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. O cenário da festa
Parque Municipal recebe os últimos retoques para a 25ª edição

da Schützenfest. Evento começa amanhã à noite.

PÁGINA 15
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49 Anos.
Sua F'elicida e,

Nossa Insptracâo.

. Extraordinarla

Reajuste será
votado hoje
Depois de reunião com Sinsep,
comissão avaliamudança no
salário dosmédicos. P!..ENÁfOO,
PATRICIA MORAES, PÁGJ"HA fi

Futsal
. ADJ classificada
para a final
ADJ vence o Tubarão por 3
a 2 e agora decide o título do
turno do Catarinense contra
o Joinville. P;-. 1.1

Literatura

Acordado
no caixão
Obra do escritor Charles

Sehauffert, que conta história
de homem dentro de uma
cova, é lançada hoje.�

I

,.., . ,.., ..

Construções teraomaior
fiscalização pública

. .

CONTROLE Conselho de Arquitetura é Urbanismo de Santa Catarina e a Prefeitura de Jaraguá do Sul

, asslnaram um termo de cooperação técnica para garantir a sequrança e a legalidade das obras no munlcíplo .
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DO LEITOR
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CARLOS CHIODINI
• DeputadoEstadual

Qunlidade de ensino
Preocupado com a necessidade de termos uma fiscaliza

çãomais efetivajunto aos cursos superiores de Santa Catari
na, apresentamos, em abril deste ano, um Projeto de Lei que
trata sobre a vinculação da distribuição dos recursos para
bolsas de estudos pelo Estado, definidos nos artigos 170 e 171
da nossaConstituição Estadual e no Fundo Social. Buscamos
com o nosso projeto a garantia de qualidademínima na edu
cação superior catarinense. Pela nossa proposta, só poderão
participar do sistema de bolsas, pa:trocinado pelo governo es
tadual, os cursos superiores que atingirem nota igual ou su
perior a 3 (três) na avaliação realizada pelo ENADE - Exame
Nacional de Desempenho de Estudante. Coincidentemente,
ontem, oMEC divulgou o resultadodo ENADE 2012, exame

que avaliou O desempenho dos estudantes de 321 cursos no
Estado. 69 graduações obtiveram notas entre 1 e 2, as piores
da.tabela. Dos cursos avaliados com nota 2 (dois) 33 eram

instituições privadas catarinenses, números que colocam
o Estado em sexto lugar no ranking nacional e com a pior
avaliação do sul do país.O projeto quer regularizar esta situ
ação. Num primeiro momento, os cursos serão notificados,
fixando as providências que devem ser tomadas para que
atendam as metas. Caso mantenham desempenho inferior
no-ano subsequente, o curso deixará de receber os recursos,
que por sua vez, serão redistribuídos entre os demais cursos

daquela ou de outras instituições.
:
Esse resultado será divulgado entre os alunos e comuni

dade acadêmica, de modo que todos possam engajar-se na

melhoria da avaliação do curso e reconquistar o credencia
mento para concessão dos beneficios. É, sem dúvida; uma
providência de responsabilidade com os recursos públicos,
que devem ser aplicados com eficiência, evitando que o Es
tado disponibilize cerca de R$ 90 milhões por ano, para en
tidadesque não demonstram preocupações com a melhoria

da'qualidade do ensino em Santa Catarina.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para0 redacaoúiccorreiodopooo.com.br

Oualificação
Inscrições para bolsas

De 9 a 16 de outubro, o TECPUC, Centro de Edu

cação Profissional do Grupo Marista, está com inscrições
abertas para o processo seletivo de 50 bolsas de estudo

parciais e integrais. Os candidatos podem escolher entre
os cursos deAdministração, Contabilidade, Logística, Re
cursos Humanos e Segurança do Trabalho. As inscrições
podem ser feitas das uh às 13h1s e das 14h15 às zih, na
Secretaria do Colégio Marista São Luis (Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 520, Centro - 2107-0340. Para se

candidatar, os interessados precisam ter o Ensino Médio

completo ou ainda estarem cursando a 2a ou 3a séries do
EnsinoMédio, conforme a duração do curso escolhido.

COMENTÁRIO

Reportagens chatas
Há coisas que me irritam, e

muito. Exemplo? Pois não,
as reportagens que as tevês fa

zem, sem nenhuma criatividade,
mandando repórteres aos shop
pings para ouvir pais e mães so

bre o presente do Dia das Crian

ças. Que falta de criatividade das

produções de tevê, e que porre
para os telespectadores. Desde

quando me interessa o que os

pais vão dar ao pivete de presen
te ... Além disso, os chatos já não

ganham casa, comida e roupa
lavada desde o nascimento? Já
não ganharam creche, escola e

paparicos de avós atoleimadas

que mimam e não educam? Ah,
aí está a palavra, educação.

Quem educa os filhos desde o

berço não precisa mais tarde gas
tar dinheiro inútil em presentes
que mais das vezes só encobrem

aula, os corredores do shopping,
as salas de cinema, todos os luga
res, tivessem sido educados, ah, o
convívio seria outro. E nesse caso,
receber os amigos com os filhos
seriam um prazer e não um silen
cioso désespero e uma ânsia louca

para que vão embora logo ...
No Dia 'das Crianças que os

pais contem "histórias", histórias
de meninos e meninas educados,
responsáveis, agradáveis no tra

to e magníficos na perspectiva de
futuro.Mas não, enchem os chatos
de presentes caros que não vão ser
curtidos, logo atirados num canto,
isso sim, e novos pedidos. Você co
nhece uma criança bem-educada?
Escreva para o Sílvio Santos, conte
a história dela que não duvido ela
vai ser entrevistada, ela e os pais.
Criança rara, rara como um dinos
sauro namissa das sete.'

lUIZ CARLOS PRATES

as omissões e irresponsabilidades
dos pais. As crianças se tornam

chatas, desagradáveis, ao ponto
de quando chegam à nossa casa,

junto com os pais para uma "vi

sita", suspirarmos: - Valha-me,
Deus, dá-me paciência!

Veja o que ocorre todos os dias
em "todas" as escolas: falta de res

peito, agressividades, deboches,
vandalismos nos banheiros, tudo,
de tudo, e a escolas simplesmen
te silenciam, jogando. o jogo dos

pais. Dá nisso que vemos pelas
esquinas. Tivessem esses endia
brados que infestam as salas de

• Quem?
Foi semana passada. As dançarinas do Faustão ficaram

furiosas com os desrespeitos para com elas de parte de um

sujeito chamado Naldo, dizem que é cantor. Quem mes

mo? Bem feito para as gurias, quem as manda sorrir para
qualquer um ... E quem manda também o Faustão chamar
um Zé-mané sem talento, sem nada, para participar do
programa? As pessoas se revelam nos detalhes. Ah, descul
pe, eu disse pessoas?

ria. Deu bafafá, mas Barbosa tem razão. A mulher de Cesar,
diziam os romanos, não basta ser honesta, _é preciso parecer
honesta. Jornalismo e vínculo com o funcionalismo público é

coisa espúria, seja do modo que for.Aliás, diretores de empre
sas jornalisticas não devem tolerar esse "casamento": funcio

nalismo público e jornalismo. Sinto muito, mas colegas que
achem mais emelhor para fazer...

• Razão
Notícia velha, muito velha... A mulher trabalhava no TJ

de Brasília, foi requisitada pelo senhor Lewandowski para
trabalhar no seu gabinete no STF. Até aí nada.'Ocorre que
essamulher é casada com um jornalista de um grande jornal
de São Paulo e o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa,
acha que isso não é ético e pediu o afastamento da funcioná-

• Falta dizer
Numa escolamunicipal de São Paulo, seis "crianças" - guris

- de 14 e 15 anos encurralaram uma garota de 11 anos para sevi
ciá-la. Deu em nada. Admoestações fajutas de parte da direção,
"conselhos" da pedagoga, que certamente se rege pela pedagogia
do amor, e nada de porrete nos vagabundos. Alguém tem que

pegá-los, um irmão, algunsprimos damenina atacada, alguém... .

Deixá-los livres, não, jamais. Eu os queria na minha delegacia,
sentadinhos, mãos para trás, sem camisa...

LÚCIOSASSI

Saúde
Exames preventivos
de colo de útero
ASecretaria da Saúde de Jaraguádo Sulpromo

ve no dia 19 de outubro, sábado, das 8 aomeio-dia e
das 13 às 17 horas, ummutirão em todos os postos
de saúde do município para a realização da coleta
de preventivo de câncer de colo de útero. Mulheres
interessadas, que já tiveram a primeira relação se

xual, devem agendar um horário previamente no

posto de saúde mais próximo, pessoalmente ou

pelo telefone da unidade. A ação tem por objetivo
atender asmulheres que não podem realizar o pre
ventivo no horário de expediente das unidades. São
esperadas aproximadamente 350 mulheres para a
realização do procedimento, que é a principal for
.ma de prevenir o câncer de colo de útero. Acoleta

,

será feita por enfermeirasmulheres.

MÃE:P'EDE AJIUDA
Claudete Tessmann, 31 anos, é mãe de Gabriel Riebe, 2,4
anos. O menino nasceu com hidrocefalia e, por causa da

doença, já perdeu a visão dos dois olhos. O pai do menino
recebe salário em torno .de R$ 1mil, insuficiente para a

manutenção da casa de seis cômodos e as despesas com
.

o garoto. Claudete apela por fraldas descartáveis, qualquer
tipo de alimentação, roupas como casacos com botões ou

zíper. buem puder ajudar pode ligar para 8469-8226.
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Prevenção. Caminhe
por essa causa!

4732750268 • redemulher@netuno.com.br

EDITORIAL

Cargo desnecessário
A presidência da Câmara de Vereado

res tomouuma decisão correta ao arquivar
o projeto que criava o cargo comissionado
de diretor de Suporte Parlamentar. O salá
rio para a função era de R$ 6 mil. A pro
posta visava dar um apoio ao trabalho dos
vereadores no atendimento às demandas
internas e também à população.

Além de causar mais custos à estrutu
ra funcional da Casa, a ideia não iria fazer
um diferencial no serviço parlamentar. Os
vereadores já trabalham com dois asses

sores em seus gabinetes justamente para
ter um relacionamento próximo com as

necessidades da comunidade e para aju
dar na elaboração de projetos. Os assesso
res devem ser capacitados a isso.

A própria Câmara de Vereadores tem
um departamento jurídico para ajudar
no atendimento aos parlamentares so

bre dúvidas a respeito da constituciona
lidade ou não do projeto apresentado e

também para direcionar orientações dos

trâmites internos da Casa.
O vereador foi eleito para trabalhar na

comunidade e por ela. Cabe a ele também
estar próximo da população e dela ter um

parecer das necessidades de melhorias

que poderão resultar em novas leis, indi
cações e também cobranças ao Executivo.
Quem desempenha a função de suporte
parlamentar são os próprios assessores

dos ditos representantes do povo.

"
Quem faz a função de.suporte
parlamentar são os assessores.

Os gabinetes devem servir de refe
rência à população e eles podem muito
bem desempenhar essa função de su

porte parlamentar. Assim como a pró
pria estrutura funcional do Legíslativo,
que, da forma como está, é preparada
para dar esse amparo técnico.

Realização:

Apoio:

•_- ...

j:.
kwb Anh:;efa

'��::'"'"
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saúde
_

Outubro Rosa na região
Voluntárias da Rede Femi

nina de Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul vão sexta-feira
ao salão paroquial da Igreja Ca
tólica, em Corupá, para um dia
de ações preventivas de com

bate ao câncer de mama, uma
das doenças que mais mortes

causa em todo o mundo. Jun
to com profissionais da área
de saúde serão feitos exames

clínicos e atividades educati
vas. A participação é livre, a

partir das 13 horas. Também
será feita uma caminhada

pelo centro da cidade. Antes,
elas assistem a uma palestra

ministrada pelo médico gine
cologista e obstetra, Luis Fer
nando Rodrigues. Durante este
mês de outubro enfermeiras
lotadas nos postos da redemu
nicipal de saúde farão exames

clínicos de mamas gratuitos.
Em Guaramirim, servido

ras da Secretaria de Saúde,
às segundas e sextas-feiras

cumprem jornada de trabalho
usando camisetas na cor rosa.

A recepção da Prefeitura tam
bémfoi decorada com amesma

cor para lembrar que outubro �
o mês mundial de campanhas
preventivas contra o câncer.

LOTERIAS

QUINA
SORTEIO Nº 3310
17 - 19 - 39 - 43 - 54

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1217 -

Primeiro Sorteio
21 - 29 - 38 - 40 - 41 - 42
Segundo Sorteio
04 - 09 - 13 - 19 - 25 - 43

tOBITUÁRIO
• ELVIRAVITORIA BUSARELLO
morreu dia 7, em Jaraguá do Sul. Ela
tinha 93 anos e deixou enlutados filhos,
genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes. O sepultamento foi realizado
ontem, às 10 horas, no cemitério
municipal de Rio dos Cedros.
• HILDEGARD SCHULZ LEITZKE

morreu no último sábado, dia 5, em

Jaraguá do Sul. Ela tinha idade de

-84 anos e deixou enlutados esposo,

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

da comunidade de Garibaldi.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�"!i O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" A nossa cultura de favores

.

e privilégios e atribuição
de culpa aos outros desobriga o

cidadão a fazer a sua

parte, a sentir-se
comprometido.
Fernando·Henrique
Cardoso, ex-presidente
do Brasil, em seu

discurso de posse da
cadeira número 36 da
Academia Brasileira de
Letras
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Mais controle às construções
FISCALIZAÇÃO
Prefeitura e

arquitetos fazem
parceria para evitar
obras irregulares
em Jaraguá do Sul

Celso Machado

Qconselho de Arqui
tetura e Urbanismo

(CAU) de Santa Catarina
e a Prefeitura de Jaraguá
do Sul assinaram ontem

pela manhã um termo de

cooperação técnica que
pretende dar mais mobi
lidade e eficácia ao ser

viço de fiscalização de

construções civis. Segun
do Ronaldo Lima, presi
dente do Conselho, uma
instituição criada pela lei
federal 12.378/2010" a

ideia é a cooperação téc
nica na área de edifica

ções, disponibilizando às
.

Prefeituras informações
tecnológicas e recíprocas,

ACORDO Termo de cooperação técnica pretende dar m ais eficácia ao serviço de fiscalização nas construções civis

que obedecem a um pa
drão nacional, através de
um sistema de inteligên
cia geográfica via inter

net: "Resumindo, o que
se pretende é a otimização
dos serviços, liberando a

instalação de água e luz
só com os alvarás de cons

trução autorizados pelo
município", detalha o prefei
to Dieter Janssen (PP).

Segurança
Lima acrescenta que

isso reduzirá de forma
relevante o número de

construções irregulares
e não autorizadas. "É um

processo de proteção da
sociedade, traz benefícios
para omunicípio (receitas)
e faz com que arquitetos
trabalhem dentro da éti-

ca profissional desejada".
Simplificando, disse o pre
sidente do CAU, "mostra
mos onde estão os regis
tros de responsabilidade
técnica (RRTS) e a Prefei
tura informa sobre a emis
são de alvarás de constru

ção". Segundo Lima, se o

sistema apontar a emissão
de um RRT sem localizar Q
devido alvará do municí-

Legislativo ,

<'

Mesa Diretora desiste de criar novo cargo comissionado
(

Os parlamentares que
compõem a Mesa Dire
tora de .Jaraguá do Sul

pretendiam aumentar o

número de cargos comis
sionados da Câmara de
Vereadores. Assinada por
Arlindo Rincos (PP), Eu
gênio Juraszek (PP), João
Fiamoncini (PT) e José de
Ávila (PSD), a Resolução

26/2013 cria a Diretoria
de Suporte Parlamentar
e foi lida em plenário du
rante a sessão ordinária
do dia 3.

Pelo texto, o ocupante
do cargo seria nomeado

pela presidência do Le

gislativo e a remuneração
mensal equivaleria a R$
6.031,38, o mesmo pago

LÚCIOSASSI

aos demais servidores lota
dos em funções semelhan
tes, como as diretorias de

Comunicação, Administra
tiva, Jurídica e de Suporte
Legislativo. A vaga, se sair
do papel, já teria ocupante
certo. Seria Eduardo Ber

toldi, atual assessor da pre
sidência do Legislativo.

Contudo, de acordo

com o presidente da Câ
mara, José de Ávila, não
há mais a intenção de se

criar o cargo. "Conversa
mos internamente e per
cebemos que não há ne

cessidade desse desgaste.
O Eduardo Bertoldi faz
um trabalho importante
e pode nos dar essa sus

tentabilidade onde está.

pio, se saberá tratar-se de
uma edificação não autori
zada, seja por problemas
documentais ou por se lo
calizar em áreas rurais e de

preservação permanente.
O convênio assinado on

tem e que deverá ser posto
em prática ainda este ano,
terá duração ,de quatro
anos, prorrogáveis tantas

vezes for preciso.

A intenção foi destituída",
garante.

Contudo, ele ressalta

que a resolução recebeu
parecer favorável do Ju
rídico, da Câmara. "A re

solução recebeu o parecer
favorável, mas não acha
mos viável o custo de R$
6 mil. A intenção não será
continuada", garantiu.

São apenas
três fiscais

O arquiteto e diretor
de- urbanismo da prefei
tura, Carlos Joelcy Engel,
lembrou que há 15 anos

a Prefeitura dispõe de
uma equipe com apenas
três fiscais, de posturas e

edificações. Uma quarta
vaga será preenchida com
o concurso público reali
zado no domingo passa
do. Mas, segundo Engel,
a proposta é de um qua
dro com 15 fiscais até o

fim deste governo. "O que
queremos é fiscalizar pre
ventivamente, para evitar
a demolição posterior e

criar um novo problema
social" . No Bairro Rio
Molha há u-m exemplo:
casas construídas no alto
da RI 068, uma área con
siderada como de risco

pela Defesa Civil, foram
demolidas depois das
torrenciais chuvas de no

vembro de 2008.

"
Conversamos e

percebemos que
não há necessidade

desse desgaste.
'

José de Ávila,
presidente

Controle de frequência
Câmara aprova projeto, mas reforça texto com emenda

Foi aprovado, ontem,
por unanimidade em pri
meira votação ná Câmara
de Vereadores, projeto de
autoria do Executivo que
normatiza o controle de

frequência dos servidores

municipais de Jaraguá do
Sul. Contudo, os parlamen
tares aprovaram emenda
ao texto original.

A emenda acrescenta oPONTO Winter diz ser favorável ao controle de
horário, mas ressalta inCilependência entrei OS poderesll ; t artigonúmero }21à propos-

ta do Executivo e diz que
"as disposições contidas na
presente Lei Complemen
tar não se aplicam ao Po
der Legislativo, que se rege
por ato próprio". A autoria
é dos vereadores Adernar
Winter (PSDB) e José de
Ávila (PSD).

De acordo com Adernar
Winter, a emenda.é neces

sária para garantir a inde
pendência do Legislativo.

"Não sou contrário ao con

trole de' frequência. Todos
devem ter horário-de entra

da t:\ de saída. Mas, temos
a nosso próprio regimento
interno", afirma. Segundo
ele, não há necessidade de
o Poder Executivo enviar

projetos de lei semelhantes.
"Eles querem jogar todos os

projetas pra cá. Essa é uma
coisa que poderia ser feita
.por decreto, sem necessida-

de de Lei", conclui.
O Projeto de LeiComple

mentar 8/2013 ainda segue
para segunda votação e, se

aprovado, os funcionários
públicos dos órgãos da ad

ministração direta ou indi
reta, comissionados e con

cursados, ficarão obrigados
a registrar em cartão ponto

,

- eletrônico oumanual- os
horários de entrada e de saí
da do trabalho.
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DIVULGAÇÃO

Reivindicações dos advogados
Integrantes da diretoria da 23a Subseção da OAB de Jaraguá do Sul, presidente Romeo

Piazera Junior, vice-presidente SávioMurillo de Azevedo e secretária Luciane Mortari Zechini,
estiveram reunidos com o presidente da OAB no Estado, Tullo Cavallazzi Filho. No encontro,
trataram de reivindicações dos advogados da região e receberam a informação de que o governo
do Estado está estudando alternativa parar os R$ 100 milhões atrasados aos profissionais que
atuavam na Defensoria Dativa. Ainda neste mês, o defensor público nomeado para atuar em
Jaraguá do Sul chega à cidade, mas a estrutura só deve funcionar no fim do ano.

