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Recursos
...

A espera de
R$ 47milhões
Projeto de pavimentação
da Prefeitura de Jaraguá do
Sul recebeu sinal verde em
Brasília. PLENÁRIO,
PATRICIA MORAES, PÁGINA 5

Opinião
Nada está
garantido
Omercado é airoso e

franco para os competentes,
sérios, éticos. LUIZCARLOS
PRATES, PÁGINA 2

Construtora da duplicação
do trecho urbano sai hoje.

BR-280 Departamento Estadual de Infraestrutura apresenta o resultado da licitação para as obras da primeira etapa
do projeto de revitalização de quase 10 quilômetros entre Guaramirim até a Ponte do Portal, em Jaraguá do Sul

.

PÁGINA 15
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DO LEITOR

Quanto vale um voto
-

uando em entrevista para a rede Globo, a repórter Pa-
tricia Poeta colocou à Presidente Dilma que deveria ser

di il administrar a Política do "toma lá dá cá". Muito sem

jeito a Presidenta retribuiu com uma pergunta no mínimo

desafiadora, onde expôs à repórter: você me dê um exemplo
do "toma lá" que eu te dou um exemplo do "dá cá" e sorriu

para quebrar o abismo que se abriu entre as duas antes que
acabasse ali a entrevista.

Depois da última votação do Senado referente ao veto de
cancelamento da multa de 10% sobre o FGTS, onde houve
um enorme esforço das classes organizadas - principalmen
te empresariais - visando diminuir a carga tributária no Bra
sil e por apenas um voto ficou mantida, podemos nos per

guntar: Quanto vale 1 voto? Será que poderíamos usar esta
situação como exemplo à presidenta Dilma?

No caso da referida multa, estamos falando de uma

arrecadação de aproximadamente R$ 3 bilhões/ano e

mesmo comjodo poder de persuasão empresarial, às vés
peras de um ano eleitoral, os 40 votos a favor não foram
o suficiente para pesar mais do que aquele único voto que
faltou. O que demonstra que na realidade é que ou nós

empresários pressionamos pouco ou amáquina do gover
no foi mais eficiente, articulando melhor, pois atingiu o

objetivo da manutenção do veto. .

Todabrigaéboaquandoselutaempédeigualdade,mesmo
que os resultados sejam adversos. Essa luta nunca será justa,
a não serquando pudermos ter as votações sem o voto secre

to e onde 1 único voto vale mais que milhões de empregos e

impostos gerados nesse Brasil que é lindo, mas esbarra em
questões como o TOMA LÁ E DÁ cÁ

,,-.
•MauroBramorski, empresário

L.oTE'RIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1215
Primeiro Sorteio
03 - 05 - 21 - 23 - 34 - 39
Segundo Sorteio
08 - 14 - 24 - 29 - 38 - 42

QUINA
SORTEIO Nº 3304
04 - 13 - 27 - 42 - 62

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraQ redacao@ocorreiodopovo.com.br .

Apevi
Treinamento de inglês
A Associação das Micro e das Pequenas Em

presas doVale do Itapocu realiza nos dias 5, 19 e
26 de outubro treinamento intensivo de orató
ria em inglês com o objetivo de preparar os par
ticipantes a falarem sobre tópicos relacionados
ao trabalho e demais assuntos. O investimento

é de R$ 370,00 (nucleados e empreendedores
individuais associados), R$ 407,00 (associa
dos) e R$ 610,00 (demais interessados). Infor
mações e inscrições pelo telefone 3275-7024 ou
pelo e-mail capacitacaorêapevi.com.br.

COMENTÁRIO

Tudo errado!
Tudo errado mas eles dizem

que está tudo certo. Não está.
Você anda pelas ruas e tropeça em
idiotas vestidos de preto dizendo
se dos Black Blocs, que estupidez
é essa? Anda mais um pouco e vê

gurias com cabelos "estranhos"
e piercings até no céu da boca.
Vê outras_com sapatos de teatro

medieval, cheios de taxas, tatua

gens de penitenciária, isso e mais

aquilo. E os guris, que deviam ser

educados pelos pais para serem

homens, são uns abobados que
andam na rua com fones deste

tamanho, bonés de aba enorme,
bermudões de circo de arrabalde,
e os pais deles, bah, nem se fala.
Uns deploráveis que se acham

modernos, quando são omissos e

frouxos, incapazes de dizer "Não"
às estultícias dos filhos. - Hoje é

lUIZ CARLOS PRATES

tudo assim, dizem muitos direto
res de escolas e professoras, coi
tadas, silenciadas pela orientação
de mercado das escolas "moder

nas", onde pai de aluno é "clien

te", e de onde mau elemento não
é expulso. Alguém que me mande
as provas de que estou errado, e
da escola que colocou na grade
curricular a cadeira de Educação
Moral e Cívica, fico a espera...

Dia destes, conversando com

um segurança de shopping, ele
me disse que não aguenta mais
ver o que vê na saída das escolas

"particulares" e depois dentro do

shopping. Um horror. E foi enfá
tico: os alunos dos colégios públi
cos, contrariando o que muitos

pensam, são bemmais educados.
Eeunãosei...

Agora tem uma coisa. Essa

turma está pensando que porque
o pai, eventualmente, tem dinheiro

que o diploma futuro lhes vai dar
direito a uma boa posição social,
não vai, ah, não vai. Omercado está
airoso e franco para os competen
tes, sérios, éticos, de boa postura
existencial, mas a soberana ''lei'' da
vida não vai mudar: os melhores
têm seu lugar garantido e suas fun

ções asseguradas, e uma delas será,
no futuro, avaliar os "ordinários"

que hoje andam por aí aos bandos,
e negar-lhes o emprego de que vão
precisar. Graças a Deus ...

mundo, americano, está dizendo no livro "SonhandoAlto"

que só os livros nos podem transformar para o sucesso na

vida. E eu acrescento: e quem não podeter esse "passa
porte" nas mãos, quem? O sujeito pode morar debaixo

de urna ponte, como um guri de família pobre em Esteio

(RS), e que só tira 9 e 10 na escola. O guri é urn sucesso

nacional, sabe tudo, cabeça arejada, sabe onde tem o nariz,
tudo lendo, lendo debaixo de uma ponte. Quem lião pode?
Quer que eu diga? Pois não: os tipinhos, osmuitos que não
estudam como devem e que chegam em casa dizendo que
a professora não gosta deles, esses não podem ... Safados!

• Presente
.

Termino uma palestra que fiz para o pessoal do Secra

so, em Blumenau, jantamos, e depois saí com amigos para
uma esticada. Alguns drinks e muita conversa. A certa al

tura, surgiu uma pergunta na mesa: o que tu gostarias de
receber de presente? Todos disseram alguma coisa, nada
transcendente. Pois não é que uma jovem, Maria Joana,
me derrubou. Ela disse que não tinha o que pedir de pre
sente à vida, já o tinha ganhado: o pai e a mãe. Eu ia pedir
mais urn chope, desisti. Disse a ela que se ela estava brin

cando, era uma simpática brincadeira; se falando sério, ela
era um anjo. Quem tem uma filha que diz isso, ganhou a

Mega-Sena da felicidade. Joaninha, kisses. ,. Faltadizer
Da revista Pensamento, tirei esta frase: - "A vida é

uma longa lição de humildade". E eu acrescento: siga
essa lição e serás comido. A vida come os "doces" ...

• Ele
Bem Carson, o maior neurocirurgião pediátrico do

lNG
As obras da ampliação dó Jaraguá do Sul Park Shopping avançam pelas
alturas. A cada dia a estrutura começa a ganhar forma. A previsão é inaugurar
o novQ prédio, que terá 12 andares, em outubro do ano que vem.

Agenda cultural .

Apresentações do
teatro de bonecos

O Festival de Formas animadas
inicia hoje na Scar com apresenta
ções gratuitas no Pequeno Teatro.

Às çh será apresentado o espetá
culo "O Periquito Salmão", da Cia
Alma Livre de Jaraguá do Sul. 'Ás
14h é a vez da peça "O Carteiro",

. da Cia de Tearto e Dana Essaé,
de Joinville. No final da tarde,
às 17h30, ocorre a apresentação
no Terminal Urbario, com a peça
"Caixas de Lambe-Lambe", tam

bém da Cia Alma Livre. A peça "Los
Manipulados", do argentino Carlos

Martines, será apresentada às 20h.
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EDITORIAL

Educação e emprego
Santa Catarina apresentou avanços

que colocam o Estado como uma re

ferência positiva no País. Com base no

levantamento da Amostra porDomicílio

(Pnad), divulgado pelo IBGE na semana

passada, o nível de desempregados é o

mais baixo do Brasil, atingindo apenas
3% da população. Além disso, a taxa de
analfabetismo também é pequena. En-

volve 3,2% dos catarinerises.
.

Políticas voltadas ao estímulo à ren- .

da, através da geração de emprego e au

mento da oferta de vagas é que fazem o

diferencial para colocar o Estado como

um lugar ideal para quem busca traba
lho. E essa forma de atrativo só évantajo
sa quando a qualificação estiver adequa
da aos anseios profissionais.

Ou seja, educação e emprego cami
nham juntos. As oportunidades só sur

gem de forma mais rápida e facilitada

para quem souber construir uin currícu
lo profissional voltado à valorização do

conhecimento.
Por isso, os índices de analfabetismo

e de taxa de desemprego no Estado qua
se se assemelham. Há uma aproximação
lógica no fato do percentual das pessoas
desempregadas espelhar a mesma taxa

de analfabetização.
Num cenário cada vez mais carente

o estímulo à educação profissional
aprimora a qualidade produtiva.

de mão de obra qualificada, promover
políticas de estímulo à, educação profis
sionalizante, principalmente em parce
ria com o setor privado, aprimora ainda
mais a qualidade produtiva da popula
ção. Assim, ela já cresce envolvida num
cenário promissor para quem se dedica
aos estudos e motiva quem ainda não

acordou para essa exigência.

m Fale conosco
.

.

.

.
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Região
Leilão em schroeder

A Prefeitura de Schroeder realiza hoje um leilão
de veículos usados, sucatas, escavadeiras, motos,
monitores de computador. Ao todo sfio 1910tes com
os produtos. O leilão será realizado no pátio interno
da Prefeitura, no acesso pela Rua Paulo Jahn, Cen
tro, a partir das çh.

Carreira

Concurso para oWGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) está com inscrições abertaspara o concurso pú
bliéopara a contratação de técnico em informações geo
gráficas e estatísticas. Ao todo são 300 vagas, sendo que
uma destinada para Jaraguá do Sul. O valor da inscrição
é R$ 50. Informações pelo site: www.cesgranrio.org.br

tOBITUÁRIO
• ANNATHOMAZELLI

SADZINSKI morreu no

sábado passado, dia 28,
em Massaranduba. Ela'
tinha 90 anos e deixou

enlutados filhos, genro,
nora, netos, bisnetos,
irmãos, demais parentes
e amigos. O sepultamento
foi realizado no cemitério

da comunidade de

Guarani-mirim.
• HEINZ BARTEL

morreu no sábado,
.

dia 28, em Jaraguá do
Sul. Ele tinha 76 anos
e'deixou enlutados

a esposa, três filhos,
genros, noras, netos,
irmão, e demais parentes
e amigos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério

Municipal do Centro.
• HENRIQUE KLUG

NETO morreu na sexta

feira passada, dia 27, em

Guaramirim. Ele tinha 63
anos e deixou enlutados
a esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos,
irmãos, demais parentes
e amigos. A cerimônia

de despedida ocorreu no
Crematório Catarinense.

"

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a irifonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

No UFC há um mix interessante
de lutas reais e atletas muito

inteligentes. Há as batalhas verbais.
Como tem muito drama

misturado com luta

real, o público
acha que há um

enredo ou algo
assim. Quem diz

que o combate

foi armado não
entende mesmo

nada de lutas.

DanaWhite,
presidente do UFC.
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Ponte Baixa continua no papel
EDUARDOMONTECINO

ESPERA Prefeitura

de Corupá busca
R$ 400 mil do

governo federal para

erguer nova ligação
sobre o rio Itapocu

indicação sobre quando a

verba pretendida será li
berada. Uma das explica
ções da Defesa Civil para
tanta demora seria a troca

de técnicos que vinham
analisando os pedidos de
dezenas de outras prefei
turas que também depen
dem de recursos da União

para a execução de pro

jetos de reconstrução do

patrimônio público des
truído por enchentes nos

anos de 2008, 2010, 2011
e 2102.

Ao todo, Corupá plei
teia R$ 800 mil para ou

tros projetos como, por

exemplo, a_ recuperação do

pontilhão na entradaGuara
juva, conclusão do retaluda
mento e drenagem da Rua

Eugênio Moretti, recupera

ção da malha viária na Rua

Oswaldo Amaral e drena

gem pluvial na Rua Roberto
Seidel, que liga os bairros
Seminário eVIla Izabel.

Celso Machado

A Prefeitura de Corupá
.1"'1ainda espera por re

cursos da Defesa Civil na

cional para a reconstrução
da chamada Ponte Baixa,
que liga o Centro ao Bair
ro Itapocu, nos fundos da
sede do Corpo de Bombei
ros Voluntários. A ponte
foi inteiramente destruí
da nas chuvas torrenciais
de novembro de 2008.
A antiga estrutura ficou
submersa. Sem a ligação,
para fazer o trajeto de

. desvio é preciso percorrer
um trecho de quase três

quilômetros a mais. "As
sinamos um 'convênio em

EtllTIltAGO Chuvas de 2008 arrastaram a ponte antiga e o acesso entre os bairros ficou três quilômetros maior

ferroviária, em passagem
sobre o rio Itapocu não

oficializada em lei e com

uma das cabeceiras prati
camente em cima da linha
férrea. E, por isso, poderá
ser alvo de interdição.

O prefeito não quis
comentar sobre essa si-

2010 e, depois de exigên
cias que não acabam nun

ca, o projeto já está com

cerca de duas mil páginas
e nada do dinheiro ainda",
reclamou o prefeito Luis
Carlos Tamanini (PMDB).

A obra está orçada
em mais de R$ 1 milhão.

O prefeito busca R$ 400
mil do governo federal

para investir na constru

ção ponte. A estrutura

tem cerca de 110 metros

de comprimento e 14 de

.largura, Porém, a obra, já
licitada, está projetada em
área de domínio da rede

tuação da localização da

passagem perto da linha
férrea. Na última visita

que fez a Brasília, na se

mana passada, Tamanini
entregoumais uma série
de documentos exigidos
pelo órgão nacional, que
ainda não deu nenhuma

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL-
FSTADO DESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramírím
ANAAUCEMARI1NELLI PESSOA,Tabeliã Designada
RuaGerônirnoCo'''''lD'I68, Thlefone: 47·33721494

HoráriodeFuncionamento: 9h às 18h

EDITAL DE INTlMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

FSTADO DE SANTA CATAÍllNA
Novo endereço: RuaCel, Procópio GOmes deOliveira,
380·Centro - 89251-201-JARAGUADO SUL-SC

NovoTelefonelFax: (47)327f1700

37,60, Condução:R$ 8,28, Edital: R$ 22,25 cata de Venda Mercaotil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 21/08/2013
Valor: 40,17 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$13,87, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48108 Sacado: ElAlNE CRlSTINA MAFFEZZOUl CPF:
029.515.629-50 Eodereço: RUA BRAUUNO·HUlLER N 89,
centro, 89270-000, .Guaramírim Cedente: A L MORO EIREU CNPJ:
10.245.618/0001-75 Número do Título: 02/06 Espécie: Duplicata de
Venda Mercaotil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data
Vencimento: 10/09/2013 Valor. 81.66 liquidação após a intimação:
R$12.25, Diligência: R$ 24,50. Condução: R$ 5.00. Edital: R$ 22,2

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto Protocolo: 48062Sacado:NELSONMAUMANNCPF:297248.139-91

Eodereço:EstradaTIlaQ>elhon's/n',BarroBranco, 89270-000. Gua
ramirimCedente:BANCOPANAMERICOCNPJ: 59285.411f0001-13
Número do Título: 47660108 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

por Indicação Apresentante: SBS ATIVOS IlDA Data Vencimento:
12/05/2013 Valor. 4.222,54 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$19,26, Edital: R$ 22,25

EDl1l\.LDElNTlMAÇÃO
EDl1l\.L DE INTIMAÇÃODE PROTFSTO

Nos termos do artigo 15 da Lei9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas da CGJfSC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de titulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
deprotestoeouoferecerporescritoosmotivosdasuarecusa, dentro do prazo legal. FlCAMINI1MADOS
DO PRarESTO:

SaIbam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir dapublicação deste edital a os aceitarou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilida
dedeoferecimento de respostaescritanomesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s)
para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua loca
lização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,

ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 483.10 Sacado: ABS COMERCIO DE MATERIAIS ELETIU
COS IlDACNPJ: 07.609.805/0001-86 Eodereço: Rua 28 deAgosto n'
635, Centro, 89270·000, GuaramirimCedente: SAIBRO - REPRFSEN
TACOFSCOMERCIAISCNPJ: 09.133.389/0001-18Número doTítulo:
2493 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante: CAI
XA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 17/09/2013 Valor.
Ll79,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5;00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48241 Sacado:EIlDNDELlMACPF: 037.575.059-21 Eo

dereço: RUAVERFADORJOÃOPERElRAUMAn·s/n, centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRÉDfID DE liVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 38/0001 Espécie: Duplicata
deVendaMercaotil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL
SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/09/2013 Valor.
420,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48289 Sacado: PAULO SILVA DO NASCIMEN1D CPF:
615.797.180-00 Eodereço: Rua Herminio Stringa:d n' 365, Cor
ticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO VlPAL CNPJ:
09.526.594/0001-43 Número do Título: 73357 E 4/4 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercaotil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 20/09/2013
Valor. 182,00 liquidação após a intimação: R$ 1225, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 260939/2013 Sacado: AGF SERVlCOS IlDA. Endereço: R PREF JOSEBAUER222 - jaraguã
do Sul-SC - CEP: 89254-100Cedente: liMPEXCELPRODUIOS DE liMPEZA IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 3557 A 3565 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.096,80 - Data para pagamento:
07/10/2013- Valor total a pagar R$Ll79,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.096,80 - Juros:
R$ 3,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,33
___________________________1 • 0_

