
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.327 + Quinta-feira,7denovembrode2013 + R$2,SO A vida acontece aqui.
Já estamos
atendendo!

Política

Reajuste do IPTU
ainda em estudo

Redemunicipal
Inicia o período
de rematrícula

Está em discussão o percentual de reajuste
desse imposto em Jaraguá. A cúpula do
governo não chegou a uma decisão.
PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁ.GINA 4

A partir de hoje, os alunos que já
frequentam as escolas municipais
precisam confirmar a inscrição para
o próximo ano letivo. PÁG A 16

Prefeitura er coibir
p licidade irre Iar
AÇÃO Uma comissão foi formada para rever a lei que trata de propagandas em áreas públicas

e definir uma nova regulamentação. Falta de fiscais prejudica o controle dos abusos.

PÁGINA 14
EDUARDO MONTECINO

o sobrevivente
Pery da Cruz, 86, era funcionário da fábrica
de pólvora, que explodiu há 60 anos. Fato foi
relembrado ontem na Câmara. PÁGINA 5
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Acreditar
D ecebi um e-mail do meu tio com uma bela história e

.l�uero partilhar com os leitores. A pequena Tess pe
gou seu pote onde havia algumasmoedas e foi até a farmá
cia. Esperou pacientemente que o farmacêutico lhe aten

desse. Então tirou. uma moeda de seu pote, e bateu com

ela em cima do balcão. O farmacêutico irritado falou: "O
que você quer?" A garotinha falou: "Senhor, meu irmão
estámuito, muito doente mesmo, e eu quero comprar um
milagre". "Como?, não entendi".

"O nome dele éAndrew. Temum caroçomuito ruim cres

cendo dentro da cabeça dele e o meu pai diz que ele precisa
de ummilagre. Então eu queria saber quanto custaummila

gre". O farmacêutico disse: "Menina, eu não vendomilagres.
Sinto muito, mas não posso ajudá-la". Tess estava determi
nada e disse: "Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente vou
buscar o resto. O senhor só precisame dizer quanto custa",

Então um senhor que estava ao lado do farmacêutico, e
era irmão dele, perguntou que tipo de milagre o irmão dela
precisava. Tess falou as seguintes palavras: "Eu não sei. Sei

que ele está muito doente e a minha mãe disse que ele pre
cisa de uma operação, mas o meu pai não tem condições de
pagar, então eu quero usar o meudinheiro. Tenhoum dólar e
dez centavos, mas posso arranjarmais se forpreciso."

Aquele homem era o Dr. Carlton Armstrong, um neu-

.. rocirurgião. Ele então falou: "Que coincidência! Um dólar
e dez centavos. O preço exato de um milagrepara irmão
zinhos". A cirurgia foi feita no pequeno Andrew sem ônus
para a família, e depois de pouco tempo o garoto teve alta
e voltou para casa.

r

Alguns dias depois enquanto Andrew-e Tess brinca
vam, a mãe deles disse em voz baixa para seu pai: "Aquela
operação foi um milagre. Quanto será que custaria?" Tess
sorriu. O preço para ela tinha sido seu um dólar e dez cen
tavos. Porém, ela acreditava que seu irmãozinho iria ser

curado. Como está a sua fé?

COTIDIANO
.

.

.
'

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

PapaiNoel
Espetáculo da
chegada ocorre hoje

A chegada do Papai Noel ao Jaraguá do Sul
Park Shopping será acompanhada de música ao

vivo, pela primeira vez, na noite de hoje. Junto do
''bom velhinho" estarão o Dueto Staccato (violino,
violoncelo e violão), o harpista Gustavo Beaklini e
o SuperPiano. O espetáculo inicia às 20h. A agen
da do Papai Noel segue até o início de janeiro, de
segunda a quarta-feira, das 17h às 21h30; de quin
ta-feira a sábado, das nhgo às 13h30 e das 17h às
2m30; domingo, das 16h às 20h30.

COMENTÁRIO

Uma toucapara muitos
Dia destes uma jovem mulher e

empresária concedia uma inte
ressante entrevista ao Gustavo Cer
basi. Coisa fina, conteúdo sadio e ca

nal elevado, o CanalArt-1 da Sky, só
coisa boa e de alta qualidade. Nada a
ver com as vulgaridades dos canais
abertos e até mesmo dos fechados,
inchados de vulgaridades, gentalha
e baixo nível.

Pois nessa entrevista, a empre
sária entrevistada, que ainda por
cima era muito bonita, dizia que na

empresa dela a exigência é incondi
cional, as funcionarias precisam ser

pessoas entusiasmadas e extrema

mente educadas, corteses, de fino
trato diário para com todos. Fiquei
pensando, que mulher, que figura
diferente para melhor, que bela em
presária,mas ela, coitada, deve viver
num inferno. Onde ela vai achar, en-

LUIZ CARLOS PRATES

contrar pessoas entusiasmadas, vale
dizer, motivadas para o trabalho e

ainda mais extremamente educa
das, educadas no sentido das corte
sias, do respeito pelos outros e nos

modos corretos de se comunicar?
Onde ela vai achar essas pessoas?
Mas ela tem razão. São essas pesso
as que fazem o sucesso de qualquer
empresa, e elas jamais passam dos

30% dos furícionários de qualquer
empresa.

As empresas se mantêm vivas
em razão desses 30%, aliás, os casa
mentos também. Semmotivação, si-

nônimo de paciência, tolerância, in
teligência, enfim, para compreender
o outro, o casamento não irá longe .

Claro que isso tem que valer para o

marido e para a mulher, com só um
deles sendo assim nada vai adiante.

Mas será quemesmo sendo gros
seira, no sentidomais elástico da pa
lavra, será queuma pessoa não se dá
conta de que' é grosseira ou indevida
no trabalho? E o entusiasmo, será
que ele pode ser passado pelo geren
te ouporum colega?Não será o caso
de o entusiasmo-e os bons modos
resultarem de uma Sensibilidade es

pecial? É bem provável. Mas como a

maioria só quer o salário da empre
sa e osmaridos o sexo dasmulheres,
nem as empresas vão bem e muito

. menos os casamentos. Sinto muito,
mas é a mais pura verdade. Vista a

.

touca quem quiser, ..

sem se importar com as consequências. Se a pessoa tem

condição para um determinado trabalho que lute.por-ele,
lute como os outros, sem vantagens indevidas e especiais.
Amelhor cota é a vergonha na cara, a luta por um ideal e a
vitória pelo suor; o mais é comodismo de um lado e opor
tunismos de governos pútridos pelo populismo barato. E
estamos conversados. À luta e à vergonha!

• Elas
Está chegando a hora. Será na terça-feira, dia 12, no

Beira-Mar Shopping, em Florianópolis, às 19h, o lança
mento do meu livro - "Prates, Verdades e Elas". Depois o
circuito de lançamentos vai passar por B. Camboriú, Blu
meriau e Joinville, tudo numa bela operação técnica das
Livrarias Catarinense. Claro, leitora, leitor, estou esperan
do porvocê. Éum livro para as "M"ulheres de todas as ida
des. É aminha colaboração para a Revolução Cultural que
prego de certos costumes que ainda cercam, cerceiam e li
mitam os ilimitados de qualquermulher. Espero por você.

• Falta dizer
Enquanto lacaios de "resorts", praias sujas e do tu

rismo fajuto de Florianópolis-sacodem faceiros a "cau
da" para os imbecis do futebol mundial que aqui virão
fazer programas para os jogos da Copa do Mundo, a
cidade não tem hospital para salvar a vida de um me

nino queimado... Como aconteceu comErick, o garoto
de Lages. Florianópolis não tem nada, Tem arrogância e

muito dinheiro lavado, isso sim.,
.

'

• Cotas
Faz algum tempo que as "cotas" entraram na moda no

Brasil, é cota para isso, cota para aquilo e haja cotas... Sem
essa, compadres, cota é invenção de "populistas", gentalha
que se quer perpetuar no governo distribuindo esmolas,

Guaramirim
Inauguração da
academia ao ar Iivre

Prefeitura
Férias coletivas
emjaneiro de 2014

As férias coletivas dos servidores públicos municipais
acontecerá entre os dias 2 e-ai.de janeiro de 2014. O atendi
mento será suspenso nesse período, exceto nas secretarias
e serviços essenciais. O Decreto n? 9622/2013, que esta

belece as férias, foi assinado pelo prefeito Dieter Janssen
e pelo secretário de Administração, Sérgio Kuchenbecker.

Aacademia ao ar livre dobairroVilaNova,
em Guaramirim, será inaugurada no sábado

(9), às uh pela Prefeitura. Os equipamentos
foram instalados na sede da associação dos
moradores, juntos a novos brinquedos. No
evento, a comunidade será informada sobre
o uso correto da academia. Haverá venda de
churrasco e petiscos.

IXOXO 10

2°Macarronada em novembro
A 20 macarronada da escolinha de. futsal Xoxo 10 acon

tecerá no dia 23 de novembro, no estádio João Marcatto, a
partir das uh. Os ingressos estão à venda no valor de R$ 15.

.

Mais informações pelo telefone 9682-0652 ou 9682-0653.

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1226
Primeiro Sorteio
01 - 04 - 19 - 25 - 33 - 41
Segundo Sorteio
10 - 11 - 12 - 13 - 27 - 34

QUINA
SORTEIO Nº 3333
09 - 44 - 46 - 71 - 78

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

OPINIAO QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

POLUIÇAo VISUAL
CHARGE EDITORIAL

Poluição visual
oN�7
I

· A colocação de anúncios publicitá
firios de festas, palestras, cursos

ou eventos religiosos em pontos da
cidade causa uma poluição visual na
cena urbana que deixa a cidade feia. Em

alguns locais, esses cartazes ficam joga
dos na área pública, acumulando sujei
ra e ressaltando um aspecto dedesleixo.'
Há regras que orientam sobre esse tipo
de publicidade, mas, segundo a Prefei

tura, estão sendo desrespeitadas.
Em São Paulo, houve uma grande

ação para a retirada de anúncios que

prejudicam a visualização urbana. Na
capital paulista só é permitido anún
cios em determinados mobiliários

públicos, como ponto de ônibus, pla
cas de rua ou relógios.

O que .se espera é um bom senso

das pessoas que costumam ocupar

grades ou terrenos privados e públi-

cos para instalar cartazes e letreiros

que ocasionam um cenário nada posi
tivo para esse ambiente.

"
Cartazes expostos em diversos pontos
causam uma imagem de desleixo.

Nesse sentido, Jaraguá do Sul está
num processo de atualização das leis

que regem esses anúncios. Porém, tem
de haver um controle maior para evitar
abusos. O município conta com veícu
los de comunicação de ampla difusão

para servir de meio de divulgação des
ses eventos. Os espaços públicos da ci
dade não devem ser usados como uma

vitrine publicitária desorganizada e

que deixam aimagem da cidade menos

bonita.

Faço rà4sõesem seU veiculo regularmente,
---;;;.;.,,......

��
..

.t� · Fale conosco -

.

.

.
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Fameg
Encontro sobre comunicação

A quinta edição do Encontro da

Comunicação (Encon) iniciou ontem

à noite no Centro Empresarial de Jara
guá do Sul (Cejas). O evento, organiza
do pelos acadêmicos da quarta fase do
curso de Publicidade e Propaganda da

Fameg, de Guaramirim, acontece até
sexta-feira. Um dos organizadores do

encontro, o universitário Everton Cha

ves, disse que as palestras apresentadas
contam com especialistas de alto gaba
rito para falar sobre as novas tendên
cias exigidas no mercado corporativo
e de comunicação. "Serão abordadas
as tendências e como o profissional do
futuro deve se preparar para estar no

mercado daqui há cinco anos", disse.
Nas palestras de ontem, o diretor

de atendimento da agência Borghij
Lowe, Luis Lui, abordou sobre prática
de atendimento e relacionamento no· Diretor da agência
mercado no mundo envolvido pelas Borghi, Luis Lui,
mídias sociais. A gerente de excelência abriu o evento

criativa da Coca-Cola, Paloma Azulay, falando sobre

falou sobre a importância do investi- atendimento e
relacionamento

menta em ações criativas como a me-
no mercado

lhor alternativa de conseguir sucesso
e chamar a atenção do mercado. Já
o gerente de planejamento da agên
cia Espalhe, Leo Oliveira Cardoso,
detalhou sobre o uso do marketing.
Amanhã, o Encon encerra com um

debate sobre a publicidade no meio
de comunicação (veja programação).
O evento tem o apoio do jornal O Cor
reio do Povo.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� OCorreio doPovo utiliza papelprÓduzido apartir de
�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a úifonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

EDUARDO MONTECINO

clientes mundiais
• Ministrante: Diretor de Atendimento da
Lew'Lara/TBWA (SP), Alexandre Baroni

• Horário: das 20h20 às 20h50

• Interessados em

participar das
palestras podem

HOJE
• Palestra: O planejamento é a estratégia
ou a estratégia é o planejamento?

• 'Ministrante: Diretor de Planejamento
de Novos Negócios DIAraújo (SC), Luiz
Fernando Marca

• Horário: das 18h45 às 19h50

comprar

• Palestra: Criando Leões
• Ministrante: Diretor de Criação da

Ogilvy Brasil (SP), Rafael Donato
• Horário: das 21h às 22h15

o ingresso no

local do evento,
noCejas,

na Rua Jorge
Czerniewicz, 100.
O valor para cada

dia é

R$ 20.• Palestra: As novas abordagens junto a
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Reajuste
avaliado

Ainda está em discussão
o percentual de reajuste do
IPTU em Jaraguá. A cúpu
la do governo não chegou a

uma decisão. Estudos sobre
o impacto estão, sendo reali
zados. Em 2009, aconteceu a

última revisão do valor venal
dos imóveis. Na época, o im
pacto para-alguns proprietá
rios foi de mais de 500%.

