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Jaraguá quer
a vantagem
Equipe enfrenta o Inter de

Lages, na primeira partida
da final do turno. Jogo é no
JoãoMarcatto. PÁGINA 11
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Prêmio no
edital cultural
Cronista do OCP, Charles
Zimmermann tem projeto
para novo livro destacado

pelo Estad�. }.1]){
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Vegetação nativa do topo do Pico Jaraguá foi destruída por, incêndio nodomlnqo. Área atingida não foi calculada'

PÁGINA 16

Hospital -deGuararni)lim
busca dinheiro atrasado
NO VERMELHO Prefeito e diretores da unidade se reúnem hoje para discutir a situação financeira da instituição.

Dívida do município com entidade administradora é de R$ 1,4 milhão. Prefeitura planeja corte de verbas.. .-
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DO LEITOR

A arte de
vender emoções

vxisteni empresas que vendem carros, outras a sensação
.I.:.de liberdade. Tem aquelas que comercializam roupas e

aquelas que são sinônimo de luxo ou poder. Algumas mar
cas distribuembebidas, outras oferecem a felicidade dentro
de uma latinha. O que difere estas empresas?

O fortalecimento de uma marca representa valor agre
gado. É um ativo da empresa, intangível, mas capaz de ala
vancar o faturamento de uma organização.

Hoje umamarca vaimuito além de uma assinatura, um
nome ouum símbolo. Ela é também uma responsabilidade
assumida pela empresa, um diferencial, uma referência, e
um fator decisivo de compra.

Em paralelo a isso, toda marca carrega em si uma

percepção formada por componentes emocionais. O
contato de um consumidor com um produto pode des
pertar emoção, nostalgia, ou refletir o estilo de vida que
ele busca. E são estas associações cultivadas na mente do
consumidor que permitem que ele tenha uma avaliação
positiva (ou não!) do produto.

Por trás de uma marca consolidada, existe, portanto,
um plano estratégico muito bem "desenhado". O pro
cesso de gestão da marca, ou branding, na prática, nada
mais é do que transformar a estratégia de negócio em

relacionamento com os diferentes públicos-alvo. O bran
ding serve de base para todas as ações de comunicação e

influencia o "jeito de ser" da empresa, desde o clima or

ganizacional até o anúncio de televisão. E a comunicação
tem papel fundamental neste sentido.

O branding propõe o diálogo com todos os públicos de
interesse, humanizando as organizações, agregando valor
ao negócio e cuidando da imagem pública de uma empresa
ou entidade. Este processo faz com que o contato com uma

marca seja capaz de despertar desejos, reviver momentos,
proporcionar sensações únicas e memoráveis. É o que faz
de um refrigerante, um ícone de liberdade, alegria ou felici
dade. É o que faz uma bebida ser a Coca-Cola.

E você, o que tem feito pela imagem da marca da
sua empresa?

•Debora Volpi éjornalista

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacaotiiocotreiodopcoo.com.br

Festival de Balonismo
Concurso de fotografia

-

OPINIAO

COMENTÁRIO

Não tente o 0800

lUIZ CARLOS PRATES

guria ainda, 24 anos., anda pelo
Brasil. Na entrevista foi colocada
como manchete uma inverdade,
diziam que a jovem chegou ao

estrelado com "talento, pouco
esforço e muita sorte". Não cri.
Fui ler a entrevista e nela a gu
ria diz que deu" dá - muito duro

para ser o que hoje é. Claro que
tinha que ser assim.

Concordo que às vezes pare
ce mesmo que a fada madrinha
nos abençoa a distância, vê-nos
ao meio do rebanho humano e

crava os olhos sobre nós. Mas

T i, não gostei, fui aos detalhes
L não era bem assim. De pri
meira, devo dizer que não gosto
de pessoas que, depois de subi
rem ao topo de uma montanha,
perguntadas como foi a escalada
dizem que foi fácil. Mentem. Ao
mentir, deixam passar ou a falsa
modéstia ou não querem admitir
que suaram muito. Nenhuma su

bida de "montanha" na caminha
da da vida é fácil. Se o for, não foi
subida. O que vale a pena na vida
é duro de conquistar, exige muita
água benta, isto é, suor, a água dos
milagres na vida. Encurtando esta

charla, não há 0800 para nada de
bom na vida. É claro que você sabe
que 0800 significa algo gratuito ...

A história que tenho envolve
uma entrevista de jornal com

uma cantora belga, Selah Sue,

• Nojo
Todos os anos é amesma coisa, que nojo! Meados de

setembro, começam as dicas e reportagens nos jornais
sobre como entrar em forma para o verão que está che
gando. Entrar em forma, claro, no corpo. Por que não
entram em forma num novo modo de pensar a vida? De
sair dos obscurantismos da moda, das tendências, das
baladas, dos amores fajutos, das falsidades das aparên
cias, hein, por que não isso? Entrar em forma, que nojo!

• Comando
Pai e mãe têm que ter voz de comando. De comando,

eu disse. Sem essa de pieguices tipomeu anjinho, minha
princesa, meu campeão, minha isso, meu aquilo. Sem
essa. Desde o berço, responsabilidade, voz de comando
dos pais. Ouço e leio todos os dias queixas de pessoas

cuidado, essa sorte "gratuita"
não vem só. Vai-nos exigir algo'
e pesado em troca. De graça,
nada, absolutamente nada. Tire
mos o cavalinho da chuva.

Sucesso na vida é para pou
cos, a. "sorte" pode fazer par
te, mas sorte costuma ser uma

energia que viabiliza a vida de
pessoas sem que elas saibam

que atraíram essa energia _que
as abençoou aparentemente sem

cobrar nenhum esforço ..•
Se tiveres agora um sonho, so

nho ardente, algo que se te afigure
decisivo para construir-te na vida,
não delongues, cai logo na piscina
da água benta, no rio dos suores,
dos esforços que vão levar-te à

conquista. Confiar na sorte e só
rezar é perder e, depois, dar-se
por vítima e dizer-se sem sorte.

sobre crianças que vão muito tarde para a cama à noite,
sobre outras que estão empanturradas de bobagens que
comem livremente sem freios de "comando" dos pais,
um caso. Crianças mal-educadas e obesas. Pobres das
professoras que recebem esses delinquentes aprendizes
na escola, sem lhes poder dizer nada, ai que digam... Cul
pa dos pais "modernos". Educação decrianças se faz pelo
"não". O "sim" só para deveres. Só.

• Falta dizer
Quem disse que não há notícias boas nos jornais? Faz

unia semana que ando com um recorte na minha bolsa.
Diz assim: - "Quatro estupradores Em Nova Déli pegam
pena de morte". Por enquanto e na Índia, mas um dia
essamanchete serábrasileira, será. E o povo, perfumado,
irá à praça para ver os enforcamentos...

As pessoas que fizeram fotos dos balões, durante o

Festival Marisol de Balonismo, realizado no último fi- .

nal de semana em Jaraguá do Sul, podem participar de
um concurso fotográfico. No dia 10 de outubro abrem as

inscrições para o evento. Serão selecionadas fotografias
para serem divulgadas na revista Golfe & Lazer e em ex

posições itinerantes organizadas pelo grupo NovoCom,
que foi o organizador do festival. Cadaparticipante pode
rá inscrever até cinco fotografias que estejam relaciona
das ao balonismo. Elas devem ter sido feitas entre dias 13
e 15 de setembro no festival. As fichas de inscrição devem
ser solicitadas pelo e-mail: eventos@golfelazer.com.br.
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TALENTO
DOS
ALUNOS
Alunos da
Escola Antônio

Bibtiotecamunicipal
Taxas de renovação
e de multas sobem

Estanislau

A taxa de renovação da carteira de só
cio da BibliotecaMunicipal Rui Barbosa,
de Jaraguá do Sul, e das multas diárias
por atraso na devolução por unidade fo
ram reajustadas. O valor da renovação
passá de R$ 5 para R$ 5,50. Amulta por
atraso, que é de R$ 0,50 por dia, será de
R$ 0,60. As novas taxas passam a vigo
rar a partir do dia lO de outubro. Amedi
da é pautada no decreto 7951/2011, que
estabelece critérios para o reajuste. Os
valores praticados são os mesmos des
de janeiro de 2009. A Biblioteca possui
cerca de 43 mil títulos, aproximadamen
te 25 mil sócios e faz média de dois mil

empréstimos mensais.

Ayroroso, no
Bairro Jaraguá
99, realizaram
uma exposição
com. trabalhos
artísticos com
vários temas.
A mostra
f.icará aberta
à visitação da
comunidade
até amanhã.
A escola
fica na

Rua Berta

Weege, 3046.
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CHARGE
EDITORIAL

Ajuda aos hospitais
...

V�RBA!
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Ogoverno do Estado tem de mos

trar um aceno positivo à Jaraguá
do-Sul na área da saúde. Na segunda
feira, durante a visita da secretária es

tadual de Saúde, Tânia Eberhardt, aos
hospitais São José e Jaraguá, ela não
fez nenhuma promessa de investimen
tos. Mas ouviu das diretorias das duas
unidades que é preciso de um apoio do
governo para ajudar nas obras de am

pliação das estruturas.
A secretária entendeu a demanda e

disse que pretende voltar com uma boa
notícia para Jaraguá do SuL É o que to
das as pessoas envolvidas nos trabalhos
de melhorias dos hospitais esperam.

Somente por causa da dedicação
de voluntários e de doações da comu

nidade, Jaraguá do Sul e região pode
contar com duas estruturas de refe
rência no bom atendimento hospita
lar. Porém é necessário mais. Nenhum
hospital sobrevive se parar no tempo,
não se modernizar ou deixar de abrir

novos leitos paraatendimento.
Felizmente, as diretorias do São José

e do Jaraguá são formadas por pessoas
visionárias e apaixonadas pela causa de
oferecer um serviço de qualidade para
a população. Embora toda a dificulda
de constante de administrar uma área
difícil na esfera pública, todo o esforço
tende a evitar um retrocesso.

"
A contribuição do governo é para .

que cumpra c.gm o dever de ajudar,

E o Estado não pode dar as costas
a essa mobilização feita em Jaraguá do
Sul e que serve de modelo para as de
mais cidades catarinenses. A contribui
ção do governo é para que cumpra com
o dever de ajudar manter modelos de
administração que dão certo. Jaraguá
do Sul merece de uma melhor atenção.

PACIENTE··
HOSPITAL pADREMATHIAS STE ....
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VOCÊ JÁ FORMAUZOU
SEU NEGÓCIO.AGORA,
FORMALIZE O SUCESSO.

DESDE 1919

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores.

o Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renouáveispreservando asjlorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe este jornalpara outro leitor.

OFICINA SEI
VENDER

tOBlTUÁRIO ERRATA:
• Diferente do que
foi publicado
na página '19
da edição de

ontem, o prejuízo
causado pelo
roubo de joias,
numa residência
localizada no

Centro de Jaraguá
do Sul foi de R$
400mil.

• PAULINADENK
SCHUNKE morreu no sábado,
dia 14, em Jaraguá do Sul. Ela tinha
85 anos e deixou enlutados três
filhos, nora, genro, netos, bisnetos,
irmão, irmãs, e demais parentes
e aITÚgOS. O sepultamento foi
realizado domingo, noCemitério da
VIlaRau.
• ANTONIO DA SILVA

morreu sábado, dia 14, em

Jaraguá do Sul. Ele tinha 78
anos e deixou enlutados esposa,
filhos, netos, bisnetos, irmãos,
e demais parentes e aITÚgOS.
O sepultamento foi realizado
domingo, no CemitérioMunicipal
do Centro.
• LUCI SCHNAIDER

JANESCH morreu na

quinta-feira passa�, dia 13, em

Massaranduba. Ela tinha 84 anos
e deixou enlutados filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, cunhados,
cunhadas e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério do Bairro

Guarani-açu.
• GUERINO VACARO
morreu na quinta-feira, dia
13, em Guaramirim. Tinha
80 anos de idade e deixou
enlutados esposa, duas filhas,
netos, bisnetos, irmãos e

demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no
sábado, dia 14, no Cemitério

Municipal de Guaramirim.

lOTERIAS.
QUINA
SORTEIO N' 3292
28 ,51 - 55 - 69 - 73

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1211
Primeiro Sorteio
09 - 12 - 19 - 21 . 30 - 38
Segundo Sorteio
05 - 07 - 14 - 23 . 35 . 36
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Patricia Moraes

Fujama apresenta projeto na Câmara
Presidente da Fujama, Leocádio Ne

ves, apresentou ontem, durante a

sessão da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul, projeto que preten
de criar, nas proximidades da Arena,
um local para que as pessoas depo
sitem os materiais que não querem
mais ter em casa, como móveis ve

lhos e eletrodomésticos inutilizados,
além de produtos com risco' de con

taminação. Segundo ele, o custo deve

TREreabre
processo

Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina julgou procedente
o pedido feito pela coligação O
Trabalho Continua e ordenou a

reabertura do processo que pede
a 'cassação do prefeito de Gua
ramirim, Lauro Frôhlich (PSD),
por suspeita de compra de votos.
A denúncia havia sido arquivada
pela justiça local sem que as tes
temunhas fossem ouvidas, o que
terá que ser feito agora. Depois, a
decisão caberá ao TRE.

Táxi
O direito de explorar o serviço.

de táxi, urna concessão pública das
Prefeituras, pode ser transferido
de pai para filho. É o que diz o tex
to da Medida Provisória 615/13;
aprovada pela Câmara . dos De

putados. A titularidade vale pelo
período em .que a concessão esti
ver vigorando. O tema vem sendo
debatido em Jaraguá do Sul.

DiaDno STF
Celso de Mello desempatará

hoje o julgamento do mensalão,
decidindo se os embargos infrin
gentes serão ou não aceitos. Du
rante o processo, Mello qualificou
duramente o crime como "o mais

. vergonhoso da história do país,
pois urn grupo de delinquentes

.

degradou a atividade política em

ações criminosas". E agora?

nuca de cadeira
De diretor, DenilsonWeiss foi

promovido a secretário de Admi
nistração da Prefeitura de Guara
mirim. Já a ex-titular, Rosangela
Kuszkowski,virou diretora. Segundo
Lauro Frõhlich, a trocanahierarquia
foi solicitadapela ex-secretária,

girar em torno de R$ 200 mil para armazenado nenhum tipo de lixo or

implantação. Aos que reclamam do gânico. A estrutura é necessária para
impacto que a estrutura terá, por .

dar fim aos depósitos irregulares que
ficar perto da Arena, Leocádio ex- se espalham pela cidade. Esses sim
plicou que haverá barreiras para deveriam preocupar a todos, pois
impedir a poluição visual. Mesmo surgem do dia para a noite, sem ne

que a questão venha gerar algumas nhum controle. Para acabar com: esta
reclamações, como previram ontem realidade, o Poder Público precisa
alguns vereadores, principalmen- mesmo apresentar ao cidadão uma
te de quem mora nas proximidades, solução viável. Caso contrário, os li
é preciso esclarecer que 1ft não será xões não vão parar de crescer.

LÚCIOSASSI

� abre i:lS portas
emGuaranúrint

A agência do INSS deGuaramirim começa a atender hoje o público. A unidade foi
inaugurada ontem e vai atender também moradores deMassaranduba. A obra durou
quatro anos para ficar pronta. O investimento foi de R$ 1,2 milhão. Na foto, Khatia Bras,
do INSS de Joinville, Fabiano Zillis; de Florianópolis, e o prefeito Lauro Frôhlich.