Apontamento: 260918/2013 Sacado: AGM RESlAURANTE IlDA ME Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUSCH ,000701 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Cedente: FRICASAAU
MENTOS S/A Sacador: - Espécie: DMI- N" TItulo: 472222-01 - Motivo: fulta de pagamento Valor: R$
152,10 - Data para pagamento: 07/10/2013- Valor total a pagar R$228,54 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$152,1O - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Protocolo: 48056 Sacado: JESSICA MARIA ALEXA DA SILVA CPF:
072.495.709-00 Eodereço:ALBERID JACOB n'IO, CENTRO, 89275·
000, Schroeder Cedente: AYMORE CREDfID, FINANCIAMENTO
E lNVESI1MEN1D CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título:
20016456684 Espécie: Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS
SADataVencimento: 25/02/2013 Valor. 3.844,88 liquidação após a
intimação: R$12,25.Diligência:R$ 37,60, Condução:R$27,73, Edital:
R$22,25

Protocolo: 47990 Sacado: ROSILDA PADILHA DOS SANTOS CPF:
041.992.689-52 Eodereço: RUAD LOT. DENKER, 31, centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: RIO BRANCO EQUlP IlDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 409/3-3 Espêcie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:Banco ItaúSAData
Vencimento: 30/08/2013 Valor. 262,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital:R$ 22,25
Protocolo: 47991 Eodereço: RUADWT. DENKER, 31, centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: RIO BRANCO EQUlP IlDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 409/3-3 Espécie: Duplicata
deVendaMercaotil por IndicaçãoApresentante: Banco Itaú SA Data
Vencimento: 30/08/2013 Valor. 262,00 liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 260937/2013 Sacado: CLEBER ZAPEUlNI SPINDOlA Eodereço: RUA FRANQSCO
TODT 960 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-170 Cedente: COMERCIAL HAVEG IlDA Sacador: - Espê
cie: DMI- N" TItulo: 126-47567/0 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 750,00 - Data para pagamento:
07/10/2013·Valor total a pagarR$828,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 3,00
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Protocolo: 47989 Sacado: MARCElA BIANCO CPF: 058.654.239-67

Endereço: RUAJOAO SOTIER CORREA 403 SAlA 02, centro, 89270-
000,GuaramirimCedente: SGPETC IMPORlACAO IlDAEPPCNPJ:
11.717.445/0001-03 Número do Título: 9681 Espêcie: Duplicata de
Venda Mercaotil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data
Vencimento: 04/09/2013 Valor. 253,67 liquidação após a intimação:
R$12,25,Diligência:R$ 24,50,Condução:R$5,00,Edital:R$ 22,25

Protocolo: 48212 Sacado: ARLEI EICHSIAEDT CPF: 009.577.019-42

Eodereço: fIDUPAVAACU n' S/N, SCHROEDER, 89275-000, Schro
eder Cedente: AYMORE CREDlID, FINANCIAMENTO E INVESTI
MENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número doTítulo: 20019598749
Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: PORTAL DE
DOCUMENI'OS SA Data Vencimento: 19/0112013 Valor: 5.004,13
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 260870/2013 Sacado: LC EMBAlAGENS IlDA Eodereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ
590GAlJ'AO 09/ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: ANJOQUIMICADOBRASIL IlDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 06218 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$4.964,50 - Data para
pagamento: 07/10/2013·Valor total apagarR$5.051,87Descrição dos valores: Valordo título: R$4.964,50
- Juros: R$Il,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

.

Protocolo: 48285 Sacado: SOLUCOES lNDUSfRIAIS SCHROEDER
lIDA - ME CNPJ: 12.338.758/000Ú3 Eodereço: Rua São Paulo n'
194, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: OXIMIX CO·
MERCIODEGASES IlDAMECNFJ: 06.538.238/0001-51 Número do

_ Título: 030052 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM

.

Data Vencimento: 19/09/2013 Valor. 200,00 liquidação após a in

timação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital:
R$22,25

Protocolo: 48211 Sacado: MARIA SELOI ALVES DE BORBA CPF:
074.543.939-00 Eodereço: RuaSantina Machado de Borba n' 131,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FI
NANCIAMENlDS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título:
4288566870 Espêcie: Nota Promissória Apresentante: PORTAL DE
DOCUMENIOS SA DataVencimento: 18/08/2011 Valor: 48.273,20
liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção:R$ 26,30, Edital: R$ 22,25
----------------------------------------------).--------------------------------

Protocolo: 48291 Sacado: MARlll BERNADETE SARDAGNA ME

CNPJ: 82.146.085/0001-85 Eodereço: Rua EstanislauVickn= s/n·, Gua..

rniranga, 89270-000, Guaramirim Cedente: ZUGGY-ZI INDUsrRIA E
COMERQOIlDA-EPPCNPJ: 41.657.149/000l·25Número doTítulo:
6645/AEspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENQA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 19/09/2013 Valor. 553,30 liquidação após a intimação: R$
12,25,Diligência:R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48251 Sacado: ASSOCIACAO FRATERNA MENSAGEIROS
DALUZCNFJ: 05.360.773/0001-00 Eodereço: RuaAgostinho Kraisch
n' 20, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: PALAVRA
E PRECE EDfIDRA IlDA CNPJ: 03.963.75110001-00 Número do
Título: 10210-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentan
te: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento: 15/09/2013
Valor. 134,99 Líquídação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 261065/2013 Sacado: MARCIAVICENTE Endereço: MARCOSEMiUOVERBINENN 103
- AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-640 Cedente: POSTO PEROlADOVALE IlDA Sa
cador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 19388 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 605,66 - Datapara paga
mento: 07110/2013-Valor total apagarR$687,06Descriçãodos valores: Valordo título: R$ 605,66 - Juros:
R$ 2,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33 Protocolo: 47997 Sacado: TRANSCINl TRANSPORTES IlDA ME

CNPJ: 15.764.205/0001-10 Eodereço: RUA PEDRO HACKBART

eOMP, 191, centro, 89270-000. Guaramirim Cedente: VENTUS
PNEUS IlDA CNFJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título:
1385U /2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento: 06/09/2013 Valor.

904,97 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 260859/2013 Sacado: NELSON DA SILVA Endereço: ESTRADA PAULOVOIJOUNI SN
- RlBEIRAO CAVALO - Jaraguá do Sul-Se - CEPo Cedente: SUL FINANCEIRA S/A Sacador - Espécie:
CEI - W TItulo: 50-09430/12 - Motivo: fulta de pagamentoValor: R$ 6.468,60 - Data para pagamento:
07/10/2013- Valor total a pagarR$7.087,00 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 6.468,60 - Juros: R$
519,64 Emolumentos: R$1225 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$38,91

Protocolo: 48057 Sacado: CLEMIDFS AN11JNES BORBA CPF:
033.415.719-65 Eodereço: JOAO CORREAn' 304, CENTRO, 89275-
000, ScIuoeder Cedente: AYMORE CREDfID, FINANCIAMENTO
E lNVESI1MEN1D CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título:
20018130043 Espécie: Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS
SADataVencimento: Ilf06/2013 Valor. 1.607,38 liquidação após a
intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital:
R$22,25

Apontamento: 261058/2013 Sacado: PANIFICADORA lRMAOS ANDER!J: IlDA ME Eodereço: RUA
ROBERTO ZlEMANN,2650 - AMIZADE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-665 Cedente: CONEXAO C
R COMERQO DE GARTOESTELEFONI Sacador: - Espécie: DMI- N'Título: 25361EN - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$220,16 . Data para pagamento: 07110/2013-Valor total a pagarR$299,39 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 220,16 - Juros:R$ 3,44 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Protocolo: 48074 Sacado: MElJRON MONTAGEM ELETRO IlDA
CNPJ: 08.769.589/0001-07 Eodereço: LEODATO RIBEIRO, n' 50,
centro, 89275-000, Schroeder Cedente: M A F - TRANSPORTES
IlDA - EPP CNPJ: 04.287.948/0001-20 Núme!" do Título: 11709

Espécie: Duplicata deVenda Mercaotil por Indicação Apresentante:
BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
31/07/2013 Valor: 115,99 Liquidação após a intimação: R$12,25, Di
ligência: R$ 37,60, Condução: R$ 13,87, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48075 Eodereço: LEODATO· RIBEIRO, n' SO, centro,
89275-000, SchroederCedente:MAF - TRANSPORTES IlDA - EPP
CNPJ: 04287.948/0001-20 Número do Título: 12322 Espécie: Duplí-

Protocolo: 48258 Sacado: VIORACARIA JVD IlDA CNPJ:
14.151.603/0001-07 Eodereço: RuaVereador João Pereira Lima n' 55,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: PAUlAFERNANDAWAG
NER CNPJ: 1O.229.633/ooo1-20Número do Título: 904/113 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco
Itaú SA Data Vencimento: 20/09/2013 Valor. 479,24 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25
Guaramirim,OI de outubro de Z013.

Protocolo: 48059 Sacado: DINHO TRANSPORTES IlDA ME CNFJ:
01.235.227/0001-89 Eodereço: Estrada Jacu Acu n' 05, Jacu Acu,
89270-000, Guaramirim Cedente: MOACIR lRlNEU DESOUZA - ME

CNPJ: 83.537.571/0001-97 Número do Título: NF 3958 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 10/09/2013

Val9r. 240,00 liquidação após a íntímação: R$ 12,25, Diligência: R$ ANAAUCEMARTINEIll PESSOA, Tabeliã Designada
� �_.���������.u._�����������!l1�1�'�,juf�·�'�j��I!�·�,�1!�,�:I�.�I�I�I·_I_I_' �

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomaI "OCorreio do Povo'; na data de
02110/2013. Jaraguá do Sul (SO, 02 de outubro de2013.
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R$ 47milhões do PAC para paviInentação
A Prefeitura de Jaraguá do
rt5ul espera anunciar nos

próximos dias a liberação de

R$ 47 milhões do governo
federal. O Grupo Gestor do
PAC (Programa de Acelera

ção do Crescimento) deu si-

nal verde para o projeto de

pavimentação de 31 ruas do

município; 23 serão asfal
tadas e oito recapeadas. A

verba não exige contraparti
da e vem a fundo perdido. A
notícia chega em boa hora, já

que os repasses constitucio
nais continuam em queda e

sem perspectiva de melhora
imediata. O projeto já havia

passado pelo crivo técnico no
primeiro semestre do ano e

só precisava de um empurrão

político, que foi conseguido
através de muita conversa

em Brasília. Ontem, no Paço,
ninguém quis falar sobre ao

assunto. A ordem é esper,!-r a
confirmação por ofício para
depois comemorar.

-IINão existemilagre"
"Estamos cobrando o cumprimento da jor

nada de trabalho, mas nosso salário está defa
sado. Se não aprovarmos o reajuste, mais mé
dicos vão deixar os postos de saúde. Não existe

milagre". Afirmação do prefeito Dieter Janssen
(PP) sobre projeto que está na Câmara e au

menta em 30% o salário da categoria.

Pacote demedidas
Chefe de gabinete, Fernanda Klitzke (PT),

lembra que o reajuste é só mais uma medida
adotada por esse governo para tentar melhorar
o sistema de saúde. A exigência do horário, a

inscrição no Mais Médicos, o aumento de re

passes e o mutirão de, cirurgias também fazem

parte do pacote. Além disso, uma comissão já
foi formada para elaborar o Plano de Cargos e

Salário de todos os servidores do setor.

Nota adiada
Prevista para ontem, nota oficial da Prefeitura

deGuaramirim sobre a situação do convênio com
o Hospital Padre Mathias foi adiada para hoje. A
expectativa é de que o Executivo cumpra o contra
to atédezembro e repassemensalmente àunidade
R$ 600 mil. Aliados do prefeito Lauro Frõhlích

(PSD) cobram posiçãomais radical.

Desconto no ônibus
Projeto de lei do vereador Eugênio Juraszek

(PP), que estende o desconto de 50% na tarifa
de ônibus a todos os servidores da Secretaria de

Educação do município, foi aprovado ontem.

Mais de mil pessoas podem ser beneficiadas. A
Canarinho já avisou que a conta será paga pelos
demais usuários do sistema. Também ontem, a
Câmara rejeitou o título de utilidade pública à

Federação de Umbanda e o vereador Ademar
Winter (PSDB) pediu vistas ao projeto que regu
lamentava o cartão ponto dos servidores.

- Obra retomada
Depois de ter reduzido o ritmo de trabalho por

causa da falta de repasse de verbas por parte do

_

Estado, a construção do novo prédio daEscolaGe
neral Rondon, em Massaranduba, será intensifi
cada. Essa semana foi liberado à Secretaria de De
senvolvimento Regional (SDR) o valor de R$ 1,54
milhão para os serviços de acabamentos, como a

colocação depisos e aberturas. Não há previsão de
quando a nova estrutura será inaugurada. O custo

total daobra é deR$ 4,9milhões.

FABIOLlMA

Pedido peemedebista
O líder da bancada do PMDB naAssembleia, o deputado estadual

Carlos Chiodini (E), participou ontem de almoço com o ex-prefeito de

Florianópolis e São José, Dário Berger (C), e o ex-governador Paulo
Afonso Vieira (D). Na reunião foi feito um pedido para que Dário

permaneça na sigla e seja candidato nas eleições de 2014.

Estatuto e Plano de Cargos
Em negociação no primeiro semestre do ano, o Sinsep

acenou ao governo a preferência na tramitação do Estatuto
da categoria, deixando a negociação sobre um novo Plano
de Cargos e Salários para 2014, e possivelmente a ser ela
borado por uma empresa terceirizada. O Estatuto passa por
revisão e gera um impacto de R$ 4 milhões ao ano com os

novos percentuais de bônus para quem tem especialização.

Jean revertemulta
Tribunal de Contas do Estado anulou multa que tinha

imposto em 2011 a Jean Leutprecht (PedoB) eMoacir Ber
toldi (PR) por supostas irregularidades no processo licitató
rio da construção da Arena. Bertoldi e Leutprecht tinham
sido multados em R$ 5 mil cada pelo aumento na época
considerado injustificado, por meio de termo aditivo, das
quantidades de serviços contratados. Com a revisão do pro
cesso, ambos foram considerados inocentes. "As coisas de
moram,mas acontecem", disse Jean ao comentar a decisão.

EM FOCO
Celestino Klinkoski recebe as

lideranças do PPS em sua casa

hoje. Dois temas serão centrais
no encenao, a reorganização da

sigla e as eleições do próximo ano.

Celestino foi o candidato a vereador
mais votado pelo PPS em 2012,

recebeu 1 .535 votos.

• • •

Deputado Carlos Chiodini (PMDB)
acompanha hoje a abertura dos

envelopes que vai indicar a empresa
vencedora da licitação para fazer a
obra de duplicação do trecho urbano
da BR-280. Se sair mesmo do papel,
será a grande marca do governo
Colombo na região. A obra está

orçada em R$ 89 milhões.

• • •

Enquanto isso, a duplicação da BR-
280 entre Jaraguá e São-Francisco
continua na espera pelas licenças
ambientais.A última promessa feita
é a de que este mês a presidente
Dilma assina a ordem de serviço.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BatataVoitila
quer crescer
Océu parece ser o limite para o jovem empre-

-

sário João Paulo Alves, que ao lado do sócio
Thiago Roger criou a Batata Voitila. Idealizada
em 2011, mas formalizada no ano passado, a fa
bricante de batatas recheadas congeladas con

quistou espaço e já está presente em algumas das
principais redes de supermercados e pontos de

gastronomia. Ao falar do projeto para empresá
rios na reunião de segunda-feira da Acijs e Apevi,
João Paulo anunciou que a meta para 2014 é im

plantar uma nova fábrica e produzir 85 toneladas
de produtos pormês, com investimento de R$ 4,5
milhões e faturamento de R$ 2,5milhões/mês.

DNULGAÇÁO/FlÁVIO UETNACl)S

Empreendedorismo virtual
Outro projeto de sucesso apresentado na

reunião daAcijs eApevi é aPip!, rede de gas
tronomia nosmoldes do facebook, Criada há

pouco mais de um ano, a Pip já contabilizá
mais de 36 mil usuários, 212 mil visitas e

. 826 mil visualizações de páginas no Brasil

e no exterior. Conforme Guido Jackson, um
dos sócios, o projeto já desperta interesse de
grandes fabricantes interessados em vincu
lar suas marcas de alimentos e serviços na
plataforma, onde passeiam receitas culiná
rias e dicas para quem gosta de cozinhar.

Feirão do Imposto
Iniciativa do Núcleo de Jovens

Empreendedores, o Feirão do Im

posto anuncia ações em Jaraguá do
Sul durante a semàna. Até o sábado,
a Farmácia Popular venderá medi
camentos genéricos e similares com

desconto de 34%. Nesta quarta-feira
o restaurante Mr. Beef venderá no

período da noite um combo de 2 es

petinhos e 1 suco sem impostos, o va
lor cai de R$ 13,80 paraR$ 11,64 sem
impostos. Finalizando, no sábado a

panificadora e confeitaria Mr. Pão
venderá o quilo de bolo confeitado

,

porR$ 30,35 o quilo, com impostos o
mesmo bolo sairia portK$Ao,oo.
I

I

Consumidor cada
vezmais exigente
Pesquisa do Instituto Nielsen mos

tra que o consumidor de produtos de

limpeza anda cada vez mais exigente.
Segundo a Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de' Limpeza e

Afins (Abipla) purificadores de ar, lim

padores multiusos e panos de limpeza
estão entre as categorias de maior cres
cimento em volume de vendas. Dado
interessante: o gasto médio do brasilei
ro com produtos de limpeza foi de R$
271,68 no último ano, um crescimento
de ,8% em relação ao anterior.

