
Já estamos
atendendo!

Catarinense
ADJvenceem

jogo de treze gols
ADJ reencontra o caminho
da vitória e abre frente no

mata-mata contra Rio do Sul,
ao marcar 8 a 5, ontem, na
Arena Jaraguá. PÁGlNA.18

Literatura

Metalúrgico com
talento de poeta
Livro de estreia de Jonas
Germano Schmidt é lançado
hoje na Arweg. Obra traz
poesias com reflexões l\A'TV
sobre o cotidiano. lY.ll.l\.

'fiansporte coletivo
Prefeitura acata
decisão do MP
Ministério Público avalia que
renovação do contrato com
a Auto Viação Canarinho é

impossível de ser executada.
PA'lRICfA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 4 -
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DO LEITOR

Oproblema é outro

Diversas são as teorias que as pessoas costumam fo
mentar para solução substancial do Brasil. Cito algu

mas delas: aurnentar os investimentos na educação, reduzir
a carga tributária, dar urn basta na corrupção, acabar com
a impunidade, etc.

Dessas teorias, a última de modo especial me chama a

atenção e me dá certo temor toda vez que ouço falar. Quem
nunca ouviu a seguinte frase: "devemos acabar com a im

punidade nesse país".
Penso que podemos até acabar com ela, porém o pro

blema é outro, deveras bem mais sério. De modo geral,
pune-se quem delinque, logo, a impunidade existe visto

que alguém cometeu urna infração. No entanto, o que se

tem feito para as pessoas não cometerem delitos e assim
suscitar a impunidade? E mais, o que esses sujeitos "delin
quentes" tem feito paramudarem seus desvios de conduta?

Entendo que é infinitamente melhor acabarmos com
a cultura da delinquência. Em urna simples relação dialé
tica, quem costuma furar a fila do banco, do supermerca
do, etc, possivelmente evoluirá, e na condução de veículo
achará normal seguir adiantemesmo se o sinal do semáfo
ro estiver no vermelho. Quem passa pelo sinal vermelho,
se:sentirá capaz de tomarmais urna "cervejinha" antes de
dirigir, e não demorará e o sujeito dirigirá habitualmente
embriagado, e daí meus caros, para o homicídio cometido
na direção de veículo automotor é um passo.

Os latrocidas, homicidas, estupradores, contraventores,
talvez todos começaram com urna simples atitude imoral .

e hoje podem até ser os mesmos que o povo censura como

sujeitos impunes. De todomodo, compreendo que somente
quando a cultura da delinquência deixar de existir é que a

impunidade será urnmal inaceitável.

• Ítalo DemarchiDos Santos, advogado

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO NQ 1229
Primeiro Sorteio
07 - 08 - 11 - 16 - 41 - 43
Segundo Sorteio
17 - 25 - 27 - 29 - 30 - 38

QUINA
SORTEIO NQ 3343
12 - 27 - 48 - 69 - 72

'COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraGredacao@ocorreiodopovo.com.br

Curso

Assistência Social
AAssociação dosMunicípios do Vale

dó Itapocu sedia a "Capacitação sobre os

Serviçosda Proteção Social Especial de
Média Complexidade". O evento ocorre

nos dias 4 e 5 de dezembro e é direcio
nado aos profissionais da área de Assis
tência Social. O curso será ministrado

por Cleverton Maciel, graduado em Ser

viço Social pela PUCRS (2008) e Gestão
Pública pelo IFSC (2012). As inscrições
devem ser feitas em amvali.org.br.

COMENTÁRIO

Dentro efora
Dia destes na novela Jóia Rara,

o personagem Franz estava

deprimido, tinha brigado com sua

ex-mulher com quem está ten

tando reconciliação, estava bem
abatido. No caminho- para casa,
encontrou urnmonge budista, per
sonagem fixo também da novela;
são na verdade trêsmonges. Franz

explicou as razões de sua amargu
ra e perguntava aomonge o que ele
poderia fazer para vencer a resis
tência de sua amada.

Nada, respondeu-lhe o mon

ge. E explicou que todos os nossos

problemas só poderri ser resolvidos
dentro de nós,jamais fora, pornada
ou por ninguém. Franz tinha difi
culdades de aceitar essa verdade.
Pois entro na conversa para disser

q�e é issomesmo, só nos - por den
tro - podemos mudar algo .de fora

lUIZ CARLOS PRATES
que nos incomoda. E essa cena da
novela veio-me à lembrança por
que no domingo passado estive no
Parque da Redenção em PortoAle

gre onde se realiza oBricdominical,
urn encontro das artes e da cultura

gaúcha. Nesse dia, a ISMA, institui:
ção internacional de prevenção e

combate ao estresse atendia pesso
as na celebração do DiaMundial de
Combate ao Estresse.

O estressemata, diga-sejá e an

tes de mais nada. Os efeitos cumu
lativos dos hormônios cortisol e

adrenalina, por exemplo, alterando
funções básicas da fisiologia hurna-

.Elas
Já disse que estive no Parque da Redenção, domingo,

em Porto Alegre onde havia urn grupo de pessoas cele
brando o Dia Internacional de Combate ao Estresse. Mas
ainda não disse que diante da barraca do ISMA, institui
ção que trata do estresse e de suas consequências na saú
de, havia urna imensa fila de pessoas esperando por aten
dimento... Fila quase só de mulheres, havia apenas urn

"santo" homem na fila. Sempre elas. Os bocós ou têm ver

gonha de admitir suas "impotências" ou acham que não
as têm. Pobres diabos, até por issomorremmais cedo...

• Cuidado
Quase não adianta dizer, avisar, mas vá lá ... Asmoças

não podem acreditar em namorados, jamais, jamais, eu
disse. Emuitas pobres ingênuas, não as quero chamar

na, derrubam no meio, ou até no

curto prazo, a qualquer pessoa. E o

estresse, a exemplo do que dissera
o monge budista na novela, é urna
vivência muito pessoal e especial
da pessoa diante dos estímulos que
a cercam no dia a dia. Não é o que
nos estressa que nos estressa, é o

nosso modo de reagir ao que nos

cerca e aparentemente atinge.
Só nós podemos evitar Q es

tresse, nada nem ninguém tem

poder de nos estressar sem que
admitamos. É o modo de pensar
e reagir ao que nos acontece que

produz ou não incômodo, felici
dade ou infelicidade. Ninguém
nem nada pelo lado de fora nos

pode incomodar ao ponto de nos

fazer infelizes, ou felizes. Somos
nós que nos proclamamos isto ou
aquilo. E adiante dizer?

de burras, deixam-se fotografar seminuas? nuas ou, pior
que tudo, filmar enquanto fazem sexo. Na hora, enle
vadas e confiando nos vagabundos, entregam-se. De
pois tudo cai na "rede", muitas dessas moças vítimas de
''bandidos'' matam-se. Esses caras não podem continuar
vivos, não pode ... Sim, eu sei, hã quem faça tudo com

câmeras escondidas, dá no mesmo. Insisto, esse tipo de
homem na pode continuar vivo ... Será que fui claro?
• Falta dizer
Amanchete. diz muito e nos dá um tapa na cara, diz

assim: - "Por falta de presos, Suécia fecha quatro peni
tenciárias". Aqui é o contrário, alguns idiotas pelo Bra
sil andam inclusive soltando presos por falta de vagas
nas cadeias. Na Suécia a lei é 'para valer e os bandidos
têm medo, aqui nenhurn medo e aposta na impunida
de.Aqui grandes vagabundos ganham "'semiaberto" ...

MOBlLIDAQE
POR UM
TRÂNSITO

CONSCIENTE

-

OCP É''FINALISTA
O jornal O Correio do Povo é um dos finalistas do 22 Prêmio de
Jornalismo da Federação Nacional de Veículos Automotores em Santa
Catarina (Fenabrave/SC). O tema deste ano é: "Educação para um
trânsito melhor". A reportagem da jornalista Kelly Erdemann, publicada
no dia 29 de outubro, abordou sobre ações educativas para prevenir
acidentes. O vencedores serã premiados amanhã, em São José.

t OBITUÁRIO
• GERTRUDES HAFFERMANN ERSCHING
morreu em 18 de novembro, em Jaraguá do Sul.
Ela tinha 89 anos e deixou enlutados os bisnetos,
tataranetos, parentes e amigos. O sepultamento
aconteceu no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
• ORLANDO GUMZ (SIRICA) morreu em 18
de novembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 63 anos
e deixou enlutados os filhos, genro, netos, irmãos,
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado. no
CemitérioMunicipal da Vila Lenzi.

Doação
Cooper Solidária

-

A Cooper lançou.neste mês uma campa
nha de arrecadação de alimentos. As doações
podem ser feitas em todas as filiais da coope
rativa até o dia 13 de dezembro. Os alimentos
arrecadados serão entregues no natal a famí
lias de baixa renda de Jaraguá do Sul.
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CHARGE EDITORIAL

Rigor contra criminosos
"

Dlamentável ver em Jaraguá do Sul
num crime que revoltou os familiares,
amigos e colegas do taxista Hermínio

Mendes, 64 anos. Ele foi vítima de uma
covarde agressão à marteladas, feita por
um adolescente de 17 anos, que estava

com um comparsa de �8, na madrugada
de domingo. Até ontem, esse trabalha
dor corria sério risco demorte.

A família, revoltada, com toda ara":

zão, foi em frente à Delegacia pedir que
se evite uma situação, infelizmente, cor
riqueira na Justiça brasileira: o risco de
les serem soltos. A sociedade está cada
vez mais intolerante às práticas crimi
nosas cometidas por acusados que de
veriam estar atrás das grades. Mas, por
termos uma legislação criminal frágil, os
bandidos frequentemente conseguem a

liberdade e voltam às ruas para cometer
outros crimes.

Esses dois jovens envolvidos na agres
são contra o taxista tinham passagens pela
polícia por tráfico de drogas. Se esse país

tivesse leis mais duras contra essas pesso
as que sobrevivem do comércio de entor

pecentes e alimentam os vícios através de
roubos e assaltos, haveria menos chances
delas estarem soltas para infernizarpesso
as inocentes.

Espera-se que a Justiça seja dura con
tra esses agressores e impeça que eles vol-

"
A sociedade está cada

vez mais intolerável às

práticas criminosas.

tem à conviver com as pessoas de bem. La
.

mentavelmente esse caso faz com que nos

sintamos fragilizados. Mas não devemos
ter temor. Essa eomunidade trabalhado
ra e talentosa, que tem perfil de gerar ri

quezas, desenvolvimento e bem estar, não
deve se sentir amedrontada. Porém, tem
de cobrar das autoridades judiciais o rigor
que, muitas vezes, falta na prática.

m-.'�.
.

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

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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PLENARIO
.472106-1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Município, concorda COOl tese doMP
,

A Procuradoria prepara
.fimanifestação, que deve
ser entregue esta semana à

Justiça, relacionada à ação
por improbidade administra
tiva contra a empresa Cana

rinho, o diretor Décio Bago e

o ex-prefeito Moacir Bertoldi.
A denúncia de suposto 'con
luio' entre as partes quando
da renovação do contrato de

transporte coletivo já resultou
na indisponibilização de R$
1,6 milhão em bens da con

cessionária do sistema, parte
dos R$ 3,7 milhões previstos

Planejamento
éessencial

A repercussão, tanto na Câma
ra, quanto de parte da imprensa, da
proposta do Ipplan de contratar um

estudo técnico sobre mobilidade ur

bana, com ênfase no transporte cole

tivo, impediu que o processo seguisse
adiante, o que pode significarum duro

prejuízo para cidade em longo prazo. É
sabido que Jaraguá do Sul não conta
com equipe especializada no setor e

também é sabido o quanto é arriscado
deixar tudo como está. Uma nova lici

tação do sistema será aberta em 2016 e

sem um plano detalhado, commanual
de custos e indicações técnicas, pouca
coisa, ou quase nada vai mudar:
,

Aguaeluz
na Câmara

o Executivo encaminhou ontem

à Câmara projeto que regulamenta a

ligação de água, luz e esgoto nomuni
cípio. O projeto é resultado das suges
tões dovereador João Fiamoncini (PT)
e de um grupo de trabalho comandado
pelo promotor Alexandre Schimtt dos
Santos. O texto, ao contrário da lei

aprovada em 2009, diferencia os lote
amentos irregulares já consolidados,
os futuros e os erguidos em. áreas de
'risco. No primeiro caso, a ligação deve
ser liberada, nos demais, proibida.

Fechando o cerco
A nova emenda,modificativa apre

sentada pela bancada de oposição à
Lei Orgânica de Massaranduba pode
ter força para proibir o nepotismo hoje
permitido ao poder Executivo. O texto,
porém, libera a contratação de parentes
para cargos seletivos temporários como
quer o governo. Resta saber como os

governístas vão reagir àmudança.

em investimentos no sistema.
O principal argumento do
Ministério Público é de que
o contrato de renovação assi
nado em 2006, e que sofreu
dois aditivos posteriormente,
é inexequível, ou seja, impos
sível de ser executado, foi um
engodo e segue ignorado até

hoje. Concordando com a tese,
o município passa a ser 'litis
consórcio ativo', o que o toma

também autor da denúncia.
Mesmo que em parte, para o

MP, a concessionária do trans

porte coletivo cumpriu algumas

das cláusulas das exigências
previstas legalmente, entre elas,
a bilhetagem eletrônica, a cons
trução de mais de 200 abrigos
e os mini-terminais, embo
ra o município não considere
as estruturas entregues, pela
precàriedade com que foram
feitas. Já na lista dos itens não

cumpridos estão a construção
do novo terminal central e há
a exigência de que a Canarinho
devolva aos cofres públicos o

montante investido em uma

pesquisa de tráfego que deveria
ter sido contratada por ela, mas

foi paga pela Prefeitura.
É impossível prever o des

fecho do processo, mas uma

comissão especial já apontou
alguns ,encamhi.hamentos
necessários. Entre eles, a co

brança pela construção de um
novo terminal, através de adi
tivo no contrato, a contratação
de uma empresa especializada
para elaboração de uma pla
nilha de custos, avaliação da

criação de subsídios e o res

sarcimento ao município dos
valores que deveriam ter sido
investidos nos abrigos.

LÚCIO'SASSI

Quase
. -

CInCO

mil
, ,.

agIIlas
Equipe de advogados

da Prefeitura passou os

últimos dias avaliando as

4.896 páginas divididas
L

em 24 volumes da ação
proposta pelo MP por

descumprimento do
contrato do transporte
coletivo. O disparo foi dado
pelo hoje diretor do Procon,
Luís Fernando Almeida,
que fez a denúncia quando
era presidente do DCE da
Católica de Santa Catarina.