PTchama
filiados

Acontece neste domingo
o processo de eleições no

PT, que deve envolver meio
milhão de pessoas em todo

país. Os filiados vão votar

para compor a presidência
municipal, estadual e nacio
nal e as respectivas chapas,
que se transformarão em di
retórios. Em Jaraguá do Sul,
onde o nome de consenso

é Marcel Salomon, a vota

ção ocorre das 9h às 17h, na
Câmara de Vereadores. Dos

mais de 800 filiados, apenas
495 estão aptos a votar no

município. Os vencedores
assumem em janeiro e logo
depois formam a executiva.
Em Santa Catarina, a disputa
acirrada acontece entre Paulo
Eccel e·Claudio Vignatti, este
último, tem apoio de Marcel.
Já no comando nacional, Rui
Falcão deve ser mantido.

/ Patricia Moraes ;I'

PLENARIO
RICARDO PORTELII'!HA

tivas políticas
Prestes a assumir o governo do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, .Ioares

Ponticelli (PP), fez uma parada em Jaraguá do Sul na terça-feira. Antes da palestra de Dudu
Braga, na Scar, foi recebido no Paço pelo prefeito Dieter Janssen (PP), pelo vice, Jaime
Negherbon (PMDB), e pelo deputado Carlos Chiodini (PMDB). Ponticelli, pré-candidato ao

Senado, solicitou apoio dos representantes locais para união de forças entre PSD, PMDB e PP

para reeleger Raimundo Colombo ao governo do Estado, tendo como vice, Mauro Mariani.
Neste cenário, o deputado estadual Carlos Chiodini tentaria uma vaga na Câmara federal.

Mais escolaridade
Pelo menos 50% dos trabalhadores da indústria catarinense não têm o ensino médio com

pleto. Por isso, a Federação das Indústrias de Santa Catarina quer aumentar o nível de escola
ridade destamão de obra. Entre 2012 e 2013, foram quase 500mil trabalhadores matriculados
e cerca de mil empresas já aderiram à proposta. "Um trabalhadorcom mais escolaridade será
mais produtivo, sua indústria terá mais competitividade, fará mais investimentos, abrirá novas

-

vagas de emprego e pagará melhores salários", diz o presidente da Fiesc, Glauco Côrte.

,>

rersoanssen
ARQUITETOS

Projetos para você e sua empresa
(47) 3371..Q853

www.reisjanssen.com.br

Solidão judicial
Com a decisão da juíza Candida Brugnoli de

receber petição inicial da denúncia feita pelo
Ministério Público acerca de uma revista publi
cada no ano passado e que trazia um balanço

-

dos trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, o
presidente da Câmara, na época, Francisco Alves
(PT), diz que prepara defesa. Para o MP, a publi
cação, que custou R$ 30 mil, configurou promo
ção pessoal com dinheiro público, enquadrada
como crime de improbidade administrativa. Os
outros parlamentares alegaram que não tinham
conhecimento do teor do material e foram ino
centados. "Todos sabiam sim't-rebate Francisco,
que tem dividido a possível culpa apenas com

diretora de Comunicação da Casa.

,

Unindo forças

QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO
Os servidores municipais promovem um

dia de manifestação hoje. Às 11 h30, a
concentração será em frente à Prefeitura.
Eles pedem novo Estatuto e também

Plano de Cargos e Salários. A cobrança
aumentou depois da aprovação do

reajuste de 30% aos médicos.

Aprovado pela Câmara, será enviado agora
ao Executivo requerimento do vereador José
de Ávila (Solidariedade), para que omunicípio
realize uma campanha de esclarecimento
sobre o diagnóstico da dislexia na rede

municipal de ensino. A doença causa
dificuldade e atraso na aprendizagem.

.. .. ..

Também de autoria de José de
Ávila, a Câmara aprovou a criação da

homenagem "Amigo da Natureza". A

distinção será entregue anualmente a três
_ pessoas ou entidades não governamentais

que se destaquem em ações a favor
da natureza, do meio ambiente e

dos interesses ecológicos.
.. .. ..

Vereador Pedro Garcia (PMDB) perdeu a

batalha que tratava há meses pela saúde da
mãe, Claudina Nazari Garcia. Ela faleceu na

notte de terça-feira, aos 94 anos, e foi seputtada
ontem, às 17h, no mesmo horário em que a
Câmara realizou sessão solene pelos 60 aros
da explosão da fábrica de pólyora. Pedro liderou

todo trabalho de resgate da história e foi o
proponente da sessão.

O vereadorEugênio Juraszek re
úne-seno dia 14, às9h, naCâmarade
Vereadores de São João do ltaperiu,
com representantes dos avicultores.

-

Naquele município, 50 produtores
foram afetados pelo fechamento da,

_

empresa Seara/Marfrig, O objetivo
c

é unir forças para apresentar aoMi- .

nistério da Agricultura uma pauta
conjunta para o setor.

Projetos • Administração • Execução • Reformas
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Sessão solene relembra explosão
EDUARDOMONTECINO

HISTÓRIA Câmara de Vereadores homenageia pessoas que

ajudaram na preservação da tragédia da fábrica de pólvora
Carolina Veiga

1)ecy Quirino da Cruz, de
r 86 anos, cumpriu uma

agenda inesperada na noite
de ontem. Das 17h às 18h
ele permaneceu sentado na

mesa de honra do plenário
-da Câmara de Vereadores.
De lá, um filme passou por
sua memória. Cruz foi um
dos sobreviventes da explo
são da fábrica de pólvora
de Jaraguá do Sul, ocorrida
em 1953, e um dos home

nageados da sessão solene
em memória aos 60 anos da

tragédia.
Para ele, parece que a ex

plosão ocorreu ontem. "Eu
tinha acabado de tomar café
e estava cavando quando
senti Um tremor. Levantei
a primeira vez, mas cai com
o segundo estrondo", lem
bra. Ao sair do local, Cruz
descreve o que seus olhos
viram. "Lembro de ver a

água do lago se fechar e sai
correndo. Perto do portão vi
dois amigos feridos, um com

machucados na cabeça e nas
costas. Ambos morreram no

mesmo dia", recorda.
Um dos amigos citados

por Pery era Ernandes Fer

nandes, na época com 23
anos. Seu filho, Alceu Fer

nandes, de 60 anos, acom

panhou da segunda fileira
do plenário da Câmara a ho
menagem ao pai que não co
nheceu. "Eu nasci emmarço
e meu pai morreu em no

vembro. Lembro apenas do

que contavam minha mãe e

tios. Resgatar essa história é

importante para nós, fami
liares, e principalmente para
Jaraguá do Sul", salientou.

Werner Ricardo Voigt,
patrocinador do memorial
aos 10 homens mortos du
rante a explosão, construí
do no Cemitério Municipal
de Jaraguá do Sul, e Valde-

mar Dalagnolo, presidente
da Comissão de Resgate
da História da Explosão da
Fábrica de Pólvora, recebe
ram dos vereadores placas
condecorativas. "Eu fui até a
fábrica oferecer meus servi

ços de conserto de motores

poucas semanas antes dela

explodir", lembrouVoigt.
A sessão solene foi pro

posta pelo parlamentar Pe
dro Garcia (PMDB), mas

conduzida pelo vereador
Vitório Lãzzaris (PMDB).
Garcia não pode compare
cer devido ao falecimento
de sua mãe, ocorrido na

madrugada de ontem. Por
este fato, um minutá de si
lêncio abriu a sessão que foi
encerrada com os músicos
Laércio Atayde Machado,
Armelindo Stolf, João Be

larmino e Eduardo da Silva

interpretando a canção "As
deiz cruiz", composta pelo
radialistaAtaíde Machado. APOIADORES Werner Voigt e Dalagnolo (D) foram homenageados ontem à tarde

Simples e rápido.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP6
www.ocponline.com.br

soluções construtivas

Mais trabalho
no presídio

No próximo dia 20, o Presídio de Jaraguá do
Sul inaugura novo galpão que abrigará ativida
des produtivas. O acréscimo demais 300 metros
quadrados representa investimento de R$ 250
mil e vai permitir que 70 apenados ocupem o

tempo produzindo para empresas que oficializa
ram" parceria com o estabelecimento penal. Lu
nender e Malwee já realizam treinamento para·
que os apenados possam trabalhar a partir de
dezembro. O esforço da direção em buscar par
cerias tem dado certo e 100 por cento dos presos
trabalham em várias atividades. Recentemente,

.

a Associação das Micros e Pequenas Empresas
organizou um workshop para esclarecer as em

presas sobre como utilizar esta mão de obra.
Deu tão certo que há empresas na fila de espera
dispostas a contratar os serviços destes traba-
lhadores ocasionais.

"

Lactoplasa cresce
com.Chocoleite

Desde a incorporação pela Chocoleite Indús-(

tria de Alimentos, em 2011, a Lactoplasa mos-
trou crescimento significativo. Em apenas dois
anos, o faturamento mensal da empresa passou
de R$ 400 mil para R$ 4 milhões. Um dos fato
res que contribuiu para: este aumento foi a am

pliação do leque de produtos, que passou de sete
para 29 neste período. Segundo o sócio diretor
da Chocoleite, Guilherme Gumz Utech, esta va
riedade deve ficar ainda maior. "Estamos estu

dando o desenvolvimento de novos produtos,
como sucos, isotônicos e refrescos". Atualmente,
a Lactoplasa conta com 2.724 clientes ativos.

Ronaldo Corrêa

ERC
Recuperação do crédito
A Câmara de Dirigentes Lojistas de

fiJaraguá do Sul mantém até 21 de
dezembro a campanha para estimular os
clientes do comércio da região a regula
rizarem seus créditos e, desta maneira,
voltar às compras. Fábio Cristiano Stein

(foto), diretor do Serviço de Proteção ao

Crédito, assinala que a campanha se tor-

o
nou uma referência para o consumidor

pela facilidade de negociação. O históri
co dessa ação é favorável, diz Fábio, pois
70% das pessoas que procuram a entida
de demonstram interesse em acertar sua

situação de imediato. Incentivo a mais

para isto é o 130 salário, que começa a

ser injetado no mercado.

EDUARDO MONTECINO

Inadimplência é baixa, día CI?L

Odiretor da CDL assinala que o

cliente de Jaraguá do Sul man
tém uma regularidade no crédito, com
um ticket de inadimplência da ordem
de 3,1%, abaixo da média estadual de

3,4%. "A intenção desta campanha é
evitar constrangimentos que muitas

vezes as pessoas enfrentam", afirma
Fábio Stein. A dívida média no comér
cio local é de R$ 140 contra um valor'
acima de R$ 500 no Estado. Em 2012,
a campanha beneficiou 234 pessoas,
com a recuperação de R$ 40 mil para
o comércio de Jaraguá do Sul.

Preço inibe o uso de bicicletas
Muito se fala em incentivo aos meios alternativos de trans

porte, como é o caso do uso de bicicletas, como forma de melho
rar a mobilidade urbana. Mas na contramão deste movimento
há fatores que afetam muita gente que gostaria de ter sua bike
como meio de transporte e mesmo lazer. Além da falta de me
lhor infraestrutura, o preço das bicicletas inibe o uso. Estudo da

.

associação de fabricantes revela imposto médio de 40,5% neste

veículo. Enquanto isso, o tributo aplicado na: venda de carros é
de 32% no Brasil, tornando a chamada "magrela" uma dasmais
caras domundo.Alguns Incentivos fiscais existem naZona Fran
ca deManaus (ZFM),mas aprodução é de apenas 21% do país.A
alíquota dos impostos cobradospelaUnião na fabricação debici
cletas é de 10%.A de carros populares é 3,5%. Ao sa:ir da fábrica,
os tributos elevam o preço do veículo em 80,3% .
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íNDICE PERioDO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,05% 6.NOVEMBRO.2013
CUB

-

1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,83% 6.NOVEMBRO:2013
NASDAQ -0.26% fi.NOVEMBRO.2013
AÇÕES PETR4 20.41 +0.79%

VAlE5 30.44 +1.38%
BVMF3 12,13 +1.08%

POUPANÇA 0,5829 7.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO· BRENT +0,57% US$105,470

.

OURO ·002% US$1317,530, .

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2820 2,2835 -0,25%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3300 -0,43%
EURO 3,0906 3,0917 +0,17%
LIBRA 3,6795 3,6805 +0,1%

Petrobrás
O processamento depetróleo

nas refinarias da Petrobras no

Brasil registrou recorde diário
no dia 2, sábado, quando atingiu
2,225 milhões de barris. Segun
do a companhia, o volume supe
rou em 25 mil barris o recorde
diário anterior, alcançado em 29

.

e 30 dejunho deste ano. De acor
do com a companhia, o resulta
do reafirma a busca contínua da.
Petrobras pelo aumento da efici
ência operacional das refinarias.
Para a empresa, é também um

reflexo da gestão integrada do
sistema de abastecimento e con

tribui para a redução das impor
tações de derivados;

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2013 - FIA

PROCESSO LlCITATORIO N°. 04/2013-FIA-
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

.
OBJETO: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólo
go, a fim de atender o Projeto-Oficina de Skate 2014 da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social do Setor de Assistência Social, do Município de
SchroederlSC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 03 de dezembro
de 2013 às 08h45min.
Abertura do Processo: 03 de dezembro de 2013 às 09h.
"Local: Setor de Licitações do Município de Schroéder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderãoserobüdas
no site do Município de Schroeder (www.schroeder.slgov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h
e das 13h30mim às 17h, Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:

licitacao@sclíroeder.sc.gov.br.
Schroeder; 07 de novembro de 2013. .

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
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Venda de ingressos para IICasa de Pólvora"
Restam poucos ingressos para as apresentações de

hoje, sexta-feira e sábado do espetáculo "Casa de Pólvo

ra", da Colher de Pau Cia. de Teatro. Para os dias 21 e 22

ainda há ingressos disponíveis. Eles estão à venda por
R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada), na secretaria do Centro
Cultural da Scar. Informações pelo telefone 3275-2477.

