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Afastadas ainda crianças, irmãs Rosicléia (E) e Simone se reencontram em Massaranduba para retomar os laços. PÁGINA 15

Ponte do Curtume

Justiça define
indenização

.

Perícia feita no terreno que será

desapropriado definiu o valor de
mercado a ser pago. PLENÁRIO,

.

PATRICIA MORAES, PÂGtNA, 5

Prefeitura
.

Servidores pedem
reajustes salariais
Em reunião com o prefeito Dieter
Janssen, diretoria do Sindicato
pediu a valorização da categoria,
principalmente na educação e

saúde. PÁGINA 4

Cultura
Alemanha
em Jaraguá .

Quatro conjuntos da Escola
deMúsica de Frankfurt
estão na cidade para
apresentações na "'lA"TV"
Scar e na Schützen .

.1'11., ':l..

polícia investiga casos
de'estupro contrajovens

VIOLÊNCIA Uma adolescente de 13 anos contou que era abusada pelo padrasto, há dois anos, na residência da
família, no Bairro Estrada Nova, em Jaraguá do Sul. Em Guaramirim, garota de 14 anos acusa o próprlo pal,

PÁGINA 16
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DO lEiTOR

Quando O crédito
é negado

O·órgão de proteção ao crédito denominado SERASA,
sob o falso respaldo da Lei 12414/2011, criou o siste

ma CREDISCORE /SCO�G/SCORE, que trata-se de um
banco de dados da "vida pregressa" comercial do consumi

dor, através do qual o órgão mantenedor avalia o crédito do
solicitante através de uma "pontuação" de o a 1000 ponto,
a partir de onde se atribui uma probabilidade de risco de

inadimplência.
As informações levantadas, da "pontuação" fornecida

pelo SERASA, leva em consideração variáveis comporta
mentais como, por exemplo, registras negativos, quantos e

por quanto tempo; se tem ou teve ações judiciais contra si;
se já teve registro negativo por mais de cinco anos, ou com

menor prazo mas excluídos dos cadastros pelo pagamento
da dívida ou por ordem judicial.

Porém, referida "pontuação" atribuída ao consumidor é
inserida ilegalmente, sem expressa autorização do consumi
dor, em afronta ao código consumerista e à Lei 12414/2011,
que proíbem a divulgação de informações com base emfon
tes não identificadas e inidôneas, e muito menos sem a au

torização do consumidor, como ocorre no sistema Scoring.
Não obstante, tal comportamento transgride os direitos e

garantias fundamentais, principalmente o direito à intimi

dade, à vida privada, à honra, à imagem, à informação, ao
contraditório e à ampla defesa, entre outros, previstos no art.
5°daCF/88.

A busca pela tutela jurisdicional tem sido causa de uma
"onda" de ações em todo Brasil em que o êxito tem sido pre
dominante, sendo reconhecido pelo Poder Judiciário o di
reito do consumidor em ter excluído do banco de dados às

informações (Scoring), salvo se autorizado por este.

• Ghazaleh Partiam Fard, advogada

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1219
Primeiro Sorteio
14 -16 - 21 - 29 - 36 - 46
Segundo Sorteio
05-07-16-23-42-50

QUINA
SORTEIO Nº 3315
07 - 22 - 55 - 62 - 65

COTIDIANO
. \

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para eredacao@ocorreiodopovo.com.br

Região
Stammtich de
Massaranduba

A 8a Edição da Stammtich de Massaran

duba será realizada no dia 9 de novembro, na
Rua 25 de Julho, trecho compreendido entre as

Ruas Rodolfo Schmidt e Luiz Kreis. Antes, no
dia 6, haverá uma reunião com os grupos ins
critos, às 19h, na Casa da Juventude, para es

clarecer duvidas quanto ao regulamento. Mais
informações na prefeitura com Fabiano ou An

drey pelo telefone 3379-4609 ou no endereço
seplan@massaranduba.sc.gov.br

, I

COMENTÁRIO

Uma história triste
fica feliz quando nos passa a

perna. Tentação é sempre coi
sa boa, o ruim é a queda que
ela provoca em quem por ela
se deixa levar. .. Há quem pen
se que por estar em boa posição
social nada lhe vai acontecer,
imagina-se acima do bem e do
mal. Os canalhas que nos tun

gam aqui no Brasil sabem que
por aqui os conceitos morais
são elásticos e a "justiça" se es

creve com letras minúsculas,
pelo menos para eles ...

Bom mesmo é saber que há

quem por nós ponha a mão no

fogo. Irmã gêmea dessa frase é
esta outra: - Humm, sei não, se eu
fosse você abriria o olho com o fu
lano! Com essa frase sobre os om

bros,melhor é jogar-se a pessoa da
ponte. Da ponte das vergonhas ...

,...-.enho uma triste história para
.1 contar, más antes preciso dar
umas voltinhas, tudo vai ficar
mais claro. Você sabe que uma

das melhores frases que podem
fazer sobre nós às nossas costas

é - "Ah, pelo fulano eu ponho a

minha mão no fogo"! Você não
ficaria feliz em saber que alguém
disse isso de você? Saber que
alguém põe a mão no fogo por
nós dá-nos uma elevação mui- .

- to especial, é um especial voto
de confiança, quem recebe esse

voto pode andar de cabeça er

guida. Esse voto tem mais peso
e valor que diploma na parede
ou um polpudo saldo bancário.
É para poucos.

Pois acabei de ler uma histó
ria triste, história de um homem

que chegou ao topo do Everest

LUIZ CARLOS PRATES

militar mas que neste momen

to beija o chão duro da queda
em razão da falta de alguém que
por ele ponha a mão no fogo.
Veja esta manchete dos jornais:
- "General responsável por 450
mísseis nucleares nos Estados
Unidos é demitido por falta de

confiança". O general, Michael

Carey, andou deixando suspeitas
sobre ele e isso é pecado mortal
contra qualquer ser humano.

Temos que ter muito cuida
do diante do piscar de olhos da

Tentação, moça matreira que

•Longevidade
As razões da longevidade são muitas, mas uma coisa se

me afigura como certa: sensibilidade muito elevada mata

cedo as pessoas. Acabo de ler que morreu na Itália um

criminoso nazista - Erich Priebke - que estava em prisão
perpétua domiciliar, tinha 100 anos e foi responsabilizado
pela execução de 335 civis italianos. Dizem os jornais que
"ele nunca demonstrou remorso". Se tivesse tido remorso

estaria morto há muito tempo. Os manteigas derretidas da
vida morrem cedo. Os cascas-grossas vão longe ...

-Dedos
Há muito pai e mãe enganados, pensam que seus filhos

são inteligentes, gênios mesmo, mas os pequenos não pas;
sam de formidáveis paspalhos que pensam com os dedos.

Tenho diante dos olhos agora a foto de um guri, pouca idade,
e o texto abaixo diz - "Os dedinhos de João ...são ágeis no

smartphone". Sim, no smartphone, tudo bem. Mas as crian

ças de hoje são pífias em criatividade, em pensar bem, em
inferir com qualidade, em achar saídas, em ter, enfim, futu
ro. Ter inteligência com os "dedos" é a febre do momento,
os americanos já estudaram essa febre e concluíramque um

menino pobre, sem nada, é mais criativo e inteligente que os

. "inteligentes" que àndam por aí pensando com os dedos ...

Coitados. AGeração Y, por exemplo, é um fracasso mundial.
E agora? Fazer o quê, eles só sabem pensar com os dedos ...

-Falta dizer
Trinta e quatro por cento das empresas americanas

separam para departamentos diferentes funcionários que
namoram entre si. Eles vêem riscos para as empresas.
Pois eu já acho que não há mslhor lugar para encontrar o
"amor" do que no local de trabalho, ali os dois se conhecem

como são, de cara lavada ...

CatólicaSC
Aulas de reforço escolar

A Católica de Santa
Catarina em Jaraguá do

Sul, por meio do setor de
Extensão promove encon

tros de ensino entre acadê
micos e alunos de ensino
médio para ajudar no re

forço escolar. Desde o dia

5 de outubro, acadêmicos
e professores dos cursos de

. engenharia da Instituição
oferecem aulas de reforço
de matemática para cer

ca de 30 alunos do ensino
médio da Escola Estadual
Julius Karsten e Instituto
Federal de Santa Catarina.
Os encontros acontecem

aos sábados, exceto feriá

dos, até o dia 7 de dezem

bro, das 8 às 10 horas nas
salas de aula da própria
Instituição. Essa ativi
dade faz parte do projeto
de Extensão, "Acadêmico
vai à escola", que pretende
ampliar oportunidades de

aprendizagem e criar novas
alternativas de ações e vi
vências para o desenvol
vimento de conhecimen
tos, hábitos e atitudes dos

jovens estudantes. Infor

mações pelo telefone 3275-
8330 ou pelo e-mail exten
saQ@catolicasc.org.br.

Evento

Palestra sobre
violência contramulher

No dia 19 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores do
Vestuário promove evento sobreViolênciaContra aMulher.
Ele será ministrado pela escrivã na Delegacia.de Proteção
à Mulher, Marci Deretti e pela psicóloga Alessandra Rodri
gues deMello.Apalestra começa às 14 horas, é aberta aos in
teressados. O STIVestuário fica na rua Francisco Fischer, 60.

Senai
\ -Feira de profissões

oMundo Senai, evento divulga as profissões e os cursos
oferecidos pela entidade, acontece de hoje até sexta-feira.A
comunidade é convidada a conhecer e a tirar dúvidas sobre

serviços nas áreas de mecânica, vestuário e informática. A

unidade do Senai em Jaraguá do Sul fica na Rua Isidoro

Pedri, 263, bairro RioMolha. Em Schroeder, é aRuaMare
chal Castelo Branco, 3905, Centro.
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CHARGE
ALUNOS DE FRANKFURT
VISITAM JARAGUÁ

KARTOFFEL

EDITORIAL

ValorizG{ão
A aprovação do projeto que concede o

aumento de30% aosmédicos da redemuni
cipal causou um descontentamento do Sin
dicato dos Servidores Públicos, que pedem a

equiparaçãopara as demais categorias.
Estão pedindo um plano de cargos e sa

lários. O servidorpúblico tem todo o direito
de lutarpelasmelhorias e atualmente rece
be ganhos com gratificações e beneficios
justos, que os colocam como diferenciados
em comparação aos demais trabalhadores.
Aprópria estabilidade é um exemplo.

Porém, devemsempre avaliaro contex
to em que estão. As empresas apresen
tam planos de cargos de salários sempre
com o foco na meritocracia. Para ganhar
reconhecimento é preciso apresentar
resultados para isso. Se o setor público
quer isso também, tem de entender que o
lado do administrador pede que haja um
engajamento nas ações priorizadas pela
administração.

As gratificações devem estar relaciona
das ao retomo que o servidor dá à comu-

nidade, através do bom desempenho. do
serviço público. Isso ajuda a estimular os
potenciais existentes no quadro funcional,
que muitas vezes nem sempre estámotiva
do porque há falta de reconhecimento dos
esforços e das qualificações profissionais.

o maior desafio é articular um plano
que estimule o potencial do servidor
como profissional e isso reverta em

ações po_sitivas no trabalho.

A valorização salarial deve estar rela
cionadamuito mais aos resultados produ
tivos do que simplesmente a um reajuste

-,básico da economia. Por isso, o maior de
safio é articular-um plano que estimule o

potencial do servidor como profissional e
isso reverta em ações positivas no traba
lho. Caso contrário, ficará desmotivado e

pouco engajado no compromisso de fazer

cumprir os planos de gestão propostos.

..

ii
.
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tOBITUÁRIO
• MICHELINA RAGAZZO

FERRAIUOLI morreu no dia

12 de outubro} em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 80 anos e deixou

enlutados marido, filha, genro,
dois netos, irmãos, irmãs,
sobrinhos e demais parentes e

amigos. A cerimônia de despedida
foi realizada no Crematório
Catarinense.
o VILMA DE SOUZA

morreu no dia 12 de outubro
aos 61 anos, em Jaraguá do Sul.
Ela deixou enlutados filho,
nora, netos, irmão, demais
parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado
no Cemitério de João Pessoa.

o DORLI KRUEGER FISCHER

morreu no último dia 11 de

outubro, em Jaraguá do Sul. Ela
tinha 48 anos e deixou enlutados

esposo, filhas, genro, irmãos, mãe,
demais parentes e amigos.
O sepultamento foi
realizado no Cemitério

Municipal do Centro.

o DAMIÃO RONCHI morreu no

último dia 11, em Guaramirim. Ele
tinha 96 anos' e deixou enlutados
um filho, duas filhas, nora,
genro, netos, bisneto,
demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado
no Cemitério Municipal
de Guaramirim.

Schützenfest
39mil
visitantes

Os novos números da
Schützenfest revelam a pre
sença de 39,3 mil visitan
tes registrados no Parque
Municipal de Eventos até
a última segunda-feira, dia
14. No evento foram feitos
37.194 mil disparos. A festa
segue até domingo, quando
será realizado o desfile de
encerramento na Avenida
Walter Marquardt, a partir
das 10 horas. Informações
sobre o evento podem ser

conferidas no site da festa
www.schutzenfest.com.br.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" O Facebook já está infestado de pe�is
falsos. Não só

daqueles que os
amigos fazem para
"divulgar" uma
pessoa conhecida

que não está a fim
de entrar na rede
social. A rede está
cheia de perfis
falsos mesmo,
daqueles mal
intencionados.
Marion Strecker
é jornalista e
co-fundadora
do UOL.
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Prefeito Dieter recebe
pedidos de aumento
SERVIDORES
Funcionários das
áreas de Saúde e

Educação cobram mais
valorização à categoria

Débora Remor

Oprefeito Dieter Janssen par
ticipou da Assembléia do

Sindicato dos ServidoresMunici

pais (Sinsep) na noite de ontem.
Além do tema principal da reu

nião, que era o reajuste de 30%
dado aos médicos, ele ouviu o

descontentamento de enfermei
ros, agentes de saúde, professo
res e pedagogos. Segundo Dieter,
a atual administração está ata

cando inicialmente os problemas>,
apontados como críticos pela po
pulação. Segundo ele, em primei
ro lugar está a saúde.

Janssen explicou que 17 mé
dicos pedirám demissão desde

que a obrigatoriedade de cumprir
horário foi estipulada, por isso foi
necessário aumentar o salário.
"Do contrário, corriamos o risco
de não aparecer interessados no

LÚCIOSASSI

PRESENÇA Líder do Executivo acompanhou a reunião do Sindicato dos Servidores, ontem à noite

concurso público. E não pode
mos deixar os postos de saúde
semmédicos",justificou.

Os funcionários da Educa

ção criticaram a falta de estru

tura na rede municipal, denun
ciando a superlotação das salas
de aula, a falta de orientadores e

auxiliares. Dieter explicou que,
nomômento, a urgência da Pre
feitura é a criação de 800 novas

vagas em creches, determina
das por uma ação .do Ministério

Público. Existe o estudo para
contratação de pessoal para a

área de ensino no próximo ano,

segundo a Prefeitura.
O único ponto ainda sem

acordo sobre o Estatuto do Ser

vidor, a principal reivindicação
do Sinsep, é o aumento de per
centual para valorização do
servidor com pós-graduação,
hoje de 8% indistintamente.
Os trabalhadores pedem um

aumento para 13% de quem

C unidade

Moradores continua sem respostas no Rio da Luz
Continua indefinida a si

tuação das 53 famílias que
vivem nos loteamentos Hen

rique Heise 1 e 2, no bairro
Rio da Luz. A Prefeitura se

prepara agora para avaliar a

gravidade da movimentação
do solo e urgência na desa

propriação do local.

Segundo o secretário de

Habitação, Antônio Marcos
da Silva, não houve nenhum

avanço rumo a uma solução
definitiva. "Sabemos com

certeza a situação do lotea
mento 2, mas o 1 continua
uma incógnita. Estamos to

mando as providÊncias de
acordo com as possibilida
des", explicou.

A principal reivindicação
dos moradores é que a mu

dança seja para casas. Mas a

única opção disponível pela famílias aceitaram deixar o

Prefeitura é o residencial local. "Na verdade, se pudés
Harmonia, no bairro Três semos não deixaríamos o 10-
Rios do Norte que fica há cal. Estamos bem aqui, com
quase 20 quilômetros do 10- as crianças na escola. Todo
cal. No bairro, existe a pos- mundo está bem instalado",
sibilidade de realocação das comentou a costureira, Sônia
famílias para apartamento Pinheiro, 56 anos.

no residencial Silvana Cleide Para o presidente da As

Martins, que está em fase de sociação de Moradores do

finalização. Bairro, Hélio Teixeira da
"Eu não quero sair da .

Rosa, as famílias correm ris
minha casa para um aparta- co no local e é preciso avançar
menta, nem posso ir para tão a negociação. Além disso, eles
longe. Sou idosa e aqui posso correm com processo na.Jus
contar com as minhas filhas tiça para conseguir uma in

que moram perto", comen- denização por danos morais.
tau a pensionista, Gessi Flo- "Faltou bom senso e só que
res, 60 anos. remos ter o que investimos

Desde a interdição dos 10- aqui, é uma questão de di
teamentos pela Defesa Civil reito", disse. O secretário de

por causa dos riscos dos da- Habitação não soube infor
nos nas moradias, apenas 11 mar a situação do processo.

tem pós, 16% para mestrado
e 19% para doutorado. "O im

pacto total na folha de paga
mento seria R$ 8 milhões.
Ou revemos o percentual ou
o tempo de vigência", esclare
ceu o prefeito, lembrando da
Lei de Responsabilidade Fis
cal. A proposta do município
é de manter os 8% para pós, e
dar 11% e 14% para mestrado e

doutorado, respectivamente, a

partir de julho de 2014.

Transporte
Novas linhas
no Garibaldi

A partir da próxima segunda
feira, 20, moradores das localida
des de Ribeirão Cacilda e Ribeirão
Alice começam a ser atendidas
por linha regular de ônibus da

Viação Canarinho, em horários
ainda a ser estabelecidos de acor

do com a demanda. Hoje, usuá
rios do transporte coletivo destas

regiões se obrigam a caminhar até
três quilômetros para chegar à Es
trada Geral do Garibaldi por onde

trafegam a maioria dos ônibus
que servem à região.

A decisão foi tomada em reu

nião entre o prefeito Dieter Jans
sen (PP) e o gerente operacional
da Canarinho, Rubens Missfeld.
Porém, a comunidade também

quer que a linha geral se estenda

para outras localidades como Tifa

Germano, Tifa da Jararaca, Tifa
Lennert, São Pedro, Jaraguazinho,
Ribeirão Rodrigues e Lado Peque
no até o Salão independência.

As melhorias estão contidas
em abaixo-assinado com mais de

300 assinaturas e que foi encami
nhado em fevereiro deste ano à
Câmara 'de Vereadores e à direto
ria de Trânsito da Prefeitura. Sem

respostas, moradores decidiram
impedir que os ônibus circulas
sem na manhã de segunda-feira.
Em duas semanas, segundo o pre
feito, uma comissão dará parecer
sobre todas as demandas dos usu
ários de�ônibus da região.

LÚCIOSASSI

,. 't�*
.AVI'AI..IAÇAv Gessi, Josilene e Sônia não pretendem deixar o loteamento
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Laudo determina o valor de terreno
Praticamente pronta desde

o primeiro trimestre des
te ano, mas alvo de pendenga
judicial que impede a aber
tura e o término dos últimos
detalhes, a Ponte do Curtume
Schmitz está mais próxima de

ajudar a desafogar o trânsi
to. Saiu o resultado do laudo
que indica o valor a ser pago
por um terreno de 272m2,
no Jaraguá Esquerdo. A de-

sapropriação é alvo de ação
judicial, o que impede o tér
mino da obra e a consequen
te inauguração da estrutura.

Segundo a avaliação pericial,
o valor de mercado do espaço
é de R$ 234mil, menos inclu
sive do que o município tinha
oferecido para o proprietário,
R$ 255 mil.

O laudo foi solicitado
pela Justiça pela ausência de

acordo entre a Prefeitura e os

proprietários. Com o resulta
do em mãos, a juíza Candida

Brugnoli deve assinar a emis
são de posse em nome do mu

nicípio, que terá que fazer o

depósito da quantia indicada.

Depois disso, será possível ter
minar de implantar as galerias
e o acesso à ponte. A papelada
já está no setor de licitação e

deve ser encaminhada assim

EDUARDO MONTECINO

Vereador Jair Pedri (D) recebeu a visita do deputado federal Marco Tebaldi, na sala
amarela. Os dois tucanos conversaram sobre os pleitos de Jaraguá do Sul e também sobre
as eleições de 2014. Há duas senianas, Pedri foi convidado pelo presidente estadual do
PSDB, Leonel Pavan, a disputar uma cadeira na Câmara Federal, já Tebaldi está de olho
nos votos que o vereador jaraguaense pode lhe render caso não concorra à vaga.

