
-

.

�

J"'nguá do Sul e Vale do ltapocu + Ano94 + Ediçãono7.321 + Qu_-feim,30de ['!IIi'I'Ii!'Mde2013 + R$2,50 A vida acontece aqui.

Juíza determina demissão
.

,

de secretária e servidora
DECISÃO Acatando denúncia do Ministério Público, Candida Brugnoli dá prazo de 48 horas
para que o prefeito Dieter Janssen exonere Natália Petry e Ivana Cavalcanti das funções.

PÁGINA 4
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Já estamos
atendendol

Peladão

Definidos os
semifinalistas
Tradicional competição _

do salonismo amador
terá em suas semifinais
KSDM versus Baga e

Kiferro contra Kaiapós.
Definição ocorreu ontem.
PÁGINA 17

Região
Solução para
lixo em análise
Alternativas para
reaproveitamento de
resíduos domésticos

para osmunicípios são
apresentadas por empresas
especializadas àAmvali.
PÁGINA 15

Executivo

Transparência
.

.

'" .

VIJ."a pratica
Lista com nomes, cargos
e 'salários dos servidores
efetivos e comissionados
da Prefeitura de Jaraguá
do Sul está na internet.

.
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, DO LEITOR

Proconde
Guaramirim

Desde janeiro de 2013, quando assumimos o

Procon de Guaramiriin, até ° mês de setembro
atendemos 1.919 consumidores, sendo 1.421 atendi
mentos registrados no sistema Sindec. Dotamos este
órgão de uma fiscal concursada, responsável por vá
rios trabalhos de pesquisas, diligencias a comércios
denunciados por consumidores, autuações e aplica
ção de multas, juntamente com a Direção do Procon.
Realizamos 25 audiências conciliatórias e diversas

autuações que geraram multas.
Trocamos duas vezes, neste período, a Gerencia

Jurídica, sem qualquer descontinuidade no traba-.
lho prestado à comunidade. Priorizamos sempre o

bom atendimento ao consumidor. Nossos gerentes
de Atendimento buscam, exaustivamente, a solução
das demandas, o que tem levado seu trabalho a um

índice de eficácia nos resultados buscados, em tor

no de 98%.Estes dados, entre outras ações, nos dão
a certeza de estarmos marcando época neste órgão,
uma vez que, não encontramos números, sequer pa
recidos, nos arquivos anteriores.

Lamentamos profundamente, a manifestação de
um consumidor divulgada neste jornal, na edição
do dia i8 de outubro, com informações totalmente
inverídicas e ofensas ao quadro de funcionários do
Procon, mostrando total desconhecimento sobre a

área de atuação deste órgão.
Temos absoluta certeza que episódios deste tipo,

em nada contribuem para melhorar uma socieda

de, infelizmente, viciada na disputa de um espaço a

qualquer preço.
.

Permanecemos, como sempre estivemos à dispo
. sição da população; para que se dirijamao Procon,
procurem seus direitos, porque assim estaremos

éontribuindo para um município melhor.

• Da/miro LêdoBorba, diretor doProcon de Guaramirim

o,
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para Dredacrio@ocorreiodopovo.com.br

Vestibular
mais barato

Até amanhã, quem se inscrever para o

Vestibular de Verão da Católica de Santa Ca

tarina tem oportunidade de pagar valor di
ferenciado. AB inscrições vão até o dia 11 de

novembro, mas para quem quitar o boleto até
o último dia de outubro o valor é de R$ 30.-As
inscrições devem ser feitas no site www.ca

tolicasc.org.brjingressojvestibular. Em 2014
serão oferecidos dois novos cursos em Jara

guá do Sul: engenharias civil e de produção.
. Mais informações pelo telefone 3145-9700.

COMENTÁRIO

Cênio« do nada

Que
idade tem seu filho?

E sua filha? Vão fazer 15
anos? Tudo bem, 15 anos é

apenas uma idéia, mas sei bem

que os pais "aveludados", não
os quero chamar do que verda
deiramente penso, costumam

oferecer festas, festões para
celebrar os 15 anos dos filhos,
mais ainda das filhas, coitadas.
Por que coitadas? Porque só o

que vejo são "mulheres" dessa
idade pensando como crianças
de seis ou sete anos mas tendo
vidas "íntimas" de fazer o sacris
tão corar... Bom, mas não é bem
disso que quero falar. É de outra
coisa. Mas antes de mudar de as

sunto, sugiro que nos aniversários
de 15 anos dos filhos que os pais
a eles dêem como presente uma

assinatura de jornal. Sim, senhor;

É aquela história, os levia
nos dizem que hoje tudo está na

internet, no Google, não é pre
ciso muita pesquisa ... Sim, tudo
bem,·mas e quando o "móder
no" tem que abrir a boca, con
versar com alguém, vai usar a

internet, o Google, como? Como
é que faz uma prova, como é

que diz alguma coisa que preste
e correta sobre os fatos do coti
diano? Como, sem os ajutórios
da internet? Sem jornais, sem

livros, sem boas revistas, sem

leituras e observações atentas

sobre o que importa na vida e

os cotidianos da vida, faz como
para falar e escrever?

E há pais que pensam que os
.

filhos são gênios porque sabem
correr os dedos pelos tablets e ce
lulares da vida. Da vida vazia.

lUIZ CARLOS PRATES

sim, senhora, uma assinatura de

jornal. Já é tempo de os arvoados
(e é assimmesmo a palavra, arvo
ados) deixarem de ser arvoados.
De nada adianta tirar boas notas
na escola, de nada.Memória para
decorar qualquer sagui tem ...

_

Guardei comigo umamanche
te desagradável, nenhuma novi
dade para mim, diz assim: "Estu
dantes vão mal em atualidades".
A informação vem das prOVÇlS .

do
Enem mas eu a estendo para to
das as provas e avaliações: os tais
jovens não sabem nada, de nada.

.Teatro
Uma peça de teatro dessas de frases de efeito pobre, para

mulheres que não sabem pensar, peça escrita para ser engra
çada e distrair cabeças já distraídas - Doidas e Santas - trata

da "nova cinquentona". Que nova cinquentona, que besteira
é essa? Por que mulher tem que ser discutida, teatralizada
quando completa 50 anos e nada disso falam ou escrevem

quando é o homem a fazer 50 anos? Uma peça de tolas para
tolas. Não perca seu tempo. Sejamulher, de qualquer idade,
só essas são as verdadeiras mulheres, sem crises de idades.

se arrebentar nas rochas da vida. Julgar é avaliar, comparar, é
um juízo de que dependemos para nos situar navida, para achar
a rota ou corrigi-la. Julgar é indispensável ao crescimento na

vida. É mais ou menos como dizer a alguém que pare de invejar
os outros. É da. inveja, da boa inveja, que depende o ser e o cres
cer na vida, antes disso estamos "parados"... Não PARE.

.Pare
Não lembro em que jornal euviUma placa de trânsito dessas

dasesquinas,PARE.EmbaixodessePARE,lia-seemletrasmiúdas:
de julgar. Quer dizer, pare de julgar. Quem seguir o conselho vai

•Falta dizer
É preciso que alguém - um macho, coisa rara entre auto

ridades brasileiras - proíba certos bancos, avessos à saúde do
público, de continuar com aquele infectocontagioso sistema

de identificar correntistas com as impressões digitais. Rara
mente funcionam e é um sistema imundo, transmite doenças
graves. Esses ''banquinhos'' têm que investir é em qualidade
de atendimento, isso sim, gananciosos de uma figa.

LOTIRiAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1223
Primeiro Sorteio
12 - 16 - 22 - 28 - 39 - 43
Segundo Sorteio
26 - 30 - 32 - 35 - 40 - 45

QUINA
SORTEIO Nº 3327
08 - 1 O - 48 - 53 - 56

Florianópolis
Iprev oferece
•

cmco�agas
_
o Instituto de Previdência do Es

tado de Sánta Catarina (Iprev) oferece
cinco vagas para bacharéis em Direito,
para atuar em'Florianópolis. O salário
é de R$ 5.042,05. AB inscrições devem
ser feitas no site iprev.fepese.org.br
até o dia 25 de novembro. O custo é R$
100. Aprova será realizada no dia 8 de
dezembro, na capital. Mais informa

ções pelo telefone (48) 3953-1032.

,pê ROSA COLORE VILÃ LALAU
Em mês de primavera e Outubro Rosa, o ipê em frente à
Marisol também proporciona um tom especial em Jaraguá do Sul.
O fotógrafo Lucio Sassi fez o registro na segunda-feira"(28).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2013

CHARGE EDITORIAL

Lixo mais rentável
Um destino mais eficiente e reapro

veitável dos resíduos deixados pela
população pode se tornar realidade a

partir da mobilização da Associação dos

Municípios do Vale do ltapocu (Arnvali)
em definir urna melhor alternativa para
o uso do lixo doméstico gerado na região.

Atualmente, os gastos que chegam a

R$ 13 milhões por ano na coleta e trans

porte de 3 mil toneladas mensais para
o aterro localizado em Mafra represen
ta urn pesado passivo ao cofre público
de Jaraguá do Sul. Com a escolha de
alternativas mais modernas de aprovei
tamento desse material, a região estará

adaptada urna prática totalmente reco

nhecida, com benefício ao meio ambien
te e, além disso, 'poderá resultar em urn

.

ganho social muito positivo às comuni-
dades envolvidas.

.
'

Ontem, empresas que trabalham com

modelos de beneficiamento apresenta
ram suas idéias paramelhor o aproveita
mento dos resíduos e as vantagens para
os municípios. A partir de urna seleção
em que serão priorizados critérios técni
cos e econômicos, será batido o martelo

para a instalação de urn novo perfil de
reaproveitamento.

Se esse projeto for colocado em prá
tica, a região vai se destacar nacional
mente como referência em um sistema
consorciado e que servirá de exemplo
para um País em que apenas 8% dos

municípios investem na reciclagem.
A falta desse serviço faz com que o

Brasil perca a enorme quantia de R$
8 bilhões por ano. O Vale do Itapocu
tem condições de ajudar a evitar esse
desperdício econômico .

. '

SI Fale conosco .
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tOBrruÁRIO
• SONIAREGINA KONRAD

morreu em 28 de outubro,
em Jaraguá do Sul. Ela tinha

45 anos e deixou enlutadas

as irmãs e irmão, cunhados,
sobrinhos, parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado
ontem, no cemitério de

Nereu Ramos.
o MARIO SCHWARTZ

morreu em 29 de outubro,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha

67 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, genros, noras,
netos, irmãos, parentes e

amigos. O sepultamento
acontece hoje, no cemitério
do Bairro Chico de Paulo.

Previdência

Palestra para amelho:r idade
(

o geriatra Marcos Cabrera ministra a palestra "Como se

preparar para a aposentadoria" em Jaraguá do Sul, no dia 31
de outubro. O evento acontecerá na Associação Recreativa
daWeg, às ISh, e é promovido pela Sociedade de Previdência
Complementar do SistemaFiesc (Previsc). As inscrições são
gratuitas: aescolhacerca.com.brjpreviscjeventos.

Online
.

Inscrições abertas para
Ciências Aeronáuticas

O curso de Ciências Aeronáuticas da Unisulvirtual está com
as inscrições abertas para oprimeiro período de 2014. São ofere
cidas 200 vagas. O processo seletivo ocorre através de análise de
desempenho no EnsinoMédio. Para realizar a inscrição o candi
dato deve ser portador de diploma, ou do certificado de conclu
são, do Ensino Médio. Inscrições: unisul.brjwpsjportaljhome.

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necesspnamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

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

Recide a inf�rmação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Tenho a certeza de que uma

ilustração inteligente dos fatos,
como uma maneira de analisá-los, pode
efetivamente contribuir para a formação
de uma opinião própria do leitor.
A primeira saída para a mídia

impressa é essa capacidade da
análise inteligente e honesta,
equidistante e equilibrada.

Mino Carta, diretor de
redação da Carta Capital,
durante a entrega do
prêmio As Empresas
Mais Admiradas no
Brasil.
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Justiça decide pela exoneração
CASO NATÁLIA
Prefeito diz que

aguarda notificação
para seguir o
que determina o

despacho judicial

Patricia Moraes

Foipublicado ontem, nainternet, o despacho
da juíza Candida Brugnoli
determinando ao prefeito
Dieter Janssen (PP) que
exonere em 48 horas, a

contar da notificação, Na
tália Petry (PMDB) e Iva

na Cavalcanti do quadro
de servidoras. Natália terá

.'

LÚCIOSASSI

que ser afastada também
da função de secretária de RESULTADO Atual secretária de Desenvolvimento Social vai ter de sair do cargo e também deixar o serviço público
Assistência Social.

A decisão é resulta- sido exoneradas em 2012

do de ação civil pública pela ex-prefeita Cecília

ajuizada pelo Ministé- Konell. Natália por ter su
rio Público em função da postamente recebido por
reintegração das duas à 65 horas sem trabalhar

.

Prefeitura. Ambas haviam - quando estava lotada no

Museu Emílio da Silva e

Ivana por ter facilitado
a ausência dela sem jus
tificativas legais. Desde

então, a vereadora alega
perseguição política.

Mudança na lei
Lotes irregulares podem ter água e luz

Os moradores de lote
amentos irregulares que
construíram suas casas até
2011 em locais que não são
classificados como área de
risco pela Defesa Civil, não
estão em áreas de proteção
ambiental ou em loteamen- .

tos considerados clandes

tinos, terão energia elétrica
e rede de água e esgoto liga
dos. Isso se a proposta para
regulamentar a ligação dos

serviços básicos em locais
até então proibidos (pela Lei
Municipal nO 5.483/2009),
apresentada na manhã de
ontem pelo prefeito Dieter

Janssen, for aprovada em

plenário pelos vereadores de
Jaraguá do Sul.

O projeto será envia
do ainda esta semana para
apreciação dos parlamen
tares e propõe a revogação
da lei de 2009, que proíbe
a instalação dos serviços em
moradias construídas a par
tir de sua vigência, em qual
quer loteamento irregular,

. clandestino, área de risco ou
de proteção ambiental. "Alei
anterior causou efeitos co

laterais indesejáveis. Com a

novaproposta estamos flexi
bilizando o que já existe sem
dar margem para que os lo
teamentos irregulares cres

çam", defendeu o promotor
do Meio Ambiente, Alexan
dre Schmitt dos Santos, du
rante encontro na Prefeitu
ra. A Lei n? 5483 foi criada
com a finalidade impedir o
crescimento do município
semplanejamento, pormeio
dos loteamentos irregulares
e foi editada como medida
de prevenção após as catás
trofes ambientais de 2008.

Critérios
O novo projeto adota

rá como marco regulatório
. para a proibição ou libera

ção dos serviços as constru

ções que constam no levan
tamento aerofogramétrico
realizado a partir de 2011

pelo governo do Estado e

entregue ao prefeito Dieter
Janssen este ano. O procu
rador do município, Rapha

, el da Rocha Lopes, explica o

critério. "O levantamento é
o banco de dados mais atu
alizado que omunicípio pos
sui e um documento oficial.
Com isso, estamos regulari
zando construções erguidas
até dois anos após a vigência
da atual legislação".

Além do marco, as liga
ções serão permitidas me

diante outras três condicio
nantes: o imóvel não pode

. ser construído em área con
siderada de risco, de alto ris
co ou de exclusãoprevista no
PlanoMunicipal de Redução
de Risco da DefesaCivil; não
poderá estar em áreas de

preservação permanentes
(APPs) determinadas pelo
Código Ambiental; e não

poderá ser em loteamento

clandestino, considerados

aqueles cuja Prefeitura não

possui conhecimento.

No dia 16 de janeiro
deste ano, as acusadas
desistiram de ação judi
cial que moviam tentan

do reverter a decisão da

ex-prefeita e, no dia se-

guinte, pediram revisão
do processo administrati
vo na Prefeitura. O pedi
do foi acatado, uma nova

comissão foi formada e

decidiu pela reintegração

,das servidoras. Paraajuíza,
o procedimento foi ilegal
e político, pois feriu a Lei

Orgânica, que estipula
que somente a apresen
tação de novas provas
pode gerar a revisão. Na
denúncia, o promotor
Ricardo Viviani afirma

que a simples crença de

que a pena é inadequada
não tem potencial para
abertura de uma nova

comissão. No despacho,
Candida Brugnoli ainda
.manteve a ação civil pú
blica contra o prefeito e

as servidoras, mas arqui
vou denúncia contra os

integrantes da comissão
interna. Da decisão, ain
da cabe recurso.

Procurado, o prefeito
Dieter Janssen afirmou
que aguarda o despacho
para assinar a exoneração.
"Assim que for notificado,
farei o que a Justiça deter
mina", disse. Já Natália
não atendeu as ligações.

EDUARDOMONTECINO

PLURAL Promotor do Meio Ambiente auxiliou na formatação do novo projeto

Entenda o caso

O texto elaborado pelo
Executivo surgiu após o

vereador João Fiamoncini

(PT) apresentar, em junho
deste ano, o projeto de Lei

105/2013, autorizando a

ligação de água e luz em

imóveis incluídos na proi
bição prevista pela legis
lação vigente, que atrela à

disponibilização dos ser

viços, à apresentação do
alvará de construção emi
tido pela Prefeitura. Como
a proposta não apontava
critérios técnicos para a

instalação dos serviços,
o texto foi questionado.
pela promotoria do Meio
Ambiente. Diante da po-

lêmica, formou-se na

Prefeitura um grupo de
trabalho, composto pelo
prefeito, promotor, Pro
curadoria Geral, Secre
taria de Planejamento e

Defesa Civil,· além dos

parlamentares, para re

solver o impasse e formu
lar uma nova proposta.
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MaIS UIIl passo rumo a transparência
Cumprindo promessa de

campanha; o prefeito Die
ter Janssen (PP) anunciou que
nos próximos dias estará no

Portal da Transparência a lista
completa com nomes, cargos e

salários dos servidores, comis
sionados e efetivos da Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul, O traba
-filo de atualização do sistema
está sendo feito pelo setor de
informática com supervisão da
Secretaria da Fazenda e Admi

nistração. Ontem, a pesquisa
ainda estava incompleta, mas a
expectativa era de que ao ama-

nhecer de hoje qualquer pessoa
já pudesse fazer a consulta, pre
vista em lei e descumprida até

então, buscando por nome e

cargo. O salário de todos tam
bém estará disponível. Pelas

informações de ontem, a Pre
feitura de Jaraguá do. Sul conta
4.816 vagas criadas para cargos
efetivos, sendo que 3.116 estão

ocupadas. Já quanto aos comis
sionados, categoria a qual se

incluem os concursados que re
cebem algum tipo de gratifica
ção e as vagas políticas, são 664
postos criados e 422 ocupados.