Massaranduba vive
clima de literatura
EVENTO Segunda edição da Feira do Livro, promovida pela
Secretaria de Cultura, acontece de hoje até sábado no museu

-,

LÚCIO SASSI,

Bárbara Elice neo, a previsão é que a feira
receba a média de 240 estu

dantes por dia. Como uma for
ma de incentivo à leitura na

infância, todas as escolas do

município foram convidadas a

agendar a visita. Nesta edição,
o evento é organizado pela res
ponsável pelo museu, Carolina
Laise Kasmirske.

Durante o dia, os bolsistas

que recebem auxílio-transpor
te do município serão os mo

nitores da feira. "Vamos estar
fantasiados para brincar com

as crianças enquanto elas visi
tam o museu. e também para
chamar li atenção de quem es

tiver Íá fora. Queremos fazer
um movimento para chamar o

público para a feira", comenta.
O MuseuMunicipal está locali
zado na Rua 11 de Novembro,
Centro, ao lado da Prefeitura.

OMuseu Municipal de Mas
saranduba é a sede da 2°

Feira de Livro que inicia hoje,
às çh, e segue até sábado. A vi
sitação é gratuita. Três livrarias
participam do evento, 'sendo
que uma é convidada de Blu
menau. Serão comercializadas
obras para o público infanto

juvenil e de diferentes gêneros
literários.

A Feira de Livro é promovi
da pela Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo.
O objetivo é facilitar o acesso,

principalmente das crianças,
às obras e também divulgar o

, espaço do museu. Os exposito
res serão da General Papelaria,
Cer Cultura e da revendedora

, Elisia Kasprowicz Stein.
Além do público espontâ-

Joinville sedia 10

Encontro de Escritores
O 1° Encontro Catari- guá do Sul, Leone Silva. A

nense de Escritores oferece, 'programação encerra com o

em 9 de novembro, um ciclo ' lançamento da 4 a edição da
de palestras com convidados coletânea "Letras da Con-
em Joinville. Participam do fraria", publicação que re

,

evento o poeta e crítico Gil- úne periodicamente textos
berto Mendonça Teles (RJ), dos membros da Associação

,

Mery Garcia (SC) e Sueli De Confraria das Letras, orga-
Souza Cagneti (SC). nizadora do evento.

Além das palestras, o O encontro acontecerá
encontro promove o painel no Auditório Alfredo, Sal- _

"Panorama .da Literatura fer, no Centreventos Cau
Catarinense" com os escri- Hansen, das 9h às i.Sh. As
tores Alcides Buss, Carlos inscrições custam R$ 20

Adauto Vieira, Joel Gehlen, e podem ser feitas anteci
Jura Arruda, Urda Alice padamente pelos telefones
Klueger e o presidente da 3427-5366 ou 9119-3832,
Fundação Cultura de Jara- ou no dia do evento.

LITERATURA Carolina mostra parte das obras

infanto-juvenis que serão comercializadas no

evento. São esperados 240 estudantes por dia.
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João Chiodini · Escritor

" .
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Pormais queamemos nossa

profissão, um fim
de s-emana sempre
tem seu quê de

especial. Cada Um,
a sua maneira, vive
o fim de semana de
um jeito. Seja numa
festinha, num almoço
em família, numa
curta viagem até a

praia ou, numa tarde

preguiçosa, chuvosa,
curtindo filmes no
sofá, respirando
tranquilamente, sem
o celular tocando com

pepinos para resolver,
ou emails em CAIXA
ALTA para serem

respondidos.
Claro, alguns não
escaparão e terão algumas obrigações
que invadem os limites do sábado ou, até

mesmo, do domingo. Mas, sempre haverá
um fim de semana de folga, sempre terá
um sábado e um domingo onde olhar para
o relógio torna-se um mero reflexo, um
hábito inútil. Pois, algumas vezes, faz bem
nos permitirmos ter dois dias que sigam o

tempo de nossas vontades.
E, justamente por seguir "o tempo de
nossas vontades", que o fim de semana
não tem hora definida para iniciar. Aliás,
a hora de começar pode ser diferente para
cada pessoa, porém, a frase que declara, <'

oficialmente inaugurado o weekend, é: "Até
segunda-feira, pessoal".

A partir do momento em nos despedimos
dos colegas, seja na sexta-feira-seja sábado
de meio-dia, damos boas vindas ao fim de
semana. E aí, meus amigos, é um abraço.
Pernas pro ar para uns, curtição (com o

Facebook de testemunha) para outros.
E assim segue-se até... Até segunda-feira?
Não. Eis o engano. Fim de semana

que se preze não acaba na segunda.
Aliás, nem a segunda não começa na

segunda! A semana inicia-se com uma

vinheta. A vinheta. Uma musiquinha
que toca nos domingos à noite que diz:
"É Fan-tás-ti-co."
Não tem jeito. Nada tem mais cara de

segunda-feira que o Fantástico. Para

muitos, aquele som que precede a fala (é

fantástico), soa
como as trombetas
do apocalipse.
Ali, para alguns,
acaba-se o mundo,
a vida, e só vai
ressurgir na _

próxima sexta

feira.

Hoje em dia, o
domingo se vai
sem aviso prévio.
Apenas se vai.

Quando vemos:
"Ops! Já começou
o fantástico?". E
o gosto amargo
da segunda-feira
começa a dar
sinal.

Antigamente,
num tempo onde
eu era jovenzinho,

o fim do domingo era diferente. O

domingo se despedia, honrosamente,
com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.
E ainda, de canja, rolava o sorteio de
um colar de pérolas da Monange no

intervalo. Lembram-se?
Mas, é assim. O oba-oba tem que acabar,
e precisamos seguir com nossas vidas. E,
mesmo sendo curtinho, o fim de semana

é fantástico (menos o Fantástico). Além
disso, para aqueles que não aguentam
assistir a despedida do domingo com

os gols da rodada e com o bola murcha,
ainda há a possibilidade de ver o.Silvio
Santos reprisando as pegadinhas do Ivo
Holanda. Não é fantástico?

Clique animal

PPROCURA-SE
o DONO! Foi
encontrado no

Sesc no dia 30/10.
É'macho e estava
usando uma coleira
verde. Foi tosado,
pois o pelo' estava
sujo e enosado. ,

Contato: Deisi
no 8421-8961.

II II

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação ?as páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul.

Amizade

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

Aniversariantes

07/11

Clair M. Schwarz
Cristo!her Bauer
Daniel Patricia
Daniel Patricia
Daniela Fugel
Eliane V. Cardoso
Elvira Maas
Eroni Barcellos
Fernada S. Lucas
Francisco L. Neto

Gabriela Schmauch
Geovana Gaulke Schumann

Gilson Sidnei Oh!
Herta Kleinschmidt
Invald Siewerdt
Isaura Salai
Janete Franzener
Jurema Grum
Leonice S. Klein

Marcos A. Fari

Maria F. Silva
Maria J. O. Oldenburg
Maria L. L. Gracioli
Marli Wedmann
Nirce Spézia
Osni Braun
Paulo R. de Borba
Rosane K. Makrva

Sandro Oldenburg
Talita Stinghen
Vitor Volpi
Viviane Bertoldi

Waltraud P. Pereira
Waltrudes Streit
Welibaldo Backes

David Guetta - DJ e produtor
musical,

• Syang - Cantora

Curiosidade
7 de novembro...

'" é o 311° dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 54 para acabar
o ano. Dia do Radialista

(homenagem aAIy
Barroso). 1958 - Início da
marcha do general Che
Guevara rumo a Havana.

1993 - Ayrton Senna vence
em Adelaide, Austrália,
a sua última corrida na
Fórmula 1. 1874 - Primeira

publicação em jornal
do símbolo dó Partido

Republicano norte
americano: o elefante.

Fonte: Wikipedia
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Bazar da Ju com batucada
De 8 a 11 de novembro acontece nova edição do

"Bazar da Ju", evento que chega desta vez valorizando
a produção e cultura local com o tema "Samba de Ori- '

gem". Além das habituais oportunidades de compra
de artigos de decoração, haverá participação especial
das grifes Juliette e Maria Leque Ateliê, tudo embala
do pela Escola de Samba Unidos doManequinha, que
faz a trilha-tema do evento. O Bazar da Ju fica na Rua
Otto Georg, 251, com portas abertas das 19h às 23h.
Online: facebook.comjobazardaju.

1a Convenção de Tatuagem
acontece em Joinville

A vizinha Joinville está promovendo uma con

venção de três dias de arte, música e tatuagem com

30 horas de programação dedicada a amantes deste
fantástico e diversificado universo. O evento vai desta
sexta até domingo, dia 10, com ingressos vendidos na
hora por R$ 10,00 + ikg de alimento. O endereço é no

Expocentro Edmundo Dubrawa, que mais que mere
ce a inspiradora visita (e afinal, quando Jaraguá terá
um evento do gênero?). Outras informações na URL

on.fb.me/tbghorü

DIEGO JARSCHEL

Rodrigo Ewald é Marcelo Fabro marcando

()�esença na balada de sábado do club The Way

Coquetel lojaAmei
Repassando convite às leitoras: neste sábado as

meninas da loja Amei mudam-se com araras e ca

bides para o lounge do restaurante Villa, onde vão
celebrar durante o dia com docinhos, música e muita
moda o aniversário de um ano da loja. Passem para
uma visita, o evento começa às çh.

Comemorando a cultura
Vai lembrete que dia 9 de novembro celebra-se na

cionalmente o Dia da Cultura, e a Fundação Cultural
de Jaraguá não fica atrás promovendo evento de porte
com bandas, dança, manifestações independentes, ex
posições de artistas plásticos e diversas outras atrações.
O evento ocorre neste sábado li partir das 13h no Palco
Alternativo da Fundação, que fica em frente ao termi
nal urbano. Informações: http://on.fb.me/18VKLsQ.

ERICDELIMA

SandraWagenknecht no destaque da
área VIP do London Pub

Na Patuá
Destaque na agenda deste fim de semana, não dei

xem de conferir a reabertura da Patuá Music, que traz
atração direto do Reino Unido para o palco da casa.

Publicamos no blog um dossiê completo incluindo re

pertório do DJ John. Monkman. Confiram o que lhes

aguarda neste sábado acessando a URL bit.lyjJdZoak4. ,

Encom2013
E segue a toda o Encom 2013, hoje em seu segundo

dia, terá palestra sobre planejamento com Luiz Marca,
da DjAraújo; novas abordagens, com Alexandre Baroni
da Lew Lara; e criação, com'Rafael Donato da Ogilvy
Brasil. Amanhã, quem entra em palco é Stalimir Vieira
falando sobre novas mídias, seguido por mesa redonda
que discutirá o futuro da publicidade regional - parte
esta onde marcaremos presença como participantes.
Confiram maisdetalhes: on.fb.mejHwttNs.

OCP9
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., ·17h - Happy Hour do Bela com Ulysses.
Local: Bela Catarina Restaurante í 47 3371-3412
18h - Happy Costela com banda Camaleão Robô aõ vivo.
Local: Mt. Beef'147 3275-2230

.

'+ 22h - Acústico com Dan Cunha I Elas free.
Local: Sacraméntum Rub 147 8832-1524

�f23h "" Téo & Edl:l (Último show em Jaragua no Ano) / ElaS
Free até Oh. Local: London Pub 147 3055-0065

SEXTA·FEIRA 8/11
� 21h -;- Snow .com Footos (Foo Fightars cover).
Local: BlackbirdBar 147 3475-2398

.� 22h - Sacra-Feiracom a banda Ninguém Sa:be.
Local: Sacramantum Rub 1 47 88�2-1524

. +r 23h - Welcome Summar comDJs convidados.
Local: Lico Bar 1 47990§-6555

.,
..�. 23h - Happy Friends cdm.Auguàto &Robert e Grupo Atifuôe

'j Elas Freeaté Oh. Loçal: London Pub 1473055-0065
.� 23h - Reabertura f'atyá com John Monkmall (UK) +

Rrojebt Beagles. Local: Patuá Music 147 3054-08"00

,

.�•. 23h - Beba com Administração - Festa tia 5ª Fase (lo
Curso de Administração Católica SC I Show com dupla .

Álvaro e Matheus + D3 Carlos Fuss,
Local: DiVino Cluol47 9644-4761

SÁBAD09111
.� -22h - Sacra-FeIra com a banOél Ninguém Sabe;

Local: Sacramentum Rub 1478832�1524
D,OMINGO 10/1,1.

REPRODUÇÃO'

Piero
Emplacou capa: olhai nosso amigo

fotógrafo Piero Ragazzi! Tamanho foi o
amor à camisa que saiu na capa da pu
blicação oficial de seu timão. Inegável a
devoção na cena, agora compartilhada
com todo país.
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA

BOIll dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quinta-feira, dia sete

de novembro de 2013. Prepa
rem o protetor solar, os óculos
e bastante energia, pois faltam

apenas 44 dias para a estação
mais quente do ano entrar no

ar. É nesta intensidade que co

meça a coluna, que será lida por.
mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais. Antes, uma frase para
você refletir: "O silêncio tam

bém fala, fala e muito! O silên
cio pode falar mesmo quando as

palavras falham" (Osho).

Música ao vivo
Quer curtir boa música num

lugar aconchegante? A dica de

hoje é a Confeitaria Bela Cata

rina, pois quinta-feira é dia de

Happy Hour no Bela.

Garage
Hoje, este colunista tem en-.

contro marcado com a turma da

Garage, o senadinhomaisquen
te da urbe sorriso. Será a 43a
edição. Até!

Alcatra bovina cl
maminha si osso

HAPPV Juliana
Soares e Zanny
Scaburi nos lugares
da moda

(;;.

