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Massaranduba
flexibilizaleie

Hbera nepotismo
AVAL Projeto de autoria da Mesa Diretora recebeu sete
votos favoráveis e dois contrários em primeira votação.

Presidente do Legislativo, Suzane Reinke (PSDB), é esposa\

do prefeito e pode voltar a ocupar a Secretaria de Saúde.

PÁGINA 15

BR-280

lhama aponta
falhas no projeto
Instituto do Meio Ambiente
cobra do Dnit alterações no
Estudo de Impacto Ambiental
da obra de duplicação da
rodovia. PÃGfNA fi

Esporte
Jaraguájoga
hoje em Itajaí
Em partida atrasada da
Divisão de Acesso, Leão
do Vale busca a terceira
vitória para se recuperar na

competição. PÁGOItA 17

Já estamos
atendendo!

Nem a santa foi poupada

Cofre da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no Molha, é arrombado e dinheiro de fiéis, furtado. PÁGINA 16 .
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DO LEITOR

Bommomentopara se
investir em Guaramirim

Obom momento vivenciado pelo mercado imobili
ário brasileiro não contempla apenas os grandes

centros. Municípios menores, como é o caso de Gua

ramirim, também vêm se beneficiando deste próspero
cenário. Constantemente procurada por empresas, in
clusive multinacionais, que têm interesse em se ins

talar na região, a cidade virou sinônimo de oportuni
dade para quem busca a aquisição de um imóvel seja
para moradia ou investimento.

A valorização de terrenos, casas e prédios, residen
ciais ou industriais, cresce significativamente ano após
ano, no município. O fato de estar próximo de cidades
como Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul, bem como

dos portos de São Francisco do Sul, Itapoá, Navegan
tes e Itajaí e dos aeroportos de Joinville e Navegantes,
faz de Guaramirim uma escolha acertada para diferen
tes públicos.

A vinda da BMW para a vizinha Araquari também
gera expectativas positivas para a fomentação dos negó
cios em Guaramirim. Distante apenas 19 quilômetros da
instalação da multinacional alemã, ela se torna atraente

para futuros fornecedores da cadeia produtiva da marca.
E o mercado imobiliário de toda a região, por consequên
cia, deve seguir aquecido.

Os imóveis mais procurados atualmente ainda

são casas e apartamentos com valores entre R$ 90
mil e R$ 145 mil, que se encaixam no programa Mi

nha Casa Minha Vida, com menores taxas de juros e

vários benefícios por parte do governo federal. Tam
bém há grande demanda por terrenos nos valores de
R$ 70 mil e R$ 100 mil. A estratégia de se comprar
imóveis fora de áreas nobres e acompanhar a estru
turação e a valorização da região com os anos ainda

é adotada por grande parte dos clientes.
Diante deste cenário, é fundamental que Guara

mirim continue crescendo, investindo em infraes
trutura e desenvolvimento urbano, para que o seg
mento siga em alta.

•Altair Weber, coordenador doNúcleoRegional de Imobiliárias

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para êredacao@ocorreiodopovo.com.br

Ilha daFigueira
Associação reúne
entidades em palestra

A Associação Cultural e Beneficente Fráterni
dade Acadêmica Ciência e Artes promove, hoje,
o evento "Conhecimento e Proteção nos Bairros".
Entidades como a OAB, Polícia Militar e Procon

participam da palestra que inicia às 19h30, no sa

lão da igrejaNossa SenhoraAparecida, bairro Ilha
da Figueira. O encontro é aberto à comunidade.

ERRATA:
• Na página 12 da edição de ontem, a data correta da

nota de abre da Coluna do Moa é dia 22 de outubro

e não de março, como foi erroneamente divulgada.

COMENTÁRIO

30 dias defevereiro
Um pai emãe e umbelo exem

plo. Mas antes de contar

desse exemplo, deixe-me repetir
que odeio a pedagogia do amor.

Idiotas que dizem que crianças
não devem ser traumatizadas,
não podem ser cerceadas em

seus direitos de criança, não po
dem ser frustradas nisso e mais

aquilo. Na verdade o que essa

gentinha da pedagogia do amor

quer dizer é que não se deve edu

car, impor rédeas morais e dar

responsabilidades às crianças.
Foi o que fez um casal em

Rondônia. Os filhos ganham a

mesada, o dinheirinho de crian

ças, mas devem seguir um rotei
ro de disciplina. De cada infração
nesse roteiro é descontado um

. percentual na soma final da me

sada. Perfeito. É isso mesmo. Mas

res, atenções e nada dar em tro

ca a justificar os "ganhos". Mas
quem é que faz isso? Esses pais
molengas que andam por aí não

fazem; avós, dindas, tudo, bah,
nem pensar, esse pessoal só atra
palha á eventual educação dada
às crianças pelos pais.

Cumprir obrigações deve fazer
parte do roteiro de vida das crian

ças, obrigações, sim, senhores!

Na história dessa família, recla
mar para ir à escola dá R$ 1,00 de

desconto; brigas entre os irmãos

vale R$ 2,00 a menos na mesada.
E desobedecerpai emãe vale uma
"sangria" na mesada: R$ 3,00.

Boa, gostei desses pais, é as

sim que se educa, o direito precisa
ser justificado pelos deveres.Mui
to boa. Pena que isso seja tão raro
quanto fevereiro com 30 dias ... '

lUIZ CARLOS PRATES

aí, saltam os idiotas da pedagogia
do amorpara dizer que dessejeito
o pai está ensinando um negócio
aos filhos, que está formando tra

paceiros. O dinheiro de mesada é
de R$ 50. No primeiro mês das

regras impostas pelo pai, a meni
na recebeu R$ 43,00 e o menino

R$ 30,50. Andaram fora da linha
em alguns quesitos. Acho formi
dável a ideia desses pais.

As crianças vão crescer sa

bendo que não existe 0800 na

vida, tudo fem um preço, sem

essa de ganhar dinheiro, favo-

•Pobrezinhos
Tenho uma pena mortal dos pobres cãezinhos de apar

tamento, pobrezinhos. Todos os dias, vejo na Av. Beira

Mar em Florianópolis empregadas descendo dos prédios
levando cãezinhos para passear. Para passear? Muitas or
dinárias descem com os cachorrinhos, vão para um banco

da praça, fumam, ficam longamente falándo ao celular en

quanto o bichinho fica amarrado ao pé do banco. A patroa
sabe disso? Claro que não. Essas empregadas bandidas

têm que receber um solene pontapé. Safadas.

novelas sempre enxergam nos vilões vingativos as caracte

rísticas que eles gostariam de botar para fora, mas que não

podem...

"

Quer dizer, os vilões são os próprios telespecta
dores vendo a novela ... O ser humano não presta, é o único

bicho sobre a terra que não deu certo. Tudo omais naNatu

reza é perfeito. Que baita ser "divino" nos criou, hein-:

.Terrível
Os críticos de teledramaturgia, pessoas especialistas em

psicologia de novelas, dizem que os "vilões são osmais que
ridos" nas histórias. E aí, vem a explicação freudiana que,

aliás, estou cansado de dizer aqui: - "Os telespectadores de

•Falta dizer
Os detalhes revelam. É por isso que vivo dizendo aos

jovens que apurem o olhar e a audição, mas também digo
que se o fizerem não vão mais fechar negócios e muito me

nos casar ... As pessoas se revelam por todos os poros. Dia

destes, ganhei uma carona. Carrão. Caríssimo. O dono do

carro ligou o som e ... Saltou uma dupla sertaneja cantando.
Pronto, não foi preciso mais: é muito fácil ter um carrão, o
difícil e ter uma cabeça de bom gosto. Ponto e ponto final.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1221
Primeiro Sorteio
13 - 16 - 41 - 42 � 45 -48
Segundo Sorteio
01 - 04 - 09 - 18 - 20 - 3i

QUINA
SORTEIO Nº 3321
04 - 07 - .20 - 31 - 52

IFSC

Ciência e esporte
em debate

MORADOR COBRA SOLUÇÃO
Há quase um mês, o morador do bairro Nereu Ramos, Carlos Murara, se
incomoda com os fios que foram deixamos pendurados no poste, na Rua

Luiz Sarti. Depois de uma manutenção na rede elétrica, ele conta que os
cabos de telefonia foram amarrados sem qualquer atenção da empresa
responsável. Logo em seguida, o orelhão que era fixado aos cabos acabou
caindo. Murara cobra uma solução. "Já ligamos para as empresas e para
ouvidora da Prefeitura, mas até agora não tivemos resposta", disse.

Durante esta semana, o Instituto

Federal de Santa Catarina (IFSC) pro
move palestras e atividades relacio
nadas à Semana Nacional de Ciência

e Tecnologia. Nomes como Gustavo

.

Fidelis (ciclismo), Cláudio Marcelo de
Almeida (judô) e o time de futsal. de

Jaraguá do Sul são convidados para
o tema "Ciência, Saúde e Esporte". A

.

programação completa está disponí
vel em jaragua.ifsc.edu.br/campus.
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CHARGE

Outubro Rosa 2013
Prevenção. Caminhe
por essa causa!

4732750268· redemulher@netuno.com.br

Fale conosco

EDITORIAL

Longa espera
As exigências do Instituto Brasileiro

de Meio Ambiente (Ibama) para que o

Departamento Nacional de Infraestru
tura de Transporte (Dnit) modifique os

itens do projeto de duplicação da BR-
280 jogam um balde de água fria em

quem tinha esperança de ver as máqui
nas em ação ainda este ano.

O parecer técnico do Instituto aponta
que não foram apresentadas informações
importantes na preservação ambiental
em determinadas áreas mapeadas na

obra. Essa análise foi encaminhada em
setembro ao Dnit. O que chama a aten

ção é que esse grande empreendimento
é traçado há mais de dez anos e somen

te agora foram apontadas irregularida
des - sob o ponto de vista ambiental
- que possam prejudicar o andamento
do processo.

Dessa forma, a região continua refém
da burocracia existente. Mesmo depois
de ter passado por um dos processos
mais cansativos e lentos, que é a licita-

ção para a contratação das construtoras,
há pendengas que poderiam ter sido so-

. lucionadas.antes dessa fase. Com tudo
novamente parado à espera de novas

aferições e mudanças, a tendência é que,
mesmo com a obra em andamento, haja
lentidão em todas as fases dos trabalhos.

"
Na espera pelo início da duplicação
da BR-280, a região continua refém

da burocracia existente.

Em virtude dessas readequações, os
valores deverão se r�calculados. Com
isso, deverão surgir aditivos orçamen
tários para pagar as mudanças ignora
das. E para cada dependência de libe

ração de verbas.passa-se por mais um
processo burocrático e demora. Pelo
visto, será uma longa e penosa espera
ver a duplicação na prática.

ReaUzação:

Apoio:

,.
_....

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br·Assioaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268. Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 171130 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaragná do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
l,f::!I'fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• LAURA KREISS KRETZSCHMER

morreu em 22 de outubro, emGuaramirim.

Ela tinha 78 anos e deixou enlutados os filhos,
genros, noras, netos, bisnetos, irmão, parentes
e amigos. O sepultamento acontece hoje no
CemitérioMunicipal deOuaramirim,

-

• EVANILDA DEFREN morreu em 21

de outubro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha

52 anos e deixou enlutados os filhos,
noras, netos, pais, irmãos, parentes
e amigos. O sepultamento ocorreu
no cemitério da Barra do Rio Cerro.
• NIVALDO ZIENERmorreu em 21

de outubro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha

65 anos e deixou enlutados a esposa, seis

filhos, genros, notas, netos, parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado
no cemitério da Vila Lenzi.

CREA

Profissionais debatem
reforma na resolução

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia (Crea) realiza um encontro amanhã, às 19h,
no Centro Integrado de Professores Liberais (CPL). Serão
discutidos temas como a reforma das resoluções 1010 e

1048, que conferem as atribuições desses profissionais.
Informações pelo te1efone 3371-9922.

Concurso

CandidatossãQconvocados

Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2

·Ano:2008/2008
·Diesel, Completa,4x4

'Com troca R$80.000,OO
·Sem troca R$75.000,OOA lista de convocação para as provas práticas do concurso

público da Prefeitura de Jaraguá do Sul está publicada em so

ciesc.órg.brjconcursos-publicos. A etapa acontecerá neste fim
de semana (26 e 27), nos locais estabelecidos na convocação.
Os candidatos devem comparecer com 30 minutos de antece
dência ao início das prova, portando os documentos pessoais.

CONTATO:(47) 9107-6932
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Patricia Moraes

PLE
'* 472106-19281 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Jaraguá no novomodelo de governança
Em solenidade, ontem, em

Florianópolis na sede do

Sebrae, o prefeito Dieter Jans
sen (PP) assinou termo, de
adesão ao programa-piloto de
Gestão Municipal para a Nova

Economia. O evento contou

com a presença de lideranças
domeio político e empresarial,
como a presidente da Acijs,
Monika Conrads. Capitaneado
pela Secretaria do Estado de
Desenvolvimento Sustentável
em parceria com o Centro de

Retrocesso em
Massaranduba

Liderança Pública (CLP), o

projeto abrangerá, além de Ja

raguá, os municípios de Ara

quari, Garuva, São Francisco
do Sul, Gravatal, Santo Amaro
da Imperatriz e Itajaí. Os cus
tos serão bancados pela inicia
tiva privada, que já repassou
R$ 3,5 milhões, em parceria
com o Estado, que neste pri
meiro momento promete in
vestir R$ 1 milhão. O objeti
vo do Nova Economia será o

de oferecer treinamentos em

Em uma clara demonstração de

desrespeito e retrocesso, a Câmara de
Massaranduba aprovou projeto que
libera a contratação de parentes para
cargos políticos, seguindo a Súmula

13 do Supremo Tribunal Federal. Se
o texto passar em segundo turno, Su
zane Reinke (PSDB), que é presidente
da Casa, autora da proposta, e esposa
do prefeito Mario Fernando Reinke

(PSDB), pode voltar a ocupar a Secre
taria de Saúde sem a sombra da cas

sação. Giovanni Tonet (PT) foi o úni
co a lembrar que decisão do TJ, que
condenou Cecília Konell por empregar
marido e filha, considera que a Lei Or

gânica é superior neste caso.
.� ..:.

Indicação
Preocupado com atendimento

dos obesos, o presidente da Câmara,
José de Ávila (Solidariedade) assina

,

indicação para que o Executivo for
neça aos postos de saúde e hospitais
macas e cadeiras de rodas especiais.

Comissão eleitoral

liderança pública e planeja
mento econômico estratégico
com base nas práticas adota
das em administrações em

presariais bem sucedidas. São

quatro os principais pontos,
equilíbrio fiscal, plano estraté
gico econômico, gestão de re

sultados e desenvolvimento de

lideranças e equipes. O reno

mado Vicente Falconi será um
dos consultores. Em cada Pre
feitura deve ser montado um

grupo responsável pelo pro-

jeto, os integrantes passarão
por cursos periódicos e troca

rão experiências. A previsão é
de que os meses restantes de

2013 sejam destinados para
coleta de informações e que
em 2014 os trabalhos iniciem
de fato. O Nova Economia vai
ao encontro da plataforma de
fendida por Dieter Janssen,
de maior profissionalismo,
eficiência e cobrança por re
sultados na gestão pública,
com adoção da meritocracia.

'restando novos dotes
O deputado Carlos Chiodini, líder do PMDB na Assembleia, decidiu testar seú

talento fotográfico, na semana passada. Durante solenidade de assinatura de ordem
de serviço em Botuverá, no Vale do ItajaíMirim, a pedido de uma criança, ele clicou o

governador Raimundo Colombo (PSD) com o pequeno fã.

"

UPA noAguaVerde
Secretaria de Saúde confirma: a UPA (Unidade

de Pronto Atendimento) será construída às margens
da BR-280, próximo ao acesso para a Católica. Falta

agora a regularização do terreno, de 3.633 m2. A lici
tação para obra deve ser lançada no início de 2014.

Em assembleia da Avevi, na tarde de hoje, será
formada uma comissão eleitoral que comandará a

escolha da nova diretoria da entidade. O encontro

acontece às 14h" na Câmara de Corupá.
EDUARDO MONTECINO

< Lixão irregular
Leitor' da coluna, Osvaldo

Siems, denuncia depósito ir

regular de lixo na Francisco
Ruska. Ele elogia lei em vigor
no Rio de Janeiro, que multa
os 'sujismundos'. Em Jaraguá
do Sul, a Prefeitura pretende
inaugurar no próximo ano um

ponto de entrega voluntária

para tentar impedir quemóveis
e outros produtos inutilizados

fiquem jogados pela cidade.

QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

EM FOCO
Gildo Alves, ex PPS, agradeceu convite
do PSD, mas diz que a decisão de não
se filiàr a partido nenbum continua em

pé, embora admita que política é uma

'cachaça'. "Devo até apoiar alguém
nas eleições do próximo ano, mas de
maneira informai", diz o slndlcsüsta.

.. .. ..

Já Irineu Pasold, ex-PSDB,
,

compareceu ontem ao encontro do
PSD, masdiz que fica sem partido
até outubro do próximo ano. "Estou
avaliando o que este grupo tem a

propor", argumenta.
.. .. ..