É possível ainda comparar o

quadro de pessoal. Como a par
tir de julho de 2012 teve início
o processo de desligamento em
função das eleições, o mais cor
reto é. utilizar como base qual
quermês do primeiro semestre.
Emjaneiro do ano anterior, por
exemplo, o número de vagas
criadas para cargos efetivos era
4.191, as preenchidas, 2.697. Já
as vagas criadas para cargos em
comissão somavam 1.020 e as

preenchidas 487. Neste caso, a

diminuição dos cargos consi
derados políticos é de 13,5%. A

Emendas Fundam
Além dos R$ 3 milhões que de

vem ser liberados pelo governador
Raimundo Colombo, pelo menos

três deputados estaduais confirma
ram emendas para Jaraguá do Sul
através do Fundam. Carlos Chiodini
(PMDB) deve repassar R$ 450 mil,
Angela Albino (PCdoB) 250 mil e

Nilson Gonçalves (PSDB) 200 mil.
A cota individual é de R$ 3 milhões,

Agostinho deixa
a presidência

Agostinho Oliveira entregou a

presidência do PTB em Jaraguá do
Sul. Diz que em função de outras

atividades, não conseguia se dedicar
como gostaria à sigla. Nos bastidores,
comenta-se que este foi, na verdade, o
primeiro passo para uma saída defini
tiva de Agostinho do partido.

ISS dos bancos
Está na Procuradoria projeto da Se

cretaria deAdministração que promete
fazer com que o ISS (Imposto Sobre

Serviço) oriundo de operações financei
ras fique no município, A expectativa é
de que a arrecadação mensal passe de
R$ 150 mil para R$ 500 a R$ 600 mil
com adoção de medidas de fiscalização.

Pois é
Lideranças sindicais que repre

sentam os Centros de Formação de
Condutores querem a revogação da
Lei 12.271/2010, que prevê parte das
aulas de direção no período da noite.
Com apoio da deputada catarinense
Luci Choinacki (PT), alegam que
diante de crescentes índices de cri

minalidade, isso põe em risco a vida
dos instrutores e alunos.

Crise naAvicultura

informação da chefe de gabine-
-

-,

te, Fernanda Klitzke, porém, é
de que ao comparar as despe
sas com a folha de pagamento,
a economia gira em torno de

25%. Isso porque um maior
número de efetivos está sendo

aproveitado em cargos de con

fiança. A transparência no trato
da máquina pública é funda

mentaI, pois ajuda a combater

possíveis desvios. Mas isso só
acontece quando a população
decide colocar a cidadania em

prática, se tornado fiscal do

próprio dinheiro.
EM FOCO

A Prefeitura de Jaraguá do Sul inscreveu
50 loteamentos irregulares no Programa
Papel Passadó, do governo federal. Para

regularizar estas áreas, a reivindicação
financeira é de R$ 1,6 milhão. Quem
comanda o projeto é o Ministério das
Cidades. Os municípios selecionados
devem ser divulgados em 30 dias.

• • •

Aliás, a meta do escritório de

projetos da Prefeitura é ter um total
de R$ 300 milhões em diferentes
propostas, incluindo as já inscritas
e as que aguardam abertura de

seleção, atédezembro deste ano.T �aboratório. �_ I
A..1enZI�.;)

• • •

Se coligação ampla tem seus percalços,
também tem suas vantagens. Três
deputados federais estão sendo

fundamentais na busca por recursos
em Brasília. São eles, Espiridião
Amin, pelo PP, Mauro Marlani, pelo
PMDB, e Decio Lima, pelo PT.

Vereador Eugenio Juraszek (PP) recebeu apoio do deputado estadual Carlos
Chiodini, líder do PMDB, na defesa de novas alternativas para os avicultores da região.
A dupla apresentou ao secretário adjunto de Agricultura do Estado, Airton Spies,
um vídeo de três minutos que relata a triste situação do setor. Após o fechamento da
empresa Seara em Jaraguá do Sul, no ano de 2011, mais de 100 famílias ficaram sem

produção. O pior, mais da metade delas estão endividadas com
-

financiamentos, um prejuízo que ultrapassa R$ 12 milhões,
segundo estudo do Ipplan. A solicitação do deputado é para
que o governo faça uma intervenção junto ao Banco do Brasil
pedindo perdão da dívida ou um refinanciamento.

Histórias
contadas

Ligação de
água e luz

Na próxima terça-feira, a

Secretaria de Assistência Social

lança o livro 'Doze anos, Dú
zias deHistórias'. A publicação
relata experiências colhidas
através do Programa Medidas
Socioeducativas, que completa
12 anos de trabalhos desenvol
vidos com adolescentes que co
meteram infrações. Eles rece

beram assistência e prestaram
serviços à comunidade.

Vice-prefeito, Jaime Ne

gherbon (PMDB), participou
da apresentação ontem do pro
jeto de lei que deve ser subme
tido à Câmara e normatíza'no
vas regras para ligação de água
e luz. A proposta, segundo ele,
éum avanço, pois diferencia 10-

o teamentos em risco, clandesti
nos (onde a proibição continua
valendo) dos casos onde o pro
blema é apenas burocrático. .. o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6
.www.ocponline.com.br

. Fipes na Assembleia
Legislativa

Presidente daApevi, Leonir Zacarias de Sou
za, acompanhada de diretores, participa nes

ta quarta-feira em Florianópolis, de sessão na

Assembleia Legislativa para apresentar a Feira
Industrial de Produtos e Serviços (Fipe 2014),
das 14 às 16 horas. O evento que ocorre de 13 a

16 de maio, na Arena Jaraguá, pretende ser um

diferencial no segmento de feiras de negócios,
alternando com a Expo as oportunidades para
empreendedores de todos os portes. O perfil da
FIPES será técnico, mantendo a programação
multissetorial da Expo, que está consagrada e

tem nova edição programada para 2015.

<'Donini fala a lojistas
sobre inovação
o presidente do Conselho de Administração

daMarisol, empresário Vicente Donini é o convi- �

dado da reunião mensal da Câmara de Dirigentes
Lojistas hoje, no Clube Atlético Baependi. No en
contro, que ocorre às 12 horas, com a presença de
sócios patrimoniais e convidados, ele vai falar so
bre as tendências e impactos da inovação no va

rejo. ACDL também divulga no mesmo encontro
a chapa única que concorre à sucessão da direto
ria para o período 2014-2015 e discute questões
como o horário especial de natal.

Itaú com lucro histórico
O ltaú não tem do que reclamar. A instituição

financeira acaba de divulgar os resultados obtidos
no terceiro trimestre de 2013, que indicam omaior
lucrd da história dos bancos brasileiros, R$ 4 bi
lhões. O valor é 18% superior ao obtido em perío
do equivalente do ano passado. O resultado foi al
cançado apesar de o banco ter piorado um de seus
Índices de eficiência e de ter ganhado menos com
empréstimos, em comparação com o terceiro tri
mestre de 2013. A principal razão para o aumento
do lucro do ltaú foi a queda na inadimplência. Há
um ano, os atrasos de pagamentos superiores a 90
dias correspondiam a 5,1% do volume que o banco
deveria receber. Hoje, a proporção é de 3,9%.

Ronaldo Corrêa

Transporte de cargas
pede atenção

Pedro Lopes, presidente da Fede
ração das Empresas de Transpor

tes de Santa Catarina (Fetrancesc),
não esconde a frustração com o que
define como indiferença do gover
no em relação ao setor. No encontro
com empresários na segunda-feira,
a convite da Acijs e Apevi, lamentou
que o modal rodoviário não tenha

estímulos e, ao contrário, sofra com

ações de fiscalização e penalização
que já causam insolvência de muitas

empresas. Segundo ele, o transporte
rodoviário movimenta cerca de 70%
do PIB, mas se for considerada a atu

ação no transporte agrícola esta par
ticipação chega a 100% de tudo que
se produz no Brasil.

"Brasil não valoriza a cabotagem"
Lopes não se refere à legislação que

trata da jornada de caminhoneiros,
mas diz que ajudaria muito a flexibili
dade na ação do Ministério Público e a

melhor infraestrutura, para assegurar
o cumprimento de prazos nas entre

gas. E constata que ao contrário de

outros países, a integração de modais
ainda está longe de ser realidade. "Te
mos uma vasta extensão de costa que

.

não é aproveitada para o transporte
por cabotagem. E os projetos com fer
rovias estão distantes da realidade do
que o País precisa", resumiu.

BC indica crescimento menor
Em setembro foram criados 137.597 novos empregos formais em micro.

As instituições financeiras pesquisadas pelo Banco Central (BC) fizeram ajus
te na projeção para o crescimento da economia, em 2014. A estimativa para a

expansão do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, passou de 2,20% para 2,13%. Para este ano, a estimativa

permanece em 2,5%. A estimativa para a expansão da produção industrial
caiu de 1,84% para 1,80%, este ano) e de 2,50% para 2,39%, em 2014.

Previsões para a inflação
Instituições financeiras consultadas pelo Banco

Central (BC) reforçaram a expectativa de que a infla
ção, medida pelo ÍndiceNacional de Preços ao Consu
midor Amplo (IPCA), feche este ano em 5,83%. Para
2014, houve mudança na projeção, que passou de
5,94% para 5,92%. Os analistas também mantiveram
a projeção para a taxa bâsica de juros, a Selic, em 10%
ao ano, no final de 2013, e em 10,25% ao ano, no fim
de 2014. Atualmente, a Selic está em 9,5% ao ano.

í---

i
I
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íNDICE PERíODO
SElIC +9,-5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,08% 29.0UTUBRO.2013
CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA ·0,97% 29.0UTUBRO.2013
NASDAQ +0,31% 29.0UTUBRO.2013

AÇOES PETR4 19,70 ·0,96%
. VALE5 32,45 -0,61%

BVMF3 12,93 +0,78%

POUPANÇA 0,4828 30.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT ·0,23% US$108,250
OURO ·0,02%· US$ 1345,620

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1812 2,1819 +0,09%
DÓLAR TUR. 2,1500 2,2600 -1,74%
EURO 3,0015 . 3,0047 ·0,11%
LIBRA 3,5038 3,5079 -0,39%

Menos prazo para
abrir empresas

Governo federal tem assegu
rado que criará mecanismos para
a simplificação na abertura e fe
chamento de empre�as _

no País.
A ideia é oferecer a partir de 2014
facilidades mediante balcão único
e a criação de um portal na inter
net que permitirá realizar estes

processos em um período de 5
dias, em 95% dos casos. Até a pre
sidente Dilma já percebeu que a

abertura de empresas no Brasil
é uma "via sacra", emperrando o

desenvolvimento da economia.

Micros geram
•

mais empregos
Em setembro foram criados

137.597 novos empregos formais
em micro empresas - segundo
dados do Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados (CA
GED). O setor que apresentou
maior crescimento em termos de
criação de postos de trabalho no

.

mês de setembro foi o de Serviços
(53.683), seguido pelo da Cons

trução Civil (29.580), e da Indús
tria e de Transformação (18.160).
No decorrer do ano, o total de

empregos criados no setor foi de
867.041 (83,5% do total do país).

CASSI" 5
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Bárbara Elice mônimo de Silveira Júnior sobre
o tempo que morou em Guarami

rim, na década de 20.
Com a ausência recursos, cerca

de 30 adolescentes ficaram sem as

aulas de cinema, mas os profes
sores Ayrton e Miria reduziram o

projeto para dar continuidade nos

fins de semana, voluntariamente.
Seis estudantes agora fazem parte
da equipe de produção e operam a

iluminação, câmera e claquete.As
sim nasceu o projeto de "Sac", um
curta-metragem sem orçamento,
mas com o empenho de uma equi
pe de guaramirenses. "Foi um pro

jeto importante para dar acesso a

essa arte. Não é só ter que sair da
cidade e pagar caro para entrar no

cinema. Existem outras fontes",
diz a produtora Miria.

Oprojeto Cinema Guara procura
figurantes para o curta-metra

gem "Sac". A produção é indepen
dente e está na etapa de filmagem.
Há 20 vagas para homens emulhe

res, preferencialmente entre 16 e 30
anos. Não é necessário ter experi
ência e a participação é voluntária.
A previsão de lançamento do filme
é para o final de novembro, em ses

sões abertas à comunidade.
O roteiro e direção são de Ayr

ton Brandão, com produção de Mi
ria Fardoski. O enredo narra a his
tória de Aline (Camila Kananda), a
funcionária de uma central de aten
dimento que recebe a ligação de um
estranho homem (Carlos Brandão).
No primeiro momento a conversa

parece um trote, mas Aline percebe
que aquele homem está prestes a Reflexão
cometer uma loucura e tenta con- Para Ayrton, diretor estreante

trolá-lo. A "grande virada do curta", e ator por formação, a produção
como diz o diretor, acontece na se- artistica em Guaramirim ainda é

quência para surpreender o espec- desvalorizada. Portanto, é difícil

tador. Conforme Ayrton, este seria conseguir patrocínio para projetos
o primeiro curta-metragem produ- e a adesão do público. "Nossa re

zido por profissionais na cidade. gião émuito industrial, então todos
A filmagem abrange cenas ex- pensam que cinema não dá dinhei

ternas - captadas na rodovia da roo Mas vejo que é pelo desconheci

região e na Estrada Blumenau, em mento do setor", comenta.
Joinville - e as internas, que serão A falta de um sistema e fundo

captadas na biblioteca de Guarami- municipal de cultura também são

rim no dia 9 de novembro. "São ce- entraves para a captação de patro
nas curtas e a nossa intenção é en- cínio, Atualmente, o caminho é re

volver os alunos do projeto Sacci e a correr a editais estaduais e federais. .

comunidade. Queremos chegar ao Quando o Sacci foi lançado, foram
final e mostrar que mesmo sem re- arrecadados R$ 30 mil pelo edital

cursos a gente pode fazer cinema", da Petrobrás e investidos na com

comenta Ayrton. Os interessados pra de equipamentos como câmera
em atuar como figurantes podem e luz, utilizados em "Sac".

entrar em contato pelo cinemasac- Na opinião do diretor, é impor-
ci@gmail.com. tante fomentar a produção de ci-

. O projeto Socializando Arte ' nema para despertar reflexões na

Criando Cidadania (Sacci), que população. "Estamos tão alienados
era promovido pela Secretaria de ao cotidiano. A visão que eu tenho

Desenvolvimento Social e Habi- não é a mesma que a tua e através

tação, foi interrompido pelo corte do cinema a gente consegue 'perce
de gastos da prefeitura de Guara- ber isso. A nossa intençãoé mos

mirim. O Sacci havia desenvolvido trar isso e também que as pessoas

dois roteiros: "A Reportagem" e se tornem críticas. Porque nem

"Memórias de um Menino Pobre"; sempre o cinema é a verdade ex

este, uma adaptação do livro ho- pressa", afirmaAyrton.

Ciranda Literária homenageia Vinicius de Moraes
.
A lQa edição de 2013 da "Ciranda Literária,

Livros e Café" homenageia Vinicius de Mora

es - que completaria 100 anos no último 19 de
outubro. O evento acontece hoje, às 19h30, na
Biblioteca Pública Rui Barbosa. Nesta sessão,

participam os ganhadores do 22° Concurso de

Declamação de Jaraguá do Sul e também a pri
meira "Ciranda Cirandinha". As atividades para

.

as crianças serão monitoradas por estudantes de

pedagogia. Informações: 2106-8720.

oCORREIODOPOVO

ARTE Mesmo com poucas condições financeiras,
equipe produz curta-metragem em Guaramirim

LUCIOSASSI

A equipe do
diretor Ayrton

Brandão
utiliza os

equipamentos
cedidos pelo
projeto Sacci

Sesc selecíona.artístas para exposigão
guá do ....•.•.

á com f
..•...

ões abe
..

ra o proj�t('}Me ria êidâfil.e.
O objetivo é ·fomentar a prOdução local de artes visuais, abrindo o espaço da galeria
de arte do Sêsc para uma exposição com os artistas selecionados. Os interessados

.

devem enviar o nome eo�pleto, telefone e idade para os e-mails paulo.7363@se$c
",,,."'.•.••,,$,c"'.com.br p�lucasb@s�c;:sc.com.br.. O Sese retorpa.rá para ag�ndaF. a. entr�Yista

com o curador do projeto,Á exposição acontecerá de:19 de noveml;iro a 10 dejanei-
roo Informações pelo telefone 3275-7800.

.
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A cademia é O local onde pessoas que
fisão adultas e normais ou que pensam
que são adultas e normais ou que possuem
alguma probabilidade de serem adultas
e normais frequentam para praticarem
atividades físicas, às vezes mentais, com
o objetivo de ficarem saudáveis, saradas,
gostosas, bonitas, enfim, daquele jeito que
todomundo ,sabe. Muito bem, depois de um
ano sem fazer atividade física resolvi voltar a

frequentar uma academia tentando esquecer
• os motivos que fizeram me afastar delas.

Departamento de Pesos Pesados / Ou não
- Estava na primeira série de repetições
para os braços com a barra, deitada,
quando aquela bunda passou pormim.
Acompanhava grandes e sobressalentes

peitos empinados, coxas de He-Man e

cabelos de She-Ra com franjinha. E toda a

parafernália em alta definição. Respirando

e descansando,
respirando e

descansando.
Mesnio de ponta
cabeça vi que a

bunda causou

grande alvoroço
entre machos
alfas e betas. Uns

trepavam em

barras, outros
tiravam a camisa,
outros pediam a

Santo Expedito
que conseguissem
levantar os 100 kg
para impressionar

a bunda. Última série, agora com peso, diz
o professor ao mesmo tempo em que me
abandona para dar assistência à bunda. Não
fosse por um macho solidário tão magricelo
quanto eu teria sido estrangulada pela barra
ao não conseguir levantá-la. A exemplo de
outras fêmeas desanimadas e desbundadas
decidi encerrar o treino.A bunda reinava
absoluta com os enormes fones de ouvido de
cor rosa pink fazendo agachamento com os

cabelos soltos até a cintura.
Cantinho do suor empapado / Ou não -

parti para os abdominais acalentando o

sonho de ter uma barriga com "gominhos"
com pequenas séries, 3 de 20 para ser mais
exata. Outras fêmeas e machos ali tinham
a mesma ilusão. Puxei o colchonete que
me parecia mais confortável. Um filete de

água ou suor, ou os dois juntos, escorreu.