Guaramirim digital

que possível. Existe a possi
bilidade do dono do terreno

recorrer, tanto questionando
o valor oferecido como solici
tando a desapropriação total
do espaço, que tem mais de
mil metros quadrados. Mas a

expectativa é de que, se houver
nova ação, ela não prejudique
o andamento dos trabalhos. É
o bem coletivo que deve se so

bressair ao individual.

Nova
campanha

Diretoria de Comunicação da
Prefeitura deve colocar na rua

nas próximas semanas urna nova
campanha. Será para apresentar
as principais realizações do ano.

As peças citam investimento de

quase R$ 7 milhões em pavi
mentação, 18 mil atendimentos
na Assistência Social, 400 mil
exames realizados e 37 mil con
sultas na Saúde, entre outras,

Vistoria
nas creches

Empresa terceirizada pelo
Ministério da Educação fez visto
ria nas creches Tulipa e Azaleia,
que estão sendo construídas res
pectivamente nos bairros Ami
zade e Firenze. As duas obras
somam recursos na ordem de R$
4 milhões, através do PAC 2, e

devem ser entregues no início do
ano letivo de 2014. Os -projetos
foram elogiados pela qualidade.

OCP5
www.ocponline.corn.br

··�EM FOCO
Emenda do deputado federal

Espiridião Amin (PP) foi cadastrada.
A quantia, ainda não divulgada,
será destinada às obras de

revitalização da Praça do Samae.

• • •

Apesar da pressão, do clima
desfavorável, e do staff ter tentado

impedir, o prefeito Dieter Janssen (PP)
compareceu à assembleia do Sinsep e

mostrou que está disposto a negociar.
Desde que dentro da realidade.

• • •

À coluna, Dieter adiantou que está
descartada a possibilidade

de a Prefeitura adotar horário
diferenciado de trabalho no verão.

O funcionamento continuará
em período integral.

Boas práticas
Secretário de Saúde, Adernar Possamai, participa nesta sema

na da 13a Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em
Epidemiologia (Expoepi), que acontece em Brasília. Ele foi urn
dos seis secretários do Estado convidados a participar do evento.
As despesas com viagem e hospedagem serão pagas pelo Conse
lho de SecretariasMunicipais de Saúde de Santa Catarina.

Guaramirim é um dos cinco mu

nicípios catarinenses selecionados
pelo Ministério das Comunicações .

para o Programa Cidades Digitais.
Araquari, Curitibanos, São Joaquim
e São Francisco do Sul também fo
ram habilitados. Esses municípios
irão modernizar sistemas de infor
mações com conexão entre os órgãos
públicos, implantação de aplicativos
de gestão para as áreas financeira;
tributária, saúde, educação e o aces

so da população aos serviços de go
verno eletrônico. Essas cidades tam
bém terão pontos de acesso liberado
à internet em locais públicos, como
praças e rodoviárias. Lauro Fréihlich
(PASD) assinou ontem o convênio.

Avanço naEducação
Acabou a indicação política para nomeação de diretores

das escolas estaduais. O decreto com amudança demodelo foi
assinado pelo governador Raimundo Colombo (PSD).A primei
ra 'eleição' nas escolas, com a participação de professores, alunos
e pais, ocorrerá em 2015. Hoje, Santa Catarina é urn dos seis Es
tados do país que mantém a escolha por critérios políticos. Para
se candidatar ao cargo de chefia, o professor terá que apresentar
um plano de gestão. Agora falta as Prefeituras.Jnclusive a de
Jaraguá do Sul, seguirem o exemplo.

I
DECONT
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Subway avança no Brasil
A notícia de que a segunda unidade da rede

Subway pode estar chegando a Jaraguá do Sul
é mais uma amostra de que o setor de gastro
nomia cresce na cidade. A concorrência deve se

acirrar ainda mais como reflexo dos novos in

vestimentos na área de serviços e o incremento
da agenda de eventos, especialmente aqueles se
diados naArena Jaraguá. Em relação à Subway,
ameta é chegar a 2mil lojas em todo o Brasil até
o ano de 2015. Os .números do crescimento da
rede americana são impressionantes. Em 2002,
eram apenas duas lojas. Três anos depois, já
eram 25. Em 2010, chegava a 543 pontos. Hoje,
são mais de 1.000 unidades em mais de 300 ci

dades, em todos os estados.

Inovação e

design na pauta
Jaraguá do Sul está integrada à programação

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
com atividades nos dias 23 e 24 no Centro Em

presarial e na Católica SC. Iniciativa do Minis
tério da Ciência e Tecnologia, o evento é coor

denado pelo Sebrae e vai reunir profissionais de

inovação e design com o objetivo de disseminar

inovação como estratégia competitiva.Apartici
pação é gratuita, mediante inscrições que devem
ser feitas pelo telefone (47) 3371-7843 ou pelo
e-mail julianelima@sc.sebrae.com.br.

Agenda também no IFSC
No dia 22, o gerente executivo do Centro de Ino

vação e Pesquisas Tecnológicas - JaraguaTec,Victor
Danich, estará na unidade Geraldo Werninghaus
do InstitutoFederal de Santa Catarina (Bairro Rau),

.

falando a estudantes e interessados sobre as possi
bilidades de novos negócios. O objetivo é dissemi
nar conceitos do empreendimento, que já constitui
sucesso dentro da busca de uma matriz econômica
baseada em tecnologia e inovação.

Ronaldo Corrêa

Tecnologia ou formação
básica? Eis a questão!
,-,onvidado para falar sobre as pers
\...Ipectivas do mercado de trabalho em
relação a questões como o planejamento
regional, educação, gestão corporativa
e os conflitos de gerações entre as ne

cessidades do setor produtivo quanto à
mão de obra e os reflexos sobre o avanço
de tecnologias, o professor Paulo An
dré Leszcynski ofereceu novo debate
durante a plenária da Acijs e Apevi na
segunda-feira. Ele entende que é preciso
discutir qual o caminho a ser seguido. Ao
mesmo tempo em que há falta demão de
obra para funções básicas, sem falar na

capacitação em níveis médios da produ
ção, defende uma nova matriz econômi
ca pautada na tecnologia. Enquanto a

região concentra 42 cursos superiores
e 20 de nível técnico,' as indústrias se

ressentem de pessoas s�m maior for

mação, mas com experiência prática.
O professor trouxe um dado interes

sante: mais de 70% da população bra
sileira pertencem às chamadas gera

ções Y (nascidos entre 1978 a 1990),
Z (década de 1990) e Alfa (década de

2000), sabidamente desconectados de

funções "mais simples".

FlAVlOUETA

A SI

Weg·anuncia resultados
Seguindo os trâmites das legislações que regulam as

atividades das companhias de capital aberto, a Weg S.A.

prepara a divulgação dos resultados do terceiro trimestre
de 2013. Segundo informação do setor de comunicação,
até o dia 30 de outubro, quando ocorre a apresentação ao

mercado, a empresa permanece em período de silêncio, de
acordo com a Política de Divulgação de Informações.

I I

Valores que garantem
as certezas

das suas decisões.
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íNDICE PERíODO

SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,09% 15.0UTUBRO.2013

CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA +1,50% 15.0UTUBRO.2013

NASDAQ -0,56% 15.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,42 +0,82%
VALE5 32,20 -0,22%
BVMF3 12,60 -0,63%

POUPANÇA 0,4828 16.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,41% US$111,130
OURO -0,16% US$ 1283,430

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1788 2,1800 +0,09%
DÓLAR TUR. 2,1400 2,2900 -0,87%
EURO 2,9438 2,9463 -0,31%
LIBRA 3,4821 3,4846 +0,03%

Protesto

contra FGTS
A manutenção da cobrança da

multa (contribuição social) de 10%

sobre o saldo do FGTS em caso de
demissão de trabalhador sem jus
ta causa continua desagradando o

setor produtivo. A Fecomércio/SC
associou-se à Ação Direta de Incons

titucionalidade, ajuizada pela confe

deração nacional do setor. Na ação,
com pedido de liminar, as entidades
visam suspender a eficácia e a defini
tiva declaração de inconstitucionali
dade do art. lO da Lei Complementar
n? 110/2001, que criou o adicional.

Varejo Lixo Zero
Questões como a nova lei de Resíduos Sólidos e sua aplicação

no segmento formam a agenda do 20 Fórum InternacionalVarejo
lixo Zero, que aAssociação Catarinense de Supermercados e a Fe
comércio/Sõpromovemno dia 24 de outubro, emFlorianópolis.O
assunto é importante para o setor supermercadista, pois até 2014
as empresas serão obrigadas a cumprirem o PNRS - Plano de Ge
renciamento de Resíduos Sólidos. Inscrições até o dia 21 pelo e

mail: cursos@acats.com.br e telefone (48) 3223-0174.

Prêmio de Excelência
O Sesi de Jaraguá do Sul é uma das entidades destacadas

na semana que passou com o Prêmio Catarinense de Exce

lência 2013. Foi a primeira participação do Sesi do município
nesta iniciativa que integra o Movimento Catarinense para a

Excelência, voltado ao reconhecimento das organizações que
se destacam pelamelhoria contínua do seu sistema de gestão.

,

Perspectivas à indústria
AFederação da Indústria de Santa Catarina inicia a pesquisa

de informações para colocar em prática programa de desenvolvi
mento do setor até 2022. Conforme o presidente Glauco Corte, o
objetivo é estabelecer ações de curto, médio e longo prazo, a fim
de situar o Estado em posição competitiva de destaque nos cená
rios nacional e internacional. Induzir uma dinâmica de prosperi
dade industrial e posicionar a indústria catarinense como prota
gonista do desenvolvimento émeta que a Fiesc persegue a partir
de entrevistas com representantes de 17 diferentes setores. Um

deles é o de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PROGRAMAÇÃO 258 SCHÜTZENFEST
• Na quarta e quinta-feira Pavilhão B

a entrada custará R$ 5, o 13h30 - Musical Worim

após as 19h. Na sexta- o 17h30 -Irmãos Radol

feira, o valor será R$ 10 o 21h - Grupo Folclórico

• Hoje Juvenil Neue Heimat
o Schützenfest Cor de Trachtengruppe •
Rosa - Blitz da Rede

o 21h15 - Adlers Band

Feminina de Combate • Sexta-feira
ao Câncer Pavilhão A

o Noite Pomerana -

o 19h30 - Banda XV Show
Concurso de degustação o 22h - Banda Fridas
do melhor rocambole o OOh - Banda Society

• Pavilhão A Pavilhão B
o 20h - Os Montanari o 19h/19h30 - Concerto

• Pavilhão B com a Escola de Música
o 18h - Tais Buam de Frankfurt
o 21h - Grupo Folclórico o 20h - Banda Knecus
Infanto Juvenil o 21h - Grupo Folclórico

Regenwalde Tanzgruppe master Neue Heimat
o 21t115 - Banda Bavária Trachtengruppe

• Quinta-feira
o 23h - Grupo Folclórico

o 13h as 17h - Tarde Adulto Grünes Tal

dos idosos
o 23h30 - Orquestra

Pavilhão A
Continental

o 20h - Banda PaVilhão C

Super Knecus
o Musical San Francisco

CONCERTO

Projeto de intercâmbio traz grupo de estudantes
de música da Alemanha a Jaraguá do Sul

Música une Jaraguá e Frankfurt
ATRAÇÃO Escola de Música
de Frankfurt leva concerto aos

palcos da Scar e Schützenfest

Bárbara Elice

guatro conjuntos da Escola de Mú
sica de Frankfurt estão em Jaraguá

d uI nesta semana. Mais de 30 adoles
centes vieram ao Brasil pelo projeto de
intercâmbio da instituição. Nas noites
de quinta e sexta-feira, eles apresentam
concertos gratuitos no Centro Cultural
da Scar e na 25a Schützenfest.

Os estudantes de Frankfurt desem
barcaram no Brasil em 12 de outubro.
Desde domingo, até a noite desta quarta
feira, eles se apresentaram numa igreja,
na Rede Feminina de Combate ao Cân-

cer, no Instituto Federal de Santa Cata
rina (Ifsc) e na Casa e Cultura Escola de
Música. No Centro Cultural da Scar, o

concerto ocorre amanhã, às 20h.
A repercussão positiva das apresen

tações resultou no convite para a Schüt
zenfest. Assim, um concerto da Escola de
Música de Frankfurt foi acrescentado à

programação da festa na sexta-feira. A

apresentação será no palco do Pavilhão

B, entre 19h e 19h30.
O programa do concerto abrange a

Europa clássica dos compositores anti

gos e a música contemporânea. A ma

estrina Sunhild Pfeiffer afirma que essa

mistura permite demonstrar o que é
trabalhado atualmente na Alemanha e

também agrada o público brasileiro. Se
gundo Sunhild, no Brasil fazem sucesso,

principalmente, temas de filmes como

"Mamma Mia!", "Star Wars", "Jurassic
Park" e "E.T.".

Intercâmbio
Este é o terceiro ano do projeto de

intercâmbio da escola. Na primeira via

gem, em 2010, a camerata do município
de Ivoti, Rio Grande do Sul, regida por
Irving Feldens, foi à Alemanha. No ano

seguinte, como retribuição, -os gaúchos
receberam os músicos e os trouxeram à

Jaraguá do Sul para conhecer o Grupo de
Câmara da Scar - do qual Ricardo Fel
dens, pai de Irving, é maestro.

A troca continuou e, em 2013, os

grupos Bornabrass, Brassolinos, BuMi
e German Potatoes chegaram à Jaraguá
do Sul. Enquanto cumprem a agenda de
concertos da semana, o grupo permane
ce" nas casas dos músicos que já partici-

Outubro Rosa 2013

Prevenção. Caminhe
por essa causa!

4732750268 • redemulher@netuno.com.br

param do intercâmbio. No sábado, eles
viajam para Ivoti. A volta à Alemanha
acontecerá em 25 de outubro.

Brasilianischen
Além da música, a gastronomia bra

sileira chama a atenção dos alemães. A
maestrina Sunhild elenca o churrasco, as
frutas e a pizza de chocolate como os ali
mentos preferidos. Para o percussionista
Tobias Hartung, que já veio ao Brasil,
a simpatia e a natureza são os maiores
contrastes em relação ao país de origem.

Para a trompetista Eva Klimmek, pela
primeira vez em solo verde e amarelo, o
mais interessante é a reação do público
nos concertos. Segundo Eva, diferente
dos europeus, os brasileiros demoris
tram com entusiasmo quando gostam
das músicas.

Realização:
)I
REDEFEMININA
DECOMBATE

AOCÁNCERDE
JA�qUÁ DO SUL

Apoio:

.�.���.��.... .
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Elyandrià Silva · Escritora

,.

A perseguição do

pegador de salada
"' Tocê chega ao restaurante lotado
V e, primeiro, seguindo a ordem
estabelecida, serve-se de salada. Tem uma

fila grande. Várias pessoas, antes de você,
já se serviram desta mesma salada e, claro,
com o mesmo pegador. Dependendo da

parte onde for pegar ainda está quente da
mão anterior. Assim, conclui-se que você
é só mais um (a) a dividir o mesmo cabo
do pegador para salada com inúmeras

pessoas. O mesmo acontece com as colheres
dos outros pratos. O que você faz? Nada,
absolutamente nada porque você precisa
se servir e segue na fila. Então, como
em muitas situações na vida, você sorri,
principalmente quando está sendo filmado
e se acostuma a alternar, em um dia segura
na ponta de cima do pegador, no outro
dia na haste abaixo, perto dos "dentes". E

procura não pensar por onde todas aquelas
mãos andaram e pegaram, acima de tudo
as mãos que passam pelo álcool gel como se

ele não estivesse ali. E lá está o homem da
testa suada e da camisa azul me perseguindo
junto com pegadores de salada de chifres e

rabos, assustadores, contaminados.
Sem querer e sem jamais ter prestado
atenção ou pensado nisso, certo dia, por <'

culpa de um homem com destino garantido
para a calvície, camisa quadriculada azul,
tênis branco e mãos grandes passei a
desenvolver uma síndrome de pegadores

Clique animal

e eliandriaas@yahoo.com.br

de salada em restaurantes. Chegou
rápido, caminhando na ponta
dos pés, ocupou seu lugar na fila,
limpou a testa com a palma de
uma das mãos e a enxugou nas

calças, possivelmente suor. Depois
limpou o nariz, discretamente,
num gesto de segundos, que era

menor que as mãos. Na sequência
pegou um prato, foi em direção às
saladas e, com a mesma mão que
limpou a testa e o nariz, agarrou
no pegador e serviu-se de saborosa
salada. Naquele momento, eu soube que
nunca mais poderia me servir de salada,
em paz, durante toda a minha vida. Eu o

.

imagino em todas as filas de restaurante.

.

A inabilidade para a culinária cotidiana,
a falta de tempo e a desistência do sonho
romanesco de ter uma cozinheira baiana
com uniforme que fique a meu dispor o'
dia todo cozinhando iguarias enquanto
me sento diante de mesas fabulosas como
uma "madame" de novela me arremessam
todos os dias para filas de restaurantes,
lanchonetes e outros recantos alimentícios
que cobram por aquilo que a pessoa come,
mas nem sempre a pessoa come aquilo que
paga. Assim, conformada com o destino
passei a aceitar o fato de que teria que
dividir pegadores de salada, colheres e

conchas, todos os dias, com desconhecidos.

MELEVAPRA
CASA! Safira é

calma, carinhosa e

brincalhona. Se dá
bem com crianças

e outros cães. Porte
pequeno, um ano

de idade. Contato:
Rute pelo telefone:

473374-1182
ADOTE! Estrela tem um ano de idade, porte
médio/grande, vacinada e será castrada nesse

mês. Super querida, adora correr, brincar e dar
carinho. Já sofreu maus tratos e passou muita
fome. Se você tem um quintal murado para ela
viver solta e desfrutar dessa alegria, ligue para �
Marisa, telefones: 3276-3196 e 9602-7934

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

e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
. I ii , I I�; í' I

' I i

BClrlho & Tosa
47 327S 1887
danibrecht@ibest.com.br

Isso fora as bandejas, os pratos, os talheres,
enfim, tudo ou quase tudo. Suponhamos que
eu, você, o fulano e a ciclana comemos no
mesmo restaurante todos os dias; a bandeja
que eu uso hoje pode ter sido a mesma na

qual você usou ontem e o prato que eu comi
ontem pode ser o mesmo no qual o fulano
comerá amanhã. Jamais 'saberemos com
certeza, mas a probabilidade é grande.
Com 'uma bolsa grande me imagino
abrindo-a e tirando de dentro minha
própria concha, minha própria colher e,
claro, meu próprio pegador para salada,
todos brilhando. A liberdade de pegá-los
em qualquer parte, sem ter de calcular

espaços não tocados pelos desconhecidos
sisudos da fila gigante. Peso o prato e

posso comer em paz livre do homem
calvo que pratica higiene nasal antes do
encontro com a alface e as cenouras.

AmIzade

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

Aniversariantes

16/10
Alano Oldenberg
Alrona Bartel
Amarilda K. Zoz
Brenda Kovalski Deretti
Carina Friedmann
Carlos A. Salai
Cirila Lehn

Claudemir Gonçalves
Elton Salai

Fabiano Baumann
Geraldo J. Esperança
Gilberto Krazewsky
Iara R. Emmendoerfer
Jackson L, Muller

Jefferson Juan de Mello

Josi Daiane Viergutz
Lorena Egg�rt
Lucas Brosokski
Luciana Pimi
Marcos Enke
Maria Schiochet
Marino Schiochet
Nerci KruegeJ
Odete Schiocini Geteline
Rafael Marciano
Roche Cristiano Rabock
Scheila T. Cunha
Simara Tribess

� Sonia E. Tomio
William R.Siewverdt

. Wilson Alegri

Fernanda Montenegro· Atriz
• Carlos Casagrande . Ator
• DidiWagner· Apresentadora
• Leila Pinheiro- Cantora
• Suely Franco· Atriz
• Sérgio Abreu- Ator
• Tim Robbins . Ator

Curiosidade
16 de outubro...

... é o 2890 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam
76 para acabar o ano.

Dia de Santa Edwiges
e Dia de São Geraldo

Magela. Dia Mundial
da Alimentação. Dia do
médico anestesiologista.
Dia da Ciência e da

Tecnologia. Dia do

Engenheiro de Alimentos.
Dia do instrutor de voo ..

Diado Pão. 2001 - Criada
a página de notícias da
Wikipedia.

Fonte: Wikipedia
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OS DESENHOS ANIMADOS MAIS FAMOSOS DA TV
Não existe uma criança que não goste de ver

televisão, não é mesmo?Melhor ainda se estiver

passando seu desenho preferido, ou ainda se o

canal for desenvolvido especialmente para ela
com programas divertidos com jogos e brinca
deiras ou com desenhos animados. Selecionei

alguns dos desenhos e programas preferidos
pela garotada para que papais e mamães conhe

çam - ou relembrem - e se divirtam juntos.