Por decreto
Além do feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Apa

recida e da Criança, decreto do prefeito Mário Fernando Reinke
(PSDB), datado de 3 de outubro, proíbe que o comércio funcione
nos dias 2 (Finados) 11 (aniversário domunicípio) e 15 de Novem-

.

bro (Proclamação da República). Exceto padarias, supermerca
dos, farmácias, postos de gasolina, bares e restaurantes,com fun
cionamento de livre arbítrio. São três feriados em ummesmo mês.

Semliminar
Prefeitura de Jaraguá do Sul teve negada liminar na Vara da Fa

zenda dé Florianópolis para reaver recursos do Fundeb que foram
recolhidos indevidamente pelo Estado. Os cálculos indicam que a

educação de Jaraguá do Sul tenha deixado de receber R$ 10 milhões
nos últimos anos em função dessamanobra. Pormês, a diferença no
repasse gira em torno de R$ 150 mil a R$ 200 mil. A Procuradoria
deve entrar com embargo declaratório nos próximos dias.

PSDB em atrito
Nota enviada pela presidente do PSDB de Guaramirim, Ady

Denker, contesta informações publicadas ontem pela coluna com

base nas declarações feitas pelo vice-prefeito, Paulo Veloso. Se
gundo Ady, não existe expectativa dos tucanos abandonarem o

ninho de Lauro Frõhlich (PSD), com. quem diz que a sigla está em
'sintonia'. Já Veloso reafirma que existe descontentamento e alz
que não 'quer passar vergonha' em função das promessas de cam
panha que não estariam sendo cumpridas, admitindo mais uma

vez a possibilidade de renunciar ao cargo. As diferentes versões
mostram que além do atrito entre o vice e o prefeito, há também
duas correntes diferentes dentro do PSDB.

Reunião
comoSinsep

Representantes do Sin
dicato dos Servidores Pú
blicos devem ser recebidos
na Prefeitura nesta quinta
feira, já na Câmara o en

contro está previsto para
hoje. Na pauta, o reajuste
dos médicos e reivindica
ções gerais da categoria. O
texto do novo Estatuto já
está pronto. Um dos desta

ques é a revisão do percen
tual de bônus para quem
tem especialização.

Reajuste em
votação

Presidente 'da Comis
são de Legislação, João Fia
moncini (PT), garante que
o reajuste dos médicos será
analisado em sessão extra

ordinária da comissão hoje,
chegando ao plenário ama

nhã, para que possa ser apli
cado na próxima folha de pa
gamento da categoria.

Folia com responsabilidade
Com início da Schützenfest marcado para amanhã,

aumenta a preocupação quanto à combinação álcool e .

volante. Nos anos anteriores, houve pouca fiscalização,
uma espécie de libera geral, quando o mais prudente se

ria reforçar as blitz e colocar um bom número de táxis,
vans e ônibus à disposição de quem quer se divertir.

Mais com
menos

Presidente da FundaçãoMu
nicipal.de Cultura, Leone Silva
(PT), acredita que a Prefeitura
não terá despesas com a Schüt
zenfest, que terá custo total de
R$ 1 milhão, envolvendo toda a

estrutura, serviços de limpeza,
segurança, contratação de ban
das, toldos, etc... Além dos R$
500 mil garantidos pelo Estado
e a arrecadação que acontecerá

.

através de ingressos, a Funda
ção conseguiu aumentar em

113% o valor do aluguel cobrado
dos restaurantes (R$ 91 mil), na
comparação com o ano passado,
e recolher 53% a mais na nego
ciação pelo chope (serão R$ 323
mil por dois anos).

OCP5
www.ocponline.com.br

EM FOCO
Apresentado em abril, projeto
de autoria do deputado Carlos

Chiodini (PMDB), que estende as

bolsas dos artigos 170 e 171 aos

alunos do ensino a distância, só
depende da liberação de Dirceu
Dresch (PT) para ser votado em

plenário. A iniciativa conta com

apoio da comunidade acadêmica.

• • •

A Pr-efeitura entrega hoje
um bafômetro, com custo de
R$ 7,9 mil, à Polícia Militar. Na
mesma solenidade, o procurador
Raphael Rocha Lopes receberá

medalha de amigo da PM.
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Ronaldo Corrêa

Facisc quermais visibilidade
A nova diretoria da Facisc - Fe-

1""\deração dasAssociações Em
presariais de Santa Catarina - foi
empossada na noite de segunda
feira durante solenidade no Cos-

, tão do Santinho Resort, em Flo
rianópolis. Lideranças políticas e

empresariais do estado e ligadas

ao sistema associativista nacional
marcaram presença na posse de
Ernesto João Reck, de São Lou

renço do Oeste, que assume em

substituiçãoaAlaorTissot.Onovo

presidente destacou como meta a
busca de maior visibilidade para
a entidade, que congrega 145 as-

sociações em 220 municípios ca

tarinenses, representados por 12

regionais, e maior aproximação
com a classe política. "Somos 30
mil empresários organizados em
um modelo que se destaca pela
capilaridade, ou seja, estamos

presentes em todos os segmentos

no território catarinense, atuando
demaneira voluntária não apenas
na busca de melhorias para a ati
vidade produtiva como também
em favor das comunidades. Que
remos que a sociedade perceba
mais nossa presença", assinalou
Ernesto Reck.

Associativismo forte
O ex-presidente da Facisc Alaor Tissot despediu-se man

tendo a marca de irreverência que lhe é peculiar. Chamou
a atenção da classe política para que se dê mais atenção às

reivindicações dos empresários e defendeu que os cargos em
atividade política ou de qualquer forma d� representação
não deveria contemplar a reeleição. Falou sobre o aumento
do número de produtos e serviços colocados à disposição dos
associados e reiterou que a entidade continue defendendo
bandeiras' tradicionais do associativismo como a defesa da
melhoria da infraestrutura, melhor gestão do dinheiro públi
co, e a simplificação e redução da carga tributária.

DO

I'VOZ única" é prioridade
Ex-presidente da entidade, Christiane Hufenüssler assume nova

função na diretoria da Facisc como vice-presidente para as áreas de co
municação, integração e inovação. "É um trabalho novo, quevai nos dar
oportunidade de colocarmos em prática ações para renovar o sistema.
Devemos ser mais atuantes na cobrança de que o Estado cumpra seu

papel, pois muitas vezes é o setor produtivo quem assume várias ques
tões que são papel do Estado. No ano que vem temos novas eleições e

precisamos estar articulados para fazermos valer a importância do as

sociativismo", resume a empresária. Ex-presidente da Acijs, ela diz que
uma das metas é retomar o projeto Voz Única, idealizado pela Facisc
em campanhas anteriores para a organização de pleitos aos candidatos.

Abertura de empresas
Mudanças no Regin (Registro Integrado),

sistema informatizado que visa desburocratizar
o processo de abertura, alteração e fechamento
de empresa, podem trazer novo alento quanto
à maior agilidade a empreendedores. A certeza
é do diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico .de Jaraguá do Sul, Márcio Manoel
da Silveira, ao informar flexibilidades a partir do
cumprimento da chamada tabela de riscos.

Coordenador de Loja.
. Faça carreira! Rede de

Franquias de alimenta

ção em expansão! Expe
diente Seg à Sáb (tardei
noite). Salário fixo + Va

riável/Resultado da Loja.

CV para rh@vininha.com.br

Marisol para
•

ascnanças
Com a Rede One Store,

a Marisol promete tornar

outubro uma festa para as

crianças. As lojas foram
decoradas e os clientes mi
rins serão recebidos com

cartelas de adesivos e ba
lões personalizados, com

o intuito de incentivar a

criatividade, divertindo e

distraindo os pequenos.'A
Rede One Store possui 170
lojas em diversos Estados
do Brasil: Paraíba, Rondô
nia, Pernambuco, São Pau

lo, Minas Gerais, Santa Ca

tarina, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Espírito San

to, Bahia, Paraná e Goiás,
além do Distrito Federal.

QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TA +0,05% 8.0UTUBRO.2013
CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA ·0,20% 8.0UTUBRO.2013
NASDAQ ·2,00% 8.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,31 ·1,66%
VALE5 31,18 ·0,67%
BVMF3 12,62 -0,16%.

POUPANÇA 0,4828 9.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,81% US$112,020
OURO 0,0% US$1319,870

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2040 2,2055 -0,14%
DÓLAR TUR. 2,1200 2,2600 -0,44%
EURO 2,9962 2,9980 +0,1%
LIBRA 3,5501 3,5526 +0,08%

Jaraguá
é referência

Explica-se: atividades com

menor impacto ambiental ou de

segurança, por exemplo, têm pra
zo menor para o enquadramento
na Junta Comercial. Desta forma,
quando o escritório de contabi
lidade der entrada ao processo
de viabilidade, o sistema define o

processo de acordo com o CNAE
- Classificação Nacional de Ativi
dades Econômicas - fiscal e se for
de baixo risco automaticamente o

pedido receberá a viabilidade para
instalação. Vale dizer que o muni

cípio tomou a dianteira e agora
pode ser referência no Estado, e

ainda que a meta de 48 horas nos

processos seja considerada utópi
ca, os prazos poderão ser bem in
feriores aos atuais, que em alguns
casos se arrasta por meses.

Valores que garantem
as certezas

das suas decisões.

ANOS GOttTABlllZANOO COtlFlANÇA

A733725300 MARLlAN
www.marlian.com.br.��.IiIf·�I>:$;!J;UjH

US
CORRETORA DE SEGUROS

Vo êJttranq
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isteno em

�ova asa
LANÇAMENTO Camus Editora, de Jaraguá do Sul, lança
livro de suspense hoje à noite na Bodega do Richter

Bárbara Elice

O"que seria tão terrível para uma

pessoa? Acordar dentro de um
caixão deve ser um horror. E saber

que está morto é pior ainda". Foi
a partir dessas ideias que Charles
Schauffert, 48, criou o seu último

lançamento, "Cova Rasa". A seis
anos da estreia na literatura com

"Possessão", o autor e fã de Stephen
King reaparece com o novo título de

suspense pela Camus Editora.
A primeira edição de "Cova

Rasa" foi lançada em 2012 pela Edi
tora Lexia, de São Paulo. Essa ver
são foi apenas distribuída entre

os amigos. Com o edital do Fundo

Municipal de Cultura de Jaraguá
do Sul, no-ano passado, Schauffert
decidiu relançar o livro na cidade e

divulgá-lo em escolas. Com isso, a
Camus projetou uma nova revisão.
A edição inédita será lançada hoje,
àS-19h, na Bodega do Richter.

A escrita do livro iniciou em

2011, se estendeu por dez meses e

terminou em 2012. Para criar os

personagens e os cenários, Schau-

ffert mistura a imaginação e a rea

lidade - presente na passagem pela
cidade natal do autor, Otacílio Cos

ta, e nas características dos persona
gens baseadas em familiares. "Toda
vez que se escreve, se põe muito de
você ali. Há vários personagens que
conheço pessoalmente", comenta.

No livro, o homem que enrola o pró
prio cigarro foi inspirado no avô de

Schauffert, que fazia o mesmo com

cigarros alemães.
Em "Cova Rasa", o protagonista

Bruno Kofler acorda dentro de um

caixão. Ele conta sua história para
um besouro, tentando descobrir
como chegou até ali. Contudo, a tra
ma que envolve mistérios e conflitos

familiares, é desvendada por um co

veiro. "Até a decomposição dele eu

acho divertido. Mas o livro fica mais

grave adiante", conta.
Para desenvolver o enredo,

Schauffert buscou a tanatologia; o
estudo da morte. "Mas tentar colo
car ali o sentimento de uma pessoa
que está se decompondo é diferen-

.

te. Se é que ele está se decompon
do", provoca.

ENREDO Charles
Schauffert conta a história
de um homem que acorda'

dentro de um caixão

'O QUÊ: Lançamento de
"Cova Rasa", Camus Editora, 167 páginas

QUANDO: Hoje, às 19h. ONDE: Bodega do Richter. Rua Expedicionário
Antonio Carlos Ferreira, 225, Centro. QUANTO: R$ 30

Festival deMúsica de-Santa Catarina

Femusc busca recursos para 2014
o Instituto Femusc iniciou a corrida de arrecadação de recursos para a

edição de 2014 do festival. O principal mecanismo de captação é a Lei Rou

anet, que viabiliza a aplicação de parte do imposto de renda em projetos cul
turais. Pessoas físicas podem doar 6% e empresas 4% do total arrecadado.

Segundo o diretor executivo do instituto, Fenísio Pires Junior, essa é
_)

umamaneira de a população direcionar o dinheiro público para um projeto
local. "Qualquer pessoa pode contribuir. A ideia é também fazer com que
todo mundo se sinta contribuinte de ações sociais da cidade", diz. A expec
tativa de arrecadação é de R$ 2,1 milhões. Os interessados em contribuir
devem recorrer aos escritórios de contabilidade.
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Sentei para escrever a crônica (não
necessariamente precisaria sentar

para escrever. Poderia escrever de pé
como Hemingway, mas eu sento). Isso
foi domingo. Nada acontecia. Estranhei.

Segui buscando pensamentos. O nada

sempre acontece comigo ou em mim e, de

alguma forma, é o que me salva de muita
coisa boa e ruim. Às vezes precisamos
ser salvos até de coisas boas porque elas

podem nos matar de tão boas que são.
É um processo de metamorfose o de
escrever. Simplesmente se escreve algo.
Sempre sei o que vou escrever, sempre sei
a história para contar ou sobre o que vou
falar. Ali, por minutos ou por horas alguns
tem a sorte de tornarem-se escritores

porque é necessário para os personagens
ou para as palavras descerem. Domingo
isso não aconteceu e era como se alguma .

.>

coisa tivesse apagado minhas memórias.
Era como se estivesse com amnésia e

não soubesse mais, não lembrasse o que
tinha vivido há pouco tempo. "Quem é
você? Qual seu nome?" perguntei-me.

Clique animal

Elyandria Silva. Escritora

Lembrava, sabia quem eu era e meu

nome. O problema é que não tinha mais

passado. A angústia começou a tomar

conta e fiquei desesperada ao me deparar
com o branco existencial de lembranças
frescas esquecidas. Senti a dor, o pavor
daquilo que não se sabe mais. Calmamente
comecei a visitar os dias anteriores, um
por um, vasculhei no celular, nos e-mails
para saber o que tinha acontecido, com
quem havia falado e sobre o que. Nada
demais. Nenhuma aventura, nenhuma

grande história, só os acontecimentos
tradicionais de uma vida. Mesmo assim
eram apenas mensagens enviadas e

recebidas, e-mails que tratavam de diversos

assuntos, mas as lembranças de cada dia
haviam morrido. Até mesmo o dia de sábado
estava soterrado, vazio, mudo. Senti medo.
O medo que sentimos ontem não é mais o
medo que sentimos hoje e, certamente,
não será o medo que sentiremos amanhã

(literalmente). Até esses mudam, se
modernizam, se reciclam e tornam-se

contemporâneos, palavra tão em moda e

que torna moderno até quem a pronuncia.
Quis lembrar o que tive medo ou desejo ou

vergonha, qualquer coisa, qualquer filete
de recordação para guardar.

Desisti. Larguei as perguntas num canto.

Enterrei o passado esquecido recente.

Procurei não dar tanta importância. Crieiuma
nova versão para o esquecimento repentino,
dei-lhe um nome, construí uma rápida e nova

identidade. Fiz uma nova história e preferi
acreditar que o que aconteceu foi apenas uma
falta de assunto crônica para escrever essa

crônica (Perdão, não resisti ao trocadilho).
Foi uma total ausência de palavras; de fatos,
daquilo que poderia. ter sido, mas não foi.
Nada especial para contar nem para lembrar.
Deixa quieto, como dizem. Vai passar e

quando os novos dias chegar serão novos,
muito mais vivos, coloridos.

"
o nada sempre acontece comigo ou

em mim e, de alguma forma, é'o que
me salva de muita coisa boa e ruim.

BOBY! Há mais
ou menos um

ano atrás Ivana
Muller viu o

clic do leitor
do jornal onde

Boby estava para
adoção, Agora
ele completa

um ano com ela
e família. Está
bem crescido
e cuidado. É
um cachorro

maravilhoso e

recebe muito
carinho.

ME LEVA PRA CASA! Nino é muito dócil e calmo!
Tem aproximadamente sete anos. Está castrado,
vacinado e vermifugado. Ele está esperando um

lar. Contato: Clínica Amizade, no 3371-2340.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebóok da Ajapra

e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
IHilUHll!B .�.

.�r;(J Amizade'
CÚI\I'CA VETERINÁRIA

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2013

9110
Alana Sabriria Teske
Alibert Fietz
Alidert Sietz
Analú Sabino. -

Antonio dos Santos

Arnaldo F. Filho

Deise Wolf
Denise Mainka

Edenise Finta Dalsóquio
Eliane Ap. Pedrotti
Eliane Chiodini
Fabiane Grutzmacher
de Paulo

Fábio Francisco da Silva

Guimarães

Felipe Gruber
Hanna Teske

Helmuth Laube
Ildemar S. Rikinn

Ivanilda Florindo

João A. Henckmaier

Juceli Conzatti
Jucelia Ribeiro
Karina Voight _

Liana Eichstaât
Lindomar Delagustino
Lisandra C. Kuhn
Luana Fietz
Luiza de P. J. Souza

Moacir Lipensky
Nathan M. E. Pereira

Nayane Franzener
Nei E. Rulceno

Nelson N. Gessner

Paulo Peters

Rodrigo Theodoro
Rosalia Rahn Wutke

Sérgio Kuchenbecker Junior
SLJeli G. Muloschrdt
Terezinha Utipadel .

Valdinho Adam

Valmor Fleming

Curiosidade
9 de outubro...

... é o 2820 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 83 para acabar o
ano. É comemorado o dia
do Pastor, do atletismo -

e do analista de suporte.
Em 2006 o YouTube é

comprado pelo Google,
por U$ 1,65 bilhão.
Em 1967faleceChe

. Guevara, argentino, líder
revolucionário.

Fonte: Wikipedia
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Estimulando aleitura
Livro de descobertas super colorido
da Girotondo vêm com oito pági
nas de desenhos e texturas

diferentes. A argola serve
para fixar o produto
no berço ou no
carrinho. Mais in

formações em
www.giroton
do.com.br

Brincando de boneca

Mais produtos educativos no site tangerinabrinquedos.com.br

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

Poing-poing
do bebê
Uma brincadeira com bases e bolinhas coloridas
que auxilia na percepção de causa e efeito, no estímulo da
curiosidade e na coordenação motora do bebê. As bolas desli
zam nas cinco bases que formam um caracol. O brinquedo da
Estrela é indicado para crianças a partir de 12meses.:

Mamãe tranquila
Pensando especialmente no bem estar de seus pe
quenos, foi desenvolvida a Babá Eletrônica Prisma

Digital. Possui recursos de assistência remota como
zoom, visualização rápida, interferência zero e

qualidade supe
rior de áudio e

vídeo,oferecen
segurança em

qualquer am
biente sabendo

que seu bebê
está dormindo

tranquilamente.

Alimentação das mães pode influenciar o
aparecimento de cólicas nos bebês
o choro do filho recém
nascido é sempre sinônimo
de sofrimento para a mãe.

Principalmente, quando ele
indica as dores causadas pelas
temidas cólicas, que costumam
aparecer já na segunda
semana de vida, provocando
incômodos por longos e

desesperadores três meses.