"

Clique animal

ADOTE! Nina (clarinha) e Rex (brancol
preto) são filhotes com aproximadamente
45 dias, vacinados, mães de porte médio,
estão a espera de um lar. Informações
com Fernanda Junkes 3370-0786

Baahe & Tosa
47 3��S 1887
danllireci\t@ibéSt.com.br

rd'll'. I[,[)(I I :t

Abunda
Peguei outro, igual. Outro, igual. Com um

misto de culpa, vergonha e nojo desisti
dos abdominais e do sonho do abdômen

perfeito para não ter que me esfregar no
Suor alheio. Respirando e descansando,
respirando e descansando.

Departamento de Corridas Malucas

/ Ou não - todas as esteiras estavam

ocupadas. Zanzei à toa para lá e para cá,
fiz alongamento nas barras. O som alto
me ensurdecia. A bunda desceu rebolativa
com a polpa à deriva para quem quisesse
ver, quem sabe até pegar. Um corredor

ensopado de suor foi diminuindo a

velocidade, se enxugou numa delicada
toalhinha branca e abandonou a esteira.

Disfarçado, partiu seguindo a fêmea
da bunda. Respirando e descansando,
respirando e descansando. Corri para a

esteira e assim que apoiei as mãos senti algo
gosmento na pele. Apavorada, por segundos
pensei estar tocando num sêmen decorrente
de gozo manual ou braçal do corredor por
causa da bunda, mas era uma substância
muito mais grudenta e doce. Para não

perder a vez caminhei com as mãos
melecadas dividindo a concentração entre
os 5.2 de velocidade da esteira e a leitura da

legenda do fantástico roteiro de Malhação.
No picadeiro do circo das vaidades
observava o suprassumo do narcisismo
dividido em aparelhos, espelhos e

treinos. Esse é o horário de pico, alguém
me informou. Você tem que praticar
alguma atividade física, outro alguém me

repreendeu.

SOCORRO! Mais um caso de
abandono de um focinho querido que
ficou chorando muito, faminto e com
sede depois que foi ABANDONADO
por seus "DONOS". A vizinha contou

. que todos se mudaram e o deixaram
sozinho na casa. O proprietário da
residência informou que se o mesmo

permanecer na porta da casa até

quinta-feira dia 31, irá dar fim no

cachorro.Voluntária do Focinhos
Carentes arrumou uma caminha para
ele na porta da casa e ração, porém
precisa urgente de um lar definitivo ou

temporário para não acontecer o pior.
Vamos ajudar? Mais informações com
Fernanda Junkes no 3370-0786
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Almir C. Santos
Amanda Lopes
Ana C. Kleimkowski

A�gelica C. Radunz

Antonio A. Theodoro

Arildo Marquardt
Augusto Gabriel Santin

Braian L. Correa

Breno castro witarfa

Débora L. Hornburg
Debora L. Horubui

Eduarda A. de Souza

Eliane dos Santos
Elvira S. Baumgaertel
Everton da Silva

Francisco Ederson Rodrigues Jr
Gilberto Dalri
Gilo Mathes
Guilherme Gabriel Felipe
Herbert Schulze
Jane C. S. Schuster
Jean Glatz
João B. Pelens,

Jordani Burci

Jorge da Silva
Lenice B. Kretzchmer

Lucas D. Kath

Lucia P. Pereira

Maiara Tank
Marcelo H.

Márcio R. Vitkoski

Maria A. da Silva
Neide Rodrigues de Souza

Nilton S. Cardoso
Patricia R. Wutke

paulo fernandes
Reinilda Mathias
Renilda Zastrow
Rolf Muller

Sergio Paulo Alves
Sidnei R. Lennert
Silvio Klitzberger
Sonia Regina Postai
Taíse Ruan
Tamara C. Nagel

Curiosidade
30 de outubro...

... é o 3030 dia do
ano. Dia da Decoração.
Dia do Balconista. Dia.
do Comerciário. Dia-do

. Fisiculturista. Dia do

Ginecologista.
Fonte:WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Muitas histórias loucas giram em torno da gravidez. São tantos contos e

lendas que a mamãefica sem saber no que acreditar.Atéporque às vezes as

informações são verdadeiras.Mas têm tantas outras que sãomentirosas e que

passam de geraçãopara geração sem saber onde tudo epor que começou.

o sexo pode prejudicar o bebê?
O sexo só será proibido se o médico encontrar alguma alteração com a

gestação. Não machuca o bebê, já que está envolvido pela placenta. E além de

aumentar o fluxo sanguíneo na área da bacia aumentando a oxigenação fetal,
as endorfinas produzidas no orgasmo trazem a sensação de bem-estar no bebê.

Ficar em jejum para diminuir o enjoo?
Isso não é verdade! Pelo contrário, a mulher deve comer mais vezes e em

menos quantidade se quiser diminuir a sensação de enjoo.

Se a grávida soprar a nuca dó marido quando este está dormindo,
passa os enjoos para ele?

Oi? Enjoos são causados pelos inúmeros hormônios que a mulher têm no seu

organismo durante a gravidez e isso não melhora apenas com um sopro na

nuca do marido.

Amulher deve comer por dois?
Mais um engano. Amulher deve aumentar somente 300 calorias por dia para

que tenha uma gravidez saudável sem um grande aumento de peso.

Barriga redonda indica menina e pontudamenino?
Essa já ouvi muito. A forma da barriga não tem relação com o sexo do bebê. A

barriga se desenvolve dependendo da conformação física da mamãe.

Exercícios físicos durante a gravidez fazem mal?

Depende. Não podemos realizar as mesmas atividades físicas de antes da
gravidez, mas exercícios supervisionados por um profissional especializado - e

com autorização do obstetra - são mais do que recomendados. Hidroginástica
e caminhada são exercícios de baixo impacto que podem ser realizados.

Se a grávida temmuita azia, é porque o bebê vai ser cabeludo?
Não, né? O que vai definir se seu filho vai ser ou não cabeludo não é a azia e

. , . .

'

SIm, a genética. A azia aparece porque o útero pressiona o estômago, causando
um refluxo.

Se os desejos da grávida não forem satisfeitos o bebê pode nascer
com algum sinal?

Desculpem mamães, mas se não comerem ajaca que seu bebê deseja, ele não
vai nascer nem com cara, nem com algum sinal lembrando a fruta. Mas os

desejos são verdadeiros, originados normalmente devido a necessidades do
organismo da grávida, como falta de alguma vitamina. Mas nada de fazer o

marido sair correndo de madrugada para satisfazê-lo.

CARRINHOS DE BEBÊ,
QUAL É O MELHOR?

Uma das dúvidas mais comuns dos pais é que tipo de carrinho comprar.

Existem quatro modelos no mercado: o tradicional, o de passeio (ou guarda
chuva), o de três rodas (ou cooper) e o carrinho duplo (de gêmeos).

• Tradicional: costuma ser a primeira escolha da

família, pois são maiores, mais resistentes e podem
ser aproveitados por mais tempo, até os três anos.

Hoje, a maioria é vendido no formato kit, com o

bebê conforto, que serve como cadeirinha para o

carro, e o moisés. Esse kit é conhecido como Travel

System ou 3 em 1.

. Passeio ou guarda-chuva: é um modelo

compacto, por isso, mais fácil de carregar para
todos os lados. É recomendado para bebês

que já conseguem se sentar, geralmente a

partir dos seis meses. Para passeios muito
longos, podem ser pouco aconchegantes,
-<, principalmente na hora do soninho.

. Três rodas ou cooper: como o

próprio nome já diz, foi pensado para os

pais que querem praticar exercícios com
o bebê. É recomendado a partir de seis

meses até os quatro anos, sendo 20 quilos,
o peso máximo que suporta carregar. As
rodas são maiores do que as do carrinho
tradicional, por isso, ganha v�locidade
facilmente e é simples de conduzir. A
maioria.dos modelos também tem opção
de acoplar bebê conforto e moisés.

. Carrinho duplo: para carregar dois.
Principalmente gêmeos. Existem opções com

cadeiras paralelas ou com
uma atrás da outra (em
formato de trenzinho).
Na hora de escolher, não
se esqueça de verificar a'

, largura das portas de casa

e o tamanho do porta
malas. Recomendado

desde recém-nascidos até

os quatro anos de idade.

Na praia com aPintadinha
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CORRBA

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super quarta-feira, dia 30 de ou
tubro de 2013. Dia do Comerciá
rio! Amanhã fechamos o mês de
outubro. O tempo está voando. E
é neste sentido, cheio de gás e alto
astral, que começamos a coluna,
que será lida por mais de.go mil
pessoas, fora os virtuais. Antes,
claro, uma frase para você refletir:
"Por favor, não tenha inveja de
mim. Não sou rico, a saúde não é

aquelas coisas e não sou bonito"!
Combinado?!

)_

Dica

I�)
J

.

j
I

I
1
1
\

I
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No dia 8 de novembro, às 20
horas, a banda Over Drive-ln

retorna ao palco do Centro Cul
tural da Scar - Sociedade Cul
tura Artística de Jaraguá do Sul
- para mais uma edição da série
de concertos musicais que fize
ram sucesso no cinema. Agende!

Fofocódromo
Pelo meu iPhone super pop,.

fiquei sabendo que em 2014 a

atriz e cantora americana, Jen
nifer Lopes, poderá aterrissar
em Jaraguá do Sul. Dizem que
estaria sendo contratada para
animar a festa de aniversário de
uma grande empresa da cidade.
Qual? Não conto nem sob tortu
ra. Volto ao assunto. Melhor que
isso, só tomando um espumante
bem gelado daVillaggio Grando.

Cerveja Colônia Alcatra bovina cl
ex cf 12 350ml maminha si osso

FOTOS DIVULGAÇÃO

��@'M'oa
: f�
:Ginástica é moda
'Av. Mal. Deodoro da Fonseca

�!�.: _centro : Jar�g�é do ��!_

DESTAQUE O
f

médico Vicente

Caropreso, o prefeito
Dieter Janssen e o

empresárioWalter
Janssen Neto, o Teco,
na Feijoada do Moa

Pensando bem
Se você quer que seu filho saiba o valor das coisas e não o pre

ço, então, não o eduque para ser rico. Eduque para ser feliz.

PRESENÇA O empresário Nivan Correia, o caps
da rede de concessionárias Kia-, em Santa Catarina,
Alexandre .Fin,ardi e o empresárle Bqris Padilha

Moa Gonçalves

,

,

(47) 3276-1414

Agradecimentos
Comecei ontem e devo terminar de agradecer o

apoio à Feijoada do Moa só no final de ano. Hoje o meu

carinho especial vai para Zeca Rausis, do Automóveis
Jaraguá, Sandro Wille, Moinho Jaraguá, Nicácio Gon

çalves, Contabilidade Gonçalves, Pablo Enke, Premier,
Daniela Brecht, Pet Amizade, Amauri Jacobi e Alberto
Correia, da Dipil. Valeu mesmo!

Gata destaque Chico Piermann
Aquela gata que vestia uma

calça com as cores da bandei
ra americana arrasou corações
nos corredores da 13a Feijoada
do Moa. Dizem que o primei
ro nome da morena é Carina.

Quem será?

Chico Piermann, uma figu
ra que deixou saudades na noite

jaraguense e que este colunista

sempre lembra com carinho, é
o grande aniversariante de hoje.
Parabéns, meu brother. Que Deus
te abençoe sempre.

CIRCULANDO Caca e Joelma
Fusão Zimmermann, em
recente coquetel promovido
pela Denan Decorações com a.
presença de vários arquitetos
renomados de Jaraguá do Sul

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

NAS RODAS

Anderson Hilgemberg anda
mostrando a sua nova fase:
Tigrinho, o famoso piloto do

StarBoys, deu rasante na

Feijoada do Moa bombada
e de namorada nova e super

bonita. Abalou!
.. ., ..

Depois de diazinhos em

Santiago, no Chile, Helio
Micheluchi está de volta
com asua agenda.

.. .. .

O gente boa, Gilo Mathes, que
também estava animadíssimo

na Feijoada do Moa, é o

aniversariante mais festejado de

hoje. Um super hiper parabéns!

-

3370-3242·

PASSARELA Luma Serafim, na passarela da
Feijoada do Moa, desfilando Camisaria Elô

VARIED_AIJES

SternEventos
Os comandantes da Stern

Eventos, lvanio Dalton Laube e

Jordana Salomon Laube, são des
taque do OCP Empreender desta
edição.Vale a pena conferir o tra
balho dessa equipe que é referên
cia na área de cerimoniais.

Fotos

Feijoada
doMoa

Acesse o siteMoa Gonçal
ves e confira todas as fotos
da 13a Feijoada do Moa.
._.,.-

TE CONTEI
.. Wanderlei Spézia e

sua estonteante Aline
continuam vivendo um

romance sempre em alta,
em eterno clima de lave

puro. Sábado marcaram

presença na Feijoada
do Moa. Beleza, amigos,
continuem assim.

.. E aquela "Loira

botequeira? Minha nossa!
Como diz o ditado: Yo no

creo en Ias brujas, pero
que Ias hay, Ias hay.

• Na quinta-feira rola, na
Choupana Schroeder, o
tradicional Encontro dos
Bicicleteiros, com a Noite
dos Pastéis. O evento

começa às 19h30.

.. Amanhã tem happy
hour na Confeitaria Bela
Catarina.

*' Feliz Dia do Balconista .

.. Crie tempo para as

pessoas importantes na

sua vida.

Com essa, fui!
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Tirinhas PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Lógica masculina
Em um julgamento de divórcio, o casal briga pela guarda do único filho.
A mãe, muito emocionada, tenta se defender:
- Excelentíssimo Juiz... Esta criança foi gerada dentro de mim ... Ela
saiu do meu ventre, portanto eu mereço ficar com ela!
O juiz passa a palavra para o marido, que resolve usar o seu lado lógico:
- Senhor Juiz, me responda uma pergunta: quando eu coloco uma -,

moeda em uma máquina de refrigerantes, a latinha que sai é minha ou
da máquina?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Tempo e o Vento - Drama - Nacional - 127 min - Censura: 14 anos - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30

ARCOPLEX2
• Elysium - Fição - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - 19:00, 21 :1 °
• TáChovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 15:00, 17:00
ARCOPLEX3
• É o Fim - Comédia - Legendado - 107 min - Censura: 14 anos- 19:10, 21 :20
• Serra Pelada - Drama - Nacional - 120 min - Censura: 14 anos - 14:20, 16:40

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Gravidade - 19:30,,21 :40 - 3D . LEG - Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2·13:30,15:30, 17:30'- 3D - DUB . Animação
• Meu Passado me Condena - 13:20, 15:20, 17:45, 19:50, 22:00 - NAC . Comédia
• Mato Sem Cachorro- 16:30, 19:00 . NAC - Comédia
• Serra Pelada - 14:20, 21 :30 - NAC . Drama
• O Conselheiro do Crime - 14:00, 16:45, 19:15, 21 :50 - LEG - Suspense
• Dragon Ball z - A Batalha Dos Deuses- 18:45 . DUB - Animação
• Os Suspeitos - 15:45, 20:45 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:45 - DUB· Animação
• Gravidade- 14:10, 16:10 - 3D . LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação -18:10,20:10,22:10· 3D· DUB - Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto- 21:10 . NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 14:20, 16:50, 19:00 - 3D DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 16:30, 21 :30 . NAC - Comédia

'§erra Pelada - 14:00, 19:15 - NAC· Drama
• Meu Passado me Condena - 13:30, 15:30, 17:40, 19:50,22:00 - NAC - Comédia

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: Epago e Tempo Agora

Sol e tardes de
temperatura
elevada em se

Presença de sol em se, com
algumas nuvens na Grande
Florianópolis, Vale do Itajaí
e Litoral Norte. Temperatura
elevada durante o dia,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
" �

Ensolarado
AMANHÃ

�MíN: 20°C
MÁX: 24°C

Parcialmente
Nublado

�,

SEXTA
Institvel

MíN: 22°C
MÁX: 25°C

Nublado

�-
.. � .l'J

��J ' Chuvoso

SÁBADO
MíN: 24°C
MÁX: 32°C Trovoada

LUAS
, • NOVA 4/10

.CRESCENTE 11/10

CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

2HORIZONTAIS
1. Recipiente, geralmente térmico, para transporte de

comida
2. Abreviatura inglesa de Nações Unidas / As letras

entre o L do P/Mover-se de um lugar a outro com

as próprias pernas ou com um meio de transporte
3. Uma bebida que é ingrediente de muitos'aperitivos /

Corpúsculo mínimo
4. Metido num corpo líquido / Ponto de Venda
5. As peças que reforçam a roda da bicicleta / Ge-

nerosa

6. Reduzir um material a placas
7. Conserto no calçado
8. Um desportista como Maria Sharapova
9. Cada uma das peças através da qual se imprime

movimento em uma bicicleta / O número um, em

inglês
10. A despeito de / Abreviatura de conta corrente
11. (Pop,) Solteirona / Que não contém nada
12. Abreviatura de ídem / O terceiro governador-geral 10

do Brasil de Sá (1500-1572) / Sigla de uma entida- 11
de que acolhe alcoó,licos na tentativa de recuperá-
-los

13. Compreende sofás, camas etc,

VERTICAIS
1. Soltar (o bovino) a sua voz I O calçado do jogador

de hóquei no gelo
2. O paciente do veterinário / Morno
3. Em hipismo, galope apressado
4. As iniciais da cantora e compositora Monte, de "Ba

rulhinho Bom" / Mulheres nascidas no Estado eu

ropeu éuja capital é Bucareste / A nota entre ré e fá
5. Incapaz de converter as substâncias nutritivas em

partes integrantes do organismo vivo
6. No futebol, chute ou toque fraco e curto dado na

bola com o lado do pé / Eu e vocês / Arbusto de
cujo caule se obtém uma fibra vegetal usada na

confecção cordas
7. Indivfduo de uma raça que muito sofreu no Brasil

escravocrata
8. Grande valor que se atribui a algo
9. Composição lírica ligeira e mais ou menos popular
/ Ter aceitação,

'
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•

•
II
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• II
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• •
II
•

II
• •

•
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Revista Você SA Semmedode errar

Pressionadas pela crise internacional e pelos fracos resultados da economia brasileira, diversas empresas vêm anun

ciando cortes ou reestrqturações. Nos últimos meses, funcio
nários de grandes ;Olptesas! como IBM, TAM, Itaú, Santarrg�r;
passaram por demissq�$,e*periência que pode desestn.lfUtâr

..

todos os planos fipanc�iF(')s de uma fanulia.
.