A Câmara deve realizar ainda
este mês uma sessão solene em

homenagem aos servidores. A

proposição foi apresentada pelo '

vereador Jeferson Oliveira (PSD).
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Ibama cobra mudanças
no projeto da BR 280

AVALIAÇÕES Parecer técnico encaminhado ao

Dnit pede adaptações nas obras de duplicação

Diego Rosa

A pendência para o início dos
l"\trabalhos de duplicação da

BR-280, entre São Francisco do
Sul e Jaraguá do Sul, continua e

não há previsão de quando a obra
será realidade. No novo capítulo
dessa novela, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (Ibama) exi

ge do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte Ter
restre (Dnit) alterações no projeto,
no que se refere às ações voltadas
à preservação ambiental (fauna e

flora), para que depois seja anali
sado o pedido de licença de Insta

lação (U) e a liberação da mesma.
Essa documentação é neces

sária porque autoriza instalação
das construtoras contratadas pelo
Dnit para a execução dos traba
lhos. A duplicação dos 74 quilô
metros entre São Francisco do Sul
e Jaraguá do Sul já foi licitada em

três lotes (veja quadro).
De acordo com o órgão ambien

tal, o Dnit deve apresentar o Plano
BásicoAmbiental readequado, con-

forme parecer técnico (6210/2013L
que o jornal O Correio do Povo
teve acesso. Esse documento foi
emitido no dia 2 dé setembro. Ele
'tem 66 páginas, com todas as obser

vações que recomendam alterações.
Entre as indicações técnicas

apontadas pelo lhama estão análi
ses críticas à forma como o projeto
foi elaborado. Num dos pontos é

. citado o não mapeamento no Es

tudo. de Impacto Ambiental (ElA)
de 14 cursos de água na região do'
bairro João Pessoa, em Jaraguá do
Sul. O Ibama detalhou que na mes

ma áreahá nascentes que não foram

apresentadas no estudo. "A ausên
cia deste mapeamento prejudica a

avaliação do projeto, pois não foram
previstas medidas de proteção às

nascentes", detalha o parecer.
Além dasmudanças encaminha

das ao Dnit pelo lhama, o início das
obras está condicionado também às

manifestações do Instituto-do Patri
mônio Histórico eArtístico Nacional
(lphan) e da Fundação Nacional do
Índio (Funai), por causa da existên
cia de áreas indígenas emAraquari.

Superintendente
do Dnit na região

As tratativas para a liberação da

licença Ambiental estão sendo rea
lizadas pela Coordenadoria de Meio
Ambiente doDnit, em Brasília.Até o

. fechamento da edição, a reportagem
nãohavia recebido umparecer sobre
as alterações no projeto conforme a

solicitação'do Ibama.
Para tratar do assunto da duplica

ção, o superintendente do Dnit em
Santa Catarina, João José dosSan

tos, estará na região amanhã. Ele

participa de uma audiência na Câ
mara de Vereadores de Corupá para
falar sobre obras na BR-280. O en

contro é organizado pela Associação
dos Vereadores doVale do Itapocu.

Aaudiência, segundo opresiden
te da entidade, Valmor Pianezzer,
será para que seja revelado como

está o processo da obra. Em setem

bro, uma comitiva da região, forma
da por representantes de'entidades
e prefeitos se reuniu mais uma vez

com o superintendentedo Dnit para
que desse explicação do motivo do
não início da obras. A resposta do

dirigente foi que a obra dependia do
licenciamento ambiental do Ibama e

da recolocação das áreas indígenas.
No começo de agosto, quando

o superintendente estimava que em
.

outubro o licenciamento seria libe
rado e a duplicação iria começar.

deverá tangenciar ao máximo uma

estrada vicinal existente, para facilitar
a passagem dos animais silvestres.
O Ibama pede também que a

passagem subterrânea apresentada
para atender a fauna seja substituída
por um viaduto vegetado, que
permita o trânsito dos animais

por cima das vias de circulação.
Tal projeto deve ser encaminhado
ao Ibama para aprovação.

• Na passagem do contorno
rodoviário pela'regiâo de Bairro
João Pessoa, em Jaraguá do Sul,
o lbama não aprovou o projeto de
corte e aterro apresentado porque
iria prejudicar a mobilidade em

estradas vicinais da região.

ALGUMAS OBSERVAçÕeS DO IBAMA NO PARECER TÉCNICO 0062/2013
• Em 25. de agosto foi realizada vistoria

por técnicos do Ibama no trecho
2.2 (contorno viário.de Jaraguá
do Sul) no qual foram verificados
remanescentes da Mata Atlântica
classificados como estágio avançado
de regeneração .. A partir dessa
vistoria, os técnicos verificaram que
a documentação apresentada pelo
Dnit sobre o local estava defasada e

distante da realidade local. O Ibama

pede a atualização do mapeamento
desse local e a quantificação da

vegetação existente.
• O Ibama pede que Q ponte a ser

construída sobre o rio Piraí, no
limite entre Guaramirim e Araquari
passe por' adequações, como a sua

ampliação na extensão para evitar

impacto nas margens do leito.

• Também foram observadas

mudanças na ponte sobre o rio '

Corticeirinha, na região dos bairros
Corticeira e Poço Grande, em
Guaramirim. O Ibama quer que
sejam apresentadas medidas de
controle para evitar a erosão do
canal. A orientação é que sejam
adotadas medida para a contenção
dos taludes que serão formados nos

encabeçamentos das pontes em toda
a extensão da duplicação.

• Na região do contorno rodoviário, junto
ao entroncamento com a Rodovia do
Arroz (SC·108), em Guaramirim, é
solicitado que o traçado da rodovia

A. DUPLICAÇÃO
LOTEI • Km 36,7 ao Km 50,7

• Extensão 14 km
• Principais
intervenções: 2
viadutos, 2 pontes
e 2 passarelas

• Andamento: Licitação
concluída tendo
como vencedora a Sul
Catarinense. Obra a

contratar (aguarda
Licença Ambiental
de Instalação (LI)

• Valor: R$ 134 milhões

• Extensão 23,9 km
• Principais
intervenções: 15
viadutos, 2 pontes e 2
túneis paralelos. Essa
é a obra que trata do
contorno rodoviário de
Guaramirim e Jaraguá
do Sul. A via passará
por fora da região
central das cidades.
• Situação: Licitação
concluída. Construtora
Centeco Engenharia
foi a vencedora.
Obra aguarda
Licença Ambiental
• Valor: R$ 535,7
milhões

• Trecho São Francisco
do Sul a BR·lOl/SC

• Km O ao Km 36,7
• Extensão 36,7 km
• Principais
intervençõés: 14
viadutos

• Situação: obra licitada.
O Consórcio BTE
foi o vencedor.

Aguarda Licença
de I nstalação (LI).

• Valor: R$ 302,5
milhões

LOTE2.1
• Trecho BR-101/SC até
Guaramirim

LOTE2.2
• Trecho Guaramirim
a Jaraguá do Sul

• Km 50,7 ao Km 74,6
I .!' , .. � � r" j.' r � H,

CONSTRUTORAS
NA ESPERA
As construtoras que venceram

a licitação dos trechos a serem

duplicados· lotes 1, 2.1 e 2.2·
também estão na dependência
da liberação ambiental do Ibama

para começar as atividades. A

SulCatarinense, que foi a vencedora
do trecho entre a BR·10l até
Guaramirim, não quis comentar
o caso porque esse assunto é de

competência do Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transporte (Dnit). ACenteco,
construtora responsável
pelo contorno de Jaraguá do Sul,
também e aguarda a oficialização
do Dnit para o início das obras..

.

.
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Eletrodomésticos
vendemmais
oMapa Estratégico do Comércio Brasileiro, de

senvolvido pela Fecomércio RJ, em parceria com a

Fundação Getúlio Vargas, aponta que o segmento
de eletrodomésticos responde por 15% de todas as

vendas via internet realizadas no Brasil em 2012.

No ano passado elas atingiramo patamar de R$ 28
bilhões, ante os apenas R$ 8,2 milhões registrados
2008. O segundo nicho em participação é o de in

formática, com 12%, seguido pelos eletrônicos, com
8% das vendas online. Já os segmentos de saúde!
beleza emoda/acessórios respondem, cadaum, por
�/o dos negócios, enquanto outros 51% das vendas

por internet se distribuem por demais segmentos,
como bebidas, construção, papelaria, livros etc.

Dinheiro para a
economia crescer

Conforme a pesquisa Perspectivas de Investi
mento no Brasil2014-2017 divulgada nesta segun
da-feira pelo Banco Nacional de Desénvolvimento
Econômico e Social (BNDES), os investimentos
na economia brasileira devem crescer no período
cerca de 26%, na comparação com os quatro anos

imediatamente anteriores. Segundo a instituição,"
as empresas que atuam no país devem investir R$
3,98 trilhões a partir do ano que vem até 2017. Os
investimentos na economia de 2009 a 2012 foram
de aproximadamente R$ 3,15 trilhões.

Paulo Bauer e a paz fiscal
Projeto do senador Paulo Bauer

que pacifica a guerra fiscal entre
os estados recebeu parecer favorável
na Comissão deAssuntos Econômicos

(CAE). Em reunião na manhã de on

tem, no Senado, o relator da matéria,
senador Armando Monteiro, classifi
cou como "muito oportuno" o Projeto
de Lei 106/2013, que cria dois fundos
de compensação aos Estados pelas
perdas de arrecadação decorrentes
da redução das alíquotas do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) nas operações in-

terestaduais. Monteiro explicou que
a dotação dos fundos será no valor

equivalente a R$ 3 bilhões no ano

de 2014. "Nos exercícios seguintes, o
percentual referente a cada ano será

igual à soma das perdas efetivamen
te constatadas, cujo valor será atuali
zado com base na variação -média do
Produto Interno Bruto (PIB) nominal
apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística", destacou. De
acordo com ele, a iniciativa de Bauer

representa "um jogo de soma positiva,
de interesse nacional".

Arrecadação aumentará, diz senador
O texto do projeto volta à pauta na

próxima terça-feira e a expectativa é
de aprovação até o final de novembro
para que a nova Lei passe a vigorar a
partir de janeiro de 2014. O senador
Paulo Bauer prevê uma maior arre

cadação de ICMS com a aprovação

do projeto. "Com o fim dessa guerra
fiscal teremos mais contribuintes.
Quando se paga menos imposto, mais
gente paga porque considera que o

imposto é justo e não abusivo. Como

consequência, teremos umamaior ar
recadação", avalia.

DIVULGAçAO

PREMIAÇÃ.O
_.. �..

A Menegotti Máquinas para Construçao fOI aqracleda com o Premio Qualidade
2013 e recebeu o Troféu Vitória no segmento em que atua, durante evento
realizado no dia 21 na sede da Fiesp, em São Paulo. O mérito é resultado de

pesquisa junto a profissionais que trabalham com produtos do setor.

Mais recursos para logística
Os investimentos em logística no Brasil devem crescer 57% nos

próximos quatro anos, na comparação com o quadriênio 2009-
2012, segundo o BNDES. Dos investimentos previstos em infra
estrutura - R$ 509,7 bilhões -, a área de logística deve receber R$
163,5 bilhões no período - 9,4% ao ano. Os maiores investimentos

previstos para o bloco estão em transporte rodoviário, R$ 62,4 bi
lhões, com crescimento de 15,6%, e nos portos, 124%, nos próxi
mos quatro anos, com previsão de R$ 33,7bilhões de inversão.

QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% _ 9.0UTUBRO.2013
TR +0,06% 22.0UTUBRO.2013

éUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA +0,68% 22.0UTUBRO.2013
NASDAQ +0.20% 22.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,55 -1,64%
VALE5 32,80 +1",33%

-

BVMF3 13,06 +0,85%

POUPANÇA 0,4828 23.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,09% US$109,780
OURO 0,0% US$ 1340,980

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1702 2,1715 -0,48%
DÓLAR TUR. 2,1400 2,2500 -1,75%
EURO 2,9916 2,9934 +0,63%
LIBRA 3,5241 3,5265 +0,45%

Crescimento
reduzido

A Receita Federal poderá
reduzir a projeção de cresci
mento da arrecadação este

ano. Atualmente, a previsão
é 3%, mas poderá ficar en
tre 2,5% e 3%. Essa mudan

ça na estimativa deve-se às

alterações em indicadores
econômicos. Um deles é o "

crescimento da produção
industrial, que passou de
3,12% em julho, para 2,02%
em agosto e para 1,66%
neste mês, na comparação
com os mesmos períodos de
2012. No acumulado do ano
até setembro, a arrecadação
federal somou R$ 806,446
bilhões, alta de 0,89% na

comparação com o mesmo

período de 2012.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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MACHADO
DE ASSIS
FAZ FEIRA

�

LITERARIA
Técnicos do Sesc apresentaram as mostras

literárias "Baú do Pintor", sobre Candido Portinari
(acima), e "Dom Quixote" (abaixo)

ENSINO Escola municipal do Bairro João Pessoa

promove a 1 ª Feira Literária da instituição nesta semana

xote", sobre o livro de Miguel de
Cervantes, e "Baú do Pintor", que
comenta a obra de CandidoPorti
nari. "Temos livro sobre Portinari
na biblioteca, mas muitos não ha
viam lido. Então, o conhecimento
não se faz somente dentro daque
las quatro paredes da sala de aula.
Tudo isso [a programação da feira]
acrescenta na construção do conhe
cimento", diz Nilza.

Além das mostras, a Feira Li
terária levou à Escola Machado de
Assis os escritores João Chiodini,
cronista de O Correio do Povo; Ma
rinei Valcanaia, autora joinvilense
de "Metamorfosicamente pensan
do"; Aldo Brasil, editor assistente
de A Notícia; Edilene Malh, con

tadora de histórias e Paulo Freire,
músico e contador de histórias de
São Paulo. Ninguém cobrou pela
participação. A Feira Literária é
aberta a todas as famílias dos alu
nos e às coordenações de outras es
colas do município.

Bárbara Elice

Na Escola Municipal Machado
de Assis, os corredores estão

repletos de literatura. Poemas, qua
drinhos e haicais dividem espa
ço com trechos de Dom Quixote
e outros textos. Nesta semana, a

instituição do bairro João Pessoa

promove ala Feira Literária para
seus 810 alunos.

Além da exposição de trabalhos
realizados em sala desde o início
do ano, são promovidas sessão de

cinema, conversas com escritores

regionais, mostras de literatura,
música, teatro e troca de livros.
Todas as turmas, do pré ao 9°
ano, participam da programação.
Segundo a bibliotecária e coorde
nadora do evento, Nilza Pedro dos

Santos, essa é a primeira feira de
literatura que ocorre numa escola

municipal de Jaraguá do Sul.
Na manhã de ontem, o Sesc

promoveu as mostras "Dom Qui-

Kamishibai

Folclore japonês no Teatro ,de Bolso
As lendas da cultura japonesa serão apresenta

das pela Cia. Caravana do Sonhar, no espetáculo
teatral "Kamishibai". O grupo de São Bento do Sul
estará no Teatro de Bolso do Gats neste domingo
(27), às lSh30. Serão apresentadas duas lendas

folclóricas. "TanabataMatsuri" conta a história de
uma princesa tecelã, que perde seu manto sagrado
e não pode mais voltar ao reino, nas nuvens. Em
"Urashima Tarô", um pescador ajuda uma tarta
ruga em apuros, que, como gratidão, o leva para

conhecer o palácio do Rei Dragão do Mar. A elas-
.

sificação é livre. Os ingressos estarão à venda uma
hora antes do espetáculo. Os valores são R$. 10 e

R$ 5 (meia-entrada). O teatro fica naAvenidaMa
rechal Deodoro da Fonseca, 1082, sala 4, Centro.
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Moça de
vestido de
fazenda

Ela dobrou a esquina naquele exato
momento em que a fila de carros fazia

cortesia forçada para um senhor passar
porque o sinal já havia aberto. O tempo
dos motoristas, visivelmente estressados,
apressados, asfixiado pelo desfile lento
do homem que parecia não se preocupar
com nada na vida. Essas calmarias típicas
da meia idade e que dão inveja a qualquer
jovem.
Volto à esquina e acompanho o trote

desajeitado da morena que avançava a

passos urgentes eomas combinações
esfuziantes de uma moda suja e assustadora,
porém, admirável, pela coragem de usar

aquela roupa. A calça fuseau laranja com o

vestido estampado em tons misturados de
rosa e amarelo, de alças, berrante, por cima
da calça, lembrava uma alegoria de escola de
samba. Observo seus cabelos esvoaçantes,
revirados de forma cruel pelo vento. Ao
passar pelo canteiro de flores se confunde

.,

com elas, laranjas, vermelhas, roxas, cores e

mais cores, e o jardineiro é arrancado de sua
concentração pela moça furta-cor. Aquele

vestido tinha jeito de ser feito de fazenda,
comprada em loja de tecido com estampa
escolhida, com modelo tirado de revista,
mesmo com o resultado desastroso que
adentrava a Reinoldo Rau.
Era costume, em épocas festivas, Natal,
aniversário, ganhar de presente um
pedaço de fazenda, de tecido. Ganhei
muitas fazendas na vida, gostava tanto,
tinha ansiedade ao abrir o pacote de

apalpabilidade mole que acusava o que
era, para descobrir qual a cor, a estampa, o
tamanho e o que realmente daria para fazer
com ela. Hoje lembraria hectares de terra.
Não, eram pedaços, metros de tecido que
ganhava para fazer um vestido, blusa, saia,
enfim, alguma peça de roupa. Costume de
família, coisas de tias e madrinhas. Firmava
se o compromisso, a obrigatoriedade de
achar uma boa costureira para fazer a roupa
que seria exibida, em grande estilo, em
outra comemoração, onde todos estivessem
presentes. Mesmo que não gostasse da
estampa tinha que usar para não ofender
quem tinha dado o presente.

