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Jaraguá perde a final do turno
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Política
Enibuscada
verba ,perdida
Município tenta recuperar
judicialmente R$ 10

milhões do Fundeb e R$
1,2 milhão de taxa paga a

mais ao INSS. PLENÁRIO,
PATRICIA MORAES, PÁGINA 5

Opinião
Encontre o

seu destino
Para que alguém se dê bem
na vida é preciso, antes
de tudo, saber o que quer,
para onde deve ir.W2

CAAtoSPAA1ES,.P�A2

Diante de 3.500 torcedores, Internacional se impõe, vence no tempo regulamentar (1 a O), empata na

prorrogação (1 a 1) e fica com o título. Atacante Brasão selou o destino do Leão do Vale na Serra.

PÁGINA 17

.
,

Jaraguá ainda espera
as obras de prevençao

INFRAESTRUTURA Prefeitura aguarda a liberação de R$ 11,5 milhões para o desassoreamento e aumento da

capacidade hídrica dos rios da Luz, Jaraguá, Cerro, ribeirão Chico de Paula e Três Rios.Todos têm .projetos prontos.
PÁGINA 4
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DO LEITOR

Setembro Azul
No dia 26 de setembro se comemora oDiaNacional do Sur

do e no dia 29 de setembro o Dia Internacional do Sur
do. O mês de setembro é denominado pela comunidade surda
como: Setembro Azul. Neste mês são realizadas comemora

ções, seminários, congressos, encontros e debates em todo o

Brasil pela comunidade surda. Para comemorar se costuma

utilizar uma fita azul presa na roupa. O uso da fita azul iniciou
em Brisbane, na Austrália, no Congresso Mundial da Federa
çãoMundial de Surdos.

A fita azul representa o massacre que foi realizado com

todas as pessoas que eram consideradas surdas na Alemanha
nazista. Atualmente éum símbolo para demonstrar o "orgulho
surdo'�Os surdos foram considerados por muitas sociedades
como pessoas incapazes, porém com a inserção destes sujeitos
nos diversos segmentos sociais foi possível demonstrar que o

surdo é um cidadão quetem condiçãesde se desenvolver, ter
autonomia, criticidade, avançar nos seus estudos e se inserirno
mercado de trabalho. A língua que o surdo utiliza no Brasil é
a Libras (Língua Brasileira de Sinais). Ou seja, não se diz que
são gestos, mímicas, linguagem, o certo de se falar é: Língua de .

Sinais. As pessoas surdas ao contrário do que se pensa não são
mudas; elas podem sim emitir sons e inclusive realizar leitura
labial se desejarem e forem ensinadas para isso. Então, não se

diz-surdo-mudo, o correto é dizer: surdo. Porque ser surdo é
fazer parte de uma comunidade, ter uma cultura e uma língua.

O contato do surdo com outros surdos é muito importan
te, pois assim eles conseguem adquirir a Língua de Sinais e

construir sua identidade, o que é muito importante para sua

autoestima. O que dificulta a vida das pessoas surdas é a co

municação, pois quando necessitam ir ao médico, a uma audi
ência, a uma delegacia, precisam de um profissional que possa
interpretar. O Intérprete de Libras, é um profissional que estu
dou para isso, e sua profissão foi reconhecida há peuco tempo.
Os surdos não são "coitados" como algumas pessoas pensam,
porque tem uma perda auditiva, ao contrário, são pessoas inte
ligentes, espertas e que sabem dizer o que é melhor para suas

vidas. Então, antes de tomar uma decisão em nome de uma
pessoa surda ou da comunidade surda, é preciso "ouvir" o que
os surdos têm a dizer..Parabéns a comunidade surda pelo Dia
Nacional do Surdo.

• CarenSimone paz , educadora

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para . redacao@ocorreiocWpavo.com.br.

Cadastro ao Vale-Cultura
Começou essa semana o cadastramento das empresas in

teressadas em oferecer o Vale-Cultura aos funcionários. Qual-\

quer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira
assinada pode participar do programa. Basta clicar em Creden
ciamento no sitewww.cultura.gov.br/valecultura e preencher o
cadastro, apresentando os documentos solicitados no Formulá
rio de Credenciamento da Empresa Beneficiária. Como incen
tivo às empresas de lucro real que aderirem ao Vale-Cultura,
será possível deduzir até 1% do imposto de renda para abater
as despesas com o beneficio. O vale garante o repasse de R$ 50
mensais ao trabalhador investir em atividades culturais, como
teatro, cinema, museus, espetáculos, shows, circo ou mesmo,

comprar ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas e jornais.

COMENTÁRIO

Pobres bichos!
A bri a revista e dei de cara

l"\.com uma frase publicitária,
de uma grande marca mundial.
O texto dizia assim: - "Ignore os

mapas. Encontre o seu destino".
A idéia dessa mensagem é mais
ou menos a seguinte: "Saia por
aí, não se importe com o ponto de
chegada, você vai acabar em al

gum lugar, o seu destino" ... Nega
tivo, nãomesmo. Saindo por aí, de
mão no bolso e cabeça vazia você
vai acabar batendo numa parede.
Aliás, essa proposta do - ignore
os mapas, encontre seu destino -

leva-nos a pensar naquele velho
aforismo que diz que - quando o

marinheiro não sabe para onde

ir, nenhum vento lhe vai ajudar...
Perfeito, é isso mesmo.

velho, ando muito cansado, não
tenho sorte para nada, sou pobre,
sou isso, souaquilo, nãome venha
com essa. Enquanto uma pessoa
estiver de pé, respirando, ela tem
que ter foco em alguma coisa na

vida, inquietar-se por isso, lutar
por dias melhores, sonhar e viver.
De outro modo, só falta ligar para
a funerária... É um vulto que se ar

rasta para o fim dos fins...

Agora opiordahistória: agran
de maioria dos que andam por aí,
não sabe o que quer da vida; falam
·tolices vagas como - quero ser rico,
quero ser feliz, quero isso, quero
aquilo... Você olha para a pessoa
e desanima, ela, na verdade, não

.

quer nada, suas ações as desmen
te. Pobres bichos!

lUIZ CARLOS PRATES
Muita gente, e era aqui que eu

queria chegar, muita gente anda
por aí mais ou menos como mos

ca tonta, sem saber para onde ir,
coisa, aliás, muitíssimo comum

entre os jovens, que não sabem

que curso seguir, que faculdade fa
zer. Para que alguém se dê bem. na
vida é preciso, antes de tudo, sa
ber o que quer, para onde deve ir.
Numa palavra: foco. A propósito,
qual é o seu foco? E não me venha
com desculpas do tipo sou muito

• Bêbado
Um estúpido, dia destes, num trecho da BR 101

causou um baita acidente no Morro dos Cavalos. Ne

gou-se a fazer o teste do bafômetro, estava, segundo
testemunhas, visivelmente alcoolizado. Perguntado

. por um repórter de TV se ele, de fato, se negara a fazer
o teste do bafômetro, o cara vociferou: - Isso não te in
teressa! Se esse estúpido tivesse pegado como repórter
um "índio da guampa torta" estaria até agora se arre

pendendo do atrevimento. Esse tipo de gente tem que
ser "pegado", a lição tem que ser inesquecível. Ele tem
que ser buscado e "pegado". Certo? Acho bom.

Kuster, 9 anos. Entregou-me uma linda cartinha, di
zendo-se ela e toda a família meus fãs, e me pergun
tando se eu era sempre assim, brabo, como na tevê?
Não, Julinha, não sou sempre brabo, fico furioso, isso
sim, com os bandidos, com os prevalecidos, com os es

túpidos dos crimes de toda sorte, aí sim, saio do sério .

Obrigado pela linda cartinha e pelos desenhos. Acho

que aquelamenina desenhada és. tu, acertei? Beijinho.

• Falta dizer
Não era preciso ir tão longe ... Universidade da

Flórida pesquisa, e nos manda dizer que - "Homens
se sentem mal em relação ao sucesso das esposas".
Bom, esses são os machinhos impotentes, mas há
uma outra turma na moda: os vadios exploradores
de mulheres, eles ficam em casa, numa boa, e elas
saem para o suor. Os dois tipos são protótipos dos
homens que andam por aí...

• Lindinha
Eu estava sentado lá na frente, no auditório da

Arweg, em Jaraguá do Sul, a espera de fazer palestra
para jovens empresários da região, quando me apa
rece uma coisinha deste tamanhinho, Júlia de Souza

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1213
Primeiro Sorteio
07 . 09 . 23 . 24 . 30 ·46
Segundo Sorteio
09 . 18 . 20 . 26 - 43 - 45

EDUARDO MONTEClNO
QUINA
SORTEIO Nº 3298
07 . 17 . 18 . 28 . 73

yãcScm
Inscrições para
.turmas de infonnática

AAçâo Social de Guaramirim abriu as inscri
ções para os cursos de Inclusão Digital totahnen
te gratuitos. São 60 vagas no período matutino
e vespertino, atendem adolescentes entre dez a

dezessete anos, que estejam em situação de vul
.

nerabilidade social, residentes em Guaramirim.
É um projeto de capacitação e tem foco para a

inclusão ao mercado de trabalho, com proposta
pedagógica diferenciada onde a tecnologia é utili
zada como ferramenta para inserção social. Para
se inscrever os interessados devem ter.documen
tos, comprovante de endereço e uma foto 3/4• In

formações com a assistente social Wanderlise J.

Gilli, no telefone: 8443-1086

GREVISTAS CHAMAM A ATENÇÃO
Funcionários dos Correios e de bancos em greve realizaram
ontem de manhã, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
no Centro de Jaraguá do Sul, uma manifestação para chamar
a atenção das reivindicações. Os bancários querem um

reajuste de 11,9%. Já os carteiros, querem 15%. Apesar da
paralisação de parte de alguns trabalhadores, as agências
funcionam normalmente. A adesão maioratingiu bancários
do Itaú, Santander e Banco do Brasil.
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CHARGE
AFIA AS GARRAS QUE TEM MUITA GRAMA PELA FRENTE EDITORIAL

Multa incoerente
A decisão do Congresso em manter o

fiveto da presidente Dilma Rousseff
à proposta que derrubava a cobrança de
multa às empresas, no valor correspon
dente a 10% sobre o saldo do FGTS do
trabalhador que foi demitido sem justa
causa, se mostrou uma decisão pura
mente contra o desenvolvimento do País.

Esse valor cobrado não vai para o

trabalhador. Quem usa esse recurso

pago com dinheiro do setor produtivo
é o próprio governo. E o pior é que esse

montante não se transforma em ne

nhum benefício à população. Pelo con

trário. Foi usado para quitar parte da
dívida do tesouro - calculada em R$ 9,1
bilhões - com o próprio fundo.

O mesmo montante foi usado
para cobrir perdas na arrecadação.
O governo também usa parte do valor -

18% - desse fundo para subsidiar os imó
veis do programa Minha Casa, Minha
Vida. Porém, esse compromisso deveria

ser quitado com recursos'do tesouro e

não do FGTS. Ou seja, quem está quitan
do os programas habitacionais para clas
ses de baixa renda é o setor produtivo.

Com a permanência da cobrança
da multa, o governo mantém um peso
enorme de compromisso às empresas,
essas responsáveis por fomentar a ri

queza no País. Assim, o Brasil deixa de
ser mais produtivo e competitivo.

Se houvesse um respeito maior à

"
Quem está qpltando os programas
habitacionais é o setor produtivo.

verba pública, esses valores considerá
veis poderiam ser usados em progra
mas-de estímulo à renda e aquecimento
da economia, com adoção de progra
mas voltados às políticas educacionais
de qualificação da mão-de-obra.

Ir
.

• � Fale conosco
_

. . '.

.

_ • •
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R$ 11,5 milhões
RECURSOS Até novembro, 30% do valor será liberado pelo
governo do Estado para obras de desassoreamentos dos rios

Carolina Veiga

Desde 2010, Jaraguá do
Sul aguarda a libera

ção de R$ 11,5 milhões para
obras de desassoreamento
e aumento da capacidade
hídrica de cinco rios que
cortam a cidade. Rio da Luz,
ribeirão Chico de Paula, rio
Jaraguá, rio Cerro e ribei
rão Três Rios têm projetos
prontos e enviados para
captação de recursos para a

.

Secretaria Estadual deDefe
sa Civil, para os ministérios
da Integração Nacional e da
Cidade e para o Programa
de Aceleração do Cresci
mento (PAC 2).

Após três anos de espera,
30% desse recurso, equiva-

lente a R$ 3,5 milhões, deve
ser liberado para o muni

cípio na forma de obras de
desassoreamento emer

genciais no rio Cerro, rio da
Luz, rio Itapocu e rio Jara

guá. As obras são pontuais
e aumentarão o escoamen

to das águas ao longo de 11

quilômetros, em 132 pontos
represados pelo excesso de
cascalho, areia e seixo.

Segundo o diretor da De
fesa Civil de Jaraguá do Sul,
Marcelo Prochnow, a ex

pectativa é que os traballios
sejam realizados até novem
bro, quando o volume de.
chuvas aumenta. "São obras

que deveriam estar acon

tecendo. Recebemos a pro
messa, na última sexta-feira,

do secretário regional de De
fesa Civil, de que os serviços
serão licitados em breve. Só
esperamos que isso ocorra

até novembro", pontuou.
O coordenador regional

da Defesa Civil do Estado
de Santa Catarina, Antônio
Edival Pereira, reafirmou
que a prioridade do Estado
está em traballiar a preven
ção das cheias e os recursos

serão sim liberados para
Jaraguá do Sul. 'Talvez na

próxima semana devemos
ter uma sinalização' positi
va para o início das obras

emergenciais em Jaraguá",
pontuou.

Pereira esclareceu que os
R$ 3,5 milhões em fase de

liberação já fazem parte da-

Saúde

Projeto aumenta salários dos médicos em 30%
Será protocolado hoje

na Câmara de Vereadores
o projeto de Lei de autoria
do Executivo que prevê au

mento de 30% no salário
base dosmédicos que atuam
no município de Jaraguá do
Sul. O reajuste será dividido
em duas parcelas de 15%. A
primeira será paga logo após
a aprovação da regulamen
tação pelo Legislativo e, a se

gunda, após seis meses.
De acordo com o secre

tário de Saúde domunicípio,
Adernar Possamai, o reajus
te será repassado a todos os

profissionais da categoria,
de forma proporcional a

carga horária traballiada. "O
aumento será sobre o salário
base, portanto, terá efeito
para todos os profissionais

proporcionalmente. Desde
os que cuniprem 10 horas
semanais até os que atuam
no programa de Estratégia
e Saúde da Família (ESF)",
afumou.

O aumento, segundo
Possamai, deverá compro
meter boa parte do aumen

to de 20% do orçamento da
Saúde para 2014. "Grande
parte do aumento no or

çamento do ano que vem

será consumido pela folha
de pagamento, incluindo
o aumento dos médicos",
concluiu. Atualmente, o

médico clínico geral recebe
salário base equivalente a

R$ 4.721,82 para atuar por
20 horas semanais. O valor,
para aquele que atua por 40
horas, é de R$ 9-443,65.

Balanço
O secretário de Saúde

apresentou um balanço dos
traballios desenvolvidos
pela pasta no segundo qua
drimestre de 2013 e fez um
comparativo com os núme
ros dós quatro primeiro me
ses do ano.

Um dos pontos destaca
dos por Adernar Possamai
foi o aumento de 84% no

número de internações hos
pitalares entre um período
e outro. Possamai salientou
que o aumento foi ocasiona
do pela maior ocorrência de

internações de pessoas com

problemas respiratórios. "De
91 pacientes internados por
esse quadro, passamos para
304. Aumento de 234%",
pontuou o secretário.

LEILÃO PRESENCIAL E ON·LlNE DE CASA· GUARAMIRIM/SC ZUKERMAN
LEILÕES

Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996· 3' andar· cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP
. Alienação Fiduciária

'1A!§flnDn:@f4"fidMH Valor mínimo: R$188.772,OO I ,lt!II@I'It-HUMI'J Valor mínimo: R$138.391,OO I
Edital de Leilão Presencial e "On-line" - Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n2 719, faz saber, através do presente

. Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob n2 60.746.948/0001·12, promoverá a venda em Leilão
(12 ou 22) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Guaramirim-sC.
Centro. Rua 369-Bonifácio Bento de Azevedo, 132. Casa. Áreas totais: terr, 413m' e constr.102m'. Matr. 22.828- RI local. Obs.: O Vendedor
providenciará sem prazo determinado a baixa da execução constante no AV.6. Venda em caráterAd Corpus e no estado em que se encontra.
Ocupada. LOCALDA REALIZAÇÃO DOS LEILÔES PRESENCIAL E "ON-lINE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica n21.996, 32 andar
- Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São Paulo/SP. l' Leilão: 08/10/2013, às llh30. Valor mínimo para venda: R$ �88.772,00(Cento.e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais). 2"leilão: 23/10/2013, às llh30. (caso não seja arrematado no 12 leilão).
Valormínimo para venda: R$138.391,00 (Cento e trinta e oito.mil, trezentos e noventa e um reais). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação "on-line": O interessado deverá efetuar ocadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1
hora de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184·0900 ou e-mail: contato@zukerman.com.br
Os interessados deve.rt·consultar Ó�dital comph!to disponível nos sites: wWw,bradesco.colII.brjlmovels e Www.zukerman.com.br
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aprevençao
quele montante de R$ 11,5
milhões solicitados. "Pedi
mos para o município fazer
um levantamento das ações
prioritárias e agora come

çaremos a liberar as obras.
As empresas já visitaram os

locais para nos dar a cotação
de preço para realização dos
serviços", concluiu.