.•
Gastos mensais pJ:'Elcisam ser revistos e planos decur

sos, viagens, troca de carro, aquisição ou quitação ele um
imóvel são deixados em segundo plano. "Poucos pmfi§;sio
nais pensam na pos�ibiiidade da demissão ou faze�.a-e,
servas financeiras pat'i:l0 caso de isso acontecer':

.'

o educador finan'
>

auro Calíl, fundador d
mia do Dinheiro Paulo,

M� ámais Prátieaslle {jernÍ
Minarelli, divuiga

bro, mostra que o nais deveriam considel'étt
maior atenção o risço,deum:a demissão, Os núm:erosil1()s�
tram que a rotatividadeso está aumentando.

Um dos sinais dissa.porexemplo, é o aumento dapi1('JWí'
ção de executivos u

•

amargaram mais de um cot1El.'<'l1Ol
2010, eles eram 4:Q12, 52% deles já esta:

Foi por ter um grande controle financeiro que a

advogada Eiisabeth Eusébio de Moraes, de 33 anos,
de São Paulo, consegaín manter-se serena após Um

inesperado de�lig�mento da empresa de sider�rgi�'
em que trabalhavalíi:lvia cinco anos como advogada
sêníor "Na prim mana foi terrível. Eu ficavame
perguntando o que ínha feito de errado': lembra.
Mas como tinha reservas suficientes para cobrir suas
despesas por umaho, Elisabeth teve tranquilidade
para realizar cursos-que lhe' devolveram a autocon

fiança. Após quatr()imeses de busca, a advogada. for
contratada pela tiqpl1esa da área química, COn:lP

.

consultor�ju
'

'cios no Brasil e na �
.

rica Latina. I�

desemprego co aSJtuâção temporária':diz,
Para.Daniel Cutihar sócio-diretor da E�ec, co�..

sultoría de desenvQMmento, por maior que. seje). a
ansiedade nessa fa$�, não se deve aceitar cargos sem
relação cóm seu prq1etQ:.de carreira ou com remune

ração inferior. IssQPorq�a tendência é que ape
continue busca posição, compromete

ção.

c
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Características
imaturas são motivos

para o não crescímento
profissional

A imaturidade talvez seja um dos tãnea e alegre. Porém, contava com

maiores motivos que atrapalham o um domínio de sua inteligência emo

desenvolvimento de um profissional. cional, que em nenhum momento

Esse tipo de comportamento prejudi- senti sua insegurança ou destempero
ca o clima organizacional, o relacio- com qualquer fato que fosse. Mesmo
namento com colegas e superiores, que alguma situação não a agradas
a produtividade e, também, a vida se, ela continha seus sentimentos e

pessoal. Porém, como em muitas si- agia racionalmente.
tuações, é possível observar os com- Quem tem essa capacidade de au
portamentos e fazer com que eles toconhecimento emocional, consegue
sejam superados, basta que a pessoa identificar suas reações e também as

reconheça sua personalidade e tenha dos outros, bem como saber traba

vontade de mudar. lhar cada uma delas em diferentes
Lembro-me de quando fui trans- situações. O profissional emocional

ferido para o setor de recrutamento, mente inteligente tem condições de

há algumas décadas atrás, em que incentivar a si próprio e de seguir
conheci Miranda. Sua personalidade em frente mesmo diante de decep
foi memorável na minha vida. Uma ções. O que não acontecia com Mi

mulher sempre radiante. Sua juven- ronda, que quando algo dava errado
tude se escondia perante sua res- não conseguia conter as emoções e

ponsabilidade. Apesar disso, conta- se manter firme diante da situação.
va também com uma personalidade No mundo corporativo, a imaturida
explosiva, ela dificilmente pensava de é tratada como um defeito, e não
antes de responder quando se sentia somente pelas atitudes impensadas,
incomodada com algo. mas pelo vocabulário, modo de vestir

Era o tipo de pessoa que não acei- e também pelas reações comporta
tava que lhe dessem ordens, até mes- mentais aos acontecimentos do dia

mo em suas relações não profissio- a-dia organizacional.
nais. Bastava decidir um restaurante Se você é imaturo, ou possui qual
que não gostasse para que ela fizesse" quer outrogap, e sente que isso esteja
o famoso "bico': Entretanto, em con- impedindo seu crescimento profis
junto com sua personalidade imatu- sional, é possível procurar os méto
ra, somam-se características pouco dos tradicionais de coaching, ácon
encontradas na maioria das pessoas. selhamento de carreira ou mesmo

Miranda era entusiasmada e vi- definir um mentor. Escolher alguém
brante, tanto com o trabalho quanto que você tenha uma admiração pro
com a vida. Talvez por não levar tão fissionat e, além de tudo, que tenha

a sério suas obrigações, não carre- características que você também

gava preocupações ou desespero gostaria de ter.

em seu dia-a-dia. Mas sua falta de Um mentor seria um executivo
_
maturidade acabava apagando suas que adquiriu "senioridade" lideran-
melhores qualidades. ça e reconhecimento profissional e

A imaturidade afeta o ajustamen- que, como uma espécie de padrinho
to do indivíduo a seu meio, porque ele ou tutor, "adota" um colaborador,
nunca está disposto a sacrificar seus servindo-lhe de orientador na carrei

interesses em benefício dos outros ra. Nessa função, ele indica o melhor.
e tampouco consegue realizações a caminho, conduz melhores escolhas

longo prazo, a ponto de seu egoísmo e ajusta seus comportamentos para -

levá-lo a ser rejeitado pelo grupo. multiplicar as chances de sucesso.
-

Foi o que aconteceu com Miranda. Procure alguém que possa aju
Os colegas acabaram não sabendo da-lo em sua carreira e que lhe faça
lidar com seu humor birrento e qe- refletir sobre suas ações tomadas e .

nioso e começaram a evitar maiores que lhe proporcione uma nova visão

aproximações. profissional. Nesta terça-feira, falarei
Na mesma empresa, conheci Ta- mais sobre imaturidade profissional

tiana, uma pessoa que possuía todas' e sobre como fazemos para que isso

as qualidades de Miranda, era espon- não prejudique nossos anseios. Até lá!

\

j
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Dedicados à solidariedade

FONTE

Canal RH, por Julio Caldeira

o empresário e bibliófilo

José Mindlin (1914-2010) foi
nome tão respeitado nomundo
empresarial - por ter fundado
a fabricante de autopeças Me

tal Leve - quanto nas rodas in

telectuais, graças à sua paixão
pelos livros. Nessa sua segunda
atividade - paralela, mas nunca
secundária -, Mindlin mostrou

como é importante que cada

membro da sociedade não se

contente apenas em ser bom
no que faz, mas também se pre

ocupe em deixar um legado. No
caso dele, uma biblioteca com

cerca de 40 mil volumes, doa
da à Universidade de São Paulo.

Outro exemplo é o do diplomata
Fausto Godoy; que cedeu - em

comodato, por 50 anos - um

acervo de quase 2mil peças para
o Museu de Arte de São Paulo

(MASP). A coleção de arte asiá
tica foi iniciada em 1983, quan
do Godoy assumiu um posto na

embaixada do Brasil em Nova

Déli, na Índia. Outros optam
por deixar obras anônimas, mas
nem por isso menos valiosas,
como o presidente da empresa
de treinamento FranklinCovey
Brasil, Paulo Kretly; que deixou

Tudo faz diferença
Um desses profissionais é o

gestor de Facilities da Compa
nhia de Saneamento Básico do

Estado de São Paulo (Sabesp),
Robson Monteiro Dias. O exe

cutivo divide seu tempo entre

coordenar equipes que chegam
a 400 profissionais e as consul
torias e palestras gratuitas que
dá em organizações do terceiro
setor. "Eu uso aminha expertise
no que diz respeito ao conheci

mento de gestão'; explica Dias.

"Indicadores, desenvolvimento
de processos, mapeamentos. É
um trabalho de profissionaliza-

A força do exemplo
Outro expert em adminis

trar o tempo entre a pesada ro
tina do mundo dos negócios e o

trabalho voluntário é o diretor

executivo do Instituto Cyrela, Is
rael Aron Zilberman. O executi

vo participa de nadamenos que
oito conselhos consultivos de

organizações sociais - incluindo
o do IGesc, do qual é presidente
- sem ganharum tostão por isso.

'�qui no Cyrela é onde eu ganho
o dinheiro'; afirma Zilberman,

sua atividade profissional para
se dedicar ao voluntariado na

África, onde coordena trabalhos
. de reconstrução de vilas em pa
íses arrasados por guerras civis,
como Moçambique e Angola.

Não são apenas casosmidi

áticos, como os citados acima,
que traduzem a presença dos

executivos no terceiro setor.

Sem alarde, profissionais bem
sucedidos em suas carreiras

arranjam tempo para colocar
suas expertises a serviço de

causas sociais. "São pessoas

que percebem que podem
usar a experiência e o conhe

cimento delas como uma con

tribuição efetiva para cons

truir uma sociedade melhor';
analisa Alfredo dos Santos

Junior, diretor executivo do

ção dessas organizações:' Onde
ele arruma tempo? Geralmente
na hora do almoço e no final

da noite, horários que ele apro
veita para ler documentos e

processos das instituições que
auxilia. "Fica difícil organizar a
agenda. Mas eu tenho um amigo
que costuma dizer que, se você

quer alguma coisa bem feita, é
melhor passar para uma pessoa
ocupada [risos] '; argumenta.
O voluntário enfatiza que o

motor que impulsiona seu

lado voluntário é a vontade de

que as coisas aconteçam. "Se a

revelando também que, quan
do foi contratado, deixou claro

que tinha uma intensa atividade
voluntária e que não pretendia
abrirmão dela. "Eles concordam

integralmente. Tantó que tenho
muita flexibilidade de horários:'
'O executivo tornou-se voluntá
rio em 2002 e brinca chamando

essa atuação de "cachaça'; refe
rindo-se ao vício que o prende
a ela até hoje. "Essa história de

você fazer um trabalho volun-

Instituto Gestão para Entida

des da Sociedade Civil (IGesc),
que capacita executivos para
a realização de consultorias,
aulas e palestras gratuitas em

organizações sociais.
Santos Junior revela que o

perfil desse executivo solidário
tende a ser o de um profissional
já em fase adiantada da carreira,
geralmente acima dos 35 anos.

São essas as características da

_ maioria dos mil executivos que
já passaram pelos programas do
instituto desde sua criação, em
1997. "O jovem está na fase de

construção da carreira'; explica
o diretor. "Em geral são as pes
soas mais maduras que param
para refletir se suas vidas devem
ficar restritas simplesmente ao

torvelinho de seu dia a dia:'

-

gente ficar com os braços cru
zados esperando que o poder
público efetivamente cumpra
seu papel constitucional, nós
não vamos sair do lugar'; criti
ca. A recompensa, ele garante,
é saber que contribuiu para o

desenvolvimento da socieda

de. "Parece uma bobagem, mas
houve uma organização certa

vez que não tinha nem' CNP]';
conta. Para quem, de fato, acha

exagero uma intervenção pro
fissional para um problema tão
simples, Dias mostra que a rea

lidade é diferente.

tário usando sua competência,
sua experiência, para ajudar
terceiros, gente que você sequer
conhece, traz um resultado fan
tástico para quem doa o tem

po'; complementa Zilberman,
que acredita na importância de
construir umlegado para as fu
turas gerações. "Émelhor deixar
uma boa passagemporaqui'; res
salta. '�ém de darum bom exem

plo para seus filhos e netos. Nada
educamais que o exemplo:'

.
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Abusca de sucesso exigemodelos
de gestãomais eficazes em todos os

níveis da empresa

Criar um modelo de gestão mais participativo dentro
da empresa, aproveitando a diversidade de talentos em to

dos os níveis, contribui para a melhoria de resultados e a

criar uma vantagem competitiva. Isso envolve mudança
cultural da empresa no processo decisório, onde os profis
sionais são estimulados e tem um ambiente para compar
tilharem suas ideias e perspectivas sobre o negócio.

O Conselho de Administração da empresa, quando
existente, decide colegiadamente, competindo-lhe preci
puamentefixar a orientação geral dos negócios da organi
zação, o que envolve planejamento estratégico, orçamen
tos operacionais, planos de investimentos, etc. Se não tiver
Conselho deAdministração, essas atribuições são inerentes
aos sócios, ou acionistas controladores e/ou mesmo dos di
retores. De preferência, as decisões desses órgãos são toma
das deforma colegiada. Daía questão - por que não adotar
na organização também a gestão a nível departamental
formando equipes de trabalho, visando a integração hori
zontal?A estrutura organizacional normalmente define a
hierarquia a nível de comando e/ou comunicação no senti
do vertical (de cima para baixo e de baixo para cima).

O futuro das organizações dependerá cada vez mais de
sua capacidade de aprender coletivamente e o trabalho em

equipe nos leva ao aprendizado eamelhoria de desempenho.
Deve-se reconhecer que o trabalho em equipe é um mala
barismo constante do interesse próprio (que propugna pela
vaidade) e o interesse do grupo. Mas, se a alta administração
acreditar e se convencer que, o desempenho de trabalho em

equipe supera o que se alcança individualmente, certamente
criará e explorará as vantagens de gestão que o trabalho em
equipe pode propiciar. Nesse artigo estaremos dando ênfase
a "equipes" com ânimo mais permanente e não a grupos de
trabalho que são constituídos para determinado projeto e se

extinguem.
Conceitualmente, equipe pode ser entendido como um

pequeno grupo de pessoas, de diferentes áreas da empresa,
com conhecimentos complementares e que estão compromis
sados com as estratégias, objetivos emetas de desempenho da
empresa.As equipespodem representarasmelhoresformasde
se apoiarmudanças na organização, especialmente em: ino
vação, redução de custos/despesas e serviços ao cliente.

As equipes tendem a energizar as pessoas envolvidas no

processo, levar a empresa a um melhor desempenho, integrar
as comunicações entre áreas, desenvolver a ética e criar um

ambientemaisfavorável, ao mesmo tempo em que propiciam
condições ao desenvolvimento de lideranças, sem prejudicar a
hierarquia organizacional:

As equipes tendem a sermaisflexíveis do que as estruturas
organiiacionais, porque podem ser rapidamente constituídas,
ativadas, redirecionadas e dissolvidas, sem se romper as estru
turas e os processospermanentes existentes.

As equipes desde que motivadas e com apoio da alta

administração tendem a apresentar bom desempenho,
pois conseguem:

• Reunir conhecimentos e experiências complementa
res, capacitando-as a reagira múltiplos desafios através da
integração interdepartamental e melhoria das comunica

. ções, que normalmente são ineficazes nas organizações.
• Desenvolver metas e abordagens claras, propondo

solução de problemas, pois são flexíveis e respondem com

agilidade aos eventos e exigências que surgem no dia a dia,
decorrentes de mudança de legislação (ex.: trabalhista, tri
butária, ambiental, etc.) ou mudança da macro ou micro

economia (ex.: câmbio, dificuldades de crédito, proteções
alfandegárias ou não alfandegárias) ou mesmo mudanças
de sistemas e processos na empresa (decorrentes de fusões,
aquisições ou incorporações, etc.).

• O trabalho em equipe se torna maismotiuarue, por ser
realizado em conjunto, onde pelo conhecimento um mem

bro pode cobrir as fraquezas do outro, além de propiciar o
desenvolvimento e a formação de lideranças, em função da

mudança comportamental. _

O funcionamento adequado das equipes exigirá que a

alta administração:
• Crie atribuições amplas que desafiem os membros da

equipe a melhorar; por exemplo: na resposta ao serviço pres
tado ao cliente; na redução do tempo de preparação de re

latórios; no lançamento de novos produtos ao mercado; na
integração de uma nova unidade de negócios, etc.

• Estabeleçaa equipe inicial, não superiora 10membros,
.

condizente aos desafios, objetivos/atribuições, conhecimen-
tos, abordagem e responsabilidade.

-

• Crieoportunidadesparaformação de equipes, por toda
a organização. Ex.: equipe de informática, demarketing, de
novos produtos, de recursos humanos, definanças, etc.

Examinemos na prática a composição interdeparta
mental de uma equipe, que de forma geral permeia toda
a organização. Ex.: Comissão ou Comitê de Informática-

poderia ter como membros - uma pessoa do Depto Infor
mática, uma pessoa doDepto dePlanejamento e Controle
deProdução, uma pessoa doDepto de Vendas, uma pessoa
do Depto de Controladoria e talvez uma pessoa de cada
unidade- de negócios. Discutiriam a mudança de proces
sos, sistemas, infraestrutura necessária de informática, in
vestimentos, etc. Veja-se que, não é necessário que envolva só
gerentes ou chefias dos diversos departamentos, mas o que
se quer é aproveitar os conhecimentos complementares das
pessoas, a interação de diversos departamentos e as propos
tas de melhoria que se pretende alcançar.

"
o futuro das organizações dependerá
cada vez mais de sua capacidade de

aprender coletivamente e o trabalho

em equipe nos leva ao aprendizado e a

melhoria de desempenho.

Concluindo, a empresa existe e consegue crescer e se de
senvolverse conseguirpropiciar um retomo de investimento
aos sócios ou acionistas. Por esse motivo a sua cultura deve
estar orientada para obtenção de resultados, o que exigirá a
constantemelhoria do desempenho} da produtividade, ino
vação, fortalecer a comunicação com os consumidores, en
fim atender melhor os "clientes': O profissional deve sen
tir que pode crescer na organização, e isso envolve que a

.

empresa propicie o seu desenvolvimento, adotando entre

outros "job rotation" e participação em projetos (equipes)
com pessoas de áreas diferentes, e isso gera estímulos para
assumir desafios e responsabilidades. Portanto, o sucesso

da empresa dependerámuito de sua capacidade degeren
ciar eficazmente os seus recursos humanos, o que envolve,
entre outros, recrutar; reter, desenvolver e motivar os ta
lentos (profissionais). A adoção de um modelo organiza
cional que contemple aformação de lideranças e integra
ção horizontal através de equipes, certamente contribuirá
para a empresa tomar decisões mais eficazes, a agir com
mais rapidez o que agrega valor ao negócio e, por conse

guinte, cria vantagem competitiva.