�evençãoconjunta
Os municípios daAmvali devem enviar aoMinistério da Integra

ção nos próximosmeses umplano conjunto de prevenção de cheias e
desastres naturais. O trabalho foi coordenado por Paulo deAlmeida,

,

consultor de DefesaCivil da associação. O objetivo é garantirpesados
recursospara asObras necessárias, evitando que a tragédia registrada
em 2008 se repita. Esta semanamarca os cinco anos daqueles tristes'
dias que ficarão para sempre riamemória.

Na rede Privilégios
até láSe os petistas adoraram, '

a oposiçãojá pensa em como

aproveitar a defesa que a

presidente Dilma Rousseff
fez dos mensaleiros, utili
zando as redes sociais. Apu
blicação foi feita no mesmo

-

dia em que nova pesquisá
apontou vantagem dela na

corrida eleitoral.

Mulheres de presos detidos
no Complexo Penitenciário da

Papuda reclamam que os fami
liares dos mensaleiros presos na

unidade estão tendo privilégios.
Não ficam na fila para fazer visi
tas porque são levados para den
tro por amigos políticos.

QUARTA.FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO
Assessor de gabinete do vereador
Vitório Lazzaris, Dino Moreira,

deve ficar na Câmara por mais tempo.
Prestará apoio a Natália Petry.

• • •

Prefeito Dieter Jansssn (PP)
confirmou presença na convenção
municipal do PMDB, domingo. Deve
aproveitar para reforçar apoio à
candidatura do deputado Carlos

Chiodini, seja para estadual ou federal.

Na região, a maioria dos

peemedebistas quer ver a sigla contando
com candidatura própria. Possivelmente
uma dobradinha entre Mauro Mariani

(PMDB) e Claudio Vignatti (PT).

Apesar de ter saído do PSDB

para evitar expulsão, o ex-prefeito'
Irineu Pasold já está em pré-campanha

à favor de Vicente Caropreso.
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Convenção define
os rumos do PMDB
ELEiÇÕES 2014 Partido escolhe diretórios em todos municípios
catarinenses. Em Jaraguá, Antídio Lunelli pode ser reconduzido

Patricia Moraes

Opróximo fim de se

mana será decisivo

para os rumos do PMDB
- em Santa Catarina. Os

mumcipios vão eleger
seus diretórios, executiva
e os delegados que vota

rão na convenção estadu

al, em 2014, quando terão
que optar por reeditar a

aliança com o PSD do go
vernador Raimundo Co

lombo, ou então apostar
em uma candidatura pró
pria. Os principais nomes

do PMDB para concorrer

ao Palácio Barriga Ver

de seriam o senador Luiz

Henrique da Silveira, o

vice-governador Eduardo
Pinho Moreira e o deputa
do federal Mauro Maria

ni, que já colocou o nome

à disposição.
No maior mumcipio

do Vale do Itapocu, a

convenção foi agendada
para domingo, das 10h às

16h, na Câmara de Vere

adores. Uma única chapa
foi inscrita, a Força 15. A

presidência ainda não foi

definida, mas existe uma

grande possibilidade de

o empresário Antídio Lu
nelli ser reconduzido ao

posto. Uma das principais
metas da sigla será garan
tir a vitória do deputado
Carlos Chiodini nas urnas
no próximo ano. Por en

quanto, Chiodini é pré
candidato à Assembleia

Legislativa, mas depen
dendo do cenário estadu

al, é grande o apelo para
que ele busque uma vaga
na Câmara Federal.

Já em Guaramirim,
onde a convenção acon

tece no sábado, das 8h às

12h, Irvando Luiz'Zomer

já está confirmado na pre
sidência, devem fazer par
te do diretório Osni Byla
ardt e o ex-prefeito Nilson
Bylaardt, entre outros no

mes. Zomer diz que o de
safio é reestruturar a sigla
depois da derrota eleitoral
de 2012. "Temos mais de
500 filiados, mas muitos
estão distantes. Queremos'
chamar estas pessoas",
adianta.

Com exceção de

Jaraguá do Sul, os
outros municípios
da região realizam
a convenção no

sábado, das 8h
às 12h, na Câmara
de Vereadores.

EDUARDO MONTECINO

PMDB Zomer diz que desafio é reestruturar o

partido e chamar os filiados para participar

Concurso Público

ReformaAdministrativa do Samae é votada de surpresa
Na sessão ordinária de

.ontem, foram aprovados
por unanimidade os proje
tos de lei de autoria do Po
der Executivo que preveem
a reforma administrativa
do Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto
(Samae). Com a aprovação,
o Samae fica autorizado a

alterar a estrutura de car

gos efetivos. O projeto foi
colocado na pauta no início
da sessão, após tramitar

na Casa por seis dias. Foi

apresentado na Câmara de
Vereadores em regime de

urgência na última quar
ta-feira, dia 13, e recebeu

parecer favorável das co

missões parlamentares na

reunião de segunda-feira.
De acordo com o pre

sidente do Samae, Ademir
Izidoro, foram criados 80
novos cargos operacionais
que deverão ser preenchi
dos mediante concurso

LÚCIOSASSI

RETORNO .Natálla volta a assumir sua cadeira

prometendo dar sequência aos projetas do suplente

público. "Nos próximos
- dias devo lançar edital para
realizar o concurso públi
co em janeiro de 2014";
salientou. Segundo ele, os
cargos atenderão a deman
da do município assim que
as novas estações de trata
mento de água e esgoto em
construção e projetadas es
tiverem funcionando. "São

pessoas necessárias para
atender a demanda das

estações de tratamento de

água e esgoto, como a do
bairro São Luís, e do Plano
Municipal de Saneamento

Básico", pontuou.
Além dos cargos de

servidores efetivos, dois
comissionados foram cria
dos. Segundo Izidoro, as

vagas serão preenchidas
por funcionários de car

reira.. "Serão dois funcio
nários efetivos que rece

berão gratificação para
supervisionar a ETA do

bairro São Luís e a ETA a

ser construída ao lado do

Samae", esclareceu.

Sessãomarcada
por homenagem

A Câmara prestou on

tem homenagem aos mais

jovens integrantes do Mo
vimento da Consciência

Negra do Vale do Itapocu
(Moconevi), Marcelo da
Silva e Márcio da Silva,

e à Comissão Municipal
de Promoção da Igualda
de Racial, como previs
to pela programação da
Semana da Consciência'

Negra. Antes de começar
a sessão, a comissão en

tregou ao presidente do

Legislativo, José Osório
de Ávila (Solidariedade),
projeto de lei para criação
do Conselho Municipal e
do Plano de Promoção da

Igualdade Racial.

Depois da exoneração
Natália retoma à Câmara de Vereadores

Mesmo com a placa na

porta do gabinete ainda in
dicando o nome do suplente
do PMDB, Vitória Lazzaris,
NatáliaPetry, comoapoio de
uma bengala e os pés envol
tos em talas pós-cirúrgicas,
voltou a ocupar sua cadeira
na Câmara, ontem. Afastada
desde que assumiu a Secre
taria de Assistência Social
do município, em junho, a
parlamentar prometeu não
abandonar os projetos ini
ciados pelo suplente. "Pre
tendo continuar os projetos

deixados pelo Vitória, prin
cipalmente a questão dos

surdos, e também reerguer
as minhas bandeiras pela
educação e pela assistência

social", anunciou.
A parlamentar salientou

que não disputará, indivi

dualmente, a presidência da
Câmara e lembrou acordo
firmado no início de 2013.
"Não vim aqui disputar in
dividualmente esta posição.
Vou cumprir o acordo, que
diz que a cada ano a presi
dência será pÇp:p�da pq�.WP- ,

partido da base aliada. Mas,
se o PMDB entender que é
a vez do partido, meu nome
está à disposição", concluiu.

Após a decisão judicial
que culminou na exonera

ção de Natália do quadro de
servidores da Prefeitura e a

obrigou também a deixar o

cargo de secretária, ela diz

que sua missão será desem

penhada na Câmara. "Faço
parte do projeto que elegeu o
Dieter e continuarei apoian
do-o nos bons projetos,
contribuindo coIl)-, o que eu

puder", pontuou. Seguindo
orientações dos advogados,
ela preferiu não comentar a

decisão judicial. "Por orien
tações dos meus advogados,
não vou entrar no mérito
desta questão", resumiu.

Além da vereadora Na

tália Petry, quem também
voltou à Câmara de Verea
dores na sessão de ontem

foi AdernarWinter (PSDB).
Afastado por licença médi
ca de 15 dias, Winter foi
substituídopelo suplenteRi-

.

cardo Puff(PSPB).
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Nova área para
apenados trabalharem

Nesta quarta-feira, o Conselho Penitenciário de
Jaraguá do Sul inaugura, às 9h30min, novo galpão
que abrigará atividades produtivas no presídio do

município. O acréscimo de mais 300 metros qua
drados representa investimento de R$ 250 mil e
vaipermitir que 70 apenados ocupem o tempo pro
duzindo para empresas que oficializaram parceria
com o estabelecimento penal. A obra foi construída
com recursos da comunidade.

'nimestre com
mais importações

A Confederação Nacional da Indústria (CNI)
divulgou os coeficientes de Abertura Comercial
do terceiro trimestre de 2013. O estudo mostra

que a participação das importações no consumo

continua crescendo. A entrada de produtos im
portados foi 21,8%. Representa um crescimento
de 0,7 ponto percentual em relação ao segundo
trimestre deste ano. De acordo com a CNI a par
ticipação dos insumos importados na produção
aumentou 0,6 ponto percentual no terceiro tri
mestre, ou seja, 20,3%. No caso da Indústria Ex
trativa o coeficiente, em comparação com o tri
mestre anterior, aumentou 1,5 ponto percentual
o que representa 53,4%.

Educação integral
Ocupar crianças e adolescentes com

atividades que complementem o

conteúdo repassado em sala de aula,
a chamada educação em tempo inte

gral, é meta que a atual administração
quer intensificar nos' próximos anos.

O secretário de Educação Elson Quil
Cardoso (foto) esteve na reunião sema

nal,dá Acijs e Apevi, na segunda-feira, ,

apresentando balanço do que foi feito
e traçando perspectivas para o futuro.
"Entendemos que este trabalho precisa
ter continuidade independente de quem

estiver na gestão. É projeto de apoio, à
novamatriz econômica, que dará supor
te a atividades baseadas na tecnologia
e na inovação, mas que também pre
parará os jovens para a vida", resumiu.

Hoje 3 escolas oferecem atividades
fora do horário de aula, mas ameta para
2014 é somar oito unidades das 31 man
tidas péla rede municipal. Elson <lli que
um dos próximos estágios é conversar

com indústrias para detectar áreas de
interesse e serem desenvolvidos progra-

'

mas de capacitação específicos.

Burocracia atrapalha portos
<Estudo elaborado pela Federação

das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan), com base em dados

. do Banco Mundial, coloca o Brasil na
106a posição, entre 118 países, em um

ranking que avalia a burocracia nos

portos. O levantamento mostra que
os problemas portuários do País estão

longe de se limitar aos já conhecidos

gargalos logísticos, situando que o ex

cesso de exigências para desembaraçar
mercadorias é tido por empresários e

especialistas do setor de comércio ex

terior como o entravemaís importante,
reduzindo a competitividade nacional.

José Augusto de Castro, presidente
da Associação Brasileira de Comércio

, Exterior, define que os impedimentos
para o ingresso do Brasil em cadeias
de valor são sérios e condenam o País
a exportar commodities. O levanta
mento mostra que o Brasil leva 5,5 dias

para liberar uma mercadoria, contra
3,5 dias na China e 3,4 dias na Índia -

a média mundial é de 3 dias. Nos ae

roportos, a situação não é melhor: em

Xangaí, o produto importado é desem

baraçado em 4 horas, enquanto em

Guarulhos leva 177 horas (oito dias) e

no Galeão, 217 horas (10 dias).

AJuguelapresentarecuo
O Índice Geral de Preços - Mer

cado (IGP-M), usado como referên
cia para o reajuste dos contratos de

aluguel, registrou alta de 0,30% na

primeira prévia de novembro. A va

riação ficou bem abaixo da registra
da no mesmo período de outubro, de
0,85%, conforme divulgou hoje (08)
a Fundação Getulio Vargas (FGV).
No ano, o indicador acumula alta de

4,89% e no período de 12 meses, de

5,36%. A_queda 'na prévia de novem-

bro foi influenciada pelo recuo nos

preços dos produtos vendidos no ata
cado. O Índice de Preços �o Produtor
Amplo (IPA), responsável por 60%
da formação do IGP-M, registrouva
riação de 0,29%, contra 1,14% regis
trado no mesmo período de outubro.
De acordo com a FGV, a principal
contribuição para este movimento
veio do subgrupo de alimentos pro
cessados, cuja taxa passou de 2,93%
para 0,08%.

íNDICE PERíODO
SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,07% 19.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -2,35% 19.NOVEMBRO.2013
NASDAQ -0.43% 19.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 21,11 -1,54%
VALE5 32,76 - 0,94%
BVMF3 11,78 -1,42%

POUPANÇA 0,5536 20.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,47% US$108,350
OURO 0,0% US$ 1275,660

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2770 2,2776 +0,41%
DÓLARTUR. 2,1800 2,3200 -1,28%
EURO 3,0709 3,0738 +0,56%
LIBRA 3,6589 3,6606 +0,44%

Estímulo ao

empreendedor
Projeto de Lei 237/2013;

que institui a _ Incubadora
do Empreendedor de Jara

guá do Sul, vinculado ao

Fundo Municipal de De
senvolvimento Econômico
(Fumdec), foi aprovado'
por unanimidade ha Câ
mara de Vereadores. Com

isto, .o município pode
apoiar novos empreendi
mentos por meio da oferta
de inúmeras facilidades
aos empreendedores, como
consultorias especializa
das, orientações e capaci
tações gerenciais, endereço
fiscal e infraestrutura ope
racional, administrativa e

técnica. Enquadra-se no

programa atividades que
são exercidas fora da resi
dência e classificadas como

.

de baixo risco, como pin
tor, pedreiro, animador de
festa, jardineiro, cuidador
social, que poderão utili

zar, além do endereço fiscal
para a iniciativa empreen
dedora, o uso comparti
lhado de área física, como
salas de reuniões, aten

dentes e acesso a internet.
Conforme o presidente

do Ipplan Benyamin Pa
rham Fard, no município
cerca de 90 prestadores
de serviço, cadastrados
no programa do Micro

empreendedor Individual,
poderão se enquadrar no

programa de incubadora

que funcionará anexo ao

escritório local do Sine.
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Exposição "Exercícios daArte" no Jangada
o Instituto Educacional Jangada abriu ontem a exposição do projeto "Exercícios da
Arte". A iniciativa, que visou estimular a criatividade dos estudantes, envolveu 144

alunos, de um a seis anos. A amostra fica aberta até sexta-feira na unidade, localiza
da na Rua Epitácio Pessoa, 676. O horário de visita é das 8h às 18h.