Entretanto, não há pre
visão de liberação dos .R$
11,5 milhões para execução
dos projetos elaborados em

2010 (quadro ao lado):

"
Talvez na próxima
semana devemos ter

uma sinalização positiva
para o início das obras

emergenciais.
Ant-ôniQ Pereira.
Defesa CMl de se

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL· FSTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: RuaCei. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-SC· Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
I?razo legal FICAM INTIMADOS DO PRCITESTO:

Apontamento: 260336/2013 Sacado: BlOMEDlMATERIALMEDlCO HOSPITA
lAR IlDA Endereço: RUAMARCELO BARBl31 - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89250-550 Cedente: TEXI1L'iAN INDUSTRIA E COMERCIO IlDA Sacador -

Espécie;DMI- N'"TItulo: 3681-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.870,74
• Data para pagamento: 30/09/2013· Valor total a pagar R$1.95S,16 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.870,74 - Juros: R$ 4,36Emolumentos: R$12.25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 260222/2013 Sacado: CEIlAREGINAKRIEGER Endereço:RUA
ARNOLDO HORNBURG 116, - RIO DALUZ - Jaraguá do Sul·SC • CEP: 89264-
100 Cedente: CEUO CARfURANI -ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
186-B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 281,75 - Data para pagamento:
30/09/2013-Valor total a pagarR$364,97 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 281,75 - Juros,R$ 0,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260408/2013 Sacado: CENTRO !MOVEIS IlDA Endereço:RUA
EXPEDICIONARlO GUMERCINDO DA SILVA, 119 • CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89252-000 Cedente: COM DE SUCAD\S MADER IlDA EPP
Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 2824· Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 670,92 - Data para pagamento: 30/09/2013- Valor total a pagar R$742,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 670,92 - Juros:R$1,34Emolumentos:
R$12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 260176/2013 Sacado: DEISE MARIA GONCALVFS HAFE
MANN Endereço: RUA JOAO AGUSI1NHO FABIANO 59 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-794 Cedente: lNFRASUL· lNFRAFSlRlJIURA E EMPREEN
DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0228300006 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$147,87 - Data para pagamento: 30109/2013- Valor total
a pagar R$230,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$147,87· Juros: R$
2,90 Ernolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 260021/2013 Sacado: INSTAlADORA ElEIlUCA SfElN Ende
reço:RUAALFREDOMAXFUNKE56- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89251-120Ce
dente:AU1ü ElEIlUCAGEVOQ\R IlDA Sacador. - Espécie: DMI· N'Titulo:
3383 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 133,00 - Data para pagamento:
30/09/2013-Valortotal a pagarR$204,17Descrição dosvalores: Valordo título:
R$133,00 - Juros: R$ 0,53 Ernolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,.0· Diligência: R$10,79 \

Apontamento: 260225/2013 Sacado: JANAINA DE OUVEIRA Endereço: RUA
PRESIDENlE EPITACIO PESSOA III - CEN1RO - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-100 Cedente: BANCO ITAUCARD S/A Sacador. - Espécie: CBI- N'"
TItulo: 39907686/807412192 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.550,93
- Data para pagamento:'90/09/2013- Valor total a pagar R$1.708,93 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.550,93 - Juros: R$ 87,36 Ernolumentos: R$
12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$IO,79

Apontamento: 259701/2013 Sacado: JEAN JOANIR PEREIRA DA ROCHAME
Endereço: RJOSETIlEODORORIBElRO 1087 -lLHADAFIGUEIRA· JARA
GUADOSUL-SC-CEP: 89258-oooCedente: SEGArASAIlMENfOSIlDA Sa
cador. - Espécie: DMI· N'"TItulo: 014560091· Motivo: falta de pagamentoVa
lonR$ 369,40 - Datapara pagamento: 30/09/2013-Valor total apagarR$447,35
Descrição dos valores: Valor do título:R$ 369,40 - Juros: R$1,35 Ernolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 260338/2013 Sacado: KEW RODRIGUES DE JESUS Endere
ço: RUA PADREALBERfO ROMUAID JACOBS 217 • Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-280 Cedente: IMPACTO COMERCIOVAREJISTADE Bl)UTERIAS Saca
dor. - Espécie: DMI - N�TItulo: RENOO003900· Motivo: falta de pagamentoVa-

lar.R$ 316,90 - Data para pagamento: 30/09/2013-ValortotalapagarR$393,64
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,90 - Juros: R$ 0,95Emolumentos:
R$12.25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 260401/2013 Sacado: KETIillNALBINO E ClA IlDAME En
dereço: AVENI!JA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,42 - CEN1RO - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251·701 Cedente: INDUSTRIA DE CALCADOS
WI'STCOASTIlDA Sacador. - Espécie...DMI-N'Tltulo: 0001185801 • Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 3.199,68 • Data parapagamento: 30/09/2013-Va
lortotal a pagarR$3.275,65 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 3.199,68·
Juros: R$ 5,33 Ernolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 260079/2013 Sacado: lANCHONETE LCJ l1DAME Endereço:
RUI)WAllER PICCOIl 250 - CENTRO - JARAGUA DO SUL·SC - CEP:
89251-205 Cedente: SEGArA S AUMENTOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI
N'TItulo: 014461781- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 661,84 - Datapara
pagamento: 30/09/2013- Valor total a pagar R$735,34 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 661,84 - Juros: R$ 2,86 Ernolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência' R$1O,79

Apontamento: 260208/2013 Sacado: LUIZ ROBERID BRJill)A Endereço: RUA
ANGEIDRUBINI,322-BARRADORlOCERRO-JARAGUADOSUL-SC-CEP:
89260-000 Cedente: ANDRE WClANO DA SILVA .Sacador: - Espécie: DMI -

N'TItulo: 11453/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 233,05 - Data paia
pagamento: 30/09/2013- Valor total a pagar R$316,16 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 233,05 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,50-Diligência:R$22.72

Apontamento: 260281/2013 Sacado: REGIANE ZANEUITO MEl Endereço:
RUAPASTORALBERTSCHNEIDER 819· BARRADO RIO CERRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente: BANCO SAFRA SA Sacador. UZ3 IN.

DUSTRIATEXTIL IlDA Espécie: DMI· N'TItulo:445235292 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$1.331,61 - Data para pagamento: 30/09/2013- Valor total
a pagar R$1.419,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.331,61 - Juros:
R$ 5,77 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência:R$22,72

•

�-----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 260218/2013 Sacado: SUELEN rOMAZ OUVEIRA Endere
ço: RUAWAlTER MARQUARDT 1920 • Iaraguã do Sul·SC - CEP: Cedente:
AYMORE CREDITO, FlNANCIAMEN1D E INVESTIMENTO SA Sacador:
• Espécie: CT - N' Titulo: 20016620667 - Motivo: falta de pagamento va
Iar: R$ 2.326,04 - Data para pagamento: 30/09/2013- Valor total a pagar
R$2.496,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.326,04 - Juros: R$
100,01 Emolumentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 260191/2013 Sacado: UDO MICHALUCI.ME Endereço: RUA
CEL PROCOPlO GOMES DE OUVEIRA 404 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-200 Cedente: SDKGRAFICAE EDITDRAIlDA Sacador.- Espécie:DMI
• N'Tltulo: 7519 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.325,94 - Data para
pagamento: 30/09/2013-Valor total a pagarR$1.401,44 Descrição dos valores:
Valor do título:R$ 1.325,94 - Juros:R$4,86Emolumentos: R$12,25· Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 260180/2013 Sacado:WANDERLEI FARIAS BORBA Endereço:
RUAANGElDJUllOBARUFl2566BLCAI02- JaraguádoSUl-SC-CEP:89258-
500 Cedente:MARECHALPNEUS EAUIDCENTER IlDA Sacador - Espécie:
DMI- N''Titulo: CF 3236/2 - Motivo: falta de pagamentoValor.jl$I60,OO - Data
para pagamento: 30/09/2013-Valor total a pagar R$237,82 Descrição dos valo
res: Valor do título:R$I60,OO - Juros: R$1,22Ernolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$16,75

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 25/09/2013. Jaraguá do Sul (SC), 25 de setern
brode2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15
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Ações buscam corrigir distorções
Um trabalho conjunto da Secretaria

de Administração e da Procurado
ria tenta reaver judicialmente recursos

aos cofres domunicípio. Aprimeira ação
declaratória de indenização será proto
colada ainda nesta semana na Vara da
Fazenda de Florianópolis. O recurso é
contra o Estado que vem deixando de
incluir no Fundeb (Fundo de Educação
Básica) o total de ICMS devido, incenti
vando empresas, com bônus, a recolher

Emendas
parlamentares

Já tem empenho uma emenda do sena

dor Paulo Bauer, de R$ 500 mil, que será
destinada ao Hospital São José. Além disso,
os deputados estaduais começam a sinalizar
com recursos ao município através do Fun
dam. Angela Albino (PCdoB) vai indicar R$
250 mil, mesma quantia de Nilson Gonçal
ves (PSDB),já Carlos Chiodini (PMDB) deve
repassar R$ 450mil e Joares Ponticelli (PP)
se comprometeu a auxiliar, mas ainda não
informou omontante.

Reforma adiada
Presidente do grupo de trabalho da re

forma política, deputado federal Cândido
Vaccarezza (PT) disse em coletiva ontem

que o texto será entregue somente no dia
17 de outubro, enterrando de vez a possibi
lidade de as mudanças valerem para 2014.
Para maquiar o cenário, a Casa deve votar
a reforma cosmética, que não altera o siste
ma eleitoral e nem mesmo o financiamen
to, já aprovada no Senado.

Previdência em
Massaranduba

Depois de três anos em análise pelo setor
jurídico da Prefeitura já está na Câmara de
Vereadores para votação o projeto de lei que
institui o Regime Próprio de Previdência So
cial dos servidores públicos deMassarandu
ba. São, ao todo, 450 servidores de carreira.
Segundo o prefeitoMario Fernando Reinke,
além da aposentadoria integral, incluindo
invalidez, doença, acidente em serviço, ida
de avançada e morte, entre outros benefí
cios, o projeto prevê auxílio funeral no valor
de um salário mínimo. Tudo extensivo aos

familiares. O chamado RPPS terá um fundo
específico de receitas, entre elas a contribui
ção previdenciária do município que deixa
de fazer o recolhimento em favor do INSS, e
receitas decorrentes de aplicações financei
ras e patrimoniais, por exemplo. O servidor
terá descontado 11% da totalidade de seu

vencimento, cabendo à Prefeitura contribuir
com outros 22%.

o montante em outros fundos. Os cálcu
los indicam que a educação de Jaraguá
do Sul tenha deixado de receber R$ 10

milhões nos últimos' anos em função
dessa manobra. Por mês, a diferença
no repasse, que chega a R$ 4,8 milhões,
gira em tomo de R$ 150 mil a R$ 200

mil. Cinco municípios catarinenses já
tiveram decisão favorável em ação da
mesma natureza na Ia instância e Garu
va venceu também a batalha no Tribu-

nal de Justiça. Outro processo que está
sendo finalizado envolve a recuperação
de valores recolhidos pelo RAT (Risco
de Acidente de Trabalho) e repassados
à Previdência Social. A Procuradoria
deve acionar a União para ter corrigida
a alíquota paga, que hoje é de 2%, mas
deveria ser de 1%. O objetivo é receber
também o valor recolhido irregularmen
te nos últimos cinco anos, que soma R$
1,2 milhão sem a correção.

LÚCIOSASSI

EM FOCO
Mesmo que pareça improvável,

a possibilidade de o prefeito de São
Francisco do Sul, Luiz Zera, renunciar
ao cargo para entrar na disputa por
uma vaga na Assembleia Legislativa
causou rebuliço no PT da região.

• • •

Se Zera concorrer, Marcos Scarpatto
vai assumir a Prefeitura de São Chico
deixando de ter o nome nas urnas,

Assessores do gabinete da ministra
Ideli Salvatti já avisaram que querem o

vereador João Fiamoncini na disputa.PontedoRau
A Justiça nomeou perito para avaliar as condições estruturais das

cabeceiras e dos pilares da Ponte do Rau, que começou a ser construída pela
empresa Salfer, ainda no governo de Moacir Bertoldi. A obra foi abandonada
por Cecília Konell, que alegou erros no projeto. Na ação, a empresa cobra os
valores investidos na estrutura. O laudo deve ser entregue até o fim de
outubro. Enquanto isso, uma nova licitação foi aberta pela Prefeitura, que
tem pressa em fazer a obra. Financiamento �o Badesc já foi aprovado.

• • •

Presidente Dilma Rousseff (PT), que .

discursou ontem na ONU criticando a

espionagem dos Estados Unidos, deve vir à
região em outubro, A previsão é que assine
a tão esperada ordem deservço para início
das obras de duplicação da BR-280, isso se

não houver novo atraso no processo.

Escola integral
Sete comissões especiais estão em funcionamento pela Secre

taria de Educação de Jaraguá. Umadelas traia especificamente da
implantação gradual do modelo de escola-integral nomunicípio.

'IPTUdas
calçadas

Patrimônio
Histórico

Prefeito Dieter Janssen
solicitou ao presidente da co

missão especial que trata so

bre as calçadas, Carlos Engel,
que avalie a possibilidade de
mudar os descontos ofereci
dos no IPTU. Hoje quem paga
à vista tem 18% de 'abatimento
e, quem tem histórico de bom

pagador, mais 12%. A ideia
é favorecer o munícipe que
mantenha a calçada dentro
das normas e outros pré-re
quisitos que serão levantados.

Em reunião ontem os in-
.

tegrantes da comissão espe
cial sobre tombamento, ve
readores João Fiamoneini,
Jair Pedri e Jocimar Lima,
definiram trabalhar em duas
frentes, a criação de incenti
vos para combater a falta de
interesse dos proprietários
na manutenção de imóveis
históricos, e a criação de
dispositivos para o fortaleci-

/ mento e incremento do fun
do municipal. II I r I ; li l tf' "IE Itr ,
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veículo elétrico
édestaque
Oautomóvel elétrico

desenvolvido pelo
Instituto Senai de Tecno-

, logia de Jaraguá do Sul
em parceria com a Weg
se classificou em segundo
lugar na Mostra Inova da

etapa estadual da Olim

píada do Conhecimento,
realizada de 9 a 13 de se

tembro em Lages. Michael
Siementcoski, gerente re

gional do Senai (foto) falou

sobre o projeto na reunião
da Acijs. Ele acredita que

-

num prazo de 5 a 7 anos o

carro pode estar circulan
do nas ruas. "Háum ganho
efetivo com a tração elétri
ca, que proporciona uma

eficiência muito melhor
do que um veículo de com
bustão, que hoje tem 35%
de eficiência energética.
Com o motor elétrico po
de-se chegar a 95%", diz.

Ronaldo Corrêa

UEfA

DIVULGAÇÃO

I

Inadimplêncíamenor
nas empresas ....

A inadimplência das empresas recuou 3,5% e.m
agosto em relação a julho, de acordo com o Sera
sa Experian. Houve também uma queda de 0,7%
na comparação de agosto deste ano com o mesmo
mês de 2012. Nos oito primeiros meses deste ano,

porém, houve aumento de 1,4%, quando comparado
com o mesmo período do ano passado. A queda da

inadimplência entre está diretamente relacionada
ao recuo do índice entre os consumidores, afirmam
os economistas. Quando estes quitam suas dívidas
de maneira mais efetiva, as empresas conseguem
pagar seus débitos .

...e consumidor
.mais confiante

O Índice de Confiança do Consumidor interrom
peu uma sequência de quedas em setembro e chegou
ao maior nível desde fevereiro, com 114,2 pontos,
mas a alta de 1% não foi suficiente para ultrapassar
a média dos últimos cinco anos, de 114,9 pontos, se
gundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), na Sondá

gem de Expectativas do consumidor.

Congresso empresarial
O jornalista Arnaldo Jabor é o convi

dado da Federação das Associações Em

presariais de Santa Catarina (Facisc) para
a abertura do congresso estadual de 6 a 8
de outubro, em Florianópolis. No mesmo

evento ocorre a posse da nova diretoria da
entidade, o 190 Encontro Estadual da Mu
lher Empresária, o 170 Encontro Estadual
do Empreender e o 130 Encontro Catari
nense do Jovem Empreendedor.

CDL prepara sucessão
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jara

guá do Sul dá largada nesta quarta-feira ao

processo sucessório. No encontromensal, que
ocorre durante almoço de sócios patrimoniais
e convidadas, no Clube Baependi, será defini
do o período de inscrição para eleição da di
retoria no período 2014/2015. Convidada da

plenária, a jornalista Estela Benetti fala sobre
cenárias econômicos e reflexos no varejo.

'Sesi apresenta
unidademóvel

O Sesi apresenta nesta quarta-feira,
às 8 horas, a unidade móvel que levará
à empresas de Jaraguá do Sul e região
programas de aprendizagem industrial
de acordo com as características de cada

segmento produtivo. O serviço será di

vulgado durante café damanhã naClíni
ca Médica e Odontológica, na RuaWal
terMarquardt, no BairroVilaNova.

QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28,AGOSTO,2013
TR +0,05% 24,SETEMBRO,2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA -+0,84% 24,SETEMBRO,2013
NASDAQ +0,08% 24,SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,77 -1,83%
VALES 32,27 -1,47%
BVMF3 12,81 +0,08%

POUPANÇA 0;4828 25.SETEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,89% US$ 109,440
OURO -0,01% US$1323,720

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2000 2,2012 0,0%
DÓLAR TUR. 2,1200 2,2600 0,0%
EURO 2,9595 2,9615 -0,31%
LIBRA 3,5156 3,5181 -0,39%

Impostos X
,.,

sonegaçao
Os brasileiros sonegaram R$

300 bilhões em tributos em 2013. A

quantia supera a riquezaproduzida
pela máioria dos estados. Até o fim
do ano, o valor que deixa de chegar
aos cofres públicos é calculado em

R$ 415 bilhões, o equivalente a 10%
do PIB, estima o Sindicato Nacional
dos Procuradores da Fazenda Na
cional. O Sinprofaz desenvolveu um
placar online da sonegação fiscal
no Brasil. O Sonegômetro permite
acompanhar em tempo real o quan
to o pais deixa de arrecadar todos
os dias. Conforme o estudo, sem so

negação o peso dá carga tributária

poderia ser reduzido em até 20% e,
ainda assim, o nível de arrecadação
seria mantido.

FLÁVlOUETA
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Você. tranquilo.

(47) 3370-0212
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Camarotes da Schützen à venda'
Estão abertas as reservas para os camarotes da 25a Schützenfest, que ocorre de 10

a 20 de outubro no Parque Municipal de Eventos. São 14 espaços disponíveis, com ca

pacidades para 14 a 40 pessoas. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 800. As reservas
devem ser feitas pelo telefone 2106-8714, com Ismael Niels.

OCOBRElO DOPOm

"

DA GAVETAA VITRINE
ARTE ACESsíVEL loja jaraguaense quer estimular o comércio de ilustrações na região

Bárbara Elice na região. Temmuita gente
que trabalha nas grandes
indústrias, mas, na empre
sa, é preciso .seguir uma

linha. Ele não pode ter tra
balho autoral e se expressar
da forma, que gostaria", diz
o. diretor da Ícone Comu- .

nicação Gráfica, Marcelo

Wagner. Além do incentivo
à arte, a Pendura Posters
será a primeira linha de

produtos da gráfica que en
volve produção artística.