Formação Política
AAvevi e Assembleia Legislativa estão com inscrições abertas

para mais urn Curso de Formação Política. A qualificação é gra- .

tuita e terá doze horas aula, nos dias 9, 16; 23 e 30 de outubro, das
19 às 22 h, no IFSC, Campus Jaraguá. Na abertura, o tema será
O Papel do Vereador x O Papel do Prefeito. As demais disciplinas
serão: A importância das Comissões Permanentes; A crise ética
na gestão pública; e A Reforma Política e seus benefícios. Para se

inscrever acesse www.avevi.org.br.

Atrasados ao Issem
Prefeitura de Jaraguá do Sul e d Issem entraram em

acordo em torno das dívidas que o Executivo tem com o

Instituto desde o governo de Durval Vasel. Apartir de janei
ro de 2014, o município repassará à estrutura 420 parcelas
de R$ 170mil, até liquidar omontante de R$ 74milhões em
contribuições que não foram repassadas.

EM FOCO
Projeto de Carlos Chiodini (PMDB), que estende
as bolsas de estudo aos alunos do ensino a

distância, tem causado ciumeira na Assembleia.
Com repercussão em todo Estado, agora tem

gente querendo pegar carona.
.. .. ..

. Dos R$ 1 ,5 bilhão qosos municípios brasileiros
receberam do govemo federal, como resultado

da Marcha dos Prefeitos a Brasília e contrapartida
pela queda dos repasses constitucionais, Járaguá
do Sul ficou com R$ 960 mil, Guaramirimeom 302

mil, e Corupá e Massaranduba com 189 mil.

.. .. ..

A versão final do projeto da área externa do
Arthur Müller deve ser apresentada a Dieter
Janssen na sexta. Segundo Jean Leutprecht,
a intenção é entregar a revitalização de toda a

estrutura em março. Um dos principais pontos do
novo projeto é a am�iação da pista de skate.

.. .. ..

A Câmara autorizou ontem a Prefeitura
. contrair finaciamento de R$ 10 milhões com
o Badesc. Os juros serão pagos pelo Estado.

I
DECONT
CONTABILIDADE

�,��"1
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TRANSTORNO Pedestres e veículos têm de cruzar por áreas ainda em obras

Trânsito na Rua
Carlos Eggert
está complicado
PACIÊNCIA Chuva piorou a situação da via, que está há quatro
meses em obras para a instalação da tubulação pluvial e esgoto

Natália Trentini

Com a chuva que caiu
no começo desta se

mana, a Rua Carlos Eg
gert, no 'bairro Vila Lalau,
ficou coberta de lama e bu
racos. Há cerca de quatro
meses máquinas mexem

no local para melhoria do
sistema de tubulação plu
vial e instalação da rede
de esgoto sanitário. Entre
urna obra e outra, a passa
gem de carros e pedestres
acabou sendo prejudicada.

Todos os dias, a cabe
leireira Rose Brito precisa
passar por urn trecho aci
dentado para abrir o salão
de beleza, do qual é pro
prietária. "Está na hora de
terminar essa obra. Sema
na passada era urn pó insu
portável, é horrível passar al

pé por aqui", comentou.
Os comerciantes tam

bém notaram uma dimi

nuição no movimento, que
atribuem às condições da
rua. O vendedor de uma

loja de películas, Willian
Pereira, afirmou que as

vendas caíram considera
velmente desde a primeira
interdição do trânsito.

Apesar de sentir a mes
ma dificuldade, o vende
dor Kulhian Engelmann
destacou a importância da
melhoria e a necessidade
de compreensão nesse mo

mento. "A gente já precisou
lavar a fachada da loja urnas
quatro vezes por causa da
lama e vamos ter que lavar
outra vez, isso restringe a

passagem dos clientes, mas
a gente entende como jara
guaenses que é necessário

trabalhar na cidade", disse.
Durante a manhã de

ontem, os setores respon
sáveis pelas duas partes da
obra, o Serviço Municipal
Autônomo de Água e Esgo
to (Samae) e Secretaria de
Obras jogaram pó de brita
e macadame no local para
manter temporariamente
a condição de passagem. A
chuva foi apontada como

fator que prejudicou a ma

nutenção prevista.
A recomposição da paví

mentação deve ser feita as

sim que o clima se manter

estável, afirmou o diretor
de obras da Samae, Marcus
Alessí. Como foi mexido em
urna grande área, será exe

cutado o recape total em

quase toda extensão. Não
há prazo de quando os ser

viços serão finalizados.

do ano, urna equipe faz o

diagnóstico das áreas de la
zer e academias ao ar livre
existentes, é' dimensiona a

demandapornovos espaços.
Em novembro, o estu

do deverá ser apresentado
em um fórum. "O esporte
e lazer como urn todo será
debatido, e a comunidade
terá condições de opinar
e sugerir. Vamos debater
não só implantação, mas a

manutenção para que seja
algo de qualidade", expli
cou o presidente.

Comunidade

Santo Antônio ganha área de lazer
Uma das principais rei

vindicações dos moradores
do bairro SantoAntônio, em
Jaraguá do Sul, está prestes
a ser atendida. A Fundação
MUnicipal de Esportes lan
çou nesta semana urna licita
ção para compra de material
para finalizar a construção
de urn campo de futebol.

Segundo o vice-pre
sidente da associação de
moradores, Noel Ferreira
de Souza, há quatro anos a

comunidade perdeu a área
de lazer quando o antigo es

paço precisou ser ocupado
por urna escola municipal.
Desde então, começaram os

pedidos para que urn novo

espaço fosse criado.
''Temos uns 10 mil ha

bitantes no bairro, preci
samos de urn local assim.
São muitas crianças na rua,
jovens sem ter o que fazer.
A associação também pre
cisa ter onde fazer urn cam

peonato ou ação nos fins de

semana" comentou.
As empresas têm até o

próximo dia 26 para cadas
trar as propostas. O valor
estimado para aquisição dos
materiais é de R$ 136,4 mil.
"O foco principal é terminar
essa área, 95% da licitação é

para isso, e o restante, itens
como tubos e areia, são para
pequenas manutenções",
explicou o presidente da

fundação, Jean Leutprecht.
A construção do campo

começou no início do ano,
mas foi interrompida pela
falta de material. Também
será discutida hoje em

reunião com a Fundação
'

Jaraguaense de Meio Am
biente (Fujama) a necessi
dade do corte de algumas
árvores no local.

Segundo Leutprecht,
encontrar espaços públicos
com tamanhos suficientes
para atender as necessida-
des da comunidade tem sido
um desafio. Desde o início

Vamos debater não só

implantação, mas a

manutenção para que
. seja algo de qualidade.
Jean leutprecht,
presidente da

Fundação Municipal
de Esportes

VOCÊ JA FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO. AGORA,
FORMALIZE O SUCESSO.

OFICINA SEI
PLANEJAR
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se discute política
.. '

cooperativista
Ge:ente da Organ�za

çao das Cooperativas
de Santa Catarina (Ocesc)
e diretor de cooperativis
mo e agronegócio da Se
cretaria da Agricultura,
Paulo Von Dokonal (foto)
afirma que o projeto em

discussão na Assembleia
Legislativa para que o Es
tado defina sua política
para o setor precisa sepa
rar o joio do trigo. Con
vidado pela Acijs e Apevi
para falar sobre o tema na

reunião das duas entida
des na segunda-feira, disse
que o Brasil ainda está dis
tante de alcançar projeção
no sistema cooperativista

Setormovimenta
R$ 17 bilhões

Em Santa Catarina
existem 259 cooperativas
ligadas à Ocesc. São 10 mi
lhões de cooperados e uma

receita de R$ 17,33 bi
lhões. É um desempenho
pequeno considerando o

panorama mundial repre
sentado por 763.754 coo

perativas, que movimen
tam 727.549 milhões de

mundial. Segundo ele, há
problemas sérios de gestão
que precisam ser corrigi
dos. "Há pessoas sérias,
mas existe uma atividade
perniciosa em que poucos
ganham em detrimento da
maioria dos associados,
sem prestar contas a nin

guém", afirma. Entende
que o projeto na AL não

pode ter viés ideológico,
mas a regularização da
atividade. Segundo ele, a
Ocesc não abre mão de ser
a entidade representativa
do setor, mas só aceita
rá novas cooperativas no

quadro desde que cum

pram as questões legais.

pessoas (16% da popula
ção do planeta). No mapa
mundi do cooperativismo,
a Ásia é campeã com 63%
das cooperativas, seguida
da Europa com 27%, das
Américas com 6% e da
África, com 4% dos negó
cios. No Brasil são 6.586 .

cooperativas. Há muito
terreno para avançar.

Missões internacionais

.-

COIIl organização da

Fundação Empreender, a
Facisc realiza mais duas
rmssoes internacionais,
uma para Dubai e outra
a Frankfurt. Entre 21 de
novembro e 10 de dezem
bro, a comitiva visita a

maior feira de construção
civil do mundo, Big Five,
realizada nos Emirados
Árabes. Já na Alemanha,

os catarinenses vão à Eu
roMold, líder mundial
no comércio de moldes e

ferramentas, entre 10 e

. 9 de dezembro. Empre
sas interessadas podem
obter informações pelo
telefone (47) 3027-7000
(para Dubai) e pelos te
lefones (47) 3461-3364
e (47) 9176-5919 (para a

Alemanha).'

rr_1IICASS USlIIt!J CORRETORA D'E SEGUROS

Você" tranquilo ..

(47) 3370-0212

Ronaldo -Corrêa

QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2013ERCADO
FIÁVIOUETA

íNDICE PERíODO
SElIC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,04% 17.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA +0,84% 17.SETEMBRO.2013
NASDAQ +0.75% 17.SETEMBRO.2013
AÇÕES PETR4 18,53 +0,43%

VALE5 33,98 ·0.30%
BVMF3 12,86 +0.47%

POUPANÇA 0,4828 18.SETEMBRO.2013

, COMMOOlTIES
PETRÓLEO • BRENT ·1,6% US$ 111,010
OURO +0,01%. US$1311,050

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2580 2,2595 -1,01%
DÓLAR TUR. 2,1800 . 2,3200 -3,33%
EURO 3,0143 3,0153 -1,06%
LIBRA 3,5865 3,5884 ·1,22%

Crescimento, mesmo na crise
Realizado pelas revistas Ama

nhã e PwC, o ranking das 500
maiores empresas da região Sul di
vulgado nesta semana mostra que
as companhias cresceram em recei
ta bruta, patrimônio e lucro líquido
em 2012, mesmo com cenários que
se apresentavam desfavoráveis.
No total, as maiores companhias
da região obtiveram, juntas" uma

"Concorrência"
boa ria saúde...

É saudável, para usar o termo
mais apropriado, quandouma cidade
conta com bem montadas estruturas
de atendimento médico-hospitalar.
Jaraguá dá exemplos com o São José
e o Jaraguá que, embora adminis
tradas por entidades privadas, ofe
recemmais de 80% de atendimento
a pacientes assistidos pelo Sistema
Único de Saúde, e com o Pronto
Atendimento da Unimed que, fu
turamente será ampliado para uma
unidade hospitalar. O presidente
da cooperativa médica, GermanM.
N. Jimenez, pontuou com clareza na
plenária daAcijs eApevi, na segunda
feira, os objetivos de conjugação de
esforços. Há �paçQ para todos e na

saúde quanto mais opções, melhor.
Nos primeiros 30 dias, mais de 1.300
pessoas ligadas ao plano de saúde
passaram pelo local.

..•que não pode
gerar.comodismo

Os investimentos privados (no
caso, da Unimed) e a participa
ção da comunidade (no caso dos
hospitais São José e Jaraguá), en

tretanto, não podem criar a aco

modação do Poder Público. Ao
contrário, deve ser estímulador, Os
governos precisam fazer a sua par
te, não só estruturando a rede bási
ca, mas auxiliando projetos sérios.

lhões) e CEEE (perdas .de R$ 438,9 Os dois hospitais de Jaraguá têm
milhões). Para completar, o endi- garantido um atendimento de qua-
vidamento também cresceu, com o lidade, usando criatividade na busca
índice médio indo parar em 53,9% deajuda.Acidadeeregiãocumprem
do ativo total. Mas, no geral, os re- religiosamente suas obrigações no

veses influíram pouco no andar das bolo da arrecadação de tributos. Nes-
grandes empresas da região sul,

.

. te aspecto, vale pontuar como justa
que ostentaram um crescimento a reivindicação feita à secretária da
médio de 12,1% no Valor Pondera- Saúde Tânia Eberhardt no encontro
do de Grandeza (VPG), o principal com empresários na segunda-feira
indicador do ranking. em visita aos dois hospitais.

receita bruta de R$509,3 bilhões,
o que representa um crescimento
de 13,1% - semelhante ao do ano

anterior (13,8%), quando o PIB
brasileiro subiu 2,7%. No mesmo

período, a soma dos patrimônios'
líquidos atingiu R$ 245,4 bilhões,
alta de 10,6% sobre 2011. Já os lu
cros inflaram 8,8% e alcançaram a

marca de R$ 30,7 bilhões.

Rentabilidade foimenor
Mesmo com bom desempenho

de receita, patrimônio e no lucro
líquido, o indicador mostra que
houve queda nas margens de ren

tabilidade, com média recuando
de 8,5% para 4,9% da receita lí
quida. Os prejuízos se expandiram
em R$ 1 bilhão, engrossados pelo
mau desempenho de algumas com
panhias do setor de energia, comoI I. 'C" 1'" II '( 1111,1 II ",I" k$ 8

•

a e esc peruas oe K 25,4 rm-
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Ator premiado apresentamonólogo
A Rede Sesc de Teatros traz à Jaraguá do Sul o

espetáculo"A Descoberta das Américas", com o ator

Júlio Adrião. Na peça, o personagem "malandro" J0-
han Padan narra as averituras vividas após embar
car numa caravela de Cristovão Colombo, em 1492.

Com texto original de Dario Fo - Prêmio Nobel de
Literatura - e direção de Alessandra Vannucci, "A
Descoberta das Américas" rendeu o Prêmio Shell de
MelhorAtor àAdrião. O espetáculo acontece hoje, às
20h, no Teatro Sesc com entrada gratuita.

oCORREIO DO PO\() QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2013

Diários de bicicleta
Bárbara Elice

U�a bicicleta: 747 dias,
cmco continentes e

muitos diários escritos à
mão. Foi nesse contexto

que nasceu o novo livro
do jaraguaense Charles
Zimmermann, 39 anos.

Em mais de 300 páginas,
o autor. narra, com textos

e fotografias, a sua volta ao

mundo, as peculiaridades
das culturas e as pessoas
que conheceu. O lança
mento deve acontecer no

final deste ano.
Intitulado ''Travessia'',

o livro enfoca na relação do
autor com o cotidiano das

pessoas e dos lugares visi
tados. Entre 2009 e 2012

foram percorridos 32 mil

quilômetros, nem sempre
sobre duas rodas.