QUARTA-FEmA, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

i'

"EU ME REALIZO
AT

�

VES DA POESIN'
ESTREIA -Aos 49 anos, pós-graduado em Engenharia lança livro com 49 poemas

Bárbara Elice

Poesia nas palavras e nas formas
das estrofes. Assim é desenhado

"Marcas", o livro de estreia de Jonas
Germano Schmidt. Técnico meta

lúrgico formado em Administração
e pós-graduado em Engenharia do
Produto e Processo, ele decidiu reu

nir os manuscritos produzidos nos

últimos cinco anos. O lançamento da
Camus Editora acontece hoje à noite,
na Arweg,

Em "Marcas", Schmidt traduz
e compila reflexões cotidianas. Os
temas passeiam por experiências,
sentimentos e visões do autor sobre
o mundo. O título remete às marcas

- ou lembranças - deixadas pelas
pessoas, mesmo na ausência física.
"Passa muito por essa questão da
memória, de deixar um significado
para alguém. É uma forma de dizer:
eu passei por essa vida e deixei asmi
nhas marcas para as pessoas segui
rem, se orientarem", comenta.

O livro de 107 páginas é um proje
to particular de Schmidt, que celebra
49 anos em 49 poemas, mas não se

chama de poeta. "Se chamar de poe
sia talvez seja até refletir demais so

bre ser poeta ou não", diz. Assim, o
autor expressa suas reflexões na rima
e nas formas que os textos ganharam
com a diagramação de Adriano Ro

drigo Ferreira, em parceria com Be-

atriz Sasse.

Schmidt afirma que e�sa foi uma

experiência diferente e prazerosa. A

escolha dos manuscritos, criação dos
títulos e a editoração gráfica demo
raram cerca de cinco meses. Nesse

período, o autor foi estimulado pelos
amigos e por pessoas que também se

interessaram em lançar um livro.
Sobre a escolha do poema como

modo de expressão, o que o atraiu é a

agilidade na escrita, a leitura em pe
quenas doses e pela reflexão que cau
sa. "Eu me realizo através da poesia,
assim como outras pessoas se reali
zam através de contos ou histórias. A

poesia você interpreta, te faz pensar e
repensar. Ela marca", define.

j[/�f[� H,O Ji�!'�P !I I�I::: �

ESTÉTICA Formas dos textos foram projetadas
.

para estimular o leitor a interagir com o livro
,
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o caso do leite
seu dono distribuindo pequena quantidade de água em todas as

garrafas. Fazia isso para o leite render mais e o lucro aumentar.

Depois que descobriu que a mistura água e leite vendia "que nem
água" e o povo se deliciava sem nada perceber, comprando cada vez
mais, pensou ter encontrado a fórmula perfeita do sucesso. Sorria,
satisfeito, quando recebia os pagamentos e os acumulava guardando
no forro sob o olhar atento do macaco.

Depois de um tempo o poder e o dinheiro começaram a tornar

o comerciante arrogante a ponto de pensar ser o dono do lugar.
Tinha comportamentos inadequados e já não era tão gentil com
os clientes quanto antes. Também não dava mais tanta atenção ao

macaquinho, seu fiel companheiro de anos. O pequeno primata
andava ressentido e triste, n�o sÓpor seu dono deixá-lo de lado,
mas também por enganar as'P'.esSoas trabalhadoras da vila com o'

leite falso.
Assim, certo dia, quando O' cofilerciante estava fora de casa o

macaquinho subiu até o forro, abriu-o, tirou a bolsa com todo
o dinheiro lá guardado e a arrastou por um

longo trecho até a margem do rio

que cortava a vila dos demais
distritos. Chegando lá abriu

a bolsa e jogou todo o

dinheiro na água para
a correnteza carregar.
Riu de sua micagem
e, feliz, fugiumata
adentro sabendo que
a vingança não poderia
ter sido mais perfeita.

Louco e desesperado com
o roubo o comerciante ficou

tão atordoado que não teve mais

condições para gerir seu negócio e foi
à falência em pouco tempo sem entender que

"O QUE ÁÁGUA DEUAÁGUA LEVOU".

Efoi assim, vendendo o leite de garrafa em garrafa, que o pequeno
comerciante daquele lugarejo esquecido por Deus havia

prosperado tão rapidamente, em tão pouco tempo. Fascinado com
sua descoberta e com a boa "mão da sorte" ele passarade pobre e

necessitado a rico e admirado empreendedor tornando-se exemplo
de sucesso àquela gente sofrida e batalhadora que tanto trabalhavam
para garantir o pão de cada dia e, claro, o leite. Guardava o dinheiro \

que ganhava num canto secreto no forro da cozinha.
Nem só de sombra e água fresca e lucros vivia o comerciante de
sucesso, mas sim de muito trabalho árduo para manter o negócio.
Levantava cedo, tirava. o leite e começava a rotina de encher as
garrafas para o leiteiro, que fazia a distribuição, carregar a carroça e

passar de casa em casa fazer a entrega. Eram muitas casas e ambos
acordavam ainda de madrugada para dar conta do serviço. O leite
não era assim tão encorpado e forte como gostaria, dizia ele, e isso
era culpa das vacas que eram preguiçosas, embora bem tratadas,
contudo, ele fazia o que podia pelos clientes e prometia sempre
melhorar a qualidade na busca de um produto que
satisfizesse a todos. O povo não reclamava e

achava não precisar de tanta explicação
já que estavam contentes porque
antes nunca tiveram leite com
tanta fartura.
O comerciante era solteiro,
mas não vivia só. Morava
com seu pequeno macaco
de estimação, querido e

.

respeitado por todos da vila,
principalmente agora que seu
dono era rico. Inteligente, ágil
e esperto acompanhava sempre o
trabalho do dono sentado num canto

da janela comendo banana. Assim, sabia
todos os segredos do seu protetor. Naquele dia, como
em todos os outros, mexia os olhos rapidamente acompanhando

Clique animal

ADOTE CHIQUINHO! Tem aproximadamente 6

meses, está castrado, vermifugado e vacinado.
É super carinhoso, alegre e brincalhão!
Contato com Jaqueline, no telefone 9706-090

Envie a foto da seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou

encontre um companheiro de estimação
nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

ADOTE AMORA!
Porte pequeno, .;

castrada, vacinada '

e vermifugada .

. Calma, dócil e
tranquila. Adora

receber e dar
carinho. Precisa

de uma casa com

muito amor e

quintal cercado
para viver solta.
Contato com a

Clínica Amizade:
3371-2340 e 3275-

1887, ou Alexandra:
9912-2739

Tosa
""1887
est.com.br

Aniversariantes

20/11

Airton Viergutz
Andersen Marquardt
Angelica Lamas

Aparecido C. dos Santos
Avelino Uller

Carlos A. Emmendoerfer

Cecilia N. Guths
Cirlei V. Pacheco

Cristine Pradi

Deywisson Gonçalves
Dorineia Neumann

Edesio Scherer
Emilia P. Cezario
Etelvina Hornburg
Gilberto P. Barros
Gislaine Ferraz

Irene C. S. Renkawski
Irene dos Santos
Iris K. Pommerening
Ivanilde G. Cordeiro

Janete C. Erdmann

José F. Scherer
Juliane Cristina Madriga
Liliane Matuchaki
Lisander de Miranda

Lucas Drews

Noeli Conzati Felipe
Odete Viero

Osnildo Konell

Protásio Venera
Sandra H. Z. Vitkoski

Thomas Nàtã Kruger
Valdir Fernandes de Oliveira
Walli Raduenz Oldenburg

Caio Junqueira - Ator
• Amandha Lee - Atriz
• Cláudio Heinrich - Ator

Curiosidade.
20 de novembro...

... é o 3240 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 41 para acabar o
ano. Dia da Consciência

Negra no Brasil. Dia
do Biomédico. Dia do
Esteticista. Dia Universal
da Criança - Criado por
resolução das Nações
com iniciativa da Unicef.
1959 - Publicada pela
ONU a Declaração dos
Direitos da Criança.
1985 - Lançamento da
primeira versão do sistema
operacionalWindows.

Fonte; Wikiperua
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Carne, feijão, macarrão,
.

abóbora e brócolis
INGREDIENTES
1 colher (de sobremesa) de óleo vegetal
1 colher (de chá) de cebola picada
2 colheres (de sopa) de carne moída
2 colheres (de sopa) de feijão cozido com caldo
1 colher (de sopa) de macarrão para sopa
3 colheres (de sopa) de abóbora picada em cubos
2 colheres (de sopa) de brócolis picados

MODO DE PREPARO

Depois de refogar a cebola e a carne moída, acrescente a abóbora e

o macarrão, preenchendo com água e tampando a panela até que os

ingredientes estejam cozidos. Junte o feijão e os brócolis e cozinhe por
mais cinco minutos. Amasse todos os ingredientes com garfo e sirva.

. Banheira dobrável
-

. A banheira dobrável e portátil
Karibu é perfeita para viagens,
principalmente agora comas férias

chegando .. Design moderno e

estrutura compacta evidenciam todo
diferencial deste produto. Contém
todos os compartimentos de uma
banheira comum como saboneteira,
válvula sinalizadora de temperatura.
E ainda, gancho para exposição,
fechada (super compacta) e pés
rebatíveis. Disponíveis nas cores lilás,
branca, azul e verde. Vendas no sitev
baby.com.br.

Montando a árvore deNatal
Quem tem criança por perto sabe o quanto ela

espera pelo Natal. Seja pelo fato de ganhar o pre
sente ou para ver de perto o Papai Noel. Muitos
ficam tão ansiosos pela chegada do bom velhinho

que querem decorar a árvore natalina o quanto
antes. Afinal, aonde o Papai Noel vai colocar os
presentes se não tiver uma árvore para isso?

Estamos na época perfeita para decorações de
Natal e se você ainda não decorou sua árvore com
seu filho, é a hora.

Deixe que ele te ajude em todos os detalhes,
desde a compra do pinheiro - que pode ser natural
ou artificial, pequeno ou grande - e enfeites (se for
comprar) até a montagem. E ao final de tudo vai
se emocionar com os olhinhos brilhando ao acen

der as luzinhas. Sim, o Natal está chegando!
•. .1T

•

o que tem na TV?
Osmar estreia no Gloob

Osmar - A Primeira Fatia do Pão de Fôrma é a nova animação 100%
brasileira que estreou esta semana, no Gloob. O desenho mostra o divertido
cotidiano de Osmar (dublado por Marcius Melhem), que não esquece o fato
de ter sido "rejeitado" e esquecido dentro da embalagem. Ele divide aparta-

.

mento com Stevie (voz de Leandro Hassum), uma baguete meio maluqui
nha. A fatia passa por diversas enrascadas emuma cidade feita de toalhas de
mesa e caixas de leite.

Outros personagens são garantia de boas risadas: Como' a bísnaguínhà
Josie, por quem é apaixonado, Bob, um muffin e a pão de queijo Lucy. E
também, o atleta Anderson Silva dá vida a Provolonderson Silva, umprovo
lone lutador do UFQueijo e o estilistaJohnny Luxo incorpora Sonny Luxo,
uma bolacha cream-craker do mundo da moda. Uma animação com tantas

delícias que as crianças adoram tem tudo para dar água na boca .

.
..

.' "

Banheira inflável
Além de confortável, é segura graças à superfície texturizada que reduz o risco
de escorregões e ao disco especial que indica quando a temperatura da água está
muito alta. Inflável, pode ser esvaziada e dobrada facilmente. Também pode ser

pendurada pelas
ventosas para
secar. Ideal para
viagens e passeios,
inclusive para as

férias na praia.
A Banheira em

formato de pato
da Munchkin-é
indicada para
crianças que já
podem sentar -

sozinhas até dois
anos. Vendas em
abracadabra.com.br.
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quarta-feira, dia 20

de novembro.Dia Nacional da
Consciência Negra. Vamos à
coluna de hoje. Antes, cito tre

cho de um artigo enviado a este

colunista por Emerson Santos,
afro-brasileiro e membro do
Moconevi: "Sofremos na pele
as 'amarguras do preconceito ou

da discriminação racial. Poderia

gastar incontáveis linhas descre
vendo as cenas de racismo que
presenciainos. Basta buscá-las na .

memória para perceber que exis
te, sim, o racismo em nossa socie
dade". Viva a igualdade!

,

r-:

r
KAY�ÓS
li o T E 1

Pense nisso
"Se eu posso ficar triste e

chorar sem motivo; eu também
posso ficar feliz e rir sem moti
vo. Direitos iguais para senti
mentos diferentes".

Pelada
Uma pelada entre

jaraguaenses e blume
nauenses e muita viola

agitam a noite de hoje,
no espaço bacana da

. Metalúrgica Lombardi.
O encontro vipado será

para POlICOS e bons, digo,
apenas para convidados.

. Thanks, pelo convite.

MAURfCIO HERMANN

CIRdulANDO Roseli da Silva e

Beatriz Zimmermann conterlndo
as delícias do Mada'lena

Festão
Li na coluna do Cacau Menezes que

'a socialite Clica Voigt, herdeira do gru
po Weg, ao lado de nomes badalados da
"ilha damagia", como: Renato Sá, Ange
la Prazeres, Tello e Rodo Almeida arma

festa daquelas, dia 30 de novembro, na
Confraria Hall. Não precisa nem consul
tar a Mãe Dinah.Será Festão. Contado!

JARBAS PAUI.OIIMAGECARE

Moa'Gonçalves

NAS RODAS

A amiga, Marcia Alberton,
comemorou, ontem, os

11 anos da sua Episteme.
• • •

E falando em amigo, Martim
Werninghaus é o grande
aniversariante do próximo

sábado,23.

• • •

Jr. Leffer, da agência de
modelos, agendou entrevista
coma jornalista Priscilla Milnitz

Pereira, da Revista Nossa
Wekend. Vem bomba por aí.

/

ParkAurora
O Restaurante Park Aurora

cOIitinua sendo uma das melho
res opções quando o assunto é
reunir a família para o tradicio
nal almoço de domingo. Além do

espaço aconchegante, de pessoas
interessantes e do maravilhoso
buffet, a natureza éum dos pratos
principais da casa. Vale conferir!