Amoça do vestido de fazenda desapareceu.
As cores se foram, até o sinal parece ter
adormecido no vermelho. Os pretos e os

brancos voltam a tomar seu espaço no
cenário urbano cotidiano. Deu saudade.
Quem me dera, em alguma data festiva,
ganhar de alguém uma fazenda, bem
bonita, pata fazer uma roupa. E com essa

vontade lanço uma campanha pela volta das

fazendas, pela volta dos tecidos dobrados
e dados em belos pacotes com laços em
cima. Ganhar uma fazenda de presente
depende de quem deu e de quem ganhou
porque, se o presenteado não providencia
para fazer a roupa o tecido morre, fica lá,
em algum canto, jogado, esperando para
ser ressuscitado. Mofa, perde a cor, perde o
encanto e o presente não se concretiza.
Passo pela banca e leio na capa de uma
revista que a moda do verão é de cores
radiantes e fosforescentes. Abraços nesses
tons para a morena que anda faceira pelas
ruas sem se importar com o que os outros

vão achar de seu vestido carnavalesco.
Admiro gente assim!

Clique animal

ADOTE FREDDV! Esse meninão lindo, super simpático e carinhoso,
precisa de um lar! É brincalhão, se dá bem com outros cães e

crianças. Porte médio, 10 meses de idade, vacinado, vermifugado
e será castrado. Contato com Maria" no telefone 3376-6400.

ADOTE CHIQUINHO Tem aproximadamente 6

meses, está vermifugado e tomou a primeira
dose de vacina. É super carinhoso, alegre e

brincalhão! Contato com Jaqueline, através
do e-mail: jaquelinemusi@gmail.com

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

e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
"d

Amazade

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA,23 DE OUTUBRO DE 2013
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Aniversariantes

23/10

Anastasia Maurissens
Andressa Finta

Antonio Valdecir Gomes

clayton da silva

Cleison R. Caviquiole
Eduardo G. Laube
Everton L. Kist ,

Fabiane Guse
Gisieli Zanchin

Henríque P. Loja Filho

Iara Vitoria Bridi

lIete Uller

Ingeridth Hruschka

Isabelly Luiza Cardzo
Ivo Laube

Janio B. dos Santos

Jaqueline Wacheleuiski
Jenifer Jacomoski
Jonatan Pablo Withoft
Uno Dalpiaz
Marcos A'de Souza

Maria Jardim
Marilene Nicolodi

Marineusa de Oliveira
Mirson Baumgartel
Natielli Kuhn

Rafael A. Melchioretti
Raissa F. Klemtz

Salete Boing
Sidnei Ibanez
Sueli Kannemberg
Terezinha Depine
Tiago Luis Gorges
Valnir de Avila

Weslen Zandonatto

Wigand Berndt

Ryan Reynolds - Ator
• Pelé - Ex-jogador
• Clarice Falcão - Atriz e cantora

Curiosidade
23 de outubro...

... é o 2960 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 69 para acabar o
ano. 4004 a.C. - Segundo
o irlandês James Ussher, a
Terra começou a ser criada
às 9 horas deste dia. Dia da

Aviação e do Aviador no
Brasil. Dia Celebrado pela
Igreja CatólicaApostólica
Romana de São João de

Capistrano. Dia Celebrado
pela Igreja Ortodoxa Grega
de São Tiago Menor.
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Algumas marcas especializadas no segmento gestante lançaram suas tendências
de moda para o verão 2013. Com peças super atuais, mas sem perder de vista o

conforto, que é item primordial para as grávidas. Veja algumas delas:

o short, peça indispensável nos dias de calor é presença também no armário das

gestantes. Se no início da gestação você ainda estiver com as pernas em plena for
ma física pode investir no short curto - paramaior conforto, opte por modelos com
elásticos na cintura - mas conforme a gravidez for avançando, troque o curtinho
por outro, pelo menos, urn palmo acima do joelho, que além de ser mais elegan-
te, esconde possíveis imperfeições que possam surgir, como manchas, celulites e

estrias. Combine como urna t-shirt mais soltinha, sapatilhas ou rasteirinhas. E para
noite, use com uma camisa levinha, sapatos com salto anabela não muito altos.

Camisas levinhas e t-shirts "po
drinhas" estão na moda, por que
não liberar para as barrigudinhas?
Dê preferência àqueles modelos
soltinhos na cintura, mas que não
tenham cara de grávida, assim a

mamãe poderá usar depois da ges
tação também. Mesmo com tantas

opções de camisas e t-shirts solti

nhas, as camisetas temáticas para
gestantes ainda são preferência das
futuras mamães, então, se quiser in
vestir escolha dois ou três modelos
bem diferentes urn do outro.

Os vestidos para gestantes estão
ultrademocráticos, desde os

curtos, até os longos, passando
pelosmídis. Mas sempre dando
preferência para a modelagem
império, com a saia começan
do logo abaixo do busto. Os
coloridos estão liberados, mas
cuidado com os excessos. Se

estampado, prefira modelos
com estampas maismiudinhas,
quantomaior for a estampa,
maior vai ficar o seu quadril. As
listras também podem engor
dar e ainda achatar, prefira lis
tras na vertical e mais fininhas.

"
Na vida real, não conheço mães
perfeitas, mas conheço excelentes
mães, verdadeiras, cheia de pequenos
defeitos e outras tantas qualidades.
Cecília Russo Troiano,
blogVida de equilibrista.

Dica de programação:

Dora, a aventureira

Dora é uma menininha de sete anos

que, ao lado de seus amigos, vai viver
grandes aventuras! Ela e seu amigo
Botas, um macaquinho de botinas
vermelhas, tentam sempre ajudar
seus amigos a se livrarem do perigo.
Para enfrentar os problemas, eles
viajam em busca de grandes soluções
e encontram, com frequência, outros
personagens no meio do caminho.
Exibido no canal Nick Jr. pela manhã.

As calças para as grávidas Falando emmoda...
acompanham as tendências do Inspire-se nas celebridades grávidas e escolha seu estilo.
próximo verão. Sofisticadas e com

modelagem de alfaiataria os modelos

gestantes possuem detalhes como
faixas na cintura para darmais

sustentação e conforto. Os tecidos são
nobres como a seda e o tafetá. As cores

passam por nude a cítricas, e o clássico
preto e branco. A estampa da estação é
o poámicro que está presente também
em camisas e vestidos. O verão 2013

para gestantes também terá macacões
confortáveis curtos e compridos. E
saias longas. As estampas e cores
seguem a mesma linha dos vestidos.

Larissa AnaHiekmarm Carolinie
MacieZ Ana Hickmann, casada Figueiredo
LarisaMaciel, comAlexandre Corrêa, Carolinie Figueiredo, a
que vive Sati na anunciou que está Júlia de Sangue Bom,
minissérie José do grávida no programa anunciou sua segunda
Egito, anunciou Domingo Espetacular. gravidez durante o

que está grávida de A apresentadora está no Prêmio Multishow.
seu primeiro filho. quarto mês da gestação Ligada na moda,
Como amaioria das e ficoumuito animada a atriz casada com

gestantes, Larissa com a novidade.Ana Guga Coelho e mãe
adora se sentir usamuitos vestidos, da pequena Bruna
confortável dentro de camisas e calças de Luz, adora os vestidos

'" um vestido soltinho. alfaiataria. curtos e longos.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super quarta-feira, dia 24
de outubro de 2013. Dia da

Aviação Brasileira e do Avia
dor. Faltam três dias para a

13a Feijoada Moa. Agende!
E vamos que vamos à coluna
de hoje, que está com boas
notícias e astral super posi
tivo. Antes, claro, uma frase

para você refletir: "Os fatos
são como os sacos; quando
vazios não se têm de pé"

. (Luigi Pirandello).

3370-3242

Alcatra com
maminha

DESTAQUE
Raiza Deretti

Guedes, nos
corredores da
Shed, em BC

NAS RODAS

o amigo, Claudio, da Conect,
também já reservou sua mesa

e vai curtir de perto o show do
Dazaranha e Dexterz sábado, na

13ª feijoada do Moa.

.. .. ..

Os comentários estão sendo os

melhores possíveis sobre a 25ª
Schützenfest. Bom sinal.

.. .. ..

Fernanda Hart recebe hoje o

merecido coro de parabéns.
.. .. ..

-

Irma Marquard, da Cekat,
estampa a capa da Revista
Nossa Weekend, que vai às
bancas nesta quinta-feira.

Moa Gonçalves

Buxixo
Pelo meu super iphone fi

quei sabendo que um empre
sário de reconhecido quilate da

Urbe, está investindo em meio
de comunicação. Até aí nada de
anormal, não fosse a forma anô
nima do ato. Uma coisa é certa,
ninguém permanece por muito

tempo na toca ou no armário.

Quem viver verá!

Níver do Elias
Quem esqueceu ainda está

em tempo de se desculpar: o

meu amigo, Elias Raasch,·dire
tor de Comunicação da Prefei
tura de Jaraguá, foi o aniversa
riante mais festejado de ontem.

Quem tem o número do celular

dele, por favor, ligue! Ele vai
adorar saber que foi lembrado!
Parabéns, brother! O' meu de

sejo é que Deus abençoe você e

sua linda e feliz família.

a \�. de outnht.ôé-u M1$dt� daM�a e, para camemQtQt, ptepa:ramos
uma�mak-que;,.-sabotoSapor dia po,T-apéna6 R.$10�OO.Fique de olho,
_ dia2a.a21di�no Facebooke she qual é- �ma$!;Q do dia!

�iirk1!iilfáà jq;22a 2?Jj� V�Ji(li!IJwtqJltfl(l (l >H� /t1&!
J'W4� ;ftJ 1/QJ,iifllfeS;P(IT.(_ t«.w w:iM;, '1 tIfii.iq.r;jtJf!'�

3055..2484 I ca�adano�.CQtn.hr
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Ândrea
Bertoldi e
Daiane Milnitz,
noWine Day,
sexta última,
na Epic

NfGHT
Jeison e Janaina Prestini,

conferindo o Cheers Irish Pub

Relaxou!
Depois do susto de achar que sua

namorada estava grávida e passar o fi
nal de semana todinho sem dormir, um
amigo deste colunista recebeu ontem,
para o seu alívio, o exame de gravidez
dando negativo. Se liga, menino!

"
"

- E neste sábado
Querola a 13a Feijoada do Moa, evento que

contará com a presença da banda Dazaranha e

do projeto Dexterz, com Junior Lima, o famoso
filho do Xororó. A festa será no espaço' exter
no da Epic Concept Club, começa ao meio dia e

não tem hora para terminar, pois mais dez DJs
embalam a galera madrugada adentro.

Feijoada doMoa
Ingressos nas Lojas Tevah (Jaraguá Park

Shopping), A&E_Outlet Chie, Academia Es

paço Maior e Jaime Motos. Mais informações
no 3370-2900.

Sufocante
Pelo meu fio vermelho, fiquei sabendo

que, para economizar energia, uma rede de

lojas aqui da urbe reduziu o tempo de ar

condicionado ligado. Funcionários reclamam
que são obrigados a suportar o clima caloren
to. O cliente também fica na bronca.

Aude
As Lulusagendando cabeleireiro e os bolinhas

já passando a camisa social. Além de providen
ciarem presentes, claro! Toda essa arrumação é

por causa da festa de aniversário da amiga, Aude
Mengarda, dia 26, na AABB de Jaraguá. Como
Audi gosta de agito, umabanda dará o tom da fes

. ta. Vai rolar,mesmo, é um festão!

'_ u...
.J

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

moagoncalves@nehmo.com.br

Dia Internacional
daMassa

O meu amigo, Odinei Schap
po, da Casa da Nonna, para co

memorar o Dia Internacional da

Massa, quinta-feira, estará mo

vimentado todos os dias uma

big promoção de massas. Vale
conferir!

TE CONTEI
+ O que eu estou

pensando agora? Hum ...

Tudo está muito quieto. O
que será que Robin Wood
determinou na roda de
ontem à noite? Será que o

Batman estava presente?
Essa mesa de bar é luxo
mesmo!

+' O Bela Catarina está
movimentado happy
hour conc'6rrido todas as
quintas-feiras. Ouer saber
mais? Ligue: 3371-3412.

•• O promoter, Adrianinho
Junkes confirmou: Kleber
Sambam vai almoçar na
13ª Feijoada do Moa,. À
noite, o ex BBB participa
da festa.G�een Beats, no
Pavilhão de Eventos.

+' Terça-feira, Nivan
Correia, da Construtora
Correia, deu 'rasante na

cidade. L�veloempresário
para conhecer o famoso
Bar do Oca. Levou o

carinho do dono do

pedaço.

• Dr. Daniel Wulffmanda
noticias da Alemanha,
onde participa de

importante curso de

prótese, na cidade
Tuttlingen.

' .

+ Crie tempo para as

pessoas importantes na

sua vida.
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PREVISAO DO TEMPO
, Tirinhas

Piadas

A loira e a impressora
A loira estava tendo problemas com a impressora e ligou para a

assistência técnica.
- Oi, moço. A minha impressora pifou!
- Ela é colorida ou preto e branco?
- Hum ... Nenhum dos dois, moço!
- Nenhum dos dois? Como assim? - perguntou o técnico.
- É ... Ela é meio bege!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões· Animação - Dub, - 92 min -Censura: livre - sábado,
domingo e quarta-feira - 14:30

• Elysium - Ficção - Leg, - 109 min - Censura: 16 anos -

segunda, terça, quinta e sexta-feira - 14h40, 16h50, 19h,
21 h1 O e sábado, domingo e quarta-feira - 16h50; 19h, 21 h1 O

ARCOPLEX2

'Invocação do Mal- Terror - Leg, -112 min - Censura; 14 anos
-21:00

• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dub, - 95 min -

Censura: livre - 14:00, 16:00, 18:00
ARCOPLEX3
• Serra Pelada - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20

JOINVlLLE
• GNCGARTEN
• Gravidade - 19:40 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 - 3D - DUB

- Animação
• Riildick 3 - 15:10 21 :20 - LEG - Ação
• Dragon Ball Z - a Batalha Dos Deuses - 13:10 17:45 19:30 •

DUB - Animação
• Serra Pelada - 14:20 16:45 19:00 21 :10 - NAC - Drama
• Os Suspeitos - 15:00 18:30 21 :30 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20 15:20 19:50 - DUB-

Animação
• Mato Sem Cachorro - 17:20 21 :50 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:00 16:QO - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação - 18:00 20:00 22:00 - 3D - DUB - Terror
• GNC MUELLER

'

• O Renascimento do Parto - 21 :30 - NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 19:30 - 3D -

DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 16:15 21 :15 - NAC - Comédia
• É o Fim - 13:45 18:45 - LEG - Comédia
• Serra Pelada - 14:00 16:30 19:10 21 :45 - NAC - Drama

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

- sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana instável
com temporais
o tempo segue instável com

condições de chuva frequente no
estado, alternando com períodos de
melhoria e aberturas de sol. Risco
de temporal com ventania (acima
de 60 km/h) e granizo isolado.
Temperaturamais elevada e ar
abafado devido à altaumidade do ar.

�,
6"

Ensolarado

AMANHÃ'
-�MíN: 17°C

MÁX: 30°C
Parcialmente

Nublado

� �
;J.
.. '!-";

SEXTA
Instável

MíN: 15°C
MÁX: 22°C �'

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10
. � CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

Chuvoso

SÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 23°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Atinai / Marca chinesa de carros

2. Gordo, bem nutrido
3. A capital europeia conhecida como "cidade-luz" ,,2

/. Olhar intencionalmente
4. Diz-se de lugar desabitado, deserto / O escritor

dinamarquês Christian Andersen (1805-1875)
5. A abreviatura que segue Exma. I Som emitido

pelas aves
6. Levar ajuda imediata a

7. Parte do .. , sovaco / O nome do ator Celulari
8. Recursos Humanos I Parte de um porto onde

se podem carregar e descarregar embarcações
9. Pequeno ovo I As iniciais da cantora Nana
10. Aumentar a agressividade de
11. Encarregado da limpeza e conservação de um

instrumento propno para música sagrada
12. Alinhamento j Programa de Integração Social
13. Caule / Tecido de algodão usado em curativos,

10

compressas etc.