Seja um líder, não chefe!
FONTE duta visto como negativo para

os subordinados. As pessoas es

quecem que cargos de liderança
não são uma profissão propria
mente dita e, sim, uma passa
gem provisória e temporária.

. "Não há coisa pior nesse

mundo do que, ao ser pergunta"
do 'qual é seu cargo?

'

oumesmo

'qual é sua profissão? 'a pessoa
responder algo do tipo 'chefe de
setor'. Quem tem chefe é índio!
Um gerente, supervisor; coorde
nador - cargos que conjugam
trabalho tático e estratégico -

apenas está "gerente, supervi
sor; coordenador' e não pode se

sentir melhor do que os outros

por isso'; explica Maia.
É verdade que gerenciar

Carreira & Sucesso

Muitos são os profissionais
que esperam o momento da

promoção para ter o reconhe
cimento do trabalho e, assim,
passar a viverem novos desafios
na carreira. No entanto, alguns
usam deste momento para de
monstrarem uma ganância inú
til, a qual não ajudará em nada
no desenvolvimento da equipe.

Segundo Diego Maia, autor
do livro Como Ser Um Gestor

de Sucesso, da Alta Books, para
assumir um cargo de gestão não
é necessário mudar a postura
com as pessoas, pois isso pode
representar um desvio de con-

um amigo de trabalho, que até

pouco tempo atrás era um par;
é uma atividade complexa. "A
intimidade deve ser reduzida,
mas permaneça íntimis-

. ta! Mudar porque precisa
demonstrar respeito é uma
coisa Mudar porque subiu no
salto e passou a ganhar mais é
outra totalmente diferente';
afirma o autor.

Já para Silvana

Lage, especialista em

consultoria de imagem,
a melhor forma para
construiruma equipe após
a promoção é deixar trans

parente para os profissionais
qu� existe respeito e compreen
são pelo trabalho de tddos
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CÉSAR CASTROIDIVULGAÇÁO

eo que deverá ser feito em primeiro pla
no. É nesse ponto que entra o serviço de
assessoria e cerimonial para o casamento.

dades necessárias. "A função do Cerimo
nialista é reger toda a 'orquestra' sem ser

notado, dando a impressão de que tudo
aconteceu de modo natural, espontâneo,
sem nenhum esforço. É proporcionar aos
noivos, pais e convidados a tranquilidade
necessária para poderem aproveitar ao

máximo esse dia, é aconselhar de forma
correta. Também é preciso prever possí
veis contratempos, saber lidar com dúvi
das e incertezas, tomar decisões rápidas",
comenta Jordana,

vem ser decididos logo no início, outros
são secundários, mas nenhum pode dei
xar de ser visto. Por exemplo: imagine .se
chover no dia do casamento e ninguém se

lembrar de contratar o toldo para aquela
igreja que não tem cobertura?

Outra questão importante é o crono

grama das atividades. "Ele é o coração de

qualquer evento. Nesta planilha consta

rão todas as informações, desde a ·lista
dos profissionais contratados até a de

finição dos horários de entrega, monta
gem e desmontagem dos itens e serviços
contratados. Um check-Iist do cronogra
ma do seu casamento é muito amplo,
mas se você contar com um assessor, ne

nhum item deixará de ser visto", destaca
Ivanio Laube.

Há mais de sete anos no mercado, a

.

Stern Eventos Ltda., com sede em

Schroeder, é responsável por organizar
casamentos e formaturas de segundo grau
e cursos técnicos. Por ser uma empresa re

gistrada e liderada por profissionais qua
lificados, oferece mais segurança e tran

quilidade aos seus clientes. Ivanio Dalton
Laube é formado emTurismo e Lazer, com

"

pós-graduação em Gestão Estratégica de

Negócios, e Jordana Salomon Laube é for
mada em Ciências Contábeis. Os dois se

especializaram em Cerimonial para Casa
mentos em São Paulo e, pensando sempre
em inovar, participam constantemente de
cursos de atualização.

Assessor atua na fase -que
antecede o evento

Jordana e Ivanio explicam que a As
sessoria cuida da fase pré-casamento e

tem um papel importantíssimo na orga
nização do evento. "Cuidar do casamen
to desde o início, avaliar os sonhos e tra

çar o perfil do casal é uma importante
tarefa para acertar o que realmente os

noivos anseiam. Desde a escolha do lo
cal de realização da cerimônia religiosa,
recepção, profissionais a serem contra

tados, orçamentos, enfim, quando você
conta com o apoio de alguém com ex

periêncíano assunto, todas as decisões
ficam muito mais fáceis de serem toma

das", diz Jordana. "O mais importante
dessa fase é a afinidade que é criada en

tre nós e isso faz uma diferença enorme

no dia do casamento, pois com certeza

ninguém, além da assessora do casa

mento' conhecerá tão bem tudo o que
você idealizou para o dia", completa.

Existem pontos que são cruciais e de-

Dicas importantes
Antes de contratar uma equipe de

Assessoria e Cerimonial, procure refe
rências, saiba se os profissionais pos
suem formação acadêmica e cursos de

especialização na área, se
é

uma empre
sa constituída e qualificada, há quanto
tempo atua no mercado e que experi
ência possui. "Nós, da Stern Eventos,
realizamos apenas um evento por data,
dando total exclusividade ao cliente.
Isso é importante, pois focamos nossa

atenção em apenas Um objetivo: tornar
o dia mais importante da sua vida ines

quecível!", finaliza Ivanio Laube.

Casamento: a importância do
Assessor e do Cerimonialista

A importante função do
'CerimonialistaQuando o casal toma a iniciativa de

marcar o casamento, 'a primeira pergunta
que vem à cabeça é: por onde devo come

çar? Ideias surgem e sonhos começam a

aflorar, trata-se de um dos dias mais im

portantes da sua vida, um momento úni
co! Começam então surgir as incertezas e

muitas dúvidas, principalmente em rela

ção ao tempo, fornecedores, orçamento's

No grande dia, o Cerimonialista fica
rá em função dos preparativos do evento.

Colocará em prática tudo o que foi acor
dado com os noivos, coordenará os for-

- necedores, acompanhará a montagem e

desmontagem do evento, receberá os ma

teriais e organizará cortejos e as formali-
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Voyqge 1.0
20141 Completo 5/Trend
8E••$36.460 .

POR:�$34.990
2014
4. partir de.

$27.590

VNIW.WrI.com..br-Promoçao válida até 3Qll012013 para velcoícs com pintura sólida e custo de frete incIuso.FOi 10 4 Portas. eompaero 2014. à vista a partir de RS 35..990,00. Entrada 50%. saldo em 24)1;, juros
O.oot..Voyage C0mptet02014 li vista a partir de RS 34.990. Entrada 50%. sakto em 24X.jUros 0.49%. Got 1.04 Portas 2014. âvtSta a paftirdeRS 21...590,00. Enbada5O'K. saldo. em24x.jurosO.99'll.GoIG4 1.02
Portas 2014. ã vista a parbrde RS 22.590,OO.SpaceFox 2013 oompleto à vista a partir de RS44.990.00. Entrada 50%.. sakIo8Jl24X. juroso.O%.Amarok Trend COAT à vista a partir de RS115.990.00. Entrada 50%.
sakioem24x, jurosO.O'iCt., Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de RS36.610,OO Entrada 50%,. saldo em 24)( juros 0.46.. CETmAlómoparaes.1aoperaçào: 15.05%a..a KlF,. cadasboedespesasde gravameinclusos na operação e no CET Despesas de registro e1etrOnica da operaçao nêo indusas no câdcldo da prestação e do CET. Consufte oub'as cundições de financiamento numa conoesskmâria '\Iofkswagen
autorizada. Para os demals modelos e pianos de financiamento. o CET será calCUlado e informado ao ctiente previamenteà oontr:ataçao.Crédi!o sujeMa aprovação. Gar.aotia de 3 anos para fioba� 13/13
e 14114 sem limite de quifomeltagem. para defeitos de tabncação e montagem em componentes internos oe motor e transmissao (o.oeto Kcmbl,� a QO.OIlOk.m). Ê necessârio,. para soa utlfização, o
cumprimento do piano ôe manutenção.
Ouvidoria: OSOO 701 2834. SAC' 080017011926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala. 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite.
A escolha perfeita

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOUCSWAGEN 47 3274 6000
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QUEA CITROEN PREPAROU PARAVOCE.

CITROEN
AIRtROSS 2014
GLX 1.6 FLEX START

A PARTIR DE
1

R$52.290
ÀVIST�

CITROEN
C4 HATCH 2014
SÉRIE ESPECIAL COMPETITION

A PARTIR DE
.

1

R$49.990
À VISTA

NOVO
CITROEN C3 2014
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.

1

R$38.990
À VISTA
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

-,
�

- '---'-'�- - - ---�------�- .��-�----_"-'�-'
.'

.
.

LE monDE JARAGUÁ DOSUl-�v. Pref•.WaldemarGrubba, 1909, Vila lal�u-NOVOTEL. (47) �27O-18�8 ,.

-

, '
•

-.
-

- FLORIANOPOLlS I lOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAlAI I TUBARAO ,..-:_'-:',.. 0,:: IA O O R E: ,C I T R O EN, .' .

"

. .

.

_ .

.

..WWW.lEMONDE.COM.BR "

,

f,:;t;�::�:�#-;J,�: ,��;< .: :�\_:_:t;_,.,>\.:"-,:-�. "�:1->,;.�
..

;��. ,;ê:>' ,-�
•

-'. ". ,.�' .,.... <�' ,: " ••••
�

.. :_ -'- -'
�

..

·,,',�\i'� ",+";0
_

:�.
•

.� ,"_",. ..
1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Citroên C4 Picasso 2.0 16V 13/14 com valor à vista de R$ 74.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 50% + 36 parcelas comtaxa 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF.Citroen C4 - Série
Especial Competition - Tendance BVM 1.6 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 30% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Novo Citroên C3 OrigineFlex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 30% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 662,00 para Banco PSA e TC de R$ 820,00 para BancoAlfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Alfa. F

. - .

I I ...Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 31/10/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu veleu o ragu armen\.e.
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Carros Nacionais e Importados. Novos e Semi-novos Revisados
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•

�DIIII Y 5
ia Power Imporls

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808
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• Para maiores informações consulte o regulamento com a equipe Ws lMOVBS
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(47) 3084-0408
contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br

(47) 9655-5663_
9103-7819·�
8429-9334'

(47)

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

(47)

Acesse: www.dauertmoveis.corn.br

R$ 159.000,00

R S�E�
no Amizade

I Ref: d308 I 02 dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço,.

sacada com churrasqueira, estacionamento.
Acabamento em massa corrida, roda teto em gesso, piso cerâmico.

PODE SER FINANCIADO

Excelente terreno no

centro de Jaraguá do Sul com 420m2
Pode ser financiado

Excelente terreno com

685m2• Pronto para construir.
À 5 km do Centro de Jaraguá

2 dormitórios, sala,
cozinha, sacada corn

churrasqueira,1 vaga de garagem

2 dormitórios, sala,
cozinha, área de serviço, BWC,
sacada com churrasqueira.

R2-68.753

I 1 Suite. 1 dormitório,
sala, cozinha, sacada com

churrasqueira /110 m' privativos

3 dormitórios, sala,
cozinha, sacada, área de serviço,
massa corrida e pintura nova
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• Jolimpac contrata: vendedor
externo, ambos os sexos, maiores
de 18 anos, experiência na função.
Horário: 8hrs às 12hrs, 13:30 às
17:15hrs. Salário compatível com
a função, semanal. Interessados
ligar no (47) 3372-0013, ou
enviar curriculum para bruna_
bittencourt1512@hotmail.com

• Excursão para Aparecida do
Norte. Data: 22/11/2013. Valor
R$180,00. Fones: 3371-8772 ou

9666-0123.

• Pesque-pague Aliança, Rua Tifa
Aurora, s/n°, Rio Cerro II. Grande
variedade de peixes. Visite nossa
página no Facebook, Pesque Pague
Aliança. 3376-3637 / 8426-3600.

• Procura-se Vendedor. Estou

procurando pessoas que estejam
disponível para revender garantia
de reparoWorldCar. São os

seguintes planos: GARANTIA·
GOLO: 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

profissionaljzantes seleciona
professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

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

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

processo TIG. Carga horária de

40:00h; Horário das 8:00 às 12:00
h sábados; Custo de R$ 690,00 em

3x de R$230,00; Previsão para
inicio dia 21/09/13. Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou
9600-3318,falilr com MAURO OU
IVETE email mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270,falar
com CARLIXTO .emaíl carLixtof@
yahoo.com.br.

• CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo MIG/MAG. Carga horária
de 50hrs; Horário das 19hO.Ominh
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.com.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

• Contrata-se técnico em informática
com habilitação AB. Telefone 9972-
6065 Mundo Eletrônico.

• Ven80 cehÚar Nokia Asha 311, c/
processador Ighz, internet 3g e wi

fi, 40 games, rede sociais, completo,
novo na caixa. Por R$ 300,00. Tratar
com Adernar fone 9942�8890.

• Vendo: Celular Samsung Galaxy
Mini c/ cartão dememória de

.

2GB, Touchscreen (toque na tela)
e Android, 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.

• Vendo NotebokACER, 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 Angelím (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 c/ 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 14 carrinhos térmicos p/
venda de sucos e refrigerantes em
perfeito estado de conservação.
Valor unitário R$ 600,00 ou a

combinar. Tel 9206-5556.

• Vende-se 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 por R$ 1.800,00.
E camas com massagem.

,

Demonstração sem compromisso.
Tel47 9633-9465.

• 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.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento em
Guaramirim, 74m", 2 quartos,
cozinha conjugada, 1 vaga de
garagem. R$ 133.000,00. Aceita carro
e financiamento. CRECI 19044. Tel
8412-4712.

• 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 Edificio

Jaraguá. Falar com Susan ou Dulce
3370-7160.

• Aluga-se quitinete com 1 quarto na

Rua MaxWilhelm,860, Baependi..

Valor R$ 450,00. Incluído a água. Falar
comMáximo ou Narana. Telefone:
3371-9431 após 18h.

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

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

• Aluga-se apartamento no Rau com 2

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

• Vende-se apartamento no Vila Nova,
2 dormitórios, mobiliado, 1 vaga de
garagem. R$ 168.000,00. Te19103-
7772.

• Vende-se apartamento no Amizade

(Arsepum), com 70 m2, 2 quartos,
.

banheiro,lavanderia, cozinha, sala,
copa, garagem. Área de festa, portão
eletrônico com senha CRECI 11831.
Valor R$ 110.000,00. Tel473371-
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 9115
9126 e9603 0218 e faJarcomSandra.

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

• Vendo ou troco por casa em jaraguá
ou Schroeder, ou na praia de Barra
Velha ou Piçarras, apartamento
mobiliado sob medida, 1 suíte + 2

quartos, 2 garagens, nó Vila Nova.
Valor R$ 320.000,00 Tel 9170-9686.

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

.

• Vende-se apartamento novo em
Camboriú, 2 dormitórios, 2 vagas de
garagem, sacada com churrasqueira.
CRECI 5878. Valor R$ 240.000,00.
Aceito propostas. Te19957-1216 /
8465-6600.

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

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

• Vende-seApartamento no Bairro
Amizade com 2 quartos, cozinha
mobiliada, sacada com churrasqueira,
2 vagas de garagem. R$ 129.000,00.
Tr: 9104-8600. Creci 14482

CASA

• Aluga-se casa e apartamento.na
praia de Enseada em São Francisco
do Sul (temporada natal e final
de ano), beira mar, c/ 2 suítes
e demais dependências, Aceito
reservas antecipadas e faço pacotes
proporcionais. Valormínimo diário
R$100,OO. 9612-5059 I 8458-7165.

• Vende-se casa no bairro Czerniewicz.
4 quartos, terreno c] 413 m", valor
R$ 180.000,00. Aceita apartamento
como troca, negociável. Tel 3371-
2598.

• Vende-se geminado, 2 quartos, sala,

cozinha, garagem. R4 120.000,00.
Aceita financiamento. CRECI 19044.
TeI8412-4712.

• Vende-se casa na praia com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia
etc. O terreno de 3.824 m2, todo
cercado. Ao lado da lagoa Santa cruz
na Barra do ltapocu/ Barra velha, de
frente pro mar. Valor: R$ 185.000,00
ou troca-se por apartamento em
jaraguá do Sul. (Negociável). Tratar:
9662-6777 ou 33720013.

• Vende-se casa mista no Amizade,
perto do supermercado Kajota.
Banheiro, 2 quartos.Valor R$
145.000,00. 3371-6069.

• Vende-se 2 casas geminadas, próximo
a Belrnec, R$240.000,OO, pode ser •

financiado pela Caixa. TeI3370-2759.

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

• Vende-se casa na-Vila-da Glória _ São
Francisco _ cl 90m2 + garagem..

Terreno com 1500 m2a 50 metros
da praia, cl tanque de peixes. Valor
R$150.000,OO. Vende-se ou troca-se
por casa em [araguá, Schroeder ou
Guaramirim, ou troca-se por casa
ou terreno de menor valor. Aceita o
restante em dinheiro. Tel: 9634-6121.

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi I
São Pedro. Medindo 240.000m2,
casa mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés eucalipto .:
Oportunidade de investimento.
Valor: R$ 350.000,00. Aceito troca
terreno e veículo. Tratar: 9185-
4615 I 3376-0081.

• Vende-se chácara com 2 casas

e 2 lagoas, no Barro Branco em

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

SALA COMERCIAL

• Vende-se churrascaria c] clientela'
formada, com todos os equipamentos,
fomo à lenha e churrasqueira
giratória. Bem localizada e com amplo
estacionamento. Valor R$ 85.000,00.
3273-7141 ligar em horário
comercial.

• Aluga-se galpão novo na Barra do Rio
Cerro, com 330m2, próximo a Leison

malhas, ótima localização. Valor
mensal R$ 2.900,00. Tratar: 9185-
4615 19655-6743.