Segundo Wagner, o

modelo de negócio é sim

ples. Os interessados en

viam omaterial e escolhem
o formato da publicação. A

partir de então, a Pendura
Posters cuida da divulga
ção, providencia a moldu

ra, a entrega e assume as

despesas - como a taxa do

Paypal (sistema que per
mite a transferência de di
nheiro entre indivíduos ou

negociantes) e transporte.
Depois, o valor recebido

pelo produto é dividido
meio a meio entre o artista
e a loja,

Seguindo o padrão da
"arte acessível", um pôster
no formatoÂ,3, porexemplo,
custaria cerca de R$ 40. No
site da loja, além da galeria
de ilustrações, cada artista

tradores nas faculdades.
Além de Jaraguá do Sul, a
loja recebeu propostas de
interessados de Joinville.
''Vamos iniciar esse projeto
com a arte daqui, porque é
Um negócio local e quere
mos privilegiar as pessoas
da região. Eles podem vir
ao balcão da loja, pegar o
papel, sentir a peça", conta.
Além do site, os pôsteres
serão expostos na vitrine
em frente à gráfica, na Rua
MaxWilhelm, 478. Futura
mente, li intenção é tam

bém comercializar produ
tos como sketchbooks e

almofadas.

ganhará.um espaço próprio
para descrever seu trabalho,
divulgar os meios de conta

to e um retrato. "A ideia é

oportunizar um local para
os artistas se encontrarem.

E não só eles: empresários
que procuram ilustradores
ou designers pode vir no

Pendura", afirma.
Para conhecer a de

manda, Wagner conver

sou, pessoalmente,' com
mais de 15 artistas da re

gião. Após o site pendu
raposters.com.br estiver

pronto, ainda nesta se

mana, o empresário pre
tende garimpar mais ilus-

Para uma região repleta
de indústrias têxteis e

estamparias, a visibilida
de sobre os ilustradores
e artistas visuais ainda é

pequena. Ao ligar esses

pontos, um empresário de
Jaraguá do Sul criou uma

loja que pode tirar muitos
trabalhos da gaveta. No
modelo de comércio ele

trônico, a Pendura Pos

ters é a primeira loja de

pôsteres voltada à produ
çãolocal.

"Percebi que não tem

muito espaço para o artista

Outubro Rosa 2013

Prevenção. Caminhe
por essa causa!

4732750268 • redemulher@netuno.com.or

"Divas da
MPB"em
piano e voz

As vozes femininas
marcantes da música po
pular brasileira são o tema

do recital que acontece

hoje, no Pequeno Teatro da
Scar, com entrada gratui
ta. A partir das 20h, Felipe
Krelling, no piano, e Ro
cheli Vehrmeister, no vo

cal, apresentam "Divas da
MPB".No repertório, inter-
"pretações de Elis Regina,
MarisaMonte e Gal Costa.

A dupla se apresentará
mais duas vezes, no mes

mo local, em 22 de outu

bro e 13 de novembro. O

projeto do recital conta

com recursos do Fundo

Municipal de Cultura.

Saraus
Brasileiros
chega ao
Museu
o Museu Histórico

Emílio da Silva recebe

hoje, às 19h, o projeto Sa
raus Brasileiros. O evento
gratuito apresenta o re

pertório com uma hora de

duração, repleto de músi
ca instrumental brasileira
dos séculos 19 e 20, como
a polca, choro, maxixe. O
projeto é do trio de músi
cos joinvilenses formado

por Cláudio Moraes (flauta
e saxofone), Marisa Tole
do (piano) e Rafael Vieira

(percussão). No domingo,
27, eles se apresentam no

vamente, às 16h. O museu
fica na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, 247,
Praça Ângelo Piazera.

Realização:

Apoio:

,.
.1: :J1 .. 1.1111.11, .• 1. I"
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Elyandria Silva · Escritora

A. •

e eliandriaas@yahoo.com.br

Porque do pó viemos e ao pó
retornaremos. E o pó é quase um nada..

Um nada que pode sujar a mão ou dificultar
a visão e a respiração. Um nada que o

vento leva assim, do nada. Um nada que
dissolve ao tempo e no tempo é dissolvido.
O pó é daquelas sombras que sobem e

descem, aparecem e somem à medida

que a caminhada avança por esquinas
de sol que brinca de se esconder. Um dia
o pego na mão, mas ele escapa entre os

dedos. É tão abstrato e incômodo quanto
a fome que sentimos. E aí descubro minha

insignificância diante das mínimas coisas e

meu poder piegas e miserável de tentar lidar
com o que lida comigo sem autorização. O
pó é um desses mínimos que me diminui.
Analiso que se posso pegar o pó posso
também pegar o tempo. Não nas mãos, mas
na transposição dos verbos do futuro para o

presente, na varredura do que vai ser para o <'

que já é ou deveria ser agora. Não é mágica,
é acelerar o tempo à minhamoda. E acelerar
o tempo, assim, por conta própria, é preciso
porque às vezes ele passa por lugares os
quais não gosto.
Eis um passatempo insignificante: o de fazer
com que o tempo passe mais rápido. Tem

Clique anima

momentos que é questão de sobrevivência.
Isso se aprende a partir da soma de alguns
anos acumulados que não são poucos,
mas que também não somam grandes
quantias quando os dois números passam
a correr juntos em busca daquilo que a

alma procura mesmo sem saber o que é ao
certo. É natural, acontece na invisibilidade
da travessia da existência. Simplesmente
um dia você descobre que aprendeu a fazer
com que as páginas passem com velocidade
acentuada. Se você tem 38 anos diga que
tem 40 a quem pergu.ntar sua idade. Por
quê? Muitos vão dizer que não faz sentido.
Acelere, vá em busca, traga o que não

chegou até seu ponto de partida. Sim, faz
sentido. Porque só assim encontra-se a

resposta antes da pergunta. Porque só assim
-

acha-se o perdido antes da busca. É só um
caminho, eu sei, mas pode ser um caminho

importante, uma estrada daquelas que
ninguém gosta de seguir porque tem poucas
placas, mão inglesa e dificuldades garantidas
para os que não têm medo.
Tomava café assim, de costas para a cozinha,
de frente para os azulejos e mergulhada
em pensamentos de pó com tempo, ou ao

contrário, enquanto refletia como será a vida

aos 40. Pequenos, cor clara, desenho de um
bule com pequenas xícaras ao redor de um

pão já cortado. Do tempo que se deixava o

rejunte aparecendo. Quem coloca azulejos
tem de ter sabedoria de artista. O cuidado
em cada segundo da colocação, a simetria,
a perfeição. A solidão da pequena peça de
cerâmica que ali viverá por anos seculares
numa morada de concreto que faz a ponte
entre o passado, presente, e futuro. Os
azulejos portugueses são mais lindos. Os
relevos, as cores, os desenhos labirínticos
que transmitem sentidos flutuantes pouco
significativos àqueles que se deixam

'

dominar pelo tédio das rotinas fatigantes.
Adentrando meus cantos mais íntimos tenho
a sensação de que a vida aos 40, aos 50 ou
aos 60 poderá ser tão boa quanto foi aos 20,
se conseguirmos visitar o futuro e trazê-
lo de vez em quando para conviver com o

presente. Trago a passagem do tempo até
mim antes que ele chegue de repente e faça
seus devidos estragos. Faço isso sempre que
posso. Eainda que ele chegue sujo de pó
pela estrada percorrida, não faz mal, pois
são amigos, companheiros, andam juntos e

um dia, os três, seremos um só: pó, tempo e

alma.

PROCURA-SE! Junior, o amiguinho de oito meses, sumiu faz mais de
uma semana na Rua Frederico Todt, no bairro Amizade, em Jaraguá.
Era a 'criança' da casa e adorava passear de carro. A família está com

'muitas esperanças de encontrá-lo. Se você o viu ou encontrou, entre
em contato com Paulo Welter, no 9667-1166

AJUDE O SALSICHA! Após uma briga de cães, Salsicha
ficou ferido. Acabou com as duas patas dianteiras feridas,
apenas em músculos sem pele nenhuma. Passou por
tratamento veterinário e continua internado em uma clínica

parceira, mas precisa de ajuda para pagar as diárias
e o tratamento, e também de um lar temporário. Pois
Salsicha moravaem condições de higiene péssimas. Mais
informações com Fernanda Junkes: 3370-0786 ou 9909-
4278. Doações Banco do Brasil: C/C: 53793-4 - Ag: 0405-7
- cedentes: Lucia Helena Lopes e Fernanda Junkes

EAvie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
, "
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Aniversariantes
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Alfredo Maas

Alice Ap. Limberger
Ana Paula Rusch
Ariane C. Ribeiro

Beatriz Da Silva Nagel
Cátia V. Horongoso

.

Cintia T. Horongoso
Cirineu P. da Silva
Constantino Buzzarello
Elírio Marcelino

Eugenia Hille

Fernanda R. Wagner
Francisco Reitz

Gabriel M. Rosa

Greyce D. Murara
Helen C. Lebrão

João de Avila
Julia Horongoso
Leticia A. Berlato

Luana C. de Campos
Marilene Bressani
Marisete Grest

Moacir Paris i

Pedro de Oliveira
Hafael Taschner
Ruth Oeschler
Salete C. Melato

Sarah Yasmin Figueiredo
Tisha Lombardi
Vali L. Hansen
Vanderlei F. de Souza

Wilson A. Ferreira

Amyr Klink - Navegador
.

• Catherine Zeta-Jones - Atriz
• Glória Pérez - Autora
• Michael Douglas - Ator
•WiII Smith - Ator/cantor

Curiosidade
25 de setembro..

... é o 2680 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 97 para acabar o
ano. Dia de São Firmino
de Amiens, padroeiro de

Amiens, Lesaka, Diocese
de Pamplona, barqueiros,
viticultores e padeiros.
1513 - Balboa descobre o

Oceano Pacífico. 1991 - O
então presidente brasileiro
Fernando Collor deMello
institui o horário de verão
em parte do território
nacional.

Fonte:Wikipedia
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Girafinha amiga
Talking Gina the Giraffe permiteMuitas marcas de aplicativos e jogos para

que a criança alimente uma girafa, façacelulares e tablet sabem desta preocupa- carinho nela e brinque de bater palmas.ção e criam jogos seguros que ajudam no
Ao passar de um estágio para outro, umdesenvolvimento e aprendizado do seu
filhote girafa é incluído na brincadeira.

filho. Veja alguns aplicativos bacaninhas .

Desenvolve a coordenação motora, o
e bem didáticos para baixar já. ritmo e noções de cuidado. Disponível

para iPad, iPhone e Android. Preço:
gratuito. Para obter o aplicativo vá em

http://migre.me/gbNon.

Appsparaospequenos
Você não tem a impressão de que cada

vez mais. cedo as crianças estão se

interessando por celulares com jogos e

aplicativos? Muitos pais se preocupam ao

ceder o celular para criança, com medo
de que se vicie ou que não aprenda nada.

Mais sobre Omundo

,,�.�,._---...........

Cocoricó
Ambientados em uma fazenda,

os personagens do programa Cocori
có convidam o pequeno para brincar
de pega-pega com a turma: Lilica,
Caco e Toquinho. A criançada po
derá ainda, pintar, montar quebra
cabeça e brincar de dominó. Dispo
nível para iPad. Preço: USD 5.99.
Para comprar, acesse httpr//migre.
me/gbNmu.

CompositoresnrnDins

A proposta em Wood Puzzle Maze
World Flags é relacionar bandeiras, íco
nes, comidas típicas e demais elemen
tos culturais a países correspondentes.
Tudo pormeio de labirintos que imitam
madeira. Desenvolve o conhecimento
sobre Geografia, além da visualização
espacial, da coordenação motora e aju
da na resolução de problemas e na con

centração. Disponível apenas para iPad.
Preço: gratuito. Para obtê-lo, acesse o

link tropisounds.com.

Sapo quer
lagoa

o desafio é levar um sapo que
foi aprisionado em um laborató
rio científico de volta à floresta

para poder coaxar novamente

em sua adorada lagoa. Disponí
vel para iPad, iPhone e Android.
Produto brasileiro. Preço: gratui
to. Adquira em toadescape.com.

Baby DJ é um

aplicativo de música.

Nele, os pequenos
podem compor suas

próprias canções, gra
vá-las e reproduzi-las.
Desenvolve à audição
e o ritmo. Disponível
para iPad e iPhone.

Preço: gratuito. Link
de acesso: applifto.
comi#babydj

Pintura
criativa

Colorama possui diversos dese
nhos e grande opção na paleta de
cores para as crianças colorirem à
vontade. Também dispõe de dife
rentes estampas para compor a obra
do pequeno. Disponível para iPad
e iPhone. Preço: gratuito. Acesse o

link http://www.colorama.mobi.

Dez emum

Injini: Child Development Game
Suite é um dos aplicativos infantis
mais completos. Possui 10 opções de
jogos que trabalham cores, formas,
animais, diferenças e pares entre ou
tros motivos. Desenvolve a coorde

nação motora, a compreensão sobre
causa e efeito, a percepção espacial, a
memória e a diferenciação. Há uma
versão gratuita. Disponível apenas
para iPad. Preço: U$ 29,99. Acesse o
link h!íP:llmigre.me/gbNrj

Papinha de frango, arroz,
ervilha, cenoura e espinafre

Ingredientes
• 1 colher de sobremesa de óleo vegetal
• 1 colher de chá de cebola picada
• 2 colheres de sopa de frango cortado em cubos pequenos
• 1 colher de sopa de arroz cru lavado
• 1 colher de sopa de ervilha fresca
• llz cenoura pequena picada em cubos
• 2 colheres de sopa de espinafre picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o frango. Acrescente em

seguida o arroz, a ervilha e a cenoura. Cubra com água. Tampe a panela e cozinhe
até que todos os ingredientes estejam bem macios e com um pouco de caldo.
Junte o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse todos os ingredientes
com um garfo e sirva. Fonte: bebe.abril.com
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é quarta-feira, dia 25 de setem
bro de 2013. Dia Mundial do

Coração. Vamos em frente que
a vida é curta, complicada, mas
é maravilhosa. Como citaria o

colega, Leo Pinheiro: "Somos
donos dos nossos atos, mas não
somos donos dos nossos senti
mentos. Somos culpados pelo
que fazemos, mas não somos

culpados pelo que sentimos.
Podemos prometer atos, mas

não podemos prometer senti
mentos. Atos são pássaros en

gaiolados, sentimentos são pás
saros em vôo".

1
f

KAY�ÓS
H a T E L

!
�
I

Bomba!
Da série: "morro e não vejo

tudo". Por uns quilinhos a mais,
a modelo Moranguinho rompeu
com o estilista. É mole"!? Por
muito menos Bin Laden bom
bardeou as torres gêmeas.

Idade nova

I

I
I�

�\

Hoje, quem recebe o carinho
dos amigos e familiares pela es

treia de mais urn aniversário é
o empresário e amigo Engelbert
Hertel, o famoso marido da dona

Renate, da Verdureira Raquel.
Parabéns! Que Deus abençoe
você e sua linda e feliz família

j

Cerveja Pizza Sadia
Kaiser ex c/ 12 350m' 460/4409

CIRCULANDO O casal Letycia Azevedo
e Fabio Martinelli em noite no Madalena

Niver do Assis
Hoje, o dentista José de Assis Perei

ra, ao lado da sua amada, a minha amiga,
Meri Vegini, celebra mais um ano de vida.
Certamente' seu telefone não vai parar de

tocar, pois Dr. Assis, como é carinhosa
mente chamado, possui urna constelação
de amigosdo coraçãô, Mil felicidades!

Outubro Rosa
Aqui em Jaraguá do Sul, quando

as pessoas são chamadas para ajudar,
sempre estão presentes. Príncipalmen

, te quando chega perto das festadas de
fim de ano é grande a vontade de pro
mover o bem. Neste período, o comér
cio se mobiliza para apoiar diversas
instituições carentes aqui da urbe e da

região. São roupas, calçados, alimentos
e até mesmo presentes. Cada urn aju
da como pode. Mesmo assim, existem
aquelas empresas que tambémpromo
vem ações em outras épocas do ano. Os
seus proprietários, denominados "gen
te do bem", procuram atividades e ma
neiras de praticar a caridade em busca
de urn bem maior. O destaque agora
é o Outubro Rosa, campanha interna
cional contra o câncer de mama. Todo
mundo está aderindo.

CAPA A americana Natalie Nunn, vencedora
, do Reality Show, Game Love, em Las Vegas,
é capa da Revista Nossa Weekend

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem será aquela linda morena

que incursionava dias desses
na noite jaraguaense ao lado

daquele empresário partido alto
do ramo de factoring? Será sua

nova musa inspiradora?
Vamos ficar atentos!

• • •

A atleta Viviane Uber Kreiss, a
tiracolo do filho Andreas, curte
tour na Europa. Vivi foi participar

da importante Maratona de
Berlim. Está contado!

• • •

o meu amigo Leandro
"Batata" Lichtenberg, um dos
comandantes da Upper Floor,
ainda recebendo cumprimentos
pela idade nova, celebrada na

última segunda-feira, dia 23.

Parabéns, 'brother!
• • •

Agende! Mariléia Murara,
a simpática telefonista da

Lunelli, é a aniversariante de
amanhã, dia 26.

3370-3242

Cru.pisas
FeijOada

As camisas da 13a Feijoada
do Moa serão entregues a par
tir do dia 14 de outubro. O local
será anunciado dia 10 de outubro.
Lembrando que o ingresso é in

dispensável para entrar na festa.
Mais informações no 3370-9000.
O local de compra de ingressos é a
Loja Tevah, no Jaraguá Park Sho
pping, na JaimeMotos, Academia
EspaçoMaior eA&E Outlet Chico

"
Não busque boas aparências, elas podem
mudar. Só precisamos de um sorriso para
transformarmos um dia ruim. QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013

TE CONTE
,. Dia 29 de setembro,
às 15h30, vai rolar na
Choupana Schroeder
um concorrido Café
Colonial. A promoção
é da amiga, Ângela
Schroeder. Quer saber
mais? Ligue 9955-6934.

• E o tráfego de nossa

terrinha? Minha nossa!
Tá complicado!

• Ontem à noite,
novamente turma
bacana sorveu mesa

concorrida no grupo
Loks. Amigos se

. reuniram para celebrar
o níver do bem lançado
Juliano "Gaiteiro" dos
Santos.

BELAS
Nos corredores
da Epic, Mayara
Carvalho, Lanna
Perin e Scheila

Gorges

Novis
Você já foi conferir as novidades da loja A&E Outlet Chic? Então corra e vá

dar urna olhada na vitrine, que está de babar! Se é que vocême entende! ,. Nas horas de folga,

1._ b.OTEAMENTO{!lit

o melhor lotedmenfó de Jerequé do Sul
nê! �venido PrefeiteWê!ldernõr Grubbd

r

Locetízeçõo privileqiodõ. infreastruture edrnirével,
espeços de lezer e culture. eliedos eo respeito d
netursze sõo epenes elquns dos õdjétivos que você
encontro no Loteomento Wellness.