Copa do Brasil
Hoje, às 2lhsomin, temAtlé

tico PRX Flamengo. O primeiro
jogo valendo 30kg de picanha e

36 Originais. Volnei e Brasa já
estão com os dedos cruzados.

Níver
Hoje, mais uma pessoa de

quem sou fã de carteirinha es

treia idade nova. Estou falando
de Alcides João Pavanello. Em

presário e político de caráter,
pai de família exemplar e um

excelente amigo. Certamente
seu telefone não vai parar de

tocar, pois "Cidão" possui uma
constelação de amigos do cora

ção. Parabéns! O meu desejo é
"sua plena felicidade.

VARIEI).ADES
QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2013

w!!�!!�
BRINDES/CANETAS
Fone (47) 3371-2552

moagoncalves@nehmo.com.br

o que vem por aí
O litoral catarinense esteve super

lotado no último feriadão. A temporada
chegou com tudo mesmo. Não há dúvi
das. Se isso foi um alerta do que teremos

pela frente, estamos em maus lençóis.
As BRs 101 e 280 ficaram congestiona
das no domingo à tarde. O que salvou
muitos de caírem em filas foram os

desvios e os avisos do aplicativo Whats

app, novo jeitinho brasileiro.

BELA Barbara Melo,
uma das beldades que
desfil�m nashed, em

. 'L cI" t·' Ballieárlo'Can'lbo'riu

3370-3242

Fórmula 1
Neste sábado estaremos cir

culando pelos boxes de Interla

gos, em São Paulo. E, no domin
go, assistiremos de camarote

Sebastian Vettel desfilar pela
pista como campeão mundial e

Felipe Massa fazer sua última
corrida pela Ferrari. Em 2014,
o piloto defenderá <:t escuderia
Willians. Contado!

Inaugurou
, Camila Arrabaça está come

morando o sucesso de ontem
,

à noite. Muitos nominhos da

press daqui e da região marca

ram presença no coquetel de

inauguração do Gazebo, o novo

e moderno espaço gourmet de
Jaraguá do Sul. Uma super bola
branca!

• O Natal está chegando e a Casa do
Chocolate está preparada para servir a
você as delícias natalinas. As cestas de
Natal estão um arrasO', se é que você
me entende. Uma ótima dica. Anote!

Almoço TE CONTEI
A arquiteta, Ma

rina Junkes, a Kika,
escolheu para curtir
o próximo domin

go a casa da mami.
Será um almoço no

maior estilo família,
com comidinha chie

caseira, feita com

muito Sazón, ou seja,
com amor ... Quem se

lembra deste comer

cial? De nada!

• No sábado, dia 23 de.novembro, a
partir das 11 horas; rola no Estádio
João Marcatto á 2ª Macarronada da
Escolinha de Futsal Xoxo 10. O valor
do convite é R$ 15.

#: Um happy descontraído para esta
quarta-feira é no San Sushi. Lugar de
gente bonita e uma das cervejas mais

gelada da úrbe.

DESTAQUE
A simpática
Naiara Franclne
Junckes, da
Up Pilates, é
destaque na

Revista Nossa
Weekend � no site
Moa Gonçalves

• Ontem à noite, o sr. Alberto
Correia, presidente da Dipil, foi um
dos homenageados da Câmera
de Vereadores de Massaranduba.
Recebeu o titulo de Cidadão Honorário
da cidade pelos serviços prestados ao

esporte juvenil.

.. Com essa, fui!

• Hoje é o Dia do Biomédico.

"

Jangada
IFAClH.DAI>E
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Assaltante bonzinho
Os bandidos invadiram um banco e fizeram uma fila de reféns, que eles

pretendiammatar. Então, o assaltante fala para a primeira pessoa da fila:
- Como é o seu nome? Quero saber quem eu vou matar.

E a mulher, trêmula:
- É, er ... Margarida ...
O marginal pensou e respondeu:
- Margarida é o nome da minha mãe. Então, vou deixar você fugir!
Aí, o meliante foi falar com o próximo da fila:
- E você? Como é seu nome?
- Olha, meu nome é Pedro. Mas o pessoal lá de casa só me chama de

Margarida ...

Cinema

ARCOPLEX 1

·Jogos Vorazes: Em Chamas - Ação - Legendadó
146 min - Censura: 12 anos - 13:00, 15:50, 18:40, 21 :30
ARCOPLEX2·
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado -

111 min - Censura: 10 anos - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20
ARCOPLEX 3
• As Bem Armadas - Comédia - Legendado
117 min - Censura: 12 anos - 18:40, 21 :00
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min -

Censura: livre - 15:00, 16:50

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:0021 :40 - LEG - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10 18:50 - DUB - Ação
• Meu Passadome Condena- 14:30 17:00 19:20 21 :30 .;

NAC - Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas· 13:30 16:15 19:00 21 :50 -

LEG· Ação
• Bons de Bico - 14:15 16:30 - DUB - Animação
• Capitão Phillips - 18:4021 :20 - LEG . Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 16:45 19:10 22:00 -

LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 15:20 17:40 19:55 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio· 22:10 - 3D - LEG - Ação
• Bons de Bico -13:20 - 3D· DUB· Animação
• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:2521 :15 . 3D . LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio- 14:00 18:45· 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:15 16:45 19:1521 :35 -

DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 16:10 19:0021 :50

- DUB - Ação

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

ChuvaemSC.
· Sol volta na sexta
Tempo instável com pancadas
de chuva em se, moderada a

forte em algunsmomentos a

qualquer hora do dia. Risco de
temporal com ventania e granizo
isolado. Temperatura elevada e

sensação de ar abafado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�

Ensolarado�;fõ 4-

AMANHÃ
�MíN: 23°e

MÁX: 27°e
Parcialmente
Nublado

� ,..,
'y

SEXTA
Instável

MíN: l7°e
��MÁX: 24°e
Nublado

�.
:� cnuvoso

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

fi CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

SÁBADO
MíN: l6°e
MÁX: 2l°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Que tem sabor agradávell Câmara onde fica o

sarcófago com os restos mortais de alguém,
dentro de mausoléu, pirâmide ou em construção
mortuária subterrânea

2. Tornar mole

2

3. Diz-se de fato não estranho nem inesperado, po
rém previsto ou regular

4. Educando / Exercício de um direito ou dever
5. Combinação de preposição com pronome pesso

ai/Pernicioso
6. Um fornecedor do construtor
7. Em música, a abreviatura de pianíssimo / Inclusi-

ve / Um golpe da capoeira
8. Rabo de papagaio feito de papel
9. Depois de / A aqui presente
10. Feito de certo modo / Lugar ocupado por um

corpo qualquer
11. Um componente do átomo
12. A capital de um aos países da península Ibérica
13. Animal de coloração amarronzada, cornos rami- 11

_ ficados, pernas longas e cauda curta / Pode ser
12

nova; crescente, minguante ou cheia.

4

5

6

?

8

9

10

VERTICAIS
1. Uma variedade de fruto da ervas do gênero Musa
2. Um tipo de cerveja fabricada com malte pouco

torrado / Profissional reconhecido por sua alta

competência / Precede Corbusier (1887-1965)
no nome do famoso arquiteto

3. Provisões alimentícias para viagem / A cabina do
caminhão

4. Pompas fúnebres / Uma substância alucinógena
'5. Chuvarada forte i Sufixo diminutivo! Tecido adi

poso
6. Ainda bem! / Reconfirmado no cargo por votaçâo
7. País africano com capital lilongue / Estado de

espírito
8. (Quím.) O símbolo do bromo jlnvestigador I Uma

forma dos jovens chamarem os amigos de seus

pais ou aos pais de seus amigos
9. Um grande sucesso de Lulu Santos e Nelson Mot

ta.

íS

2 3 4 5. 6 7 8 9

.-
• II
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II

•
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II � II
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PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Volpina confessa ao delegado tudo o que viu na noite em

que foi planejado o atentado contra Mundo. Amélia teme que
Pérola se afaste dela se Ernest for incriminado. Valter diz a Vol

pina que não vai mais protegê-Ia. Manfred destrata Davi ao

vê-lo com Aurora. Fabrício acolhe Volpina, a pedido de Mundo.

Ernest rnaltrata os amigos de Pérola. Amélia pede aos monges
que fiquem perto de Pérola para protegê-Ia. Valter e Ernest são
intirnados a comparecer à delegacia.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Marlon e Pau linha ficam encantados com LC. Lili fica con

fusa com as palavras de Líder Jorge. William tenta falar com

Lili, mas estranha seu cornportamento. Marlon questiona LC

sobre Tereza, e Paulinha o repreende. William desconfia de

Rafa. Heloísa conversa com Marcelo sobre Lili. Guto entrega a

William seus documentos falsos. Assis leva Marlon e Paulinha

para conhecerem a Comunidade. Kléber manda Matias inveS

tígar Edu. Olívia concorda que André procure Lili. Edu ameaça
Rita ao perceber ela ouvindo sua conversa telefônica. Lili ter-

. mina seu noivado. Flávio tenta animar Júlia para ir à festa de

seus amigos do colégio. Marcelo finge estar bem com o rompi
mento do noivado. Marlon encontra Tereza. André avisa a Lili

que a investigação do sumiço de seu pai pode ser perigosa.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix se desespera e Pilar manda que Maciel e Wag

ner o mantenham afastado de seu quarto. Jonathan apoia
Félix. Pilar sofre por causa do filho. Aline fica decepciona
da quando César decide guardar sua procuração no cofre.

Amarilys faz a cabeça de Eron contra Niko. Bruno acusa Cé
sar de ter armado para ficar com a presidência do hospital,
e Paloma o contraria. Pilar conta para Herbert o que seu

filho fez com Paulinha, e Ordália ouve a conversa. Maciel

tenta consolar Pilar, mas ela Q repele. Félix descobre que
seu-cartão de crédito foi bloqueado.

Amor à Vida

Aline fica sem a fortuna ao ver César trancar a procuração no cofre
Depois de tanto insistir e fazer chantagem emocional,

Aline (VanessaGiácomo) finalmente conseguiu a procuração
que lhe dá plenos poderes para movimentar a fortuna de Cé
sar (Antonio Fagundes). Mas a felicidade da cobra dura pou
co! O médico acaba com a alegria da esposa ao avisar que vai

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Chorando, Maria Cecílla chega em casa e vai para o seu

quarto. Eduarda pergunta para filha se está tudo bem e a

moça afirma que sim. No dia seguinte, Mili conta às meninas

que o vídeo na internet ainda não deu resultado. Mosca está
desanimado e os meninos perguntam Q que está acontecen

do. O garoto não revela aos amigos. Vivi desce para o café da

manha e pega apenas uma maçã. Chico aconselha a menina

a pegar outro alimento, mas a pequenina é grossa com o co

zinheiro. Eduarda e Shirley estranham Maria Cecília ter ficado
trancada em seu quarto a noite toda. A socialite abre a porta
com uma chave reserva e encontra a filha desmaiada no chão.
José Ricardo chama Carol em sua sala. O empresária propôe a

nora ser a assessora de Armando.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão corre atrás de carro onde estão Rafaela e Rodolfo.

Veludo atira, tentando parar o carro. Carlão consegue acertar
o sequestrador e salva os filhos. Donana discute com Patrícia,
que não se intimida e ameaça prendê-Ia. Picasso fica furioso
ao descobrir que Monet pegou parte do dinheiro roubado dos

Ashcar. Monet diz para Corregedora que confessa tudo se ela

não o incriminar. Otávio conta para Patrícia sobre tentativa de

sequestro de Rafaela e Rodolfo. Patrícia vai atrás dos filhos,
aflita. Carlão diz emocionado para Patrícia que conseguiu
se lembrar dos filhos. Patrícia fica esperançosa com a notí
cia. Stella aceita pedido de casamento de Michele. Picasso

atropela Monet e Baldochi o socorre. Dorotéia vai até a casa

dos Vêneto. Carlão conta para Stella que Donana mandou se

questrar as crianças. Stella fica furiosa e vai até apartamento
de Getúlio atrás de Donana. Stella arrasta Donana para fora

do apartamento e as duas brigam. Djalma aparta a briga, am
parando Donana. Van Gogh vai até Corregedora. Ele confessa
que participou do assalto e entrega o distintivo, desistindo do

cargo. Dorotéia descobre que Omar mandou Danilo até casa

dos Vêneto para matar Otávio e Carlão. Ela tenta avisá-los,
mas Omar corte telefone a tranca no quarto. Michele che

ga na casa dos Ashcar. Carlão beija Patrícia, que não tenta

impedi-lo desta vez. A luz acaba na casa dos Vêneto e Carlão
desconfia de ataque.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Causa damorte de
Maria Mercedes

A atriz mexicana Karla Álvarez, conhecida
no Brasil por ter interpretado a irmã de Thalía
na novelaMariaMercedes, pode termorridopor
complicações de anorexia e bulimia. Karla, de 41
anos, foi encontrada morta em seu apartamento
na Cidade do México. De acordo com as autori
dades do Distrito Federal, sua família explicou
que Karla estava em tratamento contra essas do

enças. Em dezembro passado, ela foi despedida
da novela 'Québonito amor',por ter chegado aos
estúdios, supostamente embriagada.

William e Kate podem
ser coroados

Há alguns meses surgiu o boato de que a

rainha Elizabeth II teriapedido ao filho, oprín
cipe Charles, que cedesse o título da realeza ao
filhoWilliam, herdeiro do trono, por ser jovem
e bastante popular na Grã Bretanha. Agora o

tablóide americano The National Enquirer
assegura que Charles já comunicou à mulher,
Camilla Parker-Bowles que ele entregará o tro
no ao filho, e ela não teria reagido bem a essa

notícia. O informante comentou que quando
Camilla ficou sabendo da intenção do marido,
quase enlouqueceu: "Começou a gritar dizen
do que ele esperou todo esse tempo por isso,
e não vai permitir que abra mão desse sonho.
Ela até ameaçou deixá-lo, se ele insiste nisso".

guardar os papéis no cofre, já que é um documento tão im

portante. Ela ainda tenta argumentar falando que o marido
não precisa exagerar, que ela mesma pode guardar... Mas não
tem conversa! "Não ocupe sua cabecinha com essa bobagens.
O dia que precisar, e se precisar, eu te dou a senha", diz César.

Horóscopo
._
A,generosidade não tem necessidadede

salário: paga-se porsimesma.

DeLivry

�Áries
iii 20/3 a 19/4 - Fogo

Hoje, os assuntos domésticospo
dem interferir no seu desempenho
no trabalho. Procure se concentrar

nas suas tarefas e faça o.possívelpara
não misturar a vida familiar e a pro
fissional. Se não tem ninguém em

vista, um parente pode apresentar
alguém. Sintonia a dois. Cor: verde.