• Vende-se video 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 fabrica de alimentos,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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atuando no mercado há mais de 8
anos, temos mais de 300 clientes
ativos. - Equipe de vendas; - Veículo

para entregas; - Marca patenteada e

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

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

• Vende-se loja comercial na Marechal.
Estrutura física completa. R$
25.000,00. Contato Roger 9619-6162

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

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

TERRENO

• Terreno no Czemiewicz com 4.000m2,
fazendo frente em 21m I R Jorge
Czerníewícz (prox. Ao cemitério,
900m da ponteAbdon batista/posto
cidade) I aceita permuta (70%) I
valor: r$1.100.000,OO I (47) 9674-
5555 Fabio de Paula.

• Terreno no Centro com 800m2 (20
x 40) com uma casa de 350m2 I R
Exp. Antônio Carlos Ferreira (próx.
A FordMoretti, Doce Mel) I Valor:
R$1.500.000,OO I (47) 9674-5555
Fabio de Paula.

• Vende-se terreno com 412,OOm2.
loteamento Mass - Rio da Luz. Acesso
asfaltado, contrato direto com
proprietário. Apenas R$ 59.000,00 /
aceito veículo. Tratar: 9128-5957 /
3376-1378.

• Vende-se terreno no bairro Santa
Luzia. Valor R$ 38.000,00. Fone 3371-
6069.

• Vende-se terreno em Santa Luzia,
Rua Carlos Frederico Ramthum, área.

com 2.742m2, escriturado, valor a
combinar. R$190.000,OO. Tratar fone:
3274-8891 com Artur.

• Área industrial de 8.000 m2 no
bairro Vieiras. Próprio p/ empresas
e recreativa. Totalmente plano. R$
860.000,00.9103-7772 - CRECI
23040.

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

Garibaldi, 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-seVectra ano 1998 completo.
Modelo C.D., prata. Valor R$ 13.000,00.
Fone 9954-3898.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 207, XS 1.6,
completo. Pneus novos, bateria nova,
kit embreagem novo, sensor de luz
e de chuva, ar digital, em excelente
estado. Apenas R$ 23.500,00. Aceito
propostas. Tel 9170-9686.

• Vende-se Peugeot 4072.0, 16\1; 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 City, 2004, completa,
GNv; R$ 24.000,00, fone (47) 9145-
6290.

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

• Vende-se Parati quadrada ano 94, 1.8
à gasolina, 4 rodas orbitais. Emplacado
(até 2014). R$ 12.000,00.9995-6372.

• Vendo ou troco por terreno Golf 1.6

Sportline 2008. Carro impecável,
manual proprietário, chave reserva,
banco em couro, ar digital, completo.
Valor s/ troca R$32.900,OO. C/ troca
R$35.900,OO.

• Fax 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com Bluetooth,
R$35.500,OO. Tel. 3275-4500 - Roeston
BalsaneIli.

.

• Palo 1.6 Hatch l-motíon

(automatizado), 2010, prata, completo,
R$34.600,00. Tel. 3275-4500 Roeston
Balsanelli.

FIAr

• Vende-se Palio Adventure Locker
2011, completa com ABS eAirbag. Em
bom estado. Valor R$36.500,OO. Tel
9149-4929.

• Vende-se Doblo ano 2009 modelo
HLX, cor prata .Valor R$ 31.000,00. No
contato (47)8498-3936 ou7811-7548
com Gilberto.

• Vendo FiatUno Mille Fire 2008 1.0

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

3637/8426-3600.
• Vende-se Ford Ka Class 2013, branco,
completo; valorR$23.000,OO. 9103-7772.

• Vendo um Fiesta 2008/08, Flex - Todo
preto completíssimo,muito bonito
- R$19.399,OO - negociável. Fone:
9973-9089

RENAULT

revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de óleo foram feita na
Concessionária ToyovilIe de JoinvilIe +
o som original. Veículo sem detalhes.
Valor R$ 56.000,00 sem trocas. Tratar:

(47) 3371-8153 /9620-8384 com
Elsio.

• Vende-se Punto,modelo HLX 1.8,
preto, ano 2009/09, final 03, revisado,
completão (sem teto), pneus novos:
R$28.500,OO. Márcio tel. 3084-1589 ceI. .

9692-2135 (TIM).
RENAULT

• Vende-se Fiat Strada 1.4, Fire cabine
estendida ano 2007. Documentação
paga. Alarme trava e direção. Valor
R$23.500,OO. Te19931-9410 / 3275-
3538.

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
duplo, valor R$20.000,OO. Falar com
Celso na parte damanhã Te13373-
8543.

• Audi A3 branco, 4 portas, roda liga, ano
2002,motor 1.6 gasolina, IPVA pago
R$22.800,OO, só à vista. E Audi A4
preto,motorV6 gasolina, IPVA pago,
4 portas, completo, automático, roda
liga. R$ 24.900,00 só à vista 8890-

· 9854/9192-8887 Marcos.

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

• Vende-se Siena 2001, c/ ar
condicionado. R$14.000,OO. Te13373-
0190/8855-2072

• Palio 1.0 Fíre, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível,
R$13.700,OO. Tel. 8812-8522 - Roeston
Balsanellí,

FORD

• Sandero r.o Authentic, 2009, prata,
completo, R$22.700,OO. Tel. 9979-
1460 - Osnir Balsanelli.

TOYOTA

• Vendo CorolIa xeí i.s F1ex - Ano 2010

/Automático / Preto / KitMultimídia
/ Câmera de ré / Ar. Digital /Ar Bag
Duplo / Vidros e Travas elétrica nas 04

portas / Retrovisor com rebatimento
eletrônico / Kit cromado / Pneus
serninovos aro 16/ Nota Fiscal /
Manual Proprietário com todas

MOTOCICLETA
• Vende-se FI000 ano 1991, à diesel. R$
28.000,00. Tratar 9170-9686.

• Vende-seMoto XR Tomado, 250 CC,
ano 2005, cor preta, R$ 6.000,00.

_

Contato: 3372-9204 ou 8807-0261.
marco.enke@duasrodas.com .

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRUZE (R7D) 2014 COMPLETO
TAXAO,49%
24XDE R$1.321 E ENTRADA DE
R$44.090

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

FINDNEWROADS'�
oella1_OL'S2P1Dt3l2!lm",����mmPÇl�iWàapdTdelR$24_4SDjI0.wallaiêsdeJ!i!a1MldefMlalàmen\o.mm58.81'%deenmma(R$RG90,OO),48prestaçõesmensaisdeR$298,5foornlaXa l,36%antCET:
2t�aaYalGrQDljj�lR$lllMJl:a,Q�U1_8Eoo'tet�2!l13l11lJ'>��R7D).mm�Jl!"""lliI1àvistaapartirdeR$12.9!lIlPOoual!avêsdep1aooderillanàamelllocom60.00%deenllada(R$44.090,OO),24presfaçõesIfltIISaisdeIR$1_:mJ!>lwnWil«lejurosden.":alll.�CET:�.�aaWloT!9'llll�R$�99.�l'à'lilIasparawelamsCliimolel:Ol!mdi5poniveisllOS�dasmnoessionãriaspadiàpantes.nãoválidas para modalidade devenda_dietoda��e�flRl.InOOs(lSp1mms�e!iIaTil!$illlsapàila�deaê4lla�depeçl3e�I:á'IiIias�llDperimlede3111012013G11enquantodll!arosestoqUJ1SnoEstadodeSantaCatarina.OsveiculosChevlll1etes1iDem�:mmo�-�il!e�m�dr!HlrF���,aV$._ UseoàTl13dese.!Jlllllll!j2AimajJemdowiwloé iIuslrativa, não oondizente necessariamente oom omodelo anunciado. Mais informa-
pspiloslle...,.dlelIIti1tItmmJJr_GrmsIlIIe�..:sua�lJli1IíiI:ijpaiite�apeJlO.lalCasdejmDse�delillamiamenb_êIIIIllàados.SAC:08001�4200.0UVid00aGMAC:08001226022. _

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo

GMAC
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• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Franz, Amélia e Tenpa procuram Pérola. Manfred fica fas

cinadó com Aurora e comenta com Décio. Pérola se comove

ao ver pessoas pobres e necessitadas. Serena e Arlindinho se

beijam. Rosarinho é aplaudida ao cantar um fado no cabaré
e morre de emoção. Toni diz a Venceslau que ele precisa fa
zer alguma coisa para salvar lolanda. Davi pede a Dália para
levá-lo ao camarim de Aurora e fica decepcionado ao vê-Ia com
Manfred. Os monges recebem Pérola no mosteiro e se curvam
em sinal de respeito. Franz olha para os Himalaias e torce para
sua vida mudar por completo.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Socorro comemora a prisão de Amora sem que ninguém

veja. Wilson declara seu amor por Bento. Lucinda pede para
Gládis não abandoná-lo. Renata avisa que vai se mudar para
o Rio de Janeiro. Rosemere incentiva Filipinho a fazer o teste

para o musical. Bento assume a guarda de André e Mayara.
Amora se impõe na cela perante as outras presas. Silvério
não acredita que Amora seja a culpada pelo atentado contra

Giane. Caio consegue falar com Manolo. Jonas flagra Socorro
em um telefonema suspeito e fica intrigado. André e Mayara
sentem falta de Amora. Damáris é gentil com Lili. Renata se

despede de Odila. Manolo procura Lara. Jonas pega o celu

lar de Socorro e disca para um número não identificado que
está gravado no aparelho. Manolo pede Lara em casamento.

Filipinho desiste de fazer seu teste, depois de ver a diretora
humilhando Sininho. Verõnica decide viajar pelo Brasil como
Palmira Valente. Karmita cobra uma atitude de Maurício em

relação a Malu. Socorro percebe a farsa de Malu ao se aproxi
mar dela. Amora implora que Bento à tire da cadeia.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Niko se despede de Eron e chora assim que sai do hos

pital. Aline incentiva César a desmoralizar Félix. Félix e Edith
comemoram a reconciliação. Rinaldo vai à casa de Márcia.
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Amor à Vida

César tenta subornarAtílio p-ara escapar da prisão
Como diria Félix (Mateus Solano), o mundo dá voltas!

Depois de se recusar a ajudar Atílio (Luis Melo) quando o

administrador saiu da prisão, César (Antonio Fagundes)
vai até o ex-amigo pedir para ele parar de investigar os
seus gastos na época em que era presidente do hospital.

Valdirene pega dinheiro na carteira de Ignácio. Herbert pede
Gina em casamento. Márcia deixa Rinaldo dormir em sua

casa. Valdirene vê Rinaldo na casa da mãe e fica furiosa. Her
bert se surpreende ao saber que Joana também vai a uma

formatura. Niko sofre com o desespero de Eron. Atflio avisa a

Félix que descobriu como desmascarar César.

• CHIQUITllAS - SBl - 20H30
Rafa conversa com Cris e diz que ela precisa ficar bem.

O chiquitito fala que ela é bonita, inteligente e que logo um

novo menino vai gostar dela. Cris fica mais animada e agra
dece o apoio do amigo. No apartamento de Cintia, Arman
do leva vários cachorros para tentar substituir Pipoca, mas
nenhuma é parecida. Mosca e Vivi se beijam novamente no

parque. Armando diz para Cintia que desistiu de procurar
a cachorra. Cintia chama Armando de incompetente e diz

que o plano dela estava dando todo certo, mas que agora
vai ter que falar para crianças que perdeu a cachorra chata

que elas tanto gostam. Eduarda faz uma roupa improvisada
para Pipoca com a ajuda de Shirley. Vivi e Mosca voltam ao

orfanato. As meninas vão para o quarto e Mosca chama
os meninos para fazer o-mesmo. Cris fica sozinha na sala.
Vivi diz para as meninas que não sabia o que fazer direito e

que no começo foi estranho, mas depois ficou muito legal.
Mosca conta para os meninos que o beijo foi muito bom.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Patrícia fica aliviada e abraça Carlão. Patrícia fica perdi

da ao ver Carlão com Michelle. Danilo pede ajuda a Picas
so para achar o dinheiro roubado. Picasso e Monet ficam

preocupados ao saber que não estarão sozinhOs na investi

gação. Pedro dedura Paulo para Das Dores. Stella observa
Das Dores reclamar com seus sobrinhos. Donana dá um

tapa no rosto de Patrícia. Catarina tenta convencer Dorotéia
a deixar Otávio morar com elas. Dorotéia concorda em levar
Otávio para morar com Catarina em um novo apartamento.
Carlão sofre após a péssima reação de Patrícia. Ramiro e

Carlão conversam sobre o sequestro. Gui encontra Anjo em
sua casa e o destrata. Anjo tenta ser legal e ganhar a simpa
tia de Gui. Anjo e Laura ficam em clima de romance.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Cauã é orientado a se
afastar de Isis Valverde

Preocupados com os futuros contratos .publi
citários e a imagem de Cauã Reymond na mídia,
os assessores do ator teriam o aconselhado a se

afastar de Isis Valverde. De acordo com amigos
do galã, o breve relacionamento já teria inclusi
ve chegado ao fim. Há algtms dias, Isis se pro
nunciou sobre as especulações, mas acabou só
dandomais força aos boatos já que não desmen
tiu a relação com Cauã em nenhum momento.

Enquanto isso, Grazi se refugia na casa dos pais
com a filha Sofia, onde espera a poeira baixar.

Thiago Lacerda será-
• •

. paImaIS uma vez
Thiago Lacerda vai ser papai mais uma

vez. Vanessa Lóes descobriu que está gravida
do terceiro filho do casal, juntos desde 2001.

Eles já são pais de Gael, de 6 anos, e Cora, de
3. A novidade só VfÚ ser confirmada pelos dois
quandoVanessa entrar em seu terceiromês de

gestação. Elamal chegou ao segundo. Na tarde
de sábado, porém, a assessoria de imprensa do
ator confirmou a gravidez, mas não quis dar
mais. detalhes, apenas informou que o casal

• , J estámuito feliz com a notícia,

Quer dizer... Pedir não é bem o termo correto. Na maior
cara de pau, o médico oferece dinheiro em troca do silên
cio do novo aliado de Félix. Que baixo, doutor! E engana
se quem pensa queAtílio vai topar. O administrador dá um
sonoro não para a proposta.

20/3 a 19/4 - Fogo
Além de estar mais comunica

tivo no trabalho, você também vai
mostrar seu lado responsável. Ajude
os colegas, se perceber que eles pre
cisam. Talvez você esteja mais preo
cupado com a carreira, mas sair da
rotina, à noite, vai trazer novo ânimo
para o coração. Cor: tons escuros.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Você terá facilidade para se ex

pressar e se concentrar nas tarefas.
Mesmo assim, nada de confiar de
mais nas pessoas.À noite, a paquera
recebe boas energias e você vai que
rer ir a lugares que não costuma fre
quentar: não se envolva com alguém
que mal conhece. Cor: amarelo.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

Aproveite a manhã para tro

car ideias e marcar reuniões com

os colegas, assim, o trabalho será
mais produtivo. Procure se divertir

enquanto faz as suas atividades. À
noite, vai ser fácil encantar e seduzir
quem deseja. Com a pessoa amada,
mostre sua generosidade. Cor: rosa.

Escorpião
23/1Oa21111-Água

Semostrar que é responsável nó
trabalho, principalmente naparte da -

manhã,pode se darbem.Ànoite, um
clima de aventura marca a conquis-
ta. Aposte no seu bom humor para
envolver quem deseja. Temalguém?
Então, é hora de fazer algo diferente
e surpreender o par. Cor: pink.

Gêmeos
2115 a 20/6 - Ar

Se você precisar de conselhos
ou de ajuda, seja no trabalho ou na

vida pessoal, peça a umparentemais
velho ou experiente.Ànoite, coloque
um pouco de aventura na paquera e

seja ousado(a). Se temalguém, apos-.
te em um programa caseiro e no seu

bomhumor. Cor: verde-claro.

22/11 a21/12-Fogo
,

O dia vai render no trabalho!

Logo cedo, você terá disposição de
sobra para assumir novas responsa
bilidades. Troque ideias com os c0-

legas e melhore sua imagem no Ser

viço. À noite, pode se interessar por
alguém popular. Sair da rotina vai
animar o seu romance. Cor:' cinza.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

A manhã será ideal para mar

car reuniões ou trocar informações.
Há boas chances de assumir novas

responsabííidades neste dia. Que
tal temperar seu romance com um

pouco de aventura e bom humor? Ir
.

aum lugardiferente também vai aju
. dar na paquera. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

, Amanhã promete ser produtiva.
Você estará disposto(a) a assumir
novas tarefas e terá energia de sobra
para dar conta dos desafios. Além

disso, vai sermais fácilmostrar suas
ideias. À noite, que tal colocar um

pouco de aventura na paquera? Na

união, espante a rotina, Cor: cinza.

Leão
2217 a 22/8 - Fogo

Logo cedo, você estará mais co

municativo e não terá problemas
para se entender bem com os cole

gas.Aproveite para se dedicar ao tra
bailio e mostre que é responsável. À
noite, coloque mais aventura no ro

mance e saia da rotina! Na paquera;
pode se darbem. Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Se você trabalhar no seu canto

e ouvir sua intuição, o dia pode ser

produtivo. Você estará mais concen
trado, portanto, dêmais atenção para
os trabalhos complicados. À noite,
coloque uma pitada de mistério no

'

romance. Na paquera, seu charme
vai surpreender. Cor: branco.

;�Peixes
lEI.19/2 a 19/3 - Terra

Os astros conspiram a seu favor.
Você terá facilidade para expressar
suas ideias e, na parte damanhã, vai
se dedicar com disciplina e determi

nação às suas tarefas. Procure juntar
forças com os colegas. Se está só; use
seu bom humor para se aproximar
de alguém. Cor: vermelho.

paramostrar suas ideias e vai se con
centrar ainda mais nas suas tarefas.
Com tanta energia positiva, não será
dificil dar conta do serviço, À noite,
tome a iniciativa nahora dapaquera.
A dois, mostre que confia no par e

tudo ficará bem. Cor: lilás.
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Silvia Kita
Historiadora

1 o Encontro de

Empresários de

Jar�g1f� do Sul
>

Cento é trêS empresários estiveram presentes
no 10 Encontrode Empresários de Jaraguá do Sul,
realizado nodia 31 de outubro de 1977 no Restau
rante Itajara, por iniciativa daAssociação COmer
cial e sindicatos patronais. O evento foi presidido
pelo Sr. Waldir Octávio Rubini, presidente da

ACIJS, sendo discutidos diversos assuntos, tais
como o Sistema Financeiro Nacional, formas de
incentivo financeirO� às empresas, faiXas.êl.e cré
dito a disposição do comércio e benefícios às pe
quenas e médias empresas. As explanações foram
realizadas pelos gerentes dos bancos convidados:
Brasil, Bradesco, BESC, Caixa Econômica Federal
e Unibanco. Os gerentes detalharam as diferentes
faixas de crédito que cada um praticava e a forma
de atendimento interno das agências.