A ideia de usar a bi

cicleta, segundo o autor,
permitiu interagir com os

lugares mais profunda
mente. "Eu viajava na mes
ma velocidade das pessoas.
Dava tempo delas me di
zerem olá ou me convidar

para tomar um café, prin
cipalmente em trechos de

agricultura", lembra.
O ponto de partida foi

na Nova Zelândia. As subi
das, descidas e as nevascas

daquele país tornaram o

início da jornada a etapa
mais difícil. Após a Oce-

CULTURA Jaraguaense
Charles Zimmermann
com Sadhus, no Nepal

ania, o autor passou pela
Ásia, África, Europa, Amé
rica Central e América do
Sul. Visitou países como

Tailândia, Vietnã, Egito,
Síria, Turquia, Romênia,
Panamá, Peru e Uruguai.
"O meu lugãr favorito é
a Índia. E uma coisa que
quero transmitir nesse li
vro é que eu sou o estranho

naquele mundo. Porque
esses tipos livros, intitu
lados de viagem; parecem
transmitir que os outros

são os estranhos", diz.
Dormir não foi a maior

preocupação de Zimmer
mann. Ele alternava as noi
tes em hotéis mais baratos,
numa barraca ou em casas

de família e se alimentava
de produtos locais. Contu
do, planejar o orçamento
e pesquisar sobre a cul
tura dos países foi indis

pensável. "Tem os gestos,
comportamentos e símbo
los que eram importantes
saber antes de chegar aos
lugares. Cada um tem seu

oi, obrigado e desculpe;
as palavras-chave. Mas fiz
muita mímica e desenhos",
conta o autor, que domina
o inglês e o "portunhol".

Antes de embarcar, o

viajante pedalava cerca de
90 quilômetros, quatro ve

zes por semana, para ga
nhar resistência. Durante
a viagem, ele carregava o

"armário" na bicicleta, com
os objetos pessoais e uma
barraca. "Descobri que a

gente consegue andar de
bicicleta, carregando tudo o

que tem na vida, e ser feliz
tendomuito pouco", pensa.

Prêmio
O projeto da publicação

venceu em primeiro lugar
no Prêmio Elisabete An
derle de Estímulo à Cultu
ra, do Governo do Estado,
na área de letras. A classifi
cação foi anunciada no iní
cio deste mês pela Funda
ção Catarinense de Cultura.
Ele receberá R$ 30 mil.

Atualmente, o livro está
em fase de conclusão. Nos
próximos meses, o autor
vai lapidá-lo para lançar
até dezembro pela Design
Editora.

Como contrapartida,
Zimmermann pretende dis
tribuir cerca de mil exem

plares em escolas de dife
rentes cidades do Estado.
Ainda serão definidas quais
as instituições que recebe
rão a visita do autor.

Outro projeto está pro
gramado para dezembro e

janeiro de 2014. Neste, ele
visitará as Ilhas Andaman
e Bangladesh, na Ásia,
para compor um livro de
fotografias. O lançamento
está previsto para o ano

que vem.

FOTOS ARQUNO PESSOAL

EIRO LUGAR

Publicação do escritor
.Charles Zimmermann é

contemplada no Prêmio

Elisabete Anderle de
Estímulo à Cultura

Aprenda
•

a negociar.
Curso Negociações Eficazes
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Aniversariantes

Eu durmo quando O trem acorda

And� muito nos trilhos

pode ser perigoso
porque nos tira a liberdade.
Nunca fui muito disso,
de querer seguir os tais
trilhos. Estava cansada,

- muito cansada. Dormi

sem pensar em nada. A
luz do poste me acertava

em cheio no rosto, mas
ela só acendia nos sonhos,
se é que eles existiram

naquela noite. A cama

ainda não havia: chegado
e por algum tempo iria

.

dormir no colchão, no'
chão. Na verdade nem a

havia, comprado ainda,
a cama, A casa estava

nua. Um lugar sem alma e sem roupas. O

colchão não tinha lençol e podia sentir suas
nuances frias em contato com meu corpo.

,

Caixas ficaram espalhadas pelo chão e a

arrumação iria continuar no dia seguinte.
Cheguei num dia de calor intenso, com

corpos confeitados por gotas de suor.
a silêncio da rua era cortado, minuto a

minuto, por carros que atravessavam o

asfalto em alta velocidade. Assim é até

os dias de hoje. Ainda era de madrugada,
quando aconteceu. Parecia uma grande
explosão, um terremoto, uma queda do
céu. Pareciam muitas coisas, juntas ou
separadas, quando acordei assustada e

,

sobressaltada com o estrondo. Coração

disparado. A luz do poste a fuzilar
meus olhos semicerrados. O barulho se

desdobrava sem parar. As paredes tremiam
e o chão ameaçava descer abaixo de si
mesmo. Na semiescuridão, madrugada
mais fresca, puxava o sublençol para
me proteger de uma possível submersão
terrena. Depois de um longo tempo o

silêncio voltou. Não dormi mais e logo o

dia amanheceu. Assim foi durantemuito

tempo. O trem não tinha horário para
passar.
Foi assim minha primeira noite quando
cheguei em Jaraguá do Sul, há 15 anos.

Sem saber, não conhecendo nada da cidade
e recém-chegada para trabalhar, sequer
imaginava que o prédio do apartamento que

aluguei era praticamente
grudado na linha do
trem. Os familiares,
receosos, temiam um

descarrilamento queme
fizesse desaparecer durante
o sono ..Enquanto sonhava
com o dia que o contrato de

aluguel vencesse, o tempo
foi passando.
Um dia me dei conta de

que ele não passava há
dias. Esperei. Esperei.
Nada. O trem havia

desaparecido. Nenhum
barulho. Nem as

tradicionais marteladas
avisando a chegada. Nem
o apito. Cogitei continuar

morando ali. Contei a novidade à família.

Ele silenciou e, na tentativa curiosa de
descobrir o que havia acontecido, certo
dia o mistério se desfez. O trem havia-se

incorporado amim. Ele era eu e eu era ele.

E assim, quando ele passava, não mais o

escutava. Ele andava nos trilhos, fiel a seu
caminho, esteve ali todos os dias, nunca
deixou de passar. Ele não podia perder
tempo com quem o interpretava mal e com
pessoas assim como eu, que o julgavam
errado. Porque ele era só um trem.

Já faz 15 anos que, assim como o trem que
tem seus horários de passar pelos trilhos,
eu tenho os meus e só durmo quando o

trem acorda,

Clique animal

ADOTE FOSTER!

J� sofri a dor do
abandono e agora
procuro alguém
que me ame de
verdade. Sou

dócil, brincalhão
e me dou bem
com crianças
e com outros
cães. Mestiço de

cocker, 1 ano de

idade, vacinado,
vermifugado e

castrado. Contato:
Rute no telefone:
3374-1182

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

.

Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
. IH .,.11 � ",I hn� ,I i ""-

PROCURA-SE! Désapareceu dia 15/9 da Rua Dona

Antônia, Bairro Nova Brasília. Por favor, quem a encontrar,
entre em contato nos telefones 9958-4878 ou 3376-2967 .

18/9

Alexandre Drews

Alvori Drechsler

Anderson R. Costa

Antonio Marcos da Silva

Antonio Zipf
Barbara Victoria

Celia de S. Bastos

Daniela de O. Souza

Diogo W. Zanluca

Dither Bachamann

Eduardo Moura de Magalhães
Fabio Rodrigues Cordeiro
Guilherme Schmit

Guilherme Souza Kauling
IIse Maria Tecilla Stephani
Imar Glatz
Ivo Darem

Jaqueline Weiller

Jessica Gambin

Jose A. Correa

José Roberto André
Juliana Patrício lIíbio

Juliano Janssen

Katiane Mara Lindemann

-Marcos da S. Oliveira

Maria I. dos S. Schneider

Marta Moura de magalhães
Maycon Moraes

Otilia Emendorfer

Patricia Ehnke

Paulo R. Quintino

Rafaele Bruch

Romilda Bervig
Rubia W. Zanluca

Sily_ana de L. Bogo
Silvério Andrezjewscki
Vaimor L. Voltoline

Valtrides H. Lange
Vanderlei Spezia

• Jennifer Tisdale - Atriz

Curiosidade
18 de setembro...

_ ... é o 2610 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 104 para acabar

o ano. 1946 - Sancionada
uma nova Constituição
Brasileira 1999 - Percy
Spencer tem seu nome

incluído noNational
Inventors Hall ofFame

pela invenção do forno de
microondas,

Fonte: WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Móbile traz várias funções
Enquanto bichinhos
giram, uma música toca e

luzes se projetam no teto .

do quarto!
As imagens podem ser

projetadas no toldo do
brinquedo para bebês

.

mais novos, ou no teto

para os bebês maiores.

O móbile da Fisher Price

possui 3 opções de sons
como natureza, clássi
cas canções de ninar ou
batidas do coração e pode
tocar até 20 minutos.

Vendas no site alobebe.
com.br por aproximada
mente R$ 350.

r

Cubo de encaixar
Com buracos nas laterais, o cubo permite que o bebê

escondabrinquedos dentro dele. Por ser grande e macio,
ele também vai adorar sentar e abraçá-lo. Acompanha
quatro animais (pintinho, rato, borboleta e porco) em
formatos geométricos, que fazem barulho de chocalho

ao serem balançados. R$ 140, da Softmel.

Livrinho: A imaginação
além dos passos

O maior desejo da menina era

ter um irmão. Afinal, todas as suas
amigas tinham! O que ela não es

perava é que o seu irmão não viria

da barriga de sua mãe. A surpresa
foi melhor ainda quando, no seu

aniversário de sete anos, ganhou
o presente tão desejado. Ele não

era um bebê e também não podia
andar, mas voava. Voava porque
a sua imaginação visitava lugares
mágicos com fadas, gênios, reis e

rainhas ... E a irmã estava sempre
ao seu lado. Da editoraAutêntica.

, Preço sugerido: R$ 29.

Troninhoou
cadeirinha?

Luvinha oral de
coelhinho
A luva de cuidado oral da MAM foi desenvolvida

para ajudar nos cuidados com a limpeza da gengiva
e dos dentinhos

.

do bebê após a
amamentação.
Com ela a mamãe

consegue atingir
áreas da boca de
difícil acesso para
promover uma

limpe-za mais
completa, além de
distrair o bebê com
a carinha fofa da
luva. Vendas no
site alobebe.com.
br. Valor R$ 24,90.

Monstrinho
divertido
omonstro adorabrincar e veio para aTerra para

ser apertado, agitado e arremessado pelas crianças.
Quanto mais se brinca,mais pirado ele fica: começa
a tremer, dar gargalhadas e emitir barulhos de ou

tro planeta. Você vai querer brincar também! R$
129,99, da DTC. À venda na BMart Brinquedos.

Salada especial
Se você precisa de ajuda para convencer seu filho de

que é importante comer salada, aqui está! São 36 peças.

de plástico, feltro e madeira que reproduzem uma cum

buca, alface, cenoura, tomate, pepino, cebola, azeite e

vinagre. Estimula o tato e a criatividade ao permitir' que
a criança faça as mais variadas combinações. R$ 129, da

Rape para Trenzinho.

O desenvolvimento da criança faz com que ela

avance algumas etapas na vida, por exemplo, a
transição da fralda para o penico é uma delas.

Fabricado em material resistente e em formato
de cadeirinha,
o Troninho
Sentinela Turma

da Mônica da
Elka é perfeito
para facilitar essa
transição. Para
maior higiene, o
urinol removível
facilita a limpeza.
Vendas no site

baby.com.br

A bolamaluca!
É impossível tirar os olhos dessa bola. Não é

para menos. Ela treme, toca música e pisca luzes
de diversas cores. Tudo ao mesmo tempo! É um
brinquedo simples, mas que vai deixar as brinca
deiras tradicionais, como batata-quente, muito
mais divertidas. R$ 39,99, da PBKids.
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BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quarta-feira, dia 18 de
setembro de 2013. Dia dos SÍm
bolos Nacionais. E hoje, repita
comigo, será um dia abençoado!
E vamos à coluna, que será lida
por mais de 30 mil pessoas, fora
os virtuais, que, aliás, não são

poucos. Afinal, a coluna é divulga
da no grande portal oCP, no site
Moa Gonçalves e também está
linkada a mais de seis mil ami

gos no Facebook deste colunista.
Boa leitura e divirta-se com as in

formações! Mas antes, uma frase
pra você refletir: "Sofremosmuito
com o pouco que nos falta e goza
mos pouco o muito que temos".

(William Shakespeare).

Pizza Sadia

460/4409

DOUGlAS CARVALHO/DIVULGAÇÃO

"
Faça o que for

necessário para
ser feliz. Mas

não se esqueça
que a felicidade

é um sentimento

. simples, você
pode encontrá-Ia e

deixá-Ia ir embora

por não perceber
sua simplicidade.

Martha Medeiros

EMBALOS Na
festa Ufe Is a

Loop, Gabriela
Leoni e Ana
Paula Pellin

Niver do Xandi
Hoje o meu camarada, Alexandre Rubini, o Xandi, risca mais

um ano de seu calendário. Ele pontuou 4.4. O brother ainda não
sinalizou a data da festa, mas tudo indica que será na casa de
praia do sogrão, o empresário Plácido Rausis. Cá entre nós, ai
dele se não houver barulho! Como todo mundo sabe, "urubu de
mora, mas canta:". Parabéns! O meu desejo é que você e toda a

sua família sejam plenamente felizes.

Feijoada doMoa
o segundo lote da 13a Feijoada do Moa, no valor de R$ 4Q, per

manecerá até quinta-feira, dia 19. A partir de sexta-feira, dia 20,
começará a ser comercializado o terceiro lote. O valor será R$ 50.
Locais de compra: loja Tevah (Jaraguá Park Shopping), loja A&E
Outlet Chic (fone: 3275-3557), Academia EspaçoMaior e JaimeMo
tos. Reservas de mesa podem ser feitas no 8862-8850

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Amanhã, o empresário boa

geote, Marcos Aurélio Pereira, da
Seguros Garcia, aviona para
Sampa. Vai pegar o visto

americano. Em janeiro, a tiracolo
da prole, curtirá temporada em

Orlando. Bom também.
• • •

Amanhã, mais conhecido como

quinta-feira, rola mais uma

edição da Garage.
. .. ,.

O grande Marcelo, um dos
badalados comunicadores
da 98.5 FM, Radio Espaço

Aberto, em Massaranduba, é o

mais festejado aniversariante
de hoje na cidade. Marcelo
certamente receberá o

carinho de sua constelação
de amigos e principalmente
da esposa, Isolete; dos filhos,
Lucas e Marcela e de sua linda

. enteada, Bruna.

3370-3242

Fiquei sabendo que duas fi

guras aqui da urbe sorriso, que
haviam se preparado para ir ao

Rock in Rio, foram vítimas de um

golpe. Dizem que eles compraram
os ingressos para a abertura do
festival pela internet, mas o site
era falso. Numa hora dessas, só
pedindo uma bem gelada na mesa
12. Por favor, Sr. Bruno, urgente!

Polacos

Pensando bem...

Para criticar está assim, oh... Mas
bem poucos têm a capacidade de fa
zermelhor.

Solito, jamé!
O meu amigo, Rodolfo Marchi,

o poderoso "Comendador", que car
rega consigo o lema: "Solteiro, sim!
Solito, jamé!" está programando a

temporada de verão. A bordo de sua

possante Harley Davidson vai se di
vidir entre a orla de Balneário Piçar
ras e Camboriú. De nada!

Senadinho
Outro senadinho famoso de Ja

raguá do Sul é o do posto Mime.

Quem circula no pátio da-empresa
nos domingos pela manhã pode
esbarrar com vários poderosos.
Entre eles Adernar Duwe, Vicente
Donini, Beto Chiodini, Altevir Fo
gaça e por aí vai... É uma legião de
dinossauros da política e do em

presariado da região.

AAssociação da Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul tam
bém será beneficiada com a 13a Feijoada do Moa. A entidade
deve arrecadar com a festa aproximadamente R$ 5 mil. O va

lor será usado para adquirirmesas para a sede. Bom demais!
VARIEDADES
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� O músico Júnior Lima,
o filho do Xororó, que em

outubro virá para a 13ª

Feijoada do Moa, após a

festa deve ficar mais um dia
cidade. Pretende conhecer
a Rota das Cachoeiras, em
Corupá.

