual6 marchas, 2008, cinza, completa
+ couro + airbag + abs + piloto automático,
R$84.900,00 - Tel. 3275-4500 - Osnir
Balsanelli.

MB 1113, cab alta, tlU'bi
nado, ano 86/86, três eixos,

sem carroceira.
C

-

bom de pneu, mo

tor e caixa, necessita refor
na de cabine.

· Com freio a ar, estacionário

� III
e pneumática.

Libe
�

o para financia
mento.

Valor R$42.000,00
Tr.: 47/7811-8436

• Vendo Kombi 96/96, branca, motor 1600
em excelente estado, caixa direção nova,
pneus novos, pintura nova, possui os
bancos traseiros, nunca usou GNV Valor:

R$9.000,00. Aceitomoto na trocaTel47
91729175.

PARCELAS
RS 3.03,82
R$ 434,.03

.

R$ 607,64
R$ 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.27o.,OO
R$1.411,11
R$1·83S,09
R$ 2:246.,56
R$ 2.655,02
R$ 2.859,29

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

R$150.000,GO
R$ 160.000,00
R$ 1.80.QOO,00
R$185.00G,00
R$ 195.000,.00
R$ 205.000,.00
R$ 210.000,00
R$ 230.00.0,00
R$ 245 . .0.0.0,00
R$ 260.000,00
R$ 270.00.0,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.5.04,29
R$ 1.546,.07
R$ 1.629,64
R$ 1.113,21
R$ 1.755,.00
R$ 1.922,14
R$ 2 . .047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.0.00,0.0
R$160.00G,00
R$ 180 . .0.0.0,00
R$ 1115 . .00.0,0.0
R$ 195.0.0.0,.0.0
R$ 205.00.0,.00
R$ 21.0.0.00,00
R$ 23.0.00.0,00
R$ 245.00.0,00
R$ 260.00.0,.00
R$ 27G.GCO,.oO

lU' 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109�GG
R$' 2.223,00
R$ 2.337,0.0
R$ .2.394,0.0
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,.00
R$ 3 . .078,.0.0M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio
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FIND

C08ALT1.8 (LTZ) AUTOMÁTIC013/14TOPDELlNHA
TAXA ZERO
ENTRADA R$26.640
+30XR$903

SONICHATCHLT (158) 2013/2013

TAXAO,79%
ENTRADA R$24.590
+30XR$897

Cobalt LTZ 1.82013/2014, Econo.flex (5C69ZE opcional R9D), com preço promocional à vista a partir de R$ 52.790,00, ou através de plano de financiamento com 50,00% de entrada (R$ 26.640,00), 30 prestações mensais de R$ 902,56, com
taxa zero a.m. CET:"2,75% a.a. Valor total financiado: R$ 53.716,90. Sonic Hatch LT 1.62013/2013, FlexPower (lJJ50D opcional1 58), com preço promocional à vista a partir de R$ 47.590,00, ou através de plano de financiamento com 51,14%
de entrada (R$ 24.590,00), 30 prestações mensais de R$ 897,08, com taxa 0,79% a.m. CET: 13,30% a.a. Valor total financiado: R$ 51.502,49. Condições válidas para veiculas Chevrolet O km disponlveis nos estoques das concessionárias par
ticipantes, não válidas para modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtor rural. Todos os planos mencionados estarão sujeitos a prévia aprovação de crédito. Condições de preço e promoções válidas apenas no perlodo de 11 a
15/09/2013 ou enquanto durar os estoques no Estado de Santa Catarina. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Preserve a vida. Use o cinto de
segurança. A imagem do veículo é ilustrativa, não condizente necessariamente com o modelo anunciado. Mais informações pelo site www.chevroletcom.br. Consulte condições na sua concessionária artici ante uanto a re taxas de 'uros
e condições de financiamento aqui anunciados. SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC: 0800 7226022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCI.DADE.
Conte Comigo
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IMBATíVEIS Garotas comemoraram no sábado o quinto título dos Jogos da Juventude (Olesc), o terceiro consecutivo. Foco agora é nos Joguin�os, no final de setembro

o segredo do sucesso do
basquete feminino local

o que nos deixa mais

feliz hoje é que, depois
de onze anos da primeira
conquista, temos uma
massificação muito
grande do basquete em
Jaraguá do Sul.