Estrutur«
• Sisterne de Treternsnto de Esqoto
• Rede Pluviõl
• Rede de Áquõ Potdvel
• PovimentõçCio com Asfelto
• Rede Elétricõ - llumineçêo Públicõ
• Terrenos ellos e plenos
• Excelente Locelizcçõo
• Acodemiõ de Melhor ldede
• Plol/qround
• Preçe de Convivâncie / Porner
• Pislõ de Cerninhede
• Sistsme de PrevençCio de Incêndio
• Árvores Fruhleres
• Áreõ Verde - 5.1óOm2

Empreendimento

finemcidmento

CAI A

o meu amigo João,
caps do London, tem
aproveitado o Espaço
do Oca para exibir
seus dotes como

jogador de sinuca.
Dizem que o homem é
fera no taco.

,. Gabriel e Fabiola
Maurissens curtiram
com roda de amigos
o Cheers Irish Pub,
na Última sexta-feira à
noite. Motivo? A vida!

• Distúrbio desono
pode estar ligado ao

seu travesseiro.
Pense nisso!

.. Celebre as vitórias.

.. Com essa, fui!
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PREVISÃO DO TEMPOPiadas

Heranças
Ao ver o amigo extremamente abatido, o outro pergunta:
- Ei, o que houve? Por que você está com essa cara?
- Na semana retrasada morreu a minha avó ...
-Nada bom ...

- Mas ela me deixou uma herança de cem mil reais.
-Nadamal!
- Na semana passada morreu um dos meus tios ...
-Nada bom ...

- Mas ele me deixou uma herança de 80 mil.
- Nada mal! Mas não consigo entender por que você está assim triste!
- É que essa semana estou com um azar lascado. Hoje já é quarta-feira
e até agora nada!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min - Censura: 14 anos - Diariamente - 13h50,
16h20,18h50,21h20

ARCOPLEX2
• Aviões - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - Diariamente - 14h, 15h50
• O Casamento do Ano - Comédia - Legendado - 89 min - Censura: 14 anos - Diariamente
-17h50,19h40,21h30

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - Diariamente -

15h, 17h, 19h,21h

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Aviões· 14:00, 16:00, 18:00·30 DUB . Animação
• Se Pucer., Dirija! . 20:00, 22:00 . 3D - NAC - Comédia
• Aviões - 13:30 15,:30 - DUB . Animação
'Casa da Mãe Joana 2 ·17:20,19:20,21 :20 - NAC·
Comédia

• Elysium . 13:40, 16:40, 19:00, 21 :30· DUB . Ficção
• As Bem-Armadas -14:10, 16:50, 19:30, 21 :50 - LEG -

Comédia
• Os Estagiários - 16:15 - LEG - Comédia

'Invocação do Mal· 13:50, 18:50, 21:10· LEG - Terror
• percy Jackson e o Mar de Monstros - 16:30 . 3D . DUB

- Aventura
• Dose Dupla- 18:40 . DUB - Ação
• Dose Dupla - 21 :40 . LEG . Ação
• Os Smurfs - 14:20 . 3D . DUB - Comédia
• GNC MUELLER
• Aviões - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - 3D - DUB . Animação
• One Direction: This is us . 3D . 22:00 - LEG .

Documentário
• Rush - no Limite da Emoçâo- 13:45 - LEG . Ação
• O Ataque· 18:45, 21 :30· DUB - Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros -16:20· DUB·
Aventura

• Elysium . 14:00, 16:40, 19:00,21 :15 . LEG - Ficção

Ashburn (Sandra Bullock)
é urna agente especial
do FBI extremamente

competente, apesar de ser
mal vista pelos colegas de
trabalho por ser arrogante
e antipática. De olho em
urna promoção no traba
lhe, ela pede ao seu chefe
(Demian Bichir) que a en

carregue da investigação
de urn poderoso traficante
de drogas em Boston, cuja
identidade é desconhecida.
Entretanto, logo'ao chegar
Ashbum decide interrogar
urn pequeno traficante
preso porMullins (Melissa
MeCarthy), uma desboca
da policial local que não
aceita ordens de ninguém,
Não demora muito para
que as duas batam de
frente, mas elas precisam
encontrar urn meio de
trabalhar juntas,

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Prevalece o tempo
bom em se
Nevoeiros ao amanhecer com sol
entre nuvens no decorrer do dia.
No Litoral Sul persiste a condição
de chuva isolada. Temperatura
baixa, com geada ao amanhecer
nas áreas altas do Oeste,Meio
Oeste e Planalto Sul. Durante o dia,
temperatura em pequena elevação.

Ensolarado
AMANHÃ
MíN: 7°C
MÁX: 19°C

Parcialmente
Nublado

SEXTA
Instável

MíN: 9°C
MÁX: 18°C

Nublado

LUAS

• NOVA
J

5/9 Chuvoso

• CRESCENTE 12/9 '

SÁBADO
CHEIA 19/9 MíN:11°C

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 18°C Trovoada
-

VERTICAIS
1. Braço do mar que se forma pela desembocadura de 11

um rio / Depósito de matérias orgânicas em decom-
posição misturadas a terras, que fica no fundo das 12

águas do mar, de rios etc,
2. Uma inesquecível Monroe do cinema / (Gír,) Muito 13

zangada
3. A cor verde da azeitona / Cidade gaúcha, "a capital

do trigo"
4. Bebida alcoólica, açucarada e aromatizada / Diaman

te pequeno, empregado nos instrumentos de cortar
vidro

5. As vogais de Cielo / Comércio de mercadorias furta
das / As iniciais do escritor norte-americano Nabokov
(1898-1977)

6. Sigla do estado de Mossoró e Natal! Satisfazer / (lngl.)
Criança, garoto

7. Ciclo de orações de três dias de duraçâo / Compa-
nheira

,

8. Guardador de gado / (Ingl.) Bilhete ou cupom, de pa
pei, matéria plástica ou impressão, que dá direito a
um serviço qualquer, como. um ingresso, passagens,
refeições etc, '

;,

9. Abrev: senhorita / Erva de bulbos e folhas condimen
tares, estimulantes e diuréticos, usada na alimenta
ção,

HORIZONTAIS
1. Tornar mais brando I Pronto-socorro
2. Pôr em evidência
3. Tecido de malhas entrelaçadas / As letras entre o Q

eoU
4. Voz triste e aguda característica dos cães / Peça de

madeira do assentador de vias férreas
5. Assustado
6. O começo e o fim do .. , replay / Juro de capital
7. Errado
8. Repetição que dá harmonia aos versos / O tório, entre

os químicos
9. Fevereiro, em italiano
10. (Paco de) Famoso violonista espanhol, um dos mais

consagrados / As consoantes de Macapá
11. Em jornalismo, interlítulo ou pequeno trecho destaca

do da matéria / O cantor, compositor e instrumentista
paulista Zambianchi, de "Eu Te Amo Você"

12. Em consequência / Estar em execução
13. Delegação de poderes,
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A difícil tarefa
de ser "multi"
FONTE

CanalRH

li
Épossívelsermultitarefas,
mas desde que a pessoa

.

priorize e tenhaplanejamento�,,

Telefone tocando, e-mails chegando, subordinados precisando de orienta

ção e líderes cobrando resultados. Hoje em dia é difícil- quase impossível
- se concentrar em uma única tarefa por vez. O mercado anseia por profissio
nais multitarefa. "É ele que pensa fora da caixa e que vai crescer na empresa
em Y, isto é, que pode avançar em sua área, mas é capaz de direcionar sua
carreira para outras atividades, conforme a necessidade
da companhia", diz Marcelo Peixoto, diretor regional
da Asap, consultoria de recrutamento e seleção de
executivos. Mas, alerta o consultor; para tudo é pre
ciso um limite: quem faz muitas coisas ao mesmo

tempo corre o risco de ter a produtividade e a

qualidade do trabalho comprometidas.
O ideal, dizem gestores e especialistas, é

balancear as atividades e elencar as priori
dades. "É possível ser multitarefas, mas desde
que a pessoa priorize e tenha planejamento':
diz Claudia Ajbeszyc, gerente de RH da Locaweb.
Em ummundo em que as demandas estão cada vez

maiores, é preciso manter também o equilíbrio
entre rapidez e eficácia, acredita Karina Almei
daMartinez, supervisara de RH da SIL, fabrican-
te de fios e cabos para instalações elétricas. "Nes
se contexto, a produtividade depende muito mais

de planejamento do que de tempo': afirma.
Maria Konnikova, escritora e colunista da revista

Scientific Àmerícan, defende a importância de se fa
zer uma atividade por vez, tendo o assunto como mote

de seu livro "Mastermind: How to Think Like Sherlock
Holmes" (Mente brilhante: como pensar como SherIock

Holmes). Segundo a autora, ao realizar várias tarefas ao

mesmo tempo, nosso cérebro "pula" de uma para outra,
sem dar a devida atenção a qualquer ..uma delas.

Na avaliação de Eduardo Drumrriond, psicólogo
clínico e coach executivo, o profissional multitarefa
corre o risco de estar sempre em seu limite. "Ele sem- /

pre vai estar em um nível de estresse maior, além de
não necessariamente sermais produtivo, correndo o

risco de ser superficial em suas entregas", diz.
O consultor Marcelo Peixoto, da Asap, concorda

com o posicionamento. ''Ainda que façamos várias coi

sas ao mesmo tempo, dificilmente todas serão execu

tadas com assertividade", afirma. O excesso de ações
simultâneas, segundo ele, pode ainda atrasar a entrega
de resultados. "O bom profissional é aquele que conse

gue finalizar os trabalhos no tempo estipulado, e para isso

planejar as atividades a serem executadas é fundamental.
Por essa razão, nem sempre sermultitarefa é amelhor opção:'

ClaudiaAjbeszyc,
gerente deRH da Locaweb.

! l t. I l .e i J. I ; i I
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Período
sabático: UIn tempo

para reflexão
Há alguns anos, uma conhecida

convidou-me para um almoço com

o intuito de colher alguns conselhos,
já que se encontrava em um delicado

momento de carreira. jaqueline era

gerente de Marketing de uma multi

nacional do segmento automotivo e

vinha traçando uma bela trajetória
profissional nos últimos anos. Porém,
todos à sua volta reclamavam de um

detalhe muito importante: a moça
estava cada vez mais estressada com

seu trabalho e, após muitos anos, sen
tiu que aquilo já não era mais o que
ela sonhava e queria para a vida dela.

Após um processo de avaliação in
terna da empresa, jaqueline recebeu

o feedback de que precisava melho

rar o seu trato com as pessoas, pois a

convivência com ela havia se tornado

realmente muito difícil. A moça con

fessava que vinha passando por pro
blemas muito sérios em sua vida pes

soal, e que isso ecoava no ambiente

profissional quando recebia cobran

ças que, o seu ver; eram descabidas.

Como se não bastassem todos esses

problemas, a moça ainda tinha uma

grande dúvida de carreira: tinha uma

enorme vontade de voltar a dar aulas

de dança, como fazia quando jovem e

ainda nem havia decidido qual car
reira seguiria.

Quando jaqueline resolveu me

convidar para esse almoço, havia che

gado à conclusão de que, se tantas

pessoas reclamavam dela, é porque
existia algo errado realmente. Sem

contar que a sua paixão pela dança e

a vontade, às vezes repentina, de lar

gar tudo e se dedicar às aulas de bal

let a deixavam cada vez mais em dú

vida sobre o futuro.
Durante o almoço, ela me contou

que há algum tempo tinha perdido o

prazer pelo Marketing. Fizera alguns
cursos de especialização na área, na
tentativa de renovar seus horizon

tes e, quem sabe, revigorar seu amor

pela comunicação e pelas estratégias
de mercado pelas quais ela sempre
tivera tanto apreço. Mas nem assim

conseguiu amar novamente o que [a
zia. Ela comparou seu momento com

um casamento que se desfaz. Tenta

ra deixar a profissão mais atraente,

fazer coisas novas, descobrir novos

métodos. Entre tudo isso, mesclava

alguns almoços com profissionais que

2

admirava para ver se, assim, voltava
a apreciar a própria profissão. Mas
nada adiantava.

Aquele convite que me fizera foi,
na verdade, uma última tentativa de

consertar o desânimo pelo qual pas
sava. Segundo ela, precisava de uma

sacudida de alguém que entendes

se realmente o que ela sentia. Num

primeiro momento, fiquei em dúvida

sobre o que orientar. A responsabili
dade em dizer à uma pessoa "largue
tudo e vá em busca do que te faz fe
liz" é muito grande e só ela poderia
realmente tomar essa decisão. Por

conhecer sua família, e saber que se

tratava de uma profissional abasta
da que poderia se dar alguns luxos,
arrisquei-me a sugerir algo pelo qual
muitos profissionais têm optado cada

vez mais: o ano sabático.
-

Orientei que ela conversasse com

a diretoria da empresa em que tra

balhava e pedisse um tempo para

pensar. Algumas empresas entendem

e apoiam esse tipo de iniciativa, ou
tras não. Mas, independentemente do

apoio que a empresa desse ou não à
�ua decisão, acreditei que seria extre
mamente pertinente tentar.

Foi o que ela fez. Mesmo não tendo
conseguido o apoio da empresa, pas
sou um ano estudando cursos aleató

rios, conhecendo novas pessoas e pen
sando sobre todos os prós e contras

de mudar de carreira a essa altura do

campeonato. Apôs esse tempo, che

gou à conclusão de que-não voltaria

a pleitear nova posição no mercado

de trabalho como funcionária de uma

empresa. Preferiu utilizar seus conhe
cimentos em Marketing e seu talento

com a dança para montar uma com

panhia de dança de salão. Hoje, sua
_

escola se destaca por excelência e tem

em seu corpo docente alguns dos me
lhores dançarinos do país.

Perguntada sobre a satisfação em

relação à sua decisão, responde vee

mentemente que não se arrepende
nem um pouquinho de tudo que fez.
Reconhece que os anos como gerente
de Marketing e todas as especializa
ções que fez ao longo de sua carreira

serviram para um crescimento, aci

ma de tudo, pessoal. Porém, poder
aplicar todos esses conhecimentos e

essa experiência em algo que lhe dá

realmente prazer é algo imensurável.
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A influência do trajeto
de ida e volta do trabalho

FONTE

Você RU, por [éssíca Lima

Quando uma oportunidade de trabalho é

avaliada, muitos pontos são levados em con

sideração. Condições como benefícios, carga
horária, oportunidades de carreira, dentre

outras, são importantes na hora de tomar uma

decisão sobre uma nova etapa profissional.
E para entendermelhor a questão do tempo

do percurso casa-trabalho, a Havík, consultoria
de recrutamento e desenvolvimento de profis
sionais, que atende grandes corporações nacio
nais e multinacionais, realizou pesquisa no mês
de agosto para saber se a distância de casa in

fluencia na aceitação de um novo trabalho.

A avaliação contou com 692 participantes
entre analistas, coordenadores, gerentes, supe
rintendentes, diretores, VPs e CEOs, com os per
fis de gestão regional, atuação comercial, repre
sentação de produtos em nível nacional, entre
outros, além de umagrande parte dos profissio
nais entrevistados ter .viagens no dia a dia.

A primeira pergunta questionou se no

momento de avaliar uma oferta de emprego
em uma nova organização, o tempo consu-

mido para ida e volta do trabalho é levado
em conta, e 52% dos entrevistados respon
deram que não, enquanto 48% disseram sim.

A análise do resultado apontou que, prin
cipalmente nos cargos gerenciais, devido ao

alto índice de viagens e à necessidade de flexi
bilidade para mudanças, não é fator relevan

te, pois é entendido que faz parte da função.
Com relação ao tempo de_90 minutos ou

mais no trânsito para chegar ao trabalho, 77%
disseram que o fator não os fariam rejeitar uma
oferta de emprego. O levantamento aponta que,

apesar de não sermotivo para rejeitar a oportu
nidade por completo para a maioria dos entre"

vistados, ela deve ser avaliada com mais atenção.
Quanto à situação dos entrevistados com

relação ao tempo que levam no trajeto entre

a residência e o local de trabalho, 41% gas
tam de 30 a 60 minutos para deslocamento,
40% gastam até 30 minutos, 13% fazem o

percurso de 61 a 90 minutos, e 6% gastam
acima de 91 minutos para chegar à empresa.

De acordo com a pesquisa, nos cargos

gerenciais, principalmente, há um alto índi
ce de profissionais que demoram cerca de

meia hora para chegar ao trabalho e meia

hora no retorno para casa.

As melhores

profissões no Brasil
FONTE

Revista Exame

Engenheiros, profissionais de TI e médi

cos cirurgiões podem comemorar. É que re

cente pesquisa realizada pelo site de busca

de empregos Adzuna revelou que estas três

profissões são as melhores no Brasil. Altos

níveis de segurança no trabalho, bons sa

lários e ótimas perspectivas de desenvolvi

mento de carreira colocam estas profissões
no topo do ranking.

Cada atividade recebeu uma pontuação a

partir de critérios como, potencial financeiro,
ambiente de trabalho, taxa de competitivida
de, demanda de mercado, entre outros. A pes-J

quisa apontou também que a falta de competi
ção, a alta demanda no mercado, os aumentos
salariais e os melhores ambientes de trabalho
fizeram com que os profissionais do ramo TI

fossem considerados os menos estressados no

país. O nível de estresse em cada trabalho foi
calculado através de uma escala com 15 cate

gorias diferentes, incluindo prazos, competítí
vidade, riscos físicos e emocionais.

Com aumento de 20% no número de opor
tunidades anunciadas, engenharia mecânica

e tecnologia da informação (desenvolvimento
web) são as atividades mais promissoras no

mercado de trabalho brasileiro. Medicina (ci
rurgia), finanças e setor de óleo e gás também
têm as melhores previsões.
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Dicas para come ar

b mo rabalho
Práticas simples,
nem sempre adotadas,
fazem a diferença.

FONTE

Exame, por Talita Abrantes

Se a. primeira impressão é a que
fica, a maneira como você inicia

um novo dia de trabalho pode dar o

tom de todo o resto do expediente.
Basta uma irritação aqui por causa

do trânsito e um erro ali ao delimi

tar as prioridades para que as ho

ras seguintes fiquem prejudicadas.

1- Tome café aamanhã
Um excelente expediente começa

muito antes de você sair da sua casa.

Rejeitar a "soneca" do celular; tomar a
decisão de acordar disposto e de se ar

rumar são atitudes fundamentais para

chegar bem ao ambiente de trabalho.

Na lista de tarefas fundamentais

para fazer antes de sair de casa (ou en
quanto ruma para o escritório) está to
mar café da manhã. Sim, isso mesmo.