A médica veterinária, Ora.
Daniela Brecht foi a grande
ganhadora da camisa da
CSM/Mannes/Pré-Fábricar.
O sorteio foi realizado
sábado. Quem mandou
e-mail para participar
da promoção continua
concorrendo, combinado?

,.. O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para o ex-craque de
futebol, Maíka Chiodini.
Sabia muito! Dividi váriasBAU\DA Fernanda Oliveira, nos

corredores das baladas da moda

;t"

o melhor loteamehtô de ]araquó do Sul
na Avenida Prefeih:tWaldemar Grubbd

tocetlzeçõo privileqiddo. infroestruturo edmirévet,
sspeços de leaar e culture, oi iodos 00 respeito d
netureze são epanes elquns dos odjetivos que você
encontro no LoteomentoWellness.

Estruture
• Sisteme de Ireternento de Esqoto
• Rede Pluviel
• Rede de ÁqUd Potável
• Pevirnenteçêo com Asfelto
• Rede Elétrico - llumineçêo Público
• Terrenos ellos e plenos
• Excelente Locelizeçêo
• Acederníe do Melhor Idade
• Pleqqround
• Preçe de Convivêncio / Porner
• Pisto de Ceminhede
• Sistsme de Prevençdo de Incêndio
• Árvores Fruhferes
• Áreo Verde - 5.160m2

Empreendimento

DeItA CAI A
Finenciernsnto

CONTE
vezes â "meiuca" com a

fera. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos
os dias. Aquele abraço.

.. Com a pele bronzeada
do sol, uma bela loira,
funcionária de uma repartição
pública, retornou terça-feira
depois de dias de sol e mar

nos Lençóis Maranhenses! A
cor dourada foi o comentário
dos colegas.

O ministro, Celso de
Mello, está fazendo o tipo
"não estou nem aí sobre
o que todos esperam dele
hoje". Depois reclama que
não foi avisado.

,. Celebre as vitórias.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Piadas

Desejo esquisito
Na fila da alfândega, dois amigos começam a puxar papo com um

sujeito que está carregando algumas caixas de uvas.
- O senhor tem um restaurante? - perguntou um dos amigos.
- Não, não! - e olhando para as caixas de uvas: - Ah! O senhor

perguntou por causa das uvas, não é mesmo?
O cara acenou com a cabeça.
- É que a minha mulher está grávida e com desejo de comer uvas

argentinas! Rodei, rodei a cidade inteira e não achei.
- Aí ela ficou me enchendo o saco que o menino ia nascer com

cara de videira etc ... E tal, peguei um avião, fui pra Argentina e estou

voltando agora ...
- Mas o senhor é besta mesmo! - disse o outro amigo. - Isso tudo é

frescura da mulherada.
- Minha mãe, quando estava grávida de mim, teve desejo de comer

disco quebrado. O senhor acha que o meu pai deu? O senhor acha que
o meu pai deu? O senhor acha que o meu pai deu? O senhor acha que
o meu pai deu? O senhor acha que o meu pai deu? O senhor acha que o

meu pai deu?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1

Invocação
doMaI
Harrisville, Estados
Unidos. Um casal (Ron
Livinston e Lili Taylor)
mudapara uma casa nova

ao lado de suas cinco filhas.

Inexplicavelmente, estranhos
acontecimentos começam
a assustar as crianças, o
pai e, principalmente, a
mãe. Preocupada com
algumas manchas que
aparecem em seu corpo
e com uma sequência
de sustos que levou, ela
decide procurarum famoso
casal de investigadores
paranormais (PatrickWilson
eVera Farmiga), mas eles
não aceitam o convite,
acreditando ser somente
mais um engano de pessoas
apavoradas com canos que
fazem barulhos durante a

noite ou coisas do gênero.
Porém, quando eles aceitam
fazer uma visita ao local,
descobrem que algomuito
poderoso e domal reside
ali. Agora, eles precisam
descobrir o que é e o porquê
daquilo tudo acontecendo
com os membros daquela
família. É quando o
passado começa a revelar
uma entidade demoníaca

querendo continuar sua
trajetória de maldades.

• Aviões - 13:10 15:10 .17:1 O 19:10 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us 3D - 21:10 - LEG - Documentário
• Gente Grande 2 - 19:20 21 :30 - LEG - Comédia
• Aviões - 13:30 15:30 17:20 - DUB - Animação
• Jobs - 13:40 19:00 - LEG - Drama
• O Ataque - 16:3021 :40 - LEG - Ação
• Os Estagiários - 17:30 19:50 22:10- LEG - Comédia
• Flores Raras -13:0015:15 - NAC - Drama

'Invocação do Mal- 13:50 16:1518:5021 :20 - LEG - Terror
• Dose Dupla - 20:00 22:05 - LEG - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros -13:2015:40 - 3D-

DUB - Aventura
• Dose Dupla - 17:50 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Aviões -13:2015:3017:40 -.3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us - 3D - 19:45 21 :45 - LEG -

Documentário
• Smurts 2 -13:10 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros - 15:15 17:20 - DUB -

Aventura
• O Ataque - 19:3022:00 - DUB - Ação
• Rush - No Limite da Emoção - 13:40 16:20 19:0021 :30 -

LEG -Ação

Sudoku

2

8

7

6 3 7 8

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada
quadrado de 3x3.
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PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

··Aviões - Animação / Dublado - 92 min - Censura: livre - sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30
• Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Ação - Legendado - 130 min - Censura: 12 Palavras Cruzadas
anos - sessões: 21 h20

ARCOPLEX 2
• Os Smurfs 2 - Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - sessões: 14h30
• Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min - Censura: 12 anos - sessões: 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - sessões: 15h,
17h, 19h, 21h

o
lca
C>
=
-

Q
CI) -

Inverno
termina com

frio no Estado

Tempo estável com predorrúnio
de sol entre nuvens em se,
devido àmassa de ar frio e seco.

Temperatura baixa, com condições
de geada no Planalto Sul.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
,J.jJ

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 17°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

j j'

Q SEXTA
Instável

.I.

120°C MíN:WC
MÁX: 20°C

Nublado

LUAS .,• NOVA
j .I'"

5/9 Chuvoso

.CRESCENTE 12/9 SÁBADO .,CHEIA 19/9 MíN: 17°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 26°C Trovoada

VERTICAIS
1. Ato de conduzir a reboque (barco ou navio) / O ex-piloto 12

inglês de Fórmula um Coulthard, que substituiu Ayrton
Senna após seu acidente fatal 13

2. O economista norte-americano Milton, prêmio Nobel de
1976 / Apelido da atriz e apresentadora da TV brasileira
MarHia

3. (NE) Interjeição designativa de alegria / As iniciais da atriz
Lombardi / Grupo de pessoas que costumam andar jun-
tos

.

4. As letras entre o L do P / Embàrcação miúda robusta, de
duas proas, usada para serviço nos portos, praticagem
e pesca

5. Interjeição que exprime asco, desprezo / Ferramenta de
serralharia com que se fazem roscas machas / Abrevia-
tura de videoteipe

\

6. Os famosos textos de Sérgio Porto, como Stanislaw Ponte

Preta, em que dirigia críticas à ditadura militar / (Bíbl.) O

patriarca Que salvou toda a fauna
7. Suplemento provisório de vencimentos / O símbolo Quími

co do titãnio / A amada de Peri, do romance "O Guarani"
de José de Alencar

8. Chefe de uma casa I (Fig.) Cair em vida desregrada ou

dissoluta
9. Uma obra como "Madame Butterfly" ou "O Barbeiro de

Sevilha" / O compositor e violonista fluminense Raphael
(1962-1995).

•
•
•
• II

.. •
-

II •
• •

•
II
•

,

2

4

7

8

9

10

11

3

5

6

2 3 8 9HORIZONTAIS
1. Caracterizado por Qualidades mais próprias a mulheres do

que a homens
2. (BoI.) Centro do cerne da árvore / (Ingl.) Abreviatura de

uma forma de jazz que faz grande uso de acordes dis
sonantes

3. 8 / Auscultador do aparelho telefônico ou radiorreceptor
4. As vogais de área / (Mús.) A voz de homem adulto mais

alta
5. As iniciais do poeta romântico Gonçalves (1823-1864),

de "Segundos Cantos" / Extremidade por onde se segura
um objeto ou instrumento .

6. Famosa praia da cidade paulista de Santos
7. Submeter a provas crueis e dolorosas
8. Roubo feito com violência
9. Tributo / O dúbnio. para os químicos
10. O segundo grupo do jogo do bicho / Comissão de As

suntos Econômicos
11. Cargo de juiz de direito / O cosmonauta norte-americano

Armstrong, o primeiro homem a pisar o solo da Lua
12. Poderosa multinacional do ramo de computadores / Feito

para cantar
13. Que está na frente ou em primeiro lugar.

5 6 74
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

No sonho de Amélia, o elefante lhe oferece uma concha
com uma pérola. Sonan mostra a Tampa a pérola que encon
trou nas cinzas de Ananda. Mundo discute com Franz ao vê-lo
com Amélia. Manfred finge apoiar Franz em sua decisão de se
casar cornAmélla, Ernest fica furioso ao saber que Franz na

mora uma operária. Manfred revela a Benito que odeia Franz e

que pretende tirar Amélia dele. Ele e Gertrude botam sonífero
no suco de Ernest, impedindo Franz de sair e pedir Amélia em

casamento. Franz aceita que Manfred procure Amélia para ex

plicar sua ausência, sem perceber que é uma cilada. Amélia
diz a Gaia que está grávida.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Maurício se recusa a cumprimentar Fabinho. Simone

conta sua história para Amora. Wilson aconselha Renata
a ficar com Érico. Fabinho se assusta com a semelhança
entre Mayarà e Amora. Brenda chantageia Perácio. Wesley
sugere que Caio arrume uma namorada para deixar Giane
com ciúmes. Damáris não consegue enganar Lucinda com

sua suposta troca de personalidades. Érico vai à casa de
Wilson com Renata e Vinny não gosta. Brunetty vê Damáris
sair pela janela da casa de Lucinda e corre atrás deta. Ben
to ameaça se separar de Amora. Bárbara fica furiosa de ver
Tito em seu lugar no seriado de Vitinho. Damáris forja uma

briga com Gládis para convencer Nice e Mel. Amora oferece
dinheiro para Simone se afastar de sua vida.

• AMOR À VIDA" GLOBO· 21H
Aline manipula César para que ele se separe de Pilar.

Félix critica Pilar por ter perdoado César. Aline convence Cê
sar a ficar com ela. Leila destrata os enfermeiros antes de
ser operada. Lídia pede que Rogério traga uma pessoa dos
Estados Unidos para ajudá-Ia a se vingar de Thales e Leila.
Michel leva Silvia para o consultório de Glauce. Atmo procu
ra Márcia. César conta para Pilar que Aline está grávida e

Saramandaia
, .

Ultimos capítulos: Rochinha descobre o 'safadismo' de Laura e Carlito
Dessa vez a casa 'caiu para Laura (Lívia de Bueno). Como

sempre, a Rosado não consegue resistir aos chamados de
Carlíto (Marcos Pasquim) e é pega no flagra por Rochinha .

(André Frateschi) no quarto do publicitário. Enquanto os

dois estão naquele vai ou não vai, Rochinha passa distraído

que vai ficar com ela. Paloma enfrenta o pai.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H3
Eduarda fica feliz com o término do relacionamento de

Maria Cecílla e Beta. A socialite diz que o tipo de homem para
a filha é alguém que seja rico e aconselha Maria Cecma a de
mitir Beta. A moça diz à mãe .que nunca faria isso e que ela

já cumpriu o combinado, terminar com o rap�z. No orfanato,
furiosa, Carmen pergunta o que aconteceu com a sua boca
no retrato pendurado na sala. Arnegera questiona os órfãos

quem foi o responsável pelo ato de vandalismo. As crianças
não falam nada e a nova diretora promete que todos serão

castigados se o culpado não aparecer. No Café Boutique,
Eduarda encontra por acaso com José Ricardo. O empresário
está sentado à mesa com Cinta. A socialite ignora a moça e se
convida para sentar a mesa. Eduarda fala da sua carreira in

_ternacional como modelo a Cintia. José Ricardo diz que Cintia
também é modelo, mas que está de mudança para o Brasil.

Esperta, Eduarda diz que imagina que a modelo tenha bons
motivos para largar à carreira e fama do exterior. Cintia reve

la que tem que resolver algumas pendências que ficaram no

País. José Ricardo se retira da mesa. No quarto, Mosca, Rafa
e Binho combinam que não irão entregar Vivi para Carmen.

• DONA XEPA - RECORD :... 22H
OS moradores da vila se unem contra a polícia. Rosália

aponta arma para Meg. Feliciano conversa com Pérola, que
está desacordada. Tairone é frio com Alda e a deixa assusta
da. Édison e Rick entram em confronto com os poílclals. Rasá·
lia entrega a arma para Meg. Feliciano distrata Júlio César. Be
atriz e Vitor Hu,go conversam sobre Rosália, Dagmara chega
na Vila do Antigo'Bonde para visitar seu filho Robério. Dafne
se veste novamente de mulher tutti-frutti para defender a fei
ra, Dagrnara fica incomodada com o decote de Geni. Lis tenta
acalmar Édison e o beija. Inocência e Dafne brigam diante dé

. fotógrafos e jornalistas. Beatriz e Vitor Hugo conversam sobre
Rosália. Beatriz fica espantada com o comportamerito de Ro
sália. Alda vai até o atelier de Catherine. Lis diz a Édison que
Esmeraldino chantageià Meg. Robério leva Dafne pa-ra casa e
avisa que sua mãe chegou. '

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Justus e namorada
saem da toca

Agora que Ticiane Pinheiro não mais 'está
debaixo de sua asa, parece que Roberto Jus
tus se sentiu mais à vontade para passear por
aí com a nova namorada, Ana Paula Siebert, O
empresário e a ex-participante de "O Aprendiz"
tiveram um fim de semana agitado. Provavel
mente com o aval do amado, Ana Paula postou'
neste domingo, dia 15, fotos em que os dois

aparecem em trajes de gala em um casamento
celebrado em Santa Catarina no sábado, 14. No
dia seguinte, os dois foram ao showde Beyoncé,

Britney engorda a
.conta bancária

Não que Britney Spears precise muito,
mas sua conta bancária ganhará um reforço
e tanto a partir da próxima primavera. Serão
aproximadamente US$ 15 milhões para uma
série de48 shows em Las Vegas, nos Esta
dos Unidos. O contrato com os cassinos é de
US$ 310 mil-por apresentação. Britney Spe
ars ainda ficará com 60% do valor arrecada
do em bilheteria pelo Planet Hollywood. O
acordo da loirinha, no entando, apenas che
ga perto domontante que Celine Dion assinou
para ganhar recentemente. Serão US$ 476mil
por show e cerca de 70 apresentações durante
apenas um ano.

pelo corredor, mas não sem antes ouvir as baixarias de Car
lito. O médico entra no quarto enlouquecido e mandá Carli
to soltar Laura imediatamente. Confrontado, o protegido de
Zico Rosado (José Mayer) não deixa barato e revela que foi

por sua causa que Laura o abandonou no altar.