... Touro�
20/4 a 20/5 - Terra.. No trabalho; você não terá difi-
culdade para expressar suas ideias e

mostrar o que pensa. Conversar com

os colegas e se aproximar de pessoas
que não conhece também vai ser fá
cil. Se apostar num bom papo vai ser

fácil conquista. Que tal declararo seu
amor ao par? Cor: laranja.

pado em aumentar seus lucros e não

perderá nenhuma oportunidade de

ganhar mais. Aproveite para acertar

seus gastos e economizar mais. Não

sufoque quem ama. Ao invés disso,
mostre o que sente. Cor:pink.

rra Câncer
i..t 2116a21/7-Água

Explore seus pontos fortes para
se destacar no trabalho. À noite,
um clima de magia e romantismo

favorece a paquera. Se está de olho
em alguém, use todo o seu charme!
A dois, é hora de curtir o seu amor e
fortalecer o entendimento com sua

cara-metade. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você vai precisar agir com mais

cautela e cuidado, hoje. Alguém que
não gosta de você pode tentar te pre
judicar. Trabalhar a sós e ficar na sua
será amelhor maneira de evitar pro
blemas. Na paquera, veja bem com

quem se envolve. Invista no roman
tismo a dois. Cor: amarelo.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Se precisar de ajuda ou canse-

Ihos, conte com os amigos. Éhora de
ir atrás dos seus sonhos, mesmo que
eles pareçam muito distantes. Um

programa com a turma pode animar
essa noite e garantir muita diver
são. Há boas chances de conhecer

alguém interessante. Cor: laranja.

�Libra
� 23/9a22/1O-Ar

É.hora de cuidar melhor da sua

imagem no trabalho. Seu sucesso

vai depender do seu esforço e da sua

habilidadepara se aproximar dos su
periores. Bom dia para fazer planos
para o futuro com seu amor. Na pa

quera, pode conquistar alguém com

boa posição social. Cor:pink.

Da Escorpião
a .. 23/lOa21/11-Água

Você estará mais otimista e com

ótimas ideias para projetos a longo
prazo. Vai sermais fácil atrair as pes
soas para trabalhar em equipe. Fazer
um curso também .pode ser uma

boa ideia. Curta cadamomento com

quem ama, sem se preocupar com

bobagens. Cor: vinho.

fJ- Sagitário
.; 22/11 a,2111:.-Fogo

Tera facilidade para se concen

trar no que precisa fazer. Mas não
confie demais nos outros e, se puder,
tente cuidar das suas tarefas a sós.À
noite, seu magnetismo será irresistí
vel e não terá dificuldade para atrair

quem deseja. A dois, romantismo e

desejo em alta. Cor: vinho.

. Capricórnio
22/12a20/1- Terra

No trabalho, vale a pena se aliar
aos colegas para atingir seus objeti
vos. O romance está em evidência:
mostre seus sentimentos semmedo.

Mas, se ainda não tem um par, a so

lidão pode incomodar. Uma paquera
pode virar algo mais sério. Cor: ver
de.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, se um colega pre
cisar de você, faça um esforço e não
deixe de oferecer ajuda. Não é hora
de ser egoísta. Você não vai pensar
duas vezes para envolver quem ama

em um clima de encantamento. En
contro com alguém do trabalho pode
render! Cor: cinza.

Peixes
19/2 !l19/3 - Terra

Você não terá dificuldade para
envolver e convencer as pessoas. Se

trabalha com o público, vai se desta
car sem esforço. Conte com a sorte e

faça uma fezinha! Use seu magne
tismo na conquista. A sedução 'vai
tomar os momentos a dois inesque
cíveis! Cor: vermelho.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Dia Nacional da
ConsciênciaNegra

No dia 20 de novembro comemora-se o

Dia Nacional da Consciência Negra, em ho

menagem àmorte de Zumbi, líder do Quilom
bo dos Palmares. Mas acima de tudo é dia de

pensar na consciência humana, nos seus atos
e consequências. Em Santa Catarina, a his
tória dos negros e principalmente da mulher

negra tem como destaque a pessoa de Anto
nieta de Barros. Nascida em 1901, formou-se

professora e, em 1934, foi eleita deputada es

tadual pelo Partido liberal. Ela foi a primeira
deputada negra no Brasil. No ano seguinte
participou da constituinte estadual. Propôs
em seu segundo mandato, em 1947, concurso

público para diretor e inspetor escolar, bem
como o dia do professor. Escreveu artigos
para diversos jornais de Santa Catarina, sen
do os primeiros com o pseudônimo Maria da
Ilha. Fez discursos célebres. Para ela a educa

ção era essencial e base de tudo. Dizia:"
"Não se entra para a luta, trazendo somen

te um amontoado desordenado de sonhos e o

desejo de realizá-los. É preciso que se queira
a sua concretização e que se saiba querê-la.
Toda ação requer um instrumento. E o instru
menta máximo da vida é a instrução."

Educação é essencial, ter conhecimento
,

em qualquer lugar é primordial para reali
zar um bom trabalho. Antonieta de Barros
em suas palavras 'contínua sendo muito

presente, bem como sua Vida contínua sen

do referência de luta pelos díreitos, não so

mente dos negros, mas de todos, pelo bem
comum. Santa Catarina homenageia de di
versas formas esta grande personalidade,
que deve sempre ser lembrada como uma

grande batalhadora pela educação.

icende ,Ita1iane.....__
ê redacao@ocorreiodopovo.com.br

CIRCOLO ITALIANO DI JOINVILLE - IL RINNOVO
Fundado em 1995 como entidade

"màster", o Círcolo Italiano di Joinvil
le tem como missão maior, manter as
tradições italianas trazidas pelo emi

grantes. Seus fundadores eram de
scendentes de terceira geração espal
hados em toda a Joinville. Durante
o ano de 2003, com verbas de asso
ciados, empresas de descendentes
e do Governo Estadual, a insituição
construiu sua sede instalada a Rua

Professora Senhorinha Soares, 62 no
bairro Anita Garibaldi. Para o ano de

2'013, o Círcolo Italiano di Joinville
renovou suas atividades investindo'
em cultura, voltada principalmente
a arte, ou seja, ao teatro, canto coral,
programa de radio e cinema. A tradi
cional noite do associado com "labella

polena" contou sempre com atrações
musicais e a colaboração acirrada das
comunidades. O Círcolo conta com a

parceria da Escola de línguasAFIBRA
- Aliança Franco-Italiana do Brasil,
que além do idioma italiano oferece
também o curso de francês.

Objetivando proporcionar a co

munidade joinvilense e região, a

oportunidade de vivenciar com ma

ior profundidade a cultura italiana,
os parceiros abriram suas portas
em 2013, para receber a comunida
de com sessões de cinema italiano

(toda última 6a feira) e francês (toda
segunda sa.feira), possibilitaram a

presença do Coral Italo-Brasileiro do
Circolo Italiano nas festas da região
(Ascurra, Rio dos Cedros e Presiden
te Getúlio). Contudo, a atividade de
maior destaque é o teatro, organiza
do para a XIII SETTIMANA DELLA

LINGUA ITAIJANANELMONDO e

que estão sendo apresentadas no pal
co da AJOTE - ASSOCIAÇÃO JOIN

VILENSE DE TEATRO, durante o

mês de novembro.
São quatro comédias italianas:

5/11/2013 - ore 20:00 - CRIVA
A LEITO SENZA CENA: Decisa a

dímagrire, una casalínga trascina il
marito nella sua dieta radicale. Ma
il rigore della dieta altera la routine
della casa, ele tranquille notti di son
no danno luogo a sogni e tentazioni
incontrollabili. I problemi appaiono
prima dei risultati. Ma loro non sono
soli: la servitú ha un piano velato. Per
scappare alla morte, il fedele mag

giordomo deve cedere ai capricei del
padrone, e la dedicata cameriera spe
ra di por fine alla dieta della padrona.
Un simpatico intreccio di intrighi e
malíntesi con una fine sorprendente.
Una commedia da far venire l'acquo
lína in bocca.

12/11/2013 - ore 20:00 - IL LA

DRO E LA SIGNORA: E notte, e un
11.;",d:I::'�I: .n:

incidente pre
visto dagli astri
mette il malde
stro e sensibile
ladro di appar
tamenti Ferruc
cio faccia a fac

cia con un'altra

vittima, la fragi
le e giovane si

gnora Veronica,
commercialista
di professione
e con un pas
sato dolente da
dímenticare. Superato lo spavento
iniziale, i due vengono travolti da
un'attrazione tanto imprevista quan
to irresistibile, che forse rinnoverà le
speranze di una vita piena di sogni,
amici e nuove possibilità. Durante

una bellissima serata di festa, Fer
ruccio conosce i migliori amici di
Veronica. Tra di Iara c'e Isabella, una
pittrice che non resiste ad una botti

glia di buona bevanda, e sposata con
Antonio il commissario di polizia che
la tiene malta reclusa; Federico, il
banchiere che non riesce a smette di

�'peIlSafé ai soldi, e sposato con la fu
tile Loredana la quale pensa soltanto
al lusso e le banalità; Adalberto un

architetto argentino a cui piace tanto
stuzzicare Federico, perô questa vol
ta preferisce avvícinarsi a Ferruccio.
E finalmente c'ê Margherita, la mi

glior amica di Veronica che cerca un

amare o un guaio! Le sorprese non

finisconomail

19/11/2013 - ore 20:00 - IM

PIEGATE IN PARADISO: Loro sono

morte e credevano che il paradiso
fosse addírittura... un paradi
sol Perô appena assunte da un
notaío in cielo, che davvero era

\

un tirano, scoprono che tutto e

uguale a quello che lasci (tutto
,o quasi)! A Gigliola piacerebbe
essere un angelo custode sulla

terra, perõ al momento riesce
soltanto ad avere il posto di

capo u:fficio. Rebecca, un angelo
ribelle e anarchista, non si ras

segna del trattamento ricevuto
'�I: �I!�:J) �': .'('r.L Id .. n. }\

dal capo e vuole parlare con i sinda

cati, occupare e protestare! Dorotea

che e la piü intelligente e discreta tra

tutte, prepara una grande sorpresa.

Carlota, l'angelo volante, addírittura
voleva diventare stilista e rifare tutto
il guarda roba del paradiso! Domittila
in terra era una statale con intenzioni

televisive, perô continua delusa in pa
radiso, visto che deve rispettare delle

regale con le quali non va d'accordo!
Ci sono ancora altri que personaggi
che, cosi come le ragazze, lavorano

per guadagnare la morte onestamen

te! Commedia musicale di Marisa Ti
sti - Canzonimusicate dallaProfesso
ressa RosannaBaldíni - Spartiti scritti
e playback registrati dalMaestro Luiz
FernandoMelara.

26/11/2013 - ore 20:00 - ILMO

NUMENTO: Un gruppo di furbi si

gnori, per invidia o per altri interessi,
decide di lanciare l'idea di costruire
un monumento in una piccola città.

Molti cittadíni illustri decidono
di collaborare per la raccolta di
fondi alla realizzazione di questo
monumento colossale. Inizial

mente tutto sembrava funzio
nare perfettamente, perô piano
piano la situazione cambia di
fronte alle malte difficoltà! A chi
sarebbe dedicato il monumen
to? Ecco una delle polemiche
create! La questione divide le
varie frazioni politiche, che non
sapevano se appoggiare o criti
care! Dal momento in cui i fon

di sono diventati scarsi, poco a poco
l'idea cambia � alla fine, la soluzione

perfetta viene trovata!
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Desculpas esfarrapadas
ainda funcionam?

tt
- Algumas histórias,
apesar de absurdas, são
tão bem contadas que
sensibilizam os outros':FONTE o levantamento foi feito on-line pela

.......................................................................................

Carreira & Sucesso Harris Interactive entre 13 de agosto
e 6 de setembro com 3.484 trabalha-

Uma pesquisa divulgada pelo site de

carreiras Career Builder, apontou
que empregadores dos Estados Unidos

(EUA) revelaram algumas desculpas es

farrapadas "bizarras" que os profissionais
inventam para conseguir uma folga das

tarefas profissionais. Entre as justifica
tivas estão dentes que voam pela janela,
paredes e janelas grudadas, abstinência
de cigarro e indecisão de que roupa vestir

para o trabalho.
Ainda de acordo com a pesquisa, cerca

de 30% dos trabalhadores mentiram que
estavam doentes para faltar ao trabalho.
Por outro lado, outros 30% disseram que
vão trabalhar doentes para poder faltar
quando estão se sentindo bem e poder
mentir que estão doentes.

dores e 2.099 gerentes de contratação
e profissionais de recursos humanos
em vários setores e empresas dos EUA.

Segundo Sylvia Ignacio da Costa, coordena
dora do curso Superior de Tecnologia em

Gestão de Recursos Humanos da Anhembi

Morumbi, as pessoas mentem, muitas
vezes por não terem um canal de

comunicação aberto com

suas chefias, o funcioná
rio, na necessidade de

faltar, prefere inventar

desculpas que não ne

cessite comprovar. "Al

gumas histórias, apesar de
absurdas, são tão bem conta
das, que sensibilizam os ou

tros", afirma a especialista.

,.

Como o líder
deve se posicionar?

o líder deve dizer que émelhor averdade do que ouvir uma desculpa ridícula Também, deixar cla
ro que desculpas deste gênero podem comprometer a carreira do profissional.Uma conversa franca irá
levar o funcionário a se sentir seguro em revelar suas necessidades. Infelizmente, a falta de flexibilidade
e de uma comunicação aberta, faz com que os funcionários inventem desculpas grotescas, que índusíve

\ -

correm o risco de não serem aceitas ..

A imagem positiva é importante na carreira de um profissional, e umamentira pode comprometê-
la, pois, se descoberta, ele acaba perdendo a sua credibilidade, afinal, se ele mente por algo simples, ,

,

como acreditar, que não fará em outros casos? .

,I ,.1 ,.fl' 111111".11111;; I I 1._, I- I
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Rotina prejudicial à saúde
FONTE

Portal Carreira e Sucesso

A rotina de trabalho pesada prejudica a

qualidade de vida dos profissionais: hábitos
que atacam a saúde são corriqueiros e acon

tecem em diversas áreas de atuação.
Uma pesquisa realizada pela SulAmérica,

empresa de plano de saúde com mais de 41

mil segurados de 240 empresas em 10 ca

pitais brasileiras, indica que a carreira pode
sim interferir na saúde dos profissionais.