• I. ' •• ' _.I'f I.

Serviços domésticos
em queda

O setor de serviços domésticos teve per
da de 6,1% dos postos de trabalho em agosto
deste ano'em relação ao mesmo período do
ano passado. Esse foi o único segmento com
perda significativa de população ocupada en
tre os sete pesquisados pela PesquisaMensal
de Emprego (PME), divulgada pelo IBGE. A
queda segue unía tendência observada nos

últimos meses, afirmam especialistas do ór
gão, pois quando podem as pessoas evitam
o emprego doméstico e vão para outros se

tores como serviços. A maioria dos setores

manteve-se estável. Tiveram, aumento da

população ocupada os setores de educação,
saúde, e-administração pública (4,LJ:%) e ou
trosséivíços (3,3%).'

�

Weg investe no
México e China

A Weg vai investir US$ 345 milhões
nos próximos 5 anos para aumento da

produção de motores elétricos no México
e na China. No México o projeto inclui
a construção de uma fundição de ferro,
com recursos de US$ 210 mílhões, e na

China a expansão prevê investimentos de
US$ 135milhões até 2020 na construção de
um novo parque fabril demotores industriais
direcionados ao mercado asiático.

\

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

SELlC

íNDICE PERíODO

+9,0% 28.AGOSTO.2013

+0,05% 01.0UTUBRO.2013

1.295,30 SETEMBRO.2013

+1,61% 1.0UTUBRO.2013
+1.23% 1.0UTUBRO.2013
PETR4 18,67 +1,69%
VALE5 31,86 +1,01%
BVMF3 12,81 +0,08%

0,4828 2.0UTUBRO.2013

-0,48% US$109,080
0,0% US$1287,310

COMPRA VENDA VAR.

2,2275 2,2286 +0,56%
2,1300 2,2700 -1,3%
2,9989 3,0018 +0,07%
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Femusc
de olho no IR

O Instituto Femusc inicia mo

vimento junto a contabilistas para
sensibilizar empresas e pessoas fi-, I

sicas a repassar até 6% do valor de

Imposto de Renda para a realiza

ção da edição 2014 do maior fes
tival-escola de música erudita da
América Latina. Conforme o dire
tor executivo Fenísio Pires Júnior,
há necessidade de R$ 3 milhões

para viabilizar o evento que vem

dando grande projeção a Jaraguá
do Sul no campo da arte.

A Confederação Nacio
nal da Indústria (CNI) pre
tende implantar 62 institu
tos Senai de tecnologia e 24
de inovação em todo o País.

o

O investimento pretende
ajudar a reverter um atraso

de 20 anos de desenvolvi
mento em base tecnológica
e um déficit de R$ 30 bi
lhões na balança comercial

tecnológica brasileira, jus
tifica a entidade. Dos equi
pamentos, 11 serão dedi
cados à área de alimentos.
Em Santa Catarina serão

implantados sete institu
tos de tecnologia, incluin
do um de alimentos, em

Chapecó. O Estado tam

bém receberá três Insti
tutos Senai de Inovação.
A iniciativa prevê investi
mentos de R$ 1,9 bi, com
apoio do Bndes.

Recursos para
a indústria de
alimentos
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Direito de
ser diferente
ARTE Comissão articula a criação do primeiro órgão

público para a promoção da igualdade racial

Bárbara Elice

No ano em que o órgão federal de defesa da

igualdade racial completa uma década, Ja
raguá. do Sul dá o seu primeiro passo na esfera

municipal. Sob análise da Procuradoria Geral
desde a semana passada, está a proposta de lei

para a criação do ConselhoMunicipal da Promo
ção da Igualdade Racial (Compir). A expectativa
é que ele seja instituído até 20 de novembro, o
DiaNacional da ConsciênciaNegra.

O conselho terá a função de representar as
'

etniasmarginalizadas e de sugerirpolíticas públi
cas ao governo.A iniciativa é da Comissão para a
Organização de Políticas de Promoção da Igual
dade Racial" criada pelo Decreto 9428/2013 em

junho. Para elaborar a proposta de lei, foram
. consultadas as legislações de Itajaí, Florianópo
lis, Espírito Santo e as referências da Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República.

Segundo o presidente da comissão, Luis Fer
nando Olegar, a intenção é criar oportunidades
e valorizar os diferentes povos que vivem em

Jaraguá do Sul. "Sabemos do histórico da comu
nidade negra que ajudou' a criar a Cidade, mas
não teve as mesmas oportunidades. Tem os in

dígenas, que estão aqui todos os dias com seus

artesanatos, convivendo, interagindo, mas que
vivem numa total invisibilidade. São povos histo
ricamente estigmatizados", afirma.

Após o parecer da procuradoria, a proposta
de lei será encaminhada à Câmara de Vereado
res para aprovação. A primeira ação do conselho
será li sugestão deumapesquisapara conhecer as
especificidades da população. Como essa é a pri
meira iniciativa que se propõe a discutir a ques
tão racial nomunicípio, ainda é preciso conhecer
as necessidades e as dificuldades.

A atual comissão é formada por 12 membros,
com representantes do Movimento daConsciên
ciaNegra doVale do Itapocu (Moconevi); Comu
nidadeNegra de Jaraguá do Sul (Conejas); Fede
ração de Umbanda, Candomblé eAngola (Fuca);
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); secreta
ria de Educação, Habitação eAssistência Social.

Diversidade
Mesmo sem políticas instituídas, a educação

oferecida pelo município cumpre um papel im
portante, segundoOlegar.Ao atender à lei federal
10.639/2003, que inclui a história afro-brasileira
na grade curricular, a diversidade racial passou a

naturalizar-se nas novas gerações de estudantes.
A pluralidade deverá alcançar outros se

tores, como a saúde.' Há doenças, como a

anemia falciforme, por exemplo, que ocor

rem predominantemente em negros. E, ao

contrário da negra, a pele branca pode sofrer
mais com a alta incidência de luz solar. "E essa

é grande sacada: tratar as pessoas de forma
diferente para dar a mesma oportunidade,
conforme as suas necessidades", esclarece.

Mudança
Segundo Olegar, a discriminação racial é

uma somatória de eventos históricos excluden
tes. As políticas públicas e ações afirmativas
seriam medidas temporárias parã romper com
esse pensamento. Para o presidente da comis

são, a democracia racial é uma ideia vendida e

comprada, o que gerou a "discriminação cor

dial". "A pessoa não diz porque não gosta de

negro ou índio, ela demonstra isso através do
medo, de forma velada. Onde o negro não tem
o mesmo acesso, mas nunca te dizem o por
quê", conta.

Por se arrastar ao longo da história, a dis
criminação colocou o povo negro - que repre
senta 50,7% da população brasileira, segundo
o IBGE - em condição de desigualdade social.
Em Jaraguá do Sul, a estimativa é que 2,2% da

população são negras. "Por isso são importantes
as ações que quebrem com esse ciclo. São medi

das. temporárias, mas a ideia é que em algum
momento não se precise mais delas", acredita.

Após a criação do conselho, deverá ser im
plantado o Sistema Municipal, a Coordenado
ria e o PlanoMunicipal. A comissão será extin
ta.ACoordenadoria de Promoçãoda Igualdade
Racial poderá ser um órgão autônomo, ligado
ao gabinete do prefeito e com recursos federais .

.x

"

"�o
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Elyandria Silva. Escritora

é eliandriaas@yaboo.com.br

Naquelas noites onde a poeira das estrelas
congelava e desaparecia nas lacunas

invisíveis do escuro para dar passagem ao

vento de uivo primitivo, omundo do sagrado
começava a florescer com os ensinamentos
daquela que já tinha vivido entre arquiteturas
de celeiros e cheiro de couro curtido pelo
amor de um homem que escrevia cartas de
mel. Junto com o vento chegava a chuva
rústica, que chicoteava e empurrava com

força as janelas marcadas pelo tempo e pela
intimidade de quem ali vivia. Era uma casa de

grunhidos e suspiros tímidos, mas que, nessas
noites de tempestades raivosas e impiedosas,
gritava uníssona enquanto rezas e velas

orquestradas pela avó executavam um coro

de esperança para a chuva ir embora e deixar
todos dormir em paz. Havia uma torcida
temerosa para que a água viesse apenas de
determinado lado, pois, dependendo de sua
direção, as frestas empoçavam com rapidez
fazendo com que filetes e pingos molhassem
dentro da casa. E casamolhada exigiamais
rezas contra o vento, acima de tudo quando
raios esparsos clareavam olhos assustados e
móveishistóricos que ficavam na cozinha da

Clique animal

avó, especialista em torta de suspiro.
Parecia durar uma eternidade as noites de

tempestades frias, só que não o suficiente

para as meninas aprenderem a rezar como

a avó. A reza da avó era milagrosa porque
ela sabia os códigos dos pedidos, como
um monge que aprende os segredos do
sagrado e fica mais perto da santidade
à medida que os anos perpetuam. O
aprendizado das rezas perfeitas se adquire
ao longo dos anos e isso a avó ensinava

,

às meninas, na teoria, em dias de solou
em dias nublados.Nas noites de chuvas
angustiantes era obrigatório se praticar
os ensinamentos da anciã de cabelos bem

penteados. Então, a avó pedia à menina
mais velha que colocasse a Oração de Santa
Catarina na janela, um saquinho misterioso
envolto em tecido claro e cheiroso, contra
os raios e trovões, para afastá-los, e que
rezasse fervorosamente pedindo à querida
santa que levasse a tempestade embora. A
menina fazia e acreditava que a noite calma
voltaria e todos fechariam os olhos na
iminência de'um novo e bom dia.
No dia seguinte as ruas molhadas exalavam

ADOTE JUCA! Esse lindo cão gosta de

brincar, correr e dar carinho. Já sofreu
muito vivendo amarrado e comendo

apenas restos de comida jogados ao

chão. Agora espera uma família que o ame
,

de verdade. Se dá bem com outros cães
e gatos. Porte médio, um ano de idade,
castrado, vacinado e vermifugado. Contato:
Rose, no 8i199-7751

'um hálito com cheiro de chuva, ressonavam
cansadas, como bêbado de ressaca que
acorda em uma esquina qualquer. O rosto

de traços delicados da avó cheirava a Rugol,
creme que só tratava as rugas de fora, as
de dentro se ajeitavam como podiam em

meio às lembranças do amor de uma vida,
que cheirava a couro curtido. Tudo seguia
como antes, mesmo que a chuva tivesse
feito estragos na casa, pois o importante é

que todos estavam bem. A tempestade era

perdoada porque era de Deus e, assim como

ele perdoava nossos pecados, tínhamos que
perdoar o choro estridente de sua filha, a
Natureza. Já a casa não, essa não merecia
perdão, ela expunha nossas fraquezas e

emoldurava em paredes velhas o sonho de
ter um lar gostoso com sofá macio e quarto
com cortinas cor-de-rosa, combinando com

as bonecas.
Ainda rezo em tempos de chuva, se não por,
mim, por aqueles que sofrem com rios que
insistem em visitar os cômodos de casas

inocentes. Um dia o saquinho cheiroso da
oração será meu. Hoje ele é do filho da avó,
meu pai.

PROCURO MEU DONO! Foi encontrada na

Rua Sergio Sabei, Bairro Ilha da Figueira e

levada para Agropecuária da Ilha (próximo ao

,_ Colégio Homago). É muito dócil e carinhosa.

Informações com Suelen: 9936-7506 ou na

Agropecuária da Ilha com Gilmara: 3372-2294

Envie a fotq do seu animalzinhO pa.:a
contato@beatJ;izsa!õ�e.com.bl'

ou encontre um çompanheiro ,de,

estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e da Focinhos

. CaFénfes Jaraguá de Sul

F,
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Aniversariantes

2110

Adriana Schwirkus

_, _

Adriano Murara
-

Alb�rio-'Stãroséky- -_ -- '_
--

_

Angelo da Silva

Elemar Lopes
Guilmar Steftens
Hilberto Strutz
Jusara C. Ferreira

�

Kellen Carine Radtke

Leoni Nair de Borba Karsten
Livins Enke

Lucas Besen
Luciano J. Bonkowski
Mariele Ap. Rocha
Marlete Gumz
Nicacio Gonçalves
Pauleno Pedri

Paulo F. de Souza
Paulo Francisco De Souza '

Rarin C. de Paula

Rosângel Se.bastiana
Roseli F. de Liz

Sandra R. Rosa
Sueli S. Baumgartel
Tamiris C. Brandt

Tatiane Gambeta
Ursula E. Laube Floriano
Valentini A. Rern

,

Walli K. Kopsch
Zilda Cardoso

Curiosidade
2 de outubro...

... é o 2750 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 90 para acabar
o ano. Dia Internacional
da Não Violência. Dia do

, anjo da guarda. 1924 -

Primeiro gol olímpico foi
marcado em um jogo entre
Argentina e Uruguai 1960 -

Inauguração do Estádio do
Morumbi. 1992 - Chacina
do Carandiru: Massacre
ocorrido após uma rebelião
de centenas de presos
que resultou na execução
de 111 detentos pela
polícia. 1992 - Renúncia
de Fernando Collor,
presidente do Brasil, após
sofrer impeachment em 29
de setembro .

fonte:Wikipedia
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Tablet da Galinha
Pintadinha

A Galinha Pintadinha, atualmente uma das
personagens mais conhecidas das crianças, vi
rou tablet! ATecToy lançou na semana passada
o gadgetAndroid para crianças, com um design
no formato da azulzinha. O aparelho vem com

o aplicativo inédito Galinha Tagarela, um jogo
interativo com diversas atividades em variados
cenários. Além dele, outros três apps, papéis
de parede e clipes musicais estão disponíveis
no aparelho. Chega ao mercado até o fim deste
mês e custará cerca de R$ 500.

Falando
emGalinha
Pintadinha...

A novidade agora é da Líder Brin

quedos que lança o conjunto de mesa
e cadeira da Galinha Pintadinha. Pro
duzidas em material plástico, a mesa

e a cadeira possuem cores alegres e

divertidas e vem com estampas da

galinha mais fofa e sua turma.

Super prático e fácil de montar, o

conjunto pode ser levado para qualquer
lugar. A mesa possui tampo com compartimento interno com divisórias
organizadas para guardar cadernos, lápis de cor e outros objetos dos pe
quenos. Para ter acesso ao compartimento, basta apertar a alavanca que
fica na parte de baixo da mesinha. Vendas no site americanas.com.br.

.ft.

VOCE
SABIA?

O aleitamento materno

por mais de seis meses pro
tege as mulheres - não fu
mantes - contra o câncer de
mama. O estudo foi desen
volvido por pesquisadores
da Universidade da Carolina
do Norte, nos Estados Uni
dos. Entre as mulheres com

parentes do primeiro grau
com câncer de mama, aque
las que amamentaram têm
uma chance 59% menor de
desenvolver a doença antes

da menopausa. Os dados da

pesquisa vieram de mais de
60 mil mulheres antes da

menopausa acompanhadas
por mais de oito anos.Então,
se possível, amamente seu fi
lho até os dois anos de idade.
Você não vai proteger a saú
de dele e a sua também.

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

Cadeira de
l'papar" namesa

As cadeirinhas Totseat são de pano,
portanto dobráveis e leves, cabendo
em uma pequena bolsa. Adaptável a
cadeiras de adultos de qualquer forma
to através de um sistema inteligente de
tiras e ajustes. São laváveis em máqui
na.Vendas em www.baby.com.br.

Thomas chegou!
O chefe de redação do O Correio do Povo, Márcio Schalinski, e a design

gráfica Beatriz Sasse comemoram a chegada de Thomas Sasse Schalinski. Ele
nasceu ontem no Hospital Jaraguá, com 2,87 quilos. Funcionários e direção do
jornal parabenizam o casal e dão as boas vindas ao Thomas. Felicidades.

Casinha de bonecas com caixa de papelão
Aprenda a fazer uma

,

casinha de bonecas com

papelão, tinta e pincel.
E chame seu filho para
ajudar, você vai ver como
é divertido e como ele vai
ficar feliz em produzir sua -

própria casinha.

Material:
• 1 caixa grande
• papel (de revista, de
catálogo
e até de presente)

• cola branca
• tesoura

«lapis
• estilete
• pincel as divisórias verticais. Pinte a casa com

tinta guache branca. O telhado pode
ser vermelho e, janelas e porta, azuis -

use um estilete para cortá-las. Nada
precisa ser medido com régua: tudo
vai ter o tamanho que você quiser.
Camas e outros móveis são caixas
menores recortadas e a decoração
pode ser feita com papel de revista ou

qualquer outro. Na parte de trás, monte
um jardim bem florido .

... 11,' ._:. . .

Preparo:
Corte a caixa ao meio. Marque, com um

lápis, onde vai começar o segundo andar
da casa e reforce as laterais da parte de
baixo com um pedaço do papel que não
foi utilizado (a outra metade da caixa
que você tinha descartado). Cole bases
nas duas laterais. Agora você pode colar
a parte que divide a casa na metade e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom diat
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super quarta-feira, dia 2 de outu
bro de 2013. Já estamos no meio
da semana. o. tempo está voando e

logo é o Dia Das Crianças, da Fei
joada do Moa e Natal. Num piscar
de olhos acabou ano. Enquanto
o tempo voa, vamos à coluna de
hoje, que está assim oh... Cheia de
novidades! Antes, uma frase para
você refletir: "O homem vive pre
ocupado em vivermuito e não em
viver bem, quando na realidade
não depende dele o viver muito,
mas sim o viver bem".

f
KAY�ÓS
H O T f L

Mashup
No sábado, dia 5 de outubro,

às 23 horas, a Epic Concept Club
traz os tops DJs San Schwartz e

Ber Schwanka. Eles apresentam
o projeto Mashup, um dos mais

aplaudidos· em todo o Brasil.
Agendem!