=Áries
... 20/3a19/4-Fogo

. . Atenção com pessoas que que-
rem puxar seu tapete no campo pro
fissional: cuidado com falsos amigos.
Procure dar conta das suas tarefas
sem a ajuda dos demais. Retomar
algo que estava parado será produ-

. tivo. À noite, um pouco de aventura

pode animar o romance. Cor: vinho.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

É hora de correr atrás dos so

nhos, mesmo que eles pareçam dis
tantes. A manhã promete ser pro
dutiva: mostre que é confiável. Você
terá facilidade para se concentrar. À
noite, seu bom humor pode ser um

tnrnfo na paquera. Mostre que con

fia na sua cara-metade. Cor: azul.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Concentre-se no trabalho: será
mais fácil dar conta de tarefas que
exijam responsabilidade.Ànoite, vai
sermais fácil se aproximar de quem
deseja principalmente se 'agir com
bom humor. No campo amoroso,
mostre ao seu par que confia no sen

timento de vocês. Cor: bege.

nESCOrpião23/10a21/11-Água
Não tente apressar os aconte-

'

cimentos. O astral revela tensão no

ambiente de traballio, devendo evi

tarse envolver em discussões. Quem
trabalha por conta própria terá um
dia mais dinâmico. No amor, o diá-

10�0 será fundamental. Boa sorte em
uma reconciliação. Cor: bege.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Hoje, você terá que dividir a

atenção entre o' trabalho e a família.
O dia começa com boas energias,
principalmente se deixou algum
projeto de lado. Ànoite, saia da roti
na com quem ama. Se usar seu bom

humor, vai ser mais fácil encantar

quem deseja conquistar. Cor: lilás.

Capricórnio
22/12a20/1- Thrra

Além de estar mais comunicati

vo, você vai se entender melhor com
os superiores. Mostre que é respon
sávél e trabalha duro!Ànoite, sair da
rotina vai l!iudar a espantar amono
tonia do romance. Um programa di
ferente tambémpode aumentar suas
chances na paquera. Cor: laranja.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Aproveite as energias positivas
.para correr atrás dos seus interesses.
Um projeto que estava parado pode
ser retomado. À noite, a vontade de
se aventurar pode falar mais alto. Se
já encontrou um amor, aposte num

programa diferente. Na paquera, in
vista no bom humor. Cor: verde.

�Peixes
�

,

19/2 a 19/3 - Terra '

Logo cedo, você não terá dificul
dade para assumir novos compro
missos: mostre que é responsável e
tem bom-senso. À noite, não terá do,
que reclamar! Saia da mesmice com

quem ama e vai esquentar a paixão.
Napaquera, éhora de ser confiante e ,

dar o primeiro passo. Cor: bege.

Gêmeos
21/5a 20/6-Ar

Contará com a proteção das es

trelaspelamanhã.Aproveitepara re
tomar um projeto que estava parado
e mostre que dá conta de suas obri

gações. Nos assuntos do coração,
pode se sentir dividido (a) entre o

desejo dedarum passomais sério e a
vontade de sair da rotina. Cor: roxo.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

Se está pensando em pedir um
aumento, estamanhã será um ótimo
momento para conversar com seus

superiores. Aproveite as boas ener
gias do diapara dar conta das tarefas
mais chatas.Ànoite, saia da mesmi
ce e coloqueumpoucomais de aven
tura no seu romance. Cor: creme.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Na parte da amanhã, concentre
se em tarefas que podem ser feitas
individualmente. Mas não baixe a

guarda nem confie demais nos ou

tros.Ànoite, o desejo de se aventurar
e uma dose de ousadia vão favorecer
a paquera. A paixão vai marcar esta
noite: curta quemama. Cor: creme.

:. Virgem
,,\ 23/8 a 22/9 - Terra

:.1,. Trabalhe em grupo, Você estará
mais determinado (a) e, agindo com
tanta disciplina, dará conta de todas
as tarefas ainda na parte da manhã.
À noite, o bom humor e sua confían

ça no relacionamento vão temperar
os momentos a dois. Na paquera, dê
o primeiro passo! Cor: verde.
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Memórias
do ,Vale
Silvia Kita

Historiadora

Imposto de licença
para Jogos e diversões

Todos os divertimentos regulamentados tinham
que obter junto à prefeitura autorização para fim
cionar: cinema, bailes públicos, parque, circo, car
reira de cavalo, entre outros. No ano de 1941, os re

gistros mostram que ocorreram 97 bailes públicos
j em diversas sociedades de atiradores e salões como

de Jorge Buhr, Waldemar Rau, João Müller e Har

twig Radünz, além de sete projeções de cinema PQf
José Juhanelli, três de circos e cinco licenças para
parque de diversões. No ano seguinte, vemos que
as corridas de cavalo também foram inclusas neste

, imposto,.havendo segundo os·registros,!l eventos.
!

Os Parques Teatros também estiveram mais pre
sentes na diversão dos jaraguaenses, quando se

apresentaram cinco vezes no município.

>{
.

1

Relatório para o

Secretário de Saúde
Em 1971, o diretor geral do Depto. Autô

nomo de Saúde Pública, Genovêncio Mattos

Neto, solicitou dados sobre a saúde em Jara

guá do Sul, sendo respondido que havia no

município uma população de 30-415 habitan
tes (urbana: 14.865 hab.j rural: 15.550 hab.).
Alémdos doishospitais, um laboratório e cinco

farmácias foram citados os profissionais:
• Médicos: Alexandre Otsa, Evaldo Rie

del, Paulo �iems, João Biron, Erich Kauf

mann, Waldomiro Mazurechen, José Emílio
Z. Montano.• Dentistas: Orlando B. da Sil

va, Alfredo Guenther, Osni Cubas D"Aquino,
Guido Fischer, Arnaldo Schulz, Guido Gascho
e Guido Kaufrnann. • Protéticos: Germano

Behrens, Mario Nicolini.• Farmacêuticos:
Aroldo Schulz, Elizaldo Leutprecht

ACERVO ARQUNO HISTORICO

Vincenzo
Peruggia e iI
Furto della
Gioconda!!

Era originario di Trezzino, fra
zione di Dumenza, un paese del
nord della provincia di Varese, vici
no al confine con la Svizzera. n pa
dre Giacomo era muratore mentre

la madre Celeste si occupava dei
lavori domestici e dei cinque figli:
quattro maschi e una femmina. Ap
preso in giovane età il mestiere di
imbianchino e verniciatore, segui
per lavoro il padre a Lione ne11897.
Essendo di costituzione gracile nel

1901 venne riformato dal servizio di
leva e nel1907 si trásferi in cerca di .

lavoro a Parigi, percorso già com

piuto da altri emigranti italiani. Qui
si ammalõ di saturnismo, malattia
dovuta all'intossicazione da piom- .

bo, metallo contenuto nelle vernici
utilizzate dagli imbianchini. Vista

la lontananza dall'Italia egli tenne
contatti epistolari con Ia famiglia
alla quale inviava saltuariamente

modiche somme di denaro. As

sunto dalla ditta del signor Gobier,
venne mandato con altri operai al
Museo del Louvre con il compito di
pulire quadri e ricoprirli con cristalli
e compi il suo furto la mattina del .

21 agosto 1911. n 5 giugno de11914
venne processato dal Tribunale di

Firenze, fu riconosciuto colpevole
con le attenuanti e condannato a un
anno e quindici giorni di prigione
per furto aggravato. Questa pena fu
ridotta inappello il zçluglio a 7mesi
e 8 giorni di reclusione. Scarcerato,
Peruggia partecipõ alla Prima guer
ra mondiale e, dopo Caporetto, fini
in un campo di prigionia austriaco.
Terminata la guerra, 'il 26 ottobre
del 1921 si sposõ conAnnunciata di
quindici anni piú giovane. Torno in
Francia utilizzando un espediente:
sui documenti per l'espatrio sostitui
Vrncenzo con Pietro, suo secondo
nome. Si stabili a Saint-Maur-des

Fossés, periferia di Parigi dove nel

1924 nacque la sua unica figlia, Ce
lestina, che ricordava come in paese
da piccola la chiamassero "Giocon

dina", deceduta nel marzo 2011.

Vincenzo Peruggia mori 1'8 ottobre
del 1925 a Saint-Maur-des-Fossés a

causa di un infarto .

. La scoperta dei furto
n furto avvenne verso 1e

sette del mattino di lunedi 21

agosto 1911, giorno di chiusu
ra deI Louvre. Peruggia entro
nel museo attraverso la porta
JeanGoujon usata di frequen
te dagli operai e si diresse al
Salon Carré senza che alcuna

persona si accorgesse della
sua presenza. Dopo aver stac
cato il quadro dalla parete, si
diresse verso-la scaletta della

Sala dei Sept Maítre liberan

dosi della cornice e del vetro.
Giunto in un cortile inter
no poco frequentato si servi
della giacca che indossava per
avvolgere il quadro. Uscito

dal museo senza essere fer

mato, sali sul primo autobus,
ma si accorse di aver sbaglia
to direzione e cosi scese e si

fece riportare a casa da una

vettura, precisamente in rue

de 1'Hopital Saint Louis dove

nascose la Gioconda. Doven
do tornare allavoro per giusti
ficare il ritardo disse di essersi
ubriacato il giorno precedente
e di soffrirne ancora le conse

guenze. Poiché la stanza nella

quale viveva eramolto umida,
temendo che l'opera -potesse
danneggiarsi, Vrncenzo la affi
do al compatriota Vrncenzo

Lancellotti, che abitava nello
stesso stabile. Trascorso un

mese, dopo .

aver realizzato

una cassa in legno nella quale
custodire il dipinto, lo riprese
e lo tenne con sé.

Nell'autunno del 1913 il
collezionista d'arte fiorentino
Alfredo Geri decise di orga
nizzare una mostra nella sua

galleria chiedendo ai priva
ti, tramite un annuncio sui

giornali, di prestargli alcune
opere. Egli ricevette da Parigi
una lettera nella quale veniva
proposta la vendita della Gio
conda a patto che il capolavo
ro tornasse in ltalia e fosse li
custodito. La lettera inviata da
Vincenzo Peruggia era firmata
dal fittizio Monsier Léonard
V. Consigliatosi con Giovanni

Poggi, direttore della Regia
Galleria di Firenze, Geri fis
sô un incontro con Monsieur

Léonard 1'11 Dicembre 1913
in un albergo di Milano. Si

.

presento con il direttore della

galleria che dopo aver visto il

quadro lo prese in custodia

per esaminarlo, Vrncenzo Pe

ruggia fu aiTestato il giorno
seguente dai carabinieri che
lo prelevarono dalla stanza di

albergo, quando affermó di
aver compiuto il furto per pa
triottismo in quanto la visione
su un opuscolo del Louvre di

quadri italiani portati in Fran
cia da Napoleone I gli provoco
un senso di vendetta.

•
Vincenzo Peruggia... Ladrão ou Herói?
Em 1911, um italiano decidefazer vingança contraNapoleão I, emfunção dos saques ocorridos durante as guerras,

roubando uma obra de arte italiano doMuseu doLouvre emParis. Comomágica, ele rouba o quadromais valioso da obra
de LeonardoDa Vinci "AMonalisa", ApósJulgado é libertÇ{qq/!, ffZF,ebe 4500 liras de um grupo de estudantes qlf� o apoiavaTli
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Situação do hospital é discutida
DíVIDA Diretoria

da entidade que
administra a unidade

de Guaramirim se

reúne com o prefeito

"
serva feita nos últimos dois
anos, de R$ 500 mil, já tenha
sido usada para saldar com

promissos financeiros, a dí
vida ainda é administrável,
mesmo que os repasses do

município não sejam integrais.
"Só não há como manter to

dos os serviços oferecidos hoje
com o repasse de R$ 300 mil,
como queroprefeito, contra os
atuais R$ 630 mil (já incluída
a correção anual com base no
INPC)", disseMarmentini.

APrefeitura pretende fazer
um corte da verba encami
nhada ao hospital para atingir
a meta de economia de R$ 6
milhões do atual orçamento
até dezembro. Na sexta-feira

passada, o assunto foi parar
na Promotoria Pública domu

nicípio depois que o Conselho

Municipal de Saúde deliberou

pela manutenção de todos os

serviços prestados atualmen
te pelo hospital e pela rede de

postosmunicipais de saúde.

Preocupação com falência
já custa R$ 30mil", disse.
Afolha de salários dos 145
funcionários soma R$.
344.634mil.

Com o pagamento de

i.ztz/médias de plan
tões no pronto socorro

com clínicos, pediatras e

equipe de enfermagem,
são mais R$ 136.360 mil.
Na semana passadaMar
mentini esteve na Câma
ra de Vereadores onde fez
um relato das receitas e

despesas dos últimos seis
meses. "Mais de 90% dos
atendimentos são feitos

pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), com uma

receita mensal de R$ 16
mil em média, o que nos

obriga a correr atrás de
convênios e procedimen
tos particulares para c0-

brir o déficit de R$ 204
mil/mês", revelou.

O diretor do Hospi
tal Padre Mathias Stein,
Cláudio Marmentini,

l

disse que não depende
da direção local da uni
dade qualquer decisão
sobre um novo contrato

com a Prefeitura e a con

sequente redução dos
recursos do repasse do

município à instituição.
Segundo ele, se hou

ver perdas desses inves

timentos, obrigaria a um

corte drástico em servi

ços oferecidos. "O resul
tado seria péssimo para
a população usuária",
observou o diretor.

Ele não afasta a pos
sibilidade, até, de falên
cia do hospital. ''Tenho
médicos anestesistas
contratados por R$ 20

mil, mas no mercado de
trabalho este profissional

Não há como manter

todos os serviços
oferecidos hoje com o

repasse de R$ 300 mil.

Celso Machado

Odiretor da Beneficiência
Cameliana do Sul, Car

los Robini, e o superinten
dente da instituição, padre
Osmar Penso, se reúnem

hoje com o prefeito de Guar
mamirim, Lauro Frõhlich.
Na pauta, a dívida que a Pre
feitura tem - de R$ '1,4 mi
lhão - com o Hospital Padre
Mathias Stein. A unidade é
administrada pela entidade.

Do total desse passivo,'
R$ 536 mil são da gestão do

ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) e outros R$ 864 mil
do governo atual. Segundo o

diretor do hospital, Cláudio
Marmentini, embora uma re-

de RS 6 i1nões até'o iinal do

procedlme' tos, p ete:,oe recuztr

Cláudio Marmentini,
diretor do hospital

•

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCA FEDERATIVADOBRASil.· ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI:Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251·201- JARAGUADO SUl- SC NovoTelefone/Fax: (47)3274.1700·

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

-

MACARRONADA EM COMEMO�ÇAO
AOS 39 ANOS DA ARSEPUM

EDITALDE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele o artigo 995do código deNormas
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 judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM lNTIMADOSDO PROTESTO:

· Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.019,88 • Data para pagamento:
23/09/2013· Valor total a pagar R$Ll08,23 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.019,88· Juros: R$10,87 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 259311/2013 Sacado: lACASA CONSTRUTORA E INCORPO·
RADORA IlDA Endereço: RUA CAMllO PICOW SAlA 01 177 • ESTRADA
· JARAGUADO SUl·SC· CEF: 89254-360 Cedente: COOPERATIVADECREDI·
TOVALEDOITAJAl·VlACREDI Sacador.MfARfURDJSfDEMATE Espécie:
DMI • N'TItulo: 000145/0001 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.066,20
· Data para pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar R$2.159,03 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 2.066,20· Juros: R$ 6,88 Emolumentos:R$12,25
· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 259560/2013 Sacado: AlIAIR FlLIPP Endereço: RUA FRAN·
CISCO GREITER SN . jaragué do Sul·SC· CEF: 89250·000 Cedente: AYMORE
CREDITO FINANCIAMENTO E lNVESI1MENTO SA Sacador. - Espécie: cr
· N'Título: 20016865939· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.599,30 - Data
para pagamento: 23/09/2013- Valor total a .pagar R$1.788,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.599,30 - Juros: R$ 99,15 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 30,31 Apontamento: 259244/2013 Sacado: NlLSEU FERREIRA DA SILVA Endereço:

RUAPAUllNABOIITQllNlVIEIRA 96· RUA· Jaraguá do Sul-SC· CEF: 89254·
296 Cedente: INFRASUl INFRAESTRUTURA E E IlDA Saçador: . Espécie:
DMI - N"Titulo: 0232397003 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 255,58 .