O'pica-pau
Considerado um dos desenhos

. que divertiu as gerações mais
diferentes de' crianças -

ele começou a ser pro
duzido na década de

40, e com certeza você

já assistiu! Foi o primeiro desenho
animado a ser exibido no Brasil,
um dia após a inauguração da 1V

Tupi, ainda sem dublagem em por
tuguês. Atualmente, é exibido du
rante à tarde na 1V Record.

As Meninas
Super Poderosas.

Modelos de delicadeza e força para as meninas no fim da déca
da de 1990 e começo dos anos 2000! Lindinha (de azul), Florzinha
(de rosa) e Docinho (de verde) tinham personalidades diferentes,
mas juntas eram imbatíveis no combate aos vilões.

Dragon Ball'Z
Visto principalmente pC!r os meninos (claro que eu assistia

bastante), o anime 'Dragon Ball Z' foi produzido entre 1989 e

1995. Mas o sucesso foi tão grande que personagens como Goku,
Gohan e Vegeta se tornaram ídolos das crianças e

responsáveis pelas reprises
que vão ao ar na 1V

até hoje.

Bob Esponja .;
Calça Quadrada'

A esponja amarela já completou
dez.anos de sucesso na telinha. O per

sonagem é tão famoso que pode ser en
contrado em todo lugar; desde tema de
festas infantis a estampas em roupas. E

como não amar àquela risada!

Caverna
do Dragão

Phineas e Ferb
Todos os dias os companheiros e meio-irmãos

Phineas e Ferb constroem um grande projeto, irri
tando a irmãCandace, que tenta contar àmãe sobre
os irmãos. Duranteahistória o animal de estimação
dos personagens principais, Perry o Oi:nitorrinco -

um agente secreto riomeado de "Agente P" - luta
com seu arqui-inimigo Dr. Heinz Doofensh-
mirtz, um cientista do mal. As duas his
tórias se cruzam no final para apa-
gar todos os vestígios do projeto dos

.

garotos antes que Candace possamostrá-lo Paf�
sua mãe, o que deixa amenina frustrada.

As primeiras exibições no Brasil
foram nos anos 80 no 'Xou da Xuxa',
mas até hoje é um dos desenhos mais
misteriosos da televisão. O último

episódio nunca chegou a ser produzido,_deixando todo o público sem saber qual foi o
fim daquelas crianças! Mas um script do episódio foi divulgado na internet, contendo,
uma grande revelação: o Mestre dos Magos era o pai do Vingador!

Dolu,
As aventuras de Doki estreou como

piloto em 2009, mas o sucesso foi tão'

grande que em abril deste ano a série se

relançou com o título Doki.Um cão curio

so, e suapaixão pela aventura o coloca nas
situaçõesmaismalucas. Doki sempre está
aberto a todo tipo de sugestões e conse

lhos de seus amigos. Além disso, aprende
com seus erros e aplica seus conhecimen
tos a novas viagens e destinos.

Pernalonga
"O que que há, velhinho?". Criado ainda nos anos de 1940 é até

hoje um dos personagens de desenhos animados mais famosos do
mundo - ele foi eleito em 2002, pela revista 1V

Guide, como o mais importante de todos os tem

pos! Além do Pernalonga, a Warner Bros. Car
toons também é a responsável por vários outros
desenhos e personagens bem conhecidos, como
Piu Piu, Frajola e Patolino.
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Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é super quarta-feira, dia 16 de
outubro de 2013. Dia de Santa

Edwiges, protetora dos pobres
e endividados. Por favor, rogai
por nós! E vamos que vamos à
mais urna coluna, que, como

sempre, está carregadissima de
novidades. Antes, é claro, uma
frase para você refletir: "Quan
do perder, não olhe para o que
perdeu e sim para o que ainda
existe por ganhar".

f
KAY�ÓS
ii O t E t

Buxixo
Mais um casal está gravidís

simo. Ela é psicóloga e ele enge
nheiro. O nome? Por enquanto
não conto .nem sob tortura. Es
tamos conversados!

Faltam
lO dias para
a 13a Feijoada.

doMoa!

Novo visual
,

I O meu amigo, o 'arquiteto
Cleyson Stein, o famoso Cabe
ça, também está desfilando com

novas medidas. Diminuiu o açú
car, carboidrato, a cerveja e ade
riu à academia. Eliminou cinco

. quilos e perdeu cinco semanas.

Tá valendo!

I
!
I

I,
I
I

Cerveja
Kaiser cx cl 12 350ml

SCHÜTZEN Débora Packer, Greicy Volkmann, Alessandra
Stinghen e Thatiana Spiker conferindo a 25ª Schützenfest

Presença Dica Japa
Como nos anos ante

riores, a Cia. da Saúde e

a Nutrili Alimentos, duas
empresas com renome

em alimentação balan
ceada em toda a região,
estarão ocupando um big
espaço na cozinha da 13 a

Feijoada do Moa, dia 26.

Bom demais.

Você já decidiu o que fazer
com o décimo terceiro? Uma das

opções é aproveitar a grana extra
para renovar o guarda-roupa. A
empresária ,da moda, Lucilene

Dalcanale, caps do atelier Lua

Nova, especializado em camisaria

feminina, adianta que as pratelei
ras, araras e cabides' estão que é
só novidades. De nada!

Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que o em

presário, Edilton dos Santos
Pereira , o Edinho, que -está
à frente do restaurante San
Sushi em Jaraguá e Itape-

.

ma, promete transformações
na casa que vão deixar o seu

ambiente ainda mais bonito e

aconchegante. Anotou?

--
..

-�--
--..__

curuSRD ROSA Jania e a sua equipe da Formato D Arquitetura Liznara,
Francine e Cintia também estão apoiando a nobre causa Outubro Rosa

Moa Gonçalves

NAS RODAS

O casal amigo, Chico e Marian

Henschel, manda notícias da

Europa. A dupla está há dois
meses curtindo as delícias do

velho mundo. Contado!

• • •

Mauricio Miranda Campos,
o Mira, recebe os amigos

neste final de semana em sua

casa, na praia de Armação, em
Penha. Motivo do encontro

para poucos? Viver a vida!

• • •

Rodrigo Fogaça e sua musa,
Jenifter Stephani, estão

curtindo temporada nos Estados
Unidos. Heternam na próxima

semana para curtir a
13ª Feijoada do Moa.

3370-3242
Pensando bem...

"Os obstáculos não podem te

deter. Os problemas não podem te

deter. Mais que tudo, outras pes
soas não podem te deter. Somente
você pode deter a simesmo".

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

MAURICIO HERMANN

w.:s!:�!!�
BRINDES/CANETAS
Fone (47) 3371·2552

) .

� .

BALADA Daiane de Oliveira nos corredores da Epic

Antigos
Neste sábado, das 9 às 17 ho

ras, rola mais um encontro do
CAAJS. O vento será realizado
no Pavilhão da Schützenfest. A
entrada é free.

WineDay
Ainda há convite para o con

corrido Wine Day, que será re

alizado às 16h30 do dia 18, na
Epic. Thiago Airoso, da Decan

ter, comandante do evento, vai
colocar 150 rótulos de seleção
especial para degustação. Vai

perder? Mais informações no

337-0220.

Kleher Bamham
,O ex-Bíg Brother, Kleber

Bambam, vai dar rasante e al

moçar na 13a Feijoada do Moa.

Vem a tiracolo do promoter
Adrianinho Junkes, que coman-'
da à noite no Parque de ventos,
a famosa festa Green Beats ..

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

e moagoncalveséj'netuno.com.br

T'E CONTE
,. Ontem, o empresário
Nivan Correia, da
Construtora Correia, uma
das mais importantes
patrocinadoras da

Feijoada do Moa, deu
rasante na urbe sorriso.
Veio trocar ideias com o

colunista.

• Na primeira semana

de novembro nasce Lara,
a primogênita do casal,
Marcelo e Lidiane Atala,
leia-se Nutrili. Chorinho
novo!

,. Um passarinho me

contou que uma grande
empresa foi vendida!

.. O empresário, Moacir
Schmitz, da Lecimar

Malhas; também reuniu

OUER SABER
OUEM VAI MOSTRAR A CARA NO

ENCOM 20131
ACESSE:

Ofacebook.com/encom .oficial

os amigos e vai formatar
mesa concorrida na 13ª

Feijoada do Moa.

• Gustavo Conti e mais �

uma trupe de amigos
está curtindo temporada
em Porto Seguro. A
Passarela do Álcool,
famoso point da cidade, é
um dos lugares preferidos
da tchurma.

.. Morgana Barruf
também vai comandar
mesa na Feijoada do Moa

.

+ Crie' tempo para as

pessoas importantes na

suavlca.

.. Um ótimo dia a todos .

.. Com essa, fui!

NOVA LnMliN\L��!DD

6 " 8 de ttóveJnbro
CEIAS -19h
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Tirinhas

Piadas

Mulher difícil de encontrar
- Pai, vou me divorciar. Tem seis meses que minha mulher não fala

comigo.
O pai fica em silêncio, bebe um gole de cerveja e diz:
- Pensebem, meu filho. Mulherassim é difícil de arranjar.

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Elysium - Ficção - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos -

14h40, 16h50, 19h,21hl0 '

ARCOPLÉX 2
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado -

95 min - Censura: livre - 14h, 16h, 18h
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min -

Censura: 12 anos - 20h
ARCOPLEX 3
• Meu Malvado favorito - Animação - Dublado - 98 min -

Censura: livre - 14h
• Aviões c Animação - Dublado '- 92 min - Censura: livre - 17h

'Invocação do Mal - Terror - Legendado - 112 min - Censura: 14

anos-19hl0,21h20

JOINVILLE
IQNCGARTEN

'T� Chovendo Hambúrguer 2 -13:30,15:30,17:30 - 3D DUB,-

Animação
• Gravidade - 19:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Riddick 3 - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30 - LEG - Ação
• Dragon Baâz - a Batalha Dos Deuses 13:50; 15:45, 17:45, ,19:45-
DUB - Animação

·Invocação do Mal 22:10- LEG - Terror
• As Bem-Armadas 19:20 - LEG - Comédja
• Família do Bagulho - 22:00 - LEG - Comédia
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20,15:20,17:20 - DUB - Animaçãg
• Mato Sem Cachorro - 13:40, 16:15, 18:50, 21 :20 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:20, 16:50 - 3D - LEG - Ficção
'0 Tempo e o Vento -19:10, 21 :40 - NAC - Drama
I GNC MUELLER
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:30,15:30,17:30,19:30 - 3D DUB

-AnimaçãQ
• O Renascimento do Parto '- 21 :20 - NAC - Documentário

'Mato Sem Cachorro -13:45,19:00,21:30 - NAC - Comédia

�O Tempo e o Vento -16:20 - NAC - Drama
• É o Fim - 14:10, 16:40, 19:15,21 :40 - [EG - Comédia

Mato Sem
Cachorro
Deco(Bruno
Gagliasso) vive jogado
no sofá de sua casa,
apesar de ter bastante
talento com amúsica.
Um dia, ele encontra
dois grandes amores
de uma só vez: a

=

radialista Zoé (Leandra
Leal) e o cachorro

; Guto, que desmaia
todavez que ficamuito
animado. Não demora
muito para q1,le €) trio
viva como se fosse
nrüa famili?. Só que,
dois-anos dépois, Zoé
termina () namoro,
fica com a guarda
de Grito é ainda por

:f.,.-,- :"

cima atranja1.pll IlOY()
'nam�rado (Enrique
DíaZ). Motivosmais
,'doque suficientes
para que,Peco fique
re-voltado eprepare
uma vingança:
sequestrar Guto. Para
tanto ele conta com
a ajuda de seu primo
Leléo (Danilo Gentili).
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana de sol
entre nuvens e

chuva isolada

Quarta a Sexta-feira: Sol entre
nuvens e condição de pancadas
isoladas de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite. A temperatura
semantémmais elevada durante o

dia e mais amena à noite.

III ex
.,,;j
,

j �f Ensolarado
I -AMANHÃ

MíN: 17°e
MÁX: 19°e Parcialmente

Nublado

-
J jJ In�tá�eJ

SEXTA
MíN: 18°e
MÁX: 27°e

-�
(...;J...,. ,;õ)

Nublado

LUAS -
• NOVA 4i10

J jJ

Chuvoso

.CRESCENTE 11/10 SÁBADO •CHEIA 18/10 MíN: 15°e

.MINGUANTE 26/10 MÁX: 27°e Trovoada

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.
9 _B.,h_6

L'96�'GB9�v
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Palavras Cruzadas

VERTICAIS
1. o ator inglês Niven (1910-1983), de "Os Canhões

de Navarone" e "A Volta ao Mundo em 80 Dias" /
Tirar os pelos supérfluos

2. Que se submete sem oferecer resistência / Queira
Deus!

3. (Abelha) Grupo musical de pop rock que revelou a

vocalista Paula Toller / Desenho de Hanna-Barbera,
tem como personagem um cavalo no velho oeste

4. Lutar com armas iguais! Prefixo que indica ante

rioridade
5. Boletim Oficial/Os dentes -situildos nas partes mé

dia e posterior dos maxilares / O frâncio
6. Forma oblíqua tônica do pronome pessoal reto da

primeira pessoa do singular / Composto, munido
7. (Anat.) A região dorsal do diencéfalo / Bicheira de

animais
8. (Fig,) Que mostra uso da razão I Dar passos
9. (Pop.) Aguardente dé cana I Aquelas que estão lon

ge de quem fala e perto de quem ouve,

HORIZONTAIS
1. (Mecân,) A haste do pistão
2. FuncionáriG-que tem um cargo especial nas embai

xadas / Voz imitativa de uma explosão ou de um

corpo pesado que cai
,

3. Culto de origem africana, semelhante à macumba l
'

3
Pequeno macaco

4. As iniciais do escritor italiano Calvino (1923-1985)
/ Pôr em circulação

5. Aquele que frequentou um curso regular de ins

trução profissional'conseguindo um determinado
atestado de habilitação

6. A atriz carioca Leandra, do cinema, teatro e TV I
(Hermanos) Famosa banda de pop rock nacional

7. Uma marca italiana de moda, considerada um sím
bolo de luxo e status

8. Sufixo diminutivo / A capital europeia onde está en-

cravado o Vaticano
9. Bolo salgado típico da culinária italiana
10. Coberta de água / Departamento Social
11. A atriz Natália I (Fern.) Número par

1112. Entre os pagãos, espécie de mesa de pedra em que
se faziam sacrifícios I (Pop,) Vingança, desforço

13. Ferir íeveménte.

3 5 7 984

2

,

,

II
II

II
II 11

4

5

6

7

8

9

íO

12

13

-S�SS3 'OSOJ

-OW\l '6 'lBpUV 'OP!OD1 'S 'eln 'OWel�1!d3 'L 'opeloo W!V>! '9 ],j 'sa.mloV>! 'OB '5

'�Jd 1"lano 't 'leBa1 adad 'P!� 'S 'e1eLUOl 'I!OOO 'o 'lelldao 'P!ABO
" 'SI\lOIl1l3A

'lel"H o€"� 'BJlo; '.JV 'U
'seno 'a5.,'" 'se 'esJawro, 'aUOjadlOd '6 'euloH 'a13 's 'epeJd 'L 'Sal 'IBa,'9
'OPr,WOld!O '5 1!l!W3 'OI 'v 'O"V>! '''POA 'e 'wnd 'OP!PI! 'o '"IaJa

"

:SI\tlNOZIHOH

OltJnlOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lalento
SucessoQUARTA-FEIRA

16 DE OUTUBRO DE 2013

A inclusão das
pessoas com
deficiência

\

FONTE
Carreira e Sucesso

gundo Ignarra, a questão não é o

salário e sim o reconhecimento,
a cobrança, os desafios e o desen
volvimento do indivíduo. "Perce

bo uma evolução muito grande e

a tendência é encontrarmos cada
vez mais PCDs interessados e en

volvidos nas empresas", comenta.
O último Censo (2010), realiza

do pelo Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística, o IBGE, cita que
existem 27 milhões de pessoas com

algum tipo de deficiência na faixa
etária tida" como apta para traba
lhar - de 15 a 59 anos. "Porém, para
a Lei de Cotas, existem em torno de

950 mil profissionais aptos. Então,
se descontarmos este valor, ainda
teríamos mais de 26 milhões de

pessoas fora do mercado de traba

lho", contextualiza Carlos Aparício
Clemente, vice-presidente do Sin

dicato dos Metalúrgicos de Osasco

e Região e especialista no tema de
ficiência no trabalho. Ele conta que
na metalurgia, por exemplo, 77%
das vagas para PCDs estão ocupa
das e na área de autopeças, especi
ficamente, ultrapassam 90%.

As empresas vêm percebendo
que a consciência é o que faz che

gar ao resultado final. Quando o

objetivo é exclusivamente legis
lativo, o cumprimento da cota

perde força. Mas, se o objetivo
é alterar o comportamento e a

cultura da organização, a consci

ência e compromisso tornam-se

naturais. "Em Osasco, por exem-
" pio, as empresas que contrataram

PCDs nunca mais deixaram de
contratá-los. Em 2001;- tínhamos
601 pessoas inclusas em 12 em

presas cumprindo a lei. Encerra
mos o ano passado com mais de

10 mil PCDs, nas mesmas 12 com

panhias", relata Clemente.

NDe uma década para cá, as

empresas começaram a to

mar mais cuidado com relação a

sua imagem perante a socieda

de e enxergaram a preocupação
relacionada às pessoas com de

ficiência como algo importante.
A Lei de Cotas reza que 'as orga

nizações com 100 ou mais empre

gados devem preencher de 2% a

5% dos seus cargos com benefi

ciários reabilitados ou pessoas
com deficiências (PCDs): até 200

empregados - 2%;De 201 a 500

empregados - 3%; de 501 a 1000

empregados - 4%; de 1001 em

diante - 5%.
Sem dúvidas, a Lei é muito

importante neste processo de in

clusão. Ela vem agindo como fator

de transformação social, apesar
do caráter obrigatório que im

prime na inclusão das pessoas
com deficiência nas companhias.
'Atualmente encontramos publi
cidades de produtos e serviços
sempre com a presença de PCDs,
trabalhando a imagem destas

pessoas de forma bem positiva -

namoram, têm família, praticam
esportes, etc. Isso tem a ver com

o mercado de trabalho e em como

este universo abraçou a causa",
opina, Carolina Ignarra, diretora
da Talento Incluir, consultoria es

pecializada no tema.

A pessoa com deficiência tem

percebido o impacto positivo que
o trabalho traz na vida. Pouco

tempo atrás não era bem assim

e muitas pessoas com este perfil
achavam mais fácil ficar em casa

recebendo benefícios do gover
no do que ter uma profissão. Se-

Categorias
Um dos grandes desafios da inclusão é encontrar pessoal capacitado para assumir posições nas

empresas. O número de cotas é para uma realidade diferente e os empresári?s �recisam c�n?uzir as
contratações de forma que não aparente ser uma espécie de proteção a este público e que nao Impacte
no negócio. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

• Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo
humano, acarretando ocomprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemíplegia, hemiparesia, ostornia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas

e as que não produzam dífículdades para o desempenho de funções;

• Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

• Foco na ascensão profissional- Não basta ser competente, é preciso querer, e muito, chegar
às mais altas posições de uma organização.

• Deficiência visual- cegueira, na qual a acuidade visual é igualou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor

olho, com amelhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em

ambos os olhos for igualoumenor que 600; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores.

• Deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de

habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança:
f) habilidades acadêmicas:
g) lazer;

" h) trabalho.

Deficiênciamúltipla - associação de duas ou mais deficiências.

J�------------�------------��--------�------
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'1\ cultura do descarte"
Tenho recebido de vários leitores e telespectadores mensagens com uma

séria preocupação com a chamada "Cultura do Descarte" que temos visto em

nossos dias. Até mesmo o Papa vem denunciando essa tendência da sociedade
contemporânea.

Tudo e mesmo todos somos descartáveis. Desde a banalização do aborto
onde se descarta a vida humana até ao consumo desenfreado onde nada mais
tem valor a não ser quando substituído por um novo, tudo é medido somente

pela sua utilidade imediata, quase sempre vinculada ao prazer ou à satisfação
de desejos incontrolados.

Crianças são descartadas e terceirizadas logo nos primeiros meses, colo
cadas em creches ou sob o cuidado de pessoas pouco capacitadas. Velhos são
descartados em "casas de repouso': Todos estão muito ocupados e têm que tra
balhar mais, para ganhar mais, para consumir mais e para descartar mais...
Adolescentes e jovens descartados nas ruas sem emprego. Isso em todo o mun

do que chamamos de CIvilizado.
Na empresa, os mais velhos e experientes são descartados como se fosse

proibido envelhecer e como se sua experiência nada valesse a não ser como um

obstáculo ao novo, ao mais moderno, ao último modelo.
Nesta semana faça uma reflexão sobre tudo isto. Será que não estamos re

almente construindo e desenvolvendo uma sociedade do descarte? E será que
não acabaremos por pagar um preço muito alto por isso? Será que esse apelo
pela eterna juventude não está apenas nos fazendo mais infelizes? Será que a

experiência dos mais velhos nada vale para ajudar a solucionar os problemas
de hoje? Você já pensou em quando-também será descartado?