Pular esta refeição pode ter efeitos ne
fastos para seu humor; concentração e

produtividade, afirma o doutor Artur

Zular; diretor científico do Instituto

Qualidade deVida
"Se não, a pessoa vai trabalhar

com hipoglicemia. As funções cogniti
vas ficarão prejudicadas. Pessoa com

fome fica irritada, com dor de estôma

go ou de cabeça Ele senta na mesa já
estragado'; descreve o médico.

"Deixar para comer no traba

lho também não é a melhor opção,

diz o especialista. Com essa tal "Lei

de Murphy'; ele pode não conseguir
comer. E a pessoa passa a se por
tar como vítima, quando, na ver

dade, faltou planejamento'; afirma.

2 - Chegue no horário (ou antes)
Pode parecer óbvio, mas muita

gente se esquece desta premissa bási
ca para o dia de trabalho. Quem che

ga atrasado, já chega "inadimplente';
brinca o doutor Zular. "O atraso gera
uma condição psicológica desfavorá

vel, você acaba se focando em ques
tões não ligadas à carreira porque
você estápreocupado em se justificar';
diz Fernando Colella, da consultoria

Café com Coaching.
Bem sabemos que imprevistos

acontecem (é o trânsito que ernpaca, o

ônibus que não passa ou o carro que
não pega), mas é essencial se anteci

par a cada um deles. Como? "Planeje
chegar 15 minutos antes, aí você não

precisará justificar nada, nem inven

tar'; afirma Zular. E se a disciplina é

seu "calcanhar de Aquiles'; veja nes

te vídeo como ser mais disciplinado.
3 - Fale bom dia e sorria

"Investe-se milhões em ações
para melhorar o clima organizacio
nal, mas quem realmente muda isso

são os próprios colaboradores no

dia a dia'; diz Zular. E isso começa
desde cedo - com o real desejo de

que o outro tenha um bom dia, afir
ma o pesquisador. E não se esque

ça de sorrir neste percurso: "Cem

músculos são mobilizados em um

sorriso. O cérebro interpreta a mí

mica facial positivamente e o dia pas
sa a ser diferente'; afirma o médico.

Cartão salarial pré-pago

4-Bebaágua
Enquanto O computador é liga

do, aproveite para encher uma jarra
de água e cuidar das suas questões
fisiológicas. "A desidratação dimi

nui a capacidade de trabalho, afeta
o raciocínio, a crítica e a memória';
diz o médico. O ideal é sempre ter

uma garrafa ou um copo à mão para
ir se hidratando ao longo do dia.

"Quanto você sente sede, já está com

5% de desidratação'; afirma Zular.

5 - DeIXe amesa organízada
Mais um hábito para adicionar

à rotina: agora, antes de deixar o

escritório, deixe sua mesa em or

dem. Isso fará toda a diferença no

dia seguinte, dizem os especialistas.
"Mesa desorganizada é um estres

sor" diz André Caldeira, da Propósito.

FONTE

Exame

'6 - Faça uma lista de tarefas
Chegou a hora de planejar seu dia.

'�ntes da ação, o primeiro passo é

a organização'; afirma Colella. Para

isso, comece listando o que ficou

pendente do dia anterior. Depois,
elenque as atividades urgentes e im

portantes, e por aí vai. A dica é defi

nir quais são as prioridades e estimar o

tempode execução para cadaumadelas.
'Você tem que começar por aquilo que
tem que ser feito, não pelo que é mais

gostoso'; diz Colella Mas não se esque

ça de dar espaço para o imponderá
vel. "Nosso planejamento deve ser

flexível. Você precisa ter em mente

que alguém pode interromper.você.
Então, é preciso ter esta margem
de segurança de tempo na agenda",
afirma Alexandre Barbosa, autor do

livro "Construa seus sonhos" (Edito
ra Thomas Nelson).

7· Aproveite o período em que
você estámais focado

E o mais importante: não demo

re muito para "dar a partida" de fato

no expediente. Muita gente chega no

trabalho, mas leva um bom tempo
para começar a trabalhar de verdade.

No lugar de já focar na ação, há quem
perca tempo atualizando status nas

redes sociais, checando a vida alheia
.

na internet ou, simplesmente, baten
do um extenso papo no café.

"Com isso, elas perdem o perí
odo que tem mais foco. Depois das

10h, por exemplo, todo mundo já
chegou e as chances de dispersar
são maiores'; diz Barbosa. Captou?
Então, boa sorte no dia de hoje.

Para se ter ideia do potencial desse mercado, hoje
cerca de 50% dos brasileiros ainda recebem seus

salários em papel moeda, segundo o Banco Central.

De acordo com o presidente da UNIK, José Roberto
Kracochansky, o cartão contribui ainda para a in

clusão financeira no país. "Lançar um cartão para

pagamento destinado aqueles que não têm acesso

aos serviços financeiros é um movimento inovador

no mercado brasileiro. Em mercados desenvol

vidos como Estados Unidos e Europa, os cartões

pré-pagos para pagamento de salários já são muito

populares pelas vantagens oferecidas.a empresas de
todos os tamanhos e acredito que no Brasil o mesmo

vai acontecer rapidamente. Com isso, esperamos su

perar a marca de 1 milhão de cartões salário emiti

dos", completa o executivo.

AUNIK e a MasterCard lançaram recentemente I)

primeiro o cartão pré-pago de salário do mercado
brasileiro. O novo meio de pagamento, que será acei
to em mais de 1,8 milhão de estabelecimentos, ofere

ce, de acordo com as companhias,mais segurança em
comparação ao uso do dinheiro e cheque, simplifica
a gestão da folha de pagamentos, auxilia no geren
ciamento de pessoas e reduz custos para empresas.

Os funcionários das empresas que adotarem o car

tão .como meio de pagamento do seu salário terão

as possibilidade de pagamentos de contas e com

pras, recarga de celular, saques em caixas eletrôni

cos, além de terem acesso a descontos e benefícios.
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A empresa se depara com problemas, adversidades
e complexidades que podem ser resolvidos isoladamente
dentro dos diversos níveis da hierarquia e/ou adotando um

Processo Decisório Participativo, envolvendo propostas de

equipes de trabalho ou comissões para decisão colegiada
da Diretoria ou mesmo do Conselho de Administração, se
houver. O Processo Decisório, colegiado ou não, faz parte da
cultura da empresa. Qualquer mudança no Processo Deci

sório requera mudança no comportamento das chefias, ge
rências e dos próprios Diretores. Como princípio, na gestão
empresarialdever-se-ia objetivarque todos os colaboradores
possam apresentar via Comissões ou Grupos de Trabalho
ou direto a Diretoria, propostas ou planos relacionados a

processos de melhoria, resolução de problemas ou projetos,
indicando atribuições, prazos e recursos necessários e os be
nefícios esperados. Os benefícios podem estar relacionadosa:

qualidade, custo, prazo de entrega, riscos, segurança, meio
ambiente, etc.Mas namaioria das empresas o Processo De
cisório é informal, o Diretor normalmente decide com base
em sua experiência. Devemos nos lembrar que, amaiorpar
te dos problemas administrativos resultam da ineficiência
de uma comunicação clara e objetiva e do envolvimento e

comprometimento das áreas envolvidas. Daía questão: por
que não criar um modelo de gestão mais participativo? O
modelo de trabalho em equipe ou comissões, multidisci

plinar e interdepartamental, ajuda na comunicação e no

comprometimento para a execução dos planos, tornando as
decisões mais eficazes. Por isso a importância da formação
de equipesmultifuncionais para participarem no Processo

Decisório, discutindo e apresentando propostas para resol

verproblerrias egerarmelhorias, podendo-se denominá-las:
Comissões (com animomaispermanente) e,
Grupos de Trabalho (para situações como, ex.: projetos

específicos, resolução deproblemaspontuais).
O desenvolvimento da organização dependerá cada vez

mais de sua capacidade de aprender edecidir em colegiado.
Assuntos a serem discutidos pelas equipes de trabalho com

objetivo de apresentar propostas para decisão na Diretoria
,

devem estar baseados em fatos e não em intuições ou ide

ologias. Qualquer formulação de propostas que envolvam

processos ou projetos compreende várias análises de negó
cios integrados e interdependentes entreas áreasou departa
mentos. Vê-se que as atividadesdemelhoria de desempenho
exigem a integração e compartilhamento de conhecimentos

Gestão Empresarial.
Visão de UDl processo
Decisório Participativo

e comunicação entre diferentes áreas. Exemplos de assuntos
a serem discutidos e apresentados em forma de propostas
para decisão na alta administração:

Mercado /Marketing - propostas: a) para atender o cres
cimento projetado; b) para cobrir segmentos alvos (geográ
ficos, novos segmentos); c) para abertura de novos canais de
distribuição; d) para reduzir prazo de entrega a clientes; e)
para otimizar resultados em produtos ou linhas de baixa

rentabilidade; fJ para atuar com novos produtos ou novo

design, ampliarportfólio de produtos, etc.
Inovação - propostas: a) sobrea identificação e implanta

ção de programas de transformação queorientem mudanças
.

demelhoria do negócio (alinhamento estratégico, pesquisa e

inovação, avaliação eseleção estabelecendo asprioridades);b)
envolvendo: pesquisa e experimentação,melhoria dosprinci
pais processos; c) benchmarkinge pesquisa externa; d) tercei
rização deprogramas críticos demelhoria, etc.

Gestão /Operação - propostas: a) para adequar-seasmu
danças e novas condições do negócio e do mercado; b) para
acompanhamento e avaliação de desempenho (metas e ob

jetivos) e para resolver desvios; c) de programas de melhoria
continua de processos e logística; d) para eliminação do des

perdício (melhoria de processos industriais para reciclar e re
duzir o desperdício);e) visando a excelênciaoperacional:pla
nosde redução de custos / despesas, redução prazo entrega de
produtos a clientes, redução prazo logística;fJ para melhoria
da qualidadedosprodutos;g) paraprocessos relativosa novos
produtos e introdução de novosprodutos; etc.

Recursos Humanos - propostas: a) sobre políticas e es

tratégias para: admissão e integração, desenvolvimento

(qualificação e competências), reconhecimento / competên
cias, motivação, retenção das pessoas com talento; b) sobre o
Processo Sucessório (cargos chaves) e identificar lideranças;
c) com vistas a difundir os valores (cultura da empresa) e
comprometê-los com o foco da empresa; d) de avaliação de

desempenho; e) de planos de educação e treinamento e estí

mulo ao autodesenvolvimento;fJ para fortalecer ofeedback,
com vistas a gerar 'tzções" (atitudes pró-ativas); g) recruta
mento, terceirização, contratação de temporários ou desli

gamento; h) para prevenção saúde e segurança no trabalho.
Tecnologiada Informação - propostas:a) sobreestrutura

earquitetura dos sistemas ecomunicações; b) sobre o suporte
aos processos de negócio e gestão; c) sobre geração de infor
mações necessárias e o seu uso nagestão.

Finanças / Controladoria - propostas: a) sobre processo
de elaboração do: orçamento operacional e de investimen
tos; b) sobre risco (avaliar, identificareminimizar):patrimo
nial, responsabilidade civil, contratos, clientes (crédito); c)
sobre indicadores - medidas de desempenho e gestão sobre
desvios, d) sobre eliminação de desperdícios e redução de

custos/despesas, commelhoria de processos administrativos,
velocidade no atendimento ao cliente (interno e externo), re

duçãodemedidasquenão agregam valor; e) sobreestruturas
de custos empresariais quesuportam os negócios na tomada
dedecisão eficaz (custosdeprodutos, linha deprodutos, etc.).

Comunicação - propostas: a) sobre comunicação ade

quada a todos os níveis da organização para criar vinculo
e estimular as mudanças; b) sobre a difusão de informações
para todos os níveis necessáriospara o seu trabalho.

Suprimentos - propostas: a) para o desenvolvimento de
novos fornecedores de materiais e/ou serviços; b) sobre me
lhoria do processo de logística; c) para o planejamento da
cadeia de suprimentos; d) sobre níveis de estoque, distribui
ção, armazenagem, transporte, etc.; e) sobre novas matérias
primas e insumos (inovar); fJ para otimizar os serviços, es
toques, capacidade, etc.; g) sobre integração com gestão de

produtos, demanda, pontos defornecimento, financeiro, etc.
, Conclusão, a administração não depende somente

das decisões que toma, mas deve verificar se as decisões
foram devidamente implementadas, Por isso, um Proces

so Decisório Participativo tende a ser mais eficaz do que
decisões tomadas isoladamente, que parecem ser ágeis
mas se revelammenos eficientes na execução. Finalmen
te, levemos em conta que a decisão decorre da seleção e

daformulação de alternativas e quem estámais perto do

processo, do trabalho ou do problema pode elaborar as
melhores propostas para a tomada de decisão. Sugere-se
implementar um ProcessoDecisório Integrado de gestão
empresarial que garanta que o negócio está conseguindo
atender as estratégias, metas e compromissos em respos
tas as novas condições do mercado visando a sua sus

tentabilidade. Enfim um Processo Decisório Integrado
conjugado com bom sistema de comunicação em todos
os níveis, baseado em equipes e/ou comissões, tende a de
monstrar ser mais eficaz e cria uma dinâmica de grupo,
com envolvimento e comprometimento organizacional,
compartilhamento de conhecimentos e assumpção de

compromissos e responsabilidades.

Líderes bipolares
. , .

e autorítáríos

4

do chefe; aqueles que gostam so

maram 39% e os que gostam muito

representam 18%. Outros 18% não
souberam responder,

O levantamento identificou
entre os oito perfis de chefes pro

postos qual predominava isolada

mente. O bipolar liderou com 30%,
O 'amigo foi dassificado por 13%
dos respondentes. Já o visionário/
ousado e o agressivo/autoritário
foram qualificados cada um por
12% dos participantes. O enrola
dor aparece com 11% das menções.
Ao analisar a popularidade do chefe

por cargo, a enquete mostrou que a

rejeição aos líderes é maior nos pos
tos mais elevados. Os chefes de alta

gestão não são queridos por 29% de

seus comandados. Em segundo lu

gar estão os gerentes, rejeitados por
31% de seus subordinados.

Um aspecto curioso apontado no
levantamento é a chegada do chefe

ao escritório. Questionados como

fica o clima quando seu líder chega
ao trabalho, 37% afirmaram que o

tempo fecha; 32% associaram a um

campo de batalha; outros 17% dis

seram que é só alegria e 14% revela

ram que é o paraíso. De acordo com

a editora do portal, isso é um indica

dor de clima que deve ser avaliado

com cuidado pelas empresas e por
chefes que não têm proximidade ou

afinidade com sua equipe.

FONTE

ABRH

Bipolares, autoritários, enrola

dores e inseguros: assim são vistos

os chefes brasileiros pelos subor

dinados, conforme uma pesquisa
realizada pelo portal vagas.com.br

,

em julho deste ano e divulgada nas

redes sociais.
Os 10 mil funcionários respon

dentes indicaram que 60% de seus

líderes causam alto impacto na in

satisfação com o trabalho. Os ou

tros 40% foram qualificados como

amigos, visionários, detalhistas, paz
e amor. Em geral, 29% dos partici
pantes afirmaram que não gostam

• t.l I. ".1.1111.11111 ItI. I II
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

�
CITROEn

NOVO CITROEN C4 LOUNGE. NOVO MOTOR TURBO THP 165 CV E CÂMBIO AUTOMÁTICO 6 MARCHAS.
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VOCÊ BILÍNGUE

Wizard Guaramirim CONTRATA PARA AS SEGUINTES VAGAS

• Auxiliar de Serviços Gerais
• Récepcionista
• Assessor Comercial
• tnstrutcr.Prntessnr de Inglês

Enviar currículo para:
guaramirim@wizard.com.br I camilak.wizard@terra.com.br
Celular: 9910-5700/ Endereço: 28 de agosto, 2271 - Centro - Guaramirim/SC

Semi 'Novos -

Kia Power Imports
\ ! ,tj', 'I 1,\, I J

'

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi .

'Fone� 47 3275 0808

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013 I NEGÓCIOSI 3

/

ti)
O
..I
:::»
(.)
-

W
>

CRÉDITO I I i

58X 70X 1 82XI i i

R$ 30.000,OO! 621,30 i 524 31 i 459 70

-=1{{=�_§�º_Q_Qj�º[�-Z��5I__ _§Ii�fºI�_§_36�32
R$ 40.000,001 828,40 I 699,09! 612,93
R$ 45.000.001 931,95! 786.47! 68955
R$ 50.000,OO! 1.035,50 i 873,861 766,17
R$ 55.000,001 1.139,05 i 961,24, 842,78

�R$ 60.000,001 1.242,60 i 1.048,63: 919,40
Grupo especial com 06 contemplações mensais
+ PRÊMIO EXTRA - 01 UNO 2014 OK

1M6VE1S.VEÍCULOS
fi)
-

II
>
,O
s

R$ 57.895.00 133X R$ 52650
R$ 81.054,00 _1_��_�_ :-cR$ --=:Z3 7__�19_-._-----_._-_.---�----------

__B.1t;_11_§�I_ª_1Lºº. 133X _:R$_1.053.,O_Q__,_---------

R$ 130.00000 133 X R$ 1.182,22
- --_._------_.. _----_!_-- -----_ ,_.--�------------------

R$ 150.000,00 133 x R$ 1.364,10
R$190:00Õ,Ü-Ü 133 x R$ 1.727,89-
R$ 21 0.000,00

._----- --

R$ 1.9Q.ª,74f<-1?ª-.x
R$ 225�06,õO 133X R$ 2.046,15
�------------_--- r-.

R$ 250.000,00 133 x
_. R$_��_�73.,9º__---

R$ 275.000,00 133 x R$ 2.500.85
R$ 300.000.00 133 X R$ 2.728.20

-

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

Consórcio

U
uniaosilver@netuno.com.br I www.uniaocat.com.br

Àv.: Marechal Deodoro da Fonseca, 1594 • sala 09 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • (OBS.: Em frente União Saúde)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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QUAL É O TAMANHO DO SEU
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663 ..
91 03-7819.�
8429-9334'

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

(47)

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.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.

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

sacada, sala de jantar

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

2 vagas de garagem.

2 dormitórios, sala, cozinha, -área
serviço, sacada com cnurrasquetra,

01 vaga de garagem
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• CTI (Centro de Treinamento
Industrial) curso de soldagem no

processo TIG . Carga horária de
40:00h; Horário das 8:00 às 12:00 h

sábados; Custo de R$ 690,00 em 3x

de R$230,00; Previsão para inicio dia
21/09/13. Inscrições e informações
fone 3376-1337 ou 9600-3318,falar
com MAURO OU lVETE email

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

• 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 QU 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 de miniescavadeira, drenas,
rebaixo de terreno, nivelamento.
Temos amáquina 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 / 9979c0605 Tim.