Brinde ao
Orlandinho

Na terça-feira fui conferir,
no Society 7a Divisão, a festa
de aniversário do amigo, Or-
.lando Stoco Jr. Foi uma noite
sensacional. Local perfeito;
show com o excelente cantor

Jacson, da banda Jacson &

Cia, de Joinville; comida de

qualidade, preparada pelos
excelentes cozinheiros, Pin
dura &Vera, donos do espaço;
e os amigos nem se fala: todos
animados e com bons papos.
Orlandinho, ótimo anfitrião,
risca um ano do calendário no
sábado, dia nove. Tim timo

Convite
Pousou na caixa de e-mail deste colunista o convite

para a festa de lançamento da Vila dos Pássaros, a nova

ala de suítes master da Estância Ribeirão Grande. O en

contro será dia 12 de novembro, às 9 horas, com.um con

corrido café. Thanks, pelo convite.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Ontem nasceu Caio, o novo

membro da família Andrade.
O pequeno é filho de Douglas
Andrade, figura conhecida

.

nas trilhas de Rally, e de sua

Maise Nunes. Pessoas do bem
e super felizes. Jackson anda

distribuindo charutos aos amigos!
• • •

Francisco Lux Neto
bate as taças e faz tim tim bem

nesta quinta-feira.
Os cumprimentos da coluna.

• • •

Karina Künel e Marciel Spagnol,
filhos de Álvaro e Ana Salete
Custódio Künel e de Dário

Antônio Spagnol (in memoriam)
e Salette Matilde Spagnol,
trocam juras de-amor dia 16
de novembro, no salão do

aristocrático do Clube Atlético

Baependi. Será o grande
casamento destá primavera, com

cerimônia às 19h45.

3370:.3242

Jantar
O amigo Thiago AirosoMeneses apre

senta amanhã uma noite super especial.
Sob o comando da sómmelier, Carolina
Peter, diretora de exportação da Vinícola
Família Schroeder, rola na Enotéca De
canter um jantar harmonizado com de

gustação de vinhos da Patagônia. Quer
saber mais? Ligue 9115-4905.

Desafio
No próximo domingo, dia 10 de novem

bro, rola o 20 Desafio da Academia Espaço
Maior. Serão 57km de pedalada emuita na
tureza. A saída será às 8 horas do pátio da
academia com destino à Schroeder. Mais in

formaçõesno 9973 3167. Ah! Haverá sorteio
de uma bicicleta na saída do circuito.

Momento interessante
Ontem este colunista flagrou dois "ini

migos" da malha almoçando juntos. Os

empresários estavam em momento de alto
astral. Sorrisos e tapinhas nas costas eram
a tônica do encontro. Alguém pode dizer o
que vem por aí? Naquele momento gosta
ria de ser umamosca para fazer um rasante

naquela mesa. Aliás, diga-se de passagem,
foimuito bom vê-los juntos.

, 1 l' !f

-
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moagoncalves@netuno.com.br
(47) 3055 ..3404

• Dia 23 de novembro, no Estádio João
Marcatto, rola a 2ª Macarronada da Escolinha
de Futsal Xoxo 10. O valor do convite é
R$ 15 e o evento começa às 11 horas.

.. O meu abraço de hoje, cheio de energias
positivas, vai para o meu amigo e gremista
dos bons, Hélio "Gaúcho", da Arte Couros.
Aquele abraço, brother! Ah, sorry pelo "falha
nossa" de terça!
• Quem deu o ar da graça na .festa de
aniversário do Orlandinho Stoco foi o corretor

, .

boa praça e leitorassíduo da coluna, Edmilson
dos Passos. De nada!

• A vitrine da Upper Donna, no Jaraguá Park

Shopping, está linda de rr1órrer, se é que
você me entende. Dê uma espiada!
• Tenho uma super bomba para detonar,
Mas tô com "meda" de acender o estopim!
Vou aguardar mais uns dias.

• Crie tempo para as pessoas importântes
na sua vida.

• Com essa, fui!

EM BC
Bruna

Devegili,
linda nos

corredores
da Shed

Fórmulas para o verãol

COMPOSTO EMAGRECEDOR
Fórmula completa para quem quer perder peso! Composta pela
garcínia, faseolamína e citrus. Inibe o apetite, acelera o �
metabolismo e inibe a absorção de parte dos carboidratos ingeridos.

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SlIM
Melhorar o aspecto da celulite bem como a firme-ia e elasticidade da pele, além de ajudar na redução de
medidas em áreas de maior concentração de gordura.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

Medicamento Manipulado, a dose certa
feita especialmente pra você!

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
. OI ekilibrio.farmaciademanipulaca�

<

" ," , '
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Titinha

-

PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Visita a um navio de guerra
o Manoel vai visitar um velho navio de guerra.
Em um dos compartimentos, tropeça numa placa de bronze, onde

está escrito: "Aqui tombou o Almirante Barroso".
E comenta:
- Não é de admiraire. Eu também quase caí!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Thor - O mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos - 14h40,
17h,19h10,21h20

ARCOPLEX2
• Elysium - Ficção- Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - 14h40, 21 h1 0,21 h1 °
• É Mato Sem Cachorro - Comedia - Nacional - 14:10, 16:30, 18:50
ARCOPLEX3
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 14hqO
• Rota de Fuga - Ação - Legendado - 115 min - Censura: 14 anos - 16h40, 19h10, 21 h30

JOINVIt:lE
• �NC GARTEN

, ,� _

• Thor: o Mundo Sombno,;_16:30, 21 :30 - 3D - DUB - Açao
-"_

- .� :

• Thor: p Mundo Sombrio', 14:00 ,19:00 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Có�dena - 13:10, 15:15, 17:20, 19:40, 21 :50 - NAC - Comédia
• Tá Choye�do Hambúrgüer 2'7 13:45, 16:20 - DUB - Animação
• Os Suspeitos - 18:20, 21 :15 - LEG - Suspense
• Mato Sem Cachorro - 14:20 - NAC -Comédia
• O Conselheiro' do Crime - 19:15, 21 :40 - LEG - Suspense

I

• Serra Pelada - 16:4� , NAC - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 - LEG - Ação
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -14:10 - 3D - DUB - Animação
'Gravidade -16:10,18:10,20:10 - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação - 22:10 - 3D - DUB - Terror

• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00, 19:00 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:40, 15:45, 17:50; 20:00, 22:10 - NAC - Comédia
• Thor: o Mundo Sombrio -13:20,15:30,17:40,19:50,22:00 - DUB - Ação

Sudoku
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo seco

com solem se
o tempo segue seco compredomínio
de sol. Apenas entre aGrande

Florianópolis e o litoralNorte de
,se há chance de chuva isoladano
Início e final do dia. Temperatura
amena no período noturno e

amanhecer, com chance de geada
fraca nas áreas altas do Planalto Sul.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�-
'r7' Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 16°e

MÁX: 28°e Parcialmente
Nubla,do

�-
� �� ,.ii

SÁBADO
Instável

MíN: 18°e
MÁX: 33°e ..._I;"

Nublado

•
- J •

.__ Chuvoso

DOMINGO
MíN: 19°e
MÁX: 32°e Trovoada

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
lca
(,)'I
=
-

Q
cn

Palavras Cruzadas

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

f; CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

HORIZONTAIS
1. Morrer
2. Gênio dos bosques e do subsolo / Em latim: eu'
3. (Ingl.) o que faz sucésso I Tirar uma arma para

fora bruscamente, como os personagens de fa
roeste

4. Baía no litoral fluminense, entre o continente e a

restinga de Marambaia
5. Peso correspondente a quinze qullos
6. Querido I Instrumento que serve para ajuntar ce

reais nas eiras e sal nas salinas
7. As iniciais da atriz Beltrão / Transferência Eletrô

nica Disponível/Ordem Verbal
8. (ReI.) O apóstolo que convenceu-se da ressurrei

ção de Cristo somente depois de ter tocado Seu

corpo-e SUflS chagas / Objeto resultante do traba
lho de um artesão

9. Executar, dançando
10. (Fig,) Coisa malfeita
11. A grande constelação da qual fazem parte as

Três Marias; Gás Liquefeito de Petróleo
12. Um veículo utilitário como a Besta e a Topic ;

''l

(GíL) Cricri l�

13. Divertir,

, VERTiCAIS
1. As letras cercadas pelo E e pelo 1/ (Ingl.) Esti

lo vocal próprio do jazz, no qual as palavras são
substituídas por sílabas e onomatopeias inventa
das I Nação, 'sociedade

2. Uma essência para balas, licores e xaropes I Que
tem a cor do jerimum

3. Fracionar um terreno em muitas partes para
v.endê-Ias e permitir a construção de casas; A
cantora carioca Uma

4. As iniciais do ator norte-americano Murphy, d� "O
Professor Aloprado" / Um tipo 'de metabolismo

5. Remendar / Caso, episódio
6. Estontear; O símbolo químico do mercúrio
7. Quitação; Disputar um colocação
8. Louva com exagero / Aumento, elevação de preço
9. A 24a parte de Um dia solar /De forma elíptica;

Dependurar,

2 3 4 5 6 7 8 9

2

•
II

II
II
II •

II
•

.-
II

3

4

5

6

7

8

10

13
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PASSATEMPOS INTELIGENTES
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Pérola diz a Amélia que às vezes seus sonhos se tornam
realidade. Arlindinho encontra Apolônio ferido. Manfred diz a

Benito que deve haver um traidor entre eles. Rubens avisa ao

policial que o estado de Apolônio é grave. Pérola chora e diz

aos pais que seu avô precisa dela. Franz telefona para o Brasil

e fica sabendo sobre o acidente com Apolônio. Amélia diz a

Sonan que eles precisam voltar para o Brasil. Manfred informa
à farnílla Hauser que Franz está voltando dos Himalaias. Apolô
nio acorda e não reconhece Amélia, Pérola e Franz.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H

.

William hesita em acompanhar Lili na procura pelos desa
parecidos. Rafa encontra Líder Jorge, que fala sobre o grupo
em busca da felicidade a que Pau linha pertence. Edu exige
que Nilson o leve até a mata à noite, e o menino se aconselha
com Vó Tlta, William pede para Guto localizar o endereço de

onde sua tia mandou as mensagens para Marlon. José arruma .

o bar para o shaw de Selma. Nilson leva seu passageiro até
os limites da mata e o espera no barco. Edu encontra Kleber

em um depósito secreto. Ana Rita discute com Fátima: Keila

percebe os olhares de Matías para Celina. José descàrta o au

tógrafo de Selma. Keila dança com um homem no bar e deixa

Kleber enciumado. Lili decide seguirWilliam e pede empresta
do o carro de Priscila. Marcelo reclama da noiva para Álvaro, e
ele o convida para sair.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
César começa a acreditar na história de Edith. Félix pega

mais um empréstimo no banco e superfatura uma compra
do hospital. Márcia reconhece Efigênio e decide contar para
Bruno. Ninho ameaça Paloma para que ela não tente separá
lo de Paulinha. Michel pede que Patrícia conte por que ela o

abandonou. Natasha revela que é irmã de Nicole. Ninho com

pra roupas novas para Paulinha e a leva ao cabeleireiro para
mudar seu visual. Thales contraria Leila e manda Natasha se

Além do Horizonte

Thiago Rodrigues aponta semelhanças com protagonista
tia Sandra (Karen Coelho), já que Tereza (Carolina Ferraz),
·irmã mais velha da mãe deles, desapareceu sem deixar ras
tros. Para construir um dos protagonistas da história, Thiago
revela que tem buscado inspiração em si próprio: "O meu jei
to é parecido com o doWilliam. Sou sério, irônico e prático".

Thiago Rodrigues será um colírio para os olhos damulhe
rada em Além do Horizonte. Na nova novela das sete, o ator

interpreta William, um jovem do subúrbio carioca que tem

um histórico familiar cheio de mistérios. Órfão desde cedo,
ele e o irmão, Marlon (Rodrigo Simas), foram criados pela

mudar para a casa de Nicole. Neide não deixa Rafael visitar
Linda. Daniel reclama do sobrepeso de Perséfone. Garlito en

tra pela janela do quarto de Marijeyne e acaba ficando preso
do lado de fora. Félix reata com Anjinho. Niko afirma que Eron

pode levar Amarilys para casa. Michel e Patrícia passeiam
como amigos pelas ruas de São Paulo.

• CHIQUITlTAS - SBT . 20H30
Chico encontra Rafa chorando no pátio. O cozinheiro tenta

consolar o garoto e diz que Ulisses só estava tentando ensiná
lo. Rafa diz a Chico que não quer mais dançar no concurso. O
cozinheiro aconselha o órfão a não desistir. No Café Boutique,
Maria Cecília diz a Tobias que eles precisam repensar sobre o

sucesso de Tomás Ferraz, pois o namoro deles está afundan
do. O barista estranha ao escutar a reclamação da amada e

pede para que ela tenha paciência. Maria Cecíla começa a

arrumar a sua mesa de uma forma estranha, colocando tudo
alinhado e correto. Tobias não entende o comportamento da

namorada e diz que isso não é normal. No orfanato, Cris vai

ao encontro de Rafa e pede para que ele volte para o ensaio,
Triste, o garoto diz à amiga que não sabe dançar. Cris não con

corda e revela ao chiquitito que ele dança melhor do que ela

imagina. Rafa pergunta a Cris se ela queria dançar com Mos

ca. A pequenina não'esconde a vontade que tinha de dançar
com 0 namorado da Vivi, mas confessa que depois que come
çou a dançar com Rafa não o troca por ninguém.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Um médico tenta ressuscitar Carlão. Os batimentos car

díacos voltam. Michele está confiante e tenta animar Juliano.

Michele diz que deseja remover Garlão do hospital, mas Livia

não permite. Picasso diz para Van que não seria capaz de levar
um tiro por alguém. Garavaggio acusa Monet de estar rouban

do o dinheiro. Caravagglo e Monet discutem e ambos sacam
as armas. Van Gogh chega puxando Garavaggio e se pôe entre
eles. Michele culpa Starsky por Carlão ter sido atingido por tiro.
Donana fica atenta à conversa de Michele e StarskY. Michele
cobra de StarskY o nome do mandante do sequestro de seus

netos. Otávio fica irritado com Picasso e o empurra, pedindo
que ele saia do hospital.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Morre o ator

JorgeDória
Morreu, ontem, aos 92 anos, o ator Jorge

Dória. Ele estava internado desde 27 de setem

bro, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital
Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oes
te do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de

imprensa do hospital, ele morreu após compli
cações cardiorrespiratórias e renais. Em 2005,

Jorge Dória se afastou dos palcos e da 1V por
problemas de saúde. Seu último papel foi no
humorístico "Zorra Total", da 1VGlobo.