Por isso, muitos pais acabam
passando noites inteiras
sem dormir e, na ânsia de
amenizar a situação, familiares
e amigos listam diversos

tipos de soluções, entre elas a
retirada de alimentos da dieta
da mãe. No entanto, segundo
a nutricionista Alessandra

Gaboardi, na maioria dos

casos, essas dicas não surtem
efeito e, ainda, prejudicam a

saúde da mulher. "Ela se sente

fraca, percebe os cabelos

caindo, as unhas enfraquecem
e a cólica da criança

permanece", complementa.
A razão é apenas uma. De
acordo com a especialista,
essas dores não têm causa

única e ocorrem porque o

bebê nasce com o sistema

digestório imaturo. "O intestino
está recebendo alimento
e a digestão acelera seu

funcionamento, provocando
as cólicas. O movimento do
intestino também precisa de
um tempo para amadurecer
e se coordenar", explica. Por
isso, para reduzir as chances
de o neném mamar depressa
demais e, consequentemente,
engolir ar, as mães devem estar

tranquilas e amamentar em um

local também sossegado.
Outra indicação da
nutricionista é não fazer uso
de chás no intuito de resolver
o problema, pois o produto
pode intensificar as dores
ou apenas fazer a criança

dormir. Ao invés disso, a
nutriz precisa ficar atenta ao

que consome. "A alimentação
da mãe influencia se esta

for intolerante ou alérgica
a algum tipo de alimento",
destacaAlessandra. Enquanto
amamentam, as mulheres
necessitam de equilíbrio
na quantidade e no tipo de
nutriente escolhido, ingerindo
sempre carboidratos, proteínas,
boas gorduras, frutas, verduras
e água. Na lista a ser evitada,
estão os refrigerantes, doces
em excesso, frituras, álcool e
cafeína.

Alessandra Gaboardi é

especialista em Nutrição
Clínica e tem como

foco profissional o
atendimento voltado às

crianças, adolescentes
e gestantes.
Fonte: Entrelinhas

Outras sugestões
o Quando desconfiar que a culpa das cólicas
de seu bebê for um tipo de alimento, retiro-o
da dieta por um dia inteiro. Caso as dores

permaneçam, volte a consumi-lo.
o No momento da crise, coloque o bebê de barriga
com barriga em você, sempre mantendo as pernas
dele encolhidas. Outra opção é usar uma bolsa
térmica. O calor ajuda na liberação dos gases.
o Massagear a barriga da criança ajuda
ria eliminação da dor.
o Mantenha a calma. AS cólicas vão passar..

I
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Bom dia!
Hoje é super quarta-feira.

Dia 9 de outubro de 2013. Dia
do Atletismo. O tempo está vo

ando. Estamos a dezesseis dias
da 13a Feijoada do Moa. Afesta
mais esperada do ano. E vamos

que vamos à coluna de hoje que
está hiper legal, alto astral e com
muitas novidades. Antes uma fra
se para você refletir: "Todos pre
cisam ser valorizados. Todos têm
potencial para dar algo em troca".
Princesa Diana

f
KAY�óS
HOf

Palestra
A Associação Médica Jaraguá

do Sul, em celebração ao Dia Do

Médico, movimenta dia 14 de
outubro, às 20 horas, a palestra
"A Situação' Atual da Saúde no

País". O evento acorre no Peque
no Teatro da Sociedade Cultural
eArtística (Scar) e seráministra
da pelo professor e dr. Roberto
Luiz d'Ávila. Ele é presidente do
Conselho Federal deMedicina.

Valeu!
Estou super, super feliz. A

13a Feijoada do Moa está supe
rando todas as minhas perspec
tivas. Valeu, amigos!

"
o que vale na vida não é o ponto .

de partida e sim a caminhada.

Caminhando e semeando, no
. fim terás o que colher.

Co.,a Corafina

Pizza Sadia

460/440gr
Alcatra com

maminha 51 osso

SALADA A bonita Delse Kaiser, nos corredores da Upper Floor

<'

CAPA A dentista Fernanda Marquardt é
destaque na revista Nossa deste fim de semana

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o mulherio bonito e solteiro

da Indústria Dipil, mandou avisar:
"estaremos em peso na

13ª Feijoada do Moa".

.. '.

O casal gente do bem, Nico e

Márcia Silva Petry, herdeiros do
grupo Weg, está curtindo com

amigos as delícias de Chicago,
nos Estados Unidos.

• • •

o empresário Renato
Koslowski, que já está desfilando

corpo sarado para o verão,
agita nos bastidores a

comemoração do seu

aniversário dia 20 de outubro.

3370-3242

Patroclnio:
. Personal� PISCINAS & CUMATIZA(;ÁO
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DESTAQUE Letícia Valcanaia e Celso Costa conferindo a Epic

Fofocódromo atiradores de Santa Catarina. O evento vai
até dia 20 de outubro. Ein Prosit!

Pelo meu fio vermelho, fiquei saben
do que o amigo e empresário Francisc�
Caviglioli, o Chico da Elian Malhas, vai
radicalizar no mês de outubro. Dia 10

ele pontua 5.0 e no dia 19, arma festa
daquelas no SPA Ribeirão Grande Re
sort. Dizem que. subirá no palco para
o coro de parabéns, nada menos que a

famosa dupla sertaneja, Milionário &
José Rico. Bom demais!

.

Ingressos Feijoada
Aproveitem hoje para comprar ingres

sos para a 13a Feijoada do Moa no valor
do 30 Lote. Essa semana haverá alteração.

Está namorando

Schützenfest
Depois de muito tempo apenas ten

do uns rolos, um amigo conhecido das
rodas, resolveu se ajeitar na vida a pa
rar de tanta farra. Agora arrumou uma

namorada e "pasmem", já está a quatro
semanas com ela. É algumas pessoas
mudam, outra envelhecem.

Amanhã, mais conhecido como quin
ta-feira, às 20 horas, no Pavilhão A do
Parque Municipal, rola a abertura oficial
da 2Sa Schützenfest - a maior festa dos

Com que óculos eu vou?
Jámarquei a festa beneficente do meu niver. Será dia 10 demarço. Com um formato

super novo, a festa começará antes do meio dia e sem hora para acabar. O tema "Uma
tarde em Ibiza. Com que óculos eu vou?". Anotem aí na agenda, Festão para dois mil
convidados! Parte da renda em prol de uma entidade da urbe sorriso. Anotado?

'TE CONTEI
• Cia da Saúde, uma das

empresas mais elogiadas do

segmento de produtos naturais,
é outra parceira garantida na

13º Feijoada do Moa: A salada
ficará por conta da galera super
descolada, comandada pela amiga
Elen Henschel.
Em breve, no antigo Bier Haus,
nasce um novo espaço de lazer.
Volto ao assunto.

• O filho do Xororó, o músico
Junior Lima, comandante do
Projeto Dexterz, antes de embalar
a 13ª Feijoada, vai se hospedar no

hotel Saint Sebastian.

• Pepe Narloch, comandou com

sucesso semana passada a 1 ª

Macarronada do Deck do London.

• Tem poucas pessoas que eu

tiro o chapéu. Uma delas é para o

presidente do grupo Dipil, Alberto
Correia. O homem é um Dalla!

• Crie tempo para as pessoas
importante na

sua vida.

• Com essa, fui!

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro , .....
.

.
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Tirinhas

Piadas
Dono de bar sofre
No meio da madrugada, o dono do bar é acordado pelo barulho do telefone.
- Alô! - atende, preocupado!
Do�outro lado, ele ouve a voz pastosa de um sujeito:
- O moço ... Hic ... Me diga uma coisa... Que horas que abre o bar.
- As oito horas - respondeu ele rispidamente e desligou. - Mas que
ousadia, me acordar para perguntar que horas que o bar vai abrir.
Dez minutos depois o telefone toca novamente:
- Ô moço ... Hic... Eu entedi direito? O bar só vai ... Abrir às oito horas?
- Sim, senhor, às oito horas. - e bate o telefone, novamente.
Cinco minutos depois, o telefone toca novamente:'
- Ô moço ... Hic... Mas nãó dá pra senhor abrir ... Hic ... Um pouco antes?
- Não, não dá! O senhor não consegue esperar até as oito?
- Bem ... Conseguir eu consigo, mas eu estou trancado dentro aqui
desde ontem ...

Hic ... E tô louco pra ir embora!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Ataque - Ação -

Legendado 131 min
/ Censura: 14 anos -

Sexta-Feira - sessões:
13:50, 16:20, 18:50,
21 :20

ARCOPLEX 2
• Aviões - Animação

- Dublado - 92 min
/ Censura: livre -

Sexta-Feira - sessões:
14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 -

Comédia - Legendado
- 101 min - Censura:
12 anos - Diariamente
- sessões: 15:00,
17:00, 19:00, 21 :00

R.I.P.D. - Agentes
'doAlém
NickWa1Ker (Ryan Rey-

.

nolds) é unrpolicial que
morreu recentemente.
Para sua surpresa, sua
alma foi enviada para o
Departamento Descanse
em Paz, uma espécie de
agência que trabalha às
escondidas na Terra. Devi
do à sua experiência, Nick
logo é enviado de volta
à Terra para trabalhar
ao lado do veterano Roy
Pulsipher (JeffBridges).
Juntos, eles precisam
encontrar o assassino
deNick.

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• R.I.P.D· Agentes do Além -15:30· 3D· DUB· Aventura
• R.I.P,D· Agentes do Além - 20:00, 22:10· 3D· LEG - Aventura
• Aviões ·13:30,17:40· 3D -DUB· Animação
• Aviões ·13:15, 15:15· DUB . Animação
• As Bem Armadas· 17:20, 19:45,22:00' LEG . Comédia
• A Casa di! Mãe Joana 2 . 13:00, 14:50· NAC • Comédia
• Elysium . 16:40, 18:50,21:10· qUB - Ficção
• Sem Dor, Sem Ganho· 15:00, 21 :50 - LEG . Ação
'Invocação do Mal· 14:20, 19:30· LEG . Terror
• Família do Bagulho ·13:50,16:10,19:15,21:30· LEG ·Comédia

'OTempo e o Vento ·13:40,16:25,19:00,21:40· NAC· Drama

Sudoku
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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'
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PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

o tempo seco com

sol e poucas nuvens
Namadrugada e à noite há chance
de chuva isolada no litoral Norte
por causa da circulaçãomarítima.
Temperaturamais baixa na
madrugada e amanhecer, com
chance de geada fraca nas áreas
altas do Planalto Sul. Durante o

dia, temperatura em elevação.

. HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� (f
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 17°e

MÁ)(: 27°C
Parcialmente
Nublado

.� :Jl'"

SEXTA Instável

MíN: 18°e
MÁ)(: 300e

Nublado

�
� �,

oi'
Chuvoso

SÁBADO
MíN: 19°e
MÁ)(: 28°e

13°0'

126°C
LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

VERTICAIS
1. O ator Guilherme, do cinema, teatro e TV / Venda

a crédito
2. Controle remoto
3. A atriz Balabanian / Formado por blocos de pe-

dra
'

4. Demanda / Afagar, alisar cabelo, barba ou bigo-
de, passando a mão

-

5. Corda para rebocar embarcações / Relativo aos

órgãos que elaboram a urina / Uma conjunção
adversativa

6. Escrever de maneira solta e plana, não vinculada
a normas métricas / Real

.

7. Aperfeiçoar um trabalho já terminado / Automó
vel fabricado pela Ford

8, Conjunto de normas para estabelecimento de
dimensões prefixadas

9. Sua por todos quem transpira em excesso I Títu
lo hierárquico inferior ao conde,

HORIZONTAIS
1. Mesa onde se celebra a missa
2. Entrada de um edifício'; Eu, em latim
3. Fazer novo ajuste ou acomodação de uma�oisa

a outra
4. Mamífero do hemisfério Norte / (Fig.) Quem

cumpre mecanicamente as ordens recebidas
5. O nome do ator santista Latorraca I (Atol das)

Famosa reserva biológica marinha brasileira
6. Título concedido a vários imperadores romanos
7. A artéria que leva o sangue ao coração
8. Embolorar
9. O nível destinado aos principiantes / Sigla da

nossa força aérea
10, Sufixo diminutivo feminino I Movimento de re-

mos

11. Começar a dormir
12. (Inform.) Um sistema operacional/Planta com

que se fazem cestos, balaios, paneiros
10

13. Restos mortais.

II ri
•

•
II

• • •

• • •
II
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•
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

• GNC MUELLER
• R,I.P,D • Age'ntes do Além- 17:40· 3D· DUB . Aventura
• R.I.P.D . Agentes do Além ·19:40, 21:50 ·3D· LEG· Aventura
• Aviões -13:30, 15:30 - 3D - DUB· Animação
'OTempo e o Vento ·13:45,16:20,19:00,21 :30· NAC· Drama
• Elysium . 14:10, 16:40, 19:15,21 :30 . LEG . Ficção
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COntO admínístrar a raiva
de forma eficaz na entpresa
FONTE

Associação Brasileira de RH

No ambiente corporativo as situações
de conflito são muito comuns. O cli

ma tenso devido à pressão por resulta

dos, competição do dia a dia, mediação
com colegas e gerentes pode se tornar um
terreno fértil para disputas. Mais ainda,
quando as empresas enfrentam crises,
aquisições, fusões, mudanças, a confu
são e frustração levam as pessoas a dis
cutir e se defender mais e é provável que
elas fiquem com sentimentos de raiva.

De acordo com o filósofo grego Aris

tóteles, sentir raiva é inevitável: cada

um de nós fica irritado ou zangado por
vários motivos, mas nem todos fazem
isso no tempo certo, na situação certa

ou com a pessoa certa. Entender os pró
prios sentimentos de raiva pode ajudar
a controlá-los e transformá-los em re

sultados positivos. Isso é mais impor
tante ainda no ambiente de trabalho.
Vera Martins, especialista em medici
na comportamental e autora do livro
"Tenha calma", alerta: "A raiva mal re
solvida impede o profissional de agir
assertivamente, tendo impacto na sua

saúde mental e nos resultados profis
sionais. Ele tem sua concentração di
minuída e consequente perda de foco.

O convrvio passa a ser difícil porque
os profissionais tornam-se agressivos
ou passivos". A organização, por sua

vez, não pode fechar os olhos: os con

flitos não resolvidos podem causar

prejuízos à produtividade e impedir a

realização dos objetivos corporativos.
A raiva tem que ser vista como uma

emoção normal e inerente ao ser hu
mano. Cabe ao líder estimular os co

laboradores a não reprimi-la e sim a

expressá-la assertivarnente, buscando
novas formas de relacionamento. Para
o gestor, a melhor forma de encarar a

raiva é por meio do diálogo com os fun
cionários, pois falar sobre as próprias

emoções, positivas ou negativas, motiva
as pessoas e faz com que elas se sintam
ouvidas e reconhecidas pela empresa.
Utilizando o racíoçínio, o líder ajuda o

colaborador a olhar a realidade tal Como
ela é e a transformar as emoções nega
tivas numa oportunidade de mudança.'

De acordo com Vera Martins, o RH
tem um papel importante: ele pode
criar mecanismos de identificação dos

gatilhos da raiva e promover ações de

prevenção e correção. Mais importante
ainda, ele pode contribuir semeando, no
ambiente de trabalho, crenças e valores

que estimulem a maturidade emocional
dos colaboradores.
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"COMO UMA CRIANÇA"
Se há uma definição fácil para a empresa dos sonhos de todos nós éjustamente

a de que uma empresa deve ser como uma criança.
Ela deve ser simples como uma criança. Honesta como uma criança. Sin

cera como uma criança. Direta como uma criança. Curiosa como uma criança. Ve
loz como uma criança. Querida como uma criança. Doce como uma criança. Alegre
como uma criança.

Assim, nesta Semana da Criança faça uma experiéncia de infantilizar sua
empresa (no bom sentido) e'faça também com que as pessoas repensem as carac

terísticas da infância e as tragam para o dia a dia esses valores de sinceridade,
lealdade, gratidão e beleza.

E para fazer isso, aproveite e convide todos os filhos de seus colaborado
res para que venham ver seus pais no trabalho e nesse dia faça várias brincadeiras
como fazê-las atender clientes (internos e externos) juntamente com seus pais. Fa
zer parte do trabalho dos pais. Garanto que os pais irão aprendermuito com seus

filhos no trabalho.
Não deixe esta semana da criança passar em branco. Não perca esta

chance de fazer-seus colaboradores pensarem no quanto seria bom se o clima da

empresa fosse leve e se todos fizéssemos do trabalho uma grande brincadeira, to
dos juntos, felizes e alegres, fazendo a alegria e a felicidade de nossos clientes.

Pense nisso. Sucesso!

Mulheres ocupam 5%
dos altos cargos em

empresas latinas
"

FONTE

Site o Gerente

As mulheres ocupam só
5% dos cargos de dire

ção nas grandes empresas
latino-americanas, segun
do um relatório apresenta

o do nesta segunda-feira em São
Paulo pelo multinacional britâ

nica holandesa Unilever; durante
o Fórum "Momento Mulheres".

O estudo, elaborado pela
empresa de consultoria ameri
cana McKinsey, apontou tam

bém que as empresas com mu

lheres em seus conselhos de

administração têm um lucro
bruto de exploração Ebitda

47,6% superior do que nas

que a cúpula é integrada só

por homens.

Apesar dessa contribuição,
o salário entre mulheres e

homens executivos conti
nua tendo diferenças.

No Brasil, as mulhe-

2

res executivas ganharam em ano

passado 27,1% a menos que os

homens que ocupam o mesmo

cargo, contra 26,3% em 2011,
segundo Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad).

Na composição executiva das
345 empresas consultadas, so

mente 8% têm a participação de
mulheres. No fórum, organizado
pela jornalista e apresentadora
Ana Paula Padrão, se destacaram
os programas de participação fe
minina de empresas como a Uni

lever, que tem 49% de mulheres
em cargos de direção, e a mine
radora Vale, que concentra uma

grande fatia de trabalhadores
homens.

O fórum lembrou que a repre
sentatividade feminina no mer

cado de trabalho brasileiro é de

58,9% e elas têm em média 9,2
anos de estudo - maior que dos

homens, mas ainda existem dife

renças salariais e "falta de reco

nhecimento profissional". EFE

Executivo, sim.
Pai de família, também!

FONTE

Revista Exame

Não faz muito tempo, os executivos da
área de recursos humanos estavam acostu

mados a receber ligações das mulheres de
seus empregados. Elas queriam informações
sobre benefícios como o auxílio-creche ou sa

ber quanto tempo durava a licença paternida
de, mas os maridos tinham vergonha-de ir ao
RH tratar desse tipo de assunto.

"De uns anos para cá, temos notado uma

mudança de comportamento. Agora, eles vêm
perguntar com muita naturalidade'; afirma
Roseli Alvarez, superintendente de RH do
banco Santander, tendência que tem se for
talecido diante das grandes transformações
culturais pelas quais o mundo vem passando
nas últimas décadas.

Entre essas transformações estão a maior

presença de mulheres em postos de liderança
(com jornada de trabalho prolongada), neces
sidade de que os homens assumam mais fun

ções domésticas e a menor oferta de serviços
de babás e empregadas domésticas.

Segundo os dados da última edição do Guia
Salarial Hays Insper; nas empresas que ofere
cem benefícios como jornada flexível e possi
bilidade de trabalho remoto - políticas criadas

para facilitar a vida de trabalhadoras com filhos

Divisão de tarefas
-

-, os homens são amaioria dos adeptos.
Enquanto 77% deles optam por mudan

ças no horário de trabalho ou por ficar em
casa alguns dias da semana, a porcentagem
de funcionárias que utilizam algum desses
benefícios é de 73%.

"Ficamos surpresos com os dados. A'

expectativa era que as mulheres fossem as

maiores usuárias desses benefícios", diz a

economista e professora do Insper; Regina
Madalozzo, coordenadora do estudo. O alto
índice de aceitação de políticas como a jorna
da fexível e o home office é motivado por uma
série de fatores.

O trânsito nas cidades e a possibilidade
de ir à academia em horário mais tranquilo
são alguns deles. "Nós notamos também uma

grande busca de gente interessada em estar

mais com a família'; afirma Claudia Pohl
mann, diretora de RH da DuPont, que oferece
a jornada flexível e o home offiice aos funcio
nários do escritório.