MODAl
A inteligente consultora
de imagem, Byanca BeU,
foi destaque na Revista
Nossa, do mês setembro

Pizza Sadia

460/440gr
Alcatra com

maminha si osso

: ��,,2..,R);,Rf7'�(.)1l'7,
iTrDféus e Medalhas
: 3�15-4044

Rasantes

Caos
Fala sério! A greve

dos bancários, que está

ingressando em seu oi
tavo dia, já afeta as ope
rações que são feitas
nos caixas eletrônicos.
Em algumas agências,
é dificil encontrar en

velopes para depósito
e algumas máquinas
estão sem cédulas. On
tem, dia de pagamento
dos salários da Pre
feitura de Jaraguá do
Sul, alguns servidores
tiveram dificuldade de
sacar o dinheiro.

"
o homem

verdadeiramente
livre apenas quer
o que pode e faz o

que lhe agrada.

Rousseau

A Correia Construtora, patrocinadora
oficial da 13a Feijoada do Moa, além de
brindes para a galera, vai promover, du
rante a festa, vários sorteios de passeio de

helicóptero. Quetal?

Apaixonados
. A jovem Thaís Leandro está feliz da

vida em seu namoro com o também apai
xonado, Dênis Camargo. Beleza, amigos.

NtVER I Nicácio
Gonçalves o grande
aniversariante de hoje

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem está de volta com sua

agenda social depois de alguns
dias em Scottdale, nos Estados
Unidos, é o amigo e presidente

da Dipil, Alberto Correia.

• • •

Sidio Muller também já chamou
os amigos e vai formatar mesa
concorrida na 13ª Feijoada do
Moa, dia 26 de outubro, na Epic.

• • •

Amanhã, dia 3 de outubro, troca
idade é o figuraço, Marcelo

Mueller. A festa será na quinta
feira, no grupo BCC, com direito
a costela e muita loira gelada,

• • •

O meu amigo, Nei Lombardi, está
desfilando num brinquedinho

novo. Uma reluzente Land Rover

Evoque zero bala. Tecnologia
pura. Só falta falar!

3370-3242

Baile de
. ".

aruversano

No sábado, a Sociedade Des

portiva Recreativa Rio da Luz
II "Salão Centenário", promove
o seu Baile de Aniversário, com
início às 22h30. A noitada será
animada pelo Portal do Sul, de
Concórdia-SC.

CLEITON METZCER

DESTAQUE Patricia Cristina
Alves um colírio para os olhos
dos leitores desta quarta-feira Níver do Nicácio

Noite australiana
O mais festejado aniversariante de'

hoje. é o meu grande irmão, que tanto

adoro, Nicácio Gonçalves, que vai come
morar a data com a esposa, Traudi, suas
filhas, Raquel, Josi e Cássia e os melho
res amigos. Parabéns, mano veio, e que
Deus te abençoe sempre e te faça cada
vez mais e mais feliz. Tim tim pra você!

No sábado, às 20 horas, vai ro
lar, no Bela Catarina, ala Noite
Australiana. O evento reserva, além
de música ao vivo, muita diversão.
Quer saber mais? 3371-3412.

Pensando bem...

"A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se ma

chucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que reco
nhecem a importância.das pessoas que passam por suas vidas".

Outubro Rosa 2013

Prevenção. Caminhe
por essa causa!

4732750268· redemulher@netuno.com.br

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA,2 DE OUTUBRO DE 2013

9 moagoncalves@netuno.com.br .1

TE CONTEI a promoção Dia das Crianças,
da Lecimar Malhas.

• A Reçicla Eventos, do amigo
e parceiro Joe Jr., também
estará presente da 13ª Feijoada
do Moa. Bom demais! .

• Sexta-feira à noite quem solta
a voz na casa noturna Upper
Floor é o cantor Gabriel Borges.
Garantia de casa cheia.

• Juliano Vengrzen, o caps
do Madalena Cozinha, estampa
a capa da Revista Nossa,
edição de outubro. Nas
bancas a partir de sábado.

• O que eu estou pensando agora?
Hum ... Tudo está muito quieto.

• Crie um tempo para as

pessoas importantes na sua vida.
• Começa amanhã, dia 3 de
outubro, e vai até dia 11 de outubro • Com essa, fui!

Apoio:

•
-

}'>fA�� kwb Ano':;,,,
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Tirinhas

Piadas

O rapaz vaí ao farmacêutico:

-Por favor, gostaria de uma camisinha ... amanhã vou jantar na casa

da minha namorada e ela e meio soltinha e acho que vai rolar, se é

que você me entende ....
-Claro! - A mãe dela é boazuda, quem sabe eu também não consigo
com ela? Então me arranja mais um preservativo.
No dia seguinte durante o jantar a namorada comenta:

-Querido, você nunca me contou que era tão tímido.

Ele responde:
- E nem você que seu pai é farmacêutico ...

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEK1

'invocação do Mai - Terror - Legendado : 112 min -

Censura: 14 anos - sessões: 14h40, 17h, 19h1 O,
21h20

ARCOPLEX2
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min / Censura:

14 anos - sessões: 15h, 17h
ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min -

Censura: 12 anos - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h

JOINVILLE

IGNCGARTEN
• Aviões - 13 :30 17:40 - 3D - DUB . Animação
• R.l.P.D - Agentes do Além - 15:30 . 3D . DUB . Aventura
• R.l.P.D - Agentes do Além - 20:00 22:10 - 3D - LEG - Aventura

• As Bem-Armadas -17:20 - 19:45 - 22:00 - LEG - Comédia

'Aviões -13:1515:15 - DUB - Animação
• Casa da Mãe Joana 2 - 13:00 14:50 - NAC - Comédia
• Elysium - 16:40 18:50 21:10 - DUB - Ficção
'Invocação do Mal -14:2019:30 - LEG - Terror

• Sem Dor, Sem Ganho - 17:0021 :50 - LEG - Ação
• Família do Bagulho - 13:50 16:10 19:1521 :30 - LEG - Comédia
• O Tempo e o Vento - 13:40 16:25 19:00 21 :40 - NAC - Drama

I GNC MUELLER
• Aviões - 13:30 15:30 - 3D - DUB - Animação
• R.l.P.D - Agentes do Além - 17:40 - 3D DUB - Aventura

• R.l.P.D - Agentes do Além - 19:4021 :50 - 3D - LEG - Aventura

• O Tempo e o Vento -13:4516:2019:0021:40 - NAC - Drama

• Elysium - 14:10 16:40 19:1521 :30 - LEG - Ficção

Casa da Mãe
Joana 2
Após lançar o livro
"Casa daMãe Joana",
Montanha (Antonio
Pedro) está levando
umavida tranquila
como escritor de
sucesso. Um dia ele
recebe um pedido de

ajuda de seu velho
amigo Juca (José
Wilker), que está
preso no Cafiristão e

precisa urgentemen
te de dinheiro para
não ser enforcado.

Paralelamente, PR
(Paulo Betti) segue
dando seus golpes em
viúvas ricas e escolheu
amadame Pedregal
(Carmem Verônica)
como seu novo alvo.
Não demoramuito

para que tanto Juca

quanto PR se reen

contrem na mansão
deMontanha, que fica
muito feliz em rever

os amigos. Entretanto,
o que o dono da casa
não esperava era que
donaAraoi (Betty
Faria), sua governan
te, estava tramando
um golpe para cima
dele e que ele resulta
ria na aparição de um
fantasma gay, Zazie

(Caike Luna), que foi
camareiro de Maria
Antonieta (Fabiana
Karla).

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

Temperatura mais
elevada durante o.día

Presença de sol entre nuvens, com
chuva isolada no Litoral e Planalto
Norte. Quinta-feira: No Planalto
Norte e Litoral Norte o dia começa
instável com condições de chuva.
Nas demais regiões, sol com
aumento de nuvens e pancadas
isoladas de chuva com trovoadas.

-I

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 20°C Parcialmente

Nublado

�
'.

17°C SEXTA
Instável

, 121°C MíN: 18°C
MÁX: 21°C .....

Nublado

LUAS �• NOVA 4/10
� J�

Chuvoso

• CRESCENTE 11/10 SÁBADO
�I CHEIA 18/10 MíN: 16°C

• MINGUANTE 26/10 MÁX: 16°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Tornar mais brando / 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, intertítulo 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,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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 / (Ingl.)
Criança, garoto

7. Ciclo de orações de três dias de duração / 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.

2 5 83 6 7 94
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PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS
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COlllportaDlentos que podem
anular o futuro promissor

FONTE

Revista Exame, Camila Pati

De um lado a trilha que leva
a um futuro brilhante na

carreira. Do outro, comporta
mentos que podem enterrar

os planos de ascensão pro
fissional, quando levados ao

extremo por situações limite.

Se alguns profissionais já se des

tacam logo no início de carreira

por conta do alto potencial que

trazem consigo, de acordo com

Roberto Santos, sócio fundador
e diretor do Ateliê RH, a regra -

para não colocar tudo a perder
é ficar atento a tendências de

comportamento disfuncional.

Identificados pelo psicólogo
americano Robert Hogan, al

guns dos chamados descarrila

dores de carreira, podem fazer

COl1) que o futuro promissor de
muita gente vá por água abaixo.
Confira quais são:

• 2 � Excesso de autocrítica

Oposta à arrogância, a autocrítica
também pode ser grande vilã
se exacerbada, de acordo
com Santos. Na dose certa

é importante para tornar o

profissional mais preparado
e produtivo, mas em excesso

prejudica, e muito. "Trava a

pessoa a ponto de ela não

conseguir se desenvolver", diz ele.

.4- -Inqenuidaâe extrema
É certo que um profissional que se

destaca pelo potencial que apresenta
ganha a atenção de colegas. E, no
inundo corporativo, ser o centro
das atenções nem sempre traz só

vantagens. "Quando entra na corrida
de carreira e passa a virar o foco, a

ingenuidade atrapalha", diz Santos. É
que os ingênuos não mantêm radar

ligado para as puxadas de tapete
que podem vir a sofrer. Por lsso,
um pouco de desconfiança vai bem,
nesses casos.

, 1 . Arrogância
Recente pesquisa feita pelo Ateliê RH, com zoa

executivos e profissionais de média gerência, identificou
que a arrogância é o pior dos mundospara uma pessoa
com grande potencial de carreira.
"Se por um lado é bom ter ambição de carreria, o risco

para um profissional de alto potencial é assumir uma
atitude arrogante e menosprezar a necessidade de

desenvolvimento", diz Roberto Santos ..

Achando- se o melhor e o mais preparado funcionário do

escritório, a pessoa não evolui porque não enxerga suas

deficiências. Falta-lhe um aspecto essenéial para as pessoas
de sucesso: autoconhecírnento estratégico. "E então este

profissional não se desenvolve porque fica deitado em

berço esplêndido", diz Santos .

ti II IlllllldllllllllHllIlIJllHltil 1

• 3 • Temperamento explosivo
Geralmente as pessoas de alto

potencial mostram paixão no

trabalho. Isso é ótimo e encurta o

caminho até o sucesso. Mas, atenção
à intensidade.'Pessoas muito intensas

têm esse lado mais explosivo e sofrem -

altos e baixos", diz Santos. Ou seja,
é aquele tipo de pessoa que em um

minuto está empolgadíssima e no

outro parece um vulcão em erupção.

• 5 . Cautela demais, posicionamento
de menos
Se uma decisão precipitada
raramente é o problema de uma

pessoa muito cautelosa, a falta de

posicionamento atrapalha a sua

carreira. Também são profissionais
que inovam muito pouco/Pessoas
que vão de acordo com a maré e não

se posicionam podem sobreviver
ao mundo corporativo porque não

se compromete mas tendem a ser

preteridas em uma promoção porque
também não aparecem", diz Santos.
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"RENASÇA COM -

A PRIMAVERA!"
Pode parecer bobagem ou coisa de gente sonhadora efora da realidade neste

mundo competitivo em que vivemos, mas apesar de toda a loucura, ainda somos

seres humanos e, por mais que nem sempre nos demos conta, ainda fazemos par
te daquilo que costumamos chamar de natureza. E, embora poucos percebam, a
natureza tem quatro estações e a mais bela de todas é a Primavera. E ela cheqou!

E o que fazer quando ela chega?Aqui vai uma dúzia de sugestões:

• Aumente a sua sensibilidade;

• Z Preste mais atenção;

• 3 . Seja mais polido e educado;

• 't • Fale mais baixo;

• 5 - Cuide mais dos detalhes;

• I) -Ajude mais seus colegas;

• Participe mais;

• Perdoe mais;

• . Sorria mais;

• 11.: - Reclame menos;

• 11 . Curta a natureza;

• 12 . Seja maisgente!

Novamente sei que pode parecer bobagem ou coisa de gente sonhadora e fora
da realidade, mas não deixe a Primavera passar como mais um inverno em sua vida.

Aproveite esta estação onde tudo brota, tudo renasce, tudo floresce
para deixarflorescer, renascer e brotar em seu coração tudo aquilo que parecia
estarmorto, principalmente a gratidão.

<' Pense nisso. Sucesso!

A esperança é o degrau
que antecede o sucesso

FONTE

Site o Gerente

Qual o significado de es

perança? Você mantém sem

pre a esperança viva? Quan
do perde a esperança, o que
você costuma fazer para res

gata-la? O Dicionário web
conceitua a esperanç?- como
sendo "expectativa, o aguar
damento de um bem que se

deseja, e cuja realização se

julga provável."
A esperança é uma vir

tude indispensável ao ven

cedor. É o combustível que
mantém a chama da tocha

que ilumina o caminho na

travessia da noite turva, que

parece nunca acabar. Sem
esse combustível, a chama
se apaga e seguir o cami

nho certo, será uma tarefa

quase impossível. Daí, você
terá que, ter muita força de
vontade para encontrar o

rumo. Neste contexto, nos

ensina Santo Agostinho:
"Enquanto houver vontade
de lutar haverá esperança
de vencer".

Portanto, aquele que
planejou cuidadosamente a

sua jornada e se preparou
para

_

vencer, 'está próximo
de alcançar o sucesso, mas

dependerá de boa dose de

expectativa positiva, que se

traduz em esperança, para

Preferência do brasileiro:
carreira ou bem-estar?

FONTE

Carreira & Sucesso

É sabido que o povo brasileiro é bastante
conhecido por sua alegria, pelo otimismo, por
construir sua vida com muito trabalho e não
desistir facilmente de seus objetivos, e essas

características refletem também na forma
como os brasileiros veem as oportunidades e

como lidam com a ascensão de carreira.
Um apontamento realizado pelo Ibope

Inteligência para a consultoria Stanton Cha
se International, revelou que o trabalhador
brasileiro valoriza mais o bem-estar no am

biente do trabalho do que as perspectivas de
crescimento da carreira e o próprio salário.
A pesquisa comparou o comportamento do

profissional brasileiro com o de outros paí
ses da América Latina.

"Basicamente, o que ela diz é que o tra

balhador brasileiro coloca em primeiro lugar
na hora de decidir por uma oportunidade de

emprego, ou mesmo pela permanência numa

empresa, o bem-estar no ambiente de traba
lho. Esse bem-estar significa fazer o que gosta,
saber muito bem o que o cargo exigirá dele e

ter uma boa relação com os superiores. Os che
fes centralizadores e que tomam decisões sem

não se perder durante o

percurso.
Quando você planeja e se

prepara para alcançar o seu

sonho, naturalmente ganha
o direito de esperar o melhor
resultado possível. É a espe
rança que proporciona a mo

tivação tão necessária para
não esmorecer diante dos
obstáculos, Essa motivação
alimenta as suas expectati
vas e o seu desejo de levar os

planos adiante,
Quem já não enfrentou

grandes dificuldades, proble
mas gigantescos, obstáculos

aparentemente interminá
veis e capazes de fazer com

que você perca a visão bonita

explicações, não são aceitos", enfatiza a consul
tora Andrea Sobben, que analisou a pesquisa.

Entretanto, o estudo é cheio de parado
xos. Ao mesmo tempo em que ele diz que o

brasileiro coloca a remuneração em terceiro

lugar no ranking de importância na hora de
escolher um emprego ou permanecer na em

presa, também afirma que esse mesmo tra

balhador não aceita trabalhar horas extras

sem remuneração.
"A razão das possíveis distorções da pesqui

sa é que ela ouviu principalmente trabalhado
res mais jovens. 43% dos entrevistados estão
na faixa até 24 anos, que ainda não atingiram a

maturidade profissional", observaAndrea.
Outro dado importante é que 22% dos pro

fissionais na faixa de 25 a 29 anos já estão ocu

pando cargos gerenciais com apenas 5 anos de

atuação no mercado. Esse dado também reflete
a realidade do mercado de trabalho brasileiro,
que cresce além da oferta de mão-de-obra e que
demonstra despreparo na formação de líderes.

Será que. esses novos gerentes estão re

almente preparados para assumir suas res

ponsabilidades?
"Não falamos realmente o que pensamos.

As variáveis que determinam as respostas são
inúmeras e os resultados jamais podem ser

generalizados", finaliza a consultora.

que tem de si. Se isso ocorrer;
não olhe para trás ou para
os lados. Olhe somente para
dentro de si mesmo, pois com
muito amor; paciência e com

paixão, recolherá os cacos e

reconstruirá a bela pessoa
que você sempre foi.