VERTICAIS 12
1. Engrossar / (PaI. ingl.) Piso de. uma consnução

-

adaptado para moradia ou estúdio 13

2. (Fig.) S�uaçãp difícil! Braço do mar

3. Substância química usada como medicamento /
(Gír.) Pessoa que não tem ocupação, que leva a

vida no ócio
4. (Anat.) Ponto craniano usado nas medidas arare

pOlógiCas j Título e dignidade de duque
5. Uma conjunção adversativ.a / Poderoso desiaíe- '

tante, não cáustico nem irritante,
'

6. Termo inglês para designar pessoas de perfil in
transigente, de comprometimento radical

7. Mulher nascida na ilha onde se localiza a capital
da Indonésia I Um elemento do madeirarbe

8. Nn interior / O órgão do olfato
9. Pilhagem I Morte de célula ou tecido orgânico.

2 3 4 5 6 7 8 9

3

'.
II

II

i'

II
II •
II

•
•

4

6

7

8

9

ii
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Facebook ainda é motivo
de discórdia no trabalho

,
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"PARCERIA? É FRIA!"
Quando alguém vem me propor uma "parceira" confesso quejá sinto umfrio na es

pinha e uma sensação de que o negócio é bom apenas para aquele que está propondo.

. Hoje, só se fala em parceira. Mas a verdade é que poucas são as parcerias "ga
nha-ganha" onde todos os lados têm vantagens e beneficios, como deveria ocorrer
com uma parceria de verdade. Muitas pessoas chamam vender de parceria: você
compra, eu vendo! Ou ainda pior: você trabalha, eu prestigio você com a minha

presença vendo você trabalhar. ..
Tenho recebido dezenas de mensagens propondo parcerias e outras dezenas de

pessoas que relatam terem caído no conto das parcerias. Outro dia um comercian

te me contou que um desconhecido artista foi lhe propor uma parceria: você cede
a sua loja e eu faço lá uma exposição em parceria com você. Outro empresário me

relatou que uma ONG lhe propôs uma parceria: você nos dá vinte mil reais e nós

divulgaremos essa doação em nosso site. Um empregado me contou que seu patrão
lhe propôs uma parceria: você trabalha todos os domingos e eu me comprometo
a não dispensar você por seis meses; Outra mensagem conta que um empregado
propôs uma parceria a seu patrão: o senhor me adianta três meses de salário e eu

prometo não faltar nenhum dia por seis meses...
É claro que não sou contra verdadeiras parcerias, mas é preciso que sejam par

cerias ganha-ganha, ou seja que as vantagens e benefícios sejam reais e concretos

para todos os parceiros. O que vejo é que hoje se chama de parceria muita coisa que
defato deveria ser chamada de venda, empréstimo, doação ou outra coisa qualquer,
menos "parceria': Recebi uma proposta de parceria incrível em que a pessoa que a

propôs, na verdade estava vendendo suas orações: o senhor me dá 10 mil reais e eu

prometo orar pelo senhor todos os dias, me disse uma senhora. Eu disse a ela que
com certeza suas orações diárias valeriam muito mais do que qualquer dinheiro,
mas que ficaria feliz se ela orasse por mim sem a parceria financeira ...

Como me disse um amigo: "Parceria: esse nome me arrepia!':

Pense nisso. Sucesso!

Gestão e Pessoas
.

A partir de hoje estaremos trocando idéias, quinzenalmente, a respeito dosmacro
assuntos: Gestão dePessoas (ouRri.ou TalentosHumanos, ou outras tantas denomi
nações da área) e Comportamento Organizacional.

Em ambos os assuntos estaremosfalando sobre aspessoas nas organizações, assun
to que instiga epreocupa, poisprecisamos entenderquais as expectativas tiasorganiza
çõespara com as pessoas e vice-versa.

Jáfoi longe o tempo em queas empresas expunham suas idéias aos seus obedientes
colaboradores e estes cumpriam, sem questionar, com o previsto e os resultados eram
bem próximos aos desejados.

Mas na segunda década do século XXI, as coisas já funcionam como há 30 anos
atrás, para alguns, nos saudososanos 80. Gosto demuitas músicasdaquela época, mas
seu 'jeito"degestãojánão se enquadramais com a mesmafacilidadede outrora, o que
éfácilde entender, pois as pessoas mudaram.

.

Esta mudança é substancialmente significativa, pois a percepção de mundo mu
dou, aliás, o próprio mundo realmentemudou, emuito, neste período.

O mercado de trabalho mudou e hoje oferece diferentes oportunidades, algumas
conhecidas e consolidadas, outras recém-descobertas e outras ainda a descobrir.

Alémde todosestesaspectos, o simplesfato deestarmosconvivendo comas novasge
raçõesYeZ,jáatuantesnomercadode trabalho.Mas, porvezes,ainda insistimosem uma

concepção desatualizada, epor vezes, descontextualizada degestão.
,

Quais caminhos tomar? O que fazer com as pessoas nas organizações? E preciso
mudar para que seja possível entrar em alinhamento com as situações de mercado de
trabalho? Quem-udanças devem serfeitas? Como podemos executá-las?

Estes questionamentos serão o pano defundo de nossos encontros neste espaço: Ges
tão ePessoas, esperando que através deles, possamos repensar e estabelecer novosmode
los degestão e entenderas expectativas destas "novas pessoas"nas organizações.

TALENTO E SUCESSO I QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

Opção por não retornar ao
trabalho após amaternidad-e

FONTE

Revista Exame

A maioria das profissionais brasileiras

prefere se dedicar ao filho do que retornar

ao trabalho após a licença-maternidade. A
pesquisa, feita pela consultaria Robert Half,
mostra que 85% das empresas perdem, pelo
menos, metade de suas funcionárias após o

nascimento de seus filhos. A taxa é bem mais
alta que a média global - 52% das compa
nhias ouvidas em todo o mundo relataram o

mesmo problema..
É um' movimento comum o afastamento

das mulheres pelo período de um ano após
darem à luz para se dedicar integralmente
ao bebê e assumir da forma mais plena o

papel de ser mãe. Após esse período, elas
acabam retornando ao mercado", afirma
Daniela Ribeiro, gerente sênior dás Divi-

sões de Engenharia e Marketíng e Vendas
da Robert Half.

Em relação às mulheres que ocupam car

gos de gestão, a taxa de retorno ao trabalho
é mais alta. Apenas 37% das companhias
brasileiras responderam que a volta ao tra

balho fica abaixo de 50%, enquanto 63%

relataram que o índice é superior a 50%.
Para Daniela, a diferença entre os percen
tuais de retorno entre a média das profis
sionais e as mulheres em cargos gerenciais
se dá pelo fato de que aquelas que ocupam
posições mais altas possuem um perfil mais
dinâmico e não conseguem se imaginar fora
do mercado. "Para a mulher é mais difícil

alcançar um cargo de liderança e quando o

alcançam não querem desistir dessa con

quista. A questão financeira também é um

fator importante, pois essas profissionais
possuem uma remuneração mais alta e re

levante para o orçamento familiar'; ressalta.
Quando questionados sobre as pofíticas de

retenção de suas funcionárias, os diretores
de recursos humanos brasileiros menciona
ram os planos de saúde e dentários (41%),
o trabalho remoto (39%) e os horários
flexíveis (29%) como os mais populares.
O problema é que, na prática, as políticas de
trabalho em tempo parcial ou com flexibili
dade de horário ainda não são tão frequen
tes nas empresas, pois somente 31%· dos

diretores brasileiros responderam que essas

ações são comuns ou muita comuns. Essa
taxa está bem abaixo da média global, que
ficou em 68%.

Empresas projetam
aumento de vagas

FONTE

Site o Gerente

As empresas brasileiras são as que mais pre
tendem aumentar seu quadro de funcioná

rios permanentes ainda este ano. A conclusão é
de uma pesquisa global daRobertHalfrealizada

. com 1.775 diretores de RH de 14 países.
Quando questíonàdos sobre os planos

de expansão para o período, 43% dos exe

cutivos brasileiros afirmaram que preten
dem contratar profissionais, a�te 33% da
média global.

Para 36% dos participantes o quadro fi
cará estável, enquanto 9% vão congelar as'
vagas quê forem desocupadas. Apesar do otí

-

mismo dos executivos, o percentual daqueles
que pretendem cortar funcionários dobrou

em relação à pesquisa anterior realizada no

início do ano, saltando de 6% para 12%;
Fernando Mantovani, diretor de operações

da Robert Half no Brasil, afirma que as incer
tezas sobre os cenários econômicos do País
e mundial fazem com que o mercado alterne
entre esses dois lados. "Setores como serviços,
infraestrutura e agronegócios . puxarão essa

expansão do quadro de funcionários", afirma.
Ainda de acordo com a pesquisa, 84% das

empresas brasileiras consideram desafiador
encontrar profissionais qualificados e 90%
delas estão preocupadas em perder seus pro
fissionais para o mercado no próximo ano.

"Mesmo com um cenário não tão aquecido,
as companhias continuam em busca daqueles
talentos que possam suprir a carência de mão
de obra qualificada', conclui Mantovani.
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Formação

o trabalho do futuro é portátil
o espaço profissional
deixa de ser a empresa
para ser qualquer local

FONTE

Você RH

ÜescritÓriO está se adaptando a

um novo tipo de trabalho, no

qual comunicação, criatividade e ino

vação são tão importantes quanto
eficiência. "Esses ambientes refetem

a compreensão de que um bom lugar
para trabalhar precisa proporcionar
conforto e qualidade de vida para que
o profssional renda o máximo': diz o

inglês Philip Ross, CEO da UnWork,
consultoria de inovação no trabalho.

É assim que ele enxerga a vida

profissional nos próximos anos. As

novas tecnologias também permi
tem a superação de barreiras de

tempo e espaço. Ólugar de traba

lho deixa de ser a sede da empresa

para ser qualquer ponto da cidade -

a sala de casa, um café ou um galpão
de trabalho coletivo.

Essas transformações criam no

vos hábitos: com quem trabalhar; o

que fazer no tempo livre ou onde se

encontar para uma reunião. As cida

des também são reconfiguradas de
acordo com as mudanças. "Trabalho
é algo que se faz, não um lugar para
onde se vai': diz o arquiteto André

Brik, de Curitiba, autor do livro Tra

balho Portátil, e um dos especialistas
que traçaram o mapa do trabalho do

futuro que você confere a seguir.

Escritório mais tlexível

As empresas caminham

para expedientes mais fe

xíveis. Mesmo indústrias

lJaseadas em turnos, como

Cll� Volvo, já adotamJ�9-
os alternativos. As hie

fInjas também passarão
a ser mais moldáveis. Em

vez de linhas de comando

rígidas, os funcionários se

organizarão em redes cola
borativas.

Gestão de transporte
As empresas se envol

verão com a gestão dos

problemas de transporte
urbano. Em 2013, o Ballço
Mundial desenvolveu

projeto Piloto de MóhiIí
com empresas de SãoJ?agló,
como Toyota, Hotel Hilton
e WTC, que buscaram solu�

ções como ônibus fretado,
caronas, uso de bicicleta e

horários alternativos.

Trabalho no janlim
As pessoas trabalham de

maneira diferente de acordo
com sua personalidade, hu
mor e necessidades. Cafés,
salas silenciosas paços
de reuniãõ e.1 ao ar

livre passam a.s�l' orais de

produção. Na sededo site de
comparação de preços Bus

capé, em São Paulo, há redes
onde os funcionários podem
trabalhar.

No serviço público
A estrutura tecnológica

se tornará uma questão pú
blica porque o acesso à rede
de qualqll.e·· ponto da cidade

ar fundamental
d. Senl, capl
O Sul, terá até

2015 uma fede Wi-Fi que
cobrirá toda a cidade. A pre
feitura da capital coreana

oferece 30.000 serviços pú
blicos online.

Em vez de um compu
tador no trabalho e outro

em casa, as pessoas terão

apenas um equipamento.
Um único telefone recebe as

ligações pessoais e as pro

fi�siànais. O aparelho Pligg,
lªI1ÇadO no começo do éÍJ){l
pOí; urna startup gaúcha,
oferece um número fixo,
mas dispensa linha telefôni
ca, pois é usado via internet.

Rodízio demesas

Os profissionais não

precisarão ir todos os dias
ao escritório. Portanto, em
vez de ser lugares fixos, as
estações de trabalho serão

ocupadas de maneira rotati
va, o que economiza espaçO
e energia. Na Phílips do B�
síl isso já acontece. Lá, 800(õ
dos funcionários mesclam
trabalho remoto com pre
sencial.

Homeoftice

Sem predsar se deslocar
até a empresa, o profissional
ganhará tempo para traba
lhar mais ou dedicar-se a

outras esferas da vida Pode,
em tese, até trocar a noite

pelo dia, criando seu turno

da maneira 9Jle. �pjsetO
site Freelancar.cofili qlle une

profissionais autônomos e

clientes, tem mais de 9 mi

lhões de trabalhadores.

Em vez de 'Ocupar um

prédio inteifo, as empresas
manterão uma pequena sede
e montarão centros espalha
dos pela cidade. O funcioná
rio não precisará atravessar

a cidadalmra trabalhar. Nos
Estados Unidos há. incentivo
fiscal pata empresas que se

distribuem pela cidade. São
Paulo estuda adotar uma

medida semelhante.
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• Cuidado com sua imagem - Sempre que expomos nosso lado pessoal, nos arriscamos mais
a sermos julgados. Por mais que o clima seja de descontração, não exponha uma intimidade que

vá além da relação profissional, a não ser que tenha uma maior familiaridade com todos da mesa.

• Não exagere na bebida - As pessoas não fazem separação entre momento de trabalho e de

descontração quando avaliam o comportamento de um colega de empresa. Portanto, não abuse

do álcool, o que também evita um provável comportamento e/ou gestual mais exagerado.
• Evite fofocas - O happy hour é um momento informal, mas as pessoas envolvidas são as

mesmas do trabalho. Não é legal falar mal de colegas pelas costas só porque está fora do

ambiente corporativo, além de passar a imagem de uma pessoa falsa.
• Organize a conta - A hora de pagar a conta também pode virar um problema, pois
geralmente a divisão dos gastos nunca fica igual para todos. O indicado é fazer um acordo

entre todos logo que chegam ao estabelecimento.

• Estreite os relacionamentos - Profissionais que passam uma imagem muito séria podem se

revelar descontraídos em um ambiente mais casual. O HH auxilia também no desenvolvimento

do trabalho, pois podemos descobrir habilidades em colegas que nunca saberíamos na empresa,
e que podem ajudar nas atividades do dia a dia.

• Participe,mesmo que esporadicamente - Muita gente não gosta de participar ou tem

compromissos que as impedem, mas, de vez em quando, se puder fazer um esforço em ir.

Dicas para
,...,

nao exagerar
no happy
haur

Mas, você sabe como agir corretamente
no HH? Essa também pode ser uma situação
demuita avaliação e julgamento por parte dos
colegas, e para apresentar o modo correto de
se postar, levantamos algumas dicas de Mar
ceie Goes, consultora de imagem pessoal e

corporativa da Estilo Sob Medida e membro

da AICI (Associação Internacional de Consul
toria de Imagem), e Ligia Marques, consulto
ra de etiqueta e marketing pessoal.

FONTE

Carreira e Sucesso

guase
um hábito religioso para muitos, o

happyhour pós-expediente é omomento

descontração e relaxamento depois deum
dia ou semana longa de trabalho. Geralmente
feito em barzinhos, este encontro entre profis
sionais conta com elementos como bate-papo
informal, boas risadas e algumas fofocas.
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REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARlNA
ThbeIionato do Município eComarcadeGuaramirim
ANAAllCEMARI1NEW PFSSOA,TabeliãDesignada

RaaGerônímoCorreane Iêê, Thlefone: 47-33721494Horário de Funcionamento: 9hàs 18h
EDITALDEINI1MAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de respostaes
critanomesmo prazo, sob penade, em não o fazendo, ser lavradoe registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessfvel, ou for(em) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Pmtocolo: 48919 Sacado: ADEMIRDEVIGILU CPF: 060.510.169-88 Endereço: RUA POÇO GRANDE
n' SN, POÇO GRANDE, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMPANHA INTEGRADADE DESENVOL
VIMEN1ü AGRICOlA CNPJ: 83.807,586/0001-28 Número do Título: 15116201 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDA GUARAMIRIMData

Vencimento: 17/09/2013 Valor.15,00 liquidação após a intimação:R$12,25, Diligência:R$ 24,50, Con
dução: R$ 5,00, Edital:ES 22,25

Pmtocolo: 48895 Sacado: DÁaO DEREITE CPF: 560.102.659-91 Endereço: RUAGUARANIACU SC
474 KM 21, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: FROND\L PECAS 1: SERVICOS PARA CAMI
NHOES CNPJ: 07.324.328/0001-02 Número do Título: 1082 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: Banco do Estado de São Pauio SA - Banespa DataVencimento: 01110/2012
Valor. 440,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 18,95, Edital:
R$22,25
Pmtocolo: 48896 Endereço: RUA GUARANI ACU se 474 KM 21, centro, 89108-000, Massaranduba
Cedente: FROND\L PECAS E SERVICOS PARA CAMINHOES CNPJ: 07.324,328/0001-02 Número do
Título: 1082/02Espécie:Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: Banco do Estado de
São PauloSA - Banespa DataVencimento: 15/10/2012 Valor: 440,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 48922 Sacado: NANEfE TEREZINHA DUTRA CPF: 048.458.639-44 Endereço: Rua I de
Maio n' s/n, Centro, 8910B-000, Massaraoduba Cedente: FEDER� CONSTIlUCAO LIDA

CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número doTítulo: 37412/05Espécie:Duplialfa deVendaMercantil por lndi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2013
Valor. 179,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25

Pmtocolo: 48924 Sacado: JOAO JOSEDAVEIGA CPF: 293.4lJB.029-34 Endereço: RodoviaGuilherme
lensen, Km 64 ne s/n', Centro, 89270-000, Massaranduba Cedente: FEDERMAIERIALCONSTIlUCAO

LIDA,CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do Título: 0B60644/02 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENDA GUARAMIRIMDataVencimento:
09/10/2013 Valor. 144,48 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 48704 Sacado: PATRlDA DA SILVA CPF: 003.749,929-75 Endereço: R PAULO SCHMlTl
32 CASA, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: FAZENDA NACIONAL - DNATIVA-IRPF CNPJ:
00.394.460/0216-53 Número do Título: 91113000516 Espécie: Certidão da DívidaAtiva Apresentante:
Pmcuradoria-Geral da Fazenda Nacional Data Vehcimento:-09/10/2013 Valor. 5.361,80 Liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Pmtocolo: 48923 Sacado:WAlGR PASSOID CPF: 017.856,039-14 Endereço: RUA PAIRlMONIO
n' S/N, PAIRlMONIO, 89108-000, Massaraoduba Cedente: FEDER MAIERIAL CONSTIlUCAO LIDA

CNPJ: 81.599.367/0001-75Número doTítulo: 37B72/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndi
cação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENDA GUARAMIRIM DataVencimento: 05/10/2013
Valor. 426,50 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital:
R$22,25
Guaramirim, 23 de outobro de 2013.