Muitos me dirão que este texto nada tem de "motivação': Quero lembrar
que motivação são os motivos que me fazem mudar meu comportamento. Mo
tivação não é emoção. Motivação é o que sobra, depois de passada a emoção.

Pense nisso. Sucesso!

Quando é ela
quem ganha mais

i
.\

f

FONTE 2009, segundo o Censo do Ensino Superior,
divulgado pelo MEC, as mulheres represen
tavam 58,8% dos estudantes formados nas

universidades ante apenas 41,2% de ho
mens. Se continuar assim, em breve a maior

parte dos lares será chefiado por mulheres.
,

O professor de filosofia Felipe Gonçalves
Silva, que pesquisa intimidade e relações de
gênero, acredita que ainda é comum o ho
mem se sentir rebaixado quando perde-o
papel de macho provedor. "As identidades
de gênero continuam pautadas em padrões
tradicionais - jovens que foram ou são edu
cados segundo modelos patriarcais sofrem
muito para se adaptarem a uma realidade

que não condiz com seus ideais antigos de
masculino e feminino", diz ele.

sue-o Gerente

Desde que o mundo é mundo, é o homem
a principal fonte de renda da casa. Mas

isso vem mudando. Com as conquistas fe

minínas, como a entrada da mulher no mer
cado de trabalho, ela já não depende mais
do homem. Segundo o Censo de 2000 rea

lizado pelo IBGE, o Brasil tinha 26,55% das
casas chefiadas por mulheres. Em 2011,
esse número subiu para 37,4%. Tanto os

homens quanto as mulheres devem se pre
parar para lidar com essa situação, pois a

tendência é que seja cada vez mais comum,

já que o público feminino vem superando
o masculino em relação aos estudos: em
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Crédito para chegar lá

FONTE

Revista Exame

A cada ano, mais de 650 mil novos empre
endimentos são abertos no Brasil. No total,
já temos cerca de 5) milhões de pequenas e

médias empresas, que representam 99% do
total de negócios do país. Também vivemos
em um dos únicos lugares do mundo em que
o número de mulheres empreendedoras é

quase igual ao de homens: atualmente, as mu
lheres estão à ftente de 49,3% dos negócios,
segundo o último Estudo da Global Entrepre
neurship Monitor (GEM).

Apesar das estatísticas animadoras para
as mulheres que estão pensando' em final-

mente ter um negócio para chamar de seu

aqui no Brasil, existe um dado que costuma

atrapalhar a iniciativa de se aventurar no voo

solo: mais de 25% das novas empresas não

sobrevivem aos dois primeiros anos de vida.
E a principal razão para isso é a falta de pla
nejamento financeiro,

A empresária Joana Meirelles, 37 anos, já
.

fez parte dessa triste'estatística. "Abri meu
primeiro salão de beleza em 1998. Gastei to
das as economias na reforma e na decoração
do loca!", ela conta. "Como o retorno demorou
a vir, eu não tinha dinheiro para pagar os di
reitos dos funcionários, como fundo de garan
tia e INSS ... Acabei tendo que fechar o salão
em menos de um ano e fui processada três
vezes na Justiça do Trabalho", lamenta.

Onde conseguir crédito barato?
.

Segundo o superintendente executivo
de gestão de patrimônio do HSBC, Gilberto
Poso, Joana poderia ter feito um empréstimo
para manter seu salão, e isso teria ajudado a

cobrir as despesas do primeiro ano, uma vez

que os pequenos empreendedores podem
contar com juros baixos, programados justa
mente para estimular os novos negócios. "O
fínanciamento adequado para abrir uma pe
quena ou média empresa depende do setor e

modelo de atuação'; explica Poso. "No HSBC,
temos uma linha de capital de giro desenha
da especialmente para empreendedores que
estejam abrindo uma franquia, por exemplo.
A indicação do financiamento mais adequado

. dependerá do objetivo dos recursos: podem
ser financiamentos para a compra de equipa
mentos, para capital de giro ou outros."

As linhas de microcrédito estão entre as

que mais crescem no país. Em comum, elas
oferecem juros mais baixos e facilidades de

pagamento. O Programa de Microcrédito
mantido pelo BNDES é uma dessas fontes,
concedendo montantes de 15 mil reais a

partir de parcerias com diversas instituições, .

financeiras - entre elas, o HSBC. Os recursos

para �sse tipo demodalidade têm juros de até
4% ao mês, Mas é preciso consultar o banco'

para saber se o financiamento pretendido se

encaixa no programa. "As condições serão ne
gociadas individualmente. Mesmo no caso de
valores e prazos similares, as variações são

comuns", diz Poso.

Lição aprendida, Joana Meirelles se recu

perou das dificuldades enfrentadas em sua

primeira aventura como empresária e partiu
para mais um desafio. Não sem antes se pre
parar: fez cursos oferecidos pelo Sebrae para
novos empreendedores e, em vez de gastar
todas as economias, pediu um financiamen
to ao banco antes de abrir as portas do salão.
"Calculei direitinho a quantia necessária para
aluguel, reforma, decoração, folha de paga
mento. Tudo para sobreviver por pelo me

nos um ano, até que a clientela se firmasse",
relembra. Deu certo: hoje, a casa vive cheia e

ela já está terminàndo de pagar o empréstimo
obtido para iniciar sua empresa.

O seu contracheque émaior do que o dele?
Afaste a culpa: sentir-se mal pelo próprio sucesso profissional só piora as coisas. Em vez

disso, tente inspirá-lo a subir na carreira.

Tenha contas bancárias separadas: dividam as despesas da casa, mas deixe que cada um
administre um valorpara os gastos pessoais.
Nunca jogue na cara dele que você ganha mais: isso só vai servir para desestimulá-lo e

diminuir a autoestima dele.

Divida as tarefas domésticas: independentemente de quanto cada um colabora em relação às

finanças, todos podem ajudar nas atividades cotidianas.
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olêmí ado omeofficen merca

de trab ilho: afeta a produtivi
Experts apontam os

prós e os contras dos

serviços em casa

FONTE

Revista Cláudia

Uma loira de olhos azuis, nariz
arrebitado e rosto angelical vi

rou uma espécie de inimigo .número
1 das mulheres que trabalham. Em

fevereiro, Marissa Mayer, a executi
va americana de 37 anos que ocupa
o cargo de CEO do Yahoo!, uma das

empresas de tecnologia mais impor
tantes dornundo, tomou uma medida

pra lá de. impopular - e que atinge
em cheio as profissionais que tentam

equilibrar melhor carreira e família.
Contrariando as últimas tendências
em gestão de pessoas, ela proibiu que
funcionários doYahoo! em qualquer
parte do mundo produzam de casa,

como até então acontecia. Em nota, a

empresa afirmou'que, no sistema de
home office, "a velocidade e a quali
dade são muitas vezes sacrificadas".
Não é a primeira vez que Marissa cau
sa polêmica e desagrada as mulheres.
No ano passado, a.ssumiu o cargo de
CEO do Yahoo! grávida e dizendo que
abriria. mão da licença-maternidade.
De fato, voltou para o escritório quan
do seu bebê tinha só duas semanas.

Agora, com a proibição, deixou cola

boradores, blogueiros e consultores
da área de recursos humanos em pol
vorosa. Para desespero geral, outras
empresas, como a rede varejista Best

Buy já seguiram o exemplo. Na mídia
especializada e· nas redes sociais, ex
plodiu um intenso debate sobre os

limites da flexibilização do trabalho.

Aqui, experts apontam os prós e os

contras da opção home office - e dis
cutem se esse é ou não um sonho pos
sível para a maioria.

Éum desafiopara as empresas

ad ?
II

Proibir o trabalho à distância é um retrocesso

As companhias ainda não sabem como garantir que equipes virtuais
produzam �ánto quanto na sede. Os líderes precisam olhar nos olhos
dos subordinados. Além disso, existem funções que só podem ser

desempenhadas no escritório e permitir que apenas uma parte dos
funcionários trabalhe em casa gera insatisfação. Assim, o home oftice
é um desafio para as empresas. Para o profissional, pode atrapalhar o
desenvolvimento da carreira, pois ele deixa de ser visto pelos chefes, de
cruzar com colegas nos elevadores, de fazer networking. Não raro, executivos
recusam tal proposta para ficar perto da presidência.

No passado, as empresas só podiam medir a produtividade dos funcionários pela
quantidade de horas que passavam no escritório. É o que chamamos de gestão do'
esforço. Como hoje é possível medira efiçiência pelas tarefas que eles entregam,
ganhou força a gestão de resultados. Aí não importa o lugar onde os funcionários
trabalham - nem o horário -, com exceção daqueles que dependem do maquinário
da empresa. As companhias mais competitivas adotam o segundo modelo. Afinal,
o diferencial delas é ainovação e, como se sabe, criatividade não tem hora ou local
marcados. Com a piora do trânsito nas grandes cidades, o trabalho em casa virou
uma necessidade, além de ser uma forma de reter talentos. Proibir é um retrocesso.
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Em casa, pode seratémais desgastante Cada caso é um caso. Nem sempre dá

Antes de tudo, é precisodizer que a falta de liberdade para escolher o modo
mais apropriado para executar suas obrigações é o maior fator de stress entre as

mulheres. Mas trabalhar em casa não é necessariamente menos desgastante. Pode
ser até mais. A maioria tem dificuldade em controlar o próprio tempo e precisa
estender a jornada. Pior: nem sempre obtém a mesma qualidade no sistema home
oftice porque a atenção fica dividida entre as tarefas profissionais e a família. As
mulheres se cobram mais cuidados com os filhos e o marido, o que, ém geral, não
é possível. Mas, se focam só no trabalho, sentem-se culpadas. Acabam frustradas
em todos os aspectos.

_ Vejo muitas virtudes no trabalho flexível e sou a favor dele, mas cada caso é um
caso. Nem sempre dá para atuar à distância. Isso não pode atrapalhar o desempenho.
Marissa Mayer é CEO de uma empresa cujo time tem baixa performance, e seus
concorrentes estão lhe dando um banho de inovação. Ao assumir,.comprometeu-se
a melhorar os produtos e fazer a companhia crescer logo. O sucesso nesse tipo de
missão �epende do engajamento.da equipe, e o home oftice é inimigo do senso de

colaboração. Às vezes, o líder precisa tomar decisões impopulares. Por outro lado, em
casa, o' profissional não tem o apoio e a camaràdagem que ajudam a aliviar o stress. E
conta com menos contribuições de ideias dos colegas.
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Saibam Iodos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesa serventia os títulos abaixo relacionados. ficando osdevedores inti
madosa partir da publicaçãodesteedital a 05 aceitarou pagarno tríduo
legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de ofe
recimento de resposta escrita no mesmo prazo. sob pena de, em não o
fazendo. ser lavrado e registrado o protesto oorrespondente. A presente
publicação sedeeao J'atodea(s) pessoats) índicadaísl paraaceítarfernl,
ou�em) ser(em) desconhecidas. sua localização incerta, ignorada
ou inacessível,ou for(em) residente{s) oudomiciliada(s) foradaCircuns
crição GeográIica da Serventia ou, ainda. porque ninguém se dispôs a
receber a intimação no endereço fornecido pelo epresarue rudo em

confonnidadecom osarts, 995, 997c/c 1023, todos do CNCG).
Protocole 48698 Sacado: ALClONEI FERREIRA BARBOSA CPF:
004.088.819-33 Endereço: Rua Manoel Francisco Correa n" 6. Vila
Progresso, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO R
NANCJAMEIIITOS SA CNP): 07207.996/00)I-SO Número do Tírulo:
4268016760 Espécie: Nota Promissória Apresentante: PORTAL DE
DOCUMEIIITOS SADataVendmento: 17/12/2010 Valor. 9.896,12 ü
quidação após a intimação: RS 12,2S, Diligência: R$ 24.50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48699 Sacado: DANIEL )OAO DA SILVA CPF: 079.887.829-
08 Endereço: Rua Lauro Zimmennann n« 5768. Guamiranga, 89270-
OJO, Guaramirim Cedente: Realleasing SIA Arrendamento Mercantil
CNP): 47.193.149/00)1-06 Número do Título: 700JB02014O Espécie:
Apresentante: PORTAL DE DOCUMEIIITOS SA Data Vencimento:
18/03/2013 Valor. 2.770,54 Liquidação após a Ultimação: R$ 12,25,
Diligência: R$24.50, Condução: R$5,oo, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 48595 Sacado: DIEGO A1EXI CPF: 066238.609-40 En

dereço: Rua Ribeirão da Lagoa ns sln, Ribeirão da lagoa, 89108-000.
Massarnnduba Cedente: CONF ECALe DEREITI UDAEPP Número
do Título. 0693 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresenrante: Banco ltaú SA Data Vencimento: 30109/2013 vaIar:
2.185,00 Liquidação após a intimação: R$ 12.25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$8I,65,Edital: R$22.25

Protocolo: 48379 Sacado: EF OFlONA MECANICA LTDA ME CNP):
09.605.896/0001-07 Endereço: Rua l° Braço do Nane ns s/n, Rural,
89108-00), Massaranduba Cedente: SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA
CNP): 89.425.615/0003-35 Número do Título: 125299-1 Espécie: Du
plicata de Venda Mttrcantil por Indicação Apresentante: BANCO 00
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 20/09/2013
Valor. 218,20 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$37,90, Edital: R$22,25

Protocolo: 48572 Sacado: ElASI1COS EING UDA CNP):
85.jSO.951/00)I-06 Endereço: RUA25DE)UUiO lOGO, centro, 89260-
300, Massaranduba Cedente: lHAMA - INSrITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE CNP): 03.659.166/00)1'{)2 Número do Título:
3417701 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF - PRO
CURADORIA-GERAL FEDERALDataVendmento: 02110/2013 Valor.
2.006,57 Liquidação após a intimação: R$ 12.25, Diligênda: R$ 37,60,
Condução: R$37,90, Edital: R$22.25

Piotocolo: 4BB54 Sacado: GIOVANA WANDERUNDE CPF:
919.905.999-15Endereço: Rua )oao MelcÍlioretto n' 74, Avai, 89270-
00), Guaramirim Cedente: vu EMPREENDIMEIIITOS IMOBILIÁ
RIOS LTDA CNP): 14.979.112/00)1-40 Número do Título: F 302 Espé
cie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVendmento:
25/09/2013 Valor: 190,00 Liquidação após a intimação: R$ 12.25, Dili

gênda. R$ 24,50,Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 48574 Sacado: INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA
GNF): 03.488.014/00)1-94 Endereço: RUA VITOR BRAMOHSKl 859
SALA OI, centro, 89108-00), Massaranduba Cedente: IBAMA -INSTI
TUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE CNP): 03.659.166/00)1-02
NúmerodoTítulo: 3417401 Espécie:Certidão da DívidaAtivaApresen
tanre. PGF - PROCURADORIA-GERAr FEDERAL Data Vencimento:
02110/2013 Valor. 674.21 Liquidação após a intimação: R$12,25, Dili
gência: R$37,60,Condução: RS 37,90, Edital: RS 22.25

Protorolo: 48664 Sacado: lanaina Constantino Rodrigues CPF:
009.482.649-85 Endereço: Expedicionário Olimpio José Borges nO

3339. Avai. 89270-()(x), Guarnmirim Cedente: José Ivo Manerieh CPF:
602.004.489-00 Número doTítulo: 850070 Espécie:ChequeApresen
tante: José Ivé Manerieh DataVencimento: 12/08/2013 Valor: 2.tXlO,OO
Liquidação após a intimação: R$ 12,25. Diligência: R$ 24,50, Condu
ção: R$ 2,SO, Edital: RS 22,25
Protocolo: 48666 Endereço: Expedicionário Olimpio José Borges nO

3339. Avai. 89270-000. Guaramirim Cedente: José Ivo Manerieh CPF:
602.004.489-00 Número doTítulo: 850072 Bspécie'ChequeApresen
tante: José Ivo Manerieh DataVentimento: 12/09/2013 Valor: 2.000,00
Liquidaçâc após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24.50. Condu
ção: R$2,5O, Edital: R$22,25

Protocolo: 48573 Sacado: MARCOS ADRlANO PRUSSE ME CNP):
03.263.786/00)1-28 Endereço: ESrnADA GERAL GUAMIRANGA,
guamiranga, 89270-00), Guaramirim Cedente: IBAMA - INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE CNP): 03.659.166/00)1'{)2 Nú-

mero do Título: 3415901 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresen
tante: PGF - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vencimento:
02/10/2013 Valor. 3.055.41 Ijquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$37,60, Condução: R$31,45, Edital: R$22,25

Protocolo: 48591 Sacado: MEURON MONTAGEM ELÊTRO UDA
CNP): 08.769.589/00)1-07 Endereço: LEODATO RlBEIRO,SO, centro,
89275-00), Schroeder Cedente: ABF - AUTO MECANICA LTDA ME
CNP): 97.514.061100)1-09 Número do Tirulo: 9513/3 Espécie: Duplí
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA
DataVencimento: 26109/2013 Valor: 491 ,68lJquidação apósa intima
ção: R$12,25,Diligênda: R$37,60,Condução: R$27,73, Edital: R$22,25

ProtOcolo: 48575 Sacado: NILO CLAUDINEI ZlLS ME CNP):
02.765.744/00)1-22 Endereço: RUAMARECHALCASfELD BRANCO,
8779, centro, 89275-000, SchroederCedente: INSlTí1JTODEMcrno
LOGIA DE SANfA CATARINA CNP): 07.410.720/00)1-74 Número do
Tírulo: 160240160 Espécie:Certidãoda DívidaAtivaApresentante: PGF
- PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vendmento: 02/10/2013
Valor. 130.21 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60,Condução: R$ 5.55, Edital: R$22.25
Protocolo: 48576 Endereço: RUA MARECHAL CASfELD BRANCO,
8779, centro, 89275-000, SchroederCedente: INSITfurO DEMEfRO
LOGIA DE SANfA OIDJUNA CNP): 07.410.720/00)1-74 Número do
Título: 159240159 Espécie:Certidão daDívidaAtivaApresentante: PGF
- PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vencimento: 02/10/2013
Valor. 111.22 Líquídaçân após a intimação: R$ 12,25, Diligênda: R$
37,60, Condução: R$5,55, Edital: R$ 22.25
Protocolo: 48577 Endereço: RUA MARECHAL CASrELD BRANCO,
8779, centro, 89275-00), SchroederCedenre INSTITUTO DEMEfRO
LDGIA DE SANfA CATARINA CNP): 07.410.720/00)1-74 Número do
Tírulo: 158240158 Espécie:Certidão daDívidaAtivaApresentante: PGF
- PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vencimento: 02/10/2013
Valor. 130,85 Liquidação após a intimação: R$ 12.25. Diligência: R$
37,60,Condução: R$ 5,55, Edital: R$ 22.25
Protocolo: 48578 Endereço: RUA MARECHAL CASfELD Bil(\NCO,
8779, centro, 89275-000, SchroederCedente: INSlTí1JTODEMEfRO
LOGIA DE SANfA CATARINA CNP): 07.410.720/00)1-74 Número do
Título: 157240157 Espécie:Certidãoda DívidaAtivaApresentante: PGF
- PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vendmento: 02/10/2013
Valor: 133.77 Liquidação após a intimação: R$ 12,25. Diligência: R$
37,60,Condução: RS 5.55, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48579 Endereço: RUA MARECHAL CASfELD BRANCO,
8779, centro, 89275-000, SchroederCedente: INSTITUTO DEMEfRO
LOGIA DE SANTA CATARINA CNP): 07.410.720/00)1-74 Número do
Título: 9924299 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apresentante: PGF
- PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Vencimento: 02/10/2013
Valor: 150,06 Liquidação após a intimação: R$ 12.25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 5,55, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48639 Sacado: ORLANDO DALABONA CPF: 194.416.819-
20 Endereço: Estrada Quati nO 64, Quati, 89270-000, Guaramirim
Cedente: BANCO ViPAL CNP): 09.526.594/00)1-43 Número do rno
lo: 75374E4/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por ladícaçâo
Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM Data
Vencimento: 03/10/2013 vaIar. 270,00 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: RS 26.30, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 4B607 Sacado: SPM COM DE CONF UDA EPP CNF):
82.779.620/00)1-35 Endereço: RUA:)OAO WESLLER 1942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: BNX INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES L CNP): 09.020.755/00)1-22 Número do Título:
12137·7 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Venci
mento: 27/07/2013 Valor.1.688.19 Liquidação após a intimação: R$
12.25, Diligência: RS 37,60, Condução: RS 9,48, Edital: RS 22,25
Protocolo:4B60B Endereço: RUA:)OAOWESLLER 1942, centro,89108-
00), Massaranduba Cedente: BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LCNP): 09.020.755/0001-22 Número doTíndo: 11557-
5 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vencimento:
22/08/2013 Valor. 2.709,78 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: RS 9.48, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 4B609 Endereço: RUA:)OAOWESLLER 1942, centro, 89108-
00), Massaranduba Cedente: BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LCNP): 09.020.755/00)1-22 Número doTitulo; 11557-
6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco -do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vencimento:
22/09/2013 Valor. 2.709,78 Liquidação após a intimação: RS 12,25,
Diligênda: RS 37,60,Condução: RS 9,48, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48610 Endereço: RUA:)OAOWESLLER 1942, centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LCNP):09.020.755/00)I·22 NúmerodoTítulo: 11557-
4 Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vencimento:
22/07/2013 Valor. 2.709,78 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 9.48, Edital: R$ 22,25