Estar mais tempo com os filhos foi jus
tamente o que motivou o diretor da área de

previdência da Dül'ont, Alexandre Carvalho,
de 42 anos, a mudar seu horário de trabalho.
Pai de dois filhos, ele só chega ao escritório
às 9h30, em vez de seguir a jornada-padrão
da empresa, que começa às 7h45. "Com isso,
consigo tomar café da manhã com as crianças
e arrumá-las para ir para a escola", diz.

Se no passado criar os flhos e cuidar da o mas especialistas acreditam que à mudança
casa era papel feminino, hoje a divisão de comportamental seguiu o mesmo padrão.
tarefas entre o casal é um comportamento Muito desse quadro se deve àmaior inserção
esperado e incentivado. das mulheres no mercado de trabalho. "Com

Segundo levantamento do instituto ame- as duas partes do casal trabalhando fora, é
ricano Pew Research, na metade da década preciso haver alguma coordenação entre

de 60 os homens dedicavam 4 horas por se- elas", diz Cesar Bullara, professor do rSE Bu
mana aos afazeres domésticos e 3 horas aos siness School, com campus em São Paulo.
filhos, enquanto trabalhavam durante um Não é mero acaso que algumas empre
total de 42 horas semanais. Em 2,011,1'>s nú- sas comecem a oferecer benefícios como a

meros tinham mudado para uma média de . licença-paternidade prolongada. As leis tra-
10 horas aplicadas nas tarefas do lar, 7 horas balhistas brasileiras preveem que o período
no cuidado com as crianças e 37 horas de que o pai pode se manter afastado do traba
trabalho remunerado. lho após o nascimento de um filho é de ape-

Não há dados específcos para o Brasil, nas cinco dias corridos.
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Comunicação interna se
faz com tête-à-tête

Formação

Empresas com áreas
em sintonia têm
melhores resultados

FONTE

Canal RH, por Fabiano Lopes

Boletins eletrônicos, murais, re

des sociais, jornais, e-mails

marketings ou outras ferramentas
voltadas para o público interno são

interessantes e podem trazer resul

tados, mas uma comunicação interna
bem-sucedida e eficiente não requer
necessariamente investimentos pe
sados em tecnologia ou a criação de
inúmeros meios de comunicação. O

que fará mesmo diferença para os co

laboradores é a comunicação "face a

face". "As pessoas querem ouvir o que
lhes é importante e para isso é preci
so investir na comunicação orgânica,
aquela que acontece de pessoa para
pessoa'.diz Viviane Mansi, professora
de Gestão da Comunicação Interna da
faculdade Cásper Líbero.
Nesse contexto, o líder tem papel
fundamental. Levantamento feito

pelo consultor norte-americano Tho
mas J. Larkin aponta que as pessoas
se lembram nove vezes mais daquilo
que é dito pelo chefe do que aquilo
que veem ou ouvem nos meios de

comunicação. Mais que isso, estudo
do pesquisador norte-americano

John Kotter indica que 55% dos cola
boradores formam suas percepções
sobre uma organização baseando-se

na liderança, ou seja, naquilo que os

líderes falam e fazem; enquanto que
apenas 15% são influenciados pela
mídia formal (intranet, jornais, news
letters, e-maíls etc). "Por isso, é pre
ciso que os líderes sejam treinados

para serem bons comunicadores':
afirma Viviane.
No hospitalAlbert Einstein essa pre

ocupação existe. "São os líderes que
estão no dia a dia com nossa base de

colaboradores, por isso, é importante .

que estejam aptos para comunicar a

estratégia da instituição", diz Luciana
Raineri Munaro, gerente de Ambien
te Organizacional e Comunicação
Interna. Neste ano, o hospital está
desenvolvendo um trabalho nesse

sentido. "O assunto faz parte de nos

so programa de Desenvolvimento de

Liderança, sendo discutido a partir da
questão do clima organizacional. Qui
semos destacar isso para que nossos

líderes entendessem que uma boa

comunicação serve para melhorar o

engajamento da equipe:'
-

A executiva explica que mesmo

com essa preocupação para a comu

nicação entre pessoas, a instituição
possui meios de comunicação inter

na. Há, por exemplo, boletim eletrôni
co mensal emural dentro da intranet
e também em formato físico (atuali
zado semanalmente). Apreocupação
com o conteúdo desses veículos é
constante. "Procuramos sempre ou

vir o colaborador; por isso, a área de

comunicação interna, que está inseri
da dentro da diretoria de RH, possui

um escopo maior: o ambiente organi
zacional': diz Luciana.

A gerente destaca, entretanto,
que os veículos usados formalmente
na comunicação interna são utiliza
dos apenas para subsidiar a política
da área. "Eles são somente ferramen
tas:' Para Viviane, da Cásper Líbero,
os veículos formais de comunicação
servem para uniformizar posicio
namentos. "Eles alinham a visão da

empresa sobre pontos de interesse
e ainda servem para contar a histó
ria da companhia': diz a especialista.

Por essa razão, a professora defende a

proximidade da comunicação interna
com o RH. "Os dois têm os funcioná
rios como foco:'

Luiz Alberto de Farias, professor
doutor titular do Departamento de

Publicidade, Relações Públicas e Tu

rismo. da Universidade de São Paulo

(USP), acredita que o ideal é que a

área sempre seja vinculada estra

tegicamente ao RH, mas também a

uma área de comunicação indepen
dente. "Trabalhos sempre funcio-'
nam melhor se feitos em parceria e

por profissionais qualificados, vin
dos de preferência de áreas como

relações públicas e comunicação or

ganizacional': afirma.
Para especialistas, empresas que

têm áreas que trabalham em sinto
nia obtêm resultados melhores. "O
RH pode conseguir melhor adesão,
melhor compreensão de seus pro
jetos e melhoria de clima se puder
se utilizar dos instrumentos e das
técnicas de comunicação. Devem ser

áreas irmãs com planejamentos -in
regrados" diz Farias. -�.

Cursos de curta-duração ganham força
FONTE

Paula Alexandrisky

A competitividade e a busca de
resultados rápidos e efetivos fazem
com que as empresas exijam profis
sionais cada vez mais preparados e

adaptados à realidade do mercado
de trabalho. Os cursos superiores de

tecnologia (popularmente conheci
dos como tecnólogos), que oferecem

carga horária menor e propõe uma

preparação mais. prática aos alunos,
têm sido mais procurados e vêm re

cebendo ainda mais atenção das.íns
tituições de ensino superior.

Cursos desta natureza oferecem

um diploma de graduação em nível

superior como qualquer outro curso

de bacharelado. A primeira diferença
é o tempo de formação: o de tecnolo

gia possui duração mais rápida, de 2
a 3 anos. A segunda, é que tem uma

-

formação específica para o mercado
de trabalho, enquanto o bacharelado
confere uma formação mais abran

gente e acadêmica.
O curso de tecnólogo não é volta-

.

do apenas para estudantes que estão
saindo do Ensino Médio. Esse tipo de

formação também interessa a pro
fissionais que ainda não possuem di

ploma de graduação ou que desejam
valorizar o currículo na área em que

atuam. '�nda há preconceito em re

lação a estes cursos, mas estão sendo
minados na medida em que faculda
des primam pela qualidade do ensino.
Um curso de curta duração pode ser

vir como uma maneira também de o

profissional valorizar seu currículo,
pois permite ingressar em uma segun
da universidade mais forte do que de
sua primeira formação, por exemplo,
criando outro olhar do mercado para
sr: afirma o Prof. Sidney Leite, Super
visorAcadêmico do Centro Universitá
rio Belas Artes de São Paulo.

Com o crescimento da economia

brasileira nos últimos anos, o merca

do de trabalho vem exigindo pesso-

as com uma formação mais prática
e que saíam das faculdades com as

devidas competências para exercer a

profissão rapidamente. Portanto, por
conta desta procura, as instituições
de ensino estão investindo na cria

ção de cursos com uma duração me

nor. Para Paulo Pozzebon, pró-Reitor
de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade São Francisco, muitas
vezes o profissional formado num

curso de tecnologia procura um cur

so de pós-graduação lato sensu para
continuar sua formação. "Outro fator
determinante é o preço, pois estes

cursos em geral custam bem menos

que os bacharelados': indica.
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o Direito que deve.prevalecer em todas
as instâncias, tribunais emelodias ...

"Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo
lado, ninguém respeita a constituição, mas todos
acreditam no futuro da nação, Que país é esse?

(Legião Urbana)':
Namelodia de "alegria, alegrill'; cantava Caetano

Veloso e seus amigos... "Caminhando contra o vento,
sem lenço, sem documento, no soldequasedezembro,
eu vou... ':Era omovimento 'tropiailia'que se rebela
va contra da Ditatura, contra a censura e aforma de
governança de "poucospara poucos':

"Num tempo, página infeliz da nossa

história, passagem desbotada na memória, das nos
sas novas gerações, dormia a nossa pâtria mãe tão

distraída, sem perceber que era subtraida; em tene

brosas transações'; era a canção de autoria de Chico

Buarque que embalava os manifestos contra um

Estado em que não haoia vontade popular, em que
nada poderia ser pensado, manifestado ou até mes

mo imaginado. Tudo era controlado. O medo predo
minava.A sensação de poder absoluto em mãos que
detinham o poder era inevitável.

O regime militar instaurado a partir de 1964

foi marcado pela repressão politica, diante de
costumeiras prisões, interrogatórios e torturas so

fridas por aqueles considerados suspeitos de opo
sição, comunistas ou simpatizantes. Proibidos de
opinar, sem liberdade de expressão, estudantes,
jornalistas, e professores eram submetidos a limi

tação imposta pelos governantes.
A sociedade estava saturada e carente de direi

tos, queria o poder de eleger seus representantes,
buscava a tão sonhada democracia "do povo para
o povo'; e os manifestos "diretas já" deram lugar a
eleição para os novos governantes. As tentatiüas de
intimidação, de limitação e opressão, foram venci
das com a volta do podercivilea redemocratização.

Com a aprovação da Constituição Federal de

1988, em seu preambuloficou determinado que "Nós,
representantesdopovo brasileiro, reunidos emAssem
bléill NacionalConstituinte para instituir um Estado

Democrático, destinadoaasseguraro exercício dosdi
reitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremosde uma sociedadefraterna. .. ':

Em seu art. 10, a Constuuiçãa deixa claro que

'Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição'; da mesma forma
que a garantia do "voto direto e secreto, com va

lor igual para todos'; é o exercício da soberania

popular (art. 14).
Tantos foram os sacrifícios, tantas tnolências fo

ram suportadas, tantos sofrimentos amparados pela
esperança de que o "direito ao voto"fosse se tornar re
alidade, diante de uma censura arrebatadora, e nos
dias atuais uuenciamas cenas de lastimáveis desres

peitos à cidadania:
Condenações diante da corrupção presente no

mensalão, ficha limpa para os candidatos ao Go

vemo, movimentos visando a conscientização no

momento de votar, e estimulo para que todos os

cidadãos exerçam seu direito de eleger seus repre
sentantes, parecem tão óbvios para a sobrevivência
da sociedade e valorização dosmovimentos que lu
taram pela democracia.

Devemos deixar que o sentimento patriótico
domine nossos pensamentos, que nossos atos venha
a colaborar por uma sociedade mais justa, e que
acima de tudo, possamos repudiar atos de discrimi
nação ou de prejuízos às classes menos favorecidas.
Além dos manifestos nas ruas de nosso país, deve-

.

mos reivindicar em nossos atos, em nosso cotidiano
e em nossas inovações pessoais e profissionais.

Parafraseando o ditado popular, não basta ser

brasileiro, temos que participar. Não adianta recla
mar das injustiças, se não fizermos nossa parte. O
silencio devedar lugaraosmanifestos, desdequesai
bamos alimentar as casas representativas com pes
soas de caráter, com dignidade e que sejam eternos

guerreiros protetores dos direitos de cada cidadão.
A hora de exercício da cidadania, éagora.
Devemos valorizar as reivindicações das revolu

çõesqueantecederam e lutarpornossosdireitos, saber
escolher que vai nos representar, e não deixar com que
meras "migalhas"possam comprar nossa dignidade.

QUe nossas atitudes sejam conscientes, que nossa
lutas sejam concretas, nossos ideais renovados ecomo
nos embalas de Geraldo Vandré, "pra não dizer que
nãofaleidasflores': .. "vem vamosembora, queesperar
não ésaber, quesabefaza hora, não esperaacontecer':

Argumentações Especiais
''Gregoria Menzel estudante de

direito do Unicuritiba, coordenador
do grupo de ex-alunos da Pastoral
MaristaJuvenil e dogrupo do Projeto
Ciranda dePais, quese dáemPinhais
em uma comunidade de Extrema
Vulnerabilidade Social, enfatiza que:

"Não faço parte de nenhuma
minoria, não sou negro, não sou

homoafetivo, não sou mulher, não
venho das camadas sociais mais

despriuilegiadas, se não daminoria
que acredita que é possível, através
da emancipação do pensamento e

da transformação social através da
educação, ter uma sociedade mais

igual, logo mais justa, logo mais
livre. Mas como se este ranço escra

vocrata eeste chorume patriarcal e
machista e este sorriso de cante de
boca do "nosso jeitinho" nos define?
Se essa língua camõnica bate como
chicote? Se o chão de barro da rua

da periferia é ôatido porpés descal
ços? Como seremos o Brasil que, há
513 anos, não somos? Confiemos,
pois, no poder públicol Que com a

força de Tamis, promova este Esta
do de Direito, de fato. Bem, Mala
quias e Felicianos a parte, oportu
namente, viro-me para o epopeico
Renato Russo, e toda sua Legião Ur-

bana, e cito um trecho de Baader

Meinhof Blues: "Essa justiça desà

finada/ é tão humanal e tão errada
(...r Portanto, quem, se não nós, ci
dadãos brasileiros, devemos ser res
ponsáveis pela promoção <la nossa

emancipação? Sejamos músicos do
Brasil, afinando nossas ações com

o tipo de sociedade que queremos,
acord(e)ando com o Estado nossos

anseios, entoando a nossa brasili
dade, nas ruas, e tocando a canção
da igualdade, fazendo-na seca e

molhada, tropicâlia; cheia de bossa
e nova, com dedos calejados, alegres
e verdadeiramente nossos."

acredita que seu salário é adequado
à função exercida - número 19%
maior que o mercado em geral. E

também, 64% compreendem que
quanto melhor o desempenho, me
lhor a remuneração - no mercado,
esse número é 17% menor.

Ainda assim, menos da metade
dos respondentes (46%) considera
a comunicação na empresa aberta e

transparente, apenas 60% confiam na

alta liderança, 42% não consideram o

direcionamento e as metas adequa
das e 35% não estão confiantes nas

perspectivas futuras da empresa.
Outro ponto analisado; a colabo

ração, revela que menos da metade
dos profissionais de RH recebem

apoio de qualidade das áreas que
dependem e somente 52% afirmam

que a empresa incentiva colabora

ção, troca de ideias e recursos entre

as equipes. Além disso, apenas 41%
recebem feedback claro e regular e
para 58% o superior imediato não

o orienta e aconselha no desenvol
vimento da carreira.

Falta transparência
. -

na comumcaçao

Quatro estilos de trabalho
para uma equipe perfeita

.

FONTE

Você RH

A maior parte dos profissionais
de Recursos Humanos está envol
vida e comprometida com os negó
cios das empresas em que atuam. É
o que aponta o estudo da consulto
ria Hay Group, sobre a percepção
desses profissionais com relação ao

clima organizacional. A pesquisa foi
conduzida com 508 profissionais da
área, de 390 empresas e responde
ram 48 perguntas.

Segundo o levantamento, as re
lações entre RH e empresa são po
sitivas, 79% dos respondentes se

sentem orgulhosos e 84% afirmam

que os produtos e/ou serviços ofe
recidos pela organização são de alta

qualidade, enquanto 87% diz sen

tir-se tratado com respeito e 84%
entende a contribuição de seu papel
para os objetivos da organização.

Sobre remuneração, mais da
metade dos entrevistados (58%)

FONTE

VocêRH

A equipe perfeita é basea-
da na coexistência equilibra

. da de diferentes estilos de tra

balho e personalidades. Esta

pluralidade aumenta as chances
de alcançar os objetivos, limitando
os riscos e economizando tempo.
Cada indivíduo corresponde a um

estilo de trabalho diferente. Iden
tificá-lo é essencial para atribuir a

cada funcionário funções e tarefas

certas, para que ele possa dar o seu

melhor e garantir o melhor desem
penho. Aplicar esta ideia pode aju
dar especialmente no momento em

que os membros' da equipe de tra

balho são selecionados. Quais são

os principais estilos de trabalho?
Dentro de um grupo não pode

faltar o colaborador que têm o

caráter de executante: os incan

sáveis funcionários sempre pron
tos para executar as tarefas são,
sem dúvida, valiosos aliados, mas
eles precisam ser guiados e ter

um ponto de referência na equipe.
Outro papel fundamental é o do líder,
que deve saber ouvir, motivar, inspi
rar emelhorar o trabalhodos outros,
A equipe é mais forte quando tem
também colaboradores capazes
de criar relações, de compreen
der as preocupações dos colegas e

ajudá-los a encontrar uma solução.
Finalmente, a presença de colabo

radores motivados pelo desejo de

aprender é positiva para a equipe:
esses funcionários, estimulados

pelo desejo de aprender, podem en

tender melhor os problemas e pro
por as soluções adequadas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



R$115.000
Tiguan 2.0TSI Completo

:2012/2013

R$ 37.900
Voyage 1.6 Comfort Completo

4P 2011/2012

R$68.800
Jetta Variant Completo

2010

R$58.800
Captiva Sport FWO Completo

2009

R$34.800
Novo Gol 1.0 VE TE AQ LOT

4P 2012/2013

R$26�900
Corsa Classic AC OH TE OT

4P 2011

R$28.000
Novo Gol 1.0 =cc
2P 2012/2013

R$26.900
Palio Pire Economy

AC OH VE TE LOT 4P 2009/2010

R$ 51.400 R$43.000 R$44.900 R$67.800
Focus GH 2.0 LHC Focus 2.01 FC C4 GLX 1.4 Completo Pajero TR4 Flex 4X4 AUT

Completo 4P 2010/2011 Completo 4P 2010 2011/2012 Completo 2011/2012

1000/0 100% GARANTJA6 MESES DE .

GARANTIA* REVISADOS NOTA FISCAL . DE PROCEDENCIA

CaraguáAuto Elite �FJNANClAMENTq 60'V
Troco na troca. Valorização do seu carro.

EM ATE A Antes de comprar compare.
Promoções válidas até 09/10/2013. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio: Financiamento sujeito a aprovação �

($'
de Cadastro. Garantia 6 meses: veículos acima de 2008 com revisões periódicas realizadas pela Caraguá Auto Elite e dentro das normas do código consumidor. • ",',',' ��"'"","Y,.•'.J," C #'

A E I.Imagens meramente ilustrativas. Qualquer percentuatde desconto invalida a presente promoção. .• ...

�tlJj.
aragua uto ite

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000 " ... A escolha perfeita
HOCU!OtlAiS

CONel5o!U0NARWõ
�V'ilt:IJ(,Os
ACI�"!'(I
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CITROEN
C3 PICASSO 2014

ClTROEN
AIRCROSS 2014
GLX 1.6 FLEX sTART

A PARTIR DE

R$S2.2901
ÀV7TA

NOVO
CITROEN C3 2014

VERSÃO ORIGINE A PARTIR DE

R$38.9901
À VISTA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

A
CITRoÊn

_______�__�,�� �_��:O'OO='O__.._>_�T____=_......�... _"'.",,,-'- �.,..� __
- __.. ""'�-"'� -OL�..�_.,.r.�_"",�<�"""",;E.> ."".-,p "'lk�">�" ''''''''''''--''-."""""-._�,,,"..''_'''',''''-����''''''_�.-.w>�-y�WoE't::..''�

LE monDE '. JARAGUÁ DO SUL - Av. Pref
..Waldemar Grubba, 1909, Vila lalau - NOVOTEL. (47) 327O-18� 8

FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO _

.J ' A D O R E C I T R OEN. WWW.LEMONDE.COM.BR

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00.e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48
parcelas com taxa 0,99% a.rn + IOF Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52,290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m

+ IOF. Novo Citroên C3 Origine Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.ni + IOF. TC·de R$ 662,00. Confira

a. CET da operação em u�� de nossas lo�a.s. Créd�to sujeito a aprovação realizado pelo banco PSA Finance. Financiam.ento Faça revisões em seu veículo regularmente ..simulado para Pessoa Físlca. Ofertas validas ate 31/10/2013 ou enquanto �urarem os estoques. Imagens ilustrativas.' .