LEILÕES JUDICIAIS
leiloeiro Eduardo Abreu Alves Barbosa - AARC/258

1a VARA CíVEL DE JARAGUÁ DO SUUSC
II' Praça: 30,10,2013 -15h30 /2' Praça: 13.11.2013 -15h30

Local: Átrio do Fórum de Justiça de Jaraguá do Sul/SC,
na Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 87, Vila Nova

Lote 1 • Processo: 036,97,000603.4/001 - Camisetas Diversas

Lote 2 • Processo: 036,10,012352·5 - 600 litros de Gasolina

Lote 3· Processo: 036,97,000351-5 - Terreno

Lote 4 • Processo: 36,09,005007-5 - Terreno

Lote 5 • Processo: 036,01,002790-0/001 - Veiculo

Lote 6 • Processo: 036,03,008635-9 - Motores

Lote 7 • Processo: 036,06,000472-5 - Camisetas

Lote 8· Processo: 036.13,007407-7 - Veículo

Lote 9· Processos: 036,07:000569-4 e 036,07,005131-9 - Veículo

Lote 10 • Processo: 036,08,000550-6 - Terreno

Lote 11· Processo: 036,09,011667-0 - Terreno

Clínica Popular contrata
Auxiliar de Dentista
(ASB,THD). Telefone:

9220-0801 ou 33738007.
Salário e horário a combinar,
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Coordenador de loja
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Confira o Edital completo e mais informações em:
www.bestleiloes.com.br ou 48 3025.1050

Apontamento: 263114/2013 Sacado: MAROO DUARTE Endereço:
RUA RICARDO GRlMM, 48 - CHICO DE PAUlJl - JARAGUA DO
SUL-Se - CEP: 89254-760 Cedente:MECANlCARI1MOS C P S lIDA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: OQ6320 A - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 342,00 - Dataparapagamento: 28/10/2013-Va
lor total a pagar R$420,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
342,00 - Juros: R$ 0,68Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$17,63

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ES1ADO DE_SANfACATARINA

Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
Notas e Protesto 89251-201-JARAGUADO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da eGJ/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 àsustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
INTIMADOSDO PROfFSTO:

Apontamento: 263090/2013 Sacado: ARGEU BITENCOURT OAU
DINO Endereço: RUA OSCAR SCHNElÍJER 45 - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89260-640 Cedente:AYMORECREDITO FlNANCIAMEN10 E
lNVFSTIMENlD SA Sacador. - Espécie:CBl- N' TItulo: 237663511-
Motivo: falta depagamentoValor:R$11.962,12 - Dataparapagamen
to: 28/1012013-Valor total a pagarR$13260,83Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 11.962,12 - Juros: R$ 1.216,14 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 262987/2013 Sacado: CONS1RUeOND ADM, E
CONS1RUCAO lIDA Endereço: RUA REIt-JOIDO RAU, SlS 501 A

504, N. 60 - CEN1RO - JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89251-600 Ce
dente: GRAVALMARMORESEGRANITOS lIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N'TItulo: 1010 - Motivo: falta depagarnentoValor: R$ 76,00 -

Data para pagamento: 28/10/2013-Valor total a pagarR$146,79 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 76,00 - Juros: R$ 0,15 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79
------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 263119/2013 Sacado: DM COMEROO DE VIDROS
E INST D Endereço: RUA PROCOPIO DE OUVEJRA, 638 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-200 Cedente: SUPER 5 C D F
ACESSORlOSlIDA Sacador: - Espécie:DMI - N"Trtulo:P5191311-1-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 578,40 - Data para pagamento:
28110/2013-Valortotal apagarR$654,82Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 578,40 - Juros: R$ 5,78 Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79'

Apontamento: 263105/2013 Sacado: EMIlJAMACHADOME Ende

reço: RUA LEOPOWO MAHNKE PAVIMENTO SUPERIOR - CEN,
mo - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-510 Cedente: BANCO SA
FRASA Sacador.uni IND ECOMDECONFEe LIDAEspécie:DMI
- N'TItulo: 441226531-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.105,21

I I' !

- Data para pagamento: 28/10/2013- Valor total a pagar R$2.185,67
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.105,21 - Juros: R$ 9,82
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 10,79

, Apontamento: 262968/2013 Sacado: GM JARAGUA P. D. DE PISOS
lIDA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, 3424 SAlA 01 -

llJIADAFlGUEIR - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89258-001 Ceden
te: HUSQVARNADO BRASll. INDUSTRIA E COM PROD FlDRFSfA
Sacador. - Espécie: DMI - N' Trtulo: 0967824004 ' Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 708,58 - Datapara pagamento: 28/10/2013-Va
lor total a pagar R$786,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$
708,58 - Juros:R$1,65 Emolumentos: R$ 12,25 , Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 263092/2013 Sacado: GUI1RERME ANIDNIO GO
MES Endereço: RUA CAMPOALEGRE 210 CASA -llJIA FIGUEIRA
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-100 Cedente: AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E lNVFSTIMENlD SA Sacador. - Espécie: CBI -

N"TItulo: 251516482 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ LOI7,44
- Data para pagamento: 28110/2013- Valor total a pagar R$Ll27,61
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.017,44 - Juros: R$ 33,57
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 263108/2013 Sacado:mUSINAGEM lIDA Endereço:
ANGELORUBlNI- CXPOSTALI024-BARRADORIO CERRO-)ARA
GUADO SUL-se - CEP: 89260-000 Cedente: MEW.URGICAHAME
lIDA Sacador: - Espécie: DMI -'N' TItulo: 023354012 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 420,00 - Data para pagamento: 28110/2013-
ValortotalapagarR$528,27Descrição dos valores: Valordo título: R$
420,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 47,58

Apontamento: 262961/2013 Sacado: L E S COMEROO DEMOVEIS
lIDA Endereço: R BERIHA WEEGE, 1305 - BARRA RIO CE - TA- ,

RAGUA DO SUL-Se - CEP: 89260-500 Cedente: SERGIO DAGHEjU
ME Sacador: - Espécie:DMI - N'TItulo: oo0911,4-2 ';Motiyo: falta de
pagamentoValor: R$360,00 - Dataparapagamento: 28/10/2013-Va
lar total a pagar R$443,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
360,00 - Juros: R$ 0,64Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$22,72

-----,--,--T;�-I--;---;-I--�--r-�--�-------------------------------------

Apontamento: 263053/2013 Sacado:MEReADO RJRlANILIDAME

Endereço: ENTRADA RlBElRAO CASlLDA SNR - JARAGUADO SUL
- CEP: Cedente: DINARDElll COMEROO'E REPRESENfACOES
LIDA Sacador. - Espécie:DMI - N"TItulo: 174634-1- Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 1.417,59 - Data para pagamento: 28110/2013-
Valor total a pagarR$1.502,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.417,59 - Juros: R$ 2,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tai: R$23,10 Condução: R$24,50-Diligência:R$:12,72

Apontamento: 262953/2013 Sacado: PAUlJl SERGIO APAREODO
RODRIGUES Endereço: RUA DR ARQUIMEDES DANTAS 35 - Ia
raguá do sul-se - CEP: 89252-390 Cedente: SUL FINANCEIRA S/A
Sacador: - Espécie: CBI - N' TItulo: 50-07061/11 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 30.793,46 - Data para pagamento: 28110/2013-
Valor total a pagarR$34.938,25 Descrição dosvalores: Valordo título:
R$30.793,46 - Juros: R$4,064,73Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 263091/2013 Sacado: VYP REPRESENfACOES E
CONS1RUCOES Endereço:AVMARECHALDEODORODAFONSE
CA2024 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89251-702Cedente:AYMORE
CREDITO FINANOAMENTO E lNVFSTIMENlD SA Sacador: - Es

pécie:cr - N°TItulo: 20016283335 - Motivo: falta depagarnentoValor:
R$ 2,589,03 - Data para pagamento: 28/10/2013- Valor total a pagar
R$2.738,20 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.589,03 - Juros:
R$ 78,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

,dução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Certifico, que este Frutal de Intimação de Pmtesto foi publicado no

jornal "OCorreio <\0 Povo" na data de 23110/2013. Jaraguá do Sul
(sq, 23 de outubro de 2013.

ManoelGustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18"

Pérola repreende o avô por ter brigado com Amélia.
Toni e Hilda se beijam. Odilon pergunta a Peteleco por que
fugiu do orfanato. Moacir avisa Ernest que ele tem chances
de ficar com a guarda de Pérola. Amélia diz a Sonan que
é melhor eles adiarem a viagem para os Himalaias. Dália
aceita namorar Mundo. Ernest parabeniza Manfred pelo
desempenho na empresa. Mundo e Dália levam Davi para
se distrair no cabaré e Aurora o trata com rispidez. Pérola
entra na sala de audiência e pede ao juiz que conheça os

monges.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19"
Bento e Malu tranquilizam Simone. Amora pede para

Wilson se aliar a ela. Verônica fica perplexa com a preocu
pação de Érico. Wilson expulsa Amora de sua casa. Amora
acusa Socorro de ser a culpada pela sabotagem no Kim
Park e pelo atentado contra Malu. Damáris chega como

Gládis na festa de seu casamento. Amora conta para Ben
to que acredita que Socorro esteja querendo incriminá-Ia.
Tito e Mel não se conformam com o casamento da mãe.
Perácio declara, na frente das cãmeras, que falsificava os

quadros de sua casa e Brenda os vendia. Fabinho e Giane
se reconciliam. Rosemere assume seu amor por Perácio.
Bárbara chega em casa e encontra Tina e Vitinho juntos.
Fabinho e Giane se juntam a Gilson, Salma, Jonas e Bento

para pressionar Socorro.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21"
César descobre que Atnio vai trabalhar com Félix e decide

ir para casa mais cedo. Bruno vai ao hospital para falar sobre
Aline com Paloma, mas acaba desistindo. Renan fica encan

tado com Inaiá. Amarilys reclama de ver Fabrício brincando
com Jayminho. Vivian não acredita que esteja doente. Pilar
não aceita o romance de Bernarda e Lutero. Um faxineiro joga

, água em Carlito e Valdirene na escada, para separar os dois.

Sangue Bom

Malu avisa que vai denunciarAmora
Malu (Fernanda Vasconcellos) XAmora (Sophie Charlot

te): até quando essas duas vão brigar? Por causa de Simone
(Andreia Horta), as duas acabam se encontrando no hospital,
e a it-girl não gosta nada de ver a irmã rival paparicando sua

irmã de sangue. O desentendimento que começa no quarto

Jefferson e Ivan implicam com Daniel por causa de Perséfone,
e ele briga com a esposa. Atnio avisa a Márcia que voltará para
Vega e pede que ela seja sua amante. Félix encontra Pilar pas
sando mal em seu quarto.

• C"IQUITITAS - SBT . 20"30
Letícia apresenta Dani para Rui Falcão. A menina faz

birra e diz que não vai deixar a mãe sair com o crítico. Todos
ficam sem graça. Rui Falcão diz que acha melhor deixar o
passeio para outro dia. O rapaz vai embora e Letícia chama
a atenção da filha. Cintia continua bajulando as crianças e

diz que se ela for a nova diretora irá dar muitos presentes.
Anoitece e Cintia vai para seu apartamento. A mulher re

clama sozinha que os órfãos são crianças muito irritantes,
mas que não vão dar muito trabalho. Cintia diz que precisa
virar diretora do orfanato para se livrar logo da cachorra'
Pipoca, que é dos órfãos, mas vive em seu apartamento.
Carol chega em casa feliz com as novidades do orfanato,
mas se depara com Letícia chorando. Letícia diz que está
triste com o comportamento da Dani, que fez com que Rui
Falcão fosse embora igual todos os outros. Todas as crian

ças se reúnem no quarto das meninas e ficam indecisas
entre Carol e Cintia.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22"
Carlão persegue o carro que sequestrou seus filhos. Do

nana vai até a reunião de bicheiros para denunciar Michele.
Monet fica pensativo após a proposta de Picasso. Otávio
vai até o posto procurar por Carlão. Carlão se machuca e

não consegue seguir o carro que sequestrou seus filhos. Ele
perde a consciência e vai parar no hospital. Laura cuida de
Carlão e fica sabendo que as crianças foram sequestradas.
Silvinha fica feliz com o novo vestido que ganhou de Stella.
Picasso arma plano com seus amigos policiais para roubar
os Ashcar. Laura continua cuida de Carlão, que tenta sair
do hospital na marra. Carlão pede ajuda a Ramiro para en

contrar seus filhos. Após a tensão na reunião, Michele pede
que Danilo devolva os pontos do jogo do bicho. Catarina e

Dorotéia conversam. Jurandir conversa e dá dicas para Bru

na, que sofre com a ausência de Anjo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
'Sandy faz par
romântico com Adnet

Sandy faz e Marcelo Adnet fazem par ro
mântico no clipe Escolho Você, na plataforma
online Vevo. Sandy fez questão de convidar
o humorista para gravar o vídeo da música,
composta em parceria com seu marido, Lu
cas Lima e Jason Tarver. A cantora disse não
imaginar ninguém melhor para as cenas de
humor. "Eu o escolhi por admirá-lo desde os

tempos da MTV. Marcelo tem um lado musi
cal expressivo, o que é importante para o bom
andamento do clipe."

Grazi apaga fotos de
Cauã de rede social

Ao que tudo indica, a "vaca foi para o bre
jo" definitivamente. Em meio a crise em tor
no do relacionamento com Cauã Reymond,
Grazi Massafera apagou todas as fotos com
o ator do seu Instagram. Além disso, optem
o músico Tom Rezende confirmou o fim do
namoro com Isis Valverde, o que pode ter

garantido o boato sobre o envolvimento da
atriz com Cauã, Cauã deixou a casa da mu
lher, onde morava com ela e a filha, Sofia,
de dois anos, 'no Rio, logo após retomar da
viagem de trabalho. Ele' só tem ido lá para
visitar a menina. Grazi e Cauã ainda não as

sumiram publicamente o término por força
de contratos de publicidade.

onde Simone está internada cresce e vai para o corredor.Malu
aproveita a oportunidade para dar uma dura em Amora. "Foi
você queme empurrou da escadaria?", questiona.Ait-girl res
ponde: "Não vou negar que algumas vezes tive vontade de te
matar! Isso é humano! Mas eu não sou uma assassina!"

Horóscopo
Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Hoje, explore melhor sua facili
dade para se expressar. Trocar ideias
com os colegas pode ser muito pro
dutivo, mas o Sol. pede mais cuidado
com pessoas que não conhece direi
to. Nos assuntos do coração, seu ca

risma estará em alta.A dois, a paixão
deve esquentar. Cor: roxo.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra.

Sua atenção vai se encontrar nas
- finanças. Conte com o apoio do seu

par para ganhar dinheiro. Alianças
e trabalho em equipe recebem boas
energias dos astros. É tempo de for
talecer o romance e mostrar à sua

cara-metade que não tem medo de
se comprometer. Cor: preto.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

O Sol envia poderosas vibrações
para você se dar bem no trabalho,
porém, terá que dar duro e deixar o

egoísmo de lado. Explore seu caris
.ma e troque ideias. Na paixão, talvez
se preocupe mais com seus interes

ses, mas reserve uma parte do seu

tempo ao par. Cor: azul-claro.

Câncer
21/6a 21/7-Água

Ainda não é hora de abandonar
a cautela e confiar nos outros.A Lua
inferniza seu astral e há risco de en
frentar gente falsa e até inimigos. O
Sol ilumina seu paraíso astral e favo
rece as paqueras, mas veja bem com

quem se envolve ou pode embarcar
num lance proibido. Cor: marrom.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Não é hora de se acomodar no
trabalho. Você vai sonhar alto e deve
correr atrás do que deseja. O Sol avi
sa que poderá contar com a ajuda do
pessoal de casa. Em um passeio com
a galera, a paquera promete novida
des.Ànoite, que tal reunir os amigos
e o par na sua casa? Cor: bege.