<,Protocolo: 48625 Endereço: RUA )OAO WESLEER NI942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS CO
MERCIANTEMECNP): 04.586.274/0001-65 Número doTírulo: 12416·
3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SÁ - Banespa Data Vencimento:
30/08/2013 Valor. 8] 4,90 Liquidação após a intimação: R$12,25. Dili
gência: R$37,60, Condução: R$ 5.41, Edital: RS 22,25
Protocolo: 4B62B Endereço: RUA )OAO WESLLER N 1942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS CO
MERCIANTEMECNP): 04.586.274/00)1-65 Número doTítulo; 11986-

6 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vencimento:
24/07/2013 Valor. 2.970,54 Liquidação após a intimação: R$ 12.25,
Diligência: R$37,60, Condução: R$ 5.41, Edital: RS 22.25
Protocolo: 4B829 Endereço: RUA )OAO WESLLER NI942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS CO
MERCIANTEMECNP):04.586274/00)I-65Número doTírulo: 11986-
7 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vencimento:
24/08/2013 Valor. 2.970,54 Liquidação após a intimação: R$ 12.25,
Diligência: R$37,60, Condução: R$5,41, Edital: R$22.25
Protocolo: 4B623 Endereço: RUA )OAO WESLLER NI942, centro,
89108-00), Massarnnduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS CO
MERCIANTEMECNP):04.586.274/00)1-65NúmerodoTítulo: 12416-
4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vendmento:
15109/2013 Valor. 814,90 Líquídação após a intimação: R$12.25, Dili
gênda: R$37,60, Condução: R$5,41, Edital: R$22.25
Protocolo: 48824 Endereço: RUA )OAO WESLEER NI942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS
COMERCIANTE ME CNP): 04.586.274/00)1-65 Número do Título:
B12416-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Vend
menta: 15/09/2013 Valor. 814,90 Liquidação após a intimação: R$
12.25, Diligênda: R$ 37,60, Condução: R$ 5,41, Edital: R$ 22.25
Protocolo: 48826 Endereço: RUA )OAO WESLEER NI942, centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS
COMERCIANTE ME CNP): 04.586.274/00)1-65 Número do Título:
B12416-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa Data Venci
mento: 30/08/2013 Valor. 814,90 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5.41, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48630 Endereço: RUA )OAO WESLLER NI942, centro,
89108-00), Massaranduba Cedente: EMERSON DOS SAIIITOS CO·
MERCIANTEMECNP):04.586.274/00)1-65NúmerodoTítulo: 11986-
5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banro do Estado de São PauJo SA - Banespa Data Vencimento:
24/06/2013 Valor. 2.970,54 Lquidação após a intimação: RS 12.25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5,41, Edital: RS 22.25

Protocolo: 48820 Sacado: ZAPP CELULARES UDA ME CNP):
73.557.357/00)1-49 Endereço: RUA 11 DE NOVEMBRO,4518 SALA
I, centro, 89108-00), Massaranduba Cedente: HSBC BANK BRASIL
SA-BCO MUlTIP Número do Tírulo: 2269-2 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data
Vencimento: 30/08/2013 Valor. 900,00 Liquidação após a intimação:
R$12.25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$37,90, Edital: RS 22.25
Guaramirim, 15 de ourubro de 2013.
Protocolo: 48721 Sacado: AIIITONIO RODRIGUES CPF: 643.499.009-
00 Endereço: RuaAr.nide DelaiWeber n" 293, Avai, 89270-00), Gua
ramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEIIITO E INVES
TIMEIIITOCNP): 07.707.650/00)1-10 Número do Titulo. 20018375594
Espécie: Apresentante: PORTAL DE DOCUMEN"lDS SA DataVenci
menta: 27/06/2013 Valor. 2.219.36 Uquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência; R$ 24,SO,Condução: R$5,00, Edital: R$22,25

Protocolo: 48705 Sacado: COMERCIO DE EMBALAGENS SUCATAS
DE PAPEL E PAP CNP): 06.221260/00)1-73 Endereço: se 413 80
KM OI, centro, 89270-00), Guaramirim Cedente: FAZENDA NACIO
NAL - DIVATlVA-CLT CNP): 00.394.460/0216-53 Número do Título;
91513001196 Espécie:Certidão da DívidaAtivaApresentante: Procura
daria-Geral da FazendaNacional DataVencimento:09/10/2013 Valor:
4.130.91 Liquidação após a intimação: RS 12.25. Diligência: RS 24.50.
Condução: R$ 2,SO, Edital: R$ 22.25 .

Protocolo: 48706 Endereço: se 413 80 KM 01. centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: FAZENDA NAClONAL - DIVATIVA-CU CNP):
00.394.460/0216-53 Número do Tlrulc: 91513001197 Espécie: Certidão
da DívidaAtiva Apresentante: Procuradoria-Çeral da Fazenda Nacional
DataVencimento:09/1O/2013 Valor.4.l30,91IJquidaçãoapósaintima
Ção: R$12,25, Diligência: R$24,5O,Condução: R$2.50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48720 Sacado: JOSE RIBEIRO CPF: 921.028.679·00 En

dereço: Estrada libagi nO sln, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim
Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEIIITO E INVESTlMEIIITO
CNP): 07.707.650/00)1-10 Número do Tírulo: 20018531978 Espécie;
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENlDS SA Data Vencimento:
17/04/2013 Valor. 3.188.80 Liquidação após a intimação: R$ 12.25,
Diligência: RS 37,60, Condução: R$12.49, Edital: RS 22,25

Protocolo: 4B6OO Sacado: Rafael Diogo Roehrs CPF: 039.246.879-43

Endereço: Rua 173 sem nome 89 n° 89, Sossego. 89275-000. Schroeder
Cedente: AYMORE CREDITO, FlNANCIAMEIIITO E INVESTlMEIIITO
CNP): 07.707.650/0001-10 Número do Titulo: 20017190592 Espécie:
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento:
16fll/2012 Valor. 10.497,79 Liquidação após a intimação: RSI2.25,
Diligênda: R$37,60, Condução: RS 27,73. Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48695 Sacado:WAGNER RENATO I!VEKCPF: 030.617.559-

_
26 Endereço: RUA 28 DE AGOSTO, n" 3861, CENTRO, 89270-00),
Guaramirim Cedente: BANCO DO BRASILCNP): 00.000.000/0001-91
Número do Titulo: 796794929 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: ADVOCACIA BELLlNATI PEREZ Data Vencimento:
20102/2013 Valor. 3O.892,19IJquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: nssro. Edital: R$ 22.25
Guaramírím. 16 de outubrn de 2013.

ANAAUCEMAR1lNEW PESSOA,Tabeliã Designada

A YATIL IMÓVEIS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, pessoa jurí
dica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o nO 08.201.205/0001-47, com sede

na Rua Eleonora Satler Pradi, nO 220,
Bairro Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do
Sul/SC vem pelo presente ato dar publi
cidade ao Termo deAjustamento de Con
duta celebrado com o MPSC, através da

7a Promotoria de Justiça, nos autos do

ICP nO 06.2013.00008490-8, comprome
tendo-se a não realizar a publicidade de

empreendimentos imobiliários cuja incor

poração nao esteja devidamente' regis
trada no Ofício de Registro de Imóveis,
sendo que os anúncios publicitários de

verão conter o número da incorporação
e o cartório competente, bem como pro
mover a título de compensação aos di

reitos difusos e coletivos a quantiade R$
2.000,00 (Dois Mil Reais) ao FRBL.

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

PEDIDO DEAUTORIZAÇÃO DE

RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA

Tafac Administradora de Bens, CNPJ: 01.242.57010001-50

torna público que requereu à Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente (FUJAMA), a autorização para execução do Projeto
de Recuperação de Área Degradada do Imóvel localizado na

Estrada Ribeirão Grande do Norte, sin°, Bairro Nereu Ramos

em Jaraguá do SuI/SC.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

cia: R$ 94,39 - CEP: B9256-455 Cedente: REDFACTOR FACTORING E FOMENTO
COMERCW. Sacador: HlMSPAN INDUSTRIA E COMERCIO Es

pécie: DMI - N° Titulo: 33557-1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 9.007,76 - Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total a pagar
R$9.104,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.007,76 - Juros:
R$ 21,01 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$Zl,1O Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262402/2013 Sacado: JOSElAINE CAVAIREIRO

Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 304 - Jaraguá do SuI-SC -

CEP: 89254-430 Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: CF 3496/2 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 199,00 - Data para pagamento:
21/10/2013- Valor total a pagar R$278,B4 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 199.00 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDEMI1VADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 3BO-Centro
89251-201- JARAGUA DOSUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 262465/20\3 Sacado: OLITECE INDUSTRIA TEXl1L
unA Endereço: RUAWIGANDO MENSLIN 113 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89256-455 Cedente: FIDC MU!TISElDRIAL RE
DFACIDR Sacador. HUVISPANINDUSTRIA E COMERCIO DEFIOS
1T Espécie: DMI - N° TItulo: 33630-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.932,16 - Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total a
pagar R$4.015,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.932,16
- Juros: R$ 7,86 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262466/2013 Sacado: OLITECE INDUSTRIA 'IEXTIL
unA Endereço: RUA WIGANDO MENSLIN 113 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: B9256-455 Cedente: FIDC MU!TISETORIAL RE
DFACTOR Sacador.HlMSPAN INDUSTRIAECOMERCIODEFIOS
1T Espécie: DMI - N° TItulo: -33632-1 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 3.217,08 - Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total a
pagar R$3.299,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.217,08
- Juros: R$ 6,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262488/2013 Sacado: OLITECE INDUSTRIA TEXl1L
unA Endereço: RUAWIGANDOMENSLIN - JARAGUA DO Sill.-SC
- CEP: 89256-455 Cedente: REDFACTOR FACTORING E FOMENfO
COMERCW. Sacador. HlMSPAN INDUSTRIA E COMERCIO Es

pécie: DMI - N° TItulo: 33612: I - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 1.128,32 - Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total a pagar
R$1.206,74 Descrição dos valores: Valor do titulo:R$l.i28,32 - Juros:
R$2,63 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262500/2013 Sacado: OLITECE INDUSTRIA TEXl1L

unA.Endereço: RUAWIGANDOMENSLIN - JARAGUADO SUL-SC

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

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Coru

pá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo
presente edital, que JEUNETE MARIA LESKOWICZ REISER, CI

n015/R-2,988.760-SESP/SC, CPF n° 636.411,789-91, do lar e seu

marido MARCOS REISER, CI n° 19/R-2.988.572-SSP/SC, CPF

n0891.923.039-00, pedreiro, brasileiros, casados Pelo regime da Co
munhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e

domiciliados na Rua 502-Bertha Weege n° 3.805, bairro Jaraguá 84,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 502-Bertha

Weege, bairro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/

SC, conforme Certidão n" 511/2009 e revalidada em 17/06/2013,
Proc. n° 16513/2013, assinando como responsável técnico, o en

genheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART
n" 3604942-7. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 26.797,55ri12, sendo constituído
de 6 (seis) parcelas e remanescente.

O prazo de impugnação por tercei
ros é de 15 (quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá
ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia:
Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, centro,
Jaraguá do Sul/SC.
JARAGuA DO SUL, 11 de Outubrode 2013.
AOFICIALA

EDITALDE INTIMAÇÃo DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTFSTO:

Apontamento: 262456/2013 Sacado: AIUAL METAL MECANICA
unA ME Endereço: RUA 15 DE SETEMBRO, 2.27 SAlA - JARAGUA
DO Sill.-SC - CEP: 89254-195 Cedente: PANATlANI1CA CAThRI
NENSE SA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 0059326 O I - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.453,03 - Data para pagamento:
21110/2013- Valor total a pagar R$3.544,73 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.453,03 - Juros: R$ 5,75 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 262389/2013 Sacado: CLEONICE SOUZA DA CRUZ
Endereço: RUAVAIMOR ROlANDOMUllER, 403 - VIEIRAS - Iara
guádo SuI-SC - CEP: 89257-040 Cedente: BOMBASDIESELPARANA
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000.425/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 926,70 - Data para pagamento: 21/10/2013-
Valor total a pagarR$1.010,50 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 926,70 - Juros: R$I,23 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital:

. R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 262292/2013 Sacado: FLORIANI INp DE PECAS ES
PECIAIS unA Endereço: RUAANO BOM 2125 - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: 3M DO BRASIL unA Sacador. - Espécie: DMI
- N° Titulo: B23606 19 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 202,70
- Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total a pagar R$334,48
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 202,70 - Juros: R$ 0,47 Erno
lwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60
- Diligência: R$ 58,36

Apontamento: 262410/2013 Sacado: HELGA GANSKE Endere
ço: ESTIlADA GARAllNA SN - RlO NOVO - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: COOPERATNA CRED EMPRESARlOS AlTO
VALE DO RlO NE Sacador: - Espécie: CT - N° Titulo: 1019 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$i.714,68 - Data para pagamento:
2111 0/2013-Valor total a pagar R$i.986,04 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ i.714,68 - Juros: R$ 104.02 Emolwnentos: R$
1�,25 - Publicação edital: R$ 23,1.0 Condução: R$ 37,60 - Diligên-

Apontamento: 262156/2013 Sacado: PRADO PRESTADORA DE
SERVo DE TRANSP. M Endereço: JOAO DOUBRAWA 267 - CZER
NIEWICZ - JARAGUA DO Sill.-SC - CEP, 89255-010 Cedente:
POSTO AGRlCOPEL LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
222499 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 6.640,43 - Data para
pagamento: 21/10/2013- Valor total a pagar R$6.756,06 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 6.640,43 - Juros: R$ 39.84 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262097/2013 Sacado: RD ASSESSORIA DOCUMEN
TAL unA ME Endereço: RWAIDEMAR RAU 826 - JARAGUA DO
Sill.-SC - CEP: 89254-260 Cedente: RADIO BRASILNOVO unA EPP
Sacador. - Espécie:DMI - N"Titulo: 5635 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 21/10/2013- Valor total
a pagar R$734,16 Descrição dos valores: Valor tio título: R$ 650,00
- Juros: R$ 4,98 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 262371/2013 Sacado: SONETIE AUMENTOS
unA Endereço: RUA EXP FIDEUS STINGHEN, 71 - CENTENA
RlO - JARAGUA DO Sill.-SC - CEP: 89256-740 Cedente: COLD
FRlO REFRlGERACAO LIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 22460 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 343,70 -

Data para pagamento: 21110/2013- Valor total a pagar R$425,37
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,70 - Juros: R$ 0,80
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 21.02 .

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 16/10/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 16 de outubro de 2013.

•

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novelas

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Amélia e Franz permitem que os monges façam um tes

te com Pérola e eles confirmam que ela é a reencarnação
de Ananda. Ernest implora a Franz que o ajude a descobrir

quem está roubando a fundição. Gertrude rasga as roupas

de lolanda em um acesso de fúria. Pérola sugere que Franz

volte para a fábrica. Toni diz a Mundo que não confia em

Benito. Laura diz a doutor Rubens que quer adotar Petele

co. Miquelina aconselha Dália a contar para Davi que ele

não voltará a andar. Manfred e Snvia pensam em um jeito
de manter Franz afastado da fundição. Tenpa diz a Amélia e

Franz que Pérola deve reapreender os ensinamentos espiri
tuais no mosteiro dos Himalaias.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
.Sirnone revela a Amora que precisa de um transplante de

medula e implora que ela cuide de seus filhos. Douglas é reco
nhecido na rua. Verônica afirma a Maurício que não pretende
reatar com Natan. Natan desiste da Class Mídia. Érico aceita

ser sócio de Fabinho. Charlene e Gilson tentam unir Wilson

e Bento. Socorro volta para casa. Giane pede para trabalhar

como assistente de fotografia de Caio. Willy divulga o vídeo de

Verônica. Lana avisa a Maurício que Bluma só negociará seu

imóvel no Bairro do Limão depois da exposição de Perácio.

Rosemere descobre que Perácio pode estar sendo enganado.
Silvia suspeita de que Júlia esteja grávida. Giane manda Amo

ra contar a verdade sobre sua gravidez para Sueli. Perácio não
ouve os apelos de Rosemere.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
O juiz determina a vitória de Pilar e César fica arrasado.

Aline culpa Rafael pelo resultado da audiência. Félix afirma a

Edith que vai tirar César da presidência do San Magno. Niko
toma satisfaçôes com Amarilys. Thales leva o que sobrou de

seu laptop a uma loja de informática. Ninho marca um encon

tro com Bruno. Niko reclama de Amarilys, e Eron a defende.

Sangue Bom

Bento tem conversa tensa comWilson, e o pai pede desculpas
Como Wilson (Marco Ricca) e Bento (Marco Pigossi) vão

se comportar agora que sabem que são pai e filho? Ao se reen

contrarem rolamuitamágoa e ofenças. ''Vocês dois são feitos
do mesmo barro! Dois turrões, cabeças-duras! Não veem que
essa raiva toda só existe porque sempre houve entre vocês um

Félix se encontra com Anjinho. Glauce conta sobre a conversa

que teve com Rebeca e Félix fica animado. Niko pergunta a

Amarilys quando ela vai embora de sua casa.

• CHIQUITlTAS - SBr . 20H30
Beta comemora mais de 5 milhões de acessos no video

clipe de 'A Festa Ainda Pode Ser Bonita'. Dani faz muita birra

para que Letícia não saia para o encontro com Rui Salgado.
O crítico chega e elogia Letícia. Clarita segura Dani para não

atrapalhar a saída de Letícia. No orfanato, as chiquititas des

cem as escadas para fugirem. Mosca diz que as meninas

exageraram nas malas. Carol fica na loja para fechar o Café

Boutique. Junior pede para a namorada sentar e diz que hoje
é ele quem vai atendê-Ia. Ó rapaz diz que não gosta de ver a

namorada triste. Carol diz que é difícil ficar longe das crianças.
Junior ri de Carol, que fica com a boca suja de doce. Ele diz que
mesmo assim ela continua linda. No orfanato, Mosca desce

primeiro pra ir até o porão (local de onde vão fugir). Mili diz

que será a última para se certificar que todos estão juntos. Vivi
deixa cair um objeto no chão e acorda Ernestina, que munida

de uma vassoura com lente sai do quarto pra investigar o que
está acontecendo. Na sala, todos saem, menos Mili, Bia, Ana e

Cris, As meninas fingem pra Ernestina que acordaram porque

ouviram o barulho do alarme.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
No capftulo (*) 016, quarta-feira, 16 de outubro - Michele

pede a mão de Stella em casamento. Baldochi ajuda Picasso

a armar para Otávio. Donana e Getulio conversam sobre Otá

vio. Pires morre e Carlão tenta fugir dos outros presos. Patricia
fica preocupada com Carlão. Carlão fica surpreso ao saber que
vai ser solto. Dorotéia solta Carlão. Carlão consegue expulsar
Dorotéia do carro e foge. Michele e Donana discutem. Patricia

fica muito feliz o ver que Carlão foi solto. Pedro e Paulo conti

nuam enganando Das Dores, que se preocupa com o estado

de saúde de Paulo. Danilo e Dorotéia ficam preocupados com
a fuga de Carlão. Monet diz a Picasso que umjuiz ordenou que
Carlão fosse solto. Dorotéia dá o emprego de volta a Ramiro.

Mi01ele fica irritado ao ver que o quarto de Marco Antonio foi

modificado. Mic�ele e Donana brigam novamente.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Claudia Leitte diz que
"jrunais" posaria nua

Apesar de cultivar um corpão de fazer inve

ja, Claudia Leitte garantiu que não tem intenção
de exibi-lo fora dos palcos. "Não, jamais. Nunca
aceitei, nem quando precisava da grana no iní

cio da minha carreira. Tinha mais convites na

quela época e eu não quis", declarou. Semmedo
de ousar no figurino, a bela disse que toma to

dos os cuidados para a roupa não roubar a cena.
"Se tiver uma calcinha aparecendo, por exem
plo, as pessoas vão falarmais da calcinha do que
daminhamúsica. E nada pode sermaior que a

música, do que o show."