Quando o desânimo parece
dominar a situação, algo ines

perado ocorre. Pode ser uma

mensagem no rádio, um e-mail
com palavras de incentivo, uma
mensagem do conferencista,
a leitura de um bom livro ou

uma palavra amiga. Então, de
um instante para o outro, você
absorve a mensagem, ganha
uma enorme motivação e suas

esperanças são renovadãs, as

circunstâncias mudam e trans

forma a sua vida.
A esperança anda próximo

da fé e do amor.Pois, quando
a esperança se afasta é a fé e

o amor que se encarregam de

resgatá-la. O amor e a fé mu

dam a maneira como a pessoa
se percebe e a deixa mais dis

posta para fazer mudanças
significativas em busca da
felicidade. Mário Quintana
nos revelou: 'Viver é acalentar
sonhos e esperanças, fazen
do da fé a nossa inspiração
maior. É buscar nas peque
nas coisas, um grande moti
vo para ser feliz!" Portanto,
cuide de sua esperança e

seja um vendedor.
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Sofás e poltronas
para quem precisa de
muita concentração
FONTE

Você RH, pro [ulía Moióli

Inspirada no The New World of

Work, uma espécie de manifesto di
vulgado por Bill Gates sobre o futuro
do trabalho, a Microsoft da Holanda

começou a introduzir alguns concei
tos de jornada flexível no seu escri
tório em meados de 2005. Mas foi
em abril de 2008, com a mudança de
edifício para um com a metade do ta
manho do anterior, que a subsidiária
mudou de fato a forma de trabalhar.

Mesas fixas deram lugar a longas
mesas coletivas, sofás, poltronas, ar
mários e pequenos espaços de vidro

para quem precisa de concentração
absoluta por algumas horas. E seus

funcionários deixaram de marcar

presença todos os dias no prédio,
localizado próximo ao aeroporto
de Schiphol, a 15 quilômetros de
Amsterdã. A ideia de que cada um

é livre para escolher onde e como

trabalhar foi levada ao extremo, tem
funcionado muito bem e mostra re

sultados animadores -:- a percep
ção de produtividade e a satisfação
dos funcionários aumentaram, e a

empresa se transformou num sím
bolo da nova geração de ambientes
de trabalho e referência para outras
subsidiárias da Microsoft.

oft holande a apli a jornada
ível e se torna referência
Discutido com cada vez mais fre

quência nas companhias, o sistema

de trabalho flexível para muitos ain
da é um sonho quase impossível de
se realizar. Isso porque, mais do que
derrubar baias e horários rígidos, é

preciso mudar a mentalidade dos
líderes de que a produtividade dos

negócios depende da presença física
do funcionário. A boa notícia é que os

números estão a favor de quem fica
menos tempo trancado no escritório.

Segundo a Organisation for Eco
nomic Co-operation and Develop
ment (OECD), a Holanda é o país eu

ropeu com menos horas trabalhadas

por empregado, mas está entre os

cinco mais produtivos do continente

(veja quadro Menos é mais). Já a Gré
cia, por exemplo, país onde os fun
cionários trabalhammais horas, está
entre os menos produtivos. A histó
ria da Microsoft não só ratifica essas

estatísticas como também apresenta
'outros números que sugerem um fu
turo menos penoso e mais inteligen
te para o mundo do trabalho.

Como medir um aumento real
na produtividade é bem difícil, a

subsidiária holandesa e a escola de

Negócios Rotterdam, da Universi
dade Erasmus, perguntaram aos

funcionários quanto tempo por dia
eles economizavam éom o novo mé
todo de trabalho. A resposta foi: 28
minutos. "Temos visto, nos últimos

anos, que a receita por funcionário
tem crescido no mesmo nível que a

produtividade'; diz Frank Verlaan,

gerente de marketíng.para Het Nieu
we Werken (versão holandesa do
The New World ofWork) da Micro
soft Holanda.

Não é' só percepção. De acordo
com um estudo de caso feito por
Michael Hirt, da consultoria Hirt &

Friends, em 2011, enquanto a indús
tria de software da Holanda cresceu

5% ao ano, a Microsoft local chegou
a 11% e é hoje a responsável por uma
das cincomaiores receitas por funcio
nário da companhia no mundo.

O sistema de trabalho flexível
adotado pela Microsoft na Holanda
também ajudou o funcionário a ter

mais qualidade de vida. Um levan
tamento interno mostrava que seus

empregados andavam incomodados
com o equilíbrio entre vida profis
sional e vida pessoal, dando nota 5,5
a esse quesito (sendo zero o mínimo
'e 10 o máximo). "Já estávamos na

zona vermelha com os funcionários
e precisávamos olhar para essa rela

ção de trabalho de uma forma dife

rente", diz Verlaan.
Após a mudança de sede e de

mentalidade de trabalho, o índice
de satisfação em relação à qualidade
de vida do funcionário subiu para 8.
Um dos motivos para esse aumento

foi a percepção de se perder menos
tempo no trânsito - 70% deles pas
saram a ficar fora da hora do rush,
além de usar mais o tran�porte co-

letivo. Segundo Verlaan, houve um

aumento de 2,5 quilômetros em per
cursos de trem realizados pelos fun
cionários da Microsoft.

Outros números positivos foram
a diminuição de 30% das emissões
de C02 por funcionário e a redução
de custos imobiliários. Sim, além
de mais moderno, o escritório ficou
também mais barato. Hoje, a em

presa tem 1100 funcionários e 670

espaços de trabalho. Entram nessa

conta até as mesas da lanchonete e

ainda assim sobram vagas todos os

dias, pois passam por lá diariamen
te de 400 a 500 pessoas apenas.
Cerca de 50% passam dois ou mais
dias fora do escritório.

Por que devemos identificar e potencializar as nossas competências?

l__.Q'l•.
'
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FONTE

Paula Alexandrisky

Hoje a dinâmica do mercado de
trabalho é outra, mais rápida, mais
inovadora, e com isso a dinâmica
da nossa vida também passa a ser

diferente. Será que estamos alinha
dos a esse novo tempo?

O mundo passa por transfor

mações e o Brasil está em um graú
de momento de crescimento, com
isso as oportunidades para empre
ender e para escolher a carreira
mudaram de perspectiva. Agora é o

profissional que define o seu espaço

e não mais o mercado ou as empre
sas. Estamos na era da gestão do co

nhecimento e da gestão da consciên

cia, somos nós que definimos como

seremos felizes em meio a tantas

oportunidades.
E como fazer escolhas nessa

nova era? O segredo está em olhar
mos primeiro para dentro de nós e

respondermos algumas perguntas.
Quem somos? Do que gostamos? O

que nos faz realmente feliz? Quais
são os meus talentos, minhas com

petências? A partir dessas respos
tas já podemos direcionar nossas

vidas, nossas carreiras. Após este

intenso exercício precisamos olhar

para fora, conhecer o mercado
de trabalho, suas demandas e sa

ber onde estão as oportunidades
que queremos para nossas vidas.
O que é preciso estudar, conhecer,
quais competências desenvolver?
Com isso podemos escolher os luga
res que queremos estar; os trabalhos

que queremos produzir; o clientes
ou empresas pra quem queremos
trabalhar. É claro que precisamos
de uma longa caminhada, de muito

esforço e de muito trabalho, quanto
mais maduros e experientes, mais
assertivos nos tornamos.
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Comoéoseu

comportamento
no trabalho?

Na busca pelo sucesso profissional, a postura e o comportamento do funcio
nário no trabalho podem servir como a escada para o sucesso. Mesmo assim, não
são poucos os que ainda cometem sérios erros comportamentais no ambiente cor-

, porativo e acabam esquecendo que a competência técnica não é a única virtude
necessária para galgar novas posições na carreira. No artigo de hoje contarei a his
tória de dois profissionais diferentes, que tinham condutas diferentes e, por causa
delas, também tiveram um desfecho diferente.

Caso 1: iluando o comportamento in ibe a progressão

Bruna era analista sênior no setorfinanceiro de uma grande empresa e sempre
surpreendia a todos com seu comprometimento em todas as atividades em que era
envolvida. Sua capacidade analítica e a sua personalidade relacionável eram os

fatores que a diferenciavam entre os demais colegas.Mesmo assim, não entendia o

motivo pelo qual não conseguia evoluir na carreira, sendo que ela sempre era elo
giada pela sua capacidade e rapidez. Em três anos de empresa, já havia participa
do de dois processos seletivos internos e perdido a vaga para outros profissionais
não tão bem preparados como ela.

Bruna não sabia, mas o que acontecia era que a empresa toda sabia dos re

lacionamentos que ela mantinha com alguns homens da empresa, o que soava

um tanto vulgar e denegria sua imagem profissional- e isso acabava explicando
seu insucesso nos processos seletivos. Assim, sua postura não combinava com sua

competência técnica, que acabava anulada perante a má fama.
Já ouvi muitas pessoas dizendo que o lado pessoal não deve ser levado em con

ta quando o assunto é trabalho. Mas, infelizmente - ou não - não é possívelfiltrar
as nossas opiniões do que pode ser somado ou não. Para isso, é importante buscar
um feedback com pessoas que podemos confiar dentro da empresa, para descobrir
onde estamos errando. Pois, da mesma maneira que podemos aperfeiçoar a nossa

técnica, também podemos conter e desenuoloer o nosso lado comportamental.

A segunda história é sobre Fábio,'que ainda estava no início de sua carreira

quando o conheci. Aos 20 anos, era assistente comercial e por vir de origem hu
milde não possuía uma capacitação profissional privilegiada como a maioria
dos integrantes da equipe. Entretanto, ele realmente se esforçava para conseguir
crescer profissionalmente mesmo sem condições. Além disso, sua personalidade
superava seus déficits técnicos. Era um profissional ético, paciente e sempre cor
dial com todos à sua volta. Tais atitudes faziam com que ele tivesse uma forte
rede de relacionamentos dentro da empresa. Com isso, as oportunidades não

demoraram a aparecer.
Ao completar seis anos de empresa já era gerente comercial da área e todos

o admiravam pelo seu crescimento e pela maneira como geria sua equipe. Fá
bio tornou-se gerente de uma maneira que poucas pessoas imaginam tornar-se

possível. Acabou construindo sua imagem e com o tempo cuidou de sua capa
citação. Desse modo, podemos dizer que não há uma regra para o sucesso, ele
vem com o conjunto, ninguém ganha por ser o mais legal. Ou seja, não basta
trabalhar o comportamental e os vínculos de amizade e não buscar o efetivo
desenvolvimento técnico e profissional. E vice-versa.

Em síntese, com essas duas histórias podemos perceber que a conduta de al

guém transforma a sua imagem e pode fazer muita diferença na progressão da
carreira. Dessa forma, é importante sempre estar atento à maneira como, você se

porta no ambiente de trabalho, em todos os sentidos, pois esses cuidados podem
rendermuitos pontos positivos.

Em outras palavras, nossas preocupações diárias com a eficiência, a compe
titividade e a lucratividade não devem prescindir de um comportamento ético,
confiável e, além de tudo, responsável.

Na coluna de terça-feira falarei mais sobre como devemos mediar nosso

comportamento no trabalho e trabalhar para que ele impulsione nossa carreira,
e não jogue contra nós. Até lá!
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são os que se especializam.
Campos como medicina e direito são

muito valorizados porque é necessário um

trabalho muito minucioso e sério de tradu

ção. "Traduzirmateriais jurídicos exige saber
sobre os sistemas legais de diversos países,
pois pode acontecer de traduzir algo errone
amente e cometer um erro gravíssimo. Outro
exemplo é sobre o mercado financeiro, pois é
um segmento que cria jargões diariamente,
e quem trabalha com tradução precisa estar

antenado a essas atualizações", explica Liane
Lazoski, presidente da Associãção Brasileira
de Tradutores e Intérpretes (Abrates).

Hoje, as demandas mais emergentes no
segmento de tradução estão nas áreas de
contratos e de marketing pertinentes ao

universo esportivo, até.por conta da alta

procura de empresas no mercado brasilei
ro para os megaeventos de 2014 e 2016. "O
tradutor trabalha basicamente com textos,
e precisa ter alta concentração e gostar
de ler. Este profissional precisa pesquisar
bastante e ser minucioso em buscar a pa
lavra certa para determinada situação e

público alvo. O objetivo é fazer a tradução
mais fiel possível a, original", conta Pérsio

Burkinski; diretor fundador da Millenniuin
Traduções e Interpretações.

Tradução em
evidência no mercado

FONTE

Carreira & Sucesso, por Caio Lauer

A notoriedade que o Brasil vem con

quistando no cenário mundial traz a cada
dia mais empresas e negócios para o ter

ritório nacional. Esta-nova realidade exige
que uma grande quantidade de material

seja traduzido, além de demandar o servi

ço de interpretação em diálogos, negocia
ções e congressos.

Os tradutores e intérpretes vêm ga
nhando cada vez mais espaço, e os eventos

esportivos de Copa do Mundo e Olimpía
das que acontecerão no país nos próximos
anos colocam estes profissionais em evi
dência. Porém, existem muitas diferenças
no tipo de trabalho executado em ambas as
atividades.-

Não basta apenas saber falar um se

gundo idioma. A língua é viva e o profis
sional precisa estar constantemente atu

alizado sobre as mudanças. O tradutor

precisa ter um profundo conhecimento do

segundo idioma, além de saber transmitir
a informação da forma-mais clara possível
para o público a ser atingido. Os profissio
nais que mais 'se destacam em tradução

I
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Assédio sexual
no trabalho

FONTE

Carreira & Sucesso

Recentemente, foi lançada uma pesquisa
que avalia o cenário de assédio às mulheres

brasileiras, que acontece tanto em espaços pú
blicos (ruas, conduções, parques) como no am
biente de trabalho. Trata-se da "Chega de fiu

fíu" que mostra que 33% das 7762 mulheres

respondentes já foram assediadas.enquanto
exerciam suas funções profissionais.

Este assunto tomou sérias proporções
príncípalmente porque a participação femini
na no mercado de trabalho é cada vez maior,
aumentando, consequentemente, a relação
de convivência entre os gêneros. "Em muitos

casos, o assédio se apresenta de forma tão co-

1I11l1ll1lllHI1I1IIIHíllHIlBl,

mum que nem é considerado mais uma agres
são. Pra se ter uma ideia da gravidade disso,
legalmente é difícil provar que uma mulher
está sendo assediada'; explica a co-fundadora
do Instituto KVT, RamyArany.

,

Hámuitos tipos de assédios sexuais, desde
um simples olhar sedutor até um comporta
mentó agressivo, impositivo e perseguidor. Em
empresas que prezam pela ética, casos de as

sédio sexual são levados a sério e quando não
acarretam na demissão de quem assedia por
justa causa, também podem chegar às esferas
judiciais, resultando no afastamento da pessoa
e cumprimento da pena prevista por lei, que
pode chegar a dois anos de detenção. A mu

lher precisa sesentir protegida, livre e desim

pedida para fazer a escolhamais acertada
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SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

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

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

GRUPO ESPECIAL COM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

RETROESCAVADEIRAS, 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$ 1.253,57
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

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

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$ 270.000,00M & J CONSÓRCIOS

(REPRESENTANTE AUTORIZADO) Valores aproximados sujeitos a alteração sem aviso prévio
. :-
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Rua Linda Rux Mathias, 36 • Baependi • Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808
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R$ 57,895�OO 133 X R$ 526.50
R$

.
-

8f�054;OO 133 X
-

RS 737"1 Ú
._ ---'-' . __ ._---_ .. _._- _ _--- ._ .. _ __ ._--- _ .. ---_ .. _._--_ - ------_ �-------

fi) R$115,791�OO 133X R$ 1.053.00
iii :_BI_1_��_ººº�Qó_ �i�:�__ �J3�_1 !1ª�_.��=
> 'BI_"��ººº_�99_ J��K l3i__ 1_ .ª_�_1Q
'0 R$ 190,000 00 133X R$ 1.727.89

______ . __ .______
_ fl. __ .

. __ _ _ .__ _._._

:i ,R$ 210�OOO"OO 133X R$ 1.909.74
-' RS -22!tÓOÓ�OO 1-33-i-- R$-2.046.15

�'R$-25õ])ÕÓ"OÓ- -133 -x--- -R$ 2:273.50
i-R�r275�óOO:O(;- -133-i--

-

RS-2-:500;S5-
RS 3OO�OOO�OO 133 X R� 2.728:20
��* (()),m*1'X lI1lO$10 primeiros meses

_iaosilYet@netuno.com.br I www.uniaocat.com.br

CRÉDITO 58X 70 X 82 X
- - - -- - --

-_._�._- - --r-._-- _ .. --- - ----�- --- ._-

R$ 30.000,00 621,30 524,3_1 459,70

� : R$ 35.000�OO _ 7�4,85-;' 611 ,70 536,3�
... RI_ �Q.OQO,OQ,__8?ª,49-+__ _6!)9!.99. _612;93
::) R$ 45.000,00' 931,95[ 786,4t:: 689,55
U R$ 50.000,00 1.035,50 i 873,86 766,17
iii

.

R$ 55.00Õ�00 -1�-139.05J 9_61 ,24
T

842,78
>

_

R$
_. @.00_Q!90 1.242,6Qlj ·Q1ªJP3 J�1 � !�_9_

Grupo especial com 06 contemplações mensais
+ P•.,IO EXTRA - 01 UNO 2014 OK

IM6VEIS·VEícULOS

Consórcio

UNIAO
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Q LÊ TAMANHO DO SE
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3084-0408 (47) 9655-5663_
(47) 91 03-7819 .�,
(47) 8429-9334 ,

(47)

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

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

Acesse: www.dauerimovels.com.br
e a ieoui oeca em. ».
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. BALCAO DE NEGOCIOS .

• Franquia de cursos

profissionalizantes seleciona
professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

de limpeza. Marcar entrevista
pelo fone 3054-1682 em horário
comercial.

• Trabalho com construção, do
alicerce ao acabamento. Contato

9967-9245/9954-5019.
• CTl (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
IVETE email mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270,falar
com CARLIXTO .ernail 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
337601337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE email

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

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

(Tim).
• Serviços de miniescavadeira,
drenas, rebaixo de terreno,
nivelamento. Temos a máquina
que entra na porta da frente de
sua casa e sai pela porta dos
fundos, 68 centímetros de largura,
esteira de borracha. Adir 8848-
4905 Oi / 9979-Ó605 Tim.

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

• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório em

Guaramirim. Tr: 3373-3100.

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

• Precisa-se de babá com

experiência e referencias para
trabalhar o dia todo no bairro Rau.
Precisa ser uma pessoa que goste
de criança. Maiores informações
tratar no fone 47 8818-2211 após
as 18h.