Foram avaliados, para a elaboração do
estudo Saúde Ativa, por ramo de atividade,
o Índice de profissionais estressados, seden
tários obesos ou com sobrepeso, além do

Setor de
transportes:

Quem entra nessa classificação são
funcionários de empresas de transporte
(aéreo, aquaviário e terrestre) e armaze

namento. Inclui atividades relacionadas
a entregas postais ou de mercadoria. Ca
racterísticas %: 62,4 são obesos ou têm

sobrepeso; 61,9 são sedentários; 9 são

fumantes; 29,5 estão estressados;
4,2 consomem álcool.

Setor de
informação

e comunicação:
Quem entra na classificação são funcio

nários de empresas de telecomunicações,
tecnologia da ínfórmação e prestação de ser

viço, rádio e televisão, edição e de atividades
. relacionadas à produção de vídeos e progra

mas de televisão. Características %: 51,7 <'

são obesos ou têm sobrepeso; 62,1 são

sedentários; 10 são fumantes; 40,3
estão estressados; 3,2 conso-

.

mem álcool.

I
\

I

consumo de álcool e de cigarro, entre outras

variáveis. Os dados foram colhidos ao longo
de dois anos, entre 2010 e 2012.

Profissionais administrativos e advo

gados auditores, arquitetos, consultores
contábeis e de gestão empresarial são mais

estressados. Já os.mais gordinhos são os pro
fissionais do setor de transportes e de asso

ciações e sindicatos. O sederitarismo está em
alta em todas as carreiras pesquisadas: Índi
ces variam de 54,6% a 69,5%, tendo a maior

incidência nos profissionais de saúde.

_

Confira os percentuais de obesidade ou

sobrepeso (IMC), sedentarismo, tabagismo,
stress e de consumo de álcool de profissio
nais de alguns setores da economia:

Profíssíonaís
administrativos:

Quem entra nessa classificação são

funcionários de empresas de locação
de máquinase equipamentos, agências
de viagens e locação de mão-de-obra,
Características %: 53,4 são obesos ou
têm sobrepeso; 60,1 são sedentários;

10,4 são fumantes; 45,8 estão

estressados; 2,9 consomem
.

álcool.

Setor de
comércio:

Quem entra nessa classificação
são funcionários de empresas de

comércio varejista e comércio de veícu
los automotores e motocicletas. Carac
terísticas %: 54,5 são obesos ou têm

sobrepeso; 62,6 são sedentários;
10,2 são fumantes; 35,2 estão

estressados; 4,4 conso
memálcool.

Setor de saúde:
.

Setor
financeiro:

Quem entra na classificação são

funcionários de empresas do setor
financeiro e segurador e serviços

relacionados a essas atividades. Carac
terísticas %: 53,3 são obesos ou têm

sobrepeso; 58,3 são sedentários;
7,7 são fumantes; 44,3 estão es

tressados; 2,5 consomem
álcool.

$

Quem entra nessa classifica-

ção são funcionários de empresas
relacionadas à saúde humana e assis
tência social e atividades relacionadas.
Características %: 49,8 são obesos
ou têm sobrepeso; 69,5 são seden

tários; 5,6 são fumantes; 43,5
estão estressados; 4,2 con

somem álcool.

Advocacia,
contabilidade, arquitetura

e consultorias:

Quem entra nessa classificação são funcio
nários de escritórios de advocacia, contabilida
de, auditoria e arquitetura, consultorias de ges
tão empresarial e desenvolvimento de pesquisa
entre outras ativídades. Características %:
52,2 são obesos ou têm sobrepeso; 64 são

sedentários; 9,1 são fumantes;
47,6 estão estressados; 2,7

consomem álcool.

Construção:
, Quem entra nessa classifi

cação são funcionários de em

presas de preparação de terrenos,

construção de edifícios, obras de .

engenharia civil e infraestrutura.
Características %: 58,3 são
obesos ou têm sobrepeso.
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Formação

eto da teenolo ia na vida
•

nnp
no trabalho do brasíleíro

Estudoavalia a

expectativa com
relação à inovação
FONTE

VocêRH

Um estudo encomendado pela In

tel, empresa fabricante de com

putadores, levantou dados sobre a

percepção e a expectativa das pessoas
com relação ao impacto da tecnologia
e da inovação em suas vidas. Intitulada
"Intel Global Innovation Barometer" a

pesquisa ouviu 12 mil pessoas em oito

países, entre eles o Brasil. O estudo

mostrou que os brasileiros são gran
des entusiastas da inovação, mas ao

mesmo tempo acreditam que a socie

dade tomou-se muito dependente da

tecnologia e que as informações pes
soais deveriam ser preservadas.

Acreditando nas inovações
Na comparação global, fica

-

claro como os brasileiros são

apaixonados pela tecnologia.
Nove em cada 10 brasileiros
acreditam que a tecnologia
toma sua vida mais fácil e que
a inovação tecnológica tem um

efeito positivo na. sociedade

(95%, contra 84% da média

global). Os brasileiros também

estão muito otimistas com o

futuro da indústria loeal de

tecnologia (92%, contra 69%
na média global) e um em eada
três brasileiros acreditam que
o Brasil está no caminho certo

para se tomar um líder global
em inovação. Outros países
que apresentaram alto índice
de confiança na tecnologia e na

indústria local são economias

emergentes como Índia (98%),
Indonésia (86%) e China

(84%). Os Estados Unidos são

o único país desenvolvido entre
os pesquisados que demons
trou alto índice de confiança na
indústria - 88%.

Embora o otimismo do Bra
sil esteja mais alinhado com os

Avanços na educação e saúde
A educação (70%) e a

saúde (56%) concentram

as maiores expectativas por

inovação por parte dos brasi

leiros. A ideia de que a tecno

logia pode melhorar a quali
dade da educação é universal
no país, com 96% de respos
tas positivas, e 57% acredi
tam que ensinar a usar fer

ramentas tecnológicas é tão

importante quanto outras

disciplinas fundamentais du
rante o ensino básico. Mais
de três em cada quatro bra
sileiros querem mais investi

mentos em tecnologia nas es
colas (81%) e que as escolas
e professores confiem mais

na tecnologia (77%).
Quando perguntados

sobre quais as mudanças a

tecnologia poderia trazer ao

ensino básico na próxima
década, oito em cada 10 bra
sileiros acreditam na adoção
de módulos online como um

suplemento ao estudo em

sala de aula e ao professor,
enquanto apenas 46% - uma

das menores média globais -

acreditam que o estudo onlí
ne pode substituir definitiva-

Modernidade no trabalho e nas cidades
O brasileiro vê a tecnologia

como um aliado, e não como

uma ameaça. Enquanto três em
cada quatro pessoas nos paí
ses emergentes estão receosas

que suas posições de trabalho

possam ser eliminadas pela
tecnologia na próxima década,
no Brasil apenas 48% tem a

L

mesma preocupação. "Os brasi
leiros veem a tecnologia como

ferramentas de produtividade
- ela está lá não para substituí

lo, mas para fazê-los trabalhar
de forma mais eficiente e pro
dutiva. Oito em cada dez brasi

leiros acreditam que a tecnolo

gia trarámais benefícios do que

desafios para suas carreiras" .

comentou Fernando Martins.
Também são grandes as

expectativas de que a tecnolo

gia po�a melhorar a vida nas

grandes cidades - 73% dos
brasileiros acreditam que as ci
dades deveriam investir em no

vas soluções tecnológicas para

mercados emergentes, o Brasil
também apresenta uma carac

terística em comum com as

economias mais desenvolvidas
- em especial a desconfiança
em compartilhar informações
pessoais para ajudar a criar tec
nologias inovadoras. Por exem
plo, 51% dos brasileiros disse
ram não se sentir confortáveis

mente o professor.
No que tange a saúde, en

quanto países mais desenvol
vidos apresentam mais des

confiança quanto ao uso de
novas tecnologias, os países
emergentes abraçam as novi

dades com muito mais entu

siasmo. No Brasil, as pessoas
se sentiriam confortáveis em

usar tecnologias como frascos

os problemas enfrentados pe
las grandes cidades, coletando
dados de forma anônima para
melhorar a gestão dos serviços
públicos. O Brasil é o segundo
país com mais confiança no po
der da tecnologia para melho
rar as cidades, marginalmente
abaixo da Indonésia (75%) e

em deixar empresas acessarem

informações bancárias para
criarem tecnologias e serviços
inovadores, contra 39% na

China, 21% na Índia e 28%
na Indonésia.

Grande parte dos brasi

leiros (70%) também acredi
ta que a sociedade atual é de
masiadamente dependente

de remédios com sensores

(83%), assentos sanitários
com sensores (78%), cápsu
las ingeríveis com sensores

(74%), consultas via comu

nicação à distância (72%) ou
robôs cirurgiões (60%). Mais
da metade dos brasileiros
acreditam que seriam capa
zes de monitorar sua pressão
arterial com o uso de tecno-

significativamente acima da
média global (60%).

As expectativas dos brasi
leiros são em relação à inova

ção urbana estão concentradas
em agilizar o deslocamento

(51%), reduzir o tráfego (48%)
e melhorar o meio ambiente

(42%). Há também uma expec-

,
Os brasileiros apresentam um

perfil bastante atípico, de otimismo

cauteloso. Entre os países emergen
tes, o Brasil é o que apresenta um per
fil mais parecido com o que encontra

mos em mercados já desenvolvidos.

De uma forma geral, o brasileiro acre
dita no poder da tecnologia em gerar
um impactopositivo em sua vida- e

na sociedade, mas também tem al

gumas ressalvas quanto a algumas
questões, como por exemplo, o uso

de informações pessoais por corpo
rações ou serviços".

Fernando Martins,
presidente da Intel Brasil

da tecnologia - preocupação
que é bem menor em países
como China (32%), Itália

(33%), Indonésia (41%) e

Japão (47%). Em todos os

países, os jovens com m�nos
de 25 anos foram mais pro

pensos a acreditar que nossa
sociedade poderia fazer um
uso maior da tecnologia.

logia (52%), enquanto 39%
acreditam que seriam capa
zes de capturar imagens de

ultrassom por meio de dispo
sitivos pessoais. Os brasileiros
também são a favor da ideia

de compartilhar informações
sobre sua saúde de forma

anônima em troca de custos

reduzidos para os tratamen

tos e remédios.

tativa de que a tecnologia redu
za o custo de gerenciamento
das cidades - 35% das pessoas
aceitariam compartilhar dados
pessoais sobre suas atividades

e tlescolamen�os pela cidade
se isso gerasse maior economia

para os cofres públicos e para
os cidadãos.

3
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Contratei errado.
E agora?

o títulojá é trágico porsi só.A situ
ação, entretanto, é ruim para os dois
lados: para o profissional, que pro
vavelmente abandonou sua estabili
dade anterior para uma nova opor
tunidade em que não se vê satisfeito,
e para a empresa, que contratou um

profissional na esperança de ter seus

problemas resolvidos e, em pouco
tempo, vislumbra sua incapacidade
técnica ou falta de aderência no per
fil comportamental ou de valores com
a empresa.

Júlio era um rapaz de trinta anos

efoi contratado para uma vaga de as
sistente em uma multinacional. Como
havia sido indicado por um amigo de
um bom funcionário da empresa,Júlio
foi contratado com muito entusiasmo.

Em um mês de empresa rece

beu grande cota de responsabilida
de, todos confiavam muito em seu

potencial. Como já era o esperado,
ele apresentou bons resultados nos

dois primeiros 'meses de emprego.
Era pontual, fazia seu trabalho de
maneira rápida, possuía um bom re

lacionamento interpessoal entre as

pessoas e, pela sua técnica avança
da, arriscava opinar sobre algumas
questões estratégicas da empresa,
um pouco além do que sua função
demandava. Porém, logo no ter

ceiro, mês, ,alguns fatos inusitados

começaram a ocorrer.

Não demorou a chegarao conheci
mento dos diretores algumas reclama
ções a respeito da conduta do rapaz,
Conforme os relatos, ele estava faltan
do com respeito com as cotaboraáoias
da empresa e, em alguns momentos»
soltava palavras embaraçosas, sendo
altamente desrespeitoso: Em um dos
encontros fora do expediente, ele che

gou a provocar uma briga com omari
do de uma de suas colegas, pois havia
mexido com a moça após tomar algu
mas doses de bebida alcoólica. Desse

modo, após esse evento, o burburinho
entre as equipesfoi inevitável.

Para os gestores,' esse fator não
comprometeria o trabalho de Júlio e,

que com o tempo tal postura poderia
sermodificada. Após uma semana; seu
chefe direto Rafael, pediu que o rapaz
fosse a sua sala e se pôs a dizer alguns
sermões. Falou sobre a satisfação pro-

4

fissionc! quanto ao trabalho realizado,
porém ressaltou a quantidade de re

clamações que vinha recebendo de di

ferentes colaboradores e por distintos
motivos. Júlio reconheceu que estava

errado em algumas situações, porém,
destacava que boa parte daquelas re
clamações provia de algumas pesso
as que o queriam longe da empresa,
como um complô. Mesmo assim, deu
sua palavra de que sua postura seria

diferente dali para frente e que seu

trabalho não seria prejudicado.
Rafaellhe deu mais uma chance, e

Júlio durante um tempo manteve um

bom comportamento. Passaram-se
mais dois meses, e o clima na empresa
não era o mesmo. As fofocas e burbu
rinhos eram comuns, ninguém acre

ditava nas mudanças deJúlio, apenas
a gestão. A maioria das pessoas se

sentia incomodadas com a presença
dele e muitos não lhe proferiam uma

única palavra fora do essencial que o

trabalho exigia.
Entretanto, levou algum tempo

para que Júlio mostrasse sua real

personalidade. Com a entrada de
uma nova funcionária, ele come

çq.u
.

a demonstrar novamente sua

falta de respeito. Indignada com o

tratamento, contou o caso a uma

das antigas funcionárias que logo
comentou com outras mulheres. O

fato evoluiu de tal forma, que elas

precisaram se reunir e ir até os di
retores para contar a evolução dos
acontecimentos e, 'cue se ele conti
nuasse na empresa, todas. pediriam
-demissão.

,

Dentro dessa manifestação, Rafael
não pensou em outra solução, preci
sava demitirJúlio. O fato é que essa

demonstração' de caráter já havia
sido percebida anteriormente e nada

foi feito a respeito. Somaram-se sete
meses para a resolução do caso. Du
rante todo esse período, a equipe
trabalhava em clima descorfortável,
o que consequentemente atrapalha
va sua produtividade.

Muitas vezes, a demissão é uma

etapa difícil de ser tomada pelos di

rigentes, mas em alguns casos é ne

cessário pensar se continuar com um

funcionário com mau comportamento
pode valer a pena.

'

Dicas para estimular e
reter jovens talentos

FONTE

Gestão e RH

A expectativa dos jovens em obter suces
so e alcançar rapidamente cargos de lideran

ça está diretamente relacionado à ansiedade

gerada em decorrência do acúmulo de infor

mações que adquire de maneira teórica nos

bancos acadêmicos.