RECOMPENSA Trabalho de excelência realizado na base garante a qualidade técnica e tática das atletas

Lucas Pavin

� Em mais uma edição
dos Jogos· da Juven-

. tude Catarinense (Olesc),
Jaraguá do Sul foi muito
bem representada pelos
seus atletas, principal
mente no basquete fe
minino. Mantendo a sua

forte tradição no campeo
nato, a equipe comandada
pelo 'técnico Julio Patricia
- e que conta com o pa
trocínio de O Correio do
Povo - conquistou o ouro

de forma arrasadora, com
100% de aproveitamento
na competição e batendo
o forte time Porto União

por 6S a 27 na final.
Com o resultado, Ja

raguá chegou ao quinto
título de Olesc em dez fi
nais disputadas, nos treze

anos em que a competição
existe. Segundo Patrício, o
segredo para o sucesso da
modalidade no município
começa muito cedo, com a

massificação do esporte já
que, em 2002, no primei
ro título de Olesc, a equipe
era basicamente composta
apenas por atletas prove
nientes de escolas particu
lares, comoMarista, Evan
gélico e Jangada.

"O que nos deixa mais
feliz hoje é que, depois de
onze anos da primeira con

quista, temos uma massifi
caçãomuito grande do bas
quete em Jaraguá do Sul,
tendo em vista os pólos do

projeto realizado pelo pro-
.

fessor Airton, com apoio
da WEG, e agora também
da Associação de Basquete
Feminino", afirmou. "Esse

Julio Patrlcto, técnico

FOTOS HENRlQUE PORTO/AVANTE!

.$.,l�é o caminho, porque quan-
.

\:

to mais meninas praticam
a modalidade, maior exce
lência teremos. Além disso,
é fruto do trabalho feito nas

categorias de base que che
gam até as minhas mãos já
muito bem trabalhadas pe
los professores que possuí
mos. Então, é uma soma de
situações e valores que faz
com que a gente sempre es

teja na briga pelo título da

Olesc", completou.
Pré-convocada para a

Seleção Brasileira SUb-IS,
Julia Schmauch, fala da DOMíNIO Jaraguaenses somam dez finais e cinco títulos nas treze edições da Olesc

importância deste suces

so e das conquistas para
cada jogadora. "É muito

bom, já que mostra que o

nosso trabalho está sen

do recompensado desde a

base até as categorias mais
velhas, além de nos levar

para novas e grandes expe
riências como ser convoca
da para Seleção Catarinen
se e Brasileira", disse.

Agora, o basquete fe
minino de Jaraguá do Sul
se prepara para os Jogui-

nhos Abertos de Santa
Catarina, que inicia no fim
deste mês em Criciúma, no
sul do Estado.

Para Julio Patricia, as

expectativas são as melho
res possíveis. ''Vamos com

uma equipemuito boa e que
vai brigar pelo título, mas
claro que com mais dificul

dades, porque o interesse e

o investimento nos Jogui
nhos é maior e a categoria é
até i8 anos", finalizou. ..
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Leão joga contra Oeste
visando a final do turno
DESCONHECIDO Adversário da tarde de hoje vem de empate contra o

Maga e preocupa pela falta de informações sobre sua forma de atuar

Lucas Pavin treinador manterá a escalação
do último jogo, fazendo ape
nas esta troca na lateral-direi

ta, com a entrada de Maicon e

saída de Rafael. Assim, o Leão
entrará em campo no esque
ma 4-4-2 com: Darci, Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho; Nêgo,
Piter, Zé Vitor e Carlos Neto;
Vandré e Eric.