Após anos,Malu
Madermuda o visual

De folga da rotina de gravações após o

fim de Sangue Bom, da Globo, Malu Ma

der, intérprete de Rosemere, na trama da

Globo, foi assistir a um show do maridão. O

guitarrista Tony Bellotto subiu ao palco com
os Titãs no Hotel Fasano, em São Paulo. A

apresentação faz-parte de uma série de en

contros exclusivos para os clientes do cartão
de crédito Mastercard. Malu, casada com

Tony há 23 anos, apareceu 'com novo visu

al, após vários anos. Ela cortou a cabeleira e

adotou o estilo Chanel.

Horóscopo
Todo mundo écapaz de dominar

uma dor, exceto quem a sente.

Willian Shakespeare

�Áries
iii 20/3 a 19/4 - Fogo .

É hora de se concentrarmais no

trabalho. Aproveite a parte da ma

nhã para conversar e trocar ideias

com os colegas. À tarde, podem
surgir imprevistos. À noite, o clima

esquenta na intimidade: aproveite!
Você vai se interessar por alguém
mais popular. Cor: branco.

... Touro

Ü 20/4 a20/5 - Tlm"a .

Na parte da manhã, você estará

mais comunicativo, o que deve faci

litar o trabalho em equipe. À tarde,
talvez pintem alguns problemas que
não esperava, em compensação, fi
cará mais fácil se entender com os

superiores. A dois, desejo em alta.

Cor: vermelho,

f.'�. GêmeosI.l! 21/5a20/6-Ar .• • Logo cedo, sua capacidade de se

expressar estará ainda mais forte.

Porém, esrollia os assuntos com cui

dado, pois nem todomundo merece

a sua confiança. Pode esperarótimos
momentos no sexo!Você não terá di

.
ficuldadepara atrair e envolver o seu
alvo na conquista. Cor: branco.

Câncer
21/6 a 21/7 - Agua

Procure trabalhar em equipe.
Tudo o que fizer em parcerias tem
mais chance de dar certo. Alguém
com urn cargo superior pode te aju
dar. À noite, aceitar urn convite de
última hora pode render urna con

quista. A dois, você vai se sentirmais
próximo do par. Cor: marrom.

�Leão
... 22/7a22/8-Fogo

Hoje, sua atenção estará foca-

da no trabalho. Pode contar com o

apoio dos superiores, mas imprevis
tos não estão descartados. À noite, o

desejo vai falar mais alto e pode es

quentar até urna relação que andava
sem graça. Na paquera, mostre seu

interesse. Cor: azul.

IPi Virgem
fI.,� 23/8 a 22/9 - Terra

� Reuniões e conversas com os

colegas vão render mais tia parte da

manhã. Resgatar urn projeto que foi
deixado de lado pode ser urna boa.À
noite, o desejo vai falarmais alto e es

quentar o romance com quem ama.

Se está SÓ, vai atrair com facilidade. É
hora de conquistar! Cor: cinza.

tqlLibra� 23/9a22/1O-Ar

Interrupções ou problemas do
mésticos podem atrapalhar a sua

concentração. Faça urn esforço para
. manter o foco em suas atividades.
À noite, o desejo vai falar mais alto.
Curta o seu canto com quem ama.

Pode conhecer alguém interessante
através de urn familiar. Cor: preto.

Escorpião
23/lOCJ21!11 -Água

.

Troque ideias com os colegas e

ouça o quedes têm a dizer. Poderá se
entender com os superiores no final
da tarde. À noite, aceite Um convite
de última hora e pode se surpreen
der na paquera.A dois, diálogo e de

sejo em alta. Cor: rosa.

seus lucros, principalmente se apos
tar na troca de experiências com os

colegas. À noite, a intimidade deve

esquentar, mas cuidado com o ciú
me. Na paquera, aceitar urn convite
de últimahora pode ser amelhorpe
dida. Cor: creme .

a
Capricórnio
22/12a20/1-TIm"a

Mostre que leva o trabalho a

sério e não tem medo de assumir

responsabilidades. À tarde, talvez
tenha que driblar alguns imprevis
tos. Se precisar de ajuda, fale com

seus superiores. À noite, os mo

mentos de intimidade vão pegar

fogo! Tome a iniciativa na conquis
ta. Cor: vermelho.

WlAquário
,.. 21/1 a 18/2-Ar

Cuidado com alguém que pode
trair sua confiança - convém guar
dar em segredo seus planos, princi
palmente no trabalho. Um convite
de última hora pode surpreender
e agitar a paquera, mas veja lá com

quem se envolve.A dois, a intimida-
.

de esquenta. Cor: bege.

Peixes
19/2 a 19/3 - Tlm"a

Não deixe seus sonhos de lado.
Pode ficar dificil se concentrar no

trabalho e terá que se esforçar mais
para terminar suas tarefaS. À noite,
urna amizade pode .se transformar
em algomais: se tem interesse, mos
tre o que sente. No romance, desejo
em alta. Cor: amarelo.
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Natália Trentini

Instalar qualquer tipo de

propaganda em espaços
públicos não é permitido.
Mas basta transitar pelas
tuas de Jaraguá do Sul para
ver inúmeras placas, ban
ners e faixas. anunciando
festas, cursos e até eventos

religiosos. A maioria deles

em cruzamentos, ao lado
de sinaleiros ou em rota-

sustentado por um sarrafo
fixado ao chão.

tórias, onde passam um Todas essas informa

grande número de pedes- - ções trazem poluição visual
tres e veículos. à paisagem urbana que já

Os pontos são concorri- é naturalmente tomada de
dos e chegam a ter quatro a placas, fachadas, outdoors
sete anúncios enfileirados.' entre outros meios de pu
A maioria tem até um pa- blicidade. A legislação mu
drão: um pequeno banner nicipal restringe a veicula
com menos �e um metro, ção desses materiais, mas

CENÁRiO Cartazes na esquina das ruas Feliciano
Bortolini e Silvio Bortolini, no Bairro Barra do Rio Cerro

a falta de profissionais para destruído. Raramente é
fiscalizar resulta no des-

.

identificada a empresa
cumprimento das regras. que produziu o anúncio, o

"Em um dia recolhemos que dificulta a penalização.
de 200 a 390 peças. Mas Ao descumprimento cabe
os anúncios se proliferam, multa direta e notificação,
principalmente pela falta de entre 1 a 15 UPM, queequi
pessoal", destacou o fiscal de vale a R$ 129,88. O valor,
postura, Carlos Piske. aplicado por dia, é cumu-

Quando o material é lativo e em casos de reinei
recolhido, acaba sendo dência é cobrado o dobro.

.

CENTRO Propagandas também dominam o terreno na

Rua Jorge Czerniewicz, perto da ponte Abdon Batista

Lei de publicidade deve ser revista por comissão
A complexidade da lei

3.528, criada em 2004

para regulamentar a publi
cidade em Jaraguá do Sul,
é apontada pelo secretário
de Urbanismo, Ronis Bos

se, como fator que dificulta
o cumprimento e aplicação
das normas. "A falta de en
tendimento traz proble-

mas para quem vai fazer

publicidade e para quem
fiscaliza", declarou.

Segundo o fiscal de pos
tura, Carlos Piske, 99% dos
anúncios publicitários in

fringem à lei de alguma for
ma, seja pelo tamanho, ma
terial, localização, posição,
entre as demais orientações

descritas ao longo de 79 ar
tigos e dois anexos.

"É definido como pu
blicidade o ato de tornar

público uma marca, bem
ou serviço, de forma audí
velou visível. Vai desde a

abordagem de pessoas na

rua para oferecer serviços,
até os anúncios de lojas em

marquises", detalha Piske.
A falta de entendimento

da legislação também chega
aos profissionais da área.

A coordenadora do Nú
cleo de Comunicação da

Associação Empresarial,
Kátia Kolbach, afirma que
há dificuldade de com

preensão. "Queremos nos

Atualmente, Jaraguá do
Sul conta com três fiscais

para monitorar o cumpri
mento de três mil itens em
leis e 'códigos. O secretá
rio de Urbanismo, Ronis

Bosse, confirma a falta de

profissionais, e afirma que
pelomenosmais quatro se

rão contratados através do
concurso público. ,

FOTOS LÚCIO SASI

CARTIiZES Espaço junto à linha férrea, na Rua
Bernardo Dornbusch, também é usado para anúncios

aproximar da Prefeitura

p�ra ajudar a entender ou
a mudar a lei. Aqui existe
uma abertura bem maior
na hora de fazer publi
cidade em comparação
com outros municípios,
mas mesmo que seja para
endurecer a regra, prefe
.rimos que ela fosse ela-

ra", disse.
Uma comissão foi for

mada dentro da Prefeitura

para rever este conteúdo e

definir a uma nova regu
lamentação..Também de
vem ser criados o Cadastro
de Anunciantes (Cadan) e

o Cadastro de Empresas
de Publicidade (Cadep).
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A influência da família
na escolha profissional

É comum observarmos que,
em determinadas famílias, a pre

ferência por uma profissão parece
reinar. Não é à toa. É comum os

pais, avós, tios ou irmãos, acaba
rem influenciando na escolha de
carreira dos mais novos membros
da família - seja para ter a mesma
carreira que eles; ou para estu

darem algo que eles mesmos não

puderam, fazendo o filho realizar

um sonhos dos pais, por exemplo.
Da mesma maneira, é interes

sante notarmos que algumas fa
mílias possuem "ovelhas negras';
aqueles familiares que optaram
por trabalhar em uma área total
mente distinta, quebrando a "tra

dição"familiar.
Antes de iniciar, justifico que

não há certo ou errado nesse jogo
de influência que tanto nos inte

ressa. Às vezes queremos influen
ciar na profissão de outro como

gostaríamos que ele torcesse para
o mesmo time que o nosso. Mas às

vezes, no fim das contas, o que o

coração diz mais alto, é o que irá
dar a resposta final. Há quem pre

fira torcer por outro time, como
há também quem prefere atuar

em outra área.
Para exemplificar este caso,

contarei a história de Luísa, a fi
lha de uma profissional que orien
tei recentemente. A -garota, filha
de um casal de pediatras, estava
em dúvida sobre qual curso esco

lher para ingressar no ensino su

perior: engenharia ou medicina.
Por mais que os pais insistissem

que ela seguisse conceituado e

tradicional curso deMedicina, Lu
iso-também era fascinada e apli
cada com números, algo essencial
aos engenheiros.

Sabendo desta dúvida, Luísa

procurou se informar sobre que
. passos poderia tomar para que a

sua escolha fosse mais assertiva

.
e certeira. Sendo assim, procurou
primeiramente a orientação vo

cacional. Após os testes e sessões

com orientadoras de carreira, fi
cou constatado que ela, de fato,
possuía vocação para atuar em

ambas as áreas - para sua sur

presa. Não satisfeita, e ainda em

2

dúvida, foi adiante e conversou

com seus pais, pediatras, e seu tio,
engenheiro. A estudante anotou,
em uma-folha de papel, todos os

pontos positivos e negativos das
carreiras. Em seguida, ela se dis

pôs a acompanhar por uma sema
na ambos os trabalhos.

Após a semana no hospital,
presente no consultório e compa
recendo a emergências, plantões
e outros casos não usuais, Luísa

percebeu que a Medicina não era

para ela. De modo semelhante,
acompanhou o complexo trabalho
do tio, que em alguns dias estava

no escritório e em outros estava

em campo ou em clientes.
Por fim, no momento decisivo,

inscreveu-se para os dois cursos

em vestibulares de instituições
públicas distintas. Fora reprova
da no de Medicina e aprovada no

de Engenharia. Até o momento,
estudando muita Física, Cálculo e

outras matérias aplicadas, identi
ficou-se muito com o curso e está

satisfeita com a escolha e tem ex

celentés esperanças para o futuro.
Escolhi a história de Luísa por

ela ter tido a iniciativa e a vonta

de própria em buscar o que todo

estudante deveria fazer - ao invés
de ingressar num curso de olhos

fechados, por "falta de opção'; in
decisão ou pressão de outras pes
soas.

Neste importante momento, o
da escolha de carreira, é impor
tante que os mais próximos au

xiliem e aconselhem quem está

prestes a decidir. Nessa fase, é

importante perceber as habilida
des e preferências natas dosfilhos
para, na idade certa, ajuda-los
a associar estas qualidades com

a profissão mais adequada. Isso

significa, no fim das contas, uma

possível maior chance de sucesso,

aderência à profissão e satisfação
e realização pessoal. É importan
te lembrarmos que cada pessoa

carrega vocações, talentos, ca

racterísticas comportamentais e

"dotes" intelectuais únicos - como

a facilidade para números, situ
ações de lógica ou condução de

problemas, entre outros.
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Competição ajuda
ou prejudica a carreira?

FONTE

Carreira & Sucesso

mercado de trabalho em relação à qualificação
dos profissionais, '1\lém disso,muitos se preocu

pam com a segurança do emprego, e acreditam

que o ambiente corporativo é como um jogo,
onde o melhor sempre vence'; acrescenta.

Esse comportamento pode ser levado com

naturalidade, desde que faça parte da perso
nalidade do colaborador. No entanto, é preciso
atentar-se para possíveis excessos, já que a linha
entre trabalho em equipe e competitividade é

tênue. "É possível ser tão competitivo a ponto
de prejudicar a carreira ao invés de alavancá-la,
principalmente se o profissional passa a querer
ser melhor e se destacar sem desenvolver seu

lado humano, puxando o tapete dos colegas e/ou
não sendo ético'; explica o consultor de carreira.

É comum encontrar; no cotidiano das empre
sas, alguns profissionais que possuem um im

pulso competitivo: eles gostam de vencer [lê-se
estar sempre à frente dos demais) e claramente
mantêm um esforço extra para isso.