"Cinquenta1bns" perde
seuChristian Grey

Os cineastas de "Cinquenta Tons de Cinza"
e Charlie Hunnam concordaram em procurar
um novo protagonista para o filme, já que a

agenda imersiva do ator em sua série de TV

não está permitindo que ele se prepare ade
quadamente para o papel de Christian Grey.
Os compromissos do ator são com a série
"Sons ofAnarchy". Dakota Johnson e Jennifer

Ehle seguem ligadas ao elenco. Em "Cinquen
ta Tons de Cinza" Anastasia Steele, papel de
Dakota, é uma estudante que faz uma entre

vista para o jornal da faculdade com Christian

Grey, um jovem magnata dos negócios. Eles
acabam se envolvendo em uma trama forte

mente erótica, com práticas sadomasoquistas.

laço muito forte?", pondera Gilson (Daniel Dantas). Tocado,
Wilson toma a iniciativa. "Peço desculpas por todas as vezes

que te trateimal. Evou arcar com todas as despesas referentes
aos prejuízos que te causei na Acácia Amarela", diz, antes de
acabar com a conversa. O que será que Bento vai fazer?

Horóscopo

�Áries
.. 20/3 a 19/4 - Fogo

Hoje, embora você tenha dispo
sição para cuidar das suas tarefas na
parte da manhã, não confie demais

nos outros. À noite, a Lua entra em

seu signo e você não terá dificuldade

para se aproximar do seu alvo: confie
no seu charme. Napaixão,vaiencan-

.
tar quem ama. Cor: tons pastel.

� Touro .

D 20/4 a 20/5 - Terra

Você pode contar com a sorte no

trabalho.Valea pena se arriscar para
se destacar, pois terá a chance de

conseguir um aumento. Se precisar
de conselho ou ajuda à tarde, conte
com o apoio dos amigos. À noite,
vai querer se isolar. Deixe a paquera

para outro dia. Cor: creme.

equipe e isso pode ajudar a alavan

car sua carreira. À noite, passe mais

tempo comos amigos: se está só, isso
poderá ajudar. Cor: creme.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Mostre suas ideias, já que está

encarando as coisas demaneira mais

otimista e fazendo planos a longo
prazo. Uma viagem a trabalho pode
vir a calhar. À noite, você vai querer
garantias de quem ama. Alguém
com boa posição socialpode chamar
sua atenção, Cor: tons pastel.

,.,. Leão
� 22/7 a 22/8 - Fogo

.

Estará comunicativo, mas nem

por isso deve confiar demais nas

pessoas. Aproveite para fazer planos
a longo prazo, mas conte a ninguém
ainda. À noite, seu bom humor vai

marcar pontos na paquera. No ro

mance, faça um programa diferente

com quem ama. Cor: verde-elaro.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Procure cooperar com os cole

gas, assim, vocês vão conseguir au
mentar a produtividade.Ànoite, seu

magnetismo deve crescer e, se está

de olho em alguém, não terá dificul
dade para se aproximar. Mas cuida
do com urn lance proibido.A dois, o
desejo deve falar alto. Cor: marrom.

A únicamaneira de seguir nossos sonhos é
sendo generosos conosco mesmos.

Paulo Coelho

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você terá disposição de sobra

para o trabalho e saberá aproveitar
urna boa oportunidade: aja rápido.
Com bom humor, vai ficar mais fá
cil dar conta das tarefas. Aproveite
a noite para curtir a companhia de

quem ama. Se está só, vai sonhar
com namoro sério. Cor: verde.

pg Escorpião
liR 23/lOa21/11-Água

Hoje, você vai contar com ótimas

energias dos astros!Logo cedo, esta
rá mais falante, descontraído e com

facilidade para expressar o que pen
sa. À noite, porém, seu desafio será

deixar o egoísmo de lado e colocar o

par em primeiro lugar, Faça as von

tades de quem ama. Cor: preto.

•
Hoje, você pode contar com con

selhos de alguém da família, se esti
ver precisando. A manhã promete
ser mais produtiva, já que terá faci

lidade para trocar ideias com os cole

gas.Ànoite, a Lua aumenta sua sorte
na paquera. No romance, faça urn

programa animado. Cor: marrom.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Você vai se sair melhor se inves
tir no diálogo para se entender com

os colegas, Seu entusiasmo será con
tagiante, À noite, a família vai exigir
atenção. Aproveite para curtir um

programa caseiro com seu par. Se

está só, um parente pode apresentar
alguém interessante. Cor: bege.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No trabalho.você vai contar com
o bom humor e um bom faro para as

oportunidades para se dar bem: faça
a sua parte! Só vai investir em uma

conquista se perceber que a pessoa

deseja um relacionamento mais sé

rio. Na paixão, controle o ciúme e

fortaleça a relação. Cor: roxo.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra.

Aproveite para marcar reuniões

ou trocar ideias. Com facilidade pra
ver mais longe e trabalhar em equi
pe. Além disso, aposte na sua intui

ção para se destacar no trabalho. À
noite, porém, vai .buscar segurança,
inelusive nos assuntos amorosos.

Cuidado com o ciúme. Cor: vinho.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

ê redacao@ocorreíodopovo.com.br

A produção de
leite em Jaraguá
o técnico da Acaresc, Dejair Pereira, em

1977 fez levantamento sobre a produção local
de leite entregue a indústria. Em 1976 haviam
sido produzidos três milhões e 417mil litros de
leite e enquanto isso de janeiro a agosto de 1977
a produção estava em 3 milhões e 636mil litros
de leite. Jaraguá do Sul era o segundo produtor
estadual de leite in natura. Este aumento se

devia a adoção de tecnologia pelos produtores e

melhor preço oferecido pelo produto. Além disso,
os produtores ainda vendiam leite direto ao

consumidor e utilizavam para consumo familiar,
ampliando ainda mais a produção do município.
Questionava-se a falta do produto nos mercados
da região, fato este devido a inexistência de
indústria de laticínio na região.

Festa de Rei
As Festas de Rei sempre foram.eventos de

grande importância social, e ainda são realizados
revestidos de grande tradição.A vestimenta nos
tempos antigos era o temo, atualmente se utiliza o

, uniforme da sociedade.A festa inicia com aMarcha
em busca doRei, sempre acompanhada de uma
bandamusical e orientada pelo comandante. Os
integrantes da Marcha eram recebidos pelo rei
na sua casa com farto lanche e bebidas, muitas
delas fabricadas pelos próprios colonos. Em
seguida eram realizadas as competições de tiro,
de acordo com os estatutos da sociedade. Havia o
Rei do Alvo - Scheibenkõnig, o Rei do Pássaro -

Vogelkõnig, o rei do Cervo - Hirschkõnig e o Rei
Maior - Grosserkõnig. Omelhor tiro premia o
rei, e pela soma dos três tiros temos o primeiro e o

segundo cavalheiros. Por fim, as novas majestades
são consagradas no baile, à noite. Atualmente as

'

Sociedades também realizam a Festa da Rainha.

ACERVO ARQUIVO 'HISTÓRICO/SOCIEDADE RIO DA LUZ

Integrantes da Sociedade de
Tiro Rio da Luz - Salão Barg

Abbiamo deciso di scrivervi questa lettera per
la gravità del momento che la nostra Provincia sta
vivendo e chemette in forse la nostra stessa soprav
vivenza come Comunità di uomini e donne che an
cora vivono nel belIunese ache, emigrati in Italia o

alI'estero, conservano sempre nel cuore l'immagine
e il sentimento della nostra terra.

Come saprete la crisi economica ha duramente in
teressato il nostro Paese e il Governo, nell'intento di
contenere la spesa pubblica, ha pensato che, abolendo
le Province, si risolvessero i problemi d'Italia.

Come se in una famiglia, che sta spendendo trop
po, si desse la colpa a chi sta in casa e lavara invece di
pensare a tirarsi su le maniche tutti insieme.

Prima hanno tagliato il bilancio delIa nostra

Provincia, facendo cosi cadere I'Amministrazione,
ed ora si rifiutano di convocare nuove elezioni con
il pretesto che questi enti debbono essere riforma
ti. Con questa scusa sono armai quasi due anni che
la nostra Provincia non ha la sua amministrazione,
violando la legge elettorale e la Costituzione, mentre
i belIunesi sono governati da un funzionario delMi
nistero degli Interni.

Nemmeno i Comuni sciolti per infiltrazioni ma
fiosa sono stati trattati cosi! Come cittadini abbiamo
fatto ricorso al Tribunale Arnlninistrativo ed anche la
Corte Costituzionale ha stabilito che le Province rap
presentano un importante istituto di democrazia e

non possono essere eliminate per decreto in questo
modo. Nonostante questo il Governo insiste ancora

per non farei votare ma noi abbiamo bisogno, sia per
noi che siamo vieini che per vai che siete lontani, di
un Ente democratico che rappresenti la Comunità dei
bellunesi. Come sapete la nostra terra e grande, poco
popolata e interamente di montagna ed ha diritto ad
sua amministrazione,

Ci dicono che lo fanno per risparmiarema noi sap
piamo bene che non e cosi.

LaProvincia di Belluno non e poverama e ricca del
lavoro di tutti quelli che sono andati all'estero o in Ita
lia o abitano ancora qui.

Ancora oggi abbiamo un Prodotto Interno Lordo
di cinque iniliardi e settecentomilioni di euro e produ
ciamo unmiliardo e duecento milioni di euro all'anno
di energia idroelettrica.

Ogni anui versiamo allo Stato, come differenza tra
quello che paghiamo di tasse e quanto resta qui, diver
se centinaia di milioni di euro ma, nonostante questo,
non abbiamo diritto ad una rappresentanza che tuteli
i nostri diritti.

II 27 di ottobre di quest'anno Trento e Bolzano
andranno al voto per rinnovare le amministrazioni
delIe loro Province e quelIa di Pordenone e appena

stata eletta. Sono tutte Province confinanti con noi,
dotate di ampia autonomia e di risorse, come pos
siamo competere con loro se non abbiamo nemme
no una amministrazione a rappresentarci?

Come possiamo vivere di turismo o di industria
. con la concorrenza di Trento e Bolzano o di Porde
nane o Udine se ci tolgono ogni risorsa e le nostre
istituzioni?

Noi non chiediamo privilegima giustizia e pari op
portunità tra tutti i popoli dellamontagna.

QuelIo di cui abbiamo bisogno e l'autonomia e

le risorse sufficienti per poter continuare ad abitare
,

le nostre montagne e non lasciare che il belIunese
sia solo una terra disabitata di boschi e di centrali
idroelettriche.

Oggi siamo poco piú di 200.000 e continuiamo
a calare di mille abitanti l'anno. Abbiamo bisogno
delIe risorse sufficienti garantire un futuro alle fa
miglie e ai nostri paesi.

Tutti ci dicono che per la politica siamo troppo po
chi e non contiamo niente. Non e vero!

Noi siamo tanti perché siamo in tutto il mondo ed

oggi noi vi chiediamo di rinnovare l'alleanza tra tutti i
belIunesi a difesa della nostra patria.

Sono tre anui che cerchiamo in ognimodo di difen
dere la nostra dignità e vi promettiamo che faremo di
tutto, anche in futuro, per conservare anche per vai la
nostra terra, ma senza il vostro aiuto il bellunese non
riuscirà a far sentire la sua voce!

Per questo vi chiediamo di mobilitare quante piú
persone possibili per inviare al Governo

italiano l'allegato messaggio di posta elettronica
con l'appello per la salvezza della nostra Provineia.

Vi chiediamo anche di comunicare la vostra pro
testa alle ambasciate o ai consolati italiani all'este
ra e se potete di organizzare una manifestazione
democratica il 26 di ottobre. Lo stesso giorno noi
saremo in piazza a Belluno per chiedere elezioni de
mocratiche per la nostra Provincia.

Vi preghiamo inoltre, di tenervi in contatto con noi
attraverso il nostro sito inmodo da poter coordinare le
nostre iniziative e fare inmodo che da oggi ogni bellu
nese non sia piú solo.

NO! VOGLIAMO TUTI1 I BELLUNESI UNITI
ÁTTORNO ALLE LORO ISTITUZIONI DEMOCRA
TICHE E CON PARI OPPORTUNITA' CON TlJITE
LEALTRE GENTI DELLEDOLOMm.

.

Grazie per quanto riuscirete
a fare ed a presto.
Ottobre 2013
BARD
Belluno Autonoma Regione Dolomíti
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Após 25 anos, irmãs
voltam a se encontrar
MA.SSA,RANDUBA
Separadas na

infância, elas se
reencontram com

ajuda da internet

Natália Trentini

Há poucos dias atrás, Si
mone Ribeiro Vidal, não

imaginava ganhar um presente
tão importante em seu aniver
sário de 27 anos. Segunda-feira,
quando completoumais um ano

de vida, ela reencontrou uma

das suas cinco irmãs, Rosicléia
Maciel da Silva, 39, de quem foi
separada há aproximadamente
25 anos.

Moradora de Massarandu
ba, Simone estava ansiosa pelo
reencontro. O nervosismo era

tão grande que ela foi à margem
da rodovia SC-108 para espe
rar pelo carro que traria a irmã.

Apertava o aparelho celular en
tre as mãos enquanto aguarda
va o tão esperado reencontro.

Àmargem da SC-108, man
teve os olhos fixos na estrada
acompanhando cada movimen
to. "Ela vem em um veículo Cor
sa preto. Já deveriam ter chega
do", comentou agoniada.

Quando viu Rosicléia chegar

EDUARDO MONTECINO

EM FAMíLIA Rosicléia (preto) abraça Simone (de branco), cercada pelas filhas e o marido

e sair do carro, toda a aflição só

pode ser dissipada pelo abraço
entre as duas. Simone transmi
tiu todo o carinho que por anos

guardou para a irmã mais velha.
As lágrimas rolaram instantane
amente, seguidas pela lembrança
da separação. "Deixei essa ben
ção (Simone) quando ela tinha
apenas dois anos. Tive que sair
de casa, mas agora eu não a largo
nuncamais", disse Rosicléia.

A história toda é confusa
para as irmãs, que foram sepa
radas muito cedo.A família vivia
no interior do Paraná quando
os problemas começaram a difi
cultar a convivência. A mãe, que
sofria com alcoolismo, não con

seguiu manter as filhas e toda
a família se desfez. Rosicléia, a

mais velha, foi embora de casa

aos 11 anos e todas as outras ir
mãs acabaram separadas.

"Fui embora, sozinha para o

Mato Grosso. Aos 14 anos, en
contrei o meu marido e voltei
para casa, queria trazer elas para
morarem comigo", contou Rosi
cléia. Nessa altura, Simone tinha
ido morar com uma vizinha em

Curitiba, que a criou como filha
adotiva. Logo após, toda a fa
mília se mudou para Massaran-

.

duba e o contato parecia ter' sido
perdido para sempre.

Mobilização de
toda a família

Para Simone e Rosicléia, a

chance de retomar o contato
com a família parecia impossí
vel. Tudo isso começou a mu- ,

dar quando uma das seis irmãs,
Suelen, a única que continuou
vivendo com a mãe biológica,
começou a busca. Primeiro con
seguiu contato da família adoti
va de Simone.

"Ela me ligou, não acreditei.
Eu sempre achei que éramos
só três irmãs e não lembrava os

nomes direito. Logo em seguida
comecei a buscar pela internet
por todas", explicou Simone.
Pelas redes sociais, logo ela con
seguiu encontrar as três sobri
nhas, filhas de Rosicléia. Man
dou' uma mensagem para elas
e para todos os conhecidos que
encontrou na página pessoal.

"Foi um coisa incrível o que
aconteceu. Quando vimos o reca
do, não deu para acreditar. Mas
pela foto, eram à carauma da ou
tra", comentou o marido de Ro
sicléia, Manoel da Silva, 49 anos.

Aos poucos, o contato foi
retomado pela internet, mas a

distância ainda era grande.' A
angústia foi tanta que Rosicléia
colocou a família no carro e veio
de São Paulo para Massaran
duba, especialmente para o en

contro. "Sem a internet a gente
não teria se encontrado. Não
existem palavras para descre
ver esse momento. Olha como a

minha família cresceu", disse Si
mone emocionada ao ser abra

çada pelos novos familiares.

Educação
Cedup ainda não tem data para inauguração

Guaramirim
Prefeitura renegocia
dívida com aMinutaO gerente de Infraestrutura da

Secretaria do Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do Sul, Oto
niel Silva, encaminha essa semana

à Secretaria Estadual da Educação
toda a documentação necessária
para a assinatura de um aditivo ao

contrato original de construção do
Centro de Educação Profissionali
zante (Cedup) de Guaramirim.

Com prédio edificado em terre
no do antigo parque de exposições
e doado pela prefeitura no gover
no de Nilson Bylaardt (PMDB),
as obras do Cedup começaram em

agosto de 2010 com inauguração
prevista para novembro de 2011. A
obra estava orçada em R$ 5,5 mi
lhões - não incluídos custos com

mobiliário e equipamentos, entre
outros - mas agora, segundo Silva

• I ,I I \ i �

precisará de pelo menos R$ 1,3 mi
lhão para ter a estrutura concluída.
"O setor jurídico da Secretaria vai
analisar os novos custos e, quan
do for autorizado, a construtora
(CRC Engenharia Ltda.) retomará
a obra", disse Silva. Porém não há
prazo para isso, mesmo que a ex

pectativa de começar as aulas seja
o primeiro semestre de 2014.

Em Santa Catarina, oito Ce

dups apresentaram o mesmo pro
blema de orçamento, já que as

planilhas originais, com os itens
da obra, estavam incompletas. Por
exemplo, faltou tinta e material de
reboco das paredes, piso do pátio,
a torre da caixa d'água, partes das

esquadrias e até mesmo o ajardi
namento. Metalmecânica, eletro
eletrônica, vestuário e confecção

estão entre os cursos técnicos e

de qualificação profissional que a

instituição avalia oferecer a partir
de 2014, seguindo a tendência do
mercado de mão de obra.

O diretor do Senai de Jaraguá
do Sul, Michael Eberle Siemein
tcoski, já se ofereceu para que a

instituição ocupe uma área de 2

milmz, de umtotal de 5milmz do
prédio com capacidade para 900
alunos. Depois de pronto caberá ao
governo do Estado equipar a escola
e contratar os servidores..

O secretário deAdministra
ção e Finanças de Guaramirim,
Denilson Weiss, disse ontem

que a prefeitura vai antecipar
a quitação de dívida de R$ 499
mil a serpaga emduasparcelas,
em outubro e novembro, com
a Minuta Consultoria e Ges
tão Profissional. A empresa foi
contratada em maio deste ano

para serviços terceirizados na

Fundação Cultural e Secreta
rias de Esporte e de Desenvol
vimento Social, mas o contrato
foi encerrado em setembro
pelo prefeito Lauro Frõlich
(PSD) alegando necessidade
de economizar R$ 6 milhões
até dezembro. Amanhã, dia 17,
a empresa receberá, segundo o

As obras do Cedup
..

começaram em agosto de
2010. A inauguração estava

prevista para novembro de
2011. A obra estava orçada
em R$ 5,5 milhões.

secretário, a segunda parcela,
de'R$ 271 mil- a primeira, de
R$ 228 mil, já foi paga. Com
isso devem ser quitados os sa

lários dos 65 funcionários que
prestavam os serviços. O rea

juste de 8% para os servidores,
aumento de R$ 150 no vale

alimentação, receita abaixo da

inflação e dívidas deixadas pelo
governo passado em torno de
R$ 14 milhões (valores corri

gidos) foram apontados pelo
secretário como justificativa
para a contenção de despesas.
O que, entre outras coisas,
suspendeu todas as atividades
educativas da Fundação Cul
tura, de esportes e às ligadas ao
desenvolvimento social.
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Jovens acusam

pai e padrasto
de abuso sexual
ESTUPRO
Adolescentes

teriam sido vítimas
dentro da própria
casa, nos casos

recentes na região

Débora Remor

Dois casos de estupro
de vulnerável foram

denunciados esta semana

e estão sendo investiga
'dos pela Polícia Civil da
região. Os dois acusados

. são parentes das vítimas e

moravam na mesma casa.

Como não houve situação
de flagrante, os suspeitos
vão responder ao processo
em liberdade.

Uma adolescente de 13
anos contou que era abusa
da pelo padrasto, de 43, há
dois anos, na residência da
família, no Bairro Estrada
Nova, em Jaraguá do Sul. A
mãe da vítima, de 36 anos,
teria ouvido os gritos da

jovem e flagrou o estupro
no último domingo, mas

só acionou a Polícia Militar .

na tarde de segunda-feira.
"As duas saíram de casa e

estão morando em um local
desconhecido pelo suspei
to", confumou a delegada
responsável pela DPCami,

EDUARDO MONTECINO
.

ATEFIi.DlMENTO Milena Rosa coordena a Delegacia
Especializada e investiga denúncias de violência

Milena de Fátima Rosa. A

jovem realizou o exame de

corpo de delito e deve ser

ouvida pela psicóloga da de
legacia nos próximos dias.

O segundo caso de vio
lência sexual chegou ao co

nhecimento da polícia civil
na tarde de segunda-feira,
em Guaramirim. A ado
lescente, de 14 anos, acusa

o próprio pai de estupro.
Quando o casal se separou,

há cinco anos, o pai conse
guiu a guarda da filha, então
com nove anos.Aadolescen
te voltou amorar com amãe,
em Schroeder, há três meses
e durante uma discussão en
tre as duas, a jovem teria re
velado que era abusada pelo
pai desde os dez anos de ida
de. A vítima foi encaminha
da ao InstitutoMédico Legal
para fazer o exame médico

para comprovar o estupro.