Data para pagamento: 23/09/2013·Valor total a pagarR$336,20Descrição dos
valores: Valordo título:R$ 255,58· Juros: R$1;44Emolumentos: R$12,25· Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$19,33

Apontamento: 259703/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS IlDA ME

Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN, 201 . CZERNJEWlCZ . JARAGUA DO
SUL-SC . CEF: 89255·300 Cedente: BANCO CITIBANK SA Sacador. Ul>
TRAFISO INDUSTRIA COMERCIO IMFOIITACAO Espécie: DMI . N' TItulo:
N56055/2·Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 404,35 . Data para pagamen
to: 23/09/2013· Valor total a pagar R$481,75 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 404,35 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 259543/2013 Sacado: PONTO DAS FRAlDAS COMERCIAL
IlDAME Endereço: RUA JORGECzERNmwICZSAlA 03 480 . JARAGUADO
SUL-SC . CEP: 89255·000 Cedente: PEDRO MUFFATO E CIA IlDA Sacador:
• Espécie: DMI • N' TItulo: 109597190 I • Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 367,57 . Data para pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar R$444,2l
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 367,57 . jurçs:R$ 0,85Emolumentos:
R$12,25·Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50· Diligência:R$15,94

Apontamento: 259551/2013 Sacado: CLEONlCESOUZADA CRUZ Endereço:
RUAVAlMOR ROlANDO MULLER, 403 . VlElRAS· Jaraguá do Sul·SC· CEP:
89257·040 Cedente: BOMBAS DIE5El PARANA IlDAME Sacador;- Espécie:
DMI· N'TItulo: 000.425/1 . Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 926,70 • Data

para pagamento: 23/09/2013·Valor total a pagar R$1.01O,81 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 926,70 - Juros: R$1,54Emolumentos:R$12,25· Publi
cação edital: R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 259563/2013 Sacado: RESTAURANTE lA EM CASA IlDA ME

Endereço: AVENIDAWAlDEMAR GRUBBA 5249 SAlA OI, • CENTENARIO •

JARAGUADO SUL-SC • CEF: 89256·502 Cedente: DJ COMUNlCACOES E EX·
PWRACAO DE SERVICOS Sacador;- Espécie: DMI . N' TInúo: 0000826505
· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 467,13 . Data para pagamento:
23/09/2013·Valortotal apagarR$548,93 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 467,13 • Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10
Condução'Râ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

•

Apontamento: 259561/2013 Sacado: EVERSON ENGROFF Endereço: RUA
PROFIRMAOGERAillINO 202· Jaraguádo Sul·SC - CEP: 89256-310 Cedente:
AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO E lNVESflMENfOS S/A Sacador.
• Espécie: cr . N' TItulo: 20017456641 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.364,24 . Data para pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar R$2.606,42
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.364,24· Juros: R$ 164,70 Emolu
mentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·Diligência:
R$17,63

Apontamento: 259249/2013 Sacado: SONIA BERTUlA Endereço: RUA PRl·
MElRO DE MAIO 139 WTE 09 . ESTRADA NOVA· Jaraguá do Sul-SC - CEF:
89254·400 Cedente: INFRASUl • INFRAESIRUTURA E EMPREENDIMENf
Sacadon . Espécie: DMI· N'TItulo: 0214593013 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 224,11 - Data para pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar
R$303,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 224,11 . Juros: R$ 1,27
Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 .

Diligência: R$ 18,45

PREÇO: SÓCIO R$15,OO
NÃO SÓCIO R$17,OO

HORÁRIO: 19h às 21h30

LOCAL DE VENDA:
Secretaria da Arsepum Agostinho-RH
Dazilma- Issem, Vânio-Sec. Saúde
Bárbara-Sec.Educação
Reinaldo-Sec.Obras

Apontamento: 259626/2013 Sacado: INS1i\lADORA ElEI1UCA JARAGUA
IlDA Endereço: GUSfAVO FRlEDEMANN 81 . VIlA lAlAU . JARAGUA DO
SUL-SC - 'CEP: 89256·190 Cedente: FAZENDA NAOONAL . DNATNA·IRPJ
Sacador: • Espécie: COA·N'lItulo: 91210000481· Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 4.177,23 • Data para pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar
R$4.254,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.177,23· Juros: R$ 0,00
Emolumentos: R$12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Di
ligência: R$17,63

Apontamento: 259567/2013 Sacado: VAlMOR VIEIRA Endereço: RUA VIC·
TORlO CAMPREGHER965 . SANThWZIA· Jaraguá do Sul·SC· CEF: 89267·
110 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFl Sacador;- Espécie: CRl- N'TInúo:
251015761 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.154,59 . Data para paga·
mento: 23/09/2013-Valor total apagarR$2.944,76Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 2.154,59 . Juros: R$ 684,44 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 45,88

Apontamento: 259563/2013 Sacado: JONKIl\N KNISS Endereço: RUA ROBER·
TO ZlEMANN 1 - AMIZADE· Jaraguá do Sul·SC • CEP: 89255·816 Cedente:
AYMORE CREDITO E FINANOAMENTO E INVESI1MENfOS S/A Sacador.
• Espécie: CT . N" TItulo: 20015802705 • Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.955,69 . Data parapagamento: 23/09/2013·ValortotalapagarR$2.130,82Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 1.955,69 • Juros: R$ 92,56 Emolumentos:
R$12,25· Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$24,SO· Diligência: R$22,72

Apontamento: 259566/2013 Sacado: WlL'iON WlZ GUTlER Endereço:
RUA PAUlO VOITOUNI WTE 39 ex 02 . Jaraguá do Sul·SC . CEF: 89265·
202 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador . Espécie: CRI • N" Título:
12105000035568 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.008,20 - Data para
pagamento: 23/09/2013· Valor total a pagar R$2.265,6O Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 2.008,20 - Juros: R$158,64 Emolumentos: R$12,25· Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 • Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 259565/2013 Sacado: JOSE LUIZ NOGUEIRA Endereço: ES·
TRADA PAUlO VOIIOUNI 186· Jaraguá do Sul·SC· CEF: Cedente: SUl FI·
NANCElRAS/A Sacadon- Espécie: CRI· N'Titulo. 50·07883111·Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 4.528,87 . Data para pagamento: 23/09/2013· Valor
total a pagarR$5.121,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.528,87 . ju
ros: R$ 502,70 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: R$23,10 Condução:
R$ 24,50· Diligência: R$ 3Q,31 \

Ani:mação: Ad ar Sho.w
Participe I!!

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 18/09/2013. Jaraguá do Sul (sq, 18 de serem
brode2013.

Apontamento: 259653/2013 Sacado: JUMABElITZKl Endereço:RUACARWS
EGGERT 193· jareguã doSul·SC· CEF: 89256·330 Cedente: SANTER EMPRE·
ENDIMENfOS lIDA EPP Sacador.· Espécie: DMI . N'TItulo: 80000000020

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publícàdds: 15 J I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PICO JARAGUÁ Ferida aberta pelo fogo ainda não foi dimensionada oficialmente pela falta de visibilidade

�

Area
avalia

ueimada será
a só amanhã

SOBREVOO Bombeiros esperam tempo bom. para ter visão
aérea do local, com ajuda do helicóptero da PM, e estimar danos

Débora Remor

�om a previsão de tem-
40 bom para amanhã,
os Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul esperam
poder sobrevoar o Pico
Jaraguá para avaliar o ta
manha da área destruída
pelo incêndio que assolou
o morro entre a tarde de
domingo e a manhã de se

gunda-feira, dia 16. A cor

poração mantém atenção
ria área e garante que não
há mais nenhum foco de
incêndio, totalmente con

trolado pela chuva intensa
de segunda e ontem.

Um vôo'com o helicóp
tero Águia da Polícia Míli
tar vai ajudar a dimensio
nar os danos ambientais.
De acordo com o sub-co
mandante da corporação,
Robson. Manske, dificil
mente a causa do incêndio
será confirmada. "Com
base em outros casos, acre
ditamos que o fogo tenha
começado por intervenção
humana, provavelmente
de um acampamento. Em
um ponto usado como pa
rada de alimentação, en

contramos uma garrafa de
refrigerante. Mas é difícil
ter certeza absoluta do que

provocou o incêndio", afir
mau Manske.
A impunidade também

é lamentada por morado
res que admiravam a geo
grafia e a natureza exube-

. rante do Pico. "É uma pena
que não vamos conseguir
punir o responsável por
este incêndio. O fogo que
tomou conta do Pico Jara

guá foi o assunto da família
desde domingo, quando vi
mos aquele círculo no mor

ro", conta o jaraguaense
Gilberto .Lemos, morador
do Bairro Ilha da Figueira.
Vizinho dele, Odimir Dassi
lembra que muitos paren-

Atendimento ao público
Escritório da� deve receber reclamações

Implantar um escritório
de atendimento ao público,
realizar obras de segurança e
reduzir apoluição sonoraem
Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Corupá são. obrigações
da América Latina logísti
ca impostas pela Justiça. A
ação movida peloMinistério

Público Federal desde mar
ço de 2010 foi desencadeada
pelo número de acidentes no
cruzamento com a ferrovia.
O descumprimento ou irre
gularidade gera a multa de
R$ 5mil por dia.

NaEH11ença, a.fusiçadeter
mina queaAlL instale em 60

dias, um escritório de aten
dimento para receber recla
mações do público em geral,
implante cancelas manuais
e faça manutenção periódica
das cancelas existentes. O avi
so sonoro deverá ser reduzi
do a um único apito, de cin
co segundos. Os municípios

tes subiam o morro para
admirar o visual. "Eles
sempre dizem que é lindo
demais ali, e agora não so-

.

brou nada. Tomara que se
_

recupere de novo, pois é a

segunda vez que vejo o in
cêndio tomar o Pico".

O último incêndio re

gistrado no local foi em

2005, quando o fogo quei
mou a vegetação durante
dois dias. "Foi preciso fazer
um acero, pois daquela vez
não teve chuva. Limpamos
uma área para criar uma
estrada entre a mata e o

que já estava queimando,
isolando o fogo", contou
o diretor da Defesa Civil,
Maicon Leandro da Silva,
que na época era coman

dante dos Bombeiros.

devem fiscalizar se aAIL fez
as adequações determina
das e a Agência Nacional de.
Transporte Terrestre deve
realizar inspeções semes

trais na linha férrea. ANIT
deve iniciar o processo de
implantação do contorno
ferroviário em 180 dias.

QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2013

Trânsito

Fuga termina com 13 multas
Treze multas e a apreen- do Sul. O suspeito; de 34-

são do veículo, um Honda anos e que tem um braço
Civic. Este foi o saldo para amputado, ainda teria tenta
um motorista que tentou do atropelar um policial no
fugir de uma abordagem da Bairro Estrada e só foi detido
Polícia Militar na tarde de depois de entrar na casa dos
segunda-feira, em Jaraguá - pais, no Rau.

Protocolo: 47896 Sacado: CLEDERROCHACPF: 063.321.249-03 Endereço:ADEllA SISCHERn' 239,
CENTRO, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDTIü, FlNANOAMENTO E INVESTIMEN
ro CNPJ: 07.707.65010001-10 Número do Título: 20018215817 Espécie: Duplicata de VendaMercantil
.por Indicação Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 24112/2012 Valor.
2.763,89 liquidação após a intimação:R$12,25, Diligência: R$ 24,50;Condução: R$ 5,00, Edital:R$ 22,25

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSD\DODESANTACA1l\RINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim
ANAAUCEMARTINELLI PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Corroan' 188, Telefone: 47-33721494Horário de Funcionamento: 9h às 18h
EDITALDE lNTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventiaos urolos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legai (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta es
critanomesmo prazo, sob pena de, em não o faiendo, ser lavrado eregistrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em} residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 ele 1023, todosdoCNCGJ.
Protocolo: 47933 Sacado: CHARLES DENIS MICHElMANN CPF: 025:031.939-00 Endereço: Estrada
Geral Fundo Sueco n« sln, Fundos Suecos, 89108-000,Massaranduba Cedente: COIRAPEGECOMER-
00 DE TRAJüR65 E PEÇAS LIDA CNFJ: 08.638.075/0001-04 Número do Título: 948-01 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA - AGENDA GUARAMI
RIMDataVencimento: 05/09/2013 Valor. 368,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47897 Sacado: DJONATIIANOAUDINO CPF: 065.538.479-08 Endereço: STGUAMmANGA
OI n'' OI, GUAMmANGA, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDTIü, FlNANClAMENID E
lNVFSllMEN1D CNFJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20019502900 Espécie: Cédula de Crédito
BancárioApresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SA DataVencimento: 10102/2013 Valor. 2.274,14
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47895 Sacado: PEDRO HENRIQUE KAMMER CPF: 079,023.479·30 Endereço: Estrada
Jacu Açu n' s/n, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDTIü, FlNANOAMEN
ro E lNVESTIMEN1D CNFJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017000651 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SA DataVencimento:
08/03/2013 Valor.I.239,41 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
8,28, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47885 Sacado: RiCHARD ALVINOVOElZ)UNIOR CPF: 027.514.669-31 Endereço: II DE
NOVEMBRO, 2980SAlA 02, CENTRO, 89108-000, Massaranduba Cedente: TRIPlACMIDIA EXTERNA
LIDAMECNPJ: 07.461.969/0001-09 Número doTítulo: 1931 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor
IndicaçãoApresentante:Banco ItaúSA DataVencimento: 02/09/2013 Valor. 451,00 liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47931 Sacado: SElAMIXIMPERMEABIllZANTES LIDAME CNPJ: 80.695.372/0001-19 En
dereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO ne 5635, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cedente: 1W
tRANSPORTES E LOGISTICA LIDA CNPJ: 89317.697/0001-32 Número do Título: 264003 Espécie:
Duplicata deVendaMen:antil por IndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASILSA-AGENDAGUARA
MIRIM DataVencimento: 06/09/2013 Valor. 81,39 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47919 Sacado: SOLUCOES lNDUSIRlAIS SCHROEDER LIDA - ME CNFJ: 12:338.758/0001-
13 Endereço: Rua São Paulo n' 194,Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: OXIMIXCOMER-
00 DE GASES LIDAME CNPJ: 06.538.23810001-51 Número do Título: 029932 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDAGUARAMIRIMData
Vencimento: 07/09/2013 Valor. 390,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 47929 Sacado:WALCIRPASSOLDCPF: 017.856.039-14 Endereço:RUAPATRIMONIOn'SIN,
PATRIMONIO, 89108-000, Massaranduba Cedente: FEDERMATERlAlS DE CONSIRUCAO LIDACNPJ:
81599.367/0001-75 Número do Título: 37872103 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/09/2013 Valor.
423,00 liquidação após a intimação: R$12,25, DiligênciaJl$ 37,60, Condução: R$37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 18 de setembro de 2013.