�CEl_lVOACIJS

o Presidente
da ACIJS,
Sr.Waldir
Octávio
Rubini que
presidiu o 12
Encontro de

Empresários
de Jaraguá
do Sul

Melhorias nas vias
do mUllicípio

Embora hoje em dia a melhoria das vias pas
se pelo proeesso'de asfaltamento, nos anos zo do
século passado-a inovação era o calçamento com
paralelepípedos, As ruas principais da cidade ti
veram seu calçamento iniciado em 1952, mas so
mente na parte central. Em 1974, no final de ou
tubro terminavwn (:) calçamento da Rua Barão do
Rio Branco:Os�balhos iriam prosseguirn"t.colltínuidade (la Ay"enidaMarechal Deodoro daFqIF'
seca, entre a.indâstriaMarcatto e a ponteVâilatti,

Recentementi abbiamo visto nel
nostro paese una sequenza di eventi
storici, unici, e incomune nei nostri
giorni: le manifestazioni popolari.
Questi fatti, dato la loro importanza
e illoro significato, non possono, in
nessun modo, essere dimenticati o
restare inosservati.

n Brasile vive oggi un momento

di crisi la quale si riferisce alI'one
stà e alIa trasparenza nelIa Pubblica
Amministrazione. La corruzione si
trova in tutte sfere deI governo: il po
tere esecutivo travisato, tante volte
lavora guardando solo agli interessi
particolari al posto degli interessi
pubblici; il potere legislativo ineffi
ciente si occupa piú delIe pettegolezzi
politiche che delIe sue funzione prin
cipale, o sia la supervisione deI pote
re esecutivo e anche l'assistenza alIa

società, adeguando la legislazione ai

cambiamenti, al continuo sviluppo
delIa realtà sociale. Infine, il potere
giudiziario si presenta debole, mani
polabile e disuguale, dove la legge é

applicata rigidamente in alcune casi,
già in altri, la giustizia e soave e mo

rosa, sembrando tante volte che sia

per assicurare l'impunità.
In questo senso, spesso si sente

parlare sulIa inerzia, sulIa comodi
tà deI popolo brasiliano davanti a

questi atti di disrispetto, disprezzo e

affronto alIa società brasiliana, perà,
sembra che questa realtà e appena
cominciato a cambiare, e ci sono dei
protagonisti specifici di questi cam
biamenti: i giovani.

E questo, tuttavia, non e qualcosa
esclusiva dei nostri tempi. La presen
za dei giovani nelIe lotte per i suoi di
ritti e anche per migliore oportunità
e vista nel trascorrere delIa storia. TI

I
�

8 redacao@ocorreiodopovo.com.br

conosciuto Sessantotto, per esem

pio, il fenomeno culturale avvemi
to nel1968 in quasi tutti i Paesi deI
mondo, dove grandi movimenti deI
popolo cercavano una trasformazio
ne radicale delIa società, richledendo
sopratutto ''la riorganizzazione delIa
società sulIa base deI principio delIa

uguaglianza, il rinnovamento delIa

politica in nome delIa partecipazione
di tutti alIe decisioni, l'eliminazione
di ogni forma di oppressione sociale
e di discriminazione razziale e l'estir

pazione della guerra come forma di
relazione tra gli stati"*, fu segnato
dalIa significativa partecipazione
dei giovani, iniziato principalmente
alI'interno delIe Università.

Nei giorni attuale, forse sia do
vuto all'accesso piú facile ad'un
vasto universo d'informazioni, alIa
difficoltà di manipolazioni e di cen
sura delle informazioni, si vede,
un'altra volta, la presenza dei gio
vani nelIe manifestazioni popolari,
contraddicendo quelIo che si crede
va: l'alienazione e il disinteresse dei

giovani d'oggi alIe cause sociale.
Questi fatti non possono mai

restare inosservati, visto che rap
presentano un'importante cambia
mento delIa cultura, di pensamento.
Nonostante sia noto che l'educazio
ne nel nostro paese ha tanto ancora

da sviluppare, da migliorare, e che,
per questo, la popolazione a volte di
venta massa di facile manipolazio
ne degli interesse di una minoranza
in possesso deI potere di decisione,
l'unione delIe persone nelIa ricerca

degli stessi interessi, dimostra non

solo il sentimento d'insoddisfazio
ni e di non conformità con l'attuale
realtà del governo e della pubblica

amministrazione, ma anche che íl

popolo comincia a lasciare da parte
gli interessi soltanto particolari, per
lottare per gli ideali comuni.

Questa unione e questi cambia
menti di valori rafforza e fa crescere

la società, mette in evidenza la solida
rietà e la fraternità tra di noi quando
si cerca una migliore arntninistrazio
ne delIe cose pubbliche, perche assi
cura a tutti i cittadini l'implementa
zione dei diritti sociale basici, e cosi,
fornisce condizioni di sviluppare
nelIe persone la capacità d'esercita
re pienamente lá sua cittadinanza,
nelI'ambito democratico, con unami
gliore educazione e continua ricerca
delIo sviluppo e independenza dalle

politiche assistenzialistiche, che si
traduce in benessere a tutta la società
di modo uguale.

Insomma, questi recenti eventi,
sul esempio di quelli storici, fanno
crescere la speranza in cambiamen
ti nel governo e anche nelIa società,
alimentano la credenza di reazione
delIa società davanti ai diversi tipi
d'ingiustizia e danno la sicurezza che,
anche se nonpossiamo fidarsi dei no
stri rappresentanti nel governo, non
rimarremo piü passivamenti sotto
messi alIe loro volontà.

* Sessantotto. Woopedia -

L'enciclopedia libera. Disponi
bile sul sito: http://it.wildpedia.
org/wild/Sessantotto.

Lemanifestazioni popolari:
iI grido di soccors d lIa s

' ci

Débora Kohler Packer - Advogada,
servidorapúblicamunicipal,membro do
Comitê Jovem daAssociazione Bellunesi
nel Mondo - Famiglia Jaraguá do Sul,
aluna do eurso de língua e eultura ita

liana do CCIPR/SC - Centro di Cultura
ItalianaParaná/Santa Catarina.

'Le·manifestazioni popolari in Brasile, anno 2013 I giovani nel Sessantotto in'ltalia

�(ftD).�: As manifestaçõespopulares ocorridas recentementepor todo opaís demons
tram a insatisfação da população com o atual governo e aforma de conduzir a coisapública.Assim como diversos
exemplos ao longo da história, como ofenômeno conhecidopor "Sessantotto", significativa manifestaçãopopular ocor
rida na Itália e também em outrospaíses, estes eventos são marcadospelafortepresença dajucentude, em busca do
respeito aos seus direitos e de mudanças naAdministração Pública. Estesfatos representam o início de uma mudança
na eultura, nopensamento dojovem de hoje, que começa a deixar de lado os interesses excluSivamente particulares,

. individuais, para unir-se na lutapor interesses coletivos e comuns, mostrando que, ao contrário do quefrequentemente
sepensa, ojovem não está alienado e desiniaessodo à realidade social, econômica epolítica dopais.
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Novas ideias
para destino
dos resíduos
'LIXO Amvali vai discutir com a comúnidade a

.

melhor alternativa de implantação das propostas

Natália Trentini

Sete empresas apresentaram
ontem as propostas de ma

nejo e gerenciamento de resídu
os sólidos para a Associação de

Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali). Foram apresentadas
tecnologias diferentes, visando
destinação ou transformação do
lixo. Com as possibilidades na

mesa, agora a tarefa é estudar
a viabilidade de implantação
nos municípios para finalizar o
Plano Intermunicipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos.
"O momento atual é para

reunir informações concretas.

Vamos conhecer tudo que existe
em questão de manejo e achar a

solução que permita atender a

todos os municípios, possivel
mente dentro da mesma tecno-

'V�F,J tS'liaGl�
A proposta é a imo

plantação de uma usina

para gerar energia atra
vés dos resíduos sólidos
urbanos. O caminho

tecnológico é a biodi

gestão e gaseificação.
Há possibilidade de co

mercializar o combus
tível ou transformá-lo
em energia térmica. O

subproduto são cinzas,
reaproveitadas para as

falto ou cimento. Para
verificar a efetividade
do processo é preciso
testar o lixo. Uma esti
mativa preliminar prevê
investimentos de R$ 38
milhões, para cerca de
20 anos de vida útil.

logia", destacou o supervisor do
plano e presidente da Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente

(Fujama), Leocádio Neyes.
Geração de empregos, cus

to e impacto ambiental serão
os itens fundamentais para
avaliação das propostas. As in
formações apresentadas serão
cruzadas com o diagnóstico que
caracterizou o lixo na região. A
partir daí, as empresas serão co
locadas em um ranking. A deci
são final será dos prefeitos e da

população.
"Serão feitas nove audiên

cias públicas, urna em cadamu

nicípio e três em Jaraguá do Sul.
A intenção é fazer a contratação
pelo consórcio regional, mas

eventualmente algum dos mu

nicípios pode não concordar",
explicou Neves,

,QlíJAT'fROVENTTOS
A especialidade da

empresa é o aproveita
mento de material reci
clado. Com um processo

. de seleção automatiza
do, á usina de tratamen
to mecânico e biológico
consegue separar com

precisão as' frações de
lixo. A atuação é na pri
meira parte do processo.
A proposta é para equi-

. pamentos que possam
processar 200 toneladas,
onde é extraído o máximo
de material reciclável. O
restante pode ser levado
para usinas de energia ou

aterros. O investimento é
de R$ 19 milhões. Tem
15 anos de vida útil.

11t.l�.4
Em uma usina com

tecnologia de pirólise,
os resíduos são trans
formados em gás, e

este vira energia elétri
ca. A empresa trabalha
com vários tipos de

resíduos, gerando 30%
de gás para alimentar
o processo e 70% de
excedente. Por ser um

ambiente sem oxigênio,
não cria gases contami
nantes. O combustível
tem metade do poder
calorífero do gás oatu
ral, Redução da massa

total até 80%. O valor
de investimento não foi

divulgado. Ele se paga
em seis anos e meio.

BEWGEN
Decompositor de

resíduos desenvolvido
no Japão e China com

bina as tecnologias de
pirólise e combustão.
A usina não precisa de
combustível, reaprovei
ta toda a energia gerada
no processo e promete
reduzir os resíduos em

98%. Propõe a insta

lação em Guaramirim
pela menor distância.
Projeto com 18 equipa
mentos, cada um com

capacidade de trabalhar
nove toneladas por dia. A

manutenção é de R$ 1,4
rnil por mês. Orçamento
de R$ 30 milhões e vida
útil de 50 anos.

la.e(i)�1,.a.E8GY
Proposta de parce

ria com os municípios,
investimento privado na

estrutura e cobrança
de cerca de R$ 25 por
tonelada tratada. Em
presas coletam o lixo
e encaminham para a

usina automatizada.
Equipamentos fazem
a separação dos reci
cláveis e a tecnologia
de biometanização
faz 'a decomposição
do material orgânico.
O resultado é o biogás
para gerar energia. A

empresa fatura com

crédito de carbono,
venda de' recicláveis e

energia elétrica,

OCP is
www.ocponline.com.br

EDUARDOMONTECINO

RlaCIC.l.:E
Apresenta solução

para a disposição de
resíduos. Propõe a im
plantação de duas es

tações de transbordo,
uma em Jaraguá do
Sul, para receber 130
toneladas, e outra em

Barra Velha, para 23
toneladas, Os resíduos
urbanos seriam rece

bidos nesses pontos e

destinados para aterro
sanitário em Brusque,
garantindo um local
para disposição do lixo
para os municípios sem
entrar em conflito com

propostas de recicla
gem ou compostagem
do material orgânico.

Sie;BGIA�'M'4
Equipamentos para

geração de gás combus
tível a partir de rejeitos
de resíduos sólidos ur

banos, Com tecnologia
produzida em Curitiba,

,
a empresa trabalha com

tecnologia de pirólise e

gaseificação. Os equipa
mentos são modulares
e podem ser adequados
conforme a demanda.
O lixo passa Por etapas
até estar pronto para se

transformar no gás com

bustível. A porcentagem
de aproveitamento é de
terminada pela segrega
ção anterior e o processo,
automatizado. A empresa
não divulgou o valor.
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Limpeza em dia para Finados
CUIDADOS Hoje
é último dia para o
uso de lava jatos.
A partir de amanhã
até sexta-feira, só
água em baldes.

Celso Machado

A s pes�oas que �re�en.t1..dem limpar os jazigos
de familiares para o Dia de
Finados têm até hoje para
realizar os serviços com o

uso de lava-jatos. A partir
de amanhã até sexta-feira,
dia 1°, só serão permiti
das as limpezas com água
transportada em baldes.

Segundo o administrador
dos cemitérios de respon
sabilidade do município,
Adilson Hélio dos Santos,
a medida se deve para evi
tar que as pessoas sujem o

que já foi limpo. No feria
do de finados, no sábado,
dia 2, a visitação aos tú
mulos começa às 7h, pro-

longando-se até as 20h. A

expectativa é que de duas
mil pessoas visitem só "o
cemitério de Vila Lenzi.

Espaço
Nos quatro cemitérios

gerenciados pela Prefeitu
ra de Jaraguá do Sul estão
enterradas cerca de 16 mil

pessoas, porém, exceto o

do Centro, localizado na

Rua Procópio Gomes de
Oliveira, onde há 10 mil

corpos sepultados, .nos de
mais, localizados na Vila
Lenzi, Chico de Paulo e Ne
reu Ramos, ainda há mui
tos espaços para atender a
demanda atual, diz o admi
nistrador dos cemitérios,
Adilson Hélio dos Santos.
Somados aos particulares
mantidos pelas associa
ções de moradores e co

munidades, a cidade tem

25 cemitérios, mas não há

registros oficiais sobre o

número total de sepulta
mentos.

Semana de faxina e

decoração antecede
homenagens

Prevenção contra a dengue
Este ano, nenhum foco

do mosquito da dengue
foi registrado pelos agen
tes da Vigilância Sanitária
em cemitérios; mas todo
cuidado é pouco, aler
ta .Santos, já que muitas

pessoas ainda usam vasos

ARQUlVOOCP

David

Bombeiro
pode ter alta

A família de David
Marcellino espera levar o
bombeiro para casa ainda
esta semana. Internado há
mais de um mês devido a

intoxicação por fumaça,
durante o incêndio em

São Francisco, Marcelli
no se recupera no Hospi
tal Regional Hans Dieter

Schmidt, em Joinville. Ele
estava na UTI até o início
da semana passada e foi
transferido para um quar
to da unidade, onde cami
nha com dificuldade e tra

ta da infecção pulmonar.
"É uma situação que ainda
inspira muitos cuidados, a
questão do pulmão é gra
ve e ele não pode fazer
nenhum esforço físico",
contou o filho de David,
Alexandre Marcellino. "A

previsão é de que ele rece
ba alta ainda esta semana,

pode ser a qualquer mo
menta", comemora.

IHTOXICAÇÃO
Marcellino está
internado no

Hospital de
Joinvile desde
26 de setembro

iUJrigo
Jovem tenta Incendiar carro

Um adolescente foi fla

grado ao tentar incendiar
um veículo do abrigo pro
visório de Jaraguá do Sul,
na noite de segunda-feira.
O jovem de 17 anos tinha
uma camiseta encharcada
de álcool e avançava sobre

um carro estacionado no

pátio da entidade, no Bair
ro Tifa Martins, quando foi
contido por funcionários
do abrigo, por volta das
22h30. A Polícia Militar foi
acionada e conduziu o ado
lescente para a Delegacia

sem areia ou pedra brita,
para acomodar flores, na
turais ou de plástico. "Eles
(os vasos) acumulam água
da chuva e ali o mosquito
pode por seus ovos", lem
bra. Uma lei municipal
aprovada pela Câmara de

/

Vereadores há' cerca de
nove anos proíbe a utiliza

ção de vasos com água, de
terminando que seja utili
zada areia fina ou brita. A
finalidade é evitar a pro
liferação. do mosquito da

dengue, principalmente.

EDUARDOMONTEClNO

IOOKg de peixe

Carga sem procedência é destruída
Cem quilos de peixe fo

ram destruídos na manhã
de ontem, em Guarami
rim. A carga estava sendo

transportada dentro de
uma Fiorino, com placas
de União da Vitória (PR),
dentro de caixas de iso

por. O veículo foi parado
pela Polícia Militar por
volta das 9h30; na Rua Ex-

pedicionário Olímpio José

Borges, no Bairro Avaí.
Os peixes estavam sem

rótulo e não havia com

provação da procedência
do material. Segundo a

Vigilância Sanitária, tam
bém não havia gelo sufi
ciente para refrigerar a

carga. O motorista, de 43
anos, disse que venderia

iIf"'I'__,__.:....:..-.
UUCD.dlII.UU..DU:

Caminhão atropela criança
A

-

criança atropelada
por caminhão em Gua
ramirim recebeu alta na

. manhã de ontem. Ameni
na de um ano brincava na
Rua Hermínio Stringari,
na Corticeira, quando, foi
atingida por um cami

nhão, que manobrava na

via e disse não ter visto a

criança, por volta das 19h
de segunda-feira. Quando

a Polícia Militar chegou ao

local, ouviu relatos de que
a criança era frequente
mente deixada sozinha na

rua pela mãe, de 15 anos.

O Conselho Tutelar foi
acionado para averiguar
a denúncia. A menina foi
socorrida pelos Bombei
ros Voluntários e enca

minhada ao hospital com
ferimerrtos leves.

o peixe de porta em porta
em Guaramirim. Um ca

minhão da coleta de lixo
foi chamado e fez a com

pactação do material, que
depois seguiu para o ater
ro sanitário.

A Fiorino estava .com

o sistema de Gás Natural
Veicular (GNV) irregular
e foi recolhido pela PM.