Uma pesquisa da Office'Ieam, feita nos EUA,
mostrou que entre os mais de 1000 gerentes de

empresas norte-americanas, quase metade crê

que seus empregados são mais competitivos uns
com os outros hoje do que eram há 10 anos.

Para David Carvalho Soares, consultor de car
reira e comportamento, uma boa razão para essa
"onda competitiva" é o aúmento da exigência do

Cinco maneiras de
identificar o perfil competitivo

o especialista de carrei

ra David sugere que seja
feito um questionamento
pra saber se a competitivi
dade está atrapalhando ou

beneficiando a sua carreira:

L U lheçi} a ultur da

empre a e do I teu departa n

Será que na organiza
ção onde trabalho os líderes
fomentam a concorrência
entre os colaboradores, ou

enfatizam as realizações
da equipe?A resposta tam

bém pode depender da sua

área específica. Por exem

plo, equipes de vendas ten

dem a incentivar mais a

concorrência do que a área
de atendimento ao cliente.

I .. .0"

Algumas atitudes como to
mar o crédito por realizações
em equipe, e sair falando mal
de colegas para os outros fará

com que você perca a credi

bilidade. "Ser excessivamente

crítico' com todos e nunca es

tar satisfeito com o resultado
do trabalho alheio também

pode afundar a carreira do

profissional'; ressalta David.

{tn quen
comp n VI

É possível prejudicar seus
colegas - e você mesmo -

sem querer. Por exemplo, se
você está tão focado no pró
prio trabalho que não conse

gue ajudar outro profissional
a resolver algum problema
inadiável, pode correr o risco
de ficar com uma má reputa
ção e ser visto como alguém
arrogante, egoísta.

4. Sou centrado na mính,

Você reconhece o sucesso
dos outros? Diz obrigado na

frente do gestor? Pergunte
a si mesmo se está tomando
decisões porque quer o bem

da equipe ou de si próprio.
"Atualmente, os gestores

querem saber se seus subor
dinados podem realmente
trabalhar em conjunto, pois
já foi comprovado que uma

boa convivência no traba
lho -rende ótimos resultados,
por isso as empresas estão

investindo cada vez mais no

capital humano", diz David.

. V jo excelência no meu

r ai o?

Quem é competitivo cos

tuma não se importar com
os objetivos que o gestor es
tabelece já que acredita estar

desempenhando as. ativida
des melhor que os outros.

"Mas isso não é necessaria

mente garantia de sucesso.

Você pode dar o melhor de si

e ter um trabalho excelente,
porém certifique-se de que
esteja atendendo às expec
tativas do.seu superior em

relação ao que ele instruiu a

todos da equipe, pois no fim
este é o resultado que real

mente interessa" finaliza o

consultor.
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Formação

Funcionário dos
projetos sustentáveis

tornou uma necessidade e, por isso,

surgem novas demandas, como por
exemplo, o profissional de sustenta
bilidade. Mas quem é essa pessoa e

qual a sua importância na empresa?
Segundo o membro do Con

selho Deliberativo da Associação
Brasileira dos Profissionais de Sus

tentabilidade (Abraps), Paulo Vo

díanitskaia, esse novo profissional
é aquele que atua para que a em

presa em que trabalha contribua

com o retorno na eco-esfera, socie
dade e na economia. "Antes de mais

nada, esse profissional deve ajudar
a empresa a refletir qual o seu pa

pel na busca pela sustentabilidade,
considerando tanto a sua história,
seus valores e a sua visão de futu

ro", comenta o especialista.
Diante disso, o próximo passo

é estabelecer prioridades, com me

tas que assegurem um bom retorno

do investimento no rumo correto

para a sustentabilidade. "As metas

são mensuráveis e facilmente com-

.preendidas, desde que o trabalho

Empresas investem em

ações que direcionam
melhorias no ambiente

FONTE

Revista Gestão e Negócios

Quando
se fala em sustentabilida

de, tem muita gente que ainda
se pergunta qual o verdadeiro con

ceito ou a aplicação no dia a dia das

pessoas. Mas basta pensar um pouco
adiante para ver claramente que o

que a atual geração faz hoje tem in

fluência direta, seja positiva ou nega
tiva, nas gerações que estão por vir.

De maneira simplista, agir de
forma sustentável seria planejar as
atitudes para que as necessidades
de hoje não prejudiquem a realida

de de amanhã. O papo sobre a tal

da sustentabilidade vem crescendo
tanto que empresas começaram
a se preocupar e a investir em ati

tudes sustentáveis. Muito mais do

que ser bem vista no mercado, já se

inicial de reflexão tenha sido bem

feito': esclarece Vodianitskaia.
Uma função ainda nova e desco

nhecida para muitos públicos, mas
que deve ganhar cada vezmais espa
ço dentro das empresas, sem impor
tar se pequenas, médias ou grandes

coorporações. Isso porque o atual

modo de vida é insustentável, já que
a grande maioria gasta mais recur

sos do que o planeta pode suprir.
"É lógico supor que, dentro desse

cenário, a demanda por produtos e

serviços 'mais sustentáveis crescerá

continuamente, ao mesmo tempo
em que a margem de manobra das

empresas se torna cada vez menor':
analisa o membro da Abraps que

completa: "Portanto, o melhor mo
mento para se investir em susten

tabilidade é agora"..

,

Dentro da sua empresa
A ideia já foi .aprovada "Temos um

cliente, a Carnísetolândia, que gos
tou tanto que fez o mesmo. A cada
meta de vendas alcançada, além do

prêmio em valor pago aos vendedo

res, a loja investe e faz o plantio de

mudas': conta.
Lemos .acredíta que para ser um

profissional da sustentabilidade, além
de boas práticas, é preciso ter o papel
de passar a ideia adiante. "A sustenta
bilidade ainda é um trabalho de for

miga. Espero poder ver profissionais
com essa conscientização não só na

universidade como também crianças
já pensando no uso correto dos recur
sos desde pequenas, seja na rede par
ticular ou pública de ensino'; analisa.

E se engana quem acha que Pedro

Henrique, por exemplo, não sabe do

que está falando. A busca pelo conhe-
'

cimento é fundamental para a forma

ção de um profissional de sustentabil
dade capacitado. Paulo Vodianitskaia
diz que muitas empresasdo mundo
todo tiveram retornos surpreenden
tes à medida que internalizaram a

sustentabilidade em seus proces
sos e produtos.

preendedorismo. 'Além dos benefí
cios mais gerais para a sociedade, a
efetiva gestão de sustentabilidade
contribui para o valor de marca, pro
move a abertura de novos mercados,
a inovação em produtos e serviços, as
segura conformidade com requisitos
de clientes e motiva para a contínua

redução de custos': justifica.
Nem sempre é necessário aumen

tar a equipe de trabalho; a atual pode
contar hoje com profissionais inte

ressados em sustentabilidade. "Essas

pessoas devem ser identificadas e ca

pacitadas para aplicar técnicas de ges
tão que não exigem investimentos tão
altos assim, e que podem resultar em
um diferencial de valor inigualável';
acrescenta Vodianitskaia.

O jornalista Pedro Henrique Le

mos também abraçou a ideia e agora
se intitula um "profissional de susten
tabílidade" São dois anos à frente da
Vitamina Comunicação Ilimitada. A

agência de marketing e assessoria de

imprensa nasceu ainda na faculdade,
como trabalho de conclusão de curso,
mas que acabou ganhando sobrevida
e, hoje, é a principal atividade de Le-

De nada mos.

O pouco tempo de mercado da
Vitamina temumavantagem riavisão
do diretor: ela já nasceu em num mo

mento em que a sustentabilidade tem

que fazer parte. Lemos explica que as

práticas são todas voltadas para a eco
nomia de recursos. O quadro ainda é

pequeno, são cinco profissionais, mas .

Lemos garante que todos levam à ris
ca a cartilha de sustentabilidade que
ele implantou.

"Impressão, só em último caso.

Tudo é notificado por e-mail. Os re
latórios de atividades, antes entre

gues impressos mensalmente para
o cliente, passaram a ser semanais,
somente pela internet. Campanhas
de divulgação da agência, agora só

por e-mail marketing ou em redes
sociais. Além de atingir de forma
mais direta nosso público, evita
mos disperdício com folhetos, con
vites e malas- -diretas" exemplifi
ca o jornalista.

Além disso, a cada mês que o

cliente completa na empresa, uma

árvore é plantada para comemorar.

Atualmente, são 11 mudas por mês.

cres

ci

menta

sena base
não estiver

uma visão sustentá
vel. Pode parecer até repetitivo, mas
essa preocupação está cada vez mais

evidente nas grandes empresas.
Umavisão que tende a ser absorvi

da pelas pequenas e médias,
também.

Para Paulo Vodia

nitskaia, a susten

tabilidade seria

um tema inte

ressante para
ser priorizado
pelo Serviço
Brasileiro de

Apoio às Mi

cro e Peque
nas Empresas
(Sebrae) e ou-

tras entidades

que apoiam o em-
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Os empregos em alta no pré-sal
consecutivos de investimento em tecnologia, in
fraestrutura, serviços e em mão de obra'; afirma.

De acordo com Stefani, o momento trará

oportunidades para os mais jovens e os mais ex

perientes, em todas as fases da cadeia, passando
pelas geosciências, exploração, desenvolvimento e

projetos, até chegar à produção. "Será importante
uma sincronia fina entre esfera pública e privada
para aproveitar o que há de melhor e não deixar

escapar essa oportunidade que não só transfor
mará o setor e sua cadeia correlacionada, mas
como a economia do país'; finaliza Confira ao lado
as profissões em alta nesse setor.

FONTE

VocêRH

Gestão: prática e teoria o recente leilão do pré-sal deve provocar em
breve uma intensa procura por profissionais espe
cializados no setor de óleo e gás. É o que aponta re
cente levantamento elaborado pela Michael Page,
consultoria de recrutamento e seleção.

Segundo Bruno Stefani, gerente da divisão de
óleo e gás da Michael Page, a indústria de petróleo
demandará muitos profissionais de perfil técnico
das mais diversas formações por um grande perí
odo de tempo. "Estimo o potencial para 20 anos

Ao entramos numa livraria e nos dire
cionarmos à área destinada à gestão em

suas diferentes variações, encontramos

inúmeros títulos e exemplares.
Autores, "gurus" e "auto-intitulados"

gurus descrevem em várias páginas teo

rias de como conduzir a gestão de uma

empresa. Muitas destas bastante interes
santes e empolgantes em sua leitura.

O leitor imagina e visualiza a imple
mentação destas nas empresas e ele conse
gue, neste exercício, alcançar os resultados
emetas tão sonhados.

Porém, temos um pequeno problema, .

a efetiva prática de toda a teoria. O empre
endedor; o gestor imaginativo precisa re

alizar; por em prática todas as considera

ções teóricas encontradas nos livros; Fazer
com que o conceitual deixe de ser virtual e

passe a se tomar uma prática reaL
A adequação éfundamental, nem sem

pre são descritas, nos livros, linhassobre as
dificuldades relacionais tão presentes no

processo degestão.
Os aspectos comportamentais envolvi

dos no processo de gestão, na prática, tra
tam de vontades, compromissos, interesses
e percepções do mundo.

Além dofato que aspartes do processo

de gestão nem sempre conseguem esta

belecer uma comunicação efetiva. Daí co-
'

meçamos a perceber a distância existente
entre o que os autores propõem e o que a ,

realidadepermite.
Por mais empolgantes que os méto

dos propostos possam parecer; os aspectos
culturais da empresa, das pessoas que a

compõem e da região na qual está inserida
precisam ser observados e tomados como

referência.
A estrutura cultural vigente é muito

significativa, e muda-la não remete a sim

ples leitura de um livro e a vontade de al

guém para que isto ocorra.
A realidade cultura determina como,

quanto e quando mudanças de gestão se

rão acolhidas.

Portanto, por melhor que possa pare
cer a teoria degestão encontrada ela terá

sempre como filtro ou como referencial a
.

aderência aos aspectos culturais.
Teorias interessantes ou não, vão ser

desenvolvidas e incorporadas na empresa
caso as pessoas que a compões consigam
entende-las e. incorporá-las, caso contrá

rio, a empresa somente' "gastará" dinheiro
desnecessariamente e a tão sonhada mu

dança ou inovação não aocntecerá!

Exploração
• Geólogos - 6.000 a 8.000 reais.

• Geofísicos - 8.000 a 12.000 reais. Profissionais experientes podem ter salários acima de trintamil.
• Petrofísicos - 8.000 a 12.000 reais (júnior). Com certo tempo de experiência na função, a remune

ração pode variar entre 12.000 e 15.000 reais e profissionais de alto nível de senioridade chegam
a ganhar entre 35.000 e 45.000 reais.

Perfuração
.

• Engenheiro de perfuração - 8.000 e 12.000 reais (nível junior).
• Gerentes de perfuração - 30.000 reais (nível sênior).
• Gerente de contratos - 15.000 a 40.000 reais.

• Gerente de Projeto - 15.000 a 40.000 reais..

Produção
• Gerente de engenharia - 15.000 a 40.000 reais.

• Gerente de operação -.35.000 reais (10 anos de experiência)
• Gerente de plataforma - 25.000 a 35.000 reais.

• Oficiais ..de náutica - 30.000 [comandante],
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Corretor de Imóveis
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I Ref: d313 I Duplex com 1 suite,
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Consumidor'

Construtora desiste de obra
V_,__1I!__ .." oe

�!L��apaB,

Começa o período de recadastramento
• Cópia da certidão de nascimento
ou identidade do aluno

• Cópia do comprovante de
residência com o nome

do pai, mãe ou responsável
• Cópia do CPF e RG dos

pais ou responsáveis
• Atestado de frequência da escola
anterior ou último boletim

Proibida judicialmente
de fazer publicidade de um
edifício residencial, uma

construtora desistiu de er

guer um prédio na Rua Ti
bério Rozza, na Vila Nova,
em Jaraguá do Sul. Investi

gada peloMinistério Público
desde maio, a empresa não
havia feito o registro de in

corporação imobiliária, mas
já estava vendendo as uni

dades, o que fere o Código
de Defesa do Consumidor.