"Não conhecemos a equipe
deles (Oeste), por isso temos

que entrar com muita dispo
sição mesmo eles tendo em

patado o último jogo contra

A duas vitórias de conse

.flguir uma vaga na final do
turno do Campeonato Cata

rinense da Divisão de Acesso,
o Sport Club Jaraguá enfrenta

hoje o Oeste, às 15h30, no Es

tádio Galeão, em Canelinha.
Para esta partida, o técnico

Mozart terá todo elenco a sua

disposição, inclusive o lateral
direito Maicon, que cumpriu
suspensão na última rodada
e retorna ao time. Com isto, o

o Maga, que é um adversário
mais fraco. Esperamos buscar
a vitória, pois ainda faltam
duas rodadas para classificar",
disse o meia Zé Vitor.

"O desgaste de ter parti
das quarta e domingo é muito

grande, mas o professor (Mo- .

zart) deve fazer um revezamen

to na equipe para não preju
dicar ninguém. Independente
dos últimos resultados do Oes

te, temos que respeitá-los e va

rrias entrar com o mesmo ím

peto que é jogar pra cima, fazer

os gols e sair de campo com os

três pontos", citou o zagueiro e

capitão' Ricardo sobre a mara

tona que o Leão irá enfrentar
de viagens e três jogos em me

nos de uma semana.
O Jaraguá é vice-líder da

Divisão de Acesso com 14 pon
tos, dois a menos que o Inter

nacional de Lages, que está
isolado na ponta da tabela de

classificaçã, com 16. Já o Oes
te é apenas o sétimo colocado
com quatro pontos ganhos. Na
última rodada, que será reali
zada no fim de semana, o Leão
encara o Curitibanos, no João

Marcatto, podendo comemorar
a vaga para a final do turno.

HENRIQUE PORTO/AVANTE'

SEM SURPRESAS Técnico Mozart Batista cobra seriedade do elenco, que está muito próximo de uma vaga na finat,do turno

Voleibol

Jaraguaenses reforçam o novo time de Santo André na Superliga
Coin o objetivo de resgatar o

voleibol na cidade, o Clube San

to André (SP) apresentou a sua

.nova equipe masculina adulta

para a temporada. E dentre os

jogadores estão os jaraguaenses
Marcelo Hister (ponta) e J'o/0
Wiest Medeiros (levantador),
crias do Projeto Evoluir, reco

nhecido como um dos princi-

pais trabalhos de formação da
modalidade no país. Depois de
encerrar as atividades em 2011, o

SantoAndré irá disputarem 2013
a primeira divisão do Canípeona-;1_ Ir

to Paulista - nç qual estreou nes
te domingo (8), com uma vitória

por 3 sets a 1 sobre o CSS TI Exér
cito - e a Superliga B, ainda sem

data definida.
.

Corupá Buffalos

Nova cidade?
Com dificuldade em arranjar

patrocínio na cidade, o Corupá
Buffalos deve mudar de ares

e se transferir para a vizinha

Guarámirim, já que o mesmo

problema não vem de hoje e a

melhor solução para o clube
. seria essa mudança de municí

pio. Fundado no início de 2009,
o clube conquistou dois vice

campeonatos estaduais e um

título no ano passado.

Bicicross

No Catarinense
A equipe de bicicross Corín

tiasjFME conquistou 30 tro

féus, sendo sete primeiros lu

gares, seis vice campeões e sete

terceiro colocados, na 4a Etapa
do CampeonatoCatarinense da

modalidade, que aconteceu no

fim de semana, na pista do Par

que Malwee. Com o resultado, a
equipe terminou em segundo no
geral, muito próximo de Brus

que, que foi o grande campeão.

Lutas

UFC mais perto
O que eram apenas boatos,

aos poucos se tornam informa

ções mais sólidas. Segundo fon
tes ligadas ao Canal Combate,
o UFC deve aportar novamente
em Jaraguá do Sul no início de

2014. A prineípio, a data espe
culada é 8 de fevereiro. Entre
os nomes cogitados para o 'card'
estão dos catarinenses Kevin
Souza (peso-pena) e Ivan Bat
man (peso-leve).