PM

Schroeder recebe viatura
Figueira
Moto bate

Os policiais militares que atuam em Schroeder
vão receber amanhã uma viatura nova, com tração
nas quatro rodas. A Duster foi doada pelo municí
pio à corporação e está equipada e caracterizada.
"As condições geográficas e as muitas estradas de
chão do município trazem a necessidade de veícu
los mais resistentes, por isso essa caminhonete vai

suprir bem as nossas necessidades!', disse o coman

dante da 2a Cia do 140 BPM, capitão Ricardo Ribei
ro. "As outras duas viaturas, usadas atualmente no
município, são muito antigas e esperamos que elas
também sejam substituídas em breve."

Uma jovem de 20 anos se

feriu com gravidade quando a

moto que ela conduzia bateu
na traseira de um Megane por
volta das 12h30 de ontem, na
Rua José Theodoro Ribeiro, na
Ilha da Figueira, em Jaraguá do
Sul. Amotociclista foi socorrida
com fratura exposta em uma

das pernas e encaminhada ao .

Hospital São José. O condutor
do veículo não se feriu.

ATENÇÃO Ciclista
não parou antes de

atravessar a avenida
Waldemar Grubba e foi

atingido por carro

Massaranduba

Projeto chega
aAssembleia

O processo para a cons

trução da delegacia deMas
saranduba caminhou mais
um passo. O projeto de lei
do governo do Estado, que
aceita a doação do terreno

por parte da Prefeitura,
chegou na semana passada
à Assembléia Legislativa. O
documento passou pela co
ordenàdoria das Comissões
e deve ser encaminhado a

Comissão de Constituição e

Justiça da Casa. O deputa-.
do estadual Carlos Chiodini
está acompanhando o caso

pessoalmente e pediu agili
dade. Ele espera que a apro
vação ,saia em até 30 dias.A
SSP marcou para o dia 16
de dezembro a publicação
do edital para a construção
da nova delegacia. O proje
to da obra está em fase de
conclusão e prevê investi
mentos de R$ 650 mil.

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

Bicicleta
Idoso é atropelado na avenida

Ao atravessar a Ave
nida Waldemar Grubba,
próximo ao portal, um ci
clista foi atingido por um
veículo que seguia em di

reção a Guaramirim, por
volta das 14h30 de ontem.

O homem sofreu politrau
matismo e foi socorrido pe
los Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul. Segun
do o condutor do Vectra, o

ciclista tentou cruzar a via
sem olhar para os lados ou

esperar que o fluxo de veí
culos diminuísse e avançou
sobre o-carro dele. Avítima
foi lançada-para o canteiro
central e parou ao lado da

placa de Pare do retorno.

Como estava sem docu
mentos e não respondia
com coerência, o ciclista
ainda não foi identificado.
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ClTROEN
C3 PICASSO 2014

NOVO
CITROEN C3 2014

VERSÃO ORIGINE A PARTIR DE

R$38.990'
À VISTA

10.000 40.000KM 20.000 30.000

4 X R$ 100,00 4X R$ 153,00 4 X R$ 139,0() 4 X R$ 153,00
.

PARA TODAS AS OFERTAS CITROEN OVOC3 4XR$81,00 4XR$135,00 4XR$127,00 4XR$135,00

4 X R$ 99,00 4 X R$ 152,00 4 X R$ 132,00 4 X R$ 152,09

CREATIV.E TECHNOLOGIE CITROEn
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1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroén 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.m + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 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.m + IOF. TC de R$ 662,00. Confira
a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo banco PSA Finance. Financiamento r '.' .

.

..... ícul Q II"
"

t;;tsimulado para Pessoa Física, Ofertas válidas até 31/10/2013 ou enquanto durarem. os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em S�IJ valeu o r�gd ttrmer.€..
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Novo
GoI'1.04P
2014
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R$31.990
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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Carros Nacionais e Importados, Novos e Semi-novos Revisados

_,

Semi Nov 5
Kia Power Imports

Av. Prefeito Waldernar Grubba 1346 -Baependi
Fone: 47 3275 0808
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(47)3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dàuerimoveis.com.br

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47) 9655�5663�
9103-7819,;.f
8429-93'34

(47)

(47)

Acesse:'www.dauerimoveis.com.br

:," R$ 1�65�.OOÕ�·oo- : 'R$ 103.9ÕO,OO
.

RS 395.000,00 RS 280.090,00 'RS 330,OOO�oo :'
'

Consulte-n'os

Ret. 11278

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

1fi12�1i!'íl"li'i»;��I3lI"S'á(I!il�. . (IirZ�4l!Iíí!J!§"Ilíl»'C,�"
§<l�.� tll\iWJ!ijSi!ii��.tra"�'áI,, I !!iSl��'<W\ZÍ\t'M,álr��

át:êát�SâWi�"gtmt.'l'il. ,§§ll\IÍ�,,@'li�.�.'B'�,�Ó>.

��'". §NI�, OOZ.#1�'iilI.
tá'�,�lIC��.�.

f�i:ipilSl;.:lts,

Ref: 11292

Suite, 1 dormitórios, ampla cozinha mobiliada, sala TV, sacada com churrasqueira, ampla.

área de serviço, frigobar. piso laminado e excelente acabamento.

1

j
I

�

�\t_d:llf�ill,;1�9ff1jL@,W§, ; �ií§,Z,:'ll9\"ttJ,§ffiiltl,�,
t:í1zÍl'1f�" áÍIf� §5N,� ú§�l,'il

.

lYl\i:f�h)�Wt1,S$!fMli t<f)l;l)i ,tJlil��lffl,
�,SiJ!iI'll,d�� �(j'l!l� eJ@ .�t!J\�l<l

Z�,§lt!,tti!!l).r�j� s •
��!ffit>li$
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• Pesque-pague Aliança, Rua TífaAurora,
s/n°, Rio Cerro II. Grande variedade de
peixes. Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-3637 / 8426-
3600.

• 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 reconhecida no mercado.
Valor negociável. Aceito como pagamento
veículos e imóveis. (47)9992-0476/
(47)9165-0999/ (47)9147-9003 /
(47)9734-3560 Sílvio.

• Procura-se Vendedor. Estou procurando
pessoas que estejam disponível para
revender·garantia de reparo WorIdCar.
Informações com Gilson: (47) 9935-9307
ou com Gilceli (47) 9655-8551 ou pelo
emaiI: gilsonboroa@gmail.cem

• 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/.
gilson. Maiores informações pelo email
gilsonborba@gmail.com ou pelo fone (47)
9935-9307.

• Fretes emudanças p/ Jaraguá e região,
atendendo todos os dias. TeI9737-4789.

• Franquia de cursos profissionalizantes
seleciona professor de inglês e
adminístrativo, secretária e aux. de
limpeza. Marcar entrevista pelo fone
3054-1682 em horário comercial.

• Trabalho comconstrução, do alicerce ao
acabamento. Contato 9967-9245 1 9954-
5019.

• CTI (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo TIG.
Carga horária de 40:00h; Horário das
8:00 às 12:00 h sábados; Custo de R$
690,00 em 3x de R$230,00; Previsão
para inicio dia 21/09/13. Inscrições
e Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318,falar com MAURO OU lVETE
email mauro.paganinj@terra.com.br; ou
9174-1270,talar com CARLIXTO ,email
carlixtof@yahoo.com.br.

• Cl'I (Centro de Treinamento Industrial)
curso de soldagem no processo MIG/
MAG . Carga horária de 50hrs; Horário
das 19hOOminh às 22hOOminh, segundas
e quartas feiras; Custo de R$ 600,00 em

3x de R$200,00; Inscrições e Informações
fone 3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU !VETE email mauro.

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

.

• Precisa-se de pedreiros e serventes de

pedreiro. Interessados tratar 9967-9245
(Tim).

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

• 'Compra-se ouro, mesmo se estiver
danificado. (Correntes, anéis, brincos,
pulseiras,... ). Vou até você, faço avaliação e

pagá-se à vista. Adir 8848-4905 Oi / 9979-
0605Tim.

• Precisa-se de Dentista comissionado para

consultório em Guaramirim. Tr: 3373-
3100.

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

• Precisa-se de babá com experiência e

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

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

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

• Pintor de casas. Toldos e estruturas
metálicas, telhas. Orçamento também no

fim de semana, 8890-9854Marcos
• Vende-se adubo de frango, taça entrega
em toda região. Qualquer quantidade.
3275-2354/8813-5808.

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

Cidade de [araguá do Sul. Contato com
Juliano fone (47) 9176-9625

• Trabalho como acompanhante de idosos
e acamados em residências e hospitais, à
noite e fins de semana. TeI8869-7701.

• O Centro Odontológico Volte a Sorrir
contrata Secretária eAuxiliar de Serviços
Gerais. Interessados enviar curriculo para
volteasorrirjaraguadosul@hotmail.com ou

ligar no telefone (47) 3372-0246
f'

• Comida da Hora oferece marmitex e
os mais deliciosos lanches em geral.
Com serviço de tele entrega de segunda
a sábado. Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-0741 1 9221-
·0087 com Sidnei.

• Vendo NotebokACER, 11 GB, modelo
ASPIRE 4520, por R$ 400,00. Contato com
Adernar 9942-8890.

-

-. Vendo Moedor de carne novo, manual, nQ 6,
com jogo de discos para bolachas ao preço
de R$130,00. Contato com Ademar 9942-

.

8890.

• Vende-se cadeira de descanso, com
massageador de assento, costas e também

_
de pernas (110/220V), seminova, marca
Relax-Medic, R$3.800,00 (Vale R$5500,00).
Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135
(TIM)

• Vende-semesa de Angelim (peça
maciça-única), impecável, de 2,70m de
comprimento, 80cm de largura e 5,5 cm de
espessura. R$1.200,00. (Vale R$3500,00).
Márcio tel, 3084-1589 ceI. 9692-2135
(TIM)

• Vende-se lavadora de louça Brastemp,
modelo Solution, cor branca R$800,00 c/
transforinador. Márcio, tel. 3084-1589 cel,
9692-2135 (TIM)

• Vende-se bicicletas: Masculina Modelo
Sundown Top Hil Bx, marchas, cor prata,
R$ 150,00. e Feminina modelo Fischer
Runner SX, marchas, Vermelha, bom estado

R$150,DO.
• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras cor creme
com tabaco seminova Valor: R$ 450,00.
Tratar no telefone: 3376-3435 com Rosalia

• Vende-se leitões. Telefone 9934-4300

• 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.

• Vende-se bicicleta feminina demarchas em
bom estado. R$ 90,00. 3370-1064

• Vende-se filhotes de Pastor Alemão, puros,
já vacinados e desvermínados, Com 45 dias.
Valor R$750;00. Tratar 3275-0009 Gilmar.

• Vendo Moedor de carne novo, manual, nQ 6,
com jogo de discos para bolachas ao preço
de R$ 150,00. Contato com Ademar 9942-
8890.

• Novidades: Cadeira do papai c/massagem,
cama com massagem, tecnologia única no
Brasil. Assento p/ carro, escritório e uso

doméstico, c/ massagem. Demonstração
sem compromisso. Tel479633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica - repuxo (duplo
. efeito). Prensa com excelente estrutura
com painel de controle novo, mesa de 1.000
x 400mm, 150 toneladas.Máquina para
metal, utilizada para extrair cubas de pia em
aço inoxidável e outros produtos. Tratar no
fone 47 9239-1042 e47 3379-5686.

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

APARTAMENTO

• Compro uma garagem no Edifício
[araguá. Falar com Susan ou Dulce 3370-
7160.

• Aluga-se kítinete com 1 quarto na Rua
MaxWilhelm,860, Baependi.Valor
R$ 450,00. Incluído a água. Falar com
Máximo ou Narana. Telefone: 3371-9431
após 18h.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

quartos, R$500,00. Sandra 9993-2131 /
3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

quartos, R$560,00. Sandra 9993-2131 1
3372-2409.

• Vende-se apartamento no Vila Nova,
2 dormitórios, mobiliado, 1 vaga de

garagem. R$16ROOO,00. TeI9103-7772.
• Vende-se apartamento no Amizade

(Arsepum), com 70 rrr', 2 quartos,
banheiro, lavanderia, cozinha, sala, copa,
garagem. Área de festa, portão eletrônico
com senha. CRECI 11831. Valor R$
110.000,00. Tel47 3371-6069 Moreira.

• Troca-se apartamento no Amizade,
quitado e com escritura, por um
apartamento no Centro. TeI3370-5945.-

• Procura-se moça para dividir aluguel em
Apartamento mobiliado no Baependi. As
despesas ficam em torno de R$ 375,00
cada uma já incluso o valor do aluguel,
condomínio e luz. É necessário somente
os móveis para o quarto a ser alugado.
Interessadas entrar em contato pelo
e-mail sandra@empresas.ind.brou no

fone 3274 23J2(horário comercial) ou

91159126 e 9603 0218 e falar com
Sandra.

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

• Aluga-se apartamento próximo ao

mercado Kajota. Te19116-8781
• Vendo ou troco por casa em Jaraguá ou
Schroeder; ou na praia de Barra Velha
ou Piçarras, apartamentomobiliado sob
medida, 1 suíte + 2 quartos, 2 garagens;
rioVila Nova. TeI9170-9686.

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

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

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

e- 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: 9929c8488 (Tim).
• Vende-se àpartamento novo em

Camboriú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00. Aceito
propostas. Te19957-1216 1 8465-6600.

CASA

• Vende-se 2 casas geminadas, próximo a

Belmec, R$240.000,00, pode ser financiado
pela Caixa. TeI3370-2759.

• Vende-se casa de alvenaria, Chico de Paula,
com 2 quartos, sala, cozinha, garagem.
R$ 120.000,00. Aceita financiamento. Tel
8412-4712.

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

• Vende-se Casa na Vila da Glória - São
Francisco - c/90m2 + garagem. Terreno
com 1500 m2a 50 metros da praia, c/
tanque de peixes. Valor R$150.000,OO.
Vende-se ou troca-se por casa em [araguá,
Schroeder ou Guaramirim, ou troca-se por
casa ou terreno de menor valor. Aceitá o
restante em dinheiro. Tel: 9634-6121.

• Aluga-se 2 casas, uma com alguns móveis,
1 cozinha, 1 quarto, lavanderia, banheiro
e garagem. Valor R$ 250,00. Outra com 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa,
lavanderia e garagem, não mobiliada. Livre
de luz e água. R$ 350,00. 10 km da Malwee,
200 mts do ponto de ônibus. Estrada
Garíbaldí. Te13055-8262 / 8480-8262.

.- Vende-se casá no Vila Lenzi, 2 casas no

mesmo terreno, terreno de 360 m2• Valor
230 mil. 8412-4712.

CHÁCA�
• Vende-se ch�cara com 2 casas e 2 lagoas,
no Barro Branco em Guaramírim. Aceita
troca por casa também. Tratar fone:
3373-6337 com Arno.

-

SALA COM.ERCIAL

Excelente investimento para área
comercial (clínica médica, odontológica,
estética, entre outros). Casa central com
350m2• Terreno com 800m2 (20rnx 40m).
Rua Exp.Antônio Carlos Ferreira (próx. A
Ford Moretti) Valor R$ 1.500.000,00 9654-
8938/9674-5555.

• Vende-se loja comercial na MarechaL

Estrutura física completa R$ 25.000,00.
Contato Roger 9619-6162

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na rua Afonso
IÍlicoluzi, 1893 (atrás super-Brasão) - Rau,
Valor: R$1.100,00 Tratar fone 3273-2119.

• Vende-se restaurante e pastelaria, situado
na Av. Getúlio Vargas, 470, Centro. Ambiente
climatizado, com clientela formada. Valor:
300.000,00. Aceito carro na negociação
(valor a combinar). TeI3276-1238.

• Vende-se padaria em Schroeder. Te13275-
0697.

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

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

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

TERRENO/LOTE
• Vende-se terreno em Santa Luzia, rua
Carlos Frederico Ramthum, área com

· 2.742m2, escriturado, valor a combinar.
Tratar fone: 3274-8891 com Artur.

• Vende-se área de 145.000m2 no bairro
Estrada Nova a 5.000m da igreja matriz
centro. Tratar: (47) 9979-0403.

• Área industrial de 8.000 m2 no bairro
Vieiras. Próprio p/empresas e recreativa.
Totalmente plano. R$ 860.000,00. 9103-
7772 - CRECI 23040.

• Vende-se terreno com 350 m2, possui casa
de alvenaria COlll160 m2• (Casa dividida
em 5 quitinetes). Rua Francisco Hruschka,
Bairro Tifa Martins. (Rua asfaltada). Valor
R$180.000,OO. Interessados tratar: (47)
3273-0910, (47) 9676-7017 ou (47) 9644-
9157.

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

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

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

• Vende-se terreno no Água Verde, rua
Alfonso Nicolluci, próximo à Católica.
34im2• Comercial. Valor a combinar. Tel:
9642-1720

· VEÍCULOS
CHEVROLET

• Vende-se Vectra ano 1998 completo.
Modelo C.D., prata. Valor R$ 13.000,00.
Fone 9954-3898.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 407 2.0, 16Y, 4 portas,
automático, prata metálico, ano 2008, único
dono, impecáveLValor R$ 32.000,00. Fone:
479938-0871.

• Vende-se Peugeot 206 sw, 2008, prata,
completo, único dono, chave reserva, ótimo
estado. Valor R$18.800,00. Tratar 9102-
1701.

• 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. TeI9170-9686.
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VOLKSWAGEN'

• Vende-se Parati quadrada ano 94, 1.8 à

gasolina, 4 rodas orbitais. Emplacado (até
2014). R$12.000,00. 9995-6372.

• 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.

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

FIAT

• Vendo Fiat Uno Mille Fire 2008 1.0 4p,
completo (vidro elétrico, direção hidráulica
e ar condicionado) por R$ 15.500,00. Tratar:
(47) 9979-0403.

• Vende-se Punto,modelo HLX 1.8, preto, ano

2009/09, final 03, revisado, completão (sem
teto), pneus novos, R$28.500,00. Márcio tel.

3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM).

• Vende-se FiatStrada 1.4, Fire.cabine
estendida ano 2007. Documentação paga.
Alarme trava e direção. Valor R$23.500,00.
Te19931-9410 I 3275-3538.

• Vende-se Siena 2001, c] ar condicionado.
Te13373-0190 I 8855-2072

.

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

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

FORD

• Vende-se EscortHobby 1.0 ano 95, gasolina.
Valor R$ 5.000,00. Te13376-3637 I 8426-

3600.

• Vende-se Fiesta 2008, prata, completo,
46.000 km, único dono. R$17.000,00 . .Tel
3084-2026 I 9903-0122 I 9904-5006.

• Vende-se Ford Ka Class 2013, branco,
completo, valor R$23.000,00. 9103-7772.

• Vende-se FI000 ano.91, direção hidráulica,
S marchas, vermelha. Te13373-0190 I
8855-2072.

RENAULT

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

CAMINHÃO

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

3376-1255

OUTROS

• Audi A3 branco, 4 portas, roda liga, ano
2002, motor 1.6 gasolina, IPVA pago
R$22.800,00, 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 I 9192-
8887 Marcos.

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

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

8427-5016.

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

/

• Vende-se Viúva Negra RD 350

Yamaha, preta, escape esportivo, lPVA
pago, toda restaurada, impecável.
Valor R$ 6.500,00, somente à vista.

Tel 8890-9854.Marcos.

Aluga-se'
Alugo apartamento
para temporada em

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

(Tim)

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

IJ '

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

MOTO

·Vende-se Moto XR Tornado, 250 CC, ano

2005, cor preta, as 6.000,00. Contato: 3372
9204 ou 8807 0261.

marco.enke@duasrodas.com

SERVIÇO ..

Pintor de casas. Toldos e estruturas metálicas,
telhas. Orçamento também no f'mi de semana.

,

8890-9854 Marcos

VENDE-SE

• Vende-se bicicletas: Masculina Modelo Sun

.

down Top Hil Bx, marchas, cor prata, R$
150,00. e Feminina modelo Fischer Runner SX,
marchas, Vermelha, bom estado R$ 150,00.

SALA COMERCIAL

• Excelente investimento para área comercial

(clínica médica, odontológica. estética, entre
outros). Casa central com 350m2• Terreno com

800m2 (20mx 40m). Rua Exp. Antônio Car
los Ferreira (próx. A Ford Moretti)'Valor R$

1.500.000,00 9654-8938 I 967'1-5555.

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

SPONCHIADO
CONSÓRCIOS

GRUPO ESPECIAL COM ATÉ
OITO CONTEMPLAÇÕES

MENSAIS

PARCELAS A PARTIR DE R$ 213.47

M -& J CONSÓRCIOS
(REPRESENTANTE AUTORIZADO)

R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00 .