ANAAUCEMARllNEUl PESSOA, TabeliãDesignada

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Co
marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
FRANCISCO TJETZ, CI nO 4.767.169-6-SSP/SC, CPF n" 352.357.999-
68, operador de máquinas, e sua esposa PETRONllHA GElSlOIS
CHTER TIETZ, CI n" 2/C-3.379.566-SSP/SC, CPF n" 947.810.289-34,
do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de
Bens, anterior á vigência da lei 6.615/77, residentes e domiciliados na

Rua 1439-Sem Nome, bairroTrês Rios do Sul, nesta cidade, requere
ram com base no art. 18 da lei 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEA
MENTO denominado RESIDENCIAL TIETZ, situado na Rua 1151-Três
Marias, bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/
SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/
SC, conforme Decreto n" 9.026'12012, expedido em 11/12/2012, (lAO
- Licença Ambiental de Operação n" 081/2012, FUJAMA - Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente n" 1914-d, PMJS 33018/2012), assi
nando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jorge Ta-

\ deu Franceschi Baratto, Registro Nacional 79077�O, RRT Simples n"
519212. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de
26.410,81m2, sendo constituído de 19 (dezenove) lotes comercializá
veis, AUPEs, área verde, sistema viário e remanescente.
'0 prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, n" 414, centro, Jaraguá do Sul/
SC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 de
Setembro de 2013.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOVO
CITROEN C3 2014

• EXCLUSIVO PARA·BRISA ZENITH I�CETO VERSÃO ORIGINEI' NOVO MOTOR VTI 120 FLEX START 122CV
• ABS, AIR BAG DUPLO E DIREÇÃO ELETRICA DE SÊRIE EM TODAS AS VERSÕES E MUITO MAIS!

�,
\,

CITROEN
C4 PICASSO 2013

r 2.016V

A PARTIR DE

R$79.990
À VISTA

• CÃMBIO AUTOMÃTICO SEQUENCIAL COM TROCA NO VOLANTE
• 6 AIR·BAGS • FREIOS ABS + ESP E MUITO MAISI

VERSÃO ORIGINE A PARTIR DE

10.000 -40.000
NOVOC3 4XR$81,00 4XR$13S,00 4XR$127,oo 4XR$135,oo.

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN
UNHAC4 4XR$1oo,oo 4XR$153,OO 4XR$'139.oo 4X.R$153,OO
AlRCROSS 4 X R$ 99,00 4 X R$ 152,00 4 X R$ 132,00 4 X R$ 152,00

CREATlVE TECHNOLOG1E
cITRoÊin

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelascom taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén C4 Picasso 2.0 16V 12/13 com valor à vista de R$ 79.990,00 e CDC realizado pelo Banco Safra com entrada de 50% + 30 parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF. Novo Citroên C3Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 629,00 para Banco PSA e TC de R$ 820,00 para
\

Banco Safra, Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou F
. -

.

'
......iI..... • .t..,."';""'_��Safra. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 25/09/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça lI'leVISDeS en1 seu VeliI.A.IJU reg� " IJ,C',llte.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

VOCÊ BILÍNGUE

Wizard Guaramirim CONTRATA PARA AS SEGUINTES VAGAS
. -

• Auxiliar de Serviços Gerais
.

•. Recepcionista
• Assessor Comercial
• Instrutor/Prolessor de Inglês

Enviar currículo para:
.

guaramirim@wizar.d.com.br I camilak.wizard@·terra.com.br -

Celular: 9910-5700 / Endereço: 28 de agosto, 2271 - Centro - Guaramirim/SC

! .

Semi Novos Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi [_

Fone: 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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tn

9
:)
(J
-

w
>

CRÉDI10 59X
I

71X axI 1

R$ 30.000,00 � 611,26 I
.

517,,34 i 454,,52�---.--- -----t---------t-------'-j--
R$__��':ººº!ºº__�---71��_�_�j_-��§7��,,2L
R$ 4O.000J)() 815,,02 j 689,,79! 606,,03
R$ _ �.OOO!OO . 916,,90: 776,,01 , 681,,78
R$ 5O.000l00 )1.018,,77 I 862,,24 : 757,,53
���-�-�-�900!_�_l_1.1�_��__�,,46 : 833..29
R$ 60.000,,00 1.222,,53! 1.034,,68: 909,,04
Grupo especial com 06 contemplações mensais
+ PRÊMIO EXTRA - 01 UNO 2014 ,OK

R$ 57.895,,00 134X R$ 523-,,22
R_$-=-ji) .Q54!ºº- _134x R$ 732,,51

fi) R$ 115.791,,00 l�X R$1.Q46,,44
ii _B�_.j�º�ººº_�ºº_ �i�� B�_1.1_t��
> R_$_�50.Q®_,,00 _1�X R$l.�
O R$1.90.000"OO l�X R$1.717_,OO
� R$210.00000 l�X -R$�897-
- R$ 225.000,,00 134X R$ 2.033,,40

R$-25([OÕO"OO 1J3ix
-

-R$ 2.259,,33
R$-275]jOO�OO l�-x- ---R$2:4ã5
R$ 300.000,,00 134X R$ 2.711,,19

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

unlaosl.....tuno.coILIIr I ........MCat.coa...
1- ...((8S.-:Emtlllmfte.IiDSrUdb$)
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663
(47) 9103-7819 t

(47) 8429-9334
Daniel Dauer

Corretor de Imóveis

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

Acesse: www.dauerirrioveis.com.br
».

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

área de serviço, garagem.

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

serviço, 01 vaga de estacionamento.

2 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, BWC social, sacada com

churrasqueira.

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

sacada, sala de jantar

Suite, 2 dorm, sala, cozinha,
banheiro, sacada com churrasqueira,

2 vagas de garagem.

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

01 vaga de garagem

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

, BALCAO DE NEGOCIaS

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo MIG/
MAG . Carga horária de 50hrs; Horário
das 19hOOminh às 22hOOminh,
segundas e quartas feiras; Custo de R$
600,00 em 3x de R$200,00; Inscrições
e Informações fone 3376-1337 ou
9600-3318, falar com MAURO OU

IVETE email mauro.paganini@terra.
com.br; ou 9174-1270, falar com
Carlixto, email carlixtof@yahoo.com.br.

• Precisa-se de pedreiros e serventes
de pedreiro. Interessados tratar 9967-
9245 (Tim).

• Serviços deminiescavadeira, 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, fuço

. 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 47 8818-
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 comMaria fone:

3370-0003 ou maria.pincegher@
gmaíl.corn,

• 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 Tomo CNC, comando MACH
8. A1moxarife. Contratação imediata;
Salário a combinar; Disponibilizamos
Refeitório próprio, Plano de saúde e

convênio com Farmácia. Necessita ter

experíêncía na área. Contato: 473275-
1655,473275-0357 ou 47 3371-2627
com Tailane Lorenzi Rosá. E-mail:
usivila@usivilacom.br

• Pintor de casas. Toldos e estruturas

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

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

• Contrata-se dentista clinico geral para
trabalhar em clínica de Odontologia na

Cidade de Jaraguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625

• Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

hospitais, à noite e fins de semana. Tel

8869-7701.

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

• Disk fretes e mudanças. R$ 1,10 o km.

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

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

• Contrata-se Laminador eModelador

para fibra de vidro. Posto de
trabalho na cidade de Barra Velha.
Horário comercial e com registro.
Os interessados deverão entrar em
contato pelo fone 479239-1042.

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

• Comida da Hora oferecemarmitex 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�iarista: 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

négócío 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 retomo. Contato 478418-3292

/9988-2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Vendo Moedor de carne novo, manual,
nº 6, com jogo de discos para bolachas
ao preço de R$ 150,00. Contato com
Ademar 9942-8890.

• Vende-se bicicleta 18 marchas, nova.
Valor a combinar. 3370-1064.

• Novidades: Cadeira do papai c/

massagem, cama com massagem,
tecnologia única no Brasil. Assento
p/ carro, escritório e uso doméstico,
c/ massagem. Demonstração sem
compromisso. Tel479633-9465.

.• Vende-se prensa hidráulica - repuxo

(duplo efeito). Prensa com excelente
estrutura com painel de controle
novo,mesa de 1.000 x 400mm, 150
toneladas. Máquina parametal,
utilizada para extrair cubas de pia
em aço inoxidável e outros produtos.
Tratar no fone 479239-1042 e 47

3379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB

(USA) + estante para teclado Stay, tudo
por R$245,00. Tel3374-0282/9603-
2449 Carlos ou Ane.

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

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

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

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

• Xbox360 Elite 4GB Original, 2
controles, Kinect, 8 jogos (3 deKinect).
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 telhas coloniais. 9917-9954
ou 3376-1481.

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

(tronco). TeI3375-1536.

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

3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se chácara até 150.000,00.
418-9992.

.

• Compra-semoto elétrica infantil. 3273-
6534Elsi.

• Compro terreno perto da praia com
casa de alvenaria até R$ 100.000,00.
8418-9992 Moreira.

DOA-SE

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

APARTAMENTO

• Aluga-se quarto para pensionista, livre de
água, luz e internet Valor R$ 300,00. Tel
9123-5851 (Vivo) I 9954-5019 (Tim).

• Aluga-se apartamento no João Pessoa,
segundo piso, 2 sacadas, garagem coberta,
condomínio fechado. Até 3 pessoas. Valor

R$550,00 + condomínio, incluso água.
9131-2563 I 9184-6040.

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

condomínio aprox.l00,00 - fone: 9929-

8488 (Tim).
• Vendo apartamento novo, 2 quartos,
70m2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,ampla sacada com
churrasqueira, Rua Dom Bosco - Vila Lalau
- a 5minutos daWeg. - R$ 185.000,00 -

fone: 9929-8488 (Tim)

• Vende-se apartamento no Bairro Amízade
(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
Camboriú,2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECl 5878. Valor R$ 240.000,00. Aceito
propostas. Te19957-1216 I 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 I 9133-
3698

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

• Vende-se apartamento no bairro Amizade,
2 dormítóríos, Valor R$105.000,!)0. 8418-
9992 Moreira

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

36354443

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

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos e

garagem. R$565,00. Sandra 9993-2131.
• Aluga-se apartamento no Centro,
2quartos, R$700,00,mais condomínio e

despesas 91017885.

• Vende-seApartamento 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: 478499-4778.

• Vende-seApartamento no Bairro Amízade
com 2 quartos, cozinhamobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9104-8600. Crecí
14482

CASA

• Aluga-se 2 casas, uma com alguns móveis,
1 cozinha, 1 quarto, lavanderia, banheiro
e garagem. ValOO" R$ 250,00. Outra com 2

quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa,
lavanderia e garagem, nãomobiliada. Livre

de luz e água. R$ 350,00.10 km da Malwee.

200mts do ponto de ônibus. Estrada
Garibaldi. Te13055-8262 I 8480-8262.

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

dormitórios sendo 1 suíte, sala e cozinha

integrada, lavanderia, churrasqueira e

garagem.Área construida 84 rnts" - Valor:

li I, '1 j II til i! : 1lIll J i I f: : f , I
.. )

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

• Vende-se Casa gemínada nova, em
Piçarras, com 3 quartos (1 suíte), cozinha,
WC, sala, garagem, área de serviço: 100m2,
acabamento com porcelanato,mármore
e gesso, a 150m da praiamais limpa de
SC, R$ 190.000 Fone: 47 3345-0780/49
9932-3581

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi I São Pedro,
medindo 240.000m2• Casa mista, ranchos,
cercas, lagoa, água corrente, 6.000 pés de
eucalipto. Oportunidade de investimento.
Aceito troca de terreno e veículo.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se galpão novo na Barra do Rio

Cerro, com 330 m2 ou 660 m2, próximo
à Leison Malhas, excelente localização.
Tratar 9185-4615 I 9655-6743.

• Vende-se loja montada (somente
ponto comercial) de moda íntima,
e sex shop estilo boutique. Ótima
localização e ambiente agradável.
Valor a negociar. Te19656-6122

• 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 Tap 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

Guaramírírn. 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

TERRENO

• Vende-se terreno com 412m2 (12,5x33)
no Lot Residencial Mass - Rio da Luz
- acesso asfaltado, contrato direto com

proprietário. Aceito veículo. Tratar 9128-
5957 I 3376-0081.

• Vende-se terreno no Água Verde, rua
Alfonso Nícolluci, próximo à Católica.

341m2. Comercial.Valor a combinar. Tel:
9642-1720

• Vende-se terreno no Amizade, Rua Irma
Forster, Loteamento ltacolomi 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

Quíríri de 29.000 m2• Valor 530.000,00
cada. CRECl 5878. Te19957-1216 I 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-seAstraSedan 2001,
branco, completo, troca-se por carro de
menorvalor. 3371-8437 / 9943-3068.

• Vende-se Corsa Sedan Classíc, 1.0 VHC,
ano emodelo 2004. 4 portas, bege. Em
ótimo estado. Valor a negociar. Tel 9173-
4479 Julio.

• Celta 1.0 VHC, 2004, azul, com alarmee
trava elétrica, R$14.700,00.Tel. 3275-
4500 - 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.

PEUGEOT

• Vende-se um Peugeot 207 XS 1.6, ano
2009, completo, trio elétrico.IPVA
pago, 4 pneus novos, som, sensor de
chuva e sensor de farol, ar digital. Valor
R$25.900,00, aceito proposta.Te19170-
9686.

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

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

VOLKSWAGEN

• Goll.6 Power G6, 2013, cinza, completo
+ abs + air bag + rodas 16", top de linha!

Apenas 4.500km! Tel. 3275-4500 -

Roeston Balsanelli.

• Vende-se Voyage 2009, completo. Cor
prata, único dono. 3373-0190 / 8855-
2072.

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

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

Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch l-motion

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

Balsanelli.

FIAT

• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível,
R$13.700,00. Tel. 8812-8522 - Roeston

Balsanelli.

• Vendo Fiat Uno 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 FI000 ano 91, direção
hidráulica, 5 marchas, vermelha. Tel
3373-0190 / 8855-�072.

• Vende-se Escort SW 1.8 ano 1998,

.� YEÍCULOS

ar condicionado, direção hidráulica,
vidro e trava elétrica, abertura interna
do porta malas. Valor: R$ 9.000,00.
Tratar: 33760331 com Lourival.
Fiesta 1.0 Supercharger 95cv, 2003,
prata, completo, R$17.300,00. Tel.
3275-4500 - Roeston Balsanelli.

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

3084-2026/9903-0122.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan, 2008.
Completo, air bag duplo. 58.000 km.

R$22.000,00. Aceito carro de menor

valor na negociação. Tratar com Celso
9173-1508 (pela manhã).

• Clio 1.0, 16v, Hatch Get Up, 2009,
prata, completo + rodas de liga leve
+ som original com comando no

volante, R$21.300,00 Tel. 8812-8522
- Roeston Balsanelli.

CAMINHÃO

• Vende-se Rotativa e Caminhão Baú,
Ford 712 2007 modelo 2008. Valor a

combinar. 3376-1255

• Vende-se caminhão Volkswagen
13170 ano 2001, branco, baú de 7

mts, 7 pneus novos. Ótimo estado.

Valor a combinar. TeI3376-1181 /
9220-8184.

Rua Linda Rux Mathias, 36 • Baependl - Jaraguâ do Sul
CEP: 89256-075 • E-mail: mg_mecanicaltda@hotmall.com

M & J CONSÓRCIOS

CRÉDITO
R$ 35.000,00
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 376.302,71
R$ 405.249,07

CRÉDITO
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$180,000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

OUTROS • Vende-seViúva Negra RD 350 Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago, toda
restaurada, impecável Valor R$ 9.000,00,
somente à vista. Te18890-9854 Marcos.

• Vende-seAudiA3 1.8 aspirado, prata, 4
portas, ano 2000, completo, 52.000 km,
superconservado.ValorR$ 20.500,00.Tel
8410-3499. • Vende-seYamaha XT 600, preta, ano 2000,

valor R$ 9.500,00. Telefone 9179-8830
Moacir.