A liminar prevê ainda mul
ta diária de R$ 1 mil, caso a

decisãojudicial seja descum
prida,masainda cabe recur
SO. O sócio da construtora

não quis dar entrevista, mas
outro representante confir
mou que a empresa desistiu

de realizar o empreendi
mento devido às dificulda
des de regularização do ter
reno. A construtora estaria

negociando com os clientes
a troca por outro imóvel.

A partir de hoje, os alu
nos que já frequentam as

escolas municipais preci
sam confirmar a matrícula

para o próximo ano letivo.
As rematrículas seguem
amanhã e na segunda-feira
nas 31 unidades de ensino
fundamental e pré-escola.

As novas matrículas
serão recebidas nos dias
13 e 14 - quarta e quinta
feira da semana que vem.

Segundo o secretárío de

Educação, Elson Cardozo,
é importante que os pais
procurem as escolas antes

deste período pará conhe-

amanhã até o dia 14 acon
tece o cadastramento e

recadastramento. Os pais
que buscam vagas devem
deixar o nome dos filhos
em apenas uma unidade.
Já a renovação de matrí
culas acontece do dia 25
ao dia 29.

As vagas serão confir
madas a partir de dezem
bro, entre os dias 9 e 13.
No ano que vem, os cen

tros abrem as portas para
mais um etapa de cadas
tramento, programada
para acontecer apenas no

mês de abril.

cer o ambiente e saber os
documentos necessários
para conseguir a vaga.

"Existe a concorrência

por turnos e escolas, mas
não há necessidade de
fila nas unidades. Temos

conseguido atender todo
mundo e qualquer proble
ma os pais podem procu
rar a secretaria. Estamos
abertos para analisar os

casos", disse Cardozo.Atu
almente, a rede Conta com

15,5 mil estudantes.
Nos centros de educa

ção infantil a programa

ção é diferente. A partir de

CADAS1fRAMEmO
• 7h30 às llh30 e das
13h às 17h30

• Certidão de nascmento
da criança

• Folha ou comprovante de

pagamento dos pais ou

responsáveis referente ao mês
de outubro de 2013

• Declaração atualizada do
, horário de trabalho dos pais

• Comprovante de residência com o

nome do pai, mãe ou responsável
• CPF dos pais ou responsáveis,

Compá
Homem preso foge da viatura

algemado e trancado no ve

ículo, escapou em direção
ao rio, onde policiais civis .s

e militares começaram a

procurá-lo. Até o final da
tarde de ontem, o fugitivo
não havia sido recapturado.

Preso por tráfico de dro-

gas pela Divisão de Investi
,....-----------.

c- gação Criminal (DIC), um
homem conseguiu fugir da
viatura que o levava à De

legacia de Corupá, ontem à
tarde. O suspeito, mesmo

Guaramirim.

Polícia Militar recupera objetos furtados AARDOSIA

CONCRETO

LTDA, sob CNPJ

11.240.895/0002-

39 informa que
foram extraviadas

as notas GM NF

122001 e GM

NF 111130.

Uma residência foi

arrombada e furtada na
. tarde de terça-feira, em
Guaramirim, mas antes

que a vítima registrasse a

ocorrência, os produtos
furtados foram recupera
dos. Uma motoserra, uma
roçadeira e outros equipa
mentos foram localizados

.'dentro de um Pálio, abor
dado pela Polícia Militar

na Estrada Tibagi, por vol
ta das 14h30. O condutor,
de 31 anos disse que havia
encontrado os produtos
jogados em um rancho. O

proprietário dos equipa
mentos esteve na Delega
cia de Guaramirim regis
trando o furto na manhã
de ontem e reconheceu
os objetos. O suspeito do
furto mora em Camboriu e

já tem diversas passagens
criminais por furto, posse
ilegal de arma e respon
de por homicídio. A polí
cia suspeita que ele esteja
agindo na região há algu
mas semanas. Ele foi libe
rado depois de prestar de
poimento e vai responder
ao processo em liberdade.
O veículo foi apreendido e

será periciado.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
.

Ademar Rapcinski torna público que requereu a Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) Llcença.Ambientat de

Operação de Correção para o Loteamento Residencial,
localizado a Rua Itoupava, bairro Centro em Schroeder,
Santa Catarina.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Ari Eichstadt torna público que requereu a Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) Licença Ambiental_Prévia
para o Loteamento Residencial, localizado a 03 de
Outubro, bairro Centro Norte em Schroeder, Santa
Catarina.

,

-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
.

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL· ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380·Centro

89251·201- JARAGUA DO SUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionat.o Grie�bach
Notas e Prote�io PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Ingo Eichstadt torna público que requereu a Fundação
do Meio Ambiente (FATMA) Licença Ambiental Prévia
para o Loteamento Residencial, localizado a 03 de.

Outubro, bairro Centro Norte em Schroeder, Santa
Catarina.

ME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 006320 B - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 342,00 - Data para pagamento: 12/11/2013-
Valor total a pagar R$420,16 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 342,00 - Juros: R$ 0,68Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTFSTO

N()S termos do artigo 15 da lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação.
sendo facultado o direito à sustação judicial deprotesto eali oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOSDO PROTFSTO:

lRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: MEPSOL
COMEROO DEEMBAlAGENS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'
TItulo: NF 10996 - - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 108,00 -

Data para pagamento: 12/11/2013- Valor total a pagar R$179,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 108,00 - Juros: R$ 1,26
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,]0 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79 Apontamento: 264382/2013 Sacado: MARIAAPAREODA DE SOU:

ZA Endereço: RUA PADRE ALBERTO JACOB 217 - VIlA lENZI
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-100Cedente: GRANDE lAGODIS
TRIBUIDORA DE CAlCADOS Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
AC-14/15 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para
pagamento: 12/1112013-Valor total a pagar R$582,06 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50' Diligência:
R$20,21

-------------,.----------------------------------------------------------------

Apontamento: 264345/2013 Sacado: FREITAS E lANA'EMPREEN
DIMEN1DS !MOBU, Endereço: RUA OUVIA CHIODINE PRADI
48 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-440 Cedente: MANIDMAC -

COM. DE PEC!)S E SERVICOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI . N'.
Titulo: 0210007760 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.300,00
- Data para pagamento: 12/11/2013· Valor total a pagar R$3.380,19

. Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.300,00 . Juros: R$ 4,40
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
Marqareth Haut Hennig torna público que requereu a

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) Licença Ambiental
Prévia para o Loteamento Residencial Parque
Germânico, localizado a Rua Presidente Costa e Silva,
bairro Testo Rega em Pomerode, Santa Catarina.

Apontamento: 264373/2013 Sacado:AlAEROOEVANGEllS1l\ En
dereço: RUA RIBEIRAO VENDELINA 36 - GARIRAlDI - JARAGUA
DOSUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente:WMKCOMDECRUIARES
E PARABOUCAS Sacador: - Espécie: CH - N" Titulo: M-000006 O
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 292,00 - Data parapagamen
to: 12/11/2013- Valor total a pagar R$457,53 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 292,00 - Juros: R$ 58,10 Emolumentos: R$12,25 -

Publicaçãoedital:R$23,1O Condução:R$24,50-DiligênciarR$47,58 Apontamento: 264245/2013 Sacado: MARIO LUIZ COlACO Ende
reçn: RUAHANNOVERSN - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-656 Ce
dente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVI'STIMENTO
SA Sacador. - Espécie: CBI - N'TItulo: 239124979 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 1.845,71_ - Data para pagamento: 12/11/2013-
Valor total a pagarR$1.999,03 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.845,71 - Juros: R$ (0,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Çondução:R$24,50-Diligência: R$22,72

Apontamento: 264244/2013 Sacado: ALExANDRE ANAQEfO
Endereço: RUA BERmAWEEGE 3086 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-500 Cedente: AYMORE CREDITO FlNANCIAMENID E IN

. VESTIMENTO SA Sacador: - Espécie; CBI - N' Titulo: 243736878

.,
- i'@tiVo:.falta de pagamentoValor. R$ 1.933,47 - Data para paga
mento: 12111/2013- Valor total a pagar R$2.1)4,31 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.933,47 - Juros: R$110,20Emolumentos:
R$ í2,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$10:79

Apontamento: 264119/2013 Sacado: FUNDAMEN1D INCORPO
RADORA lIDA Endereço: RUA LEOPOillO MAHNKE N0305 AP
1103 - CENTRO - JARAGUADOSUL·Sc - CEP: 89251-510 Cedente:
ARDOSIA CONCREID lIDA Sacador. - Espécie: DMj- N' Titulo:
GM002128 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.601,50 - Data

para pagamento: 12/11/2013-Valor total a pagarR$;!.682,94Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 3.601,50 - Juros: R$10,80 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 10,79

COMUNICADO
Oneservice Serviços Comerciais Ltda, comuni
ca que foram extraviadas as 'Notas Fiscais de

Serviços: 01,02,31,32,33,34,48,60,86,100,101'
.

, 1 02�1 03,-1 080'113, 119, 120, 121,:125,127,1,:42,14
3,144,145,146,147,148,149,161, 162, 16j�il

'

1

99,200,201,202,203,204,205,206,207,í;f'
,211,218,219',220,222,223,224,234,235,250, 6

Jd65,266,273,292,295.,296,297,298.,299,-30Gl,3
01,302,303,3à2i,3'05,306,307,308,309i311,312,
'313.,3-14,315:3j 9,342,343,344,345,346,347,34
,8,350.,370,389,392,41.9;420.,422,448',449,450,4
76,479 ,501)512,5-14;9;516,550,552,555,592,-59

� 5,60,2,603,642:,69.5,767;,845,923,1001,1060,10
66,1083,1085,1087, 1156,l173, 1228,1349, 13.5.
0,1356,1357,1358,1444,1538,1636,1637,173ê
,17.39,1740,1741,1742,1743 e 1744, conforme.
Registro de Perda de Documentos Via Internet
- ocorrência número 321420.

Apontamento: 264205/2013 Sacado:MCVCOM E INST ELE1RICAS
lIDA Endereço: RUAERICHMIELKE,80-JaraguádoSul-SC-CEP:
89251-350 Cedente: GL ELETRO-ELETRONICOS lIDA Sacador.

_

- Espécie: DMI-N'TItulo: Ó011465-0I-Mçtivo: falta de pagamento
Valor. R$ 614,54 - Data para pagamento: 12/11/2013- Valor total a
pagar R$65l,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$1114,54 -

Juros: R$1,43 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

.

Apontamento: 264383/20�3 Sacad�:'AUNE QlISTINE MUl1.ER
Endereço: RUA arro GEORG 185': JARAGUA 99 - JARAGUA DO
SUL·SC - CEP: Cedente: WMK COM DE caUIARES E PARABO
UCAS Sacador: - Espécie: CH - N' Titulo: 000094 11 - Motivo: falta
depagamentoValor. R$120,75 - Datapara pagamento: 12/11/2013-
Valor total a pagarR$222,84 Descrição dos valores: Valor do título:
R$120,75 - Juros: R$17,B3 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 264341/2013 Sacado: INCORPORADORA.CARDIN
NUNFS IlDA Endereço: RUA FEllClANO BORTOLINI 1200 - JA
RAGUA DO SUL,SC - CEP: 89260-180 Cedente: CASAS DA AGUA
MAIERIAIS PARA CONSlRUCAO IlDA Sacador: - Espécie: DMI
- N'TItulo: RENCN007 - Motivo: faltadepagamentoValor.R$617,50
- Data para pagamento: 12111/2013- Valor total a pagar R$702,12
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 617,50 - Juros: 1\$ 2,05
Emolumentos; R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência: R$22,72

Apontamento: 264246/2013 Sacado: NIi:roN· FLOHR JUNIOR
Endereço: RUARIBEIRAO AURORA OI CASA - BARRA RIO CERRO
1- Jaraguá do Súl-SC - CEP: 89251-000 Cedente: BANCO BRADES
CO F1NANC1AMEN1DS S/A Sacador; - Espécie: NP - N" Titulo:
4286605224 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 34.977,46 - Data

para pagamento: 12/11/2013- Valor totala p,agar R$44.620,56 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 34,977,46 - Juros: R$ 9.560,51
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$22,72

.

Apontamento: 264368/2013 Sacado:AUGUSTO CESARFAGUNDES
DESOUZAEndereço: RUAEXE CABOHARRYHADUCH 358 - Iara
guádoSul-SC-ÇEP: Cedent�:WMKCOMDEcaUIARESEPARA
BOUCAS Sacador: - Espécie; CH - N'Titulo: 000907-5 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 300,00 - Data parapagamento: 12/11/2013-
ValoJlotal a pagar R$411,14_Descrição dos valores: Valor <lo título:
R$ 300,00 . Juros:R$ 40,5011molumentos:R$12,25 - Pubíícação edi
tal: R$ 23;10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 264396/2013 Sacado: JOSEMARIANO DOS SANIDS
Endereço: RUA AFONSO BENJAMIM BARBI, 340 - TIFA MARTINS
- Jaraguá do Sul-Se - GEP: 89253-780 Cedente: GEBSON LUIS BO
NOMINI Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo- 1155·07 - Motivo: falta
de pagamentoValor.R$170,00 - Daraparapagamenrc: 12/11/2013-
Valor total a·pagar R$250,74 Descrição dos valores: Valor do título:
'R$170,00 - Juros: R$ 0,68Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
� 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

' Apontamento: 264379/2013 Sacado:VIlSONANTONlO 015KAEN:
GElMANN Endereço: RUA ALVIN s:rEIN 17 - SAO LUIS - Jaraguá .

do Sul-SC - CEP: Cedente:WMKCOMDEca�EPARABO
llCAS Sacador: . Espécie: CH - Ns'Iitulo: 0000205'Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.799,00 . Data pará pagamento: 12111/2013- '

Valor total a pagarR$2.200,89 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.799,00 - Juros: R$ 324,41 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,50·Diligência:R$17,63

Apontamento: 264422/2013 Sacado: BRG�S lID1). ME
Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OlNEIRA.24 - CEN
lRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: SUL IN
VEST FUNDO DE INVI'STIMENTO EM DIRE Sacador: RlITSUL
RETIFlCAE REQJPERACAODECABECOTEspécie:DMI - N"TItulo:
13,957/01 . Motivo: falta de pagamentoValpr. R$ 607,50 �Data para
pagamento: 12111/2013-Valor total apegar R$679,35 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 607,50 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$1O,79

Ápontament!Y. 264376/2013 Sacado: L. R_ BREDA - � Endereço:
RUAANGEillRUBINI,322-BARRADORIO-JARAGUADClSUL-SC
- CEP: 89260-000 Cedente: SINCRüIEL ELETRONlCA E TELECOM
lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: 5535/1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 60,50 - Data para pagamento: 12/1112013-Va
lor total a pagarR$143,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$
60,50 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 éondução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 07111/2013. Jaraguá do Sul
(Se), 07 de novembro de 2013.