Assalto

Mulherévítima
Dois homens assaltaram

uma moradora do Bairro
Caixa d'Água, em Guarami
rim, na madrugada de on

tem. A vítima, de 36 anos,

chegava em casa quando viu
a dupla armada dentro da

garagem, por volta da meia
noite. Eles Conseguiram fu

gir levando o Palio de placas
Mia> 0956.A PolíciaMilitar
não localizou os suspeitos.
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Leão erde
boac ance

de golear
4 A 2 Jaraguá chegou a estar vencendo o Barra por 3 a O na noite de ontem

QSPort Club Jaraguá lutou,
mas não conseguiu alcan

çar o seu maior objetivo na par
tida desta terça-feira (29) diante
do Barra. Além da vitória, o clu
be pretendia golear e assim au

mentar seu saldo de gols.
Jogando no Estádio João

Marcatto, o Leão fez 4 a 2 no

time de Balneário Camboriú e

viu a diferença de saldo dimi
nuir de 13 para 11 gols compa
rado ao Internacional de Lages,
concorrente direto pela vaga na

final do returno do Campeonato
Catarinense da Divisão de Aces

so, já que o Blumenau está pra
ticamente garantido.

Os tentos jaraguaenses fo
ram marcados por Neto, João
Carlõs, Eric e Guilherme. Com
o resultado, o time comanda
do pelo técnico Mozart Batista

continua na terceira posição da

segunda fase, com 13 pontos, e
continua torcendo por um tro

peço. do Colorado Serrano que
tem amesma pontuação. O líder
BECsoma 14.

"A vitória era o nosso objeti
vo. Depois era o placar elástico.
Mas eu friso desde a primeira
rodada que, para quem preci
sa criar jogadas e trocar passes
como é a característica do nosso

time, é impossível neste campo.
Então pela situação do grama-

. do, estes meninos tem que ser

enaltecidos a todo momento",
disse o Mozart.

"Infelizmente faltou os gols,
mas a equipe está de parabéns
pelo empenho e ninguém ficou
devendo nada, porque todo
mundo correu e se dedicou den
tro de campo. Agora é esperar

até a próxima rodada para ver

se conseguimos alcançar esse

saldo do Inter ou torcer por um

tropeço deles", afirmou o ata

cante Vandré.
"O objetivo é sempre a vitó

ria, mas é claro que nessa oca

sião do campeonato não adian
tou muito para nós. Tentamos
fazer a nossa parte, mas faltou
um pouco mais de concentra

ção da nossa equipe", finalizou
o também atacante João Carlos.

Na próxima rodada, o Jara
guá enfrenta o Oeste, no sábado

(2), às 16h, no JoãoMarcatto.

Com a vitória, o J�raguá
baixou de 13 para 11 a

diferença de gols para
o Inter, na disputa por
uma vaga na final.

•

t.,
>=t..

NA SEMIFINAL Luan (E� abriu o caminho para a classificação da Kaiapós/Soletex/DCar Veículos
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QUEIXA Técnico Mozart criticou novamente o gramado do João
Marcatto, afirmando que prejudicou o toque de bola do Jaraguá

CAMPEONATO CATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO· RETURNO 7'RODADA

25/10
Maga 3 x o Oeste
(Partida cancelada)

27/10
Pinheiros O x 31nter de Lages
(Partida cancelada)

4'

5' Pinheiros

6' NEC -8 '38,9% 28/10
4 6 1 1 4 7 14 -7 '22,2% NEC2x2CUritibanos

3 5.1 O 4 4 22 -1820,0%
2 6! O 2 I 4 : 3 ,23 -20 11,1% 29/10

Jaraguá 4 x 2 Banra-BC

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. El!!lwi·miifilidifl.

7' Barra-Bü
8' Maga
9' Curitibanos

Campeonato Peladâo

I{SDM, Baga, Kàiapôs e Iúferro
são os semifinalistas do Aberto

Já são conhecidos os quatro
semifinalistas do naipe mascu

lino do Campeonato Peladão, o
Campeonato Aberto de Futsal
de Jaraguá do Sul. Agora, das
vinte e quatro equipes que ini
ciaram a disputa, apenas quatro
seguem na briga pelo título que
atualmente pertence à Kiferro.

E a Kiferro carimbou seu

. passaporte para a semifinal na
noite de ontem, na Arena Jara

guá, ao golear o ZEC por 8 a 3.
Terá pela frente a Kaiapós/So
letexjDCar Veículos, que tam

bém na noite de ontem marcou

6 a ° nos Star Boys.
.

Na outra semifinal se en-

frentam KSDM e Baga. Ambos
garantiram vagas na noite de

segunda-feira (28), com as vi

tórias respectivamente sobre
Os Bagaceiros e LEC.

As semifinais da competição
promovida pela Fundação Mu
nicipal de Esportes e Turismo
acontecem nesta sexta-feira,
dia 10, a partir das 19h30, na
Arena Jaraguá. Já a grande de

cisãq acontece na quinta-feira
da próxima semana, dia 7, tam

bém na Arena .

De momento, a disputa
apresenta uma média de 5,5

gols por partida, com 268. ten
tos anotados em 48 jogos.
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Juventus joga pela classificação
CHANCE Equipe conquistou apenas três pontos no campeonato e precisa
derrotar o Metropolitano, em Blumenau, para garantir vaga na segunda fase
Lucas Pavin

A pós conseguiruma importante
..l"\yj_tória sobre o Brusque no úl
timo domingo, que omanteve vivo
na briga por uma vaga na segunda
fase da Copa Santa Catarina, o Ju
ventus volta a campo hoje. Fechan
do sua participação nesta fase de

grupos, o Moleque Travesso enca

ra o Metropolitano, às 20hlO, no
Estádio do Sesi, em Blumenau.

O técnico Mareio Ventura tem
duas baixas para o duelo. O ata

cante Thiago Constância segue no

Departamento Médico com uma

lesão no tornozelo e dificilmerite
irá atuar na Copinha. Além dele,
o também atacante Dias está fora,
por conta de um problema na vi
rilha. Por outro lado, o treinador

tem a volta do volante Anderson
Pedra, recuperado de uma contra
tura muscular que o tirou da últi
ma partida.

Satisfeito com o desempenho
da equipe contra o Brusque, Ven
tura deve repetir a mesma esca

lação no esquema 4-3-1-2 com

André; Jhoy, Suéliton, Acácio e

Rodrigo Crasso; Alisson, William,
Cícero e Lima; Édipo e Éder Salles.

"A expectativa é de um grande
jogo, já que dependemos da vitória
para continuarmos na competição.
Sabemos que eles também querem
confirmar sua classificação, então
vai ser um jogo bonito de dois ti
mes com qualidade e com chances
de qualquer um sair com avitória", .

afirmou o atacante Cadu.
"Estamos confiantes na vitória

e sabemos que podemos ir para
Blumenau e jogarde igualpra igual
com oMetropolitano", disse o ata
cane Édipo. "A principal caraete
rística do time deles acredito que é
o entrosamento, pois estão jogan
do juntos há mais tempo. Mas va
mos jogar com amesma vontade e

dedicação da última partida e ir em
busca da vitória", finalizou.

Vale lembrar que as equipes já
se enfrentaram por três vezes nes
ta temporada, todas com vitória
dos blumenauenses. No início do
ano, pelo Campeonato Catarinen
se, triunfos do Metrô por 3 a 1, no
João Marcatto, e 2 a 1 no Sesi. Já

pela Copinha, o Juve sofreu mais
uma derrota, desta vez por 1 a o,
em casa, no domingo da semana

passada, dia 20.

DIVULGAÇÃO/FME

CONQUISTAS Delegação jaraguaense obteve 25 medalhas e dois troféus na competição estadual

Parajasc
Desempenho do 'Time Jaraguá' cresce 280%

Com ótimo
.

desempenho, a

delegação de Jaraguá do Sul en
cerrou no último domingo (27)
a sua participação na 9a edição
dos Jogos Abertos Paradesporti
vos de Santa Catarina (Parajasc),
realizado na cidade de Joaçaba.
Com um crescimento de 280%
no quadro de medalhas, o 'Time

Jaraguá' aumentou de sete para
25 as.conquistas, em comparação
de 2012 para 2013.

Neste ano foram conquistadas
sete de ouro, 11 de prata e sete de

bronze, ou seja, dezoito a mais do

que no ano passado. A delegação
também trouxe dois troféu: atle
tismo masculino para deficientes
intelectuais - este de forma iné
dita - e na bocha feminina para
deficientes intelectuais.

Um dos motivos para esta

evolução no paradesporto é o

investimento que vem sendo fei
to pela FME, principalmente no

bolsa-atleta. Atualmente, seis

paratletas (dois deficientes físicos
e quatro intelectuais) são benefi-

ciados com o recurso, num inves
timento �nual de R$ 29.807,46.

Nesta edição do Parajasc, os
jaraguaenses disputaram as mo

dalidades de atletismo [para de
ficientes intelectuais (M/F) e físi
cos (M)], bocha [para deficientes
intelectuais (M/F), visuais (M) e
físicos (M/F)], bocha paralímpi
ca (M/F), futsal [para deficientes
intelectuais (M)], natação [para.
deficientes físicos (F)] e tênis de
mesa [para deficientes intelectu-
ais (M/F)]. . .

CONFIANTE Em jogo de 'vida ou morte' pela Çop� Santa
Catarina, Ventura deve repetir escalação do último domingo

Futsal

ADJ ainda em busca da vitória
Buscando a primeira vitória

no returno do Campeonato Ca
tarinense, da Divisão Especial,
a AD Jaraguá (CSM/Pré-Fabri
car/Mannes/FME) enfrenta, na
noite de hoje, a AD Hering/Blu
menau, às 20h15, naArena.

Em três jogos da segunda
fase da competição, o time ja
raguaense - campeão do turno
_. contabiliza uma derrota (para
Rio do Sul) e dois empates (con
tra Lages e Tubarão).

Para esta partida, o técnico

Sergio Lacerda conta com a im

portante volta do goleiro Djony,
campeão com a Seleção Brasilei-

ra do Grand Prix de Futsal, reali
zado em Londrina (PR). O joga
dor se reapresentou ao elenco
na última segunda-feira (28) e

já está à disposição do treina
dor para a partida de hoje.

"É um adversário tradicio
nal e' que a gente conhece. É
uma equipe que desde o come

ço do ano só está disputando
o Estadual e tem bons valores
individuais. Tenho certeza que
se o grupo produzir o que fez
em Tubarão, temos grandes
chances de fazer um bom jogo e

conseguir a vitória que é milito

importante", afirmou Lacerda.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

I Técnico Lacerda tenta mostrar o caminho para o

.tjro� vÇ>l_tar a yenç��, feJ1.o j�é�i.tq 1)0 returno .c;to Çatar.inense .
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Contrato

Penalty deve R$ 7milhões para oSão Paulo
,

Fornecedora de mate

rial esportivo do São Paulo
desde o início de 2013, a

Penalty não tem honrado
os compromissos com o

clube. Em quase onze me

ses de parceria, a empresa'
não repassou ao tricolor
cercá: de R$ 7milhões. Por

mês, a Penaltytem uma sé
rie de acertos a fazer com
o departamento financei
ro de Juvenal Juvêncio,
como o envio de peças dos
uniformes do time para
os jogos, os royalties dos

produtos vendidos e uma

porcentagem pela loja do
Morumbi. Há também um

pagamento mensal refe
rente a um valor fixo pre
visto em contrato.

A soma de todos os

itens citados faz com que
o acordo chegue a R$ 35
milhões anuais. O valor,
divulgado pelas partes no

momento da assinatura, é
contabilizado da seguinte
forma: as luvas (que são
o valor fixo); o número de

peças a serem fornecidas
anualmente multiplicado
ou pelo valor de varejo ou

pelo preço final dos pon
tos de venda (o que acaba
aumentando o valor do

contrato); bonificação por

performance e royalties.
Apesar de o contrato

- entre São Paulo e Penal

ty ser até o fim de 2015,
o atraso da empresa abre
uma brecha para o tricolor

paulista romper e trocar

de fornecedora, mesmo

com alguns argumentos da
marca de que certos aspec
tos do acordo não tenham
sido cumpridos integral
mente. Marca lançou a nova camisa no espaço. Parceria segue o mesmo caminho

Vasco

Novo técnico
Santos Copa-14

Interesse em fite Ingressos adiados
Seleção Brasileira

DiegoCosta rejeitaaamarelínha
AdilsonBatista é o novo técnico

do Vasco. Menos de 12 horas após a
demissão de Dorival Júnior, o clube
acertou com o paranaense que já foi
apresentado na tarde de ontem em

São Januário. O último time que o

treinador comandoufoi o Figueiren
se, onde disputou todo o Estadual e
foi demitido durante a Série B.

Há um bom tempo na' corda

bamba, quase chegou a deixar o car
go por duas vezes no Corinthians, o
técnico Tite aparece como priorida
de na VIla Belmiro para a próxima
temporada. Os dirigentes santistas já
estão planejando 2014 e o nome do '

técnico gaúcho ganha cada vez mais

força nos bastidores do clube.

-

A Fifa anunciou ontem que
adiou o sorteio dos ingressos da

Copa do Mundo, marcado para
acontecer até o dia 4 de novembro,
já que o Governo brasileiro irá au

ditar o processo. Com isso, os tor
cedores serão informados até 10 de
novembro se conseguiram reservar

os bilhetes para o torneio.

Informa abertura de processo seletivo

Cidade
DENTISTA: Formação superior completa em Odontologia;
Inscrição no CRO, Atuação' em clínica geral.
Aperfeiçoamento ou Especialização em Prótese,
20h/semanais,

JARAGUÁDO
SUL

Por meio do site até

03/11/2013

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INITMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

FSTADO DESANTACATARINA
Novo endereço:RuaCeL ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGDADOSUL-Se
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE lNl1MAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação <le títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, aeontat destapublicação, sendo facultado o direito àsustaçãojudi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal F1CAMINTIMADOS DOPROTESTO:

Apontamento: 263629/2013 Sacado: ANA PAUlA BISONI Endereço: RUA
CARLOS HARDT 1570 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-090 Cedente: ESTO
FADOS KRAUSE lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N° TItulo: 2006499C - Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$ 571,33 - Data para pagamento: 04/ll/2013-
Valor total a pagar R$649,26 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 571,33
- Juros: R$ 1,33 Emolumentos: R$ 12,25 - Fublicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 263613/2013 Sacado: ANTONlA DE FATIMAUMA Endereço:
RUACARLOSHARDT6B6 FUNDOS - JARAGUADOstn-sc - CEP: 89254-580
Cedente: IMOBJlJARIA PlERMANN ITDA ME. Sacador. - Espécie: DMI _ N°
TItulo: 337 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$UOO,OO - Data para paga
mento: 04/11/2013-Valor total apagarR$U83,58 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 1.100,00, -juros: R$ 4,40 Emolumentos.Râ lz.zõ - Fublicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 263158/2013 Sacado: INOVACAR CENTRO AIJTC)MOTIVO
IlDAME Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1033 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: Cedente: COREMMAIIDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Tltulo.
0706956602 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 850,00 - Data parapaga
mento: 041ll/2013-Valor total a pagar R$927,77 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 850,00 - Juros: R$I,98 Emolumentos: R$12,25 - Fublicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263737/2013 Sacado: J, ZAPEUlNE COMERCIO E SERVICOS
ITDAME Endereço: RUAADEI1A FISCHER, 720 - SAIA I - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-400Cedente: MOTO DESlGN COMERCIAL IMPORlADORA
E EXPO Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 000005608B - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$U34,OO - Datapara pagamento: 041ll/2013-Valor total
a pagatR$1.214,3�Descríção dos valores: Valor do título: R$U34,OO - Juros:
R$ 4,53 Emolumentos: R$ 12,25 - Fublicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 263730/2013 Sacado: KS MECANICA PECAS INSfAIACAO E
MANUTE Endereço: R PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 5083 - CENTENA
RIO - laraguá do Sul-se - CEP: 89256-502 Cedente: CHAMPAGWJVEICU
WS SA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: DIl3368702 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 468,33 - Data para pagamento: 04111/2013- Valor total
a pagat 8$544,89 Descrição dos valores: Valor do título:1l$ 468,33 - Juros: R$
1,08Emolumentos: R$12,25 - Fublicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

- Apontamento: 263467/2013 Sacado: NILSON ERBS Endereço: R IRMAO
CELESTINO DEPINE 233 JGUA - JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89255-440
Cedente: FINO PISO COMEROO DE PISOS lIDA ME Sacador. - Espécie:
DMI - N°'Iltulo: 61-Motivo: faltadepagamentoValor.R$2.l00,00 - Data para
pagamento: 041ll/2013-Valor total a pegarR$2.188,17Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 2,100,00 - Juros: R$ 5,60 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência R$ZZ,72

Apontamento: 263614/2013 Sacado: PAULO ROBERTO GARCIA Endereço:
RUAWIGANDI MENSUN 60 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89256-455 Cedente:
TATACONCONSTRUTORA lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Tltulo: JFAFT
ZZZI - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 424,64 - Data para pagamento:
04/11/2013- Valor total' a pagar R$502,12 Descrição dos valores: Valor do ti
tulo: R$<l24,64 - Juros: R$I,69 Emolumentos: R$ 12,25 - Fublieação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$15,94

Apontamento: 263744/2013 Sacado: REJANE FAGUNDFS PEREIRA Ende
reço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89256-500 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUfOMOTIVOS lIDA Sa_
cador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 0006271203 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 403,10 - Data para pagamentoc04/ll/2013- Valor total a pagat
R$48O,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 403,10 - Juros: R$ 1,47
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Certifico, -que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 30110/2013, Jaraguá do Sul (sq, 30 de ou
tubro de2013,

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto

Tp� de títulos publicados: 8
\ 1 'J"

O brasileiro Diego Costa,
atacante do Atlético de Madri,
rejeitou a Seleção do seu país
e escolheu defender a equipe
espanhola, conforme anun

ciou ontem a Federação Ibéri-
,

ca. Há seis anos na Espanha,
o jogador Diego Costa nunca

jogou no Brasil. Começou em

2006, no Sporting de Bra

ga, de Portugal, passou pelo
também lusitano Penafiel e

em 2007 foi para o Atlético de
Madri. Passou por quatro dife
rentes clubes espanhóis antes

desta temporada, na qual é o

atual artilheiro de 'La Liga',
com l5gols.
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Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir das 8h para 2106 -1919 ganharão um par de ingressos.
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