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

artesanatos em geral. Também
vendo Natura e Avon. Contato

3370-0946/8845-4693.
• Viagem Terra Santa e Turquia.
com pacote especial, saída
20/10/2014. Mais informações
com Maria fone: 3370-0003 ou

maria.pincegher@gmail.com.
• A empresa Usivila Indústria e

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

horários: Fresador Convencional

(2° turno), Torneiro Convencional
(2° turno), Operador de Centro
de Usinagem (Horário Normal),
Programador e Operador
Torno CNC, comando MACH
8. Almoxarife. Contratação
imediata; Salário a combinar;
Disponibilizamos Refeitório
próprio, Plano de saúde e

convênio com Farmácia. Necessita
ter experiência na área. Contato:

473275-1655,473275-0357
ou 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. 8890-9854 Marcos

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

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

Odontologia na Cidade de [araguá
do Sul. Cantata 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) 3372-0246

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

geral. Com serviço de tele entrega
de segunda a sábado. Localizada
no centro de Schroeder. Tratar

(47) 3374-0741 / 9221-0087 com

Sidnei.

• Disk Diarista: Limpeza residencial,
escritórios, empresas e

condomínios. Limpeza de toldos e

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

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

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AR Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• Trabalho como diarista, 20 anos

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

• Vende-se máquina de sorvete
americano e milkshake. Valor a
combinar. 3374-0271 / 9955-
3265.

• Vendo Moedor de carne novo,

manual, nº 6, com jogo de discos

para bolachas ao preço de R$
150,00. Contato com Adernar
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.
Tel 47 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
para metal, utilizada para extrair
cubas de pia em aço inoxidável e
outros produtos. Tratar no fone 47
9239-1042 e 473379-5686.

• Vende-se estojo para teclado SKB .

(USA) + estante para teclado Stay,
tudo por R$245,00. Te13374-0282
/9603-2449 Carlos ou Ane.

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

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

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

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

• Vendo: Carabina de pressão
CBC f-22 5,5mm pouco uso, sem

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

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

• Vende-se plantas ornamentais,
200 pés de fênix, deL a 2 mts de
altura (tronco). Tel 3375-1536.

• Vende-se roIlmops R$8,50 o vidro.
TeI3370-1064.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas
de bebê (3 meses) 9708-2769
Vanessa.

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

COMPRA-SE

• Compra-se moto elétrica infantil.
3273-6534 Elsj., ,...1

APARTAMENTO

• Troca-se apartamento no Amizade,
quitado e com escritura, por um
apartamento no Centro. Tel 3370-
5945.

• Procura-se moça para dividir

aluguel em Apartamento
mobiliado no Baependi. As
despesas ficam em torno de R$
375,00 cada uma já incluso o valor
do aluguel, condomínio e luz. É
necessário somente os móveis

para o quarto a ser alugado.
Interessadas entrar em contato

pelo e-mail sandra@empresas.ind.
br ou no fone 3274 2332(horário
comercial) ou 9115 9126 e 9603
0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no centro,
livre de água luz e internet. Valor
R$300,00. Contato 9954-5019.

• Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. Tel 9116-8781

• Vendo ou troco por casa em

[araguá, apartamento mobiliado,
1 suíte + 2 quartos, 2 garagens, no
Vila Nova. Tel 9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista,
livre de água, luz e internet. Valor
R$ 300,00. Te19123-5851 (Vivo) /
9954-5019 (Tim).

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

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

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

• Vende-se apartamento novo

em Camboriú, 2 dormitórios, 2
vagas de garagem, sacada com

churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceito propostas.
Te19957-1216 / 8465-6600.

• Aluga-se apartamento, 2 quartos,
garagem, sacada, churrasqueira,
no Centro. R$ 700,00 mais
condomínio. Fone 3371-6623 ou

9101-7885.

• Alugo quitinete peça única c/
banheiro 30mº Rua: Ernesto
Lessmann n061.5. Bairro Vila Lalau

próximo aWeg 2. RS 300,00 + água
e luz. Fone: 9608�4484 e 3635-
4443

• 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,
2 quartos, R$700,00, mais
condomínio e despesas 9101-
7885. I: I i:. i I )

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

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

• Vende-se Apartamento no

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

CASA

• Vende-se Residencial esplanada,
Vila Nova, 40 mil de entrada, 10 mil
em espécie, aceito carro até 30 mil
Fipe, restante no financiamento
bancário. 8412-4712.

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

• Vende-se casa na Vila da Glória - São
Francisco - c/90m2 + garagem.
Terreno com 1500 m2a 50 metros
da praia, c/ tanque de peixes. Valor
R$150.000,00. Vende-se ou troca-se
por casa em [araguá, Schroeder ou
Guaramirim, ou troca-se por casa
ou terreno de menor 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 garagem,
não mobiliada. Livre de luz e água.
R$ 350,00. 10 km da Malwee. 200
mts do ponto de ônibus. Estrada
Garibaldi. Tel 3055-8262 / 8480-
8262.

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

praia, localizada na Rua (1003)
Tenente Ataliba Adur; 195 - Itajuba,
Barra Velha - SC, com 3 dormitórios
sendo 1 suíte, sala e cozinha

integrada, lavanderia, churrasqueira
e garagem. Área construida 84 mts"
- Valor: R$ 177.000,00. Contatos:
(47) 3379-5232; 8421-3446 ou
8421-3458 com Gerold

• Vende-se Casa geminada nova, em
Piçarras, com 3 quartos (1 suíte),
cozinha,WC, sala, garagem, área de

serviço: 100m2, acabamento com
p.orcelanato, mármore e gesso, a
150m da praia mais limpa de SC, R$
190.000 Fane: 47 3345-0780/49
9932-3581

• Vende-se casa no Vila Lenzí, 2 casas

no mesmo terreno, terreno de 360
rrr', valor 230 mil. 8412-47iz.
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SALA COMERCIAL

• Aluga-se galpão novo na Barra do
Rio Cerro, com 330 m2 ou 660 m2,
próximo à Leison Malhas, excelente
localização. Tratar 9185-4615 /
9655-6743.

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

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

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

• Aluga-se galpão, aviário desativado

em Nereu Ramos, 150x12 m. Valor

a combinar. 8800-9346.

• Aluga-se sala comercial nova em
Guaramirim. São 135m2 e pode ser
dividida em duas se for necessário.
Fica localizada na Rua Jorge
Verbinem, próximo Speed Pneus,
bem próximo do Centro. Ótima
Localização. Contato: 9902-7447
ou 8853c0354

• Vende-se Perfumaria. Jaraguá do Sul
- Centro. Telefone: 47 8407-6924

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

TERRENOS/LOTES

• Vende-se terreno com 350 m2,
possui casa de alvenaria com 160

m2• (Casa dividida em 5 quitinetes).
Rua Francisco Hruschka, Bairro Tifa
Martins. (Rua asfaltada). Valor R$
180.000,00. Interessados tratar:

(47) 3273-0910, (47) 9676-7017
ou (47) 9644-9157.

• Vende-se terreno de 65.000 m2, no
Garíbaldí, próximo à Comunidade
Santa Cruz. Valor R$ 150.000,00. Tel
9944-9033.

• Vende-se terreno com 412m2
(12,5x33) no Lot. Residencial Mass
- Rio da Luz - acesso asfaltado,
contrato direto com proprietário.
Aceito veículo. Tratar 9128-5957 /
3376-0081.

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

• Vende-se terreno no Amizade, Rua
Irma Forster; Loteamento Itacolomi
2, área, de 375m2• Lindo terreno, rua
sem saída, excelente rua residenciàl!
R$165.000,00. Tel: 9131-0680

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

9957-1216/8465-6600.

• Vende-se terreno no bairro Água

Verde de 1.000 rrr', sendo 650m2
área útil. R$215.000,00. 9953-5554.

• Vende-se ou troca-seAstra Sedan

2001, branco, completo, troca-se
por carro de menor valor. 3371-

8437/9943-3068.
• Vende-se Corsa Sedan Classíc, 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$ .

14.700,00. Tel. 3275-4500 - Osnir

Balsanelli.

• Vende-se Corsa Sedan, 2003, prata,
emplacamento sendo pago. Entrada
de R$5.500,00 + 26 parcelas de
506,00. Te18849-3145 Erolt.

PEUGEOT

• Vende-se um Peugeot 207 XS 1.6,
ano 2009, completo, trio elétrico.
IPVA pago, 4 pneus novos, som,
sensor de chuva e sensor de farol,
ar digital. Valor R$25.900,OO, aceito
proposta. TeI9170-9686.

• Vende-se Peugeot 206 1.4, ano
2008. Completo, IPVA pago, valor

R$18.500,00. Te19931-9410 /
8406-5033.

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

VOLKSWAGEN

• Vendo Polo Sedan, 2012, 68.000
Km, ar digital, vidro elétrico,
assento do motorista 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.

• Gol1.6 Power G6, 2013, cinza,
completo + abs + air bag +

rodas 16", top de linha! Apenas
4.500krn! Tel. 3275-4500 -

Roeston Balsanelli.

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

! 8855-2072.

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

Bluetooth, R$35.500,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Polo 1.6 Hatch I-motíon

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

FIAT

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

• Vendo FiatUno Mille Fire 2008 1.0

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

FORD

• Vende-se F1000 ano 91, direção
hidráulica, 5 marchas, vermelha.
Te13373-0190 / 8855-2072.

• 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: 3376-
0331 com Lourival.

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

Roeston Balsanelli.

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

2026/ 9903-0122.

• Vende-se Fiesta, ano 2000, prata,
sem ar. Valor a combinar. 8817-
2948 Maykel.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
duplo, valor R$20.000,00. Falar
com Celso na parte da manhã. Tel
3373-8543.

• Fluence 2.0 Dynamique, manual 6
marchas, 2012, preto, completo +

air bag + abs + piloto automático
+ ar condicionado dual zone,
R$54.500,00 - Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

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

• 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

• Audi A3 branco, 4 portas,
roda liga, ano 2002, motor.Lô

gasolina, IPVA pago R$22.800,OO,
só à vista. E Audi A4 preto, motor
V6 gasolina, IPVA pago, 4 portas,
completo, automático, roda liga.
R$ 24.900,00 só à vista 8890-

9854/9192-8887 Marcos.

• Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,
4 portas, GNV, R$ 6.900,00. Fone
(47) 9145-6290 (Marcos)

• Vende-se Kombi 2010. Valor R$
10.000,00 de entrada. Assumir
31 parcelas de R$ 585,00. Ou a

quitação de R$ 14.000,00. Tel
8427-5016.

• Vende-se Volvo NH12 380,
cavalo trucado, pneus novos. R$
120.000,00. TeI3370-7144.

• Vende-se Audi A3 1.8 aspirado,
prata, 4.portas, ano 2000, airbag
duplo, ABS, completo, 72.000 km,
original super conservado. Valor
R$ 20.500,00. TeI8410-3499.

• Vendo Kombi96/96, branca,
motor 1600 em excelente estado,
caixa direção nova, pneus novos,

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

R$9.000,00. Aceito moto na troca.

Tel47 9172 9175.

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

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

Osnir Balsanelli.

• Vende-se Viúva Negra RD 350

Yamahapreta, escape esportivo,
IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.500,00,
somente à vista. Tel 8890-9854
Marcos.

Serviço
Serviços de minies

cavadeíra, drenos,
rebaixo de terreno,

nivelamento.
Temos a máquina que
entra na porta da
frente de sua casa e

sai pela porta dos fun

dos, 68 centímetros
de largura, esteira de

borracha'.
Tratar no fone: 8848-
4905 Oi / 9979-0605

Tim (Adir).

Vende-se

Fábrica de alimentos, atuando no mercado hámais de
8 anos, temosmais de 300 clientes ativos.

- Equipe de vendas;
- Veículo para entregas;

- Marca patenteada e reconhecida nomercado.
Valor negociável. Aceito como pagamento veículos e

imóveis. (47)9992-0476/ (47)9165-0999/ (47)9147:
9003/ (47)9734-3560 Sílvio.

Vende-se apartamento.
Vende-se apto novo na Estrada Nova com

2 quartos, sala, sacada com churrasque
ira. Entra:da de R$ 10.000,00. Valor de

R$ 129.000,00. Tr: 478499-4778.

Vende-se

MB 1113. cab alta, tlU'binado, ano 86/86, três eixos.
sem carroceira.

Caminhão bom de pneu, motor e caixa, necessita re
forna de cabine.

Com freio a ar, estacionário e pneumática.
Liberado para financiamento.

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

Vende-se

Vende-se área de 145.000m2 no bairro Estra
da Nova a 5.000m da igreja matriz-centro.

Tratar: (47) 9979-0403.
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GMAC'tRespeite os limites de velocidade.

CRUZESEDAN 2013/2(113

Prisma 2013/2014 à Pronta Entrega. Cruze LT 1.8 Erolec(5869UO orrimal R70), anolmodelo 2013, à prmta entrega Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve ·'programa de Controle da Poluição doArporVemosAutomotores. Condições válidas somente
para 02110/13. - w\'Iwchevrolel.com.br - SAC: 0800 7024200 . Ouvldona GMAC: 0800 7226022. .
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• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Franz faz questão de dizer a Silvia que ainda ama Amé

lia. Viktor fica arrasado ao constatar que Silvia passou a noi

te com o irmão. Hilda pede a Elisa que não conte a Emest

que está fazendo aulas de canto. Viktor diz a Artur que o pai
não pode saber que ele frequentará o curso de Artes. Silvia
comemora com Manfred o sucesso dos planos para des

truir a família Hauser. lolanda visita Mundo na prisão, mas
ele a despreza. Franz e Silvia se casam em Montevidéu. Na
volta da viagem, Silvia não deixa Pérola dormir com o pai.
Durante uma discussão, Silvia diz a Franz que ele não pode
continuar a ver Amélia na prisão.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Natan beija Verônica. Vinny discute com Érico. Maurício

se enfurece com a possibilidade de Malu o estar usando para

esquecer Bento. Nelson e Verônica se divertem no Cantaí. Fa
binho beja Giane e se declara para ela. Giane faz fotos para
uma campanha da Crash Mídia. Amora não se conforma com

a falta de interesse de Bento. Charlene convida Renata para
trabalhar na Para Sempre. Giane ajuda Fabinho a conseguir
um novo emprego. Érico não aceita que Gilson coloque Fabi

nho para trabalhar no Cantai Malu e Giane consolam Fabinho.

Tina vê Bárbara roubando e a denuncia. Socorro confessa a

Malu que trocou os exames de DNA a mando de Amora.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Félix pede para Paloma convencer o pai a ceder uma par

te do hospital para Pilar. Aline fala com Mariah sobre a sua

vingança contra César. Félix afirma a Pilar que Paloma rião irá

ajudá-los. Thales termina de escrever o seu livro e não permite
que Leila veja. Lídia combina detalhes de seu plano com Rogé
rio. Leila apaga o livro de Thales e destrói o seu laptop. Ignácio
pede para Valdirene morar com ele em seu apartamento. De-
; nizard e Ordália temem que Valdirene leve sua neta embora.

Gina não deixa Herbert beijá-Ia. Paulinha pede para ver Ninho.

Malliação
Com buquê de flores, Martin convida Micaela para cineminha

Qual garota resiste a um príncipe chegando a sua por
ta todo lindo, com um buquê de flores, convidando para
um almoço romântico e depois um cinema, hein? E Mar

tin (Hugo Bonemer), sabendo disso, trata de usar todo seu

charme para garantir que Micaela (Lais Pinho) aceite o

• CHIQUITlTAS - SBT - 20H30

convite. Amenina, que estava no casarão para ajudarVera
(Isabela Garcia), chega a recusar, alegando que tinha com
promisso. Mas Flaviana (Anna Rita Cerqueira), que as

sistia a tudo com Sofia (Hanna Romanazzi), se intromete
logo. "Vai passear. Pode ir. Eu te cubro aqui", diz.

Horóscopo

-a�/4-�-- -

-.
-_

,
. - .. Você terá disposição de sobra

para dar conta ate daquelas tarefas

mais chatas. Depois do almoço, será
mais fácil lidar commudanças. Se já
encontrou sua cara-metade, apro
veite a noite para fortalecer a união.
Caso esteja livre, vai sonhar com um

compromisso sério. Cor: verde.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Danilo e Dorotéia são pegos de surpresa por Otávio e Mi

chelle. Michelle ameaça Danilo com a arma. Patrícia e Rosa

conversam sobre Carlão. Carlão vai até Zé Lima para entender

o motivo de sua acusação. Carlão arranja briga com os amigos
de Zé Lima. Após ameaçar Van Gogh, Picasso o convida para
tomar um chopp. Pedro se sente atraído por Dalva. Otávio co

meça um tiroteio na casa de Danilo. Patrícia discute e briga
com a mãe de um aluno. Van Gogh conversa com Picasso, que
esclarece o motivo pelo qual é corrupto. Otávio acerta um tiro

no ombro de Danilo, Vegetal leva um tiro no abdômen. Laerte

tenta ajudar Carlâo a descobrir quem o denunciou. Caravaggio
vê carlão brigar e o prende. Stella dá um tapa em Donana e

a deixa perplexa. Donana e Stella discutem após o tapa. Mi
chelle e Otávio fogem da casa de Danilo. Patríçia fica surpresa
ao saber que Carlão foi preso novamente. Michelle e Otávio

se escondem na casa de Lúcia. Dorotéia cuida dos ferimentos
de Danilo. Picasso diz a Patrícia que tem a prisão preventiva
de cartão: Das Dores vê Pedro nu em seu quarto. Veludo e

•

Romeu conversam, Lúcia joga charme para Michelle.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

No orfanato, Pata conta pra Rafa, Binho e Mosca que o
-

--
--

-_ -

-.�casal francês quer adotá-Ia. Mosca diz que eles precisam fa-

zer com que osfranceses desistam de adotá-los para que não

se separem. Na sala, as demais órfãs cõiífinuam se exibinQo
pro casal francês. Os meninos e Pata se juntam aos demais

e levam uma bronca da Emestina. Na casa de Carol, Gabi se
acalma. Junior conversa com Carol que não entende a reação
da irmã. Carol diz que parece uma reação motivada por algum
estímulo que ela já viveu e pergunta ao namorado se Gabi já
esteve grávida. Junior diz que até onde sabe não, mas que sua
família esconde tudo. Carol, que está prestes a se formar em

psicologia, diz que, o comportamento de Gabi indica que ela

passou por um grave trauma. No Café Boutique, os funcioná
rios estranham que José Ricardo Almeida Campos convocou

todos os empresários da empresa pra uma reunião de ultima

hora e urgente. Na sala de José Ricardo, Armando diz que Ju

nior não participará da reunião por estar de folga e que ainda

deixou coisas pendentes, mas que ele mesmo resolveu tudo.