.
. . • i!'3
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Consórcio

UNIAO 3371-8153
REPRESENTANTE AUTORIZADO

CRÉDITO I 58 X 70 X , 82 X

'R$' 30.000,00i 621 30 524311 459,7Õ
1110 !-R$--35.0ÕOOÕt--724�â5 ---6T1�7ói--53ír32

R$ 40,000 Doi 82840 69909! 612,93
5 Bl__��]9_Q»9I=]1j�=@ r. _ _?_ªEt41I][@��
u R$_�000,09i 10935,50 _-ªI3,861_ 766,li
iii _Bl._§.§,oQQMgLillª'!!fi+--_-ª21"W_84m
> R$ 60.000,00i 1,242,60 1.048,63 i 919,40

Grupo especial com 06 contemplações mensais
+ PRÊMIO EXTRA· 01 UNO 2014 OK

8�__ !2_!.,-ª_!'i_gJQQ )_ªg __R§. §.?Q..�Q_
B-L.M.,Q§_4&Q 133 x R$ 737.L:L9.

!l R$115.791 00 133K R$1.05300
UI R$ 130.00000 133X R$ 1,18222
> B.§.�º,QQ_Q_&Q_ _!33 >s_�R$_..1_,_:;l_§_liQ_
e �R�_l�Q_&Q_º-,-Q_º _lªª_>$_ _13_$_1,1�Lªª
li _B_$_:�1Q,Q_Qº,ºQ _J.ªª_:>'<__ ._13_j_1,ªºª.H_
- B$ _ _?�Q"ººº"ºº _12_ªL�R$__?é9_4_?JJ§

_I3_$__g�º:9-º_Q_,g_o__ lª2.!:<__ B�$__?-,-?n,_gQ
R$ 275.000,00 133X R$ 2.50085
R$ 300.000,00 133X R$ 2.72820

Antecipação de 0,20% de TX nos 10 primeirosmeses
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QUAL É O TAMANHO DO SEU
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3084-0408(47)

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

(47) 9655-5663
9103-7819 �
8429-9334'

(47)

Daniel Dauer

Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Ref: d278

Excelente acabamento I último andar I vista privilegiada da cidade I 2 dormitórios (sendo
um com sacada) cozinha, sala estar, BWC social, sacada com churrasqueira.

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

área de serviço, garagem.

02 dormitórios. bwc, sala de

estar/jantar, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de estacionamento.

3 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, BWC social, área de

festas e piscina. '

Ref: d292

Suíte, 1 dormitórios, ampla cozinha mobiliada, sala TV, sacada com churrasqueira, ampla
área de serviço, frigobar, piso laminado e excelente acabamento.

._�..,. l!F"

�.. ;;;,"",'
:r'4iIIii' .,,,,,,_,
,I" '1\':\.':'-' �

"m t;, •

- ,._
- ":'" ""';,,. >

1"
�,

"'fJ't"

_ ..
_
_;::� -: ...:�::'��

. Aceita imóvel.
'j . .'

,
. menor valor

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

sacada. sala de jantar

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

2 vagas de garagem.

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

Q1 vaga de garagem
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o Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para revender garantia de

reparo WorldCar. São os seguintes
planos: GARANTIA GOLD: R$ 449.00.
Garante até R$ 2.000.00. GARANTIA
PLUS: R$ 649.00. Garantia até R$
6.000.00. GARANT'IA pLUS: R$ 949.00.
Garantia até R$ 10.000.00. Ganho
de 10% sobre o pacote vendido.
Informações com Gilson: (47) 9935-
9307 ou com Gilceli (47) 9655-8551
ou pelo email: gilsonborba@gmail.
com

o O que você faria se batesse o seu carro

hoje?Worldcar - Essencial para quem
não tem seguro. Cerca de 80% dos
acidentes são considerados leves e
estão dentro 'dos valores das garantias
de reparo. "Inclui carros antigos. que
o seguro não cobre". Excelente para
quem tem seguro. Além de garantir
a franquia de seguro do seu veiculo.
você ainda pode economizar na
renovação do seu seguro. Garanta
seu carro ou obtenha nossa franquia
rentavel.http://www.worldcar.com.
br /gílson. Maiores informações pelo
email gilsonborba@gmail.com ou pelo
fone (47) 9935-9307.

� Fretes e mudanças p/ Jaraguá e região.
atendendo todos os dias. TeI9737-'
4789.

o Franquia de cursos profissionalizantes
seleciona professor de inglês e

_ administrativo. secretária e aux. de

limpeza. Marcar entrevista pelo fone
3Q54-1682 em horário comercial.

o Trabalho com construção. do alicerce
ao acabamento. Contato 9967-9245 /
9954-5019.

o CTI (Centro de Treinamento
Industrial) curso de soldagem no

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

sábados; Custo de R$ 690.00 em 3x
de R$230.00; Previsão para inicio dia

21/09/13.lnscrições e Informações
fone 3376-1337 ou 9600-3318.falar
com MAURO OU IVETE email

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

o CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo MIGjMAG . Carga horária
de 50hrs; Horário das 19hOOminh
às 22hOOminh. segundas e quartas
feiras; Custo de. R$ 600.00 em 3x de

R$200.00; Inscrições e Informações
fone 3376-1337 ou 9600-3318.
falar com MAURO OU IVETE email

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

-

o Precisa-se de pedreiros e serventes de

pedreiro. Interessados tratar 9967-
9245 (Tim).

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

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

o Precisa-se de Dentista comissionado
para consultório em Guaramirim. Tr:

3373-3100 -,

o Loja de produtos naturais de Jaragua
do Sul está contratando atendente.
Interessados enviar curriculum para
saboresegraos@gmail.com. Maiores
informações falar com Vivian fone

(47) 3273-0673
o 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.

o Vendo tapetes de crochê. semijoia,
panos de prato. cachecol e artesanatos
em geral. Também vendo Natura e

Avon. Contato 3370-0946 / 8845-
4693.

o Viagem Terra Santa e Turquia com
pacote especial. saída 20/10/2014.

_

Mais informações com Maria fone:
3370-0003 ou maria.pincegher@
gmail.com.

o Pintor de casas. Toldos e estruturas

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

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

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

Cidade de [araguá do Sul. Contato com

Juliano fone (47) 9176-9625
o Trabalho como acompanhante de
idosos e acamados em residências e

hospitais, à noite e fins de semana. Tel

8869�7701.
o 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

o Vende-se leitões. Telefone 9934-4300

o Vende-se 14 carrinhos térmicos p/
venda de sucos e refrigerantes em
perfeito estado de conservação. Valor
unitário R$ 600.00 ou a combinar. Tel
9206-5556.

o Vende-se bicicleta feminina de
marchas em bom estado. R$ 90.00.
3370-1064

o Vende-se filhotes de Pastor Alemão.
puros. já vacinados e desverminados.
Com 45 dias. Valor R$750.00. Tratar
3275-0009 Gilmar.

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

o 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.

o Novidades: Cadeira do papai c/
massagem. cama com massagem.
tecnologia única no Brasil. Assento

p/ carro. escritório e uso doméstico.
c/ massagem. Demonstração sem

compromisso. Tel47 9633-9465.

o 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 47
3379-5686.

o Vende-se estojo para teclado SKB

(USA) + estante para teclado Stay; tudo
por R$245.00. Te13374-0282 / 9603-
2449 Carlos ou Ane.

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

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

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

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

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

(tronco). TeI3375-1536.
o Vende-se rollmops R$8.50 o vidro. Tel
3370-1064.

COMPRA-SE

o Compra-se moto elétrica infantil. 3273-
6534 E1si

DOA-SE

o Precisa-se de doação de móveis e

utensílios para casa e roupas de bebê

(3 meses) 9708-2769 Vanessa.

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

APARTAMENTO

o Vende-se apartamento no Vila Nova.
2 dormitórios. mobiliado. 1 vaga de
garagem. R$ 168.000.00. Te19103-
7772.

o Vende-se apartamento no Amizade

(Arsepum). com 70 m2• 2 quartos.
banheiro. lavanderia. cozinha.sala,
copa. garagem. Área de festa. portão
eletrônico com senha. CRECI 11831.
Valor R$ 160.000.00. Tel47 3371-
6069 Moreira. -

o Troca-se apartamento no Amizade.
quitado e com escritura, por um
apartamento no Centro. Te13370-
5945.

-

o 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
91159126 e 9603 0218 e falar com
Sandra.

o Quarto para 'pensionista no centro.

livre de água luz e internet. Valor
R$300.00. Contato 9954-5019.

o Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. TeI9116-8781
o Vendo ou troco por casa em [araguá ou
Schroeder; ou na praia de Barril Velha
ou Piçarras. apartamento mobiliado
sob medida. 1 suíte + 2 quartos. 2
garagens. no Vila Nova. Tel 9170-9686.

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

o 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.

o Alugo apartamento novo. 2 quartos.
70m2 área privativa. sala. cozinha.
banheiro. lavanderia. ampla sacada
com churrasqueira. Rua Dom Bosco -

Vila Lalau - a 5 minutos daWeg. Valor:
R$ 700.00 + condomínio aprox. 100.00
- fone: 9929-8488 (Tim).

o Vende-se apartamento novo em

Camboríú, 2 dormitórios. 2 vagas de
garagem. sacada com churrasqueira.
CRECI.5878. Valor R$ 240.000.00.
Aceito propostas. Te19957-1216 /
8465-6600.

CASA

o Vende-se casa de alvenaria. Chico de
-

Paula. com 2 quartos. sala. cozinha.
garagem. R$ 120.nOO.00. Aceita
financiamento. TeI8412-4712.

o Vende-se casa de alvenaria na Rua
Guilherme Wegner; 720- Gravatá,
Navegantes. 600 mts da praia. Terreno
13x20 mts. 4 quartos. ibwc. Casa
mobiliada. com mesa de sinuca. R$
150.000.00. TeI3371-6069

o 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
Guaramirírn, ou troca-se por casa
ou terreno de menor valor. Aceita o

restante em dinheiro. Tel: 9634-6121.

o 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.

o Vende-se casa no Vila Lenzí, 2 casas

no mesmo terreno. terreno de 360 m2.
Valor 230 mil. 8412-4712.

CHÁCARA

o Vende-se chácara com 2 casas

e 2lagoas. no'Barro Branco em

Guaramirim. Aceita troca por casa
também. Tratar fone: 3373-6337 com

Arno.

SALA COMERCIAL

o Vende-se restaurante e pastelaria.
situado na Av. Getúlio Vargas. 470.
Centro. Ambiente climatizado. copm
clientela formada. Valor: 300.000.00.
Aceito carro na negociação (valor a

combinar). TeI3276-1238.
o Vende-se padaria 'em Schroeder. Tel
3275-0697.

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

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

o Aluga-se sala comercial de 30m2•
c/ banheiro. Perto da Câmara de
Vereadores. Valor R$ 450.00 mensal.
TeI3275-2264.

TERRENO/LOTE
o Área industrial de 8.000 m2 no
bairro Vieiras. Próprio p/ empresas
e recreativa. Totalmente plano. R$
860.000.00.9103-7772 - CRECI
23040.

o Vende-se terreno com 350 m2•
possui casa de alvenaria com 160
rrr', (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.

-o Vende-se terreno de 65.000 rrr', no
Garibaldi, próximo à Comunidade
Santa Cruz. Valor R$ 150.000.00. Tel
9944-9033.

o 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.

o Vende-se terreno no Água Verde. rua
Alfonso Nícolluci, próximo à Católica.
341m2. Comercial. Valor a combinar.
Tel: 9{i42-1720

o Vende-se terreno no Amizade. Rua
Irma Forster; Loteamento Itacolomi 2.
área de 375m2. Lindo terreno. rua sem

saída. excelente rua residencial! R$
165.000.00. Tel: 9131-0680

CHEVROLET

o Vende-se Corsa Sedan, 2003. prata,
emplacamento sendo pago. Entrada de
R$5.500.00 + 26 parcelas de 506.00.
Te18849-3145 Erolt.

PEUGEOT

o Vende-se Peugeot 206 SW. 2008.
prata. completo. único dono. chave
reserva. ótimo estado. Valor R$
18.800.00. Tratar 9102-1701.

o Vende-se um Peugeot 207 XS 1.6.
ano 2009. completo. trio elétrico.
IPVA pago. 4 pneus novos. som.

- sensor.de chuva e sensor de farol.
ar digital. Valor R$25.900.00. aceito
proposta. Tel 9170-9686.
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VOLKSWAGEN Celso na parte da manhã. Te13373-
8543.

duplo, ABS, completo, 72.000 km,
original super conservado. Valor R$
20.500,00. TeI8410-3499.

• Vende-se Gol1.0, ano 97, tratar
9924-1423. • Sandero 1.0 Authentíc, 2009, prata,

completo, R$22.700,OO. Tel. 9979-
1460 - Osnir Balsanelli.

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

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

• Polo 1.6 Hatch l-motion

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

CAMINHÃO

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

OUTROS

FIAT,
• Vende-se Siena 2001, c/ ar
condicionado. Te13373-0190 / 8855-
2072

• Audi A3 branco, 4 portas, roda liga,
ano 2002, motor 1.6 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 Viúva Negra RD 350

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

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

Roeston Balsanelli.

FORD
Aluga-se

Alugo apartamento
para temporada em

.

Balneário Camboriú,
no Centro (proximi
-dades do Calçadão)
para até 4 pessoas.
Fone: (47) 9944-4611

(Tim)

• Vende-se Ford Ka Class 2013, branco,
completo, valor R$23.000,OO. 9103-
7772.

• 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. TeI8427-5016.

• Vende-se F1000 ano 91, direção
hidráulica, 5 marchas, vermelha. Tel
3373-0190/8855-2072. • Vende-se Volvo NH12 380,

cavalo trucado, pneus novos. R$
120.000,00. TeI3370-7144.RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
duplo, valor R$20.000,OO. Falar com

• Vende-seAudi A3 1.8-aspirado,
prata, 4 portas, ano 2000, airbag

Rua. Linda Rux Mathlas, 36 • Baependl • Jaraguã do SUl'
CEP: 89256-075 - E-mail: m9_mecanlcaltda@hotmaU.com
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Vendo ou troco por terreno, Golf 1.6 Sportline
2008. Carro impecável,.manual proprietário,
chave reserva, banco em couro, ar digital,

. completo. Valor sI troca R$32.900,00. CI troca
R$35.900,00.

SERVIÇO
Pintor de casas. Toldos e estruturas metálicas,
telhas. Orçamento também no fim de semana.

8890-9854 Marcos

VENDE-SE

Vende-se fábrica de alimentos, atuando no

mercado há mais de 8 anos, temos mais de 300
clientes ativos. - Equipe de vendas; - Veículo
para entregas; - Marca·patenteada e reconhe

cida no mercado.
Valor negociável. Aceito como pagamento

veículos e imóveis. (47)9992-0476 1(47)9165-
0999 I (47)9147-9003 I (47)9734-3560 Sílvio.

TERRENO

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

(47) 9979-0403.

CRÉDITO
R$ 35.000,00-
R$ 50.0.0,00
R$ 70..0.00.,00
R$100..0.0.0.,00.
R$ 120..000.,0.0.
R$ 140.00.0.,0.0.
R$ 180..0.0.0.,0.0.
R$ 20.0..0.0.0.,0.0.
R$ 260..517,26
R$ 318.40.9,99
R$ 376.302,71
R$ 40.5.249,0.7

PARCELAS
R$ 303,82
R$ 434,0.3
R$ 607,64
R$ 70.5,56.
R$· 846,67
R$ 987,78
R$1.270.,0.0.
R$ 1.411,11"
R$1.838,0.9
R$ 2.246,56
R$ 2.655,0.2
R$ 2.859,29

SPONCHIADO
CONSÕ CIOS

GRUPO E.SPECIAL COM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213,47

M & J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

R$ 150..0.00.,0.0.
R$ 160..00.0.,0.0.
R$ 180..000.,00.
R$ 185.0.0.0.,0.0
R$ 195.00.0,00
R$ 20.5.00.0.,00.
R$ 210..0.0.0.,00.
R$ 230..0.00.,0.0.
RS 245.0.00.,0.0.
R$ 260..0.00.,0.0.
R$ 270..00.0.,0.0.

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.50.4,29
R$ 1.546,0.7
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,0.0.
R$ 1.922,14
R$ ,2.0.47,50

. R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS, TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
.

,

;

R$ 150..0.0.0.,00.
R$ 160..0.0.0.,0.0.
R$ 180..0.0.0.,00.
R$ 185.0.0.0.,00.
R$ 195.0.0.0.,0.0.
R$ 20.5.0.00,0.0.
R$ 210.0.0.0.,0.0.
R$ 230..000,0.0
R$ 245.00.0,0.0
R$ 260.000.,0.0
R$ 270..0.0.0.,0.0

R$ 1;710.,0.0.
R$ 1.824,00.
R$ 2.0.52,0.0.
R$ 2.10.9,0.0.
R$ 2.223,0.0.
R$ 2.337,0.0
R$ 2.394,0.0.
R$ 2.622,0.0.
R$ 2.793,0.0.
R$ 2.964,00.
R$ 3.0.78,0.0.
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ESP SÓ IS UM-DIA.
AS CONCESSI

'

RIAS CHEtIJ· OLEr
ESTÃO FEC DAS PREPARANDO

'

.

� UMA �o 'DITA DE VENDAS.

I Respeite os limites de velocidade.
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QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2013 VARIEDADES
OCP13

www.ocponline.com.br

Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Sílvia diz a Manfred que tem um plano para impedir a

reaproximação de Franz e Amélia, Sonan, Jampa e Tenpa se

hospedam na pensão de Conceição. Toni pede a Franz um em

prego na fábrica. Sílvia conta a Ernest que Franz deu a guarda
de Pérola para Amélia. Viktor rnostra seus quadros a Sílvia e

pede que ela guarde segredo. Arlindinho comunica às coristas

que o cabaré vai reabrir. Volpina pede umajoia a Valter. Franz
se encontra corn os monges.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Bento não acredita ern Malu. Amora manda Tábata pro

curar Giane. Giane se prepara para dar uma entrevista para
Luxury. Maurício e Malu brincam com as crianças da Toca do
Saci. Tito e Mel decidem pedir dinheiro para Charlene. Tina
e Vitinho não conseguem parar de se beijar. Amora provoca
Fabinho, que a agride na frente da vizinhança, e ela simula
urn mal estar. Perácio leva Bento às pressas para o hospital
ern que a esposa foi internada. Fabinho tenta se explicar para
Margot e Silvério. Lucinda fica atónito com o comportarnento
de Gládis. Charlene expulsa Mel e Tito da Para Sempre. Giane
descobre o plano de Amora, e Fabinho se declara para ela.
Maurício repreende Malu por tentar inocentar Fabinho.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Bruno não acredita na explicação que recebe de Pau linha.