Jogos Escolares
Medalhas no RN

Jaraguá do Sul segue na

disputa dos Jogos Escolares
da Juventude, que é o maior
evento estudantil esportivo do
Brasil. Nesta semana o municí

pio foi muito bem representa-
_
do na natação, com um bronze

.

nos 50 metros borboleta con-
I

quistado por Vinicius da Cruz,
também prata no revezamento

4X50 metros. Este ano, a sede
da -competiçâo é Natal, capital
do Rio Grande do Norte.
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Muricy assume
O São Paulo na
beira do abismo
SALVADOR ídolo no clube, treinador terá como desafios recuperar a
confiança do grupo e tirar a equipe da incômoda zona de rebaixamento

Desde que foi demitido
do Santos, o técnico

Muricy Ramalho recebeu

propostas para trabalhar
em lugares mais tranqui
los no futebol, como o Ca

tar, mas resolveu encarar

um desafio duro: livrar o

São Paulo do rebaixamen

to, time pelo qual iniciou a

carreira e virou ídolo como

jogador e treinador. Com
este objetivo, o treinador foi
apresentado oficialmente
nesta terça-feira no Cf da
Barra Funda, acompanha
do do vice de futebol João
Paulo de Jesus Lopes.

F-I

Massanão
�

revovara

O brasileiro Felipe Mas
sa confirmou, através de
seu Instagram oficial, que
deixará a Ferrari ao final
desta temporada. A escude
ria ainda não anunciou ofi

cialmente, mas ele deverá
ser substituído pelo finlan
dês Kimi Raikkonen, atu

almente na Lotus. Desde
2006 como piloto titular,
Massa teve como melhor
resultado o vice em 2008.

"É um momento com

plicado, a gente percebe
uma insegurança. O clube
nunca passou por isso. A

gente não pode ter medo.
Achei que podia contribuir.
Era muito fácil ficar sem

fazer nada ou ir pro Catar,
esses negócios que estavam
me convidando. O clubeme
abriu as portas em 2006

quando havia acabado de
ser campeão mundial, não
podia fechar as portas para
o clube queme criou", disse.

Muricy já comandou o

primeiro treinamento em

sua volta ao tricolor paulista

Santos

Atacante
de saída

O atacante Henrique,
que estava no Santos, é o

novo reforço da Portuguesa.
Com pouco espaço no clube

alvinegro, o jogador anun
ciou nesta terça-feira sua

transferência para a equipe
do Canindé, com quem as

sinou contrato até maio do
ano que vem. Além do San

tos, Henrique tempassagens
por Chapecoense, Cianorte
PR eMogiMirim.

na manhã de ontem. Nesta

quinta, o comandante tem

seu primeiro desafio contra
a Ponte Preta, no Morum

bi, pela primeira rodada do

segundo turno do Campe
onato Brasileiro. O técnico
confirmou que em seu con

trato com o clube não existe
multa rescisória ou prazo de
término.

O São Paulo é o 18° co

locado do Brasileirão, com
18 pontos, quatro a menos

que os primeiros times fora
da zona de rebaixamento,
Atlético-MG, Flamengo e

Fluminense.

RUBENS CHIRlISAOPAULOFC.NET

MUITO TRABALHO
Muricy comandou o

primeiro treino ainda
na manhã de ontem.
Amanhã já encara a

Ponte Preta, no Morumbi

Internacional

Otávio é liberado da SOO-20
/

Novo titular do meio-campo colorado, o meia Otávio
está disponível para enfrentarVitória e Criciúma, na pró
xima quinta e domingo, respectivamente. O jogador havia
sido convocado para disputar um aniistoso da Seleção
sub-zo, o que o deixaria de fora desses

jogos, mas a CBF atendeu o pedido
do Inter e ele foi liberado.

BOM MOMENTO
Depois de faturar
o US Open,
Nadai mira a

liderança
naATP

Tênis

Briga de gigantes no ranking daATP
, o espanholRafaelNa- de Grand Slam da tem

- dal encostou no líder do
-

porada. _Agora, os dois

rankingmundial de tênis,
- primeiros colocados es

o sérvio Novak Djokovic, tão separados por apenas
após conquistar nesta

-

120 pontos. No ranking
segunda-feira o título do divulgado nesta terça
US Open, último torneio feira, a única mudança

no TOplO Iora troca de

posições entre o suíço
Roger Federer, agora
sexto colocado, e o ar

gentino JuanMartín
deI Potro, que caiu
para sétimo.