Quando chega ao mercado de trabalho, ele
tem um grande desejo de externar todo esse

conhecimento e acaba atropelando a conti

nuidade do processo de aprendizagem na

passagem do teórico para o prático.
Segundo o coach e gestorMauricio Seriaco

pi, o grande desafio das empresas é desacelerar
.

o ímpeto de crescimento pessoal equilibrando e

compatibilizando-o com o processo de desen
volvimento profissional. "Somente com o nível
de ansiedade mais baixo é que as políticas de

retenção de talentos surtirão resultados".
'

Para Maurício, é fundamental destacar

que o primeiro grande fator de interesse de
um jovem por uma organização é poder en
xergar as oportunidades que terá em de-
"mcnstrar seu conhecimento e aonde poderá
chegar dentro da estrutura. "Atendida essa

primeira necessidade, ele passa a considerar
o ambiente, os futuros colegas, as condições
para desempenhar suas atividades e a remu-

neração" explica o especialista.
Para absorver e tirar proveito dessa gran

de carga energética, o consultor sugere que as

empresas sigam algumas dicas:
1. Ter e disseminar uma cultura, verda

deira, de transparência de seus propósitos
através de uma comunicação ampla e eficaz

que passe ao jovem, desde o momento de sua

integração, uma tranquilidade.
2. Desenv.olver políticas que contemplem

programas de engaíamento., que demons
trem aos profissionais, sua Importância no

desenvolvimento e crescimento da organiza
ção através de um planejamento com metas

claras, formando então uma sinergia com os

sonhos pessoais desses profissionais.
3. Treinar, capacitar _e preparar, Inclusi

ve emocionalmente, as pessoas que já fazem

parte do quadro, para que não haja o chama
do conflito de gerações.

4. Manter um plano de capacitação perma
nente também é bem interessante para corri

gir o déficit deixado pelo sistema educacional,
pois não é raro encontramos profissionais re
cém formados, com falhas graves emmatérias
básicas como português e matemática.

5. Projete um processo de transição de
suas práticas, procedimentos e atuação já
concebidos para que a inovação e renovação
transcorram o mais próximo da harmonia.

Empresas de alto crescimento pagammenos·

FONTE

Agência Brasil

A terceira edição da pesquisa Estatísti
cas do Empreendedorísmc, referente a 2011,
mostra que as empresas de alto crescimento

(EAC) pagam, em geral, um salário médio me
nor que a das demais empresas de economia.

Em 2011, o salário médio das empresas
ativas com dez ou mais empregados foi 3,1 sa

lários mínimos ao mês. Nas empresas de alto

crescimento total (EAC total), foi 2,7 salários,
enquanto nas empresas de alto crescimento

orgânico (EAC orgânico), a média foi 2,4 salá
rios. A maior diferença entre o salário médio
mensal pago pelas empresas ativas - seis sa

lários mínimos mensais - em comparação às

lU

EACs orgânico - 2,3 salários/mês -, da ordem
de 164,3%, foi observada na atividade de ad

ministração pública, defesa e seguridade so-

. cíal, informa a pesquisa.
Segundo o IBGE, considera-se como em-.

presa de alto crescimento aquela que tem dez
ou mais assalariados e que apresenta cresci-

.

mento médio do seu pessoal ocupado assa

lariado de, pelo menos, 20% nos três anos

anteriores. Já a empresa de alto crescimento

orgânico é aquela em que 'o aumento do seu

pessoal assalariado se deve a novas contra

tações no período de observação, enquanto
uma empresa de alto crescimento externo

deve o alto crescimento de seu pessoal assa
lariado a mudanças estruturais, como opera
ções de cisão, fusão e incorporação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERSONAGEM Papai Noel chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros e foi saudado pelas famílias. Estrutura para quem quer ver o bom velhinho fica dentro do museu

Clima natalino com mais luz
DECORAÇÃO Enfeites deixam a noite mais colorida no Centro

de Jaraguá do Sul e servem de atrativo às famílias eao comércio

Diego Rosa

Assim corno muitas fa
l"\.mílias "enfeitam suas

casas para dar boas vindas
ao período natalino, Jara
guá do Sul também se or

namentou para a tradicional
cerimônica. Ontem, o brilho
das decorações foi destacado
com a cerimônia de acendi
mento da iluminação nata

lina. O evento foi realizado
na Praça Ângelo Piazera.

Essa ação não visa ape
nas deixar a cidade mais
enfeitada. Tem intenção de
chamar a atenção ao públi
co para o período de maior
móvimento no comércio. O
valor investido de R$ 410
mil nessa ação tem a par
ticipação também da Câ
mara dos Dirigentes Lojis
tas (CDL). Porém, a maior

parte do recurso - 80% - é

pública. E tem sua razão.

Ao ajudar a montar um ce

nário que deixa as pessoas

mais encantadas e estimu
ladas às compras, a econo

mia interna fica aquecida,
vagas de emprego temporá
rio são abertas e o retorno

de impostos ao município é
maior. Então, se justifica o

investimento.
O evento levou muitas

pessoas ao calçadão da Ave
nida Marechal Deodoro.
O prédio do Museu Emílio
da Silva ganhou um colori
do novo e se transformou
numa espécie de tela para

, emoldurar figuras com sím
bolos natalinos que apare
ciam na fachada. As árvores
estavam iluminadas e até a

neve artificial deu um clima
"mais europeu à paisagem.
A celebração ganhou estilo
erudito com apresentação
dos músicos do grupo de
Câmara da Scar.

O Papai Noel também

apareceu para a alegria en

tusiasmada das crianças.
O bom velhinho chegou de

forma apoteótica ao evento,
sobre um caminhão do Cor

po de Bombeiros. No colo
da mãe, opequeno Guilher

me, dois anos, revelava um
sentimento de admiração
e também um certo temor.

Abanava para o homem
barbudo e depois abraçava
a mãe. "Ele falou que que
ria ver o Papai Noel.Tá es

colheu até o presente. Quer
um castelo", disse Pâmela
Amaro.

Aos sete meses Djona
than estava com gorro ver

melho e branco na cabeça,
assim como o pai, Marcelo,
para ver as luzes. "É uma lin
da oportunidade para ver a

cidade mais colorida. Gostei

muito", disse o morador do
bairr-o Vila Lenzi, acompa
nhado da esposa, Aline.

O· Papai Noel ficará à es

pera das crianças numa casa

montada dentro do museu.

Enfim, esse cenário faz parte
desse período de celebração.

ESPUMA Efeito da neve artificial foi bastante fotografado pelo público

FAMíLIA O pequeno Djonathan,
de sete meses, e o pai Marcelo

MELHOR AMIGO Na cerimônia
teve gente que levou até o cachorro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MUNICiplO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°, 04/2013 - FMS

PROCESSO LlCITATORIO N°, 97/2013-FMS-
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física especializada em

cardiologia para realização de consultas médicas e testes ergométricos
com esteira para suprir as necessidades da Secretaria de' Saúde e As

sistência Social do Município de Schroeder/SC, conforme ANEXO VIII
- TERMO REFER�NCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de dezembro de
2013 às 14h.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.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@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Conselho Municipal
dos Direitos da

Criança e do Adolescente

Lei Municipal N°. 3.638/2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2013

Ri rtt;>\

GUARAM1RtM
k . .,,!)oo

�'lft-t-

o Conselho Municipal de Direitos da Criança e

do Adolescente - CMDCA - de Guaramirim/SC, no uso

das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal
N° 3.638/2009, torna público que estará disponibilizando
recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência,
para a viabilização de projetos voltados ao atendimen
to.de crianças e adolescentes. Inscrição dos Projetos:
18/11/2012 à 06/12/2013 Segunda-feira no horário da
11hOO às 17hOO Terça à Sexta-feira das 07h30 às 13h30,
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e

Habitação. O EDITAL 01/2013 onde constam as regras
para captação dos recursos estará disponivel no site da
Prefeitura Municipal de Guaramirim e na Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habitação, sito a Rua Irineu

Vilela Veiga, na 222, Centro, Guaramirim/SC.
Guaramirim, 14 de novembro de 2013

ALLAN FELIPE MELCHIORETTO
Presidente do CMDCA ,,;..'

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL

MunicípIos que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de lmóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da

Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
HAROLD RATÜNZ, CI RG n' 185.087·3·SESP/SC, CPF n' 247.216.709-15,
lavrador e sua mulher MERCEDES 10LANDA RATÜNZ, CI' RG n'

185.090·3-SESP/SC, CPF n' 051.445.039-85, lavradora, brasileiros, casados pelo
regime da comunhão universal de bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77,
residentes e domiciliados na Rua Prefeito José Bauer n' 2.533, bairro Três Rios

do Sul, nesta cidade: REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da

Lei n' 6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei n' 10.931. de

02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consistente em um terreno

situado no município de Corupá/SC, nas Ruas 105-Else Gabler, 104-Sem

Denominação e 71-0rquidea, transcrito sob n' 17,430, fls. 239, Livro n' 3-H, a

ser retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro
de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2' e 3' do mencionado

dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS, OS CONFRONTANTES A SEGUIR

NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de .15 (quinze) dias

(a contar da presente pubücação): CONFRONTANTES - IRLES BLEICH, Rua

100-Waldemar Werner sln' (em frente a casa 1.090), Bairro Seminário (CEP)
89.278-000, CorupálSC: NORBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, Rua

100-Waldemar Werner, sln' Bairro Seminário, (CEP) 89.278-000, Corupé/SC; IVAN

MESKAUSKAS GNEIDING, Rua São Bernardo n' 338, Bairro Cruzeiro, (CEP)
89.295-000, Rio Negrinho/SC; ALBANO STRATMANN KANZLER, Rua 100-Waldemar

Werner n' 793, Bairro Seminário, (CEP) 89.278-000, em Corupá/SC. Se for o

caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada,

dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situada na Rua Barão do

Rio Branco n' 414, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente
das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já
que presumir-se-á a anuência- do confrontante que não apresentar impugnação
no prazo da notificação.

JARAGUÁ DO SUL, 13 de Novembro de 2013

A OFICIALA� "" ...;<> .��'
I '

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

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

OBJETO: contratação de profissional Instrutor de Skate para aten

der ao Projeto Oficina de Skate 2014 do CRAS - Centro de Referên
cia de Assistência Social do Setor de Assistência Social da Secre
taria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC,
conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento

convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 06 de dezem

bro de 2013 às 15h.
Abertura do Processo: 06 de dezembro de 2013 às 15h15min.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser ob

tidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
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@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Extrato de Contrato n". 134/2013-FMS
Processo de licitação n", 87/2013 - FMS - Modalidade

Tomada de Preço nO. 02/2013- FMS

Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob

o nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal

Castelo Branco, n", 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: IGLESIAS & CARDOSO ASSESSORIA E CONSULTO

RIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.444.392/0001-00, estabele
cida na Rua Miguel Couto n". 246, Bairro Anita Garibaldi, na cidade

de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.202-190.

Objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de Ser

viço de Assessoria e Consultoria junto a Atenção Básica da Politica

Pública Municipal de Saúde, a ser realizado entre janeiro de dezem

bro de 2014, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Mu

nicipio de Schroeder/SC, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Valor do contrato: R$ 52.626,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e

vinte e seis reais), sendo 700 horas, no valor de R$ 75,18 (setenta e

cinco reias e dezoito centavos).
Data daAssinatura: 19/11/2013- Vigência: 01/01/204 até 31/12/2014

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°, 03/2013 - FAS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 20/2013-FAS-
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação empresa especializada em prestação de serviço
em Assessoria Técnica na Politica de Assistência Social, da Secretaria

da Saúde e Assistência Social com objetivo de treinar e supervisionar as
equipes do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Gestão,
Programa Bolsa Família, Conselho Tutelar, CMAS - Conselho Munici

pal de Assistência Social, CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e Adolescentes, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do

Município de Schroeder/SC, conformeANEXO VIII- TERMO REFERÊN
CIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 11 de dezembro de

2013 às 14h.
Abertura do Processo: 11 de dezembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações do Município de Schroeder/SC,
A integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.góv.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@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

':S: ESTADO DE SANTA CATARINA

.....-;;..... MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013-FMS, FUNDO MUNI

CIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor preço por item: COMUNICADO DE

EXCLUSÃO. O Município de Jaraquádo Sul, através do Secretário de

Administração e do gestor do Fundo Municipal de Saúde, tornam público
para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial

acima, que fica excluído do objeto do edital, o item 03 (autoclave de 21

litros), mantendo-se as demais exigências. Pelo fato da exclusão não

modificar a formulação das propostas, a Administração Pública comu

nica aos interessados, que mantém a mesma data para a entrega, o
credenciamento e a abertura dos Envelopes, conforme segue:
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
13:15 horas do dia 21 de novembro de 2013, no Setor de Protocolo

da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Mar

quardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 13:30 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contra
tos, Jaraguá do Sul (SC), 18 de novembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

ADEMAR POSSAMAI
Gestor do Fundo Municip�1 de �"úde .

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 10/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°, 223/2013-PMS-

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de

manutenção e instalação de Iluminação Pública, mensal de rotina

e de emergência na área urbana e rural do Município de Schroeder/

SC, conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, deste instru
mento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 05 de dezem

bro de 2013 às 15h.
Abertura do Processo: 05 de dezembro de 2013 às 15h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser ob

tidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
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@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 20 de novembro de 2013,

.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E'ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
.
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°, 02/2013-FMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n°.

8,666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU

DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE

PREÇO N". 02/2013-FMS, PROCESSO N°, 87/2013-PMS, adjudicando
em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos partici
pantes:
Objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço
de Assessoria e Consultaria junto a Atenção Bàsica da Politica Pública

Municipal de Saúde, a ser realizado entre janeiro de dezembro de 2014,
da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/

SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante
deste Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: IGLESIAS & CARDOSO ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.444.392/0001-00.
Valor da proposta vencedora: R$ 52.626,00 (cinquenta e dois mil, seis
centos e vinte e seis reais), sendo 700 horas, no valor de R$ 75,18 (se
tenta e cinco reias e dezoito centavos).