Félix mostra as fotos que Maciel tirou de Bruno e Aline e acusa

Paloma de ser aliada de César. Lídia conta toda a história de
Natasha e as duas se abraçam comovidas. Niko pede para
Eron ir ao abrigo de menores para conhecer Jayme. Neide não
aceita o casamento de Daniel erepreende Linda por incentivá
lo. Perséfone pede para Lutero entrar com ela na igreja. Aline
mostra a casa que César comprou para ela e Mariah. Eron co

nhece Jayrne. César demite Atnio. Chega o dia do casarnento

de Perséfone e Daniel. Neide e Amadeu sentam na prirneira

Amor à vida

Perséfone realiza seu sonho e se casa com Daniel
Chegou o grande dia para Perséfone (Fabíana Karla)! Há

tempos, a enfermeira sonha com um príncipe encantado que a

faria conhecer o verdadeiro significado do amor. E esse homem
atende pelo nome de Daniel (RodrigoAndrade).Apaixonado, ele
a pediu em casamento após quase colocar tudo a perder. Ainda

fila da igreja contrariados. Patrícia e Guto dividem o altar coni
Silvia e Michel. Perséfone entra corn Lutero na igreja.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
No capítulo 63, quarta-feira, 09 de.outubro - no Café Bou

tique, Letícia se sente mal e diz que está enjoada. Clarita e To

bias se preocuparn, mas Letícia diz que deve ser apenas uma

gripe e sai pra descansar. Maria Cecnia chega ao lugar e diz

pra Tobias que ninguém notou que o cantor português Tomás
Ferraz e ele são a rnesma pessoa. A supervisora e namorada
do barista diz que apenas sua mãe, Eduarda, está cobrando o

videoclipe do Tomás. Tobias diz pra namorada que com a aju
da da Letícia, Beta e Clarita conseguirá gravar o clipe. No orfa
nato, as crianças chegam da escola e o assunto é que Mosca
está farnoso como heroi do orfanato após ter livrado o lugar do
assalto e ter enfrentado Paçoca. Mosca diz que foi urna ação
ern conjunto, rnas ninguém consegue entender isso. Todos

tarnpão o ouvido corn urn alarrne que corneça a tocar. Carrnen

aparece e desliga o alarrne.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Patrícia fica surpresa com o sumiço de Carlão. Laura se

assusta ao ver Veludo no pronto socorro. Michele se .encon

tra corn Omar e sede o ponto de Guaratiba. Vegetal e'Otavlo
conversam. Pedro e Paulo continuarn desesperados achando
que vão rnorrer. Ramiro consegue se soltar e ajuda Pedro e

Paulo. Mineral e Vegetal tentarn capturar Ramiro, Pedro e

Paulo. Picasso continua investigando Garlão. Um misterioso

fotógrafo revela foto de Carlão. Laura liga para Patrícia e diz

que Veludo está vivo. Garlão vai até a mansão dos Ascar para
tirar satisfação com Danilo e Dorotéia. Dorotéia confessa que
é a mandante da farsa. Juliano e Donana conversam sobre
Ricardo Rocha. Pedro, Paulo e Ramiro continuam fugindo de

Otávio. Ramiro beija Tónia e se esconde de Otávio. Norma
atende Veludo no pronto socorro. Picasso fica preocupado ao

receber recado misterioso. Michele e Donana continuam em

clima amistoso. Otávio e Tónia conversam. Michele é grosso
com Donana e a destrata Dorotéia e Danilo explicam o motivo
da falsa acusação para Carlão.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Narcisa pede filiação
a partido errado

A socialite Nascisa Tamborindeguy, com
planos de se enveredar pela política, confun
diu as siglas de dois partidos políticos. Pela
manhã, Narcisa filiou-se ao PSD-RJ. Meia
hora depois, e sem maiores explicações, pe
diu desfiliação do partido e, à tarde, entrou
para o PSDB. "Tenho mais simpatia pelo Aé
cio Neves e pelo Fernando Henrique Cardo
so. Daí resolvi me filiar ao PSDB", contou.

Márcio Garcia será'
pai pela quarta vez

A esposa do ator e diretor, a nutricionista
Andrea Santa Rosa, estaria grávida de mais
um irmãozinho para Pedro, de nove anos;

Nina, de oito; e Felipe, de quatro. A informa
ção foi dada por um amigo da família, que ga
rante que mais um filho não estava nos planos
do casal. "Obviamente, foi sem querer. Eles já
tinham fechado a fábrica com o nascimento
da Nina. Aí, sem querer, veio o Felipe. Agora,
tem mais esse ou essa chegando", comentou.

bem que Pê aceitou! Como todo noivo, o fisioterapeuta aguarda
ansioso pela amada no altar. E nem com a família ele pode contar
nahora de se acalmar.Afinal, a única que parece estar feliz com o

casamento é Linda (Bruna Linzmeyer). Neide (Sandra Corvelo
ni) eAmadeu (Genézio de Barros) parecem contrariados.

.�Áries

.. 20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, seu otimismo e sua fé na

vida estarão em evidência! À noi

te, unia reconciliação recebe boas

energias. Vai ser mais fácil se en

tender com quem ama. Um lance
recente tem boas chances de ser

marcado pelo bom entrosamento.

Cor: tons escuros.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Na parte da manhã, estará mais
criativo(a) e irá produzirmais se sair
da rotina. Mas não confie tanto nos

outros, pois pode ser enganado(a).
À noite, aposte no seu magnetismo
para esquentar a intimidade. Na

hora paquera, ficarámais fácil atrair

quem deseja. Cor: vinho.

��IGêmeOSIl. 21/5a20/6-Ar
,

Coloque as suas ideias em práti-
ca, pois vai ser mais fácil encontrar
soluções diferentes para lidar com
os problemas de sempre. Trabalhar
em equipe pode trazer bons resulta- .

dos.À noite, romance recente recebe
boas energias.No campo afetivo, for
taleça a relação. Cor: rosa.

Câncer
2116 a 21/7 -Água

Aproveite as novas oportunida
des deste dia. Encarar as tarefas de
umamaneira diferente pode serpro
dutivo. Se os colegas precisarem de

ajuda, não deixe de oferecer auxílio.
Ànoite, pode se interessarpor colega
de trabalho. Vai ser fácil se entender
com quem ama. Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

De manhã, procure descobrir
novas maneiras de encarar os mes

mos problemas. Você vai contar

com a sorte para se destacar.Ànoite,
explore seu charme para encantar e

envolver quem deseja. Um lance re

cente tem chances de ficar sério. A

dois, saia da rotina! Cor: branco.

� Virgem
,� 23/8 a 22/9 - Terra .

',;;: Pode aprender coisas novas com
um parente mais experiente. Apro
veite e coloque tudo o que aprender
em prática no trabalho. Você vai se
sentir em sintonia com quem ama,
mas aposte em um programa mais

caseiro. Na paquera, pode conhecer

alguém interessante. Cor: branco.

Não há sociedluiemais nobre emaíS
estável do quea dos homens unidos pela

conformidade de costumes e pela amizade, Cícero

L�Libra
� 23/9a22/1O-Ar

Você estará mais criativo(a) na
parte da manhã: trocar ideias com

colegas vai ajudar no seu desempe
nho. À noite, conquista ou recon

ciliação recebe boas energias. Uma
ficada pode virar algo mais sério.
Converse mais com seu par, pois es

tarão em sintonia. Cor: tons claros.

Escorpião
23/1Ot121/11 -Água

Anote as suas ideias pelamanhã,
pois pode encontrar boas maneiras
de ganhar dinheiro. Encarar uma si
tuação corriqueira deumnovoponto
de Vista também vai ajudar. À noite,
você vai querer segurançanos assun
tos do coração. Valorize os pontos
em comum corri o par. Cor: laranja.

e �;t!����F090
Podem surgir coisas novas neste

dia e você deve aproveitar cada opor
tunidade. À noite, vai ser fácil se en
tender com todos. Encontro ou pa

quera recebe boas energias: use seu

jeito descontraido e bem-humorado

para se aproximar. Romance prote
gido pelos astros. Cor: laranja.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Aproveite para atualizar seus

conhecimentos, mas não comente

sobre isso com ninguém. Cuidado
com gente falsa.Ànoite, você e o seu

par estarão em sintonia, mas evite

demonstrações de ciúme. Se estiver
a fim de alguém, vejabem com quem
está se envolvendo. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Aproveite a manhã para apren
der mais sobre algum assunto, pois
isso pode fazer toda a diferença no

trabalho. Se precisar de conselhos,
peça a um amigo experiente. Que tal
usar todo o seu charme na paquera?
No romance, a sintonia com quem
ama vai crescer. Cor: vermelho.

�Péixes
� 19/2a19/3- Terra

Aproveite para falar -sobre as

suas ideias emostrar novas soluções
no trabalho. Você pode melhorar a
sua imagem. À noite, um lance re

cente pode ficarmais sério. Pode se

interessar por alguém muito popu
lar. No amor, invista no que vocês
têm em comum. Cor: laranja.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

É criada a

Microrregião do

Vale. do Itapocu
O GovernadorAntônio Carlos Konder Reis

.criou em quatro de outubro de 1978, através do
decreto n? 5857 a 190Microrregião do Estado
de Santa Catarina, com sede em Jaraguá do
Sul, denominada de Região do Vale do Itapocu.
AMicrorregião é composta dos seguintes
municípios, desmembradas da Região Nordeste
de Santa Catarina: Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder. A assinatura do decreto foi no Salão
Nobre da Comarca de Jaraguá, contando com
a presença de inúmeras autoridades locais e

regionais. AMicrorregião do Vale do Itapocu
. contava em 1978 com uma população de 81.112'

habitantes, 6677 estabelecimentos rurais, 196
indústrias e arrecadação do ICM em tomo de
82 milhões de cruzeiros.

Jornal Correio do Povo, 7 de outubro de 1978

Produtoresmodelo de
Jaraguá são selecionados
para Prêmio Nacional
o governo Federal havia instituído o

prêmio Produtividade Rural, e em outubro de

1981, pela primeira vez foram selecionados

representantes de Jaraguá para concorrer
no Estado. AComissão formada por
representantes da ACARESC, Sindicato Rural,
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do
Brasil e CooperativaMista Itajara escolheu
os seguintes produtores rurais: Eurides
Silveira (Ribeirão Grande do Norte), Arnoldo
Gruetzmacher (Três Rios do Sul), Paulo Lenz

" (Garibaldi) e Hugo Hertel (Santa Luzia). Esses
produtores cultivavam arroz e milho e criavam

gado leiteiro e frango de corte.

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

RIFLETTERE ED AGIRE

Vittorio Romanelli

Vittorio Romanelli, o 1º da direita para a esquerda,
com Pietro Grasso, ex-Procuratore Generale Antimafia

ed ora Presidente dei Senato della Repubblica

Non passa settimana che leggo
avvenute tragedie nelMarMediter
raneo tra l� coste deI Nord Africa ,

quelle della Sicilia e isole limitrofe,
principalmente Lampedusa dove
esiste un campo d'accoglienza.

Quest'ultima settimana le noti
zie mi fanno rabbrividire, pensare,
riflettere .

Davanti alie coste di Sampieri
nel Ragusano, i cittadini si sono
incontrati con un'atroce, assurdo,
impensabile dramma.

Scafisti clandestini, hanno but
tato a mare varie persone che fug
gendo a guerre, persecuzioni, gas
tossici, fame,miseria,
incertezza,sfidano
ogni ostacolo per

raggiungere una

meta piú sicura os

sia l'Europa. l'Italia
é il Paese geografi
camente piú vicino

perció meta obbliga
ta. Tredici persone
sono state pugnalate
a morte da questi
trasportatori-scafisti
senza pietá. Le sal
me adagiate sulla

spiaggia ricoperte da un lenzuolo.
Altri cadaveri ancora in mare.

Subito dopo un'altra piú tragi
ca notizia. Lampedusa si risveglia
con il suono d' immane disastro.
Un barcone con oltre 450 perso
ne, affonda prima di raggiungere
la costa. Sono profughi che voleva
no raggiungere un spicchio di spe-

.

ranza, un'alito di vita ed hanno tro
vato orrenda morte, dopo essere

fuggiti con grande sforzo da Eritrea
e Somalia. 1oro che solo sono RIC
CHI di MISERIA,debbono pagare
grosse cifre a questi trasportatori
clandestini grosse cifre, per arriva
re poi a rincorrere laMORTE!

Queste vecchie, pericolose
carrette del mare, senza nessun

controllo da parte d'autoritá, tras
portano peggio che animali questi
nostri Fratelli che cercano PACE
e LAVORO. A bordo scoppia
un'incendio, 155 riescono salire a

bordo dei soccorsi, molti i pescato
ri, subito arrivati. 111 corpi vengo
no incontrati , altri molti altri, an
cora dispersi tra il relitto affondato.

Le bare, senza nome, solo un

numero d'identificazione, alline
ate nell'hangar dell'aeroporto di

Lampedusa sono un monito, un
campannello d'allarme per tutta
l'Umanitá.

Questo é successo pochi gior
ni dopo che Papa Francesco, che
fin.dall'inizio del Suo pontificato,
ha capito la gravita del problema,
si é sensibilizzato, senza indugi e
PompaMagna ed ha visitato Lam-

pedusa.
Esiste l'altra faccia della meda

glia, la dichiarazione di un'esaltato,
pericoloso personaggio di nome

Bossi .chíamato " EL SENATIJR",
fondatore di un partito che fa ac

capponare la pelle a chi conosce

l'emigrazione italiana nelMondo,
La

" LEGA" é prosperata prin
cipalmente in 10mbardia eVeneto,
comemilanese chiedo SCUSA emi

vergogno.
Autore della legge

" BOSSI

FINI", non esprime una parola
di cordoglio, dichiara che l'Italia
non puó diventare la portaaerei
che accoglie i clandestini di tutto
il mondo. II confrontare l'Italia ad
una portaaerei mi ricorda un'altro
nostro concittadino che ha sulla
coscienza centinaia di migliaia di
morti per la Sua mania di grande
zza: BenitoMussolini!

Quel Duce che poi fugge, pieno

di paura travestito da tedesco, di
chiaró che l'Italia non necessitava

di Portaaeree, lei stessa é una por
taarei. Cosí soffrí la nostra flotta!

Bossi afferma che la Sua legge
permetté l'entrata in Italia solo a

chi ha regolare contratto di lavoro!
Senza commenti.

II mio continuo contatto con

l'Italia mi permette vederla con

lente d'ingrandimento, purtroppo
lamaggioranza dei cittadini ,anche
se non concorda con tante idiozie
e pericolose strade, non s'impegna
in prima persona, non esiste una

corrente forte che dia vitalitá al
Paese. In questi ul

% timi giorni s'é alzata

� una voce ferma in

Q sintonia con quella
eccelsa deI Presiden
te della Repubblica
Giorgio Napolitano,
ossiaEnrico Letta.

Ha salvato l'Italia
dal baratro.

Noi dall'estero
dobbiamo far sentire
la nostra voce, é pos
sibile creare, anche
via Internet una forza

sana che faccia aprire gli occhi, dare
una frustata di creativitá, riflessione
agli italiani residenti in Patria.

Se c'uniamo, giustamente,
nello sport, quando gioca la Nazio
nale, perché non farlo nella Cultu
ra, nellaVita Diaria!

Le vafie Associazioni che rap
presentano cittá e regioni d'Italia
dovrebbero mantenere la loro

identitá, una grande ricchezza, ma
avere volontá e visione RISORGI

MENTALE, unendosi in un pro

getto comune .

l'Associazione per
l'Intersambio Culturale Italia
Brasile Anita e Giuseppe Garibaldi
,con sede a Rio de Janeiro, potreb
be essere il contenitore ideale.

Non rappresenta un territorio,
ma Cultura, in nome di due figure
internazionali come la catarinense
Anita ed il nizzardo Garibaldi.

Specchiamoci in loro!

Cada semana encontramos uma notícia trágica, a
morte depessoas quefogem da guerra da Síria, daEritrea
eSomália, chegam até a Líbia,paqam um alto custopara
serem transportados em condições'subumanas até as
costasmeridionais da Itália.As tragédias são tão comuns
que quase não são comentadas. Esta grandefigura, ou seja,
Papa Francisco,já visitou a Ilha de Lampedusa a mais

meridional da Itália, onde existe um centro de acolhimento
dos clandestinos. Nestes dias doiS'fato5 detJemifilter refletil"

todos nós. Os marinheiros de uma lancha com clandestinos,
parafugir a "Guarda Costeira", os apunhalam jogam no

mar nafrenie de umapraia. Dias depois outra embarcação
afunda e 155 são salvospelospescadores e guarda costeira.
Centenas de cadáveres aparecem, outros estão ainda no

barco. Precisamos refletir. Umpolítico Italiano, durante o
Governo Berlusconifez uma lei anti-clandestinos a BOSSI
FINI e agora comcrueldade e desumano teor afirma:
SOMENIEQUEMTEMCONTRATODE TRABALHO
PODEENTRARNA ITÁLIA!SEMCOMENTÁRIO. Nós que
vivemos no exteriorpodemos nos unir a Papa Francisco!
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Parque.à espera do público
COMEÇA AMANHÃ Quatro pavilhões de bailes e 20 estandes

de tiros recebem os ajustes finais para a maior festa da região

Natália Trentini

A manhã os portões do

Í\.Parque de Eventos
abrem para o início da 25a
Schützenfest. A estrutura

está praticamente pronta
para receber o público nos

11 dias de festa. A expec
tativa é que 80 mil pessoas
passem pelo local.

Os quatro pavilhões e

tendas serão decorados
com fitas nas cores da ban
deira da Alemanha, flores,
festão verde e ornamentos

prateados. "Este ano não
usamos tecido, por orienta
ção dos Bombeiros Volun
tários. O verde e as flores
são tradicionais da decora

ção germânica, mas coloca
mos detalhes na cor prata
em referência ao aniver
sário da festa", destacou o

coordenador de decoração,
Paulo Cesar da Silva.

Houve ampliação na

estrutura de tiros, prática
típica das sociedades cul

turais, que ganha destaque
nesta edição. Namodalida
de carabina de ar chumbi

nho, de 12 estandes passa
ram para 20, e também foi
incluído o tiro silhueta.

A estrutura para alimen

tação e feira de artesanato

já está pronta para receber
os comerciantes. Desde

segunda-feira, ErwinWelsh

Filho, 60 anos, começou a

trazer os equipamentos de
Blunienau para preparar
uma variedade de lanches
durante a festa.

"Essa é a primeira vez

em Jaraguá do Sul para a

Schützenfest, mas'trabalha
mos em eventos há 23 anos.
Nosso carro chefe é o 'x
alemão' e estamos com uma

boa expectativa de venda,
a festa promete", comen-

Na rota das festas de outubro
A rotatividade de tu

ristas dentro de Jaraguá
do Sul durante a Schüt
zenfest ainda é pequena.
Apesar de atrair pessoas
de outras regiões, a festa

permanece com caracte

rística familiar. "É uma

das questões que estamos

querendo fomentar", de
clarou o presidente do Co
mitê Central Organizador,
Marcelo Prochnow.

Entre os comerciantes,
a proprietária de uma loja
de trajes típicos, Miriam
Voltolini, sente falta do

clima festivo dentro da
cidade. "Se perdeu· um
pouco a tradição dos tra

jes. Tenho muita saída na

loja, mas a maioria é para
outras festas típicas, como
a Oktoberfest", comentou.

Segundo o diretor de tu
rismo, Fenísio Pires Júnior,
a estratégia é inserir a Festa
doAtirador comomais uma

opção para os turistas.
J

"A
Schützenfest ainda não é
motivo direto de turismo.
Estamos colocando em evi
dência a festa como parte
das opções", avaliou.

tou. O principal produto do
comerciante é um lanche
tradicional nas festas ger
mânicas, que inclui pernil,
frango, calabresa, bacon,
salsichão e o hambúrguer.

A aposta no movimen
to também é grande para
os comerciantes Moacir

Possamai, ,41, e Edemir
Gomes, '50. Com dois es

paços alugados preparar a

típica batata recheada, eles
esperam vender até 15 mil
unidades. "Estamos com

estrutura para dar bastante

agilidade e com uma gama
de sabores, além do tradi

cional", disse Gomes.
Os pontos de comercia

lização de chope foram dis
tribuídos nos pavilhões e

ainda haverá o espaço Bier

garten, com opções dife
renciadas da bebida. Uma
novidade é a comercializa

ção do chope sem álcool.
,

DE FORA Erwin vem de
Blumenau para preparar
lanches durante a festa

FOTOS LÚCIO SASSI

PREVENÇÃO Por motivos de segurança não foram usados tecidos na decoração
.