Virgem
23/8a 22/9 - Terra

Hoje, o Sol aumenta sua facílida
de para se expressar e se comunicar:
use isso para progredir no campo
profissional. Concentre-se em seus

objetivos. Mas a paquera pode ficar
em segundo plano, já que estará pre
ocupado com outros assuntos.Vale o
mesmo no romance. Cor: azul-claro.

Conservar o bom humor
é um segredo de sobrevil!,ência.

Desconhecido

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

O Sol vai favorecer suas finanças
e você não terá medo de se dedicar
a um projeto mais arriscado. Hoje,
poderá encontrar ótimas maneiras
de aumentar seu lucro. Já nos assun
tos do coração, a dica é espantar a
monotonia. Que tal convidar seu par
para algo diferente? Cor: cinza.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Hoje, o Sol brilha em seu signo
e aumenta o-seu GaTÍSma. Mesmo
assim, é melhor ouvir sua intuição e

não confiar cegamente em alguém.
Vale a pena ter cuidado para não
ser enganado por alguém que não
conhece. Com o par, o desejo vai es
quentar a relação. Cor: branco.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Você vai se concentrar em tare

fas quepodem resultar em parcerias.
Mas, com o Sol brilhando em seu

inferno astral, não é uma boa ideia
confiar nos outros. À noite, ficar ao
lado de quem ama é tudo o que pre
cisa. Invista em quem tambémdese

ja um compromisso. Cor: creme.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, sua atenção estará mais
voltada para as tarefas de rotina.

Faça a sua parte e não deixe de dar
uma mão para os colegas. Uma pa
quera com alguém do trabalho tem

boas chances de engrenar. Já o ro

mance pede menos possessividade e

egoísmo. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

O Sol vai dar uma força e tanto

para você se destacar na carreira.

Faça e conte com a sorte paramarcar
pontos com os superiores. Mas não
deixe de fazer a sua parte. Na paque
ra, vai ser fácil encantar quem dese

ja.A dois, use a criatividadepara sur
preender quem ama. Cor: vermelho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Não deixe que problemas do
mésticos interfiram no seu rendi
mento no trabalho. Saiba separar as
coisas e nã:o terá com o que se pre
ocupar. Embora sua atenção esteja
voltada para a farnilia, um pouco de
aventura pode fazer bem ao seu ro

mance. Cor: marrom.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
www.ocponline.com.br

HISTÓRIA E VARIEDADES
QUARTA-FEIRA,23 DE OUTUBRO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

É instituída a

ComissãoMunicipal
de Trânsito

Através doDecreto 703 de 8deoutubro de 1981
foi instituída a Comissão Municipal de Trânsito
eom o obj�ti.vo de promover�tudos e çpqrdenar"
atividades e ações inerentes ao tráfego nas vias pú
blicas do município. A Comissão era formada pe-

senhor�ArielArll0 Pizzo�tti - repI;�sentant�,
refeitliÍa, Alidor,'Lueders '- ACIJS, !Vereador

Enno Janssen - Câmara de Vereadores, Rivadá-

;via. Rassel� - CDL, ���o Batista-Prim - çorpo de
Bombeiros, Adhemar Gruboa:t._'.Delegaéia Regia'"
na} de Polícia e o 20 SargentoAfonso Paulo Baade
dáPolíciaMilitar.

ACERVOARQUIVOnrsrosrcó

Vista parcial de Jaraguá em 1976

Precisamos de
novos hotéis?

A Companhia de Melhoramentos de Jaraguá
dó Sul estudava a possibilidade de construir um
hotel em Jaraguá em 1972. Para se certificar des
ta necessidade local, o órgão questionou a admi

H;Í�traçãomunicípel sobre os .Q:otéis existentes ne
município, disponibilidade de leitos, média de

hóspedes, entre outros. A Prefeitura, em ofício

êle,n,eou os hotéis: central (de:uoão R.6bei'ti), Rex
(de Rodoffd Ristow) � Novo Hotel (de Edelira
Alice Bruch). A disponibilidade de acomodação
dí�a nos�ês hotéis era de 9dpessoa§ .•�m�a
anual de pessoas acolhidas nos hotéis, 'verifica.. '

ção realizada nos últimos dois anos, é de 12.240

,wssoas. Anecessídade anual,seria e111 �omo de,
20;160 pessoas. Em abril dê 1974 a Cótnpanhia
inaugura o Hotele restaurante Itajara.

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para (}contato@beatrizsasse.com.br.

__J/ore aqui......! _____

Funcionários do prédio ADM WMO e MET. II da WEG Motores também aderiram

à campanha de conscientização dirigida à sociedade e às mulheres sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa

I
'

Rubia Mara Fiamoncini envia a foto do pessoal da Weg
Automação - Weg Drives & Controls - no Outubro'Rosa

Clique da equipe da PHMP Advogados, de
Jaraguá do. Sul, in,t���afla! ao Outubro Rosa . II'

A vovó Carolina Melchioretto completou 88

anos, no dia 23. Õs seis filhos, 17 netos, e
três bisnetos, além dos demais familiares

enviam os parabéns e muitas felicidades

Parabéns, Edson Hasse, pelo aniversário
comemorado 'hoje! Que Deus te abençoe e c

proteja sempre, e que todos teus sonhos se

tornem realidade. Muitas felicidades hoje e

sempre. Abraço de teu pai Adelino, sua lrmã

, �alete, cunhado, e da irmã Arlete e familiil
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Emenda legaliza o nepotismo
MASSARANDUBA

Projeto foi aprovado
em primeiro turno
com sete votos

favoráveis. Segunda
votação será dia 31

Beinke é favorávelzane Reinke (PSDB), Valdir
Zapelini (PSD), Vander
lei Sasse (PMDB) e Silvio
Mainka (PSDB) e recebeu
sete votos favoráveis, in
cluindo os da Mesa e mais
Pier Gustavo Berri (PMDB),
Mauro Bramorski (PSD), e
Geraldo Micheluzzi (PR).
Foram contrários apenas os

vereadores Giovanni Tonet
(PT) e Lauro Dereti (PP). A
segunda votação deve ocor
rer dentro do prazomínimo
de 10 dias, possivelmente,
dia 31 de outubro. O projeto
precisa de maioria absoluta

para ser aprovado.
A emenda substitui a

redação do artigo 133 A da
Lei Orgânica pela Súmula
e, de acordo com o vereador
Giovanni Tonet, permitirá a

prática do nepotismo. ''Vai
tomar legal algo que não
tem legitimidade moral,
mas que é recorrente em

Massaranduba já que a se

cretária de Saúde é sobrinha
do prefeito", denunciou.
Atualmente a Secretaria de
Saúde e Bem Estar Social do

município é comandada por
Anna Karine Reinke Franz.

De acordo com o prefei
to Mario Fernando Reinke
(PSDB), a alteração se deve

pela dificuldade encontrada

pelomunicípio em contratar

funcionários temporários.
"Em alguns casos, eu não

consigo contratar professo
res por eles terem o sobre
nome de alguém da admi

nistração. Essa alteração não
abre brecha para o nepotis
mo, é urna questão de inte
resse público", afirmou. Po
rém, o exemplo citado pelo
prefeito não é enquadrado
como cargo político.

A alteração também per
mitirá, segundo ele, que pa
rentes concorram às vagas
em concursos públicos, o

que já é permitido em qual
quer situação, desde que o

aprovado não assurna vaga
napasta comandadaporurn
parente. ''Tenho umasobri
nha dentista que passou no

concurso. Agora, só porque
ela é parente do prefeito, do

<

governador, de quem quer
que seja, não pode concor

rer?", questionou. Segundo

ele, 'o nepotismo emmunicí

pios pequenos não acontece

quando a pessoa nomeada
tem competência'. "É o caso

da minha sobrinha, ela tem
10 anos como concursadana
área, formação e competên
cia para estar ali", afirmou.
Ainda segundo Reinke, - a

possibilidade de a esposa,
Suzane Reinke, que é pre-

_

sidente da Câmara, voltar
a comandar a Secretaria de
Saúde existe. "A Suzane vol
ta a ser secretária da Saúde

-quando ela quiser e a co

munidade aprova. Por isso
fomos reeleitos", concluiu,
lembrando que no mandato
anterior o casal já dividiu o

Poder no Paço. Suzane não
foi encontrada para comen

tar a emenda.

Carolina Veiga

Di aprovada em primeiro
.r turno na última sessão
da Câmara deVereadores de
Massaranduba a emenda de
n? 02/2013, que acrescenta
à Lei Orgânica Municipal a
Súmula Vinculante n? 13 do

Supremo Tribunal Federal.
Se aprovado em segunda
votação, significa dizer que
a prática do nepotismo es

tará oficialmente legalizada
no município, urna vez que
a súmula especifica: que não
poderão ser contratados pa
rentes de primeiro a tercei
ro grau do nomeador para
cargos administrativos e

respalda, por omissão, a

nomeação para cargos con
siderados'políticos.

A proposta é de autoria
da Mesa DIretora, compos
ta pelos parlamentares Su-

"
o nepotismo em

municípios pequenos
não acontece quando o

nomeado é competente.
Mario Fernando
Reinke, prefeito

INTERESSE Projeto que libera o nepotismo tem
a autoria de Suzene Reinke, esposa do prefeito

EDUARDO MONTEClNO

Guaramirim

Estudo define o futuro do hospital
Outro lado
o secretário de Saúde

rebate as acusações da pre
sidente do Conselho Comu
nitário (Clic) e diz que a ges
tão da São Camilo vai até 6
de janeiro de 2014 por força
de contrato "com a assinatu

ra, inclusive, do Ministério
Público. Por isso mesmo não
alteramos em nada a propos
ta do Clic emmanter a gestão
atua até aquela data. Ao con
trário, estudos em andamen
to vão determinar se o atual"
modelo será mantido ou

não", disseAzevedo.
Ele garantiu que, até

agora, "não houve proble
mas de gestão do hospital
ou de atendimento. O mu

nicípio repassa R$ 595mil/
mês, pelos serviços presta
dos pela São Camilo..Até
dezembro, para' equilibrar
as contas, o prefeito Lauro
Frôhlich pretende econo

mizar R$ 6milhões.

O futuro do Hospi
tal Padre Mathias Stein,
de Guaramirim, deve ser

definido até dezembro. A

afirmação é do secretário
de Saúde, Antônio Ale
xandre de Azevedo. "Ain
da não há nada decidido
sobre quem vai gerenciá
lo no ano que vem. Se é a

Prefeitura, a Beneficência
São Camilo ou se, através
de licitação, outra institui
ção", disse o secretário.

A situação sobre o des
tino da administração do

hospital foi criticada pela
presidente do Conselho
de Líderes Comunitários
(Clic) e do Conselho Mu

nicipal de Saúde, Maria

Isidoro, durante a 7a
Conferência Municipal da
Saúde realizada na sexta

feira passada, dia 18. Ela

defende a permanência da
atual gestora da unidade
- Beneficência São Cami-

cionamento do hospital,
hoje", ficará comprome
tido se o comando voltar

lo - de continuar no hos- para a Prefeitura. "Há 15
pital. E também acusou o anos é assim (na saúde

governo municipal de in- pública no município),
terferir politicamente em interesses políticos pre
propostas das comunida- valecem e as necessida
des voltadas à saúde. des da população ficam

Segundo a presidente para depois. Pior, cha
do Clic, deliberações to- mam a população para
madas já na Conferência dar sugestões (alusão à
de 2010, com propostas , Conferência) e fica tudo
válidas para os quatro como está", acusou.
anos seguintes, ainda é
uma dívida do governo
municipal. "Não temos

um Programa de Saúde da
Família com qualidade,
falta quase tudo na área
de atenção básica à saú
de e nem é bom falar no
atendimento pelo SUS",
criticou Maria Isidoro.
Para quem "o bom fun-

R4DRE ATHIAS
Secretário de

Saúdé disse que
decisão sobre

hospital será
. 'I. ,J" 'em: 2014 '1,,11 I
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Cofre roubado de gruta
será soldado novamente
F· .....RA Câmeras

registraram ação do
ladrão que arrombou
a caixa para levar o
dinheiro dos fiéis

Débora Remor

A rrombado por um ladrão
.1"\.na semana passada, o cofre
para doações deve ser chumba
do novamente dentro da Gruta
Nossa Senhora de Lourdes, no
Bairro Rio Molha, até sexta

feira. A caixa estava fixada em

uma prateleira e a ação do ban
dido foi registrada pelas câme
ras de monitoramento no local,
na noite do dia 17.

"Antigamente o dinheiro do
cofre era roubado quase toda
semana, mas desde que as câ
meras foram instaladas é a pri
meira vez que fica registrado",
contou a secretária da comuni
dade, BeatrizVolkmann. Foi ela
quem encontrou o cofre solto e

sem o cadeado, no dia seguinte
ao furto. "Fomos procurar nas

gravações e achamos as imagens
do ladrão agindo e, depois, vol
tando para devolver o cofre."

As oito câmeras foram insta
ladas no início do ano, ao redor
da igreja, na gruta, na secretaria
e nas ruas próximas, motivadas
principalmente por furtos e atos
de vandalismo. "A ideia é intimi-

LÚCIOSASSI

DOAÇÕES
Ajuda da
comunidade é
alvo de furtos

vandalismo

dar um pouco essas ações, as

eâmeras flagram tudo e o pesso
al não fica impune, até porque a
maioria dos casos é gente daqui
do bairro que faz essas coisas",
explicou o coordenador.

Beatriz recolhe o dinheiro
das doações, duas a três ve

zes por semana. A média é de
R$ 130 por mês. O dinheiro é

usado na manutenção da pró
pria comunidade. O cofre vai
ser soldado novamente esta

semana.

a coordenador da Igreja
Nossa Senhora do Rosário,
Antônio de Liz disse que o

suspeito é conhecido e mora

na comunidade. Ele revelou

que vai cobrar da pessoa que

roubou o dinheiro. "Já que
não houve flagrante e ele não
pode ser preso, gostaria que
ele pagasse com serviço co

munitário. Quem sabe conser
tando ele aprende. Mantemos
a comunidade com as doações
e o dízimo, e já estamos no li
mite de gastos. Agora vamos

ter mais despesas", lamentou.

:Furto e assalto
Polícia Civil prende foragidos

cumprir a pena de prisão.

.Assaltoe farto
Outro foragido da

Justiça, Emerson Borges
Gomes foi capturado pela
Polícia Civil de Jaraguá do
Sul, na manhã de segun
da-feira, trabalhando em

um prédio em construção.
Condenado por furto

em Brusque e Assalto em

Florianópolis, ele apre
sentou documentos falsos
e ainda resistiu a prisão.
Gomes também foi para o

presídio.

Condenado por um as

salto em São Francisco do
Sul, um homem de 32 anos

.foi preso na tarde de ontem,
em Jaraguá do Sul. Edenil
son Caetano estava próximo
ao shopping, no Centro da

cidade, quando foi reconhe
cido por policiais civis da Di
visão de Investigação Crimi
nal. Natural de Corupá, ele
estava commandado de pri
são em aberto desde setem

bro, quando saiu a sentença
de condenação. a homem
foi levado ao Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul para

ConQ1il'SOda.PM

Inscrições para soldados e agentes civis
Interessados em ingressar na Polí

cia Militar tem até o dia 18 de novem

bro para fazer a inscrição no concurso.

A corporação oferece 470 vagas para
o curso de formação de soldados para
todo o Estado, sendo 100' delas para a

regiãoNorte. Nãohá vagas paramulhe
res. Os candidatos precisam ter entre 18
e 30 anos, nomínimo 1,65metros de al
tura e terum diploma de curso superior.
a valor da inscrição éR$ 80. O curso de
formação dura oitomeses e o aluno-sol
dado receberáR$ 2-402 ao mês.

Para o cargo de Agente Temporário,
o prazo para as inscrições encerram no

dia 16 de novembro. Estão reservadas
11 vagas para Jaraguá do Sul e outras

quatro serão destinadas a Guaramirim,
de um total de 630 inscritos que serão
admitidos em todo o Estado. A inscri
ção custa R$ 40 e o interessado deve
ter entre 18 e 23 anos e Ensino Médio
completo. O candidato aprovado vai

passar por um curso de 280 horas ,de
aula e terá auxilio mensal de R$ 1.017.
Agentes temporários trabalham na área
administrativa e ria Central de Emer

gências, controlando as câmeras demo
nitoramento e atendendo às ligações do
190, em turnos de seis horas.

O edital e outras Informações
estão disponíveis no site www,

prn.sc.gov.br ou pelo telefone
(48) 3229-6793.

Maria da Penha
Mulheres acusam
taxista de agressão

Um taxista de 31 anos foi pre
so em flagrante por agredir a ex

mulher e a mãe dela, na manhã
de ontem, em Jaraguá do Sul. Se-'
gundo a PolíciaMilitar, o homem
teria dados socos e tapas nas

duas mulheres, de 26 e 53 anos,

por causa de uma divida. A PM
deteve o suspeito e apreendeu o

veículo, que estava estacionado
em local proibido. O acusado foi
encaminhado à Delegacia de Po

lícia, onde prestou depoimento.