R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.253,57
R$ 1.337,14
R$ 1.504,29
R$ 1.546,07
R$ 1.629,64
R$ 1.713,21
R$ 1.755,00
R$ 1.922,14
R$ 2.047,50
R$ 2.172,86
R$ 2.256,43

RETROESCAVADEIRAS,�TRATORES
EMPILHADEIRAS, ETC

CRÉDITO PARCELAS
R$ 150.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 185.000,00
R$ 195.000,00
R$ 205.000,00
R$ 210.000,00
R$ 230.000,00
R$ 245.000,00
R$ 260.000,00
R$ 270.000,00

R$ 1.710,00
R$ 1.824,00
R$ 2.052,00
R$ 2.109,00
R$ 2.223,00
R$ 2.337,00
R$ 2.394,00
R$ 2.622,00
R$ 2.793,00
R$ 2.964,00
R$ 3.078,00
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Classic LS tO ano/modelo 2!l1312014.. FJeJqlGwer (SUd9FE opcional RBR), com preço promociooal â 'lista a palitír de R$ 25.490. ou através de plano de financiamento, com 45,38% de éntrada (R$11.790.00), 48 prestações mensais de R$ 379.44, com taxa 0,99% a.m.

CH 15.76% aa. Valor total finarnciado:R$3!l.!103,15. Ome LI 1 ,8iErotecarno/modelo231312G!4. {'5B69MEoPaiónalR7D). com preço promocional à vista a partir de R$ 72.990,00 ou através de plano de financiamento com 60,00% de entrada (R$ 44.090,00),24 presta

ções mensais de R$ 1.321,37mm taxa de jlJlrllSde�,49% am. e .oH; 9,47% aa.lJalortotal nrna�cí.ado: R$ 75.802,99. CQ�dições válidas para veiculos Chevrolet O km disponiveis nos estoques das concessionárias participantes, não válidas para modalidade de venda

direto da fábrica, laxistas e prodwtor rural. lo.d0s os piamos meACionados estarão ·s�jeitos a ;prev.ta aprovação de crMita. Condições de preço e promoções válidas apenas no período de 16 a 20/1012013 ou enquanto durar os estoques no Estado de Santa Catarina. Os

veículos Chevrolet esíãoem conformidadeDom o PROCONVE -Prílgf'Bllla d.eControle da POJuíçã0 doAr por Veículos Automotores. Preserve a vida ..Use o cinto de segurança. A imagem do veiculo é ilustrativa, lião condizente necessariamente com o modelo anunciado.

Mais informações pelo sí1e www.cheYioletcom.br. Consulte:OOAdíções na sita conceSsionária participante quaRto a preço, taxas de íuros e condições de financiamento aqui anunciados. SAC: 08007024200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.
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QUARTÂ-FEIRA DEOPORTUNIDADES
VENIjA HOJENA EMMENDÕRFER CONFERIR'
OMAX/M'c EM TECNOLOGIA, PERFOB}1ANCEE
INOVAÇAO POR MENO� DO QUE VOCE IMAGINA.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte ComigoGMAC

FINDNE ROADS�

CRUZE (R7D) 2014 COMPLETO
TAXAO,49%
24XDE R$1.321 E ENTRADA DE
R$44.090

CLASSIC LS (R6R) 2014
TAXAO,99%
48XDE R$379 E ENTRADA DE
R$11.790
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MOTIVAÇÃO Apesar das chances de conseguir o acesso serem minimas, elenco segue unido e confiante na classificação para a final do returno da Divisão de Acesso

se Jaraguá encara o Pinheiros
EM TUBARÃO Equipe comandada pelo técnico Mozart precisa
voltar a triunfar após duas rodadas sem vitória no Estadual

,

co jogos que restam, fato

que deve acontecer, mas

torcer por um tropeço dos
bluemanuenses e lagea
nos que é muito difícil d.e
ocorrer.

Para esta partida, o

técnico Mozart não po
derá contar com o za

gueiro e capitão Ricardo.

Ele cumpre suspensão
automática após tomar o

terceiro cartão amarelo

diante do Inter, e com o

Lucas Pavin guá volta a campo, hoje,
para enfrentar o Pinhei

ros, às lSh30, no Estádio

Anibal Torres Costa, em

Tubarão. O jogo é válido

pela quinta rodada.

Os jaraguaenses trei

naram forte durante a se

mana para o confronto de

hoje. No campeonado, a

equipe está atrás do Blu

menau e do próprio Inter,
que são os principais can

didatos ao titulo e aces

so. Como as três equipes
já duelaram entre si e as

outras seis do campeo
nato são, na teoria, mais

frágeis, o Jaraguá precisa
triunfar nos últimos cin-

Depois de sofrer uma

derrota para o Inter

de Lages, que praticamen
te o eliminou da disputa
por uma vaga na final do

returno do Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso, o Sport Club Jara-

vola_nte Piter que segue
se recuperando de uma

lesão na coxa esquerda.
Por outro lado, o treina
dor tem a volta do tam
bém volante Nêgo, que

começa o jogo como ti

tular. Com isto, a equipe
vai a campo no esquema

4-4-2 com: Darci; Wi

Ihian, Neto, Fabinho e

Maicon; Zé Vitor, Rafa
el, Nêgo e Carlos Neto;
Vandré e Eric.

"É um jogo difícil. No

primeiro turno, eles vie

ram até Jaraguá e deram

muito trabalho para nós.

Mas também sabemos
da nossa. qualidade e:'
apesar da derrota para o

Inter, não podemos abai
xar a cabeça. Enquanto
tiver esperança, vamos

em busca do nosso obje
tivo que é classificar para .

a segunda divisão", afir
mou o volante Nêgo.

DIV �ÃO �AÇESSO 7013
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

J V E GS, SG iCA,CV VM

2° BLUMENAU 8 3 2 2 -1 13 3 10 6 O 1 1 O -1

3° INTERNACIONAL 7 3 2 1 O 10 2 8 5 1 � 1 1 o o
:

4° PINHEIROS 7 4 2 1 1 8 9 -1 9 2 o 2 1 o

5° JARAGUÁ 4 3 1 1 1 5 2 3 6 O -1 1 1: o

6° NEC 3 2 1 o 1 2 5 -3 5 1 ,
O, 1 o 1

7" MAGA o 2 1 6 -5 3 1 o ' O 2 o

8° BARRA o o o 1 2

9° CURITIBANOS o o O 2' 1
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CAMPANHA Equipe jaraguaense se despede de mais uma competição entre os melhores colocados. Desta vez, ficou com o vice no DF

Sub-I7 é vice na

Taça Brasil de Futsal
ESFORÇO Jaraguaenses lutaram, mas não conseguiram superar a pressão
dos.donos da �asa e perderam por 3 a O na final da competição nacional

Lucas Pavin na final pelos donos da casa, o

time do Gol de Placa, por 3 a o,
em partida realizada no Giná
sio Regional da Ceilândia, no
último sábado (12).

Apesar de não sair com a taça
de campeão, o treinador ficou
satisfeito com o desempenho do
time. "Apesar da derrota, nossa
equipe fez um bom jogo. Foi im
portante chegarmos à decisão,
pois com essa colocação garanti
mos o Estado de Santa Catarina

na Divisão Especial da Taça Bra
sil de 2014", destacou Ferrari.

Para o comandante, o des

gaste físico acabou prejudican
do os meninos neste jogo decisi
vo. "Em 17 dias fizemos lSjogoS.
Estávamos em Brusque dispu
tando os Jogos Escolares Bra

sileiro, onde jogamos e vence

mos três confrontos. Depois
.

fomos direto para Criciúma

disputar os Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, com mais

A equipe Sub-17 do futsal
.l"\.masculino de Jaraguá do
Sul representou muito bem o

município na VII Taça Brasil

de Futsal - Primeira Divisão,
que aconteceu na cidade de

Ceilândia, . Distrito Federal. A

equipe comandada pelo téc
nico Augustinho Ferrari ficou
com a vice-colocação do cam

peonato, depois de ser batido

três jogos, ficando com a 3a co
locação. De Criciúma partimos
para Brasília, onde nessa Taça
Brasil fizemos seis jogos. Ven
cemos cinco e chegamos na fi
nal invictos. Apesar do excesso

de jogos e o desgaste da equi
pe, com certeza conseguimos o
nosso objetivo", detalhou.

Vale ressaltar que todos os

atletas que disputaram a Taça
Brasil pela equipe jaraguaense
são revelados no projeto "Fut
sal Menor", que é mantido
através do apoio do Colégio
Evangélico Jaraguá e da Fun

dação Municipal de Esportes.

Segunda Divisão

Atlético, Rio Molha e Operário são os finalistas do certame
o Campeonato Regional da

Segunda Divisão conheceu nes

te sábado (12) os seus finalistas

nas categorias 'Aspirante' e Ti

tulares'. No Aspirante, o Guarani
goleou o Atlético por 5 a 1, mas

não se classificou já que perdeu
no jogo de ida por 6 a 1. Na fi

nal, o Atlético encara o Rio Mo

lha que venceu as duas partidas
contra a Ponte Preta (2 a 1 e 2 a

o). Já no Titulares, o Operário

garantiu uma vaga na decisão ao

bater o Flamengo com dois pla
cares iguais: 2 a o na ida e na vol
ta. O outro finalista da principal
categoria da competição será o

Atletico que depois de empataro

primeiro jogo por 2 a 2, eliminou
o Guarani com uma vitória por 2

a o. As finais também serão dis

putadas em jogos de ida e volta.
Aprimeira partida acontece já no
:próJdmo sábado (iç). ) I I _
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Campeonato Sénior

Finalistass
Assim com a Segunda Di

visão, o Campeonato de Fute
bol Sênior teve as suas semi-

>

finais disputadas neste fim -de
semana. O FixsuljGalácticos
se garantiu ao vencer, duas

vezes, o BelmecjOlicar: 3 a 2 e

1 a o. O seu adversário na final

será o Guarani que derrotou o

JukarjNei Automóveis por 4
a 2, após empate por 1 a 1 no

jogo de ida.

Coroa Bom de Bola

Segunda rodada
O Campeonato de Futebol

Sete Sênior "Coroa Bom de
Bola" teve sequência com dois

jogos válidos pela segunda ro
dada. Na cidade de Guarami

rim, a Kiferro venceu o Becko's
por 3 a 1. Já_em Schroeder, o
Senem goleou o Ebmac por 5
a 1. A rodada ainda teria outro

confronto, mas a equipe do

FixsuljGalácticos não compa
receu e perdeu porWO para o

JukarjNei Automóveis.

Guaramirim

Suíço Sênior
Teve sequência neste sá

bado (12), o Campeonato
Municipal de Futebol Suíço
Sênior, com quatro jogos vá

lidos pela terceira rodada. O

Móveis Jacu Açu goleou o Ja

guar por 8 a 1, Real Player e
Arco Iris empataram em 1 a

1, o Beira Rio humilhouo Pu

tanga por 10 a o, e Dalri Auto

Peças triunfou sobre o Misto

por 5 a 1. A competição segue
no próximo sábado (iç), com
dois jogos.

Vôlei de praia
Estadual

A· equipe jaraguaense de
vôlei de praia da Amivôlei/
FMEjAcademia Impacto teve
um bom desempenho na 3a
fase do Campeonato Estadu
al da modalidade, realizado
neste fim de semana, na cida

de de Itapenia. No feminino,
as meninas terminaram na

quarta colocação da classifi

cação geral, mesma qualifica-
I ção do masculino.
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Sem brilho, Brasil
vence a Zâmbia
POSITIVO Em teste para reservas, zagueiro Dedé e Iateral-esquerdo Maxwell

ganharam moral com Felipão. Lucas e Alexandre Pato vão mal no amistoso

Mesmo sem brilhar e com

o técnico Luiz Felipe Sco

lari se mostrando irritado por
várias vezes, a seleção brasilei
ra fez o suficiente para derrotar
Zâmbia por 2 a o, nesta terça
feira, no Estádio Ninho do Pás

saro, em Pequim (China). Os

car, mais uma vez, foi decisivo
ao abrir ao placar após entrar

no segundo tempo na vaga de

Ramires; Dedé também deixou
sua marca depois de falta co-

.brada por Neymar.
Com o resultado, o Brasil

meiro tempo, deixando a Zâm
bia evoluir. Quando você per
mite que uma equipe inferior
evolua, acaba sofrendo um pou
co mais. Acho que isso é parte
do processo de formação de um
time. Mas pelas observações foi
ótimo", analisou Felipão.

Agora, os comandados de

Felipão voltam a campo, no dia
16 de novembro, provavelmen
te contra Honduras, caso os

centro-americanos consigam se

classificar à Copa do Mundo de

2014·

repetiu o placar da vitória so

bre a Coreia do Sul, no último

sábado, em Seul. Nesta parti
da, Felipão mudou bastante a

escalação do último jogo com

o intuito de testar todos os jo
gadores do elenco, e começou
a partida com Diego Cavalieri;
Daniel Alves, Dedé, David Luiz

e Maxwell; Lucas Leiva, Rami
res e Paulinho; Lucas Moura,
Neymar e Alexandre Pato.

"Não foi um jogo fácil. Nós
o tornamos difícil à medida em

que não fizemos os gols no pri-

OPORTUNISTA zagueiro Dedé (3) vibra com o gol feito de cabeça, após cruzamento de Neymar

Internacional

Adversário na reinauguração
colorado. A informação foi confirmada
pelo clube na manhã desta terça-feira.
Inicialmente, o Boca Juniors, daArgen
tina, era o adversário desejado, mas os

compromissos nas agendas de ambos

impediu a realização da partida.

Eliminatórias

Rússia no Brasil
Futebol

Fim do gancho
Ex-diretor esportivo' do Paris

Saint-Germain, o brasileiro Leo

nardo não está mais suspenso no

futebol francês. Nesta terça-feira,
o tribuna) decidiu acabar com

seu gancho de 14 meses, recebido

após o ex-lateral empurrar um ár
bitro após jogo do PSG no último

Campeonato Francês e já pode
voltar a trabalhar como dirigente.

Bósnia

Vaga inédita
A Bósnia-Herzegovina con

quistou a vaga para a Copa do
Mundo pela primeira vez em sua

história como nação independen
te. Nesta terça-feira, a equipe dos

Balcãs venceu a Lituânia por 1 a o,
fora de casa, e chegou a 23 pontos
em 10 jogos no grupo G, terminan
do na liderança e carimbando o

passaporte para oMundial.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

Conforme esperado, a Rús
sia confirmou nesta terça-feira a

sua volta à Copa doMundo, em
patando com Azerbaijão em 1 a

1 fora de casa e mandando Por

tugal para os playoffs. Tendo a

defesa como ponto forte, em 10

partidas, a retaguarda coman-

- dada pelo goleiro Igor Akinfeev
sofreu apenas cinco gols.

3° Grêmio 49 28 14 34 24 10 58

4° Atlético-PR 4828,13 9 46 35 11 57

5° Atlético-MG 42,28 11 9 8 '33 i 28 5 50

6° Vitória 40'28 11 7 10 40 41 -1 47

t» Internacional 40 28 10 10 8 43 40 3 47

8° Goiás 40 28 10 10 8 33 34 -1 47

9° Santos 39 28 10 9 9 34 30 4 46

10° Flamengo 37 28 9 10 9 34 34 O 44

11° Corinthians 37 28 8 13 7 22 17 5 44

12° Bahia 36 28 9 9 10 30 35 -5 42

13° Fluminense 35 28 9 8 11 32 35 -3 41

14° Portuguesa 34 28 9 7 12 41 41 O 40

15° São Paulo 34 28 9 7 12 26 29 -3 40

16° Coritiba 34 28 8 10 10 31 37 -6 40

17° -"'·:r4"'�37-'H 'iOTSs
18° 8 1238 45' -7 38

19° 42 -13, 30

20° Náutico 17 28 4 5 19 19 52 -33 20

çr; Pt))TffJS1.J »Ílg�",*1} oIll'ó(IDs::ff· f!mpm�í1-r!'jHrotoo:;,GF',GlJkfP16j
(f{t, I!m;fCmruo,�- :frtJ.;iu !fi! �;(I:lM,,;w., t�n'!w�!tMITenw;

28"RODADA São Paulo OxO Corinthians

Internacional4x1 Náutico

Criciúma 3x2 Vasco

Atlético-MG ixO Cruzeiro

Botafogo 2x1 Flamengo

Sábado12/lO
Fluminense ix1 Grêmio

Vitória 2x1 Coritiba

Sa ntos 2x1 Ponte Preta

Domingo 6/10

Classificados para a Ubertadores
-

'RebaiÍcados para a Série B Goiás 3x1-Bahia
Lanterna do campeonato Atlático-PR 1xO Portuguesa

GUARAMIRIM
VALORIZA OS AMIGOS
DA CIDADE

A Câmara de Guaramírim reallzou mais uma entrega 'da

Comenda Peabitu, um reconhecimenre às pessoas e entidades

que prestam rrotáverse relevantes serviços ao desenvolvimento
e engrandecimento 'do município, Na edição de 2013 foram

homenageados o saudoso Ex-prefeito Victor Kleine,.a entidade

Adai Sodag e o empresárioEuclides Sardagna. Em nome de toda

a população a Câmara de Guararrrrrim agradece a essas pessoas

por dedicarem parte de suas vidas para o beneficio de todos,

Parabéns.

Câmara de Vereadores de Guaramirlm
Rua 28 de Agosto, 2042 � Centro
Guaramirim - se - Cep: 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002
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Respeite os limites da velocidade.

1) Nissan Frontier S 4x4 Não R$ 96.490,00 lSS R$ 57.894,00 24 R$1.Ii33,46 0% 0% 0,12% 1,51% R$ 106,1& RS 97.097.04

2) Nissan Frontier Sl4x4 Não R$ 124.000,00 lSG R$ 74.400,00 24 R$ 2.092,00 0% 0% 0,090/0 1,17% R$106,15 RS 124.608,00

3) Nissan Frontier S 4x2 Não R$ 89.990,00 lSG
.

RS 53.994,0 24 �$1.525,12 0% 0% O,13?Al 1,62% RS'106,1S R$ 90,596,8!
4) Nissan U�na S 1.6 Não' R$ 44.790,00 lSG R$ 20.155,50 48 R$ 663,01 0,99% 12,55% 1,09% 13,99% R$106,15 R$ 51.979,98

5) Nissan March S 1.0 Não R$ 31.490,00 LSG R$18.894,00 24 R$ 550,04 0% 0% 0,37% 4,64% R$ 106,15 RS 32.094,96

6) Nissan Versa S 1.6 Não R$ 37.390,00 LSG R$ 22.434,00 24 R$ 669,55 0,99% 12,55% 0,58% 7,21% R$106,15 R$ 38.503,20

RlLoo.��,
8) Nissan Sentrn SV 2.0 Não R$ 65.990,00 coc R$ 39.594,00 18 R$1.575,61 Oq·'o 0% 0,760/0 9,60% R$411,n R$ 106,15 R$ 67.962,10

R$ 1.656,58

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2013

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1 081 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3054-2600 - VII'NIN.nissannix.com.br

10. o Programa de Fidelidade do Novo Sentra é exclusive para clientes que optarem
peta troca de seu veiculo Sentra pelo Novo Sentra O concessionário devera cbriqatoria
mente comprar o veiculo do antigo cliente e apresentar a Nota Fiscal de entrada em seu

estoque. O programa é valido apenas para os proprietários de veiculas Nissan importa
dos diretamente pela Níssan do Brasil ou fabricados no pais, que possuam o carro no

minimo há seis meses contado da data da êmissão do documento do veiculo. O CPFt
CNPJ do proprietário do veiculo objeto da troce deve ser obrigatoriamente o mesmo do'
comprador do novo veiculo. 11. Na compra do modelo zero-quilõmetrc da Nissan Frontier
versões 41(4 13/14,0 cliente obterá. bônus no valor de R$ 5 mil, na compra das versões
Frcntier 4-x2 2013/2014, o cliente obterá bónus no valor de R$ 3 mil. Na. compra de uma

frontier 13/13, todas as versões, O cliente obterá bônus no valor.de R$ 3mil (válido para
concessionérlas participantes da promocêo). em ambos os casos se colocarem uma das

séquinres opções de veículo usado na negociação (i) Nissan importado deetemente pela
Níssan do Brasil ou fabricado no pais ( Programa Fidelidade). ou (ii) Pick-ups (4x2 ou

4x4) ou outro com tração 4)(4 de qualquer natureza (Programa Conquista). Em ambos os

casos o cliente deve ser proprietário do veícu'o usado há no mfnimo seis meses (contados
da dala de emissão do documento). Os programas não são cumulativos. O CPFtCNPJ
do proprietário do veiculo usado objeto da troca deve ser obrigatoriamente o mesmo do
comprador do novo veiculo. Este programa não é valido para vendas diretas. Garantia de 3
anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o

q ue vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nteeen.
limitadas a defeitos de fabrtcacão ou montagem de peças. Para obter mais informações,
consulte o manual de garantia. Frete incluso. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios
não inclusos. Estes veículos estão em conformidade com o Proccnve - Proqrama de Con
trole de Poluição do AI por Veiculas Automotores.
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