-

Comércio e serviços dentro do clima festivo'
Alguns pontos comer

ciais no município também
devem entrar no clima de
Schützenfest nos próximos
dias. A ideia, foi discutida
com o setor de Turismo e

dentro dos núcleos da As

sociação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul

(Acijs). Decoração em estilo

germânico, pratos típicos e

promoções ligadas à festa
são algumas opções.

''Nos últimos anos não
foi muito investido nisso,
queremos contribuir com

a festa, até para motivar

quem está na cidade a par
ticipar. Muitos hóspedes
do hotel às vezes nem sabe

que existe esse evento",
analisou a proprietária do
Hotel Itajara, Vera Lúcia
Wilhem. A movimentação
turística em todo o esta

do gerada pelas festas de
outubro traz um número

grande de pessoas para os

hotéis de Jaraguá. Cidades
como Joinville, Blumenau
e Balneário Camboriú, que
segundo Vera são normal
mente escolhidas por tu
ristas de outros Estados,
não consegue acomodar e

gera uma demanda para
cidades menores.

"Temos discutido como

desenvolver o setor de tu

rismo de forma geral. A

demanda hoteleira na

cidade é ligada ao setor

de negócio, pela caracte

rística industrial. Esta

mos em um momento de
união do setor público e

privado para desenvolver

ações", disse Vera.
Os 17 restaurantes do

núcleo de gastronomia
também foram motivados
a divulgar a festa. "Quere
mos lembrar a Schützenfest
nos estabelecimentos. Não
sabemos quantos vão parti
ciparporquealguns estabele
cimentos no centro também
devem entrar no clima", c0-
mentou o ecônomo do Res

'taurante�eg,Jor,geV1ell1L

PolíciaMilitar com fiscalização padrão
A Polícia Militar não

pretende realizar blitz

específica para fiscalizar
os motoristas que vão
à Schützenfest. O chefe
de comunicação do 140
Batalhão, capitão Aires,
Pilonetto, disse que não
haverá força tarefa nas

próximas semanas. "Es

peramos que as pessoas
tenham consciência, que
mesmo em período fes

tivo, .

a- responsabilidade
deve ser amesma", disse.

Porém, a fiscalização
no trânsito será reforça
da com a chegada de um

novo bafômetro. O apare
lho que determina a con-
centração de bebida alcoó
lica em uma pessoa chega
hoje em Jaraguá do Sul. O
investimento foi de recur

sos do convênio de trânsi

to, entre Prefeitura, Polícia
Civil e Militar.
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Alunos soldados
• • • ,..,

InICIam preparaçao
FORMAÇÃO
Policiais vão passar
oito meses em

curso.de formação.
A tendência é que
atuem na região

Débora Remor

Uma turma de 31 alunos

começou as aulas para
formação de soldados, esta
semana, em Jaraguá do
Sul. Os policiais vão passar
por oito meses de curso,
com formação nas áreas de
direitos humanos, sociolo
gia, defesa pessoal, direito
penal, técnicas de policia
mento ostensivo. O coman

dante do 140 Batalhão da

PM, tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira,
acredita que todos perma

neçam na região após a for
matura, prevista para maio
de 2014. "Esperamos que
todos sejam incorporados e

permaneçam no 140 BPM",
disse Gonçalves.

Inicialmente, das mil

vagas abertas no Estado,
apenas' 800 candidatos
estavam aptos ao final da
primeira fase de seleção.
Por isso, o número de ins-

AULAS Qualificação começou na segunda-feira. Formatura está prevista para maio

critos enviados a Jaraguá
do Sul baixou de 60 para 31
- quatro são mulheres. Um
dos coordenadores do cur

so, o tenente Antônio Ben

da da Rocha se mostrou

surpreso com o alto nível

de qualificação dos novos

soldados. Cerca de oito alu
nos tem formação superior
emDireito, outros nove em
Educação Física e três são

formados em Tecnologia
da Informação.

A grade curricular é pa
drão para todo o Estado,
mas em Jaraguá do Sul os

alunos. recebem tarefas
extras. "Incrementamos a

formação com atividades
extracurriculares e este é

um dos grandes diferen

ciais da nossa região", dis
se o comandante, citando
exercícios de acuidade vi

sual noturna e aquáticos,
com treinamento na praia
de BarraVelha.

No perfil dos soldados,
70% são catarinenses e a

maioria é da região Norte

do Estado. Três vieram de

Goiás, um do Rio de Janei

ro e outro da Bahia. A falta

VlIaLenzi

Menina sofre tentantiva de estupro
Uma menina de dez

anos, quemora com os avós
na Rua Irmão Leandro, no
Bairro Vila Lenzi, acordou
assustada na manhã de

segunda-feira, quando um

homem invadiu o quarto
dela e teria tentado estuprá-

la.Avítima contou àPM que
ele tentou asfixiá-la e deixou
marcas no pescoço dameni
na. Mesmo assim ela conse-

.

guiu gritar e pedir socorro,
o que espantou o crimino
so. Ele fugiu pela janela do

quarto, deixando o tênis, um

de efetivo ainda é uma das
maiores preocupações, já
que desde o início do ano

cerca de dez policiais entra
ram com pedido de "apo
sentadoria", a chamada
reserva remunerada.

O número de policiais
militares em serviço atu-·

almente é menor do que o

efetivo de dez anos atrás,
lamentou o. comandante.

De acordo com levanta
mento da Secretaria de Se

gurança Pública, a PM ga
nhou 1.568 novos policiais
desde zou.

Facadas
Mulher é
agredidacapacete e amotocicleta, que

foram apreendidos e estão

sendo avaliados pela equipe Uma mulher de 44

da Delegacia de Proteção à anos teria sido agredida a

Criança. Segundo a delegada facadas pelo ex-marido na

Milena de Fátima Rosa, a ví- _

noite de segunda-feira, no
tima e os avós serão ouvidos Bairro Centenário, em Ja

nos próximos dias. raguá do Sul. Ela contou a

Polícia Militar que ao che
gar em casa, por volta da

meia noite, encontrou o

homem escondido no ba
nheiro. Ela tinha cortes no

pulso esquerdo, quando
foi socorrida pelos Bom

beiros Voluntários. O sus

peito fugiu do local e não

foi encontrado pela PM.

G"'..a......,.�.;...;1iri
'UGA a.a.&au:, .......&.

Carga de madeira cai sobre ciclista
Um ciclista de 64 anos

ficou gravemente ferido

após ser atingido pela carga
de madeira, conduzida pelo
cunhado na SC-108, em

Guaramirim, na manhã de

ontem. A carreta levava sar
rafos demadeira, que teriam
se soltado ebatido nas costas
do idoso, que trafegava pelo
acostamento, por volta das
ioh, O condutor, de 50 anos,

contou que perdeu o controle
do veículo, que estaria com

excesso de peso. A vítima foi

socorrida pelos Bombeiros
Voluntárias com suspeita de
fratura no crânio e nabacia.

Crack

Suspeita de tráfico é presa
Foi encaminhada ao

Presídio Regional de Jara

guá do Sul a mulher de 48
anos acusada de tráfico de

entorpecentes, por volta

das 21h40 de segunda-fei
ra. Ela foi flagrada venden
do crack a dois usuários, de
32 e 33 anos, no Centro de

Jaraguá do Sul, e em abor

dagem a Polícia Militar lo
calizou uma pedra da droga
com 11 gramas. A equipe do
canil da PM encontrou ain

da outra pedra, nos fundos
do mercado público, local
onde ela guardaria a droga,
segundo testemunhas.

Na residência da sus

peita, foram encontrados

objetos corno Playstation,
quatro celulares, dois apa
relhos de DVD, uma câ
mera fotográfica, um apa
relho de som automotivo

e
_ relógios de pulso, que

a PM acredita terem sido
trocados por droga, o que

poderia configurar crime
de receptação de produ
tos furtados. A mulher vai

responder por tráfico de

drogas, considerado cri
me hediondo no Brasil e

cuja pena varia de cinco a

15 anos de prisão.

Corupá
Homem ameaça com facão

Um homem de 23 anos

foi detido pela Polícia Mi

litar depois de ameaçar a

ex-mulher e um vizinho

dela, na Rua João Tozini,
em Corupá, na noite de

ontem. As vítimas teriam

registrado, na semana

passada, uma queixa con

tra o homem, acusando-o
de abuso 'sexual de duas

crianças, de cinco e 12

anos. O suspeito teria ido
até a residência da ex-

mulher, de 35 anos, para
tirar satisfações sobre a

acusação, mas fugiu quan
do a PM foi acionada. Os

policiais encontraram o

homem no pátio de um

posto, porvolta das 21h. No
momento da abordagem, o
suspeito ainda ameaçou os

militares com um facão de
cerca de 40 cm de lâmina.
Ele foi encaminhado a de

legacia acusado de amea

ça e resistência à prisão.

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do MWlicípio eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARTINEI1l PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônímoConean= 188, Telefone: 47-33721494Horário de Funcionamento: 9hàs 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo

relacionados, ficando os devedores intimados a partir d"'publicação deste edital a os aceitar ou pa

gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém 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: 48509 Sacado:ADEllNOTRlBF5S CPF: 478.293.709-15 Endereço: EstradaRibeirãoGusta
vo, OI n"OI, RIBEIRÃO CAMPINAS, 00000-000, MassarandubaCedente: OPlONAMECANICAVOSS &

WEISSUVA-MECNPJ:73.379.794/000I-IONúmerodoTítulo:671.32B/IEspécie:DuplicatadeVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDA GUARAMlRlM DataVenci

mento: 26/09/2013 Valor. 557,50 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu-
ção: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 4B342 Sacado: CARlDSMANOELPINHElRO CPF: 053.094.909-14 Endereço: RuaAntoitio
Silveira de Almeida, n" I. centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FlNANQA
MENIDS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4305279631 Espécie: Nota Promissória

Apresentante: PORTALDE DOCUMEN1DS SA DataVencimento: 12101/2012 Valor. 26.830,76 liqui
dação após a intimação:R$ 12,25,Diligência:R$ 24,50,Condução:R$ 5,00. Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48466 Sacado: CO�ES E COMERCIO NEVE UVA ME CNPJ: 12.072.870/0001-55

Endereço: Rua Adernar Fontanelli n" 435, Amizade 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERA

TIVA DE CRÉDfID DE UVRE ADMISSÃo DE ASSOCIADOS DE GUARAMlRlM - CREVlSC CNPJ:
10.143.743/0001-74 Número do Título: 1/0001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresent;mte:!iANCODOBRASILSA-AGENDAGUARAMlRlMDataVencimento:27/09/2013 Valor.

417,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00. Edital: R$ 22.25

Protocolo: 48490 Sacado: LUANARAQUELVlElRA.PRADO - ME CNPJ: 17.788.520/0001-03 Endereço:
RVICIDR BRAMORSKI, 530 SL 02, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BBANCO EQUlP
UVAME CNPJ: 06.952.176/opDl-20 Número doTítulo: 551/1-5 Espécie: DuplicatadeVendaMercantil
por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 23/09/2013 Valor. 357,50 Liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48493 Endereço: R VICIDR BRAMORSKI, 530 SL 02, centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: RIO BRANCO EQUlP UVA ME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título: 360/4-4 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento:

. 23/09/2013 Valor. 1.744,85 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
18,95, Edital: R$ 22,25
)..-----------------------------------------------------_---------------------------------------------------------------

Protocolo: 48340 Sacado: PL CONSUllDRlAUVA CNPJ: 09.365.132/0001-91 Endereço: RUA lRlNEU
Y.VElGA 128, CENlRO, 89270-000, Guaramirim Cedente: DAG MANlIT EM SISIEMAS lNF UVA

CNPJ: 11.582.352/0001-19 Número do Título: 146GB Espécie: FS Apresentante: Banco ltaú SA Data

Vencimento: 20/09/2013 Valor. 347,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, .

Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48472 Sacado:VAIDERES DARIO CPF: 475.388_589-00 Endereço: II DE NOVEMBRO n"

S/N, CENlRO, 89108-000, Massaranduba Cedente: JFANCE BORGA - ME CNPJ: 14.998.2;14/0001-49
Número doTítulo: 00032/03Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimento: 25/09/2013 Valor: 119,00 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 09 de outubro de 2013.

ANAAUCEMARTINEUlPESSOA, TabeliãDesignada
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Leãoem ata
comoB C e

se·complica
CLASSIFICAÇÃO Agora, equipe precisa vencer o Internacional no domingo

Em jogo truncado, o Sport
Club Jaraguá empatou em

1 a 1 com o Blumenau, concor
rente direto ao título do Cam

peonato Catarinense da Divisão
de Acesso, na noite de ontem,
no Estádio JoãoMarcatto. O gol
do time jaraguaense foi marca
do pelo atacante Eric, enquanto
Negreiros anotou para os blu

menauenses, em partida válida
pela terceira rodada do returno
da competição.

Com o resultado, o Leão do
Vale ocupa a quarta posição na
tabela de classificação com qua
tro pontos. Porém, com umjogo
a menos que os demais adver

sários, em virtude do confron

to adiado contra o Navegantes
pela primeira rodada.

"Era um confronto direto,
\

é obvio que a vitória seria me-

lhor. Mas o Blumenau é uma

equipe qualificada e já tinha fa
lado antes da partida que o time
deles émelhor do que o Inter de

Lages. O resultado de hoje não
era o esperado, mas foi um pla
car justo pelo que as duas equi
pes apresentaram e criaram

durante os 90 minutos", disse o

técnico Mozart Batista.
"Eram adversários que se

equivalem. Assim como o Inter,
que são as três equipes que bri
gam pelo título. O nosso time
foi valente em buscar o resul

tado, mas sabemos que preci
samos melhorar e se impor um
pouco mais no início do jogo,
principalmente pela qualidade
da nossa equipe", destacou o

goleiro Darci.
Na próxima rodada, o Jara

guá enfrenta outro concorrente

direto ao acesso, o Internacio

nal de Lages, que foi o campeão
do turno e já está com uma vaga

garantida na decisão.
"O campeonato está aberto.

Não conseguimos a vitória con
tra o Blumenau e agora vamos
ter que vencer o Inter. Temos

que entrar mais tranquilo nes

ta partida para conquistar estes
três pontos, que serão funda

mentais", avaliou o zagueiro e

capitão Ricardo.
A partida acontece no próxi

mo domingo (13), às 15h30, no
Estádio João Marcatto.

Leão do Vale saiu atrás

no marcador, mas
mostrou forças para
buscar o empate através
do atacante Eric.

HENRIQUE PORTOLAVANTE!

NA REDE Promovido a capitão da equipei Duda abrlu!o plaoar para alAIi>J na noite de ontem

OCPI?
www.ocponline.com.br

HENRlQUE PORTDIAVANTEl

MAIS UM Atacante Eric deixou sua marca mais uma vez no

Catarinense. Agora, atacante soma oito tentos na competição

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 3"RODADA

6/10
Barra-BC o x 2 Pinheiros

Oeste 4 x O NEC

Blumenau 1 2 7

Inter de Lages 4 1 1 O 9
5° Jaraguá

.

4 1 :I.? O 5

6° Maga O O O 1 O

7° NEC O O O 1 O

B" Barra-BC O O O a 1
9' Curltibanos O

.

O O 2 O

8/10
Jaraguá 1 x 1 Blumenau

4/11
15h30 - Curitibanos x Maga

-4 0,0%
..s 0,0%
-100.0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Divisão Especial
AD Jaraguá vence o Tubarão e faz
a final do turno contra o Joinville

Após a dolorosa elimina

ção para o Corinthians, na Liga
Futsal, a AD Jaraguá (CSMj
Pré-Fabricar jMannesjFME)
deixou o abatimento de lado e

ontem garantiu uma vaga na fi

nal do turno do Catarinense.

Jogando diante de seu tor

cedor, naArena Jaraguá, o time
comandado por João Carlos

Barbosa, .o Banana, venceu o

Tubarão, por 3 a 2, com gols de
Duda e Hugo (2X). Com isto, a
ADJ avançou para a decisão da

fase, já que empatou na partida
de ida por 2 a 2, fora de casa.

Na final, a ADJ enfrenta o

seu maior rival, a KronajJoin-

ville, que eliminou aAD Hering,
de Blumenau, na outra semifi
nal. Foram duas vitórias, sendo
uma por 5 a 1 e outra por 5 a 4.

A Federação Catarinense de
Futebol de Salão ainda não defi
niu as datas e horários dos con

frontos, mas certo mesmo é que
a primeira partida acontece em

Jaraguá do Sul e a segunda em

Joinville, já que a Krona teve

melhor campanha durante esta

fase inicial da competição.
O campeão do turno garante

uma vaga na semifinal do Cam

peonato Cataririense, contra o

segundo melhor colocado no

índice técnico.
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CRESCIMENTO Neste ano, 180 competidores participaram da competição realizada no Parque Malwee, número recorde para o evento

Organização festeja O

sucesso do triathlon
"

DIVULGAÇÃO Parque Malwee agrada os competidores, despertando o

interesse pela modalidade em Jaraguá do Sul, que deve receber mais provas

Lucas Pavin elogiado pelos participantes, o
ParqueMalwee.

"A repercussão do evento

foi muito boa, porque tivemos

o apoio da empresa Malwee. A

estrutura do parque é excelente

para as provas, que contaram
.

com um recorde no número de
inscritos. Além disso, o pessoal
elogiou a organização. Agora,
temos a intenção de divulgar
mais a modalidade no municí

pio e realizar novos eventos",
disse o organizador local da

A terceira edição da Copa
.fiMalwee de Triathlon, que
também foi válida como a quin
ta etapa do Campeonato Cata

rinense da modalidade, foi um
sucesso na opinião de seus or

ganizadores. Com a participa
ção de 180 atletas, um recorde

de inscritos na prova, o evento

aconteceu no último sábado

(5) em um lugar propício para
a prática do esporte e muito

prova, Jonathan Mandalho.
As categorias foram divi

didas por faixa etária, entre

amadores e atletas de elite .

Estes tiveram que percorrer
uma maratona de 1,5 km de

natação, 40 km de ciclismo (na
Rua João Januário Ayroso),
além de 10 km de corrida. Em

jogo, uma premiação de R$ 4
mil para os cinco primeiros co

locados, nos, dois naipes.
No feminino, a vencedora foi

Gisele Bertucci,' da equipe AI-

. TRIjCPH, de Balneário Cambo

riú, com o tempo de 2:14.02,. Foi

seguida por Julia Kruger Roma
riz e Ana Lídia dos Santos Borba

Já no masculino, o campeão
foi Luiz Francisco de PaivaNeto,
da TRIAL, também de Balneá
rio Camboriú, com a marca de

1:55.52. Atrás dele vieram Ma

theus Ghiggi dos Santos e Fran

cisco Luiz Viana Neto.
A competição que foi pro

movida pela Federação de
Triathlon de Santa Catarina

(Fetrisc), recebendo atletas de
diversos municípios catarinen
ses e de outros Estados, como
Paraná e São Paulo.

Futsal

Atlético Júnior
A equipe de futsal sub-8 do

Atlético Jaraguá conquistou, de
forma invicta, 'o título do Cir-

. cuito Catarinense. A fase final

foi realizada no último sábado

(5), em Taió, reunindo os cam

peões das vinte etapas reali
zadas. Na decisão, os jaragua
enses superaram a equipe da

Condor, de São Bento do Sul,
por 12 a 1. Rick Gonçalves foi o
artilheiro da fase, com 14 gols.

Seniores

Jogos semifinais
o Campeonato Regional

de Futebol Sênior chegou em

sua fase decisiva. No último

sábado (5), foram realizado

os jogos de ida da semifinal,
no campo do Cruz de Malta.

Primeiro, Guarany e Jukarj
Nei Automóveis ficaram no

empate em 1 a.i. Na sequên
cia, o FixsuljGalácticos bateu
a BelmecjOlicar por 3 a 2. Os

jogos da volta acontecem no

próximo dia 12, naVila Lalau.

Guaramirim

Futebol Sete
Assim como Jaraguá do

Sul, Guaramirim também está
realizando o seu Campeonato
Sênior, mas de futebol Sete.