'I-I I')

•• ESTADO DE SANTA CATARINA
J. MUNiCíPIO DE JARAGUA DO SUL

�
EDITAL DE SORtEIO PÚBLICO PARA RECOMPOR A SUBCO·
MISSÃO TÉCNICÂ. CONCORRÊNCIA N° 049/2013.1. o Municipio
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, através do Presiden
te da Comissão Especial de Licitação, designado pelo Decreto n°
9.433/2013, torna público aos interessados, que realizará sessão

pública destinada ao sorteio dos profissionais para recompor a

subcomissão técnica julgadora das propostas técnicas da concor

rência em epígrafe; 2. O novo sorteio se faz necessário, devido à

Declaração de Impedimento apresentada por umdos membros,
e sob o fundamento da obrigatoriedade de primar pela lisura do

processo licitatório, a Comissão Especial de Licitação aprovou a

destituição de toda subcomissão técnica; 3. O procedimento licita
tório tem como propósito a contratação de agência de publicidade
e propaganda para o Municipio, motivo pelo qual suas propostas
técnicas deverão ser analisadas por profissionais das áreas cor

respondentes, nos termos traçados pela lei nO 12,232, de 29 de
abril de 2010; 4. A sessão pública ocorrerá no dia 16 de setembro
de 2013, às 09:00 hs, no sala de reuniões da Diretoria de Com

pras, Licitações e Suprimentos da Prefeitura, local e ocasião em

que serão sorteados, dentre os profissionais abaixo, os 03 (três)
componentes para recompor a subcomissão; 5. PROFISSIONAIS
DO CORPO FUNCIONAL DAADMINISTRAÇÃO (1 VAGA): EMER
SON GONÇALVES DE ALMEIDA, HENRIQUE SUDATII PORTO.
6, PROFISSIONAIS SEM VíNCULO FUNCIONAL OU CONTRATU
Al COM AADMINISTRAÇÃO (2 VAGAS): CAROLINA TOMASElLl,
RICARDO DANIEL TREIS, ADRIANO ORLANDO CAMPESTRINI,
WAGNER ROBERTO ROSA. 7. Todos os profissionais relacionados
no item 6 foram previamente cadastrados, contando, cada qual, com
formação superior em comunicação, publicidade ou marketing ou

comprovaram atuação em uma dessas áreas. 8. O sorteio dos pro
fissionais será processado pela Comissão Especial de Licitações,
cujo procedimento consistirá em: 8.1. No dia e local indicados no

preâmbulo deste edital, a Comissão reunirá os presentes e aporá
o nome completo de cada um deles em pedaços de papel branco,
de idêntico tamanho e forma, Será um pedaço de papel para cada
candidato. 8.2, Cada pedaço de papel será inserido em uma urna,
envelope ou saco plástico, donde serão extraídos os nomes dos
sorteados. 8.3. Serão realizados dois sorteios subseqüentes, quais
sejam: 8.3.1. Um sorteio destinado à eleição de 01 (um) membro
pertencente ao corpo funcional da Prefeitura, dentre os profissionais
elencados no item 5 deste edital.; 8.3.2. Outro sorteio destinado à
eleição de 02 (dois) membros que não mantém vínculo funcional ou
contratual com a Prefeitura, dentre os profissionais elencados na

.-

item 6 deste edita! .. 9, Ao final do sorteio, será lavrada ata da sessão
pública, sendo que os profissionais eleitos', constantes da respectiva
ata, irão recompor a subcomissão técnica julgadora das propostas
técnicas do certame licitatório promovido pela Administração. Jara
guá do Sul/SC, em 10 de setembro de 2013,

Paulo Ricardo Lehmkuhl
Presidente da Comissão Especial
de Licitação - Decreto nO 9.433/2013
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