• Vende-se Honda Civic LX 1.7 16v

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 duas vans.Valor a combinar. Tel

8418-9992 Moreira.

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

R$9.000,00.Aceitomoto na troca Tel47
91729175.

• Fmntier 2.5 SeiTDI4x4,bloqueada cd,manual
6marchas,2008,cinza,completa+ couro+
airbag+abs + piloto automático, R$84.900,00
- Tel3275-4500 - Osnir Ba1saneUi

: =:a-
PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
RS 705,56
R$ 846,67
R$ 987,78
R$1.270,00
R$1.411,11
R$1.838,09
R$ 2.246,56
R$ 2.655,02
R$2.859,29

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

PARCELA
R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
RS 1.504,29
RS 1,546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.oi8,00

R$150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R,$ 230,000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00
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Jaraguá tenta abrir
vantagem na final
NO JOÃO·MARCATTO Leão do Vale recebe o Internacional de

Lages, às 20h30, para o jogo de ida da final do turno da Terceirona

Lucas Pavin

A pontados desde o início
1"'\do Campeonato Catari
nense da Divisão de Acesso -

ao lado do Blumenau - como

favoritos ao título, o Sport
Club Jaraguá e o Esporte Clu
be Internacional, de Lages,
mostraram este favoritismo
dentro de campo e começam
a decidir a taça do turno da

. competição, hoje, às 20h30,
no Estádio João Marcatto.

Para esta importante par
tida, o técnico Mozart Batis
ta - que pela primeira vez na
nova carreira disputa uma fi
nal - terá a volta do zagueiro

Neto, que cumpriu suspensão
automática na última rodada,

.

e do volante Piter, recuperado
de uma lesão no adutor. Por
outro lado, o também volante

Nêgo - que é Uma das peças
mais importantes do time,
por ser o jogador que carrega
a bola com muita qualida
de da parte defensiva para a

ofensiva do campo - está fora
do confronto, em virtude de
uma lesão no púbis.

Com isto, o treinador"
deve improvisar o meia Zé
Vitor' na posição e escalar
Guilherme na articulação do

meio-campo. O invicto Jara

guá vai à campo no esquema

Fórmula de disputa
O Campeonato Catari

nense da Divisão deAcesso
será disputado em três fa
ses: turno, returno e final.
O turno e o returno terão
também as suas decisões,

. que apontarão as duas

equipes finalistas da com

petição. Dessas, apenas o

campeão sobe para o Cam

peonato Catarinense da Di
visão Especial.

. Caso o mesmo time ven

ça as duas fases, será auto-

maticamente campeão da
Terceira Divisão, garantin
do vaga na Segundona do
ano que vem.

Em caso das duas equi
pes somarem o mesmo nú
mero de pontos ao final das
duas partidas decisivas do

turno, independentemen
te do saldo de gols, haverá
prorrogação de 30 minutos
onde o Internacional de La

ges joga pelo empate, por
ter feito melhor campanha.

4-4-2 com: Darci, Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho; Pi
ter, Zé Vitor, Carlos Neto e

Guilherme; Vandré e Eric.
"A final será decidida pe

los dois melhores times da

competição e fizemos por
merecer em campo. Ansie
dade é normal ainda mais
na véspera de um jogo tão

importante, mas temos que
saber lidar com ela. Temos

confiança que nosso time
fará um bom jogo e se tudo
ocorrer bem sairemos com

a vitória", disse o zagueiro
Neto que também destacou
as qualidades do .adversário.
"A principal característica

o adversário
Campeão Catarinense

em 1965, o tradicional In
ternacional de Lages tem

como objetivo em 2013 se

reerguer no futebol do Esta
do e voltar a figurar na elite
em breve. Empurrado pela
sua fanática torcida e com o

maior investimento entre os

clubes da Divisão de Acesso,
o Colorado Serrano fez óti
ma campanha e terminou
na liderança: desta primeira
fase da competição, com sete

do time deles é a

bola aérea e nessa

questão devemos
ter total atenção e

concentração para
não sermos surpre
endidos", completou.

Vale lembrar que
as duas equipes são
as únicas invictas até
o momento no Estadu
al e já se enfrentaram

pelo turno, no dia 25
de agosto. Na ocasião, o
Leão do Vale vencia por
1 a o; mas no apagar das

luzes, o Colorado conseguiu
o empate, no Estádio Vidal
Ramos Júnior, em Lages.

vitórias e um empate, justa
.mente contra o Jaraguá, por
1 a 1. A equipe, comandada
pelo experiente técnico Na

sareno Silva, tem como prin
cipal destaque o experiente
meia Luciano Amaral, de

30 anos, que estava no Gil
Vicente, de Portugal, antes

de se transferir para Lages.
Além disto, o Inter pode ter
a estreia do atacante Brasão,
ex-Brasil de Pelotas, que foi
contratado na última sexta.

oePI7
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OPORTUNIDADE
Na meia, garoto

Zé Vitor deve ser
recuado para

suprir a
ausência do

experiente
volante

Nêgo

. . .

444%I
AlJllIÊNCI_A
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HENRIQUE POKfoIAVANTEl

INTEGRAÇÃO Durante o festival, que não teve objetivo competitivo, atletas novatos tiveram a oportunidade de interagir com adultos

Festival de judô reúne
mais de 300 lutadores
SUCESSO Evento realizado pela Associação Seidô Kan, no Sesc, atraiu

judocas entre 3 e 17 anos, de oito cidades da região e do Norte do Estado

Lucas Pavin fra, São Francisco do Sul, Penha,
Itajaí e de Jaraguá do Sul.

"Este é um evento diferen
ciado dos oficiais da Federação
Catarinense de Judô. Primeiro

por ser independente, tradicio
nal do município e muito bem

,

quisto no circuito do judô no

Estado. Depois por ser um dos

poucos desta modalidade que
não -é competitivo", afirmou
Claudio de Almeida, organiza-

Com o apoio da Fundação
Municipal de Esportes e

Turismo, foi realizado no úl
timo domingo (15), o Festival

Jaraguaense de Judô. O evento

aconteceu nas dependências do
Sesc e reuniu mais de 300 par

ticipantes, com idade de 3 a 17

anos, oriundos de Guaramirim,
Joinville, São Bento do Sul, Ma-

dor do Festival.
, Todos os participantes le
varam para casa premiações,
sendo que todas as crianças,
até oito anos, foram agraciadas
com medalhas de "campeão",
apesar de não haver vencedores
nas lutas, já que o principal ob
jetivo era a prática do esporte.
Os judocas, a partir de nove,

anos foram premiados com me

dalhas de 1°, 2° e 3° lugar, além

de participação.
"Sempre sugerimos aos es

pectadores que incentivem os

participantes tão somente com

aplausos, sem cobranças por
resultados. Comportamento
este que muda toda uma ati
tude e concepção de evento es

portivo", completouAlmeida,
O Festival Jaraguaense de

Judô é anualmente realizado

pela Associação Seidô Kan.

Neste ano, o evento contou com

o apoio da Fundação de Espor
te, Sesc, Brazfox,Grupo Lunelli,
da Soft Bonni e Casa China.

Jo�osAbertosdeSC
Jaraguá do Sul se prepara para a competição atéIü anos

A 26a edição dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina acon

tece entre os dias 28 de setembro
e 5 de outubro, em Criciúma. Os
atletas de Jaraguá do Sul seguem
se preparando e irão participar da

competição comuma delegação de
170 pessoas nas modalidades de
atletismo (masculino e feminino),
basquete (masculino e feminino),
ciclismo - BMX (masculino), fut
sal (masculino), caratê (masculi-

no), natação (masculino e femi- neste ano cerca de 4 mil partici
nino), voleibol (masculino), vôlei pantes, vindos de 74 municípios.
de praia (masculino e feminino) Os atletas jaraguaenses ficarão alo
e xadrez (masculino e feminino). jados naEscolaMunicipal de Ensi
Os Joguinhos Abertos é destinado no Fundamental Professor Vilson
a atletas AlIé.19' anos e devereunir, ' �a;\l, noBairre-Cristo Redentor..

ADJaraguá

Vaga na semi
Em jogo emocionante na

noite de segunda (16), a AD

Jaraguá (CSMjPré-Fabricarj
MannesjPME) avançou à se

mifinal do turno do Campeo
nato Catarinense ao vencer o

Concórdia por 4 a 3 no tempo
normal e 3 a 1 na prorrogação.
Agora a equipe enfrenta na

semifinal o vencedor de Tu

barão e Chapecoense, que se

enfrentam no dia 25.

Canoagem
Aberto adiado

O 10 Aberto deCanoagem
de Velocidade, que aconte

ce no Clube de Canoagem
de Guaramirim, situado nos

fundos do PostoGuaramirim,
teve alteração na sua data e

passou de sábado (21) para
domingo (22). As inscrições
estão abertas na Secretaria de

Esportes do município, mas
também podem ser feitas no

local e no dia da competição,
a partir das 8h.

FutsaI

Peladão inicia
Teve inicio na noite de on

temmais uma edição doCam
peonato Peladão, o Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul. Em

2013, -o certame conta com

24 equipes no masculino e

cinco no feminino. A rodada
de abertura para asmulheres
acontece neste sábado (21),
na Arsepum. Já as partidas
entre os homens ocorrem

sempre na Arena Jaraguá.

Futebol

Seniores
No sábado (14) ocorreu

a oitava rodada do turno do

Campeonato de Futebol Sê
nior. No .Cruz de Malta, os

donos da casa venceram o

Unidos por 2 a 1 e Belmecj
.

Olicar empatou com o Jukarj .

Nei Automóveis por 1 a 1. Já
no campo do Santo Antônio,

.

teve duas goleadas: Guarany
5 a o em cima do Bairro João
Pessoa e o FixsuljGalácticos
aplicou 6 a o no Roma.
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CAMP NOU Time catalão planeja reformar ou até mesmo construir um novo estádio.
.

.

.Faturamento do
Barça é recorde
BILHÃO Equipe espanhola ultrapassa a casa de U$ 1 bilhão

em faturamento e fica atrás apenas do arquirrival Real Madrid

A receita do Barcelo
fina deve alcançar 509
milhões de euros (R$ 1,5

bilhão) nesta temporada,
informou ontem o atual

campeão espanhol, que
será apenas o segundo
time a superar a marca

de meio bilhão de euros,

atrás do arquirrival Real
Madrid.

A receita na temporada
2013/2014 será alavan
cada por recursos extras

de acordos de patrocínio,
além da negociação do
meia Thiago Alcântara

corri o Bayern de Muni

que, disse o porta-voz da
diretoria do Barça, Toni

Freixa, em entrevista co

letiva. O clube busca um

lucro após impostos de 36
milhões de euros, segundo
o porta-voz. "Essa não é

umamensagem de triunfo,
uma vez que permanece
sendo difícil administrar o
clube e temos que manter

a política de austeridade",
afirmou Freixa.

. Apesar dessa política, o
Barça investiu 57 milhões

de euros na contratação

do atacante brasileiro Ney
mar. Real e Barça são os

dois times mais ricos do
Mundo em receita, de acor
do com ranking da empre
sa de contabilidade Deloit

te, publicado em janeiro.
O Real ganhou mais de

500 milhões de euros pela
segunda temporada conse

cutiva em 2012/2013, com
aumento de 1,3% da receita,
para 520,9 milhões. Freixa
disse que o Barcelona está
considerando construir um

novo estádio Camp Nou ou
reformar o atual.

Tênis

Astros no Brasil para o Rio Open
A organização do Rio

Open, que reunirá no Rio

de Janeiro em fevereiro de

2014 um ATP 500 e um

WfA Internacional, anun
ciou nesta terça-feira a pre-

sença de Rafael Nadal para peão de Roland Garros e do

o torneio. Esta será a pri- US Open) também fará sua

meira vez que o Brasil rece- estreia no Rio. Outro nome

berá uma competição desse de peso já confirmado para
valor no circuito masculino, o Rio Open é o também es

e o espanhol (atual cam- I 'Ipáilhdl DavidFerrer. ;.�, './

Seleção
Convocação
amanhã

A Confederação Bra

sileira de Futebol (CBF)
confirmou nesta terça-feira

.

que o treinador Luiz Felipe
Scolari convocará a Sele

ção brasileira amanhã para
dois amistosos na Ásia. A

. seleção enfrentará a Coreia
do Sul no dia 12 de outu

bro, em Seul, e a equipe de

Zâmbia, em Pequim, três
dias depois. .

Paulistão

Time

"ganha" vaga
.

A Série A do Campeo
nato Paulista terá um novo

time ano que vem. Segundo
ojornalO Estado de S. Pau

lo, o Grêmio Osasco, que
estava na Série A-2 e que
tem o ex-jogador Vampeta
como gerente de futebol,
acertou a compra do. Au

dax, que pertencia ao grupo
Pão de Açúcar, e levou de
brinde a vaga na primeira:
divisão estadual.

OCP19
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Julio César

Lesão
O goleiro Julio

César pode ficar al-

gum tempo fora dos gra
mados. Antes mesmo de es

trear pelo seu clube, o Queens
Park Rangers, na temporada, o arquei-
ro quebrouum dedo damão esquerda e luxou dois da direita
emum treino namanhã desta terça-feira, em Londres, e será
avaliado hoje para saber se precisará passar por cirurgia .

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

•
Coi. Time P J V E O GP GC SC A%

� ·.Jt.'M·'.J'§C••k.€R4#'
. 20 Botafogo . 42 21' 12 6 3 35 22 13 67

3' Grêmio 37 21 11. 4 6 28 20 8 59

4 o Atlético-PR 35 26 9 56

5 o Internacional

6° Corinthians

7" Coritiba

80 Goíás
90 Santos

100 Atlético-MG

35 219 8 4

34 21 8 10 3

30 21 7 9 5

29· 21 7 8 6

29 21 7 8 6

28 20 7 7
.. ..,8·

11 o Vitória

3529654

2011948

25 25 O 46

22 25 -3 46

24 19 5 47

28 20 7 7 6 22 22 O 47

27'217682730 -343

26 21 7 5 9 25 28 -3 41

26 21 6 8 7 22 25 -3 41

25216782228-<340

24 2117 3 ,112734,-7,38
24 21 6 6 9 20 22 -2 .38

2 �� f���1-u

12 o Fluminense

13 o Flamengo
140 Bahia

15 o Criciúma

16 o São Paulo

'áSCo

20° Náutico 9 20 2 3 15 10 36 -2615

22"RODADA

.Biftl@mHI,i�=:!!m,H;+!i!!,emw.1
Classificados para aUbertadores' 18/9

r�. �� 19h30VascoxVitória
PftIlla 19h30 Grêmio x Santos

21h Criciúma x Fluminense

21h Coritiba x Goiás

21h50 S. Paulo x Atlético-MG

21h50 P. Preta x Corinthians

21h50 Cruzeiro x Botafogo
19/9
19h30 Flamengo x Atlético-PR
21h Bahia x Intemacional

21h Portuguesa x Náutico

Lanterna do campeonato
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-: Caraguá Auto Elite ,-

Com leto

JettaVariant 2.5 2010
Completo

Tiguan 2.0TSI2013
Completo

JettaVariant 2.5 2011
Completo+Teto

Tiguan 2.0TSI2012
CompletoAutomático+Couro

New Beetle 2.0 2008
CompletoAutomático+Teto+ Couro

Ford Edge Limited 2013
AWD

Promoção válidas até 18/09/2013.

Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitos a

alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito a aprovação
de cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a

promoção.

��

""",""""",�41)_6!>�,

www�(lutoelíte.c:om.br
BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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