No fim de semana, foi realiza
da a segunda rodada da dispu
ta. Confira os resultados: Beira
Rio 3X1 Móveis Jacu Açu, Real
Player oxo Misto, Jaguar' 1X1
Barcelona e Arco lris 1X1 Dal

ri Auto Peças. A competição
prossegue no próximo sábado

(12), com mais quatro jogos.

Taça Brasil

Sub-I7 vai bem
O futsal sub-rz masculi

no de Jaraguá do Sul segue
em grande campanha na Taça
Brasil de Clubes, que acontece

em Brasília (DF). Os coman

dados de Augustinho Ferrari

venceram as equipes Panamá

e Brusque. Este último, quefoi o tar com doze equipes, sendo que (4 a o) e Porto da Folha (3 a 2).
vice-campeão da Segunda Divi- o Joinville só ingressa na terceira Ontem, folgaram. Hoje voltam .

são, será o adversário doMoleque etapa, por ser a única equipe que à quadra para encarar o Círcu-
Travesso na estreia, no próximo já possui calendário nacional, in- lo Militar de Teresina, às 17h,
dia 16, fora de casa. Com as mu- tegrando atualmente a Série B do valendo uma vaga na segunda
danças, a.Copiuha.passarão a. con.�: : : :Campeonato.Brasileiro.. - _ � _ �� , fase.dadísputa.... j

Copa se

Mudanças na competição afetam o grupo do Juventus

Com as desistências das equi
pes do Atlético de Ibirama, do

Concórdia, do XV de lndaial e do
Hercílio Luz, além da entrada de

Brusque eAtlético Tubarão, a Fe
deração Catarinense de Futebol

(FCF) alterou a tabela da Copa
Santa Catarina. Antes divididos
em quatro grupos; agora os times
estão espalhados em três chaves.
O Juventus se encontra na B,
juntamente com Metropolitano
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ALEXANDREVlDAlJFIA IMAGEM

NO BOLSO Ex-treinador terá que devolver dois salários por romper contrato com o Fia

F � engo

Mano Menezes é 'obrigado' a pagarmulta
o técnicoManoMenezes

e o Flamengo voltaram a se

falar nesta semana, mesmo

que por meio de urn inter
mediário. Quase 20 dias

após o pedido de demissão
do treinador, o agente Car
los Leite, representante de

Mano, se encontrou com o

vice de futebol rubro-negro,
Wallim Vasconcelllos, para
acertar o pagamento da
multa rescisória. Carlos Lei
te foi informado de que o co
mandante vaimesmo ter de

pagar integralmente o valor

R$ 1,1milhão ao clube cario

ca, sem direito a parcelar o
montante.

Acláusula constano con
trato do técnico, antes com

duração até o fim de 2014.
Em caso de rescisão unilate

ral, a parte responsável teria
de arcar com o equivalente
a dois meses de salários do

treinador, o que leva o va

lor a cerca de R$ 1,1 milhão.
Wallinl Vasconcellos não
teve contato com o técnico
além da mensagem enviada

porMano urn dia após a sua

saída do clube.
Entre a diretoria rubro

negra,' a irritação com o

treinador ainda é grande e

em reuniões internas a c0-

brança da multa sempre foi

exigida pela cúpula do clube.
O Conselho Diretor consi
dera ter feito grande esforço
financeiro para contratar o

ex-comandante da Seleção
Brasileira e planejar o proje
to para a próxima tempora
da, o que foi por água abaixo
com o pedido de demissão

, surpreendente.

Corinthians

Lesionado
O atacante PaoloGuerre

ro, com urna fratura no pé
direito, foi cortado da Se

leção do Peru, que enfrenta
a Argentina na sexta-feira,
e deve ser desfalque para
o Corinthians pelas próxi
mas seis semanas, segun
do informação do jornal
'o Estado de S. Paulo'. Se

for confirmado o prazo de

recuperação, o jogador será
baixa para o jogo de volta
das quartas de final da Copa
do Brasil, contra o Grêmio,
marcado para o dia 23.

Fluroi ense

Salários
O Fluminense pagou

nesta terça-feira dois me

ses de salários atrasados

para funcionários e atletas

que recebem acima de R$ 5

mil, utilizando urn adianta
mento das receitas dos as

sociados e urn empréstimo
bancário. Com isto, o clube

segue devendo ainda um

mês de vencimentos, mas

não corre o risco de que os

atletas entrem na Justiçape
dindo rescisão contratual.

Apontamento: 261415/2013 Sacado: DUAS RODAS ASSOClACAD
RECRFATIVA Endereço: RUA 25 DE JUlllQ,2080 . BARRA DO RIO
CERRO • )ARAGUA DO SUL.sc • CEI': 89261J.160 Cedente: FISCHER

Apontamento: 261506/2013 Sacado: UJAN HENRRlQUE KNAESEL
, Endereço: RUAPASroRALBERf SCHNEIDER,I299 - BARRADO RIO
CERRO - JARAGUADO SUL-se - CEI': B9260-300Cedente:CONEXAO
e I!COMEROO DE O\lm)FSTfLEFONI Sacador. - Espécie: DMI -

N'TrtuIo: 26229EN - Motivo: faltadepagamentoValor.R$ 80,15 - Data Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto

parapagameoto: 14/10/2013- Valortotal a pagarR$I63,04 Descrição Totalde tftulos publicados: 17
,,: I, 'I "li I', r') .
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DESANTACATARINA

Novo endereço: RuaCelProcópio Gomes de Oliveira,380-Centro
89251-201-JARAGUADOSUL-Se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE fNTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código de
Nonnas daCGJ/se, para a devida ciência ao responsável. segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facul
tado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito
os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal, FICAM INTIMADOS
DO PROTFSTO:
Apontamento: 261418/2013 Sacado: ADMINISTRADORA DE BENS
OLSI1DAME Endereço: RUA REINOLDO RAU, 170APl'003-CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-se - CEI': 89251-600 Cedente: POWER
IMPORTS IMPOR!: DE VElCULOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI
- N" TItulo: 001700/001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 460,00
- Data para pagamento: 14/10/2013- Valor total a pagar R$531,56
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 460,00 - Juros: R$ 0,92 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$IO,79

Apontamento: 261702/2013 Sacado: ANA PAUlA GATTI Endereço:
RUA NELSON NASATO,321 - CENfRO - JARAGUA 00 SUL-se - CEP:
89253-040 Cedente: SAURIA LUCIA FRANCO DE GODOY Sacador.
- Espécie: DMI - N'Título: 10230003 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 816,00 - Data para pagamento: 14/10/2013-Valor total a pagar
R$887,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 816,00 - Juros: R$
1,08 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 261270/2013 Sacado: ANDRE LUIS SOTORlVA EL

Endereço: RUA25DE nnao ,903 - VIlA NOVA- JARAGUA DO SUL
se - CEP: 89259-000 Cedente: INVENL'JUO COM PAFEIS BRINDFS
Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 13557/58 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$173,70 - Data para pagamento: 14/10/2013-Valor
total a pagarR$240,24 Descrição dosvalores: Valor do título: R$173,70
- Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261626/2013 Sacado: ANTONIO SERGIO G NI!NES
Endereço: R PE ALBERTO JACOES 656 - VIlA LENZI - JARAGUA00
SUL-SC - CEI': 89252-280 Cedente: FLORIFARMA DISTRIBUIDORA
FARMACEUTlCA cr Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 00678 -

Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 173,58 - Data para pagamento:
14/10/2013-Valor total a pagarR$251,33 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$173,58 - Juros: R$1,96 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261638/2013 Sacado:mONEHAU PACKDWSIG Ende
reço: RUADASSIBIPIBUNASSNLOTE20 - TlFAMARTlNS - JARAGUA
OOSUL.sc-CEI': 89253-756Cedente: BANCOPANAMERICANOS/A
Sacador. - Espécie: CRI- N'TItulo: 53491951- Motivo: falta de paga
mentoValor. R$ 2.329,46 - Data para pagamento: 14/10/2013- Valor
total a pagar R$2.522,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2,329,46 - Juros: R$ 113,36Emolumentos; R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução: R$24,50-Diligência:R$20,21

COMERCIO DE TINTAS EMA1ERlAJSA Sacador. - Espécie: DMI - N"
Trtulo: 28310 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 744,70 - Data para
pagamento: 14/1012013-Valor total a pagarR$811,99 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 744,70 - Juros: R$I,73 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$5,71

Apontamento: 261479/2013 Sacado: FRErD\S E !ANA EMPREEN
DIMENTOS IMOBIL Endereço: RUA 011VlA anODINE PRADI 48
- Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-440 Cedente: MANTOMAC - COM,
DE PECAS E SERVICOS I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N" Trtulo:
0210007760 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.300,00 - Data

para pagamento: 14/10/2013-Valor total a pagarR$3.381,29 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3,300,00 - Juros: R$ 5,50Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$'24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 261500/2013 Sacado: GEORGE LUIS DE FREITAS En

dereço: RUADORVALMARCATID" 221, CHICO DE PAUL - JARAGUA
DOSUL-SC - CEP: 89254-825Cedente:RCF INCORPORADORA I1DA
Sacador. - Espécie: DMl- N" TItulo: 0000000204 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 406,16 - Data para pagamento: 14/10/2013- Valor
total a pagarR$485,26Descrição dos valores: Valor do título: R$ 406,16
- Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 261640/2013 Sacado: JAIR SCHIlCHl1NG Endereço:
RUADASCEREJEIRASFT61-BARRADORIOCERRO - JaraguádoSuI
se - CEP: 89260-345Cedente: AYMORECREDTIDFINANCIAMENTO
lNVESI1MENTO SA Sacador. - Espécie: CT - N" TItulo: 20015310883
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$4,1I4,76 - Data para pagamen
to: 14/10/2013- Valor total a-pagar R$4.371,52 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4,114,76 - Juros: R$ 174,19 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260855/2013 Sacado: JEFERSON BREMER Endereço:
RUA OLGA EROMANN LD 432 - BARRA DO RIO CERRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Cedente: SUL FINANCEIRA S/A Sacador. - Espé
cie: CRI - N'1ltuIo: 50-06328/11 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 5,538,63 - Data para pagamento: 14/10/2013- Valor total a pagar
R$8,097,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5,538,63 - Juros:
R$476,32Emolumentos:R$IZ,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260980/2013 Sacado: JOAOALVES DEANDRADE Ende

reço: RUABERTllAWEEGE 2161 - Jaraguá do Sul-se - CEI': 89260-500
Cedente: SEBASTIAO KRAUSEME Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo:
5130 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data para paga
mento: 14/10/2013-Valor total a pagarR$283,57 DeSCiição dos valores:
Valor do título: R$ 200,00 - Juros:R$I,OOEmolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

dos valores: Valor do título: R$ 80,15 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 261637/2013 Sacado:MARIACYNTHIADASILVA Ende

reço: RUA TEREZA A1GNER HRUSOlKA, 205 - SAO LUIS - Jaraguá do
SuI.sc - CEP: 89253-540 Cedente:AYMORECREDITOFlNANOAMEN
TOINVESIlMENlDSA Sacador.- Espécie:CT -N'TItulo:2oo15878830
- Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 1.466,91 - Dataparapagamento:
14/10/2013-Valortotal a pagarR$1.614,80Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.466,91- Juros: R$ 70,41 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital:R$23,1O Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 261422/2013 Sacado: ROBSON DE AlMEIDA GKlU
BANO Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 3188 - JARAGUA FS
QUERDO - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 69253-100 Cedente: POSfO
PEROIA DO VALE I1DA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 19358A
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 539,21 - Data para pagamento:
14/10/2013-Valor total a pagarR$616,97Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 539,21 - Juros: R$ 1,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261269/2013 Sacado: ROGERIO RODOLFO RAVA-
0iE Endereço: RUAARTlIDR GUMZ, 141 APl'O 303 ED BELlA V
VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-340 Cedente: TELE
AlARMESISTSEGURANCAI1D Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
0000494571 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 120,00 - Data para
pagamento: 14/10/2013- Valor totala pagar R$187,60 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$5,71

Apontamento: 261491/2013 Sacado: VAlDEOR MABA Eodereço:
RUAMARISA REGIANA LANGA 93 CASA I - BARRA RIO CERRO - Ja
raguá do Sul-se - CEP: 89260-460 Cedente: AYMORE CREDITO E FI
NANCIAMENTO E lNVESI1MENTOS S/A Sacador. - Espécie: CT - N"
TItulo: 20017649725 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.300,48
- Data para pagamento: 14/10/2013- Valor total a pagar R$1.446,34
Descrição aos valores: Valor do título: R$ 1.300,48 - Juros: R$ 63,29
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261568/2013 Sacado: VAlDOMIRO JOAQUIM DA
SILVA-EPP Endereço: RUA MANOELWIZ DA SILvA 163 - JARAGUÁ
DO SUL-se - CEI': 89259-360 Cedente: TRANSVllLE TRANSPORTES
E SERVICOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'1ltuIo: 0500859813
- Motivo: falta depagamentoValor. R$ 270,61 - Data para pagamento:
14/10/2013- Valor total a pagarR$336,62 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 270,61 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

.Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jor
nal "OConeiodoPovo'; na data de 09/10/2013, Jaraguádo SuI_(SC), 09
de outubro de 2013,

Internacional

Clemercom
dúvidas

São Paulo

Fora da
combate

O técnico Clemer ga
nhou dois problemas para a
partida de amanhã, contra
o Flamengo, no Maracanã.

Índio e Jorge Henrique não
treinaram namanhã de on

tem, no Cf do Parque Gi

gante, e podem ficar de fora
do confronto. O zagueiro
tem problemas físicos, en
quanto o meia-atacante

está com lesão muscular.

O zagueiroAntônio Car

los, do São Paulo, está fora
da partida contra o Cruzei

ro, hoje, noMineirão, emui
to provavelmente também
do clássico com o Corin

thians, no fim de semana.

Ele sofreu urna distensão no
músculo posterior da coxa

esquerda e iniciou trata

mento no Reffis na manhã
desta terça-feira.

'A lrirspe'tonia do CHElA-sG em ..!Jar-agl!lá dt;> Swl re�tregm!l 1l1l0

dia 21 de :agosto ao Imstituto de Pesllft!lrsa ce IRlanrejamem10
Físiro-ler.r.itonial e ao 'Qonsellilo MUllllolpa,.aa Oidade., :a'�llIJi1ilas
1'll'0po-stas pala o Prcjeto de lei lMl!Il1iic1p'a1 S'0'bOO rconrd0llliÍímlll1s

ho"i�omta'is 'fec'lilaall1s, iAs $l!Igest5es lI'.esultaramlllle II!Im Grw!1D'lD
de lira'tra11i1'lD a'ollliliralÍllil :J1>'<1lr 1F�'P:r.esem'tam'tes 1!!l'lDCRiEA-..'SC, rdaA'S-

•

strCiaçãode Erngenlllelrcs :e tA'f«!lmite10s <de -Jar<agl!Ja I!!lo Sl.!il «64.lE
A.!.IS), do CAU-SC, 'do Ililsfitt!Jto <de �r�l!I1tell1lS .ao Brasil @I�'B)),
rdo 'Oen'tm :de [P,!'ofrssiomals ILíl1>erars:e Ido Ih'ifsfitllito Rã-lIl1tl@i0,.
O '()�etiv{!) ido gr1!lpo 'é oo.m'tnil1>llIir !C01i1ll1O :apriim0J<a'lifiIemtlillllla P.L
com !lõaS'e 11'l0 fC'(,)1\l'l!lecllifi1e�t!i) iteom'itJo lOiel1l'fÍ>fitro :e 1fl-;3 :e�p>elÍiem
'Cia 'dos �t«!)'frssiomgls l(J'la :ã�a tet:l1l'li)10�)t:a amtes !de S'er :s:l!Ili>
rmetitlo'à vli>taçã'lD 1Iil'lD COMQ1DA[i)'E- lNIa :sel1lt!J�m'Cia, i0�r.qjet(D
se_gl!le iJilalra :apl!O\1a�'lD 1('10 ilIe.@islafill/!i):e samçã'o;do í8xe-Gt!Itill-0.,
IAs tt.elllmi&'es �0lCam 'rea1izalilas lIila nms.pet0:riia!de ..!Jat�l!Iã lllIl!>
:Swl 'tli1lifi1 <!ii iJilar1tl'Clp'a�1i> I!!los jp)1i0'flS'S'lollrais:: lEli\!ll, Osmar êwm
[lireT, lE'Ji®, Ola1l1í:'J'e G0T.a'I:e 18m]:J. lMa�imlfiall1 Stllinmiídl «;QRlE�
se)" .Ar'Q__ !E.dS'om IUima «CAtUJ», 1E1l1�, Slifi�llI� W�ÍliTiIa:e 18�,
lEfi's:alife lFilteitas «CPJ.,l . .Arq, IRalaela lB'lDll1atfi <e AT�. íGriis f.4i1-
dttol?'alil'lifi (J,lI.tE-AJfS», IBlo11F:ennraltltila IM'rraill1lla @FíllJlJ7!.lfI.?I��,�.
ILJl!I'ís IMaroClil'fla @Rã-iI1>lIIg:i0» :eA't'Q" lRlD�é1T1l!> StlIil�ilíIe:r @1Ç4.1fB)}.

.

'OREA-SC entrega propostas pala iPLsobTe
'condomínios horizontais fecbados eDil Jar�1!JádoSul

C'R'EA.sC -ê IPP� r:eafml1�: o

11l11F61UM Calan"'nensedeA'CeSSl

O'bjetNo.<e�ti ptO'InOVê1'<a�
$Obl'-ê a� . iifidadeeoUlmptOmisso
dosprofiss'i__bm.<a�e

lA�llJdelA��.��
em���8nstitdte.�e�
FíisIoo e TellriitlilD1.�., Suil� «D 11<1> lRib
lIlllItIII1�.IA�O�t6ItlIIJl!�

Mdia21.� I'iIa�Or.!iJlM!IítiiI!fle�
.�.SUJ..I\QJS.Pa�lAdo�lIII!Iiis.
13lD� eme��a'is e� c1b1lWlllliiiti

pio e� lOOSiIil�11'8� de tllditfellfles"
���prelIo8S9I!'SSll.lllJlllilF
�1'l'JrtllJ De'Itarooa
Emre as� preseràs es#Javan o PaesiiIIllInIIe.
CREA-SC..� CMl e Seg_ Trab.. OalirJsAllaltzt KiIIia xa
_ o� de� do SUl, Die'Iet JaililSSaiiiiO c 1)1- .

fe'toIr do lPPlM..� Ellelltic. 8enfaIQIiJII Palailtlldu Fa!mIt; II!)
1liIe'tlJr� da�deJamgàclo SUIl Eing.Oi
\1iI OsImIrGiilrl!lhereoQadeniatllalt daOI!miissãrDdeAlt1es
slb'ilirlade doCR8\-SC" Er1r!g.. ChliiI Edson ...!IusêGuerdIher.
O Fõrum., que te. .

a pliI'IeSlIa doi Alrq. lWIriiII> Omar da

�� a lIe1Iedo e a UJlIJSItlieInIf� SI!iIme

a� e c UlIIIipliUiJoiÜSSib dos�is
can aates�• no lI1IbeÕ urbano ow nRiI. lIlIB

�� 0IIII. 111150�W lIlIrIS lIlIIII!ÜI!S de

ltta�O..mo�_D__aiimpmltimttiimflltl!ls
pr�_ em�ii.leJlIli SlIIa� IIlIIiisSiIDSI!1diàlde

�a�da�e�a idIa
dedewtada soo'ielJade_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP20
www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA,9 DE OUTUBRO DE 2013

Nosso alvo
�� sua alegria.

f mr:t9lCa, gastronomia emuita dívers
-

.

ao.

IOa20
de outubro

'arapá do Sul
ParqueMunicipal deEventos

CQTTjira a programa
-

...
çao completa no stte:

.scludzenfest ....- lo.
.._.....uf

OUER SABER
ENCõMRAI!2A CARA�O

ACESSE:
013.

Ofacebook,com/encom.ofí-cial 6 " 8 de fIOVeIIl&r8

.

CEJAS-19h tF3 eneom�NCClt'r:'n,) 0€ ("GMtiNUÇAD

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