Massaranduba
Jovem se fere
em acidente

Uma motociclista de 19 anos

se feriu no acidente envolven
do um Uno, por volta das 17h
de segunda-feira, no Centro de
Massaranduba. Ela foi socorrida
pelos Bombeiros Voluntários e

encaminhada..ao Pronto Atendi
mento da cidade com ferimentos
moderados. A condutora do Uno,
também de 19 anos, saiu ilesa.

BR-280

Uno é jogado
no barranco

Um Uno quase caiu em uma

ribanceira depois de colidir con
tra um Tempra, na BR-280, em
Guaramirim, na tarde de segun
da-feira. O veículo seguia de Gua
ramirim em direção a Araquari
quando foi atingido pelo Tempra,
que cruzou a rodovia, por volta
das 16h30. Dois ocupantes do
Uno ficaram presos às ferragens
e foram socorridos pelos Bombei
ros Voluntários de Guaramirim.

WILLIAM FRITZKE

POR POUCO Colisão jogou o

carro na ribanceira e ocupantes
foram retirados pelos bombeiros
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",,,,,,••"'''''10 do plano de """,uienção.

�0uvicI0ria: OSOO 101 2834. SAC: 080077011926 Acesso és pessoas COI'OOe�a auditiva ou de fala: oa.oo 710 1935.

._TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOllCSWAGEN 4732746000 ...

Caraguá Auto Elite.
A escolha perfeito
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À VISTA

CRÉATIVE TECHNOlOGIE
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. 'LE mORDE' JARAGUÁ 00 SUL-Av. Pref
..WaldemarGrubba, 1909, VilaLalau-NovoTEL.(47)327O-18�8�..', FLORIANOPOLlS I jOINVILlE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

: ._j
,

A D o R E C I T R _o ,E'N. . , . WWW.lEMONDE.COM.BR

l-Preços à vista, não induerrrpintura metálica, seguro e opcionais. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52,;190,00 e CDC 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 CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas COIl) taxa 0,99% a.m + IOF.Citroén C4 Picasso 2.0 16V 13/14 com valor à vista de R$ 74.990,00 e CDC realizado
pelo Banco Alfa com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 662,00 para Banco PSA eTC de R$ 820,00 para Banco Alfa. Confira a CH da operação em uma de nossas lojas.Crédito sujeito a aprovação realizado pelos
bancos: PSA Finance ou Alfa. Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/10/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Seguro Fixo C4 Lounge. Garantido por Generali Brasil Seguros Cnpj:
33.07230710001-57 - Processo Susep: nO 15414.001151/2004-22. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações neste material são resumidas. Os
direitos e obrigações das partes estão definidos na Proposta e nas Condições Gerais do seguro contratado. Consulte nosso site para mais informações Faça revisões em seu veículo regularmente.*sobre este seguro: www.citroen.com.brlservicos/seguros. Condições validas até 30/nov/2013. Consulte no site as concessionárias participantes,
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Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos Revisados

S.iNovos
lia ,... I.p«ts

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 '- Baependi
Fone: 47 3275 0808

..

. - - - - - - _. - _._. - - ... - . -
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-7819�1
8429-9334 ·

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

(47)

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br
».
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• Pesque-pague Aliança, Rua Tifa
Aurora, sino, Rio Cerro II. Grande
variedade de peixes. Visite nossa

página no Facebook, Pesque
Pague Aliança. 3376-3637 I
8426-3600.

• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para 'revender
garantia de reparoWorldCar. São
os seguintes planos: GARANTIA
GOLD: R$ 449,00. Garante
até R$ 2.000,00. GARANTIA
PLUS: R$ 649:00. Garantia até
R$ 6.000,00. GARANTIA PLUS:

R$ 949,00. Garantia até R$
10.000,00. Ganho de 10% sobre
o pacote vendido. Informações
com Gilson: (47) 9935-9307 ou

com Gilceli (47) 9655-8551 ou pelo
email: gilsonborba@gmail.com

• Franquia de cursos
.

profissionalizantes seleciona

professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

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

• ÇTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem
no processo TIG . Carga
.horária de 40:00h; Horário
das .8:00 às 12:00 h sábados;
Custo de R$ 690,00 em 3x de

R$230,00; Previsão para inicio
dia 21/09/13. Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318,falar com MAURO OU

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

• CTI (Centro de Treinamento

Industrial] curso de soldagem
no processo MIG/MAG . Carga
horária de 50hrs; Horário das
19hOOminh às 22hOOminh,
segundas e quartas feiras; Custo
de R$ 600,00 em 3x de R$200,00;
Inscrições e Informações fone

·

3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE e-mail

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

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

(Tim).
• Precisa-se de Dentista
comissionado para consultório
em Guaramirim. Tr: 3373-3100.

• Loja de produtos naturais de

Jaraguá do Sul está contratando
atendente. Interessados enviar
curriculum para saboresegraos@
gmail.com. Maiores informações
falar com Vivian fone (47) 3273-
0673

• Precisa-se de babá com

experiência e referencias para
trabalhar o dia todo no bairro

Rau. Precisa ser uma pessoa

que goste de criança. Maiores
informações tratar no fone 47
8818-2211 após as 18h.

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

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

• O Centro Odontológico Volte
a Sorrir contrata Secretária
e Auxiliar de Serviços Gerais.
Interessados enviar currículo

para volteasorrirjaraguadosul@
hotmail.com ou ligar no telefone
(47) 3372-0246

• Comida da Hora oferece
marmitex e os mais deliciosos
lanches em geral. Com serviço
de tele entrega de segunda a

sábado. Localizada no centro de
Schroeder. Tratar (47) 3374-

r 0741 I 9221-0087 com Sidnei.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

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

Contato 3370-0946 I 8845-4693.

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

• Vendo: Celular Samsung Galaxy
Mini cl cartão de memória de

2GB, Touchscreen (toque na tela)
e Androíd, R$ 200,00. Contato -

Douglas - (47)9955-5021.
• Vende-se mesas e bancos rústicos
feitos com madeira maciça de

demolição. Valor R$ 1.500,00.
Tratar com Sr. Luis 9909-1453.

• Vende-se filhote macho de
Border Collie. Tel 9934-4300.

Vende-se 3 mesas rústicas. Tel
9934-4300.

• Vendo Notebok ACER, 11 GB,
modelo ASPIRE 4520, por R$
400,00.

Contato com Adernar 9942-8890.

• Vendo Moedor de carne novo,
manual, nº 6, com jogo de discos

para bolachas ao preço de R$
130,00. Contato com Adernar
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$5.500,00). Márcio tel. 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se mesa 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$3.500,00).
Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692-
2135 (TIM)

• Vende-se lavadora de louça
Brasternp, modelo Solution,
cor branca R$800,00 cl
transformador. Márcio tel, 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• 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 pI venda de sucos e

refrigerantes em perfeito estado
de conservação. Valor unitário R$
600,00 ou a cornbinan-Tel .9206-
5556.

• Vende-se bicicleta feminina de
marchas em bom estado. R$
90,00.3370-1064

• Vende-se filhotes de Pastor

Alemão, puros, já vacinados e

desverminados. Com 45 dias.
Valor R$750,00. Tratar 3275-
0009 Gilmar.

• Vendo Moedor de carne novo,

manual, nº 6, com jogo de discos

para bolachas ao preço de R$
150,00. Contato com Adernar
9942-8890.

• Novidades: Cadeira do papai
c] massagem e camas com

massagem. Demonstração sem

compromisso. Tel47 9633-9465.

• Vende-se prensa hidráulica -

repuxo (duplo efeito). Prensa
com excelente estrutura com

painel de controle novo, mesa de
1.000 x 400mm, 150 toneladas,
Máquina para metal, utilizada
para extrair cubas de pia em aço
inoxidável e outros produtos.
Tratar no fone 47 9239-1042 e

473379-5686.

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

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

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

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

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

altura (tronco). TeI3375-1536.
__.j

• Vende-se rollmops R$8,50 o

vidro. TeI3370-1064.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas
de bebê (4 meses) 9708-2769
Vanessa.

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

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento próximo
ao posto Marcolla, 2 quartos,

.

banheiro, sala, cozinha, garagem,
portão eletrônico. Valor
100.000,00 Fone 3371-6069.

• Compro uma garagem no Edifício
· Jaraguá. Falar com Susan ouDulce
·

3370-7160.

• Aluga-se quitínete 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 I 3372-2409.

• Aluga-seapartamento no Rau com

2 quartos, R$560,00. Sandra 9993-
2131 13372-2409.

• Vende-se apartamento no Vila
Nova,2 dormitórios, mobiliado, 1
vaga de garagem. R$ 168.000,00.
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 337i-6069 Moreira.

• Procura-se moça para dividir

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

para o quarto a ser alugado.
Interessadas entrar em contato
.pelo e-mail sandra@empresas.ind.
br ou no fone 3274 2332 (horário
comercial) ou 91159126 e 9603
0218 e falar com Sandra.

• Quarto para pensionista no centro,
livre deágua luz e internet. Valor

R$300,00. Contato 9954-5019.

• Vendo ou troco por casa em

[araguá ou Schroeder; ou na

praia de .BarraVelpa .ou Piçarras,

apartamento mobiliado sob

medida, 1 suíte + 2 quartos, 2

garagens, no Vila Nova. Valor R$
320.000,00 TeI9170-9686.

• Aluga-se quarto para pensionista,
livre de água, luz e internet. Valor

R$ 300,00. Te19123-5851 (Vivo) I
9954-5019 (Tim).

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

• Vende-se apartamento novo
em Camboriú, 2 dormitórios, 2 •

vagas de garagem, sacada com

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

• Vende-se Apartamento no Bairro

Vila Nova com 2 quartos, cozinha,
sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. lI: 9104-8600. Creci
14482.

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

• Vende-se Apartamento no
Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,60. Tr: 9104-8600.
Crecí 14482

CASA

• Vende-se casa no bairro

Cz�rniewicz. 4 quartos, terreno
cl 413 nr', valor R$ 180.000,00.
Aceita apartamento como troca,

negociável. TeI3371-2598.

• Vende-se geminado, 2 quartos,
sala, cozinha, garagem. R4
120.000,00. Aceita financiamento.
CRECI 19044. Te18412-4712.

• Vende-se casa na praia com 2

quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia etc.. O terreno de 3.824

rrr', todo cercado. Aolado da lagoa
Santa cruz na-Barra do Itapocu/
Barra velha, de frente pro mar.

Valor: R$185.000,00 ou troca-se
por apartamento em [araguá do
Sul. (Negociável). Tratar: 9662-
6777 ou 33720013.

• Vende-se casamista no Amizade,
perto do supermercado Kajota.
Banheiro, 2 quartos. Valor R$
45.000,DO.3371-6069.

• Vende-se 2 casas geminadas,
próximo a Belmec, R$240.000,00,
pode ser financiado pela Caixa. Tel
3370-2759.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua

GuilhermeWegner; 720- Gravatá,
Navegantes. 600 mts da praia .

Terreno 13x20 mts. 4 quartos, 2
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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. T�rreno com 1500 rrr'a
50 metros da praia, c/ tanque
de peixes. Valor R$t50.000,00.
Vende-se ou troca-se por casa em

[araguá, Schroeder ou Guaramirim,
ou troca-se por casa ou terreno de

menor valor. Aceita o restante em

dínlieíro. Tel:9634-6121.

CHÁCARA/SÍTIO
• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro.Medindo 240.000m2, -

casamista, ranchos, cercas.Iagoa,
água corrente, 6.000 pés eucalipto.
Oportunidade de investimento.
Valor: R$ 350.000,00. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-

4615/3376-0081.
• Vende-se chácara com 2 casas

e 2lagoas, no BarroBranco em

Guaramirim. Aceita troca por casa
também. R$ 300.000,00 Tratar
fone: 3373-6337 com Arno.

SALA COMERCIAL

• Aluga-se galpão novo na Barra do
,

Rio Cerro, com 330m2, próximo a

Leison malhas, ótima localização.
ValQrmensal R$ 2.900,00. Tratar:
9185-4615/9655-6743.

• Vende-se vídeo locadora em bairro
nobre de Jaraguá do Sul, com cerca

de 2500 títulos, ótima clientela
formada, ótima localização, não
necessitando de nenhuma reforma.

Loja 100% em dia. Oportunidade
única para quem quer iniciar seu

próprio negócio. Valor: 50 mil ,
.

negociável. Maiores informações
(47) 9605-7349.

• Vende-se fábrica de alimentos,
atuando nomercado hámais de 8

anos, temos mais de 300 clientes
ativos. - Equipe de vendas; - Veículo

para entregas; - Marca patenteada e

reconhecida nomercado. Valor R$
200 mil. Aceito como pagamento
veículos e imóveis. (47)9992-0476/
(47)9165-0999/ (47)9147-9003 /
(47)9734-3560 Sílvio.

• Excelente investímento para
área comercial (clínicamédica,
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 naMarechal. '
Estrutura física, completa. R$
25.000,00. Contato Roger 9(i19-
6162 -

'

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na rua
Afonso Nicoluzi, 1893 (atrás super
Brasão) - Rau. Valor: R$1.100,00
Tratarfone 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.

TERRENÓ

• Vende-se te�no com 412,bOm2
loteamento Mass - Rio da Luz. Acesso

asfaltado, contrato direto com
proprietário. Apenas R$ 59.000,00 I
aceito veículo, Tratar: 9128-5957./
3376-1378..

� Vende-se terreno rio bairro Santa
Luzia. Valor R$ 38.000,00.Fone 337:1., '

6069.

• Vende-se terreno em Santa Luzia,
Rua Carlos Frederico Rarnthum, área
com 2.742m2, escriturado, valor a

.

combinar. R$ 190.000,00. Tratar fone:
3274-8891 comArtur.

• Área industrial de 8.00am2 no
bairro Vieiras. Próprio pi empresas
e recreativa. Totalmente plano. R$
860.000,00.9103-7772 - CRECI
23040.

• Vende-se terreno com-350 m",
possui casa de alvenaria com 160
m2• (Casa dividida em 5 quitinetes).
Rua Francisco Hruschka, Bairro Tifa
Martins. (Rua asfaltada). Valor R$

.

180.000,00. Interessados tratar: (47)
3273-0910, (47) 9676-7017 ou (47)
9644-9157.

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

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

CHEVROLET

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

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 20t,XS 1.6,
completo. Pneus novos, bateria nova,
kit embreagem novo, sensor de luz
e de chuva, ar digital, em excelente.
estado. Apenas R$ 24.800,00. Tel
9170-9686.

• Vende-se Peugeot 407 2.0, 16V; 4
portas, automático, pratametálico, ano
2008, único dono, impecável. Valor 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.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Parati ano 2000 1.8, em
ótimo estado. Valor R$ 15.500,00.
8464-2080 [efe ou Olde.

• Vende-se Parati quadrada ano 94, 1.8

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

preto,motorV6 gasolina, IPVA pago,
4 portas, completo, automático, roda'
liga. R$ 24.900,00 só à vista 8890-

9854/9192-8887 Marcos.

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

• Vende-se Kombi 2010. Valor R$
10.000,00 de entrada.Assumir 31
parcelas de R$ 585,00. Ou a quitação
de R$ 14.000,00. Tel8427:5016.

� Vende-se Volvo NHIZ 380, cavalo
trucado, pneus,novos. R$120.000,OO.
TeI3370-7144.·

-

0190/8855-2072
• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível,
R$13.700,00. Tel, 8812-8522 - Roeston
Balsanelli.·

• Vendo ou troco por teITeRO Golf 1.6

Sportline 2008. Carro impecável,
manual proprietário, chave reserva,
banco em couro, ar digital, completo.
Valor sttroca R$3?900,00. CI troca
R$35.�00,00.

FIAT

FORD

• Vende.-se,FI000 ano 1991, à diesel. R$
28.000,OQ. Tratar 9170-9686.

• Vende-se EscortHobby 1.0 ano 95,
gasolina. Valor R$ 5.000,00. Te13376-
3637 I 8426-3600.

.

• Vende-se Ford Ka Class 2013, branco,
complei:o, valor R$23.000,OO. 9103�

,

7772.
.

RENAULT
• Vende-se AudiA3 1.8 aspirado, prata,
4 portas, ano 2000, airbag duplo, ABS,
completo, 72.000 km, original super
conservado. Valor R$ 20.500,00. Tel .

8410-3499.
'

MOTOCICLETA

• Vendo FiatUno Mille,Fire 2008 1.0

4p, completo. (vidro elétrico, direção
hídráulícae ar condícíonado}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$28.50Q,OO. Márcio tel. 3084-1589
ceI. 9692-2135 (TIM).

• Vende-se FiatStrada 1.4, Fire cabine
estendidaano 2007.Documentação paga.
Alarme trava e dir. ValorR$23.500,(10.Tel
9931-9410 I 3275-3538.

'. Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
duplo, valor R$20.000,00. Falar com
Celso naparte da manhã. Te13373-
8543.