I,
I J

I
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I
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• Compra-se ouro,mesmo se estiver

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

• Precisa-se de Dentista comissionado

para consultório em Guaramirim. Tr;
3373-3100.

• Loja de produtos naturais de [aragua
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 referendas para trabalhar o dia
todo no bairro Rau. Precisa ser uma

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

• Vendo tapetes de crochê, semijoia,
panos de'prato, cachecol e artesanatos ,

em gerai. Também vendo Natura e

Avon. Contato 3370-0946 / 8845-
4693.

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

• A empresa Usivila Indústria e

Comércio Ltda. Está com vagas em
aberto para seguintes áreas e horários:
Fresador Convencional (2° turno),
Torneiro Convencional (2° turno),_
Operador de Centro de Usinagem
(Horário Normal), Programador e
OperadorTomo CNC, comando MACH
8. A1moxarife. Contratação imediata:
Salário a combinar; Disponibilizamos
Refeitório próprio, Plano de saúde e

convênio com Farmácia. Necessita ter

experiência na área. Contato: 47 3275-
1655,473275-0357 ou 47 3371-2627
com Tailane Lorenzi Rasá. E-mail:

usivila@usivila.com.br

• Pintor de casas. Toldos e estruturas

metálicas, telhas. Orçamento também
no fim de semana. 8890-98054 Marcos

• Vende-se adubo de frango, faço
entrega em toda região. Qualquer
quantidade. 327S-2354 /8813-5808.

,

• Contrata-se dentista clinico gerai para
trabalhar em clínica de Odontologia na
Cidade de [araguá 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: Josiane. Fone: 9905
9111. Email: josizehnder@gmail.com.
Resido no bairro Amizade.

• Contrata-se Laminador eModelador
para fibra de vidro. Posto de
trabalho na cidade de Barra Velha.
Horário comercial e com registro.

_ Os interessados deverão entrar em
contato pelo fone 479239-1042.

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

• Comida da Hora oferecemarmitex e os
mais deliciosos lanches em gerai. Com
serviço de tele entrega de segunda
a sábado. Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-0741/
9221-0087 com Sidnei.

• Renda extra. Procura-se pessoas
dinâmicas e empreendedoras,maiores
18 anos, que queiram desenvolver um

negócio lucrativo. Trabalhando a partir
de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima
de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investirriento
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. Tel47 9633-9465.

• 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 parateclado 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�ombinar. 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 de Kinect).
R$1.100,00. Cicero (47)9155-3124
cidemark@gmail.com

• Vendo: Carabina de pressão CBC f-22

5,5mm pouco uso, sem arranhões/
ferrugem. R$ 600,00. Cicero (47)9155-
3124 cidemark@gmail.com.

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

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

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

COMPRA-SE

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

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

DOA-SE

• Doa-se cachorro. Tratar comVilmar

3372-1090.

APARTAMENTO

• Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. Te19116-8781

• Vendo ou troco por casa em Jaraguá,
apartamento mobiliado, 1 suíte + 2

quartos, 2 garagens, no VilaNova Tel
9170-9686.

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

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

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

• Alugo apartamento novo, 2 quartos,
70rii2 área privativa, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, ampla sacada com
churrasqueira. Rua Dom Bosco - Vila Lalau
- a 5 minutos daWeg. Valor: R$ 700,00 +

condomínio aprox. 100,00 - fone: 9929-
8488 (Tim).

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

fone: 9929-8488 (Tim)
• Vende-se apartamento no Bairro Amizade
(ARSEPUM) com 70m2, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem, churrasqueira,
área de resta, portão eletrônico. Valor
R$107.000,00. Fone 3371-6069.

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

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

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

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

• Alugo quitinete peça única rj banheiro
30mº Rua: Ernesto Lessmann n0615.
Bairro Vila Lalau próximo aWeg 2. RS
300,00 + água e luz. Fone: 96084484 e
36354443

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

• Aluga-se apartamento no Rau, 2 quartos e

garagem. R$565,00. Sandra 9993-2131.

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

despesas 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 EstradaNova com
2 quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10,000,00.Valor de R$
129.000,00.Tr: 478499-4778.

CASA

Vende-se casa de alvenaria na Rua
GuilhermeWegne!; 720- Gravatá,
Navegantes. 600mts da praia Terreno
13x20 mts. 4 quartos, 2 bwc. Casa
mobiliada, com mesa de sinuca. R$
150.000,00. TeI3371-6069

Vende-se casamista na Ilha da Figueira,
com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
garagem, escriturada.Valor R$70.000,00.
Fone 8418-9992.

• Vende-se casa naVila da Glória - São

Francisco - c/90m2 + garagem. Terreno
com 1500 m2a 50 metros da praia, c/

" ,�q�� Pr:p�i?'es. yalor�150.000,00.

Vende-se ou troca-se por casa em Iaragu
Sçhroeder ou Guaramirim, ou troca-se pi
casa ou terreno demenor valor.Aceita o

restante em dinheiro. Tel: 9634-6121.

Aluga-se 2 casas, uma com alguns
móveis, 1 cozinha, 1 quarto, lavanderia,
banheiro e garagem. Valor R$ 250,00.
Outra com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, despensa, lavanderia e garager
nãomobiliada Livre de luz e água R$
350,00.10 km da Malwee. 200mts do

ponto de ônibus. Estrada Garibaldi. Tel
3055-8262 / 8480-8262.

• Vende-se: Casa geminada (modelo
exclusivo com 2WCs), 200 m da praia,
localizada na Rua (1003) Tenente Atálíb,
Adur, 195 -Itajuba, BarraVelha - SC, coIfi
dormitórios send� 1 suíte, sala e cozinha
integrada, lavanderia, churrasqueira e

garagem. Área construida 84mts" - ValOI

R$ 177.000,00, Contatos: (47) 3379-523
8421-3446 ou 8421-3458 com Gerold

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi / São Ped
medindo 240.000m2• Casamista, rancho
cercas, lagoa, água corrente, 6.000 pés de

eucalipto. Oportunidade de investímentc
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 LeisonMalhas, excelente localização.
Tratar 9185-4615 /9655-6743.

• Vende-se lojamontada (somente ponto
comercial) demoda íntima, e sex shop
estilo boutique. Ótima localização é

ambiente agradável. Valor a negociar. Tel
9656-6122

• Aluga-se sala comercial de 30m2, c/
banheiro. Perto daCâmara deVereadore
Valor R$ 450,00 mensal. TeI3275-2264.

• Vende-se panificadora, com clientela
formada no bairro Três Rios do Norte.
Ótima localização. Tratar pelo fone: 327:
6430 com Edson.

• Vende-se empresa Blue Star com 13 ano:

de atividade, 2 vans (Sprinter ·2001 e Top
1991. R$125.000,00, com 50%. Tel84U
9992.

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

.

TERRENO

• Vende-se terreno de 65.000 m2, no
Garibaldi, próximo à Comunidade Santa
Cruz.ValorR$150.000,00. TeI9944-903

• Vende-se terreno com 412m2 (12,5x33)
Lot. Residencial Mass ..., Rio da Luz - aces

asfaltado, contrato direto com proprietár
Aceito veículo. Tratar 9128-5957 /3376
0081.

• Vende-se terreno no Águà Verde, rua
Alfonso Nicolluci, próximo à Católica.
341m2. Comercial. Valor a combinar. Tel:
9642-1720

• Vende-se terreno noAmizade, 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
.

Quiriri de 29.000 m2•Valor 530.000,00
cadaCREC15878. Te19957-1216 /8465
6600.

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

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

• Vende-se Corsa Sedan Classic, 1.0 VHC,
ano e modelo 2004.4 portas, bege. Em
ótimo estado. Valor a negociar. Te19173-
4479 Julio.

• Celta 1.0 VHC, 2004, azul, com alarme e

trava elétrica, R$14.700,OO. Tel. 327S-
4S00 - Osnir Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de

R$S.500,00 + 26 parcelas de S06,00. Tel
8849-314S Erolt.

PEUGEOT

• Vende-se um Peugeot 207 XS 1.6, ano
2009, completo,mo elétrico, IPVA

pago, 4 pneus.novos, som, sensor de
chuva e sensor de farol, ar digital. Valor
R$2S.900,00, aceito proposta. TeI 9170-
9686.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, ano 2008.

Completo, IPVA pago, valor R$18.500,00.
Te19931-9410 / 8406-S033.

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

VOLKSWAGEN

• Vendo Polo Sedan, 2012, 68.000 Km, ar
digital, vidro elétrico, assento domotorista

com regulagem de altura, sensor de
estacionamento, 4 pneus novos, estepe
novo, emplacamento 2013 pago. Valor
tabela FIP R$ 38.000,00, vendo por R$
36.000,00. Contato: 8426-4937 com
Gerson

• Vende-se Gol LO, ano 97, tratar 9924-1423.

• Goll.6 Power G6, 2013, cinza, completo
+ abs + air bag + rodas 16': top de linha!
Apenas 4.500km! Tel. 327S-4S00 - Roeston

Balsanelli.

• Vende-se Voyage 2009, completo. Cor prata,
único dono. 3373-0190 / 88SS-2072.

• Fox 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$3S.500,00. Tel. 327S-4S00 - Roeston

Balsanelli.

FIAT

• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco, com chave

gerai corta-combustível, R$13.700,00. Tel.
8812-8522 - Roeston Balsanelli.

• Vendo Fiat UnoMille Fire 2008 1.04p,
completo (vidro elétrico, direção hidráulica
e ar condicionado) por R$ 15.500,00.
Tratar: (47) 9979-0403.

FORD

• Vende-se F1000 ano 91, direção hidráulica,
5 marchas, vermelha Te13373-0190 /
885S-2072.

.

• Vende-se Escort SW 1.8 ano 1998, ar
condicionado, direção hidráulica, vidro
e trava elétrica, abertura interna do

porta malas. Valor: R$ 9.000,00. Tratar:
33760331 com Lourival.

• Fiesta 1.0 Supercharger 95cv, 2003, prata,
·

completo, R$17.300,00. Tel. 327S-4500-
Roeston Balsanelli.

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

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

Valor a combinar. 8817-2948 Maykel.

RENAULT

• Vendo Renault Sandero Expression
1.6 - Flex. Ar, direção, vidro, som
e trava. 85000krn. Ano/Modelo
2008/2009. R$ 21.000,00

• 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

OUTROS

• Vende-se Kombi 2010. ValorR$10.000,00
de entradàAssumir 31 parcelas de R$
585,00.Ou a quitação deR$ 14.000,00. Tel

CRÉDITO
R$ 35.000,00.
R$ 50.00,00
R$ 70.000,00
R$100.0nO,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
R$ 260.517,26
R$ 318.409,99
R$ 3.76.302,71
R$ 405.249,07

8427-5016. • Vende-se Viúva Negra RD 350 Yamaha,
preta, escape esportivo, IPVA pago,
toda restaurada, impecável. Valor R$
6.500,00, somente à vista. Te18890-

9854 Marcos.

• Vende-seVolvo NH12 380, cavalo trucado,

pneus novos. R$ 120.000,00. TeI3370-7144.

• Vende-seAudi A3 1.8 aspirado, prata,
4 portas, ano 2000, airbag duplo, ABS,
completo, 72.000 km, original super
conservado.Valor R$ 20.500,00. Te18410-
3499.

• Vende-se duas vans. Valora 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 GNY. Valor:

R$9.000,00.Aceitomoto na trocaTel47
91729175.

• Frontier 2.5 Sei TDI 4x4, bloqueada cd,
manual6 marchas, 2008, cinza, completa
+ couro + airbag + abs + piloto automático,
R$84.900,00 - Te1.3275-4500 - Osnir

Balsanelli.

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,03
R$ 607,64
R$ 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

s CHIADO
CONSÓRCIOS

GIUIPO .ESPECIAL C01'!'l ATÉ
OITO CONTEMPJ._AÇOES

r-:, MENS.AIS

PARCEL�S A PARTIR DE R$ 213,47

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

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$ 260.00Q,00
R$ 270.000,00

PARCELA
R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21

· R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADElRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
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

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguã do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmall,�, I J ri •
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GMAC� Respeite os limites de velocidade.
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Os veiculas Chevrolet estão em conformidade com o Procoeee - Programa de Controle da Poluição do Ar por VejculosAutomotores. Condições válidas somente para 25/9/13. - www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200 - Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022
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Novelas

• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Ernest não atrapalha o casarnento de Franz e Arnélia. SO

via recebe urn telegrama avisando da morte do pai. Ernest diz
a Franz que está arrependido e o convida para morar em sua

casa com a famnia, mas o rapaz não aceita. Fabrício chega à

festa e avisa aos amigos que estão preparando o levante con

tra o governo. Amélia promete a Franz que nunca participará
do partido. Todos os empresários da região negam emprego a

Franz, a pedido de Ernest Sonan diz a Tenpa que teve a visão

do lugar onde Ananda renasceu. Manfred sugere que Franz

trabalhe na fundição no turno da noite. Um funcionário da fá

brica identifica Franz como filho do patrão.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Amora pede para Bento deixar Simone e seus filhos mo

rarem com eles. Verônica agradece Charlene e Vanessa pela
cumplicidade. Fabinho aconselha Giane a investir em ·um

curso de fotografia. Wilson sugere que Charlene seja sócia de

Karmita na Para Sempre. Damáris confessa a Lucindo que in

ventou Gládis. Madá repreende Malu por não querer assumir

um relacionamento com Maurício. Eliseu flagra Brenda tentan

do ouvir a conversa de Perácio e Glória. Damáris pede para
Lucindo voltar a trabalhar para ela. Margot estranha a reação
de Fabinho depois que Giane sai para encontrar Caio. Bento

vê Amora fazendo carinho em Mayara. Simone tenta conver

sar com Amora, mas ela se retrai. Amora ouve Renata falar

sobre a péssima situação do Kim Park. Nelson diz a Verônica

que patrocinará Perácio. Bento comenta com Plínio que sua

esposa está se consultando com uma terapeuta.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Valdirene combina com Carlito que vai terminar o rela

cionamento com Vanderlei, mas desiste quando ele a chama

para ir a uma churrascaria. Luciano é obrigado a convidar Jo

ana para o casamento de Bruno. Leila decide se tratar fora do

país. Thales fala para Nicole que provará seu amor por ela. Mi-

Amor à Vida

Paloma e Bruno se casam em cerimônia com direito a briga de família
Paloma (Paolla Oliveira) e Bruno (Malvino Salvador) final

mente se tornam marido e mulher. Mas até na hora de entrar
na igreja, a noiva vai ter que lidar com os dramas da família

Khoury, César (Antonio Fagundes) e Félix (Mateus Solano) co
meçam-urna disputa para entrar de braços dados com a noiva.

chel acompanha a cirurgia de Silvia. Patrícia conta para Persé

fone que se separou de Michel por causa da doença de Silvia.
Daniel convence os pais a levarem Linda para o casamento de

Bruno e Paloma. Félix não deixa Pilar ir com a roupa que esco

lheu para o casamento. Amarilys implica com a ida de Niko ao

casamento de Paloma. César decide ir para o casamento da'

filha com Aline. Gina ajuda Paloma a se vestir.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Ernestina estranha Bia, Pata e Rafa parados na porta do

banheiro. Os órfãos tentam despistar Ernestina, mas a zela

dora insiste em entrar no lugar. MiIi, Ana e Tati se escondem

a mascote no boxe. Ao ver o local todo bagunçado, Ernestina
pensa que as crianças estavam escondendo apenas a ba

gunça do banheiro. No quarto das meninas, Cris, Ana e Mili

terminam de arrumar a nova mascote. Carmen chega ao or-

, fanato e não gosta de ver Vivi e Binho no portão da casa e

pede para que os dois entrem. Binho e Vivi avisam aos amigos
que Carmen chegou. Ernestina entra no quarto e chama os pe

queninos para descerem para a sala. Ana esconde a cachorra

Pipoca no meio de seus bichos de pelúcia. A zeladora estranha
o comportamento dos órfãos. Ernestina sente um cheiro dife

rente no quarto das meninas. Os pequeninos deixam Pipoca
no local e descem para a reunião com Carmen na sala. O que
eles não percebem é que esqueceram a' porta aberta.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Monet fala com Danilo por telefone e passa informações

sigilosas. Veludo chega no presídio. Joel fica desesperado ao

ver Veludo. Danilo e Dorotéia conversam sobre Michele. Otá
vio arranja confusão e briga na festa de seu pai. Em seguida,
procura por uma garota de programa. Otávio atira em direção
à casa de Danilo. Michele dá nova bronca em Otavio. Carlão

e Patrícia conversam sobre o processo. Gui pergunta a Laura

quem é seu pai. Carlão se irrita por não conseguir estacionar
em frente a escola. O hippie corre atrás de bandidos que tenta
ram roubar sua escola. Veludo foge da prisão e faz Patricia de

refém. Veludo e Patrícia sofrem um acidente de carro e ficam

inconscientes. Van Gogh percebe que a identidade de Carlão é

falsa. Donana e Joana conversam sobre uma festa.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Ator de Brealring Bad já
tem papel no cinema

Ainda no ar em Breaking Bad, até dia 29, o

ator Bryan Cranston, já garantiu seu próximo
trabalho. Quando se despedir do professor de
química Walter White, personagem que inter

pretou nos últimos cinco anos, ele vai estrelar no
cinema o filme Trumbo, onde viverá o roteirista

americano Dalton Trumbo, preso em 1950 após
se recusar a responder questões do Comitê de
AtividadesAntiamericanas sobre ações comunis
tas. Trumbo era o roteirista mais bem pago do ci
nemamundial quando inaugurou a lista negra de
Hollywood, composta por pessoas que deveriam
ser ignoradas pela indústria cinematográfica.

Coelho se emocíou com
Bruce cantando Raul

Bruce Springsteen fez um dos melhores
shows de todo o festival Rock in Rio, na noi
te do último sábado, dia 21. Em quase 2h40
de apresentação, a maior performance do

evento, ele destrinchou hit atrás de hit, to-
o

cando um disco inteiro, "Bom in The USA",
e fez uma homenagem ao brasileiro Raul
Seixas. Assim como fez em São Paulo, Bruce
abriu o show com "Sociedade Alternativa",
um clássico do rock nacional. O escritor
Paulo Coelho é coautor da canção e disse
ter ficado muito emocionado com a home

nagem. "Uma música que fizemos em 1974,
e que é mais atual que nunca", completou.

O pai chega na última hora pedindo para levá-la ao altar, mas
o vilão joga na cara dele que já tinha recusado o convite. Para

piorar, Aline (Vanessa Giácomo) e Pilar (Susana Vieira) tam
bém estão presentes nessa confusão. Antes que o climão vire

urn barraco, ela diz que vai entrar de braços dados com os dois.