Fofocas.
Thalía é criticada por
ignorar a família

Por conta das fortes chuvas noMéxico e dos

estragos dos furacões Ingrid e Manuel, Thalía
pediu, nas redes sociais, ajuda para seu país,
mas a solicitação da divamexicana não foi bem
visto pormilhares de seguidores. Thalía foimo
tivo de críticas por pedir apoio para as vítimas,
e alguns pediram a ela que antes de pedir ajuda
para os outros, primeiro ela deveria velar pela
saúde e necessidades de sua própria avómater
na. Isso porqueThalía estánomeio de uma dis

puta legal após sua avó EvaMange, processá-la
junto com suas irmãs por falta de cuidados.

tcq,gt

Barbara darámetade
do prêmio àmãe

Bárbara Evans conseguiu faturar o

prêmio de R$ 2 milhões de A Fazenda 6,
domingo,' na Record. A filha de Monique
Evans teve 54% dos votos do público. Pouco
antes do programa acabar, ela disse: "Vou
dar metade do"prêmio para a minha mãe e

o restante guardarei para o meu filho, que
ainda virá. Se Deus quiser. Ganhei um pre
sente aqui que foi o Mateus e vamos conver

sar muito lá fora". No quesito audiência, a

final do reality ficou grande parte do tempo
todo na liderança. Uma nova ,edição de A
Fazenda foi confirmada pela emissora.

.. Touro .

Ü 20/4 a 20/5 - Terra
"

- . Você estará mais interessado em

se divertir e curtir a vida, mas não

deixe o trabalho de lado. No final da

tarde, estará mais produtivo e vai dar

conta de qualquer tarefa. Na paixão,
pode ser hora de aprofundar laços.
Uma paquera pode virar algo sério
esta noite. Cor: creme.

('=�� .

,

\
Na parte da manhã, procure se

concentrar mais no trabalho'e deixe
os assuntos domésticos de lado. De

pois do almoço, aproveite para reto
marumprojeto queestavaengaveta
do. Bom momento para aprofundar
os laços com quem ama. Se está SÓ,
vai sonhar comalgo sério. Cor: preto.

Câncer
: 21/6 a 21/7 - Água

Você terá facilidade para se

aproximar das pessoas e fazer novos
contatos. No final da tarde, poderá
assumir novas responsabilidades-À
noite, a vontade de fortalecer o re

lacionamento vai falar mais alto. Se

está só, um bom papo pode ajudar
na conquista. Cor: tons claros.

rilLeão
� 22/7 a 22/B - Fogo

A sua atenção vai se concentrar

nas finanças. Aproveite para cortar

alguns gastos e reveja projetos que
deixou de lado. O final da tarde será

mais produtivo. Se está saindo com

alguém, é hora de dar um passomais

sério. Se está só, vai querer compro
misso. Cor: tons escuros.

I!'i Virgem
�..."4 23/8 a 22/9 - Terra

.

Mostre que leva suas tarefas a

sério e se concentre no que precisa
fazer.À tarde, resgatar ideias eproje
tos pode ser umaboa. No começo da

noite, um romance sério recebe boas

energias: é hora de se comprometer.
Você não vai se interessar por uma

aventura sem futuro. Cor: cinza.

Há vários bonsmeios de proteção contra a
tentação, mas omais seguro éa covardia.

MarkThrain

Libra
23/9 a 22/1O -Ar

-

Clima tensono.trabglho.Alguém
que nãogosta de vocêpod�t�iãres
tragar seus planos: faça suas tarefas

sozinho. À tarde, ouça sua intuição.
A insegurança pode abalar o roman
ce: fique na sua. A paquera deixa a

desejar e pode se-envolver com al-.
guém comprometido. Cor: creme.

�Escorpião
li II 23/IOa21/11-Água.

Se está procurando emprego,
conte com amigos. Mas, se trabalha,
vale a pena pedir conselhos.À tarde,
vai ser mais fácil retomar um proje
to. Não tenhamedo de dar um passo
mais sério no relacionamento. Na

paquera, pode se interessar por um

amigo. Cor: azul.

.• 22/11 a21/12-Fogo
Concentre toda a sua atenção no

trabalho, na parte da manhã. Seu

progresso vai depender do seu em

penho e seus superiores estarão de

olho no seu trabalho. Dê mais serie
dade ao romance. Na paquera, você

vai darmais importância àaparência
e à posição social Cor: vermelho.

D",·.Capricárnio"

.... :22/12a20/1-Terra .

No campo profissional; mostre
seu lado mais animado e procure

contagiar os colegas com seu bom
humor. À tarde, vai ser mais fácil se
entender com os superiores. Na pa

quera, terá boas chances de fisgar al
guém de fora. Se tem compromisso,
é hora de sair da rotina. Cor: azul.

Aquário
21/1a1B/2-Ar

É melhor redobrar a atenção no
trabalho. Se puder, prefira trabalhar
sozinho. Depois do almoço, sua in
tuição estará forte. Terá disciplina
para terminar suas tarefas. À noite,
não faltará charme para encantar

quem deseja. Mas não confie em al

guémmal conhece. Cor: amarelo.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

.

Na parte da manhã, unir forças
com os colegas será amelhorpedida.
À tarde, você poderá contar com a

ajuda de alguém com uma posição
de destaque no trabalho.Ànoite, um
lance recente pode se fortalecer. No

romance, mostre ao seu amor. que
acredita nessa relação.Cor: verde.
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Fes.tél religiosa -

em Retorcida
A Comunidade da Igreja Nossa Senhora do

Rosário de Retorcida, hoje bairro Nereu Ra

mos, convidava a população do município para
a sua festa, nos dias dois e três de outubro de
1927. Após culto religioso, haveria bazar, sor
teios, jogos de bola, música, churrasco e café.
O presidente da Comissão dos festejos, Sr. João

_ Moretti, agradecia antecipadamente ao público
.

participante.

-Digitalizando
para aHistória

icende Italiar e
G redacao@ocorreiodopovo.com.br

LA STORIA VISSUTA IL 2 SETTEMBRE 30-A.C.

LA BATTAGLIADI AZIO
La battaglia di Azia (2 settem

bre 31 a.C.) fu una battaglia navale
che concluse la guerra civile traOt
taviano eMarcoAntonio, quest'ul
timo era alleato al regno tolemaico

d'Egitto. La battaglia segna iI tra
monto definitivo della repubblica
romana, già da tempo in crisi, in
quanto spianó la strada che con

dusse, nel 27 a.C., al conferimento
a Ottaviano del titolo di Augusto,
e la fine dell'ultimo grande regno
ellenistico, con la trasformazione

dell'Egitto in provincia romana.
II confronto di Azio e passato

alla storia anche per una decisiva
innovazione nello stile delle bat

taglie navali introdotta da Marco

Vipsanio Agrippa, ammiraglio di

Ottaviano, detta «arpagone». In

pratica si trattavamuna travemu
nita all'estremità di un gancio di
ferro che veniva lanciata sulla nave
avversaria tramite una catapulta
e quindi recuperato per otteneré
cOSI I'abbordaggio e permettere
I'arrembaggio.

L'importanza di questa in
novazione nello scontro di Azio
e stata malta probabilmente so

pravvalutata, rria di c�rto I'arpa
gone segnô un progresso note

vole rispetto al "corvo" che Gaio
Duilio aveva inventato nel corso
della prima delleGuerre Puniche,
offrendo un'alternativa all'affon
damento delle navi avversarie

speronandole cal «rostro».
Dopo aver oonquistato I'Ar

menia nel 34 a.C. con l'aiuto
dell'esercito di Cleopatra, regina
d'Egitto e sua amante,Marco An
tonio celebrô il trionfo nella capi
tale egiziana, Alessandria.

ln quella occasione ii condot
tiero nominô Cleopatra e iI figlio
C�sarione (iI cui padre era Cesare)
reggenti di Cipro e divise la parte
orientale dei domini di Roma, che

.

gli era stata a:ffidata con gli accordi
del secando triumvirato, fra i tre

figli avuti da Cleopatra, con quella
che e nota come la «donazione di
Alessandria» .

La resa della flotta di Antonio
e Cleopatra fu favorita dalla voce

circolata fra i soldati che Ottaviano

prometteva «salva la vita e terre

in Italia» a chi avesse consegna
to le armi. In effetti i vinti furono

graziati e vennero fatti sbarcare
in Italia dove in realtà vennero

. abbandonati a se stessi e infine si
rivoltarono. Ottaviano inviô iI fe-

FOTOS DIVULGAÇÃO

dele Agrippa a stroncare la rivolta
e rimase ad Azio ad organizzare
I'inseguimento di Antonio, ma

dall'Italia gli riferirono che per
sedare i tumulti erano necessari i
rinforzi e la sua presenza. Sbarca
to a Brindisi si aspettava di dover
ancora combattere mentre venne

invece accolto da una delegazio
ne di senatori che lo informaro
no della vittoria contro i rivoltosi
e della nomina a console per iI

quarto anno consecutivo. Poté

quindi partire a caccia del rivale.
La vicenda di Antonio e Cleo

patra ebbe invece risvolti grotte
schi quandoAntonio raggiunse la
regina in mare aperto e venne da

questa ignorato. Nella sostanza.

si puô dire che il condottiero ro

mano non recuperô piú dalla de
lusione e dalI'umiliazione subite.

Nell'agosto del30 a.C. Ottaviano

Mar lonio

invase I'Egitto e Antonio gli si
fece incontro alle porte di Ales
sandria ma iI suo esercito, mes
so in piedi in fretta e furia, fuggi
alI'apparire dei romani. Questa
ultima umiliazione spinse Marco
Antonio al suicidio.

Quando Ottaviano
_

entrô vin
citare ad Alessandria, senza pra
ticamente combattere, la regina
Cleopatra tentô di sedurlo, come
già aveva fatto con Cesare prima
e con Antonio pai. Ottaviano non
cedette. La regina capi chiara
mente iI suo destino: sfilare per le
strade di Roma come un trofeo di

guerra. AlIora si uccise, secondo
la leggenda facendosi mordere da
un aspide,al seno. Queste vicende,
oltre a suscitare emozione pro
fondissima nella cittadinanza ro

mana, ispirarono opere poetiche,
come la famosa Ode I.

•
Resumo'em po�guês

. :
Em 2 de setembro de 34 antes de Cristo, aconteceu aBatalha deAzio, quemarcou
ofim da então decadenteRepublicaRomana.ABatalha deAzia tambémficou
famosapela estreia de um tipo de armamento o "arpagone" . Elefoi introduzido
porMarco VipsanioAgripp�: ,Era uma espécie de catapulta com �rp_ã�, �emudou
o estilo da batalha naval,permitindo enganchar e capturar o navzo InzmIgo.

�rdlillllm.lfl1li:tJ
��oIu.:midii-lilIftllMl>o5
_ ::::l:li<#1
_. �d\"",."",.,,-

Ml,""
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Estado define construtora hoje
TRECHO URBANO

Empresa escolhida
vai fazer a primeira
etapa das obras de

duplicação da BR-280

Celso Machado

ODepartamento Estadual de
Infraestrutura (Deinfra) pre

vê para hoje o anúncio da cons

trutora que fará a primeira etapa
das obras para o trecho de 10 qui
lômetros da duplicação urbana
da BR-280, entre Guaramirim
e Jaraguá do Sul. O projeto foi
anunciado há cerca de três anos

pelo secretário do Deinfra, Valdir
Cobalchini, encampando propos
ta do ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) e de empresários dos
dois municípios.

A primeira etapa das obras,
com um custo projetado de R$ 89
milhões, prioriza a duplicação do

trajeto entre a se-l08 (Rodovia
do Arroz) até a Se-lIO, no acesso

para Schroeder pelo Bairro Re

canto Feliz. E, ainda, a construção
de um elevado no entroncamen

to da BR-280 com a Se-l08, no
principal acesso a Guaramirim.

A segunda etapa das obras,
orçada em R$ -16 milhões e ain
da em fase de projeto, prevê a

construção de uma nova ponte
sobre o rio Itapocuzinho (ponte
do Portal Jaraguá), dois viadu
tos - um no acesso a Guamiranga
pela BR-280 e outro próximo à
linha férrea na Rodovia do Arroz
- local de muitos acidentes, inclu
sive envolvendo trens de carga da
América Latina Logística (ALL).
E, ainda, três passarelas para pe
destres com localização ainda não
definida.

PROJETO Na segunda etapa
das obras está prevista a

construção de um viaduto
no entroncamento com a

Rodovia do Arroz

LÚCIOSASSI

QUERIANHIR
R 50�OO
DUMAISiI
lescubra clmll
U,le (4D 210&-1934
.I.allle..ii

lei'IIIam;go@ocorreiodoPo\lo.coml\t
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Bombeiro deve
receber alta da
urI até sexta
FUMAÇA Vítima de "intoxicação em São Chico, ele responde
bem ao tratamento e já caminha, se alimenta sozinho e conversa

Carlos Leite, Marcellirto
não corre risco de mor

A ndando pelos corre- rer. O médico ainda não
1'"1dores da Unidade de o transferiu para o quarto
Terapia Intensiva do Hos- porque David tem muita,
pital Regional Hans Dieter tosse por causa da inflama
Schmidt, de Joinville, o ção nos pulmões, explicou.
bombeiro de Guaramirim A expectativa da família é
David Marcellino não vê a que ainda esta semana ele
hora de receber alta. Ele foi receba alta da UTI.
internado na quarta-feira' Dois bombeiros de Gua
da semana passada, dia 25 ramirim integram a equipe
de setembro, depois 'de res- que continua trabalhando
pirar a fumaça tóxica en- em São Francisco do Sul,
quanto tentava combater o principalmente na retira
incêndio em um galpão de da dos produtos que per
fertilizantes em São Fran- maneceram no galpão. Na
cisco do Sul.

"

estrutura estavam arma-

De acordo com o co- zenadas 10 mil toneladas
mandante da corporação de fertílizantês e 90% do
de Guaramirim, Laury material que estava no 10-

Débora Remor

1:::!\,."�",,
Ai'u,I, •.u;

Moto é recuperada
com pneu furado

Foi recuperada ontem uma moto de

Jaraguá do Sul que havia sido furtada na

noite de' segunda feira, dia 30, de dentro
de uma residência no Bairro João Pessoa.
APolíciaMilitar encontrou o veículo aban
donado em um aterro, no Bairro Guami

ranga, em Guaramirim, por volta das ioh,
depois de denúncias. Amoto estava com o

pneu traseiro furado e apresentava sinais
de ligação direta. O veículo foi encaminha
do a Delegacia e deve ser devolvido à pro
prietária damoto em breve.

cal já foi retirado. O serviço
de remoção deve terminar

hoje, conforme expectativa
dosBombeiros Militares.

A combustão, que co

meçou na noite de terça
feira, foi controlada na

manhã de sexta, dia 27 ..
Desde então, profissio
nais do Instituto Geral de

Perícia, Marinha e Polícia
Federal e Ambiental tra
balham para descobrir as

causas da combustão e o

impacto ambiental. Na

manhã, de ontem, a po
pulação de São Francisco
fez uma -homenagem aos

Bombeiros Voluntários

para agradecer ao trabalho
realizado no período.

MassanmdUba
Buraco provoca
queda na Se-I08

Uma mulher de 42 anos sofreu
ferimentos graves depois .que a moto

onde estava teve o pneu furado em

um buraco da SC-lOS, em Massaran

duba, por volta das 13h de ontem. Ela
era passageira damoto, que seguia em
direção a Blumenau, e sofreu fratura
no braço e na .perna e teve um corte

profundo no joelho. A vítima foi so
corrida pelos Bombeiros Voluntários
e encaminhada ao Hospital São José,
de Jaraguá do Sul.

QUARTA-FEIRA,2 DE OUTUBRO DE 2013

ARISTON SAL JUNIOR
PORTE ILEGAL
Motorista de
um Mercedes
foi abordado
sem cinto de

sequrança; e
levava no banco
traseiro uma

espingarda
calibre 32

Fonnação
Efetivo da PM
terá reforço
de 60 soldados

Na próxima segunda
feira, dia 7, os 60 alunos do
curso de formação de sol
dados devem se apresentar
no 140 Batalhão de Polícia
Militar em Jaraguá do Sul.
A turma passará oito meses

em treinamento prático e te

órico e, depois de formados,
40 devempermanecerna re

gião para aumentar o efetivo
da corporação. Eles fazem

parte dos mil novos solda
dos aprovados no concurso

do Estado, tem em média
da calibre 32 no banco 26 anos e 71% é catarinense.
traseiro do veículo, um Na semana passada a PM

Mercedes Classe A. Ele foi formou 120 soldados, mas

encaminhado a Delegacia nenhum foi destinado ao

de Polícia de Guaramirim, 14BPM. A Secretaria de Es

onde prestou depoimento. � tado da Segurança Pública

.
garantiu que outro concur

so, com 500 vagas, deve ser
aberto no início de 2014.