Apontamento: 264430/2013 Sacado: MAROO DUARTE Endereço:
RUA RICARDO GRlMM, 48 - CHlCO DE PAULO - JARAGUA DO
SUL-SC-CEP:89254-760Cedente:MECANICARflMOSCPSIlDA

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17

Apontamento: 264267/2013 Sacado: DR JOSE JAIRCARillN Bnde
. reço: RUA GUllBERMEWEEGE 72 CENTRO JARAGUA D - CEN-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IRlANE PORTO/AVANTE!

.

Peladão define
o campeão hoje
20H30, NA ARENA Decisão coloca frente a frente os invictos Baga e Kiferro

patamos na primeira fase por 3 a 3.
Então temos que entrar concentra
dos no jogo, respeitar o adversário e

jogar, porque futebol não se ganha
antes da partida começar", afirmou
o técnico da Kiferro, Maneca.

De momento, o certame apre
senta uma média de 5,5 gols por
partida, com 276 tentos anotados,
em 50 jogos.

mos desfalcados do Nando, que é o
nosso melhor jogador, Mas vamos
nos fechar atrás, tentar não errar e
fazer um gol no contra-ataque, por
que sabemos que a superioridade
da Kiferro é bem grande", disse o

atleta do Baga, Rafael Rangel.
"Temos a expectativa de ser

.

campeão, mas sabemos que do ou

tro lado tem um time forte e que em-

Lucas Pavin

OCampeonato Peladão, o Aber
to de Futsal de Jaraguá do Sul,

tem a final hoje à noite, na Arena
Jaraguá. Em jogo, uma premiação
em troféu e medalhas para os qua
tro melhores colocados, além de

destaques individuais para a equipe
mais disciplinada, defesamenosva
zada e parao artilheiro.

Após duas semifinais emocio
nantes realizadas na última sexta

feira (1), Kiferro e Baga decidem o

título da competição promo
vida pela Fundação
Municipal de Es

portes e Turismo.
A Kiferro eliminou
o até então favori
to Kaiapós/Soletex/
DCar por 6 a 5, nos

pênaltis, após empate
em 3 a 3 no tempo regula
mentar. Já o Baga derrotou
a KSDM por 2 a 1, de virada.

Os jogos iniciam às

19h30, com a preliminar en
tre KSDM e KaiapósJSoletexJ
DCar disputando o terceiro

lugar. Às 20h30, aprograma
ção segue com a final entre
Kiferro e Baga (que disputa
sua terceira decisão no ano).

. Ambos chegam invictos para
o confronto. Vale lembrar

queaKiferrodefundeotítulo
conquistado no ano passado.
A entrada é franca.

"Vamos para esta final
sabendo que o adversário
é favorito. Além disto, va-

NA AREIA Dupla do Instituto Educacional Jangada tenta a

sorte no vôlei de praia masculino, nos jogos em Belém (PA)

Jogos Escolares da Juventude

Jaraguá do Sul na disputa
Jaraguá do Sul estará

representada pelo Instituto

Educacional Jangada - nas

modalidades de vôlei de

praia (M), badminton (M)
e basquete (F) -, pela Escola
Valdete Piazera - voleibol (M)
- e pelo Colégio Evangélico
Jaraguá - futsal (M).

Para chegarem até a fase
nacional da competição, foi
preciso as escolas vencerem

a etapa municipal, a regional
e a estadual. Os Jogos Escola
res da Juventude são o maior
evento estudantil esportivo
do Brasil. Considerando as

fases seletivas, que ocorrem

durante o ano, os números

chegam a mais de 2 milhões
de atletas e cerca de 3.900 ci
dades participantes.

A cidade' de -Belérn, no

Pará, recebe apartir dehoje os
Jogos Escolares da Juventude
que vai até o dia 16 e promete
ser a maior edição da histó
ria do campeonato. Isto por
que, deve reunir quase qua
tro mil jovens atletas, com
idade entre 15 e 17 anos, de

1.251 escolas públicas e pri
vadas, oriundos de todas as

regiões do Brasil. Eles com

petem em treze modalidades

(atletismo, ciclismo, futsal,
ginástica rítmica" hândebol,
judô, luta olímpica, natação,
tênis de mesa, vôlei, vôlei de
praia e xadrez), um recorde
na história da competição',
que desde 2005 é organi
zada pelo Comitê Olímpico
Brasileiro (COB).

Juventus

Regularização do estádio
O Estádio João Marcatto

está sendo regularizado para
receber eventos e campeona
to esportivos. O Ministério
Público de Santa Catarina

(MPSC) e o Grêmio Espor
tivo Juventus assinaram o

Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) para adequar

. o local às normas vigentes,
como o Estatuto do Torcedor,
e as normas de segurança.

Sobre a questão da se-

gurança, o Mole

que Travesso se

comprometeu
a entregar para

o MPSC e outras instituições
fiscalizadoras um laudo de

segurança, a ser emitido pela
Polícia Militar, um de preven
ção e combate a incêndio, feito
pelo Corpo de Bombeiros, um
de condições sanitárias e de'

higiene, daVigilância Sanitá

ria, e um laudo de vistoria de

engenharia, a ser fornecido

por profissional habilitado. O
Juventus também deve pagar
uma multa de R$ 2 mil, em'
90 dias, devido as irregula
ridades flagradas durante
a investigação feita pela 7a
Promotoria de Justiça.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bellator
Muitos detalhes fazem com que o Bellator seja considerado o segundo

maior evento deMMAprofissional doMundo. Um detalhe que já
garante aplausos é a disputa de vários cinturões na mesma noite, o que traz
ao grande público urna garantia de ótimas lutas. Não sei se foi impressão
minha, por se tratar de lutadores de alto calibre, mas a emoção passada
por esses atletas durante os embates fica evidente. Diferente do que acontece
aos lutadores do UFC, que sempre entram com a pressão de ganhar ou ser
demitido. É claro que no Bellator a pressão não tão grande, até pelas cifras que
envolve:

"

O destaque da noite ficou por conta de EddieAlvarez eMichael Chandler, que
.fizeram urn duelo digno de 'PRiDE', onde Alvarez saiu vencedor em decisão
dividida. Esta luta consagrou o evento em telas brasileiras com certeza. Outro

ponto positivo, no meu ver, foi a transmissão da luta pela Fax Sports, que com
pessoal de ponta comoMário Filho (ex-apresentador do programa Sensei
Sportv), fazem com que as informações cheguemmais espontâneas e claras
ao telespectador, mesmo que este seja leigo no esporte, Está aí mais uma
oportunidade de entretenimento para nós, fãs de luta!

BrunolnB

O cara realmente está levando a coisa a sério. No sábado, dia 2;
Bruno fez sua segunda luta de MMA, onde fulminou seu

adversário com um cruzado de direita em
1:20 do primeiroround, mostrando que
seu empenho está valendo a pena. Pelo
menos sei que neste tipo de profissão a

influência do sobrenome dele não quer di
zer nada. Portanto Bruno, sendo do KLB ou

não, merece o respeito dos entusiastas da
luta assim como qualquer outro lutador
que rala todo dia na academia atrás de
resultados positivos e coloca a cara dentro
de um 'cage' para disputar, na base da pan
cada, seu lugar ao sol.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu,
Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

o cheque-mate
Arena�

sera na
XADREZ Brasileiro

e etapa catarinense
devem reunir 250

participantes

De acordo com Mau

ricio Berti, dirigente do
Clube de Xadrez Jaraguá
(CXJa) e um dos organi
zadores do torneio, são

esperados cerca de 250
enxadristas neste Aberto

brasileiro, incluindo mes

tres nacionais e interna
cionais, que correm atrás
de uma premiação total
de R$ 1.750,00, além de
troféus e medalhas.

Jaraguá do Sul estará

representada pela equipe
CXJajFME, com 25 atle
tas. As partidas iniciam às

lOh30 e tem seu termino

previsto para às 18h30.
"O nível dos jogos será

muito> ' alto e estarão pre-

lucasPavin

AArena Jaraguá rece

be neste sábado, dia
9, mais uma competi-'
ção inédita. Com o apoio'
da Fundação Municipal
de Esportes e Turismo,
acontece no local uma

etapa do Campeonato
Aberto do Brasil de Xa

drez Rápido, que é um

evento, promovido pela
Confederação Brasileira
de Xadrez (CBX).

sentes grandes jogadores de
todo país. Então vai ser urn
evento muito forte e'9uem
for assistir não vai se decep
cionar com a qualidade das

partidas", disse Berti.
As inscrições se en

cerram hoje e podem ser

feitas através do e-mail

rapidojaraguajshotmail,
com. Para categoria 'S1.1.
perior' o valor é R$ 50; na

'Especial' é R$ 20 e R$ S
na 'Escolar'.
, Simultaneamente;" ,

a

Arena Jaraguá também
será sede da 7a etapa do
Circuito'C�tarinense, �m
evento promovido pela
Federação Catarinense de
Xadrez (FCX).
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DECISIVO Elias soltou a bomba para marcar o gol da
virada do Flamengo contra o Goiás na noite de ontem

Copa doBrasil

Flamengo emmais uma final
Pela sexta vez, o Fla

mengo está emuma final da

Copa do Brasil. Depois de
levar urn susto no início da

partida, com urn gol de Edu
ardo Sasha, o Rubro-Negro
virou a partida para '2 a 1 no

Maracanã, gols de Hernane

e Elias, venceu o Goiás e ca
rimbou a classificação. Após
o apito do árbitro, urna cena
histórica: jogadores rubro

-negros deitaram e rolaram
no gramado do Maracanã

para responder à provoca
ção do atacanteWalter.

Atlético-PR

Nadecisáo
Pela primeira vez na

história do clube, o Atlé
tico-PR está na decisão da

Copa do Brasil. Na noite
desta quarta-feira, o clu
be rubro-negro segurou
o Grêmio, na Arena, em

o a o, e, por ter vencido a

partida de ida por 1 a o, se

classificou às finais da se

gunda maior competição
nacional. O primeiro jogo
da final será no dia 20 de

novembro, em Curitiba.

UFC

NoMéxico
O UFC já tem evento

em seu calendário para
desembarcar pela primei
ra vez em solo mexicano.
Ao menos é o que garante
o jornal local 'Milenio', que
noticia os planos da organi
zação em sediar o UFC 172
no México, com a luta pelo"-
cinturão dos pesados entre
Cain Velasquez e o brasilei
ro Fabricio Werdum.

Sul-americana

Classificado
Quatro jogos separam

o São Paulo do bicampe
onato da Copa Sul-Ame
ricana e da vaga para a

Libertadores de 2014.
O Tricolor segurou um

empate por o a o com o

Atlético Nacional, da Co

lômbia, nesta quarta-feira
a noite, em Medellín, e

avançou às semifinais da

competição. Na ida, no

Morumbi, o time brasilei
ro venceu por 3 a 2.

Tênis

Nadal
Ontem, o espanhol Ra

fael NadaI venceu o suíço
Stanislas Wawrinka por 2
sets a o, parciais de 7-6 (7-
5) e 7-6 (8-6), alcançou sua
segunda vitória no ATP Fi
naIs e garantiu o que pare
cia algo impossível no iní
cio da temporada devido
as suas lesões: terminar o
ano como melhor tenista
do Mundo.

Botafogo
Seedorfestaria de salda

Clarence Seedorf deve
mesmo deixar o Botafogo e

ser anunciado como o novo

treinador do Milan no iní
cio da próxima temporada
europeia, em julho de 2014.

Segundo informações do

jornal italiano La Republic
ca, o time de San Siro, ex
-clube do meia, já teria assi
nadoumpré-contrato como

atleta alvinegro.

CAMPEONATO BRASILElRO - SÉRIE A

2° Atlético-PR

3° Grêmio

4° Bota!ogo
5° Goiás 54

6° Atlético-MG 13 i 9 '10 i 39
'

30, 9 50

7" Vitória 13t910;46'45il 50

8° São Paulo 48

9° .Santos 46

10° Flamengo l44'32
;

11° Internacional : 42 ' 32

12° Corinthians 44

13° Coritiba 42

14° Portuguesa 41

.15° Bahia 40

p. -PonIDs; J -Jogos; V - Vitórias; E- Empates.�O- Den:otas; GP- Gots Pró;
GC - GolsCootra;:SG . sesee de Gols;'.4% - Apt:ove.it3merrto_

10/11
17h - Cruzeiro x Grêmio

17h - Internacional x Botafogo
17h - Ponte Preta x Vitória

17h - Atiético-PR x São Paulo

19h30 - Náutico x Criciuma
19h3O-Olinttia1sxALJTinerfJe

19h30 - Vasco x Santos

33"RODADA

Líderdocam� ,

09/11
19h30 - Portuguesa x Coritiba
19h30 - Bahia x Atlético-MG

21h - Flamengo x Goiás
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- CURS,O SUPE,RIOR EM PR,OCESS:OS GERE,NCIAIS.

INSCREVA-SE NO PROCESSO SELETIVO'
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