Uma amizade verdadeira é como

�d
____

es

j

2013 a 1914 - Fogo
Você estará falante e não terá

dificuldade para compartilhar ideias
com os colegas. Aproveite para fazer
novos contatos à tarde.Umencontro

casual pode animar a noite e au

mentar suas chances na conquista:
aposte num bom papo!A intimidade
promete esquentar. Cor: verde.

Libra
2319 a 22110 - Ar

No trabalho, aproveite a manhã

para entrar em contato com novos

clientes, Fique de olho nas oportu
nidades que aparecerem. À noite,
um clima de aventura esquenta a

paquera e, se receber um convite de

repente, aceite sem medo! O desejo
vai esqíientar o romance. Cor: vinho.

Touro
2014 a 20/5 - Terra

No trabalho, você terá mais dis

posição e ânimopara conhecer gente
nova. Aproveite para mudar alguns
hábitos ruins e.fazer cortes nos gas
tos. À noite, seu ciúme, que já não é

pequeno, pode crescer. Abra seu co

ração·e diga o que te incomoda. Na

paquera, seja ousado (a)! Cor: preto.

Escorpião
23I1Oa21111-Agua

Sua atração por assuntos que en
volvam mistério, pesquisa e investi

gação deve aumentar neste momen
to. Não deixe de contar com a sua

intuição na resolução dos problemas
cotidianos.Anoitepode serboa, mas
convém intensificar os contatos com
a pessoa amada. Cor: bege.

Gêmeos
2115 a 2016 - Ar

Aproveite a manhã para investir
nos estudos. Ouvir outros pontos de
vista será uma boa idéia, portanto,
converse mais. Use sua facilidade

para se comunicar, assim, vai se des
tacar no trabalho.Ànoite, uma ami
zade pode se transformar em algo
mais.Apaixão esquentar. Cor: roxo.

Sagitário
22111 a 21/12 - Fogo

Aproveite a sua criatividade para
colocar o

em prática novas maneiras
de encarar as mesmas tarefas. Tra
balhe em equipe.Ànoite, o clima es

quenta e os momentos de intimida
de principalmente se têm algo sério,
serão inesquecíveis. Se está só, aceite
um convite para sair. Cor: verde.

Câncer
2116a 21/7-Agua

, Você começa o dia mais criati

vo, mas cuidado, pois alguém pode
roubar suas ideias: não confie nem

converse demais com os outros. À'
noite, o desejo vai esquentas até um"
namoro que andava meio sem graça:

aproveite. Se estiver livre, veja bem

com quem se envolve. Cor: marrom.

Capricórnio
22112 a 2011 - Terra

Você pode ter boas idéias para
resolver um problema no traba
lho. Mas terá que se concentrar nas

tarefas, o que pode ser cansativo.

Cuide da sua saúde. À noite, pode se

surpreender e se interessar por um

colega. A paixão vai falar alto e pode
esquentar o romance. Cor: amarelo.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Você estará mais' criativo (a)
durante a manhã. Aproveite para se

atualizar e aumentar seus conheci

mentos. Se precisar de ajuda, conte
com os amigos. À noite, pode se sur

preender ao descobrir que está inte

ressado (a) em um amigo (a). No ro
mance, desejo em alta. Cor: branco.

Aquário
2111 a 1812-Ar

Logo cedo, terá a chance de se li
vrar de algumas tarefas que não gos
ta de realizar. Aproveite para lidar '

com alguns trabalhos que possam ,

ser feitos fora do escritório. À noite,
a sensualidade vai falar mais alto e

esquentar o romance. Na paquera,
confie em seu charme. Cor: vinho.

Virgem Peixes
1912 a 1913 - Terra

Logo cedo, procure encarar as ta
refas de um novo ângulo. Mudanças
em casa não estão descartadas neste
dia. Se precisa de ajuda ou conselho,
conte com um parente. À noite, a

paixão promete momentos inesque
cíveis. Um parente pode te apresen
tar alguém.especial. Cor: creme.

2318 a 22/9 - Thrra

Trabalhos externos podem ren

der mais e, se você se destacar ao

executá-los pode subir na sua carrei
ra. Use a criatividadepara sernotado

(a). À noite, o desejo aumenta e vai

marcar o romance. Um amigo pode
surpreender e despertar a sua aten

ção. A dois, faça planos. Cor: bege.
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Negociantes
ambulantes prejudicam
os comerciantes locais

o jornal o Correio do Povo de setembro de
1921 comentava sobre a "invasão" de inúmeros
negociantes ambulantes, que não pagavam im

postos estaduais ou municipais, e que prejudi
cavam o comércio local, pois vendiam seus pro
dutos, de casa em casa, em valores inferiores aos
praticados pelos legalizados.

Havia também os compradores dos 'produ
tos coloniais, que também por comercializarem
diretamente e não pagar os devidos impostos
adquiriam os produtos dos colonos po� preços
maiores que os empresários locais.

O jornal conclamava as autoridades a fiscali
zarem esses negociantes, evitando prejuízo aos

cofres públicos e aos comerciantes legalizados
no Distrito. Avisava ainda que alguns bares ven
diam além de bebidas, produtos qpe somente

deveriam ser comercializados por casas comer
ciais ou secos e molhados.

IgrejaEvangélica
inaugura sinos e relógio

Com grandiosa festa popular a Comunida
de Evangélica de Jaraguá do Sul inaugurou em
26 de setembro de 1946, o relógio e os sinos da
Igreja do centro. Os sinos foram denominados
- PAZ-ÁMOR- FÉ - CORAÇÃO. Foramfabri-

_
cados em bronze especial pela empresa Mueller
irmãos de Curitiba. Seus badalos pesam de 93 kg
até 758 kg. O relógio, por sua vez, é de fabricação
alemã, adquirido também em Curitiba, no Ate
lier de Arte Cristã.

icende Italíane.L
� redacao@ocorreiodopovo.com.br

L'Italia e un paese che per sua natura geo-morfologica
complessa non intende "stare tranquilla"

L'immagine soprastante rappre senta la perico
losità sismica nel nostro paese, comune per comu
ne. Come vedremo di seguito, non rappresenta aI

meglio la pericolosità sismica reale, perchê "trascu
ra" quelli che sono gli effetti topografici e gli effetti
stratigrafici. Ovvero trascura come puõ amplificarsi
l'onda sismica in funzione delle tipologie di strati
che essa attraversa e in funzione della particolare
geometria che ha il terreno.

La dinamica dei terremoti in ltalia e definibile, ma
non del tutto. Cio che non e purtroppo ancora di facile
previsione sono le tempistiche con il quale l'evento si
smico puô verificarsi.

I precursori ci sono. Anomalie sismiche (eventi di
bassa intensità che si sviluppano conmaggior frequen
za) e Gas radon che aumenta nel sottosuolo, possono
essere dei precursori importanti. Ma anche no. Non
e garantito che la presenza di questi precursori siano
il preludio" ad un evento sismico importante. La terra
sta per "alzarsi dalletto"? oppure "si sta solo girando
nelletto"? Con la contemporaneità dei precursori si
e notato che possono accadere entrambe le cose. Forti
terremoti o piccoli e impercettibili terremoti.

ADINAMICADEI
TElUlEMOTI IN ITALIA

Come si nota dalla particolare disposizione delle
Alpi e degli Appennini, si intuisce come vi sia (ancor
oggi) uno scontro tra la zolla Africana (di cui l'Italia
ne fa parte) e la zolla Europea. Nessuna delle due zol
le "vuole cedere" pertanto anziché avere una zolla che
si infila sotto all'altra abbiamo uno scontro "frontale"
con l'innalzamento delle montagne.

Similmente gli Appennini si formano in quanto il
lembo della zolla africana (l'Italia) viene schiacciato in
direzione est-ovest dalla zolla Europea.

Tali macro-spostamenti, creano instabilità nelle
aree della nostra penisola. A differenza della zona

della Calabria, laddove le zolle tendono ad avere

l'una la prevalenza sull'altra (terremoti potenzial
mente píú rari ma piú forti.. ), il Centro Nord Italia E
caratterizzato da terremoti frequenti ma di media (

médio/alta intensità.

I TERREMOTI IN ITALIA SONO
...

DIMEDIA INTENSITA (IN UNA
SCALAMONDIALE)

Infatti e bene notare che i terremoti in Italia non

sono tra i piú forti delmondo.Anzi ad es. negli anni
'60 in Cile c'ê stato un terremoto di magnitudo loca'
le superiore al grado 9. ln Italia ad es, il terremotc
del Friuli, come q quello dell'Aquila e recentement€
anche dell'Emilia Romagna, circa 1000 volte menc

intenso, di quello del Cile. Oppure i terremoti in
Giappone sono mediamente 100 volte piú intensi
dei forti terremoti che registriamo in Italia. Ricor
diamo che la scala dellemagnitudo locale (o richter)
sono in scala logaritmica, pertanto il grado 9 rispet
to al grado 6, e 1000 volte "piú forte",

La politica della prevenzione in: ltalia, non e mai
stata all'altezza della situazione. Si vedano le recenti
alluvioni, le frane e in parte anche i terremoti.

La società, tende a percepire la pericolosità (inten
sità di un evento) solo se questa si manifesta agli occhi
inmaniera inequivocabile. Solo allora la società e favo
revole ad un investimento con scopo di riduzione dei
rischi. Terremoti e Alluvioni, che vengono studiati su
basi fisiche e statistiche, non riescono a far percepire
in regime di ordinari età, cio che puó accadere in casi
di eccezionalità. Solo ipotizzando e simulando (COIl
quindi ancora deimargini di errore) e possibile capire
l'evolversi di un evento catastrofico. Tale evoluzione
perô difficilmente viene percepita dalla società come

un evento "che fa paura", in quanto simulato.
Ricordando che prevenire vuol dire analizzare

tutto e intervenire dove serve per ridurre il rischio.
Avolte serve un intervento puntuale a volte serve un
intervento globale.

•
Resumo emportuguês:
Uma série de tremores agitam a Itália! Placas tectônicas que se movem continuamente provocam
frequentes tremores na pení�fl.tl�! f1J f!lrPWr{�f"f« de q�.�9�ltir a ff'?Qura�ça é a prevenção!

I. I I. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013 GERAL
ocp �

www.ocponline.com.br

VERBAS Prefeito Reinke precisa de orçamento para equipar o Centro Cirúrgico

Inauguração
marcada para
11 de novembro
MASSARANDUBA Obra física do hospital deverá ficar pronta
no dia do aniversário do município, porém não irá funcionar

Celso Machado

"A cho que agora vai",
rtrlisse o prefeito Mário
Fernando Reinke (PSDB)
ao confirmar, ontem, o dia
11 de novembro como data
da reinauguração do hospi
tal de Massaranduba. Que
não abrirá as portas para
atendimento ao público
no mesmo dia, já que isso
ainda depende de gerencia-'
mento do município ou de

serviço terceirizado. A en

trega do hospital à comu

nidade deveria ter ocorrido
no dia 11 de novembro do

ano passado, quando Mas
saranduba comemorou

seus 51 anos de emancipa- ,

ção política.
Porém, a empreiteira

Planecom, de São José, que
tocava as obras de acaba
mento do prédio perdeu o

contrato por não cumprir
prazos. A empresa respon
de a um processo adminis
trativo movido pela Prefei
tura e que prevê multa de
10% sobre o valor contrata
do à época, de R$ 600 mil.
'Outra licitação foi feita e

vencida por construtora de
BarraVelha, que acabou de-

sistindo. Desde junho deste
ano a Sifra Construtora,
vencedora da quarta licita

ção lançada pelomunicípio,
toca as obras. Que, basi

camente, compreendem a

colocação de pisos, portas,
janelas, banheiros, além de
uma ampliação não previs
ta no projeto original. Pa
ralelamente vai sendo feita
a pintura interna do piso
superior ocupado pelo hos

pital. A tinta foi comprada
pela Prefeitura e o serviço
contratado por R$ 60 mil.
No térreo funciona oPronto
Atendimento 24 Horas.

Obra ficou R$ 2,5milhõesmais cara
Dos R$ 3 milhões inves

tidos até a inauguração do

hospital, em 2008, pelo ex-·

prefeito Davio Leu (DEM),
o custo da obra encareceu

em R$ 2,5 milhões apenas
na construção fisica, apon
ta o prefeito Mário Reinke.
"Cerca de 70% foi refeito",
afuma. Há equipamentos bá-

sicos da época, como mobília serviços como otorrinola

para quartos e cozinha que ringologia.catarata, parte da
ainda podem ser usados, po- ortopedia, atendimento de

rém, todo o Centro Cirúrgico média complexidade, entre
ainda precisa ser comprado. outros. Mas o gerenciamen
Ainda não há orçamento de- to do complexo de saúde

finido, mas isso deve elevar a deverá ser terceirizado, pro
conta final da obra para algo vavelmente com o Hospital
ao redor de R$ 7 milhões. Jaraguá, que já administra o
O hospital deve oferecer·! 'Pl\.t24 HotaS deCorupâ,

Carreira

Prefeituras abrem concurso público
Duas prefeituras da re

gião abriram as inscrições
para o concurso público. Em
Schroeder, estão \lisponibi-.
lizadas 28 vagas, nove para
a Prefeitura Municipal, seis
para o magistério e 13 para
atuar no programa Estra

tégia de Saúde da Família.
Os interessados devem pre
encher o formulário eletrô
nico no site www.sociesc.

org.br/concursos. Confira
ao lado o quadro com os car

gos, salários e carga horária

disponiveis.
As inscrições podem ser

realizadas até as 16h de 22

de outubro, mas só serão
validadas após o pagamen
to das taxas corresponden
tes, de R$ 35, para os cargos
de ensino Fundamental, R$
65 para o Médio e R$ 90

para o Superior.
As provas deverão ser

aplicadas dia 3 de novembro
e, a partir do dia 29 de outu
bro será disponibilizado no

endereço eletrônico acima

a lista de Inscrições Defe
ridas e a Convocação para
as provas. Lá constarão a

confirmação da inscrição do
candidato e as informações
sobre o local, a sala e o horá
rio de realização das provas.

O concurso terá valida
de de dois anos e o resulta
do será publicado nos sites
da Sociesc e da Prefeitura
de Schroeder.

Massaranduba
Até.o próximo dia 21 de

outubro aPrefeitura deMas
saranduba recebe inscrições
para concurso público para
preenchimento de seis vagas
na área da saúde, tesoureiro
e engenheiro. Para funções
de nível superior a taxa de

inscrição é de R$ 100, para
ensino fundamental, R$ 40.
A prova objetiva será apli
cada dia 3 de novembro na

Escola PedroAleixo. O edital

completo pode ser acessado
no site site www.massaran

duba.sc.gov.br.

SCHROEDER
• Auxiliar de Serviços Gerais II

(Agente de Manutenção)-
1 vaga Salário: R$ 831,92

• Técnico de Inseminação -

1 vaga Salário: R$ 1.013,61
• Serventes - 2 vaga .

Salário: R$ 831,92
• Agente Comunitário de Saúde -

8 vagas- Salário: R$ 891,90
• Auxiliar de Expediente· ,

Peserva- Salário: R$ 1.1 75,48
• Técnico Agrícola - 1 vaga
Salário: R$ 1.468,01

• Engenheiro Civil - 1 vaga
Salário: R$ 4.459,67

• Médico Ginecologista -

1 vaga Salário: R$ 2.116,74 +

gratificação de R$ 1 mil (8 horas)
• Médico Pediatra - 1 vaga
Salário: R$ 2.116,74 + gratificação
de R$ 1 mil (8 horas)

• Médico Plantonista - 1 vaga
Salário: R$ 11.1 10,14 (25 horas)

• Médico Clínico Geral - 5 vagas
R$ 10,8,74,13 + gratificação
de R$ 2 mil (40 horas)

-Professor B (Subárea:
Educação Infantil) - Salário:

R$ 1.880,41 . 1 vaga
• Professor B (Subárea: Ensino
Fundamental - Séries Iniciais) -

Salário: R$ 1.880,41 . 2 vagas
• Professor B (Subárea: Ensino
Fundamental - Alemão)
Salário: R$ 1.880,41 . 1 vaga

• Professor B (Subárea: Ensino
Fundamental - Artes) - Salário:

R$ 1.880,41 . 1 vaga
• Professor B (Subárea: Ensino
Fundamental - Intérprete de Libras)
- Salário: R$ 1.880,41 . 1 vaga

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

OFICINA SEI
VENDER
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Caminhão com
carga têxtil pega
fogo em Jaraguá
MECÂNICO
Problema .terla

iniciado sob a

cabine. Vazamento

de diesel alastrou o

incêndio no veículo

Débora Remor

Um problema mecânico
é a causa provável do

incêndio que destruiu urn

caminhão carregado de ma

lhas, namanhã de ontem, na
rodoviaWolfgangWeege ou
SC-no. O motorista do veí

culo, com placas de Jaraguá,
seguia em direção a Pome
rode quando viu a fumaça
saindo de baixo da cabine,
por volta das sh20. Os Bom
beiros Voluntários foram
acionados e utilizaram cer

'ca de 10 mil litros de água,
o que.não evitou a queima
completa do caminhão e da
maior parte da carga.

DIVULGAÇÃO/14°BPM

PRl5Juizo Dez mil litros de água foram usados

pelos Bombeiros, mas chamas consumiram tudo

Quando percebeu o ÍnÍ
cio do incêndio, o motoris
ta de 26 anos estacionou o

caminhão no acostamento

da rodovia, no Km 81,4, na
Barra do Rio Cerro, e usou
o extintor do veículo. O ca

minhoneiro informou que
houve vazamento de diesel,
o que fez o fogo se alastrar

rapidamente. Os Bombei
ros de Jaraguá do Sul des
locaram três viaturas de

i\ssalto,

Suspeito tenta fugir a pé
Depois de assaltar uma

lotérica, urn homem tentou

fugir a pé, mas foi cercado
pela Polícia Militar e preso
em flagrante, na tarde de
ontem. Ele entrou no esta

belecimento da Vila Lalau,
por volta das lSh, quebrou
ovidro de um dos guichês e
pegou o dinheiro que esta-

va no caixa. O suspeito es

tava a pé e entrou em urna

casa de madeira abandona

da, nos fundos da lotérica.
A Polícia Militar conseguiu
cercar o local e prendeu o'

homem, que já tem outras

onze passagens criminais, a
maioria por furto em Jara

guádoSul.

combate a incêndio para
conter as chamas.

O caminhão vinha car

regado com rolos de malha
e faria a primeira entrega
na cidade de Pomerode.
Toda a carga foi destruída.
pelas chamas e o valor do

prejuízo não foi informa
do. De acordo com a Po
lícía Rodoviária Estadual,
as notas fiscais do produto
também foram queimadas.