OUTROS
• Vende-seMoto XRTomado, 250 cc
ano 2Õ05, corpreta, R$ 6.000,00.
Contato: 3372-920401,18807-0261.
marco.enke@duasrodas.com

• AudiA3 branco, 4 portas, roda liga, ano
2002,motor 1.6 gasolina, IPVA pago
R$22.800,OO, só à vista. E AudiA4

• Vende-se Siena 2001, cl ar
condicionado. R$ 14.000,00. Te13373-

I , ,

Rua Unda RuxMathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: ,89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail..com '
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NESTA QUARTA FEIRA

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

CELTA LS (R9A) 2014
48XDER$299 E ENTRADA DE
R$14.690

FINDNEWROADS'

- -

O!'lilr1UH.S2P�«lrm«,R»���l�\-.n��à�:ap!l1ifirt!leR$1-t49D,�,Gll__.�.fIlIIIm;ia!Il1lfttD"oom5S,81'l!,deenl!ada(R$14.�.OO),48preslarjiesmensaisdeR$298,51.comtaxa1,36'll.am.CET:
21I"...aWl!!lT��lf.R$a�Q�U1.i8� �'IlI�5aM,,���:R1D},,(I01l1��à\ÜapaltirdeR$72.99Il.OOOllatral!êsdeplaoodefinanàamentocom60,OO%deen1Tada(R$44.090,OO)i24prestações
�1sdeR$UM.3V�_tlejJmJs.O,��a;m_,e tR:i9.maa\(Ia'lCilritlil1al�R$1��91!.Coo�'!'Ià'tlti1Bl;psmw��Okm�il!eis llOSesloqIIesd,asconcessionàrias partidpanles, não válidas paramodalidade de venda direto
.�m.msllii�TruT<JlT�'tllS�IlOS��$ífirotrlJs;a��\lBpâl!de��de�e�di1llas�oopllÔOliOde23a21/1012013011enqlJantodumrosestoquesooEstadOde SantaC!ltarina Osvelculos

�eslIh,q�"GJeGi)l!lQ�-�lll!!d!O!fmtm'$di�&IIli'N\'IeitWs��a_.Useoàilnde�Ailmtgemdove1roloêiluslrativa.liãoC()Jldizantenecessanamenleoomomodetoanunciado.Mais
��s'iIe_�l!tmJll,tIr_��1l!ISlI$��pam��'B�lalIasdeflmse�.�.liIlIIflltIados.SAC:OOOO7024200. 0Uvld0ria GMAC: 0800 722 6022.

.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
-��
���
CanteComigo
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Leão encara o NEC em Itajaí
REMARCADO Em jogo atrasado da primeira rodada do returno,

Jaraguá vai enfrentar o candidato a zebra- da Divisão de Acesso

Lucas Pavin

A pós folgar na rodada
.1"\.do fim de semana, o

Sport Club Jaraguá volta a

campo hoje para enfrentar
o Navegantes, time res

ponsável pelamaior zebra
até o momento no campe
onato, quando venceu o

Inter de Lages na última

quarta-feira (16) por 2 a

1. O jogo acontece às 20h,
no Estádio Dr. Hercilio

Luz, em Itajaí, e é váli

do pela primeira rodada
-

do returno da Divisão

de Acesso. O confronto
deveria ter acontecido no

dia 29 de setembro, mas o

NEC foi afastado momen

taneamente pela Federa

ção Catarinense de Fute

bol por causa de dívidas
com a entidade.

Para a partida de hoje,
o técnico Mozart conta

com a volta da dupla de

zaga titular, Ricardo e

Neto. O primeiro cumpriu
suspensão automática
contra o Pinheiros e o se

gundo está recuperado de
um desconforto muscular
no adutor direito que o ti

rou da última partida, mi
nutos antes do seu início.
Com isto, o Leão do Vale

joga no esquema 4-3-1-2
com: Darci; Maicon, Neto,
Ricardo e Jefinho; Zé Vi
tor, Wilhian, Nêgo e Car

los Neto; Vandré e Eric.
"A expectativa é de

uma vitória, até porque é
o único resultado que nos

importa. Temos que res

peitar nosso adversário,
fazer nosso trabalho e co

locar nosso ritmo de jogo,
assim evitamos qualquer
tipo de zebra durante o

campeonato", disse o za

gueiro Neto.
"Será um jogo difícil,

porque eles venceram o

Inter e vão querer vir com
tudo para nos vencer tam-

,.,

DIVISA0 DE ACESSO 2013

bém.. Temos que entrar

ligados desde o primeiro
minuto de jogo até o último.
O Inter fez um gol logo no

começo, mas depois se des

ligou do jogo por estar ga
nhando e foi onde tomou os
dois gols. Isso o nosso time
não pode fazer", analisou o

meia Carlos Neto.
O Jaraguá é o quin

to colocado na tabela de

classificação do returno

com sete pontos. Se ven

cer o Navegantes, pula
para a terceira posição, ul
trapassando o Pinheiros e

Oeste, e igualando o Inter

em número de pontos.

"
Temos que respeitar
nosso adversário,
fazer nosso trabalho,
assim evitamos

qualquer tipo de zebra

Neto, zagueiro

,

)
I

j

l

2° 10 5, 3, 1 24 4 2066,7% í
3° Oeste 10 5! 3 1 1 14 5 9 66,7% COMPLICADO J
4° Pinheiros 10 .6 3 1 2 14 16, -255,6% Para chegar J5° Jaraguá 7 '4 2 1 1 11 4 7 58,3% à decisão do

6° NEC 6 4 2 O 2 5 10 -550,0% Returno, Jaraguá, 17° Barra-BC 4 5 1- 1 3 5 10 -526,7% do técnico Mozart,

8° Curitibanos 1 5 O 1 4 1 21 -206,7%
precisa vencer

todos os seus
9° Maga O ·4 O O 4 1 22 -210,0% jogos e ampliar o

saldo de gols

I
, ICampeonato Catarinense

Caça e Tiro, de Lages, é o adversário de hoje naArena Jaraguá
Maratona de jogos. É assim

que pode ser encarada a semana

da AD Jaraguá (CSMjPré-Fabri
carjMannesjFME). Primeiro, a

equipe foi até Joinville na quin
ta-feira passada (17), pelo pri
meiro jogo da final do turno. O

jogo da volta aconteceu dois dias

depois e o time comandado pelo
técnico Sergio Lacerda precisou
disputar a prorrogação.

Sem muito tempo para come

morar, os jaraguaenses estrearam
pelo returno do Estadual nesta

segunda-feira (21). E não para

por aí. Seguindo esse crono

grama de uma partida a cada
dois dias, a ADJ volta à quadra
na noite de hoje. Desta vez, o

adversário será Lages, pela se

gunda rodada da competição.

queremos ter sucesso, temos que
colocar a cabeça no lugar e saber
que vai ser um jogo difícil", co
mentou Lacerda. '

Campeã do Turno, a ADJ já
tem vaga assegurada na semifinal
da competição estadual.

,

O duelo ocorre às 20h15, na

Arena Jaraguá.
''Temos que assimilar essa úl

tima derrota, porque vamos en

frentar, nomeumodo de ver, uma
equipe melhor qualificada do que
a de Rio do Sul que é Lages. Se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HENRIQUE PORlD/AVANTE!

NO ACARAí Segunda edição da Copa Jaraguá terá vinte duplas de toda a região

NA AREIA E NA QUADRA Competições amadoras colocam a

modalidade em evidência durante o próximo fim de semana

Lucas Pavin ário Camboriú, Blumenau,
Joinville, entre outros. As

duplas que chegarem as

semifinais já terão garan
tido medalha, enquanto
os finalistas disputam pre

miação em dinheiro.
"O nível dos jogos vai

ser muito alto, porque tem
duplas que vão aproveitar
para se preparar para os

Jasc e Campeonato Cata
rlnense. Inclusive, no do

mingo, em paralelo com

a Copa Jaraguá, estará
acontecendo o Estadual
SUb-16 e SUb-19. Então a

expectativa são de grandes
jogos", disse o organizador
do evento, Joe Junior.

Já o Ginásio do Beira
Rio Clube de Campo sedia
um campeonato de vôlei

Jaraguá do Sul será

palco de dois eventos

de voleibol neste fim de

semana, tanto de praia,
como na quadra. A Socie
dade Acaraí recebe a 2a

Copa Jaraguá de Vôlei de

Duplas, que tem parceria
com a Fundação Munici

pal de Esportes e Turismo,
Fundação Cultural, além
de apoio do Sesi e outros

parceiros.
A competição aconte

ce no sábado (26), a par
tir das 13h, e no domingo
(27), pela manhã, reunin
do cerca de 20 duplas nos

naipes masculino e femi

nino, oriundos de toda re

gião, como Indaial, Balne-

de quadra feminino que
terá como tema o "Ou
tubro Rosa". O certame

contará com nove equipes,
sendo duas de Jaraguá do

Sul, e o restante de Guara

mirim, Joinville, Balneário
Camboriú, Curitiba, Bi

guaçu e Piçarras.
Os jogos também se

rão realizados em dois
dias. No sábado, os con

frontos serão válidos pela
.

primeira fase e iniciam às

9h, com término previsto
por volta das 19h. No do

mingo, acontece as finais,
_começando às 8h e indo
até o final da tarde. As três
melhores equipes serão

agraciadas com medalhas,
assim como a atleta desta-

que da disputa. ' II

Automobilismo

Jaraguaense é campeão
O jaraguaense Leone

Marcolla conseguiu um

grande feito no último fim
de semana, na 9a Etapa do

Campeonato Catarinense de
Automobilismo, realizado
no Autódromo Alceu Feld
mann, em Lontras. Com o 2°

lugar conquistado na prova,
o piloto se tornou o campeão
geral na categoria 'Estrean
tes'. Feliz com o título, Mar
colla usou as redes sociais

para comemorar a conquista
e agradecer o apoio de todos.
"Quero agradecerprimeiro a

Deus pela realização de meu

Parajasc
Em Joaçaba
Com uma delegação

formada por 56 pessoas,
Jaraguá do Sul iniciou on

tem sua caminhada na 9a
edição dos Jogos Abertos

Paradesportivos de San
ta Catarina (Parajasc). A
competição será realizada
entre os dias 22 e 27 de ou
tubro, em Joaçaba, e terá a

participação de ôo.cidades
no evento.Os jaraguaenses
disputarão as modalidades
de atletismo, bocha, futsal,
natação e tênis de mesa.

sonho de infância. Correr de
carro sempre foium sonho e
a conquista de um campeo
nato, mais ainda. Nessa rea

lização estão também várias

pessoas importantes, como
meu grande amigo Valerio,
minha futura esposa, Josia
ne Hack, minha família, pai,
mãe, meus irmãos, minha
grande equipe MP compe
tições e aos meus patroci
nadores. Obrigado também
aos meus concorrentes de

pista, pelos pegas e disputas.
Obrigado de coração a to

dos", disse Marcolla.

Basquete
Infantil

Aequipe do Bom Jesus/
Nanete/Realsec encerrou

a fase classificatória do

Campeonato Catarinen
se Infantil com dois bons
resultados. Com vitó
rias sobre São Bento do
Sul (57X37) e Joinville
(54x23), os jaraguaenses
fecharamsua participação
com sete vitórias em sete

jogos. Agora, o time se

prepara para as finais, que
acontecem nos dias 15, 16
e 17 de novembro.

Natação
ErnaniVolpi
Coitinho

Na tarde de hoje, nas

piscinas da Sociedade de

Desportos Acaraí, onze es

colas com alunos nos nai

pes masculino e feminino,
disputam as provas do 16°
Troféu Ernani Volpi Coiti
nho. A competição inicia a

partir das 13h e é dividida
nas categorias Petiz, Infan
til, Pré-Mirim e Mirim). A
premiação será feita atra-,
vés de meda]has para os

três melhores colocados
em cada prova.

Basquete
Sub-17

Voleibol em
duas frentes
na cidade

O basquete sub-rz
masculino de Jaraguá do
Sul iniciou ontem a dis

puta do hexagonal final
do Campeonato Catari
nense da categoria com

vitória sobre o Indepen
dente/São José por 66 a

52. Hoje, os jaraguaenses
voltam à quadra por duas
vezes. Primeiro, enfren
tam o ACOB/Concórdia,
às ioh. No período da tar

de, encaram o Inovação,
de Chapecó, às 16h.

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir
das 8h para 2106-1919 ganharão um par �e ingressos.

ARENA "'araguã
IWGREBSOS NA BILHETERIA AII1'ES DO .lOGO

Venha torcer por .Jaraguã!

J
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opo'nun'idiéle!
Produtos especiais com

preços imbatíveis!

••
Piso 20x20 AK95
Decor146930

PôRTINARI
Piso 60x60A
Malibu White 157731
À Viste, Jla;.IIS a9,901tnJ

827,90

HATUIARI
Piso 41x41 Maximus
White 152713
À Vista: Del RS ".9!TItn.l

815,90
Piso 50x50 Crema

Royale 91746
À Vis1o:DlNIIS 'i'l.9IT1lnJ

!
BUSCHiNELLi
Piso Iflxlfl A
PorcelanatoWood
White Slim 151443
A Vista: Del AS l','O"flKl')

812,90

PiiiVIl8lAURR
Azulejo 35x35 A
White Plain Lux 152449
À Vista,DlNIIS SI.'ITIlnJ

839,90

Piso 31x57 Nature
Roso A 148742

éllane'
Piso 60x60 Maxi Gres
Dense Fend Brilho 156407
À Vls1o,Jla;.IIS a2;9O"1Ln.l

822,90

Piso 50x50 Porcelanato
New Diano 91753
À Vista:.De, RS n.9i7Tun.l

829,90

ellane
Piso 60x60 A

--....-----

Cimento 147705
À Vista:.De. IIS S",ITIlnJ

839,90

i.i
Piso 10x10 A Gree
146909
À Vis1o:.DeoIlS 18.,.".",J

OFERTAS VÁLIDAS DIA 23/10/2013 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES - SALVO
ERRQ DE IMPRESSÃO - FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - Reservamo-nos o direito de
limitar por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Os acessórios constantes nas

Iptos não fazem parte da promoção - 0+ 1 O pagamentos no crediario próprio Breilhaupt
Sem taxa de juros.

lJwww·breithaupt.com.br
D@redebreithaupt

.!acebook.com/redebreithaupt
,iifWlldlJlleulIID'/;iRJHn!i1tlaugl
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OUER SABER
OUDI 'DI JIOSr.UB. a

EHCOM20

GIGAFE1RS
WebMotors

SANTA CATARINA
o CAMINHO CERTO PARA REALIZAR o SEU SONHO

PROCURE AS LO�A.S
(OM ESSA MARCI'

H. .:<{ .
>

_ __ _ __ ,?l _

-

_ _ _, _

-

" _,_ __

Realização: CWebMotors;f:Q!J1;br
�Santander

QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2013

G.a_�
CEIAS - 191a-

F�NANCIAMINTQ.s

(�rC.ondiçÕlls sl!ieitas à,análise e'qprovaçãJl d.<rcré1!ito e demais eQndi�s�p1jlr.odatos '<[goa.tes na dàla da cpn�all!ç.âo. Cp�djçõe.s v�lidas para finançi�mentQs de carros us.ado"'.$l'fl\inovo.8 comerc[afizadpspor intenm�dio·deJóji.8tas.llOrresP<'n�eOle.s nil.o!bancános da Aymore CréditoiHnanciJlmJlnto
e Invesümento'SiA. 'ewrticipacttes'llo Giga FeirãóWeb'Motors.Sanla Gátatina.,Prazo.de vigência da'promoçã� de 1.8.116/2013 a1.l8/10120l·� .•Àymore Crédito Financiamento e InVe(ltimenlo"SA e'a'Web.Motors não seJesponsabilizam:por quaisquer-dele.itos, .ll,icios,ou'P"lll.lemas e�islenles;{\os

.véiculos'Ou,decon:enles·dos,neg·ócios realizados no Giga Feirão'WebMólo(S Santa Calarina/os quais São de exclusiva responsabilidade.dos lojistas.partióipantes doevento. G),custoefetivo'tolal, as taxas de.JUltls e demais eoearg�-podem variar de acerdoeorn e.ano dovelc.ulo, marca, vaiares, PGllOS
""demàis cO�.diçÕjlse.s,c.oJtiiailS·pelo cliente.l'ala'mais'irilormaÇõesLconsulle..as·lçjas:p,atticip.ante,s.correspondente.s não bilncaiips'8'0 síte w,ww;gigafeir.ao.webmotors\com'Qr. Imagens:merM,entellu.strá�vas. (2)laxas a P.aWde O,ilíI% aO'mêsVll1:a fioan.ciaOlentos com entrlld.a de 60'fo,do valor.do bam
·Jtabela,f.lREj, pGlzo:de'Jinanéíamento'llmaté 1'2;",9ses'9 desde-qce.a 6ala;deJllbticação do �eiculoflnandiadoseja 2012 a Oikm, simulação.. para veiculo:marca.P.Jio Flre Flex � ,OdeillnólmodeI020,1212012, no valor de;fR$'2'1..340;00 com eDtracta de'60%.,pra;:0 12 meses: lnclusãe de.grav<!me·106,H\.
Tarifa'de:avaliação d...Sem R$'2l5,OO, Custo Efetivo Tôlal-,PEJ de 1,S8%,a,m e.2q,O!l % a.a.' parcela mensal12x de RSB08,22. (3) Rareelas decrescentes, oferta válid.a para veiCrllos usados/OKM, com ano/médelo �uperior a 2008,per.cenJual mlnimo,de entrada de 20%"ef1) até 4�x,

I , r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