Schroeder

Homem é preso com arnia
Um homem de 27 anos

foi detido pela PM por por
te ilegal de arma quando
transitava pelo Centro de
Schroeder na manhã de
ontem. Ele foi abordado

pois estava sem cinto de

segurança, mas o policial
encontrou uma espingar-

Assista ao vídeo no

www.ocponline.com.br

.Jaraguá 99'

Motorista foge
após acidente

Um ciclista sofreu ferimen
tos moderados ao ser atrope
lado por um Siena na tarde de

ontem, ga Bertha. Weege, no

Bairro Jaraguá 99. O homem,
de 40 anos, foi socorrido pelos
Bombeiros Voluntários e Samu
com escoriações pelo. corpo e

suspeita de traumatismo cra

niano. O motorista do veículo

fugiu do local do acidente sem

prestar socorro.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Schroeder

CONCURSO PÚBLICO
o MUNICíPIO DE SCHROEDER, torna público que realizará
Concurso Público, para contratação de pessoal para o

preenchimento de 09 (nove) vagas do quadro efetivo da
Prefeitura Municipal, 06 (seis) vagas do Magistério Municipal e
13 (treze) vagas de emprego público da Estratégia da Saúde
da Família que se regerão respectivamente pelas normas

estabelecidas nos Edital 001/2013, 002/2013 e 003/2013 e

Seus respectivos anexos.
Inscrições: das 10hOOmin do dia 23 de setembro até às.
16hOOmin do dia 22 de outubro de 2013, através do site www.

sociesc.org.br/concu rsos.
A íntegra dos editais encontram-se publicadas no site www.

sociesc.org.br/concursos e no Mural da Prefeitura Municipal
de Schroeder.
Mais informações: fone (47) 3461-0525.

Schroeder, 20 de setembro de 2013.
Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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A piscina foi
bem aproveitada
JOGUINHOS ABERTOS

Natação jaraguaese
encerra a participação
com cinco medalhas,
sendo duas de ouro

Lucas Pavin

A delegação de Jaraguá do
fisul segue em Criciúma
na disputa dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina

que vai até o próximo sábado

(5). Nesta terça-feira, a equi
pe de natação comandada

por Ronaldo 'Kiko' Fructuozo
foi a primeira a encerrar sua

participação no campeona
to. Apesar de ter uma equipe
muito jovem formada basica
mente por atletas com idade
máxima de 17 anos, os jara
guaenses surpreenderam e

tiveram um saldo positivo de
cinco medalhas conquista
das, sendo duas de ouro, duas
de prata e uma de bronze.

Destaque para Bianca

Ewald que foi a atleta respon-

sável pelas medalhas doura

das, conquistadas nos 100 e

400m livre, inclusive baten

do o recorde nas provas, com

o tempo de 58.92 e 4:27.80,
respectivamente. Além dis

so, a jovem ficou em segunda
nos 200m livre, marcando

2:07-43. Outro atleta que le

vou a prata para casa foi Luan

Kaestner, nos 100m costas,
anotados com o tempo de
1:01.01. O único bronze na

modalidade foi com a atle

ta Ana Beatriz Weller, que
marcou 1:08.17, nos 100m

borboleta. Com estes resul

tados, a categoria masculina

terminou em sétimo lugar na
classificação geral e quarto no

feminino.
"Viemos com a meta de fi

car entre os seis primeiros nos
dois naipes. Infelizmente, não
conseguimos no masculino,
mas dentro daquilo que plane
jamos, aconteceu praticamen
te o que prevemos", disse Kiko
que ainda ressaltou a impor
tância de Jaraguá priorizar a

formação e não contratação de
atletas. "Todo nosso trabalho e

equipe é feito dentro do muni

cípio. Além disso, o apoio dos

patrocinadores e· o trabalho
feito na base com as profes
soras Iara e Veronica é muito

importante e proporciona isto.
Muitas vezes, acabamos fican

do um pouco atrás em função
das outras cidades reforçarem
suas -equipes. Mas no final é

gratificante poder ver o suces

so dessa gurizada formada na

nossa terra", finalizou.
Com o término da nata

ção, Jaraguá segue na disputa
nas modalidades de atletismo

(masculino e feminino), bas
quete (masculino e feminino),
ciclismo - brnx (masculino),
futsal (masculino), caratê

(masculino), voleibol (mas
culino), vôlei de praia (mas
culino e feminino) e xadrez

(masculino e feminino). Até
o momento, a delegação con

quistou treze medalhas, sendo
duas de ouro, seis de prata e

cinco de bronze.

......._-__-
FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

XADE Futsal, do
pivô Raul, venceu

Lages na estreiá da

.""f
competição, por 4 a 2

__

NAto!\JiAo_ai.anç_à�E;WélJ.d_C_Qnq.ui$tº_Il_dJ.lª�medªlb.ª-$._�9YrO_QtQld�§'iªg_��..'nbS'4�9:l!iºhQ.s;:=-�_J==;:����=-=::!t!��====::----=�=��':"=�
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Basquete masculino
estreou com derrota

para Florianópolis
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HENRIQUE PORTO/AVANTE',

MOTIVAÇÃO Grupo aproveitou a folga para fazer treinos táticos. "Vamos manter nosso estilo de jogo", ressaltou o técnico Mozart

se Jaraguá começa o

retUITIO contra o Maga
DESFALCADO Equipe jaraguaense joga hoje à noite em Indaial sem

seis jogadores titulares. Mesmo assim, time está confiante na vitória
Maga, mas este é um adver
sário que temos que ganhar,
porque os nossos concorrentes

diretos que são Inter de Lages
e Blumenau, vão ganhar deles.
Então, não espero outro resul
tado que não seja a vitória",
disse Mozart.

"Temos que trabalhar do

jeito que viemos trabalhando
até agora, porque queremos e

precisamos vencer este segun
do turno. Não tenho muito a

dizer do Maga, porque os re

sultados provam isto, e man

.

fendo nosso estilo de jogo, nós
vamos conseguir fazer os gols;',
afirmou o atacante Eric.

Lucas Pavin 20h30, no Gigante do Vale, em
Indaial. No turno, os jaragua
enses golearam o rival por 5 a

0, no Estádio João Marcatto.
Para esta partida, o técnico

Mozart possui seis desfalques.
O zagueiro Fabinho, os volantes
Piter e Nêgó e o atacante João.
Carlos estão de fora. por lesão.
Já o lateral-esquerdo Jefinho
e o meia Zé Vitor, suspensos,

cumprem suspensão automá
tica. Com isto, o treinador irá

improvisar o volante Wilhian

na lateral-direita, na. vaga de
Maicon que fará o lado esquer
do neste jogo. Além disto, o

zagueiro Neto será o primeiro
volante, tendo como substitu
to na zaga o jovem Zangheli
ni, que faz seu primeiro jogo
como titular na temporada. No
esquema 4-4-2, o Jaraguá vai

a campo com Darci; Wilhian,
Zanghelini, Ricardo e Maicon;
Neto, Rafa, GUIlherme e Nan

do; Vandré e Eric.

"Com todo respeito ao

A pós folgar no fim de se

fimana que enfrentaria o

Navegantes, em virtude do
adversário ser afastado pre
ventivamente da disputa por
conta das dívidas, o Sport Club
Jaraguá volta a campo, hoje,
pelo Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso. Estrean
do no returno da competição,
o Leão do Vale encara o 'pior
time. do mundo', o Maga, às

CopaXoxolO

Os resultados da última rodada do campeonato de futsal
A Copa Xoxo io/Studío FM chegou a sua

última rodada no último domingo (29). Con
fira os resultados: Xoxo 10/0 Correio do Povo
1 x 3 Pae/Corupá (Subz), Xoxo io/Optica Sa
fira B 2 X ° CEEJ (Subz), Pae/Corupá 7 x °

Xoxo lo/Imobiliária Morada Brasil (Subç),

enfrentam a Escola Evangélico Jaraguá con

tra Jangada, às çh, e Adesc/Schroeder versus
Xoxo to/NevascaAlimentos, às 9h45. Já pelo
Subç, jogam Adesc/Schroeder contra Evan

gélico Jaraguá, às lOh30, e Xoxo io/Lavan
de�a,�qp;�vitaY�lj�J.1� Pat;/�9I1fP�, às �.lh15.

Xoxo to/Nevasca Alimentos 2 x 2 CEEJ

(SUb11), Xoxo io/Optica Safira 1 x4Xoxo 10/
Olipê (Subj) e Xoxo lo/NevascaAlimentos 3
x 3 Pae/Corupá (SUb11). A competição pros
segue no próximo dia 20, em Corupá, com
semifinais de duas categorias. Pelo Subn, se

QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2013

Juventus
-

Base faz jogo
As equipes de base do Grê

mio Esportivo Juventus vol
tam a campo nesta sexta-feira

em partida válida pela nona

rodada do returno do Campe
onato Catarinense da Divisão

Principal e tem como adversá

rio o Figueirense, no Estádio
João Marcatto. O juvenil joga
primeiro, às l3h30 e na sequ

ência, é a vez dos Juniores, às
l5h30.

Boqha

JogOS dequinta
Após nove jogos que com

pletaram o turno, o Campeo
nato Jaraguaense de Bocha

tem sequência amanhã com

mais nove confrontos, pelas
chaves A, B e C, válidos pela
primeira rodada do returno

da competição, que conta com
vinte e uma equipes, correndo
atrás do troféu "Prefeito Dur

val Vasel" e uma premiação
total de R$ 11 mil, além de
troféus e medalhas.

Coroa Bom de Bola

Três partidas
O Campeonato 'Coroa

Bom de Bola' tem sequên
cia amanhã, com três jogos.
Eles serão realizados na

Recreativa do Andrino, em

Guaramirim. Abrindo à ro

dada, as equipes do Fixsul/
Galácticos/M.Pradi e Jukar

Acessarias duelam, às 19h.
Logo depois, o confronto é
entre Bekos FC versus Kifer

ro EC, às 20h. Por fim, jogam
Borracharia Senem contra

Ebmac, às zih,

PRECISA-SE DE
VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá
do Sul e Guaramirim,
necessário carro

próprio.
Contato (47) 9915-0172
Horário Comerciai.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2013 ESPORTE
OCP19

www.ocponline.com.br

DIVULGAÇÃO

VOLTA Dana White promete trazer mais combates para o Brasil no ano que vem

UFC confirma
treze eventos no

Brasil em 2014
NA ARENA Jaraguá do Sul será novamente sede dessa

competição, com lutas agendadas para o dia 8 de fevereiro

2013
foi um ano históri- vindo tanto aqui, pergun

co para a relação entre tam se esse mercado não

o UFC e o Brasil, com sete importa mais para gen

eventos no país. Em 2014, te. Vocês estão loucos? O

pelomenos do que depender Brasil talvez seja o maior

do presidente da organiza- mercado do mundo hoje.
ção, DanaWhite, serámaior A diferença é que aqui não
ainda. No Rio de Janeiro precisam de mim a cada

para promover a revanche dez minutos. O mercado

entreAnderson Silva e Chris +está explodindo, e nós'
Weidman, Dana garantiu faremos 13 eventos aqui
que o país receberá 13 even- no ano que vem. Esse nú

tos no ano que vem. Um mero maior de lutas dará

deles está agendado para mais oportunidades para

Jaraguá do Sul, no dia 8 de os lutadores brasileiros

fevereiro, naArena. tanto aqui, como em ou-

"Muitas 'pessoas recla- tros lugares", afirmou.
mam que eu não tenho A nível global, 10 UFC i

também está crescendo

muito. Nos próximos três

meses, a organização terá

quatro disputas de cinturão,
incluindo Weidman x Silva

II, no dia 28 de dezembro,
em LaS Vegas. Após um

2012 marcado por uma

onda de lesões de atletas

importantes, Dana já faz

um balanço deste ano, que
classifica como o melhor

da história da competição.
"2013 definitivamente foi o

melhor ano da história do

UFC, depois do pior ano,

quando todomundo sema-

cliúc'ou:",l:firtaHzoli� - J :

Flamengo
welintoné
reintegrado
O treino do Flamengo

ontem contou com uma

novidade. De volta ao clu

be após empréstimo de seis

meses ao Alania Vladika

vkaz desde julho, o zaguei
roWelinton foi reintegrado
ao elenco principal pelo
técnico.Jayme de Almeida,
que entendeu que a volta

do jogador se fazia neces

sária, por lesões e convoca
ções de outros atletas.

Cruzeiro

50 jogos no
comando
O jogo de hoje, contra a

Portuguesa, no Mineirão,
vaimarcara partida de nú
mero 50 do técnico Marce

lo Oliveira no comando do

Cruzeiro. O treinador tem

feito um excelente trabalho

na equipe celeste e lidera

o Campeonato Brasileiro

com 11 pontos de vantagem
sobre o segundo colocado,
que é o Grêmio.

Real Madrid

Desfalque
importante
Jogador mais caro da

história do futebol, o meia

galês Gareth Bale voltou

a sentir a mesma lesão na

coxa esquerda que o dei

xou fora de duas partidas e

será baixa no Real Madrid

para o duelo de hoje contra
o Copenhague, da Dina

marca, pela segunda ro

dada da fase de grupos da
I Uefa Champions League.

Atlético-MG

Richarlyson fora domundial
Richarlyson sofreu uma

lesão grave em um treino

do Atlético-MG e está fora
do Mundial de Clubes. O

volante/lateral-esquerdo
rompeu o ligamento cru

zado anterior do joelho es

querdo e não disputará a

competição em dezembro,

no Marrocos, já que ficará

parado de seis a oito meses.

A confirmação aconteceu

.após um exame de imagem
constatar o problema, que
será mais um para a comis

são técnica alvinegra, que
já trabalha na recuperação
de Ronaldinho Gaúcho.

DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

���4C�O�I·�... ���Pr�����P-__�

�2°
3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

��E

Grêmio 42 24 126 6 30 21 9 58

Botafogo 42 24 12 6 6 36 28 8 58

Atlético-PR 41 24 118 54333 1056

Atlético-MG ' 35 249 8 7 28 26 2 48

Vitória 34 24 9 7 8 3434 O 47

Internacional 34 24 8 10 6 36 34 2 47

Fluminense 33 24 9 6 9 30 31 -1 45

Santos 33 24 8 9 7 29 25 4 45

Goiás 33 24 8 9 7 26 29 -3 45

Bahia 32 248 8 8 26 29 -3 44

Portuguesa 31 24 8 7 9 37 34 3 43

Corinthians 31 24 7 10 7 20 17 3 43

Coritiba 31 24 7 10 7 28 31 -3 43

Flamengo 30 24 7 9 8 28 30 -2 41

São Paulo 27 24 7 -3 37

20' Náutico 14 24 3 5 16 14 40 -2619

P - Pontos; J • Jogos: V - Vitórias; E . Empates: O - Derrotas:Gp· Gols Pró;
CC - Gols ccnea, SG - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento.

25"RODADA Fluminense x Botafogo
Vitória x Goiás

Classificados para a Ubertadores

* R�P!iraaSéíieÉÍ ,
TeoçafeIra-:l/lD/2013
Ponte Preta x Náutico

Quartafeira - 2,IlD/2013
Grêmio x AtléticcrPR

Cruzeiro x Portuguesa

Corinthians x Bahia

Coritiba x Flamengo
Santos xSão Paulo

QufntafeIta-3/lD/2013
Vasco x Internacional

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E D GP GC SG A%

" I

46 24 144 6 44 24 2063

3° Paraná 45 25 136 6 42 20 2260

4' Joinville 42 25 126 7 40 26 1456

5'Sport 40 25 131 11 40 40 O 53

6' lcasa 39 25 12 3 10 38 42 -4 52

7' Avaí 38 25 108 7 36 32 4 50

8' América-MG 36 25 9 9 7 36 33 3 48

9° Figueirense 35 24 112 11 41 38 3 48

lO' Ceará 35 25 9 8 8 37 31 6 46

11'.Boa E.C, 35 25 9 8 8 23 28 -5 46

12° Bragantino 33 25 9 6 10 24 25 -1 44

13' Guaratinguetá 31 25 9 4 12 27 34 -7 41

14' Oeste 31 25 8 7 10 26 37 -1141.

15° Paysandu 27 25 7 6 12 27 37 -1036

16° América-RN 27 25 6 9 10 27 36 -9 36

'fnfféíic<:HrO <1'1 :r g. ·fO'Slí

18" São Cáetano 24 25.6 il ':13.31i$l3 ·7 �2
19·ASA 23 25 7 2 16 27 47 ·2030

20'ABC 23 25 6 5 14 25 42 -17 30
.

p , Ponto:.: J. JO�'OSjV.lJitOrtas; E ·Empates; O· Omrotas:GP·Gols Pró;

GC· GolS Contra; SG • SttldQ de Gols; A%· Aproveitam(Jnto.

23'RODADA 21h50-PSAx Boa Esporte
21h50 - Avaíx Palmeiras

21h50 - América-RN xJoinville

21h50 - Paraná x Pa)Sandu-PA
21h50 - Bragantino x ABC
ADIADO - Chapecoense x

Figueirense

17/9
19h30 - Ceará x Oeste
19h30 - AtléüC(}{30 x São

caetano

19h30 - Sport x Guaratinguetá
19h30 - América-MG x lcasa

Lanterna do campeonato
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2014 / Completo
à Vista

.

,iR$36.490

2014 / Completo
ã .....

'R$40.790

,SpaceFox
'O) 3 / Completo
avistu

·R$44.990

www.vw.com.br.Promoção válida até 02/10/2013 para veiculos com pintura sólida e custo de frete incluso.Gol G4 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 29.500.Novo
Gol 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 31.490Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$36,490, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Fax 1.04 Portas
Completo 2014, à vista a partir de R$ 36.890, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0,49%.Fox 1.64 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 40.790, Entrada 50%, saldo, em
24x, juros 0,49%.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 44.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CD AT à vista a partir de R$ 115.990, Entrada
50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610, Entrada 50%, saldo em 24x juros 0,49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a.

IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestaçãc e do CET Consulte
outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente
previamente à contratação. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbi, limitada a 80.000km). t necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidoria: 08007012834. SAC: 080077011926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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