Embriaguez
Mutirão para
motoristas

Aproximadamente 60

pessoas são esperadas
no mutirão para analisar

processos relacionados à

embriaguez ao volante, na
tarde de hoje, no Fórum
da Comarca de Jaraguá
do Sul. Os - flagrantes de
crime de trânsito acon

teceram este ano e aos

condutores será oferecida
a suspensão condicional
do processo. O motorista
deve cumprir requisitos
como comparecer uma

vez ao mês no Fórum e

não cometer novas infra

ções. Caso desrespeite os

termos judiciais, o proces
so volta ao procedimento
normal com possibilidade
de condenação'.

Desde o início deste

ano, mais de 200 denún
cias de embriaguez ao

volante chegaram a Vara
Criminal � os processos
demoram cerca de dois
anos para ter um desfe
cho. Para desafogar os ca
sos e em comemoração ào
dia nacional do trânsito, o
mutirão pretende também
orientar os motoristas. As
audiências acontecem no

salão do Tribunal do Júri
a partir das 13h e os tra

balhos serão coordenados

pelo juiz Gustavo Bristot
de Mello.

Revenda termina em prisão
Um rapaz de 18 anos foi

preso em flagrante por re

ceptação e extorsão ao tentar
revender urna moto furtada
ao proprietário, na tarde de

ontem, em Guaramirim. O

suspeito disse ter comprado
por R$ 1mil aRonda Bross, .

avaliada em R$ 10 mil, em
Joinville no final da semana

Guaramhim

Tamanduá é capturado em.empresa
Um tamanduá-mirim apareceu pela corporação como as causas para

no pátio de urna empresa têxtil, às o crescente aparecimento de animais

margens da BR-280 emGuaramirim, em residências e empresas. "Eles aca
na manhã de ontem. Os funcionários bam procurando abrigo na cidade",
conseguiram capturar o animal e o disse o socorrista Claudio Vargas. O
prenderam até a chegada dos Bom- tamanduá estava assustado, mas sem
beiros Voluntários, por volta das 8h. ferimentos, e deve ser recolhido pela
Desmatamento, queimadas e avanço PolíciaAmbiental de Joinville.Assista
do setor imobiliário são apontadas .

ao vídeo nowww.ócponline.eom.br

passada, e queria recuperar o
<linheiro. Ele foipreso em fla

grante em urna ação conjun
ta da Polícia Civil e PM. Um
adolescente, de 16 anos, diri

gia urn Escort, de Joinville, e
daria cobertura ao suspeito.
Os jovens não eram habili
tados e já tinham passagem
por tráfico de drogas.

EDUARDO MONTICINO

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA MINHA CASA.
MINHA VIDA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNIClplO DE
JARAGUÁ DO SUL ESPÉCIE: Termo de Adesão. OBJETO: Adesão ao

Programa Minha Casa, Minha Vida, em conformidade com a Lei nO 11.9Tl,
de 7 de julho de 2009; Decreto nO 7.499, de 16 de junho de 2011; e Portaria
nO 24, de 18 de janeiro de 2013, do Ministério das Cidades. VALOR: Não
se aplica. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Não se aplica. NOTA DE
EMPENHO: Não se aplica. VIGÊNCIA: Indeterminada. PARTICIPES:

-

União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela
Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês da Silva

Magalhães, CPF nO 051.715.848-50, e Q Município de Jaraguá do Sul,
representado pelo Prefeito Municipal, Dieter Janssen, CPF n° 710.479.219-

87, conforme registrado no processo nO 80000.034423/2013/95. DATA DA
ASSINATURA: 06/09/2013.

Dieter Janssen
Prefeito Municipal

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.69510001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos que o Conselho deAdministração daWEG, em reunião realizada hoje,
deliberou declararjuros sobre capital próprio ('JCP") no valor total de R$47.444.711,61 ,

correspondente a R$ 0,076470588 por ação, aos tifulares de ações escriturais
nesta data de 24 de setembro de 2013. "ad referendum" da Assembleia Geral.
O pagamento de JCP ocorrerá a partir do dia 12 de março de 2014 e será feito

pelo valor liquido de R$ 0,065000000 por ação, já deduzido o imposto de renda
na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que comprovarem
até 27 de setembro de 2013, junto ao Banco Bradesco S.A., instituição financeira
escrituraria das ações da WEG S.A., sua condição de imunes ou de desobrigadas
da retenção por disposição legal. O valor pago como JCP será imputado aos

dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 de estatuto social da
WEG. A partir de 25 de setembro de 2013 as ações de emissão da WEG S.A
serão negociadas 'ex-juros sobre capital próprio". Informações adicionais podem
ser obtidas no Banco Bradesco S.A.. departamento de ações e custódia, Cidade
de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3664-9495, ou diretamente na sede da WEG

S.A., Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 0.° 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá
do· Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 24 de setembro de 2013

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
Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital, 'que
LEONIDA DANKER, CI n" 1.583.536-SESPDC/SC, CPF n° 936.208.969-
68, brasileira, separada judicialmente, aposentada, residente e domiciliada
na Rua 1 O-José Theodoro Ribeiro n" 4.286, bairro Ilha da Figueira, nesta
cidade; requer com base no art. 18 da Lei n" 6,766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 10-José Theodoro Ribeiro e

391-Carlos Oechsler, bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão n" 283/2012, expedida em 28/09/2012
e revalidada em 18/04/2013, Proc. n" 10943/2013, assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de

Oliveira, eREA n" 14266-2, ART n" 4478398-1. O desmembramento é ele
caráter residencial, possui a área total de 2.541 ,90m2, sendo constituído
de 2 (duas) parcelas e remanescentes.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada 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, 23 de
Setembro de 2013.
AOFICIALA

SITUAÇÃO
�"TOIllO

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 Comarca de

Jaraguá do Sul/Se, toma público pelo presente edital, que HEINZ HÓRWARTH,
Cl n° 414.106-7-SESP/Se, CPF n" 247.147.209-53, agricultor aposentado,
e sua esposa REGINA HORWARTH, CI n" 19/R-2.988.815-SSP/SC, CPF n"

891.919.009-72, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de

Bens, anterior à viqência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua
Germano Stricker n° 388, bairro Tifa dos Monos, nesta cidade; requereram com

base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado na Rua 678-Germano Stricker, Bairro Tifa Monos, perímetro urbano de

'Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do

Sul/Se, conforme Certidão n" 22/2012, expedida em 27/01/2012 e revalidada em

12/04/2013, Proc. n" 6584/2013, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura Franklin de Oliveira, eREA n° 24869-3, ART n" 4235158-2. O

desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.838,25m2,
sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e
deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que
subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, n" 414, centro, Jaraguá do SuVSC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 de Setembro de 2013.
AOFICIALA.PERDIDO Tamanduá-mirim está

sob os cuidados dos bombeiros'·Hi ,.,L..;;.. __'
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PEGADA Assim como o jogo daqui, a partida realizada em Lages foi truncada, com a raça superando a técnica em muitos momentos

Leão é superado em
Lages e perde o título

QUASE Com a derrota por 1 a O no tempo regulamentar, de nada valeu o empate por 1 a 1 na prorrogáção

Em mais um jogo trunca

do e com arbitragem po
lêmica, o Sport Club Jaraguá
lutou, mas não resistiu à pres
são e perdeu a final do turno

do Cainpeonato Catarinense
da Divisão de Acesso. Jogan
do diante de 3.500 pessoas no

Estádio Vidal Ramos Júnior na
noite de ontem, o Leão do Vale
foi derrotado pelo Internacio
nal de Lages por 1 a o no tempo
normal, gol de Bruno Senna.

O resultado levou a deci-,
são para a prorrogação onde o

time jaraguaense precisava da
vitória para sair com a taça.
Porém, Brasão marcou para ó

Colorado restando 5 minutos

para o fim da partida. Assim,
de nada adiantou o_golaço de
falta do meia Nando no último

lance do jogo, decretando o em- derrota à atuação do árbitro Ro
pate por 1 a 1. nanMarques da Rosa. "Abata-

"A responsabilidade é toda lha foi do início ao fim. Acredi
minha. Eximo os atletas de to que a arbitragem deixou um

qualquer culpa. Agora é virar pouco a desejar, porque não
a página e começar o returno foi um erro. Estamos de para
buscando o título. Continuo béns pela luta e desempenho
acreditando na minha equi- da equipe durante a partida",
pe e nós vamos conseguir re- afirmou o goleiro Darci. ''Tive

verter, conquistando o acesso mos falhas de marcação, mas a

contra eles _ (Inter)", disse o arbitagem puxou muito para o

técnico Mozart. time deles,Temos que ter calma
Diferentemente do treina- agora e trabalhar para ser cam-

dor, os jogadores atribuíram a peão do segundo turno", anali
sou o lateral Maicon.

" Para continuar sonhando
com o acesso, o Jaraguá preci-
sa vencer o segundo turno que
inicia já neste fim de semana,

quando encara o Navegantes,
no domingo (29)� fora de casa,

I. às fSh30.'

Tivemos falhas de marcação,
mas a arbitagem puxou muito

para o time deles. Temos que
ter calma agora e trabalhar.

Maicon, later�!-dir�i�o
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A responsabilidade é

toda minha. Eximo

os atletas de qualquer
culpa. Agora é virar

a página.
Mozart Batista, técnico

Ficha Técnica:

Internacional

1 (l)x(l)O

Jaraguá

• Local: Estádio Vidal Ramos Junior;
em Lages (SC).

• Data: 24/09/13 (terça).
• Horário: 20h30 (de BrasUia)
• Público: 3.479 (pagante)
• Renda: não divulgado
• Arbitragem: Ronan Marques da
Rosa (CBF), auxiliado por Eberval

Lodetti e José Roberto La rroyd
• Cartão amarelo: Uílton,
Bruno, Alan, Brasão

(Internacional); Wilhian, Zé

Vitor, Eric, Jeffinho (Jaraguá)
• Gols: Bruno (1/2T, Inter),
Brasão (9/2TP, Inter) e Nando

(14/2TP, Jaraguá).
·Internacional: Ivan;Thiago
Capeta (Tauã), Alan, Erlon,
Gelvane; Uílton (Dédo), Bruno,

Maguila,Thomas; Brasão
e Gustavo (Bahia).Técnico:
Nasareno Silva.

• Jaraguá: Darci; Maicon, Neto,
Ricardo, Jeffinho;Wilhian

(Rafael), ZéVitor, Guilherme

(Piter), Carlos Neto (Nando); Eric
eVandré.Técnico:Mozart Batista.

A batalha foi do início ao fim. Estamos de parabéns
pela luta e desempenho da equipe d�rante a partida.
Darci, goleiro

CASA CHEIA Público em Lages superou a casa dos 3 mil

pagantes, que impulsionaram o Internacional para cima do Leão
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CONHECIDOS

Com passagens

pelo clube, André,
Anderson Pedra e

Acássio chegam
para a Capinha

Lucas Pavin

"l TISaIldo a disputa da

V Copa Santa Catarina

que inicia no dia 13 de ou

tubro, o Juventus acertou a

Contratação de mais três jo
gadores para reforçar o elen
co. Trata-se develhos conhe
cidos da torcida tricolor. São
eles: o goleiroAndré Freitas,
volante Anderson Pedra e

I

I
. I
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terça-feira e chega a Jaraguá
do Sul para sua terceira pas
sagem com a camisajuventi
na.Aprimeira aconteceu em
2004, quando foi campeão
do Campeonato Catarinense
da 3a Divisão (Série B1) pelo
clube. Após deixar o time no
fim do ano, o jogador retor
nou em 2005 e permaneceu
até 2006, selando sua se

gunda passagem pelo Mo

leque Travesso. Agora, aos

35 anos, Acassio que estava

atuando ria Divisão Especial
com o Caçador, volta com

o status de novo xerifão da
.

zaga tricolor.
li
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Xadrez

Em Joinville

I (
I

ESPORTE

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

o goleiro André Felippe
de Freitas tem 26 anos e

também estava disputando
a Divisão Especial, mas pela
equipe do Hercílio Luz. O

arqueiro passou pelo Mole-
.

que Travesso em 2010, onde

atuou por o� jogos como,
titular do time, perdendo a

vaga na épocapara o ex-BBB
Giulliano Ciarelli. Hoje, ele
disputa com Mauricio a ca

misa de número lo

Capitão do Juventus

durante quase todoCampe
onato Catarinense de 2013,

o volante Anderson Pedra é
outro que retorna ao clube.

Ele estava no Treze (PB),
disputando o Campeonato
Paraibano, e carrega no seu

currículo passagens por clu
bes como Joinville, Marcílio
Dias e Paraná. O jogador
se apresentou na segunda
feira (23) e já treina com o

grupo.
A estreia do tricolor jara

guaense na Capinha segue
mantida para o dia 16 de ou

tubro, fora de casa, contra.o

Atlético de Ibirama.

Juventussegue
se reforçando
para a Copa SC

zagueiro Acassio. Este úl- I

timo foi confirmado nesta CAPITÃO Volante Anderson Pedra retorna para a sua

segunda passagem com a camisa do MolequeTravesso

Quinze enxadristas de Jaraguá do Sul

acompanhados dos técnicos Mauricio Berti
e Karina Kanzler, participaram no fim de

semana do 590 Campeonato Catarinense

e Aberto do Brasil, em Joinville. Destaque'
paraAndreJordiVolkmann (prata no sub-
14), Giovanna Mayara Sibowicz (ouro no
SUb-18), Gabriela Vercino (30 lugar no sub-
14) e Gustavo Dôge (30 lugar no SUb-12).

Tênis deMesa

CopaAdultoBally
Foi realizado neste sábado (21), a 1a Copa

Adulto Rally de Tênis de Mesa, que ocorreu
no Ginásio do Sesi e contou com 33 atletas.

NaCategoria "A", Charles Peters ficou com a

medalha de ouro, Fernando Osório foi prata
e Andrio Batista bronze. Na Categoria "B",
Lincoln Matumoto terminou em primeiro,
com Leandro Boergert em segundo e Hen

riqueTessilla na terceira posição.

QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2013

TiroEsportivo
Samuel Lopes é campeão

Mais Tiro

Campeões
estaduaisTécnico e atleta do Clu

be de Atiradores Jaraguá
(CAJ), Samuel Lopes con
quistou no fim de semana

o título do Campeonato
.

Sul-americano de Carabi
na Deitado, na cidade de
Buenos Aires, na Argenti
na. A competição reuniu

384 atletas, oriundos de
dez países, sendo as provas

disputadas nos estandes do
Tiro FederalArgentino.

Na fase eliminatória,
o jaraguaense marcou

587 pontos e conseguiu a

classificação para a final
entre os oito - melhores

O Clube de Atiradores
-

Jaraguá levou para casa

colocados, onde anotou
o título do Campeonato

205,2 pontos e levou para
_ Catarinense de carabina

a casa a medalha de ouro apoiado. A última etapa foi
conquistada por apenas realizada no fim de sema-

0,1 décimo de diferença
para o vice-campeão.

Além disto, Lopes com
petiu na prova de carabi

na ar, mas não teve o mes

mo sucesso e marcou 579

pontos, faltando três para
chegar na final.

na, nos estandes do Clube

Concórdia Itoupava, em

Blumenau. Pomerode tam

bém ficou em primeiro, já
que as duas cidades empa
taram tanto na pontuação,
como em todos os critérios

de desempate.

BOM DE MIRA Em Buenos

Aires, Lopes faturou o

Campeonato Sul-americano
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Estádio
POLEMICA Tribunal

de Justiça do
Amazonas sugere
fazer de estádio da

Copa uma central de

triagem de presos

Uma proposta doTribu
nal de Justiça doAma

zonas ao Governo Estadual

promete causar polêmica:
após a Copa do Mundo de

2014, a Arena Amazônia

pode se tornar um centro

de triagem de presos para
o superlotado sistema pri
sional. Pelo menos, é o que
revela o jornal Folha de
S.Paulo desta terça-feira.:

De acordo com o de

sembargador Sabino Mar
ques, presidente do Gru

po de Monitoramento e

Fiscalização do Sistema

Carcerário do Amazonas,

e virar presídio

POUCO USADO Estádio manauara receberá apenas quatro jogos da Copa do Mundo

O estádio e o sambódromo'

podem ter seus espaços
utilizados para abrigar os

presos recém-capturados.

"Não vejo outro local me

lhor, ainda que temporá
rio, para receber os deten
tos em Manaus. Até que o

Estado resolva o proble
ma, construindo novas

unidades prisionais, que
utilize, então, esses dois

espaços ociosos", falou.'
A Arena Amazônia,

que custará R$ 605 mi
lhões e receberá quatro
partidas do Mundial, fa
ria a triagem dos presos,

algo que hoje acontece na

cadeia pública Raimundo
Vidal Pessoa, com capa
cidade para 300 detentos,
mas que abriga 1.100. O

desembargador quer que
o estádio e o sambódromo
recolham presos por até

48 horas, até que seja de
finido o destino deles.

"O estádio ainda não
está pronto, por isso é di
fícil prever como seria o

acolhimento dos presos
lá. Mas é uma área grande
que pode ser utilizada. No
sambódromo, há várias
salas ociosas que podem
ser ocupadas desde já",
garante Sabino Marques.

Criciúma

Novo técnico
O Criciúma anunciou

ontem a contratação do
técnico Argel Fucks, que

chega com a missão de
manter o Tigre na Série
A Fucks substitui Sílvio

Criciúma, interinamente

quando Vadão foi demiti
do. Garantido até o fim do

turno, Sílvio acumulou três
vitórias seguidas, mas de

pois sofreu quatro derrotas
e empatou uma partida.

PSG

Lesionado
A lesão na coxa esquer

da, sofrida no empate con

tra o Monaco, deixará o

zagueiro Thiago Silva, do
Paris Saint-Germain, afas
tado dos gramados pelas
próximas seis semanas.

Com isto, ele não terá condi
ções de estar em campo nos

amistosos da Seleção contra
Coreia do Sul e Zâmbia, nos
dias 12 e 15 de outubro.

@>
U· ']iRpidD5111:47 3275·G801h.__....__.__ Power Imports

Slumenau • Sal. Camboriú • Jaraguá do Sul
joinville • Florianópolis' São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia CeratD recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

J.D,Power. O estudo foi baseado emmais de 6500 respostas de proprietérios que avaliaram S2 modelos de veiculos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiêndas podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowerdobrasil.com.Fonte:J.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação Respeíte osi,'m ,'tes de velocidade .Geral doOiente para fabricantes de vefculos de passeio. Declaração de Consumo de Combustivel em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012. ;
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o LANÇAM'ENTO MAIS

ESPERADO DO ANO

<-

Venha conhecer. A partir desta Sexta (27/09)
na Caraguá Auto Elite.

Venha fazer um Best Drive.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br
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