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de'2013
Silvino Volz - Presidente do Sindicato

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Me
-cánicas, dos Materiais Elétrícos, dos Motores Elétricos, de

Equipamentos Elétricos, de Eletro Eletrônicos de Geradores,
de Alternadores, de Implementos Agrícolas, de Máquinas, de

Peças para Reparação de Veículos, de Fundíção e das Ofi

cinas de Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato acima nominado, no uso de suas

atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhado

res associados ou não pertencentes a categoria descrita aci

ma, na base terrítorial no âmbito da jurisdição desta entidade a

comparecerem a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
a realizar-se no dia 23 de novembro 2013, em primeira con- .

vocação às 9hs, e em segunda e última chamada às 9h30min

com qualquer número de trabalhadores presentes, tendo por
local a sede recreatíva do Sindicato, situada na rua: João Ma

rangoní, 137, bairro vila Lalau, (defronte a'Weg II) no munícípio
de Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindi

cação para compor a Convenção Coletiva de Trabalho do ano

de 2014.
- Além da manutenção das cláusulas da atual Convenção Co

letiva, são os principais pontos da pauta de reivindicação: 1.

Reajuste salarial com a reposição das perdas decorrentes da

inflação do ano de 2013; 2. Aumento real no salário; 3. Re

dução da jornada de trabalho; 4. Mudança da data base para

setembro; 5. Licença maternidade para 180 dias.

b) Discussão e deliberação sobre a contribuição nego
ciai a ser paga ao sindicato da categoria profissional repre
sentada, baseada no artigo 513, letra "e" da CLT, e recurso

julgado em 07/11/2000, D.J,10/08/2001, respeitado o direito de

oposição conforme acordo.

c) Autorização para a Diretoria do Sindicato, em caso

de não haver acordo nas negociações, ingressar com ação.
judicial.

II
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Gol G4.1.0
2014/ A partir de
R$22.590

NovoGoll.0
::34:590

Amarok
Highline
CDAT
A p'artir Cle
.R$130.990

www.\IW.com.br.Promoçãoválidaaté20/11/2013paraveiculoscom pintura sólida e custo de frete incluso.Nóvo Gatt a partir de R$ 67.990,00. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada

50%, saldo em 24x, Juros O.O%.Voyage Completo 2014 ii vista a partir de R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, ã vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%. saldo, em 24x.
juros O.99%.Novo Gal 1.0 2 Portas 2014, à vista a partir de R$ 34.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 46.890,00. Entrada-SO%, saldo em 24x. juros O.O%.Amarok highline ce AT <li vista a partir
de R$ 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50%, saldo em 24xjuros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF,
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária VOlkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos

para linha Vólkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes Internos de molar e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necesséríc.
para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.

.

Ouvidor/a: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

TECNOlOGIA ALEMÃ GrupoAuto Elite 40 anos de credibilidade. _.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000 •
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
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Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
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AVida aconteceaqui.
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Rua Linda Rux Mathiss1 36 - Baependi - Jaraguá doSul
CEP: 89256..075 • E-mail: mg_meeanicaJtda@holmail.
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CONFIRA PREÇOS
ESPECIAIS PARA
LINHA CADENZA
2013

"

Power Imports
Blumenau • Bal. Camboriú • Jaraguá do Sul

jolm/ille • Florianópolis

The Power to Surprise

Jaraluá do Sul: 473275-0808 Av,Pre1eltoWllldemarGrubba, 1346· Baependl

•
QUilntldãOO Il@ZUIli!lâd!!§f}àfâKmPlt.jljf(j,KiãCWlfô, f(là�ÉlllHlidâd(j f}àfâ l(IiI�-iJ, "Ia�tlmooelo F\S7G por R$ 94,GOO,()() msl8 1rlrtê e 1(1(1 C'adllnzaMilW Z,SS7 por R$1�9,!iO(),()0
mai§ ffêtê. MQdãkl§ e Ilf� sOO ii§ t1lãd1l§ IltIIM tl 11 jjf§tO da Ilf�!! ãté 15/1,1113, (f��" a 31íf0Vllçilo, (i;jrantJa 00 !i anoo ou 100,000 Km, "qu@ OOOff@rprim@iro, f)ilta cooortura básica, "'rme

.

não !nc.lu§ô fi!lliilfor 00R$ HIOO,OO f}àra óKm PIt-iJfltó,R$ UJOO.oo f}àfâ l(IiICWlfo, 11$ z,zOO.oo f}àfâ� SJlIlrtãge IJ R$ �.500,OO para Kla Cadenzil, I'otll§ lIyw.rtlvilli.
Cinto de segurança salva vidas.
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Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

D

contato@dauerimoveis.com.br
.

vendas@dauerimoveis.com.br . (47)

Acesse: www.dauerimove-is.com.br

(47)

9655-5663 ..
91 03-7819 .�$
8429-9334

(47) 3084-0408 (47)

,
- ---------------_._-_-------- - - --------- -�-_._._ .. -
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CITROEN C3 2014
1.50RIGINE

, N: DES)GN,
SOFISTICACAQ
TECNOLOGIA E
TAXA ZERO.

�
>
o
<II
c:

A PARTIR DE .

1

R$38.990
À VISTA

TAXA
ZERO
a,,'1:i36X.

CITROEN
C4 PICASSO 2014

A PARTIR DE

R$78.9901
j

TAXA
ZERO
a.::;;24XÀ VISTA

..

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
�

CITRoen

LE monDE JARAGUÁ DO SUL - Av. Pref
..
Waldemar Grubba, 1909, Vila lalau - NOVOTEL. (47) �27(}18� 8

, FLORIANOPOLlS I JOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAJAI I TUBARAO

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

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Cltroén C3 Origine 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa
0% a.m + IOF. Cítroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00 e COC 'realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start
13/14 com valor à vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + -36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Cltrosn C4 Picasso 2.0 16V 13/14 com valor à vista de R$ 78.990,00 e ODC realizado

pelo Banco Safra com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF. Citroên OS3 2013 1.6 THP com valor à vista de R$ 69.990,00 e COC realizado pelo Banco Safra com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa
0% a.m + IOF. Citroên DS4 2014 1.6 THP com valor à vista de R$ 99.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 662,00 para Banco PSA e TC de R$
850,00 para Banco Safra. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance F

. - t. I f. . .+. •ou Safra. Financiamento simulado 'para Pessoa'Físlca. Ofertas válidas áté 3'0/H/20t3'ou e!nqudnto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. aça revlsoes em seu veleu o ragu armen"e.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

o E

(R7D)2014

TAXAO%
ENT. R$ 47.490

+ 24X R$1.100

RI 1. L: (R8P) 2014

TAXAO%
ENT. R$ 28.390

+ 18X R$1.059.

Pnamll1,4 LTlono/modelo 2013/2014 (5T69LÊ opclonol Rep), com pl'llço promoclonol a vlslllll partir de R$ 411,(190,00, ou alfllvés de plano de.flnanclamento com 60,17% de entrada (R$ 28.390,00), 18 prea1açOo& mensais de RS 1,059,00, com taxa 0,00% am, CET
6,33%u Valor totlll flnllnclodo RS 47,452,08, CfYl{) Ll1 ,8 ÊcolOc ano/modolo 201312014, (5B69ME opcional R7D), com proço promocional à vista li partir de R$ 72.990,00 ou através de.plano de financiamento com 64,63!i'o de entrada (R$ 47.490,00), 24 prestaçOes
mensols do R$1.099,90 com IftXl do JUfOIImm Il,m, e CEl3.40% IUI. Valor Iolftl ftmmclado: R$ 73,887,52, CondlçOes válidas para volculos Chevrolet O km dlsponlvels nos estoques das concessionarias participantes, nllo válidas para modalidade de venda direto da
fàbriei, tllxisllllHl produlor rUl'Ilt lod09 os plllnos mllncionodo9 lIStaria iYjOitos {l préViO oprovaçio dI) crédito. CendlçOlls dI) preço II promoçOes válidas apenas no perlodo de 20 B 23/11/2013 ou enquanto durar 06 estoques no Estado de Santa Calatlns, Os veicules
Chovrolllt\lslAe 11m conformidade com e PROCONVE � pmgramo do Controle do Poluiçoo do Ar por Villculos Automotores. Proserve II vida. Use o cinto de segurança. A Imagem do veiculo é lIustratlva, nAo condlmnte neceusrtamente com o modelo anunciado. Mais

InmaçOu polo silo WI'/W,chovrollll.com,br, Consulm condiçOlls nll5UII conoosslonàrto PIIrtlcipante qUllnto fI.proço, taxas de juros a condlçOlls de flnan.clamento aqui anunciados. SAC: 08007024200, Ouvldorta GMAC: 0800 722 6022,

GMAC 'I RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE. p;�
Conte Comigo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2013 SEGURANÇA
ocr 17

www.ocponline.com.br

Julgamento de
adiado

• �

cnmee
PROVAS

Testemunhas

afirmaram que
homicídio foi

premeditado
e não acidental

Débora Remor

OFórum da Comarca de
Guaramirim registrou

ontem, durante o Tribunal
do Júri, um fato raro. O
Conselho de Sentença, for
mado por sete jurados, pre
cisou ser dissolvido depois
que novas informações vie
ram à tona sobre o caso do
assassinato de Nélio Kru

ger, ocorrido em setembro
de 2007. O professor de

equitação e treinador de
cavalos foi morto com um

disparo de calibre 38 no

peito ao sair do CTG Laços
de Família, em Schroeder.

Ainda no início do jul
gamento, duas pessoas se

aproximaram da Promo

tora de Justiça, Graziele
dos Prazeres Cunha, para
dizer que tinham novas

informações sobre o caso.

As testemunhas não foram
ouvidas durante todo o

processo, e revelaram que
o autor dos disparos havia
premeditado o crime um

JUSTiÇA Promotora Graziele Cunha entende que as

novas informações dão uma outra dimensão ao caso

dia antes. "Inicialmente o

réu Mathias Hawlitschek
foi indiciado por homicí
dio simples e podia pega
ram oito meses em regime
semi-aberto, o que é uma

pena 'de faz de conta"', dis
se Graziele. "Com o indício
de que houve a emboscada
e motivo fútil, precisamos
rever todo o processo para
buscar uma pena condízen
te com o crime", revelou.
Ela ainda estuda se vai in
diciar o réu por homicídio

duplamente qualificado.
Na época do crime, Ma-

thias Hawlitschek fugiu do
local e compareceu à De

legacia de Polícia oito dias

depois. Ele confessou ter

disparado acidentalmente
e nunca mais foi encontra
do para ser ouvido em juí
zo. O advogado de defesa,
contratado por ele, esteve

no julgamento ontem, mas
não revelou a localização
de Hawlitschek, hoje com

61 anos. "No cenário mais
otimista possível, um novo

julgamento só deve aconte
cer daqui a um ano, no mí

nimo", disse a promotora.

MP de cara nova em Guaramirim
Graziele dos Prazeres

Cunha, de 31 anos, chegou
em Guaramirim há quase
um mês, para assumir a

Vara Criminal e da Mora-

lidade Administrativa, an
tes de responsabilidade da

promotora Maria Cristina
Cavalcanti Ribeiro. Com'
seis anos de experiência no

Ministério Público, Gra
ziele atuou nas comarcas

de Abelardo Luz e Garuva,
onde respondia por todas
as áreas de atuação.

Coru.pá
Rapazes brigam na escola

Dois adolescentes de 13
anos foram levados para
a Delegacia de Polícia de

Corupá depois de briga
rem dentro e em frente a

uma escola na Rua 25 de

Julho, por volta das 17h
de segunda-feira. Quan
do a PM chegou ao local,
um dos jovens apresenta
va ferimentos nos braços,
mãos e testa, já o outro

envolvido também tinha
machucados no rosto e

nas mãos. Segundo infor

mações repassadas aos

policiais, omotivo da briga
seria a suspeita de estupro
cometido por um dos ado
lescentes contra a irmã do
outro jovem. O crime teria
ocorrido há duas semanas

e a Polícia Civil está inves

tigando o caso.

Assalto

Adolescente será internado
Um adolescente de 15

anos, suspeito de agredir
e roubai um morador de
Massaranduba na tarde de

segunda-feira, deve ser en

caminhado a um Centro de

Internação Provisória. A
decisão foi tomada ontem,
em audiência no Fórum
de Guaramirim, e prevê a

medida socioeducativa por
pelo menos 45 dias. O in
frator teria pedido um copo
de água quando a vítima

chegava em casa, na Rua 11

de Novembro, por volta das

17h. O adolescente então
anunciou o assalto, mas o

morador de 76 anos se ne

gou a entregar o dinheiro e

ComWilliam fritzke
Acompanhe no

www.ocponllne.com.br.
de segunda a sexta-feira, o

programa Plantão Policial, com
as principais notícias do dia de

Jaraguá do Sul e região.

foi espancado com chutes e

socos. Ele foi socorrido com

suspeita de traumatismo
craniano e hematomas pelo
corpo. O adolescente foi lo
calizado pela Polícia Militar
dentro de uma casa noturna,
às margens da Se·t08, com
parte do dinheiro roubado,
R$ 150, e confessou o crime.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim
ANAAUCEMARTINEll1 PFSSOA,TabeliãDesignada

RuaGerôrúmoCorrea n° 188, Telefone: 47-33721494Horário deFuncio
namento: 9hàs 18h

EDITALDE INI1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta

serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res
posta escrita no mesmo prazo) sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCG).
Protocolo: 49670 Sacado: AUSSANDRA VIEIRA 07163933959 CNPJ:
15.270.466/0001-84Endereço: RRUAJOAO SOITER CORREA, 444-SAlAOl
ne 444, amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: Jaqueline Moretto - ME
CNPJ: 17.422.039/0001-08 Número do Título: 45501/002 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVen
cimento: 27/10/2013 Valor. 151,60 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49682 Sacado: GILSONALCANfARA PEREIRA CPF: 030.521.939-
10 Endereço: Rua Leopoldo Schmitz n° sn, Nova Esperança, 89270-poo,
Guararnirirn Cedente: DIMAS KONKOL CPF: 421.347.739-87 Número do
Título: 01 Espécie: Nota Promissória Apresentante: DIMAS KONKOL Data
Vencimento: 10/10/2013 Valor: 400,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49761 Sacado: POSIO DE MOIASBRASIL CNPJ: 03.076.802/0001-
73 Endereço: Rodovia BR 280, Km 55 n« 10503, Centro, 89270-000, Guarami
tim Cedente: SULPEC COMERDOA PEÇAS IlDA CNPJ: 08.777.042/0001-45
Número doTítulo: 904181/05 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMlRlM Data
Vencimento: 01/ll/2013 Valor. 500,00 Liquidação após aintimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49692 Sacado: SCHROEDER 1MP0RWJORA DE VEICUlOS
IlDA CNPJ: 00.374.139/0001-03 Endereço: Rua B� do Rio Branco nO

1001, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SIAIUS BIKE INDUSIRIA E
COMERCIO DEBlCICLED\ Número doTítulo: 5-16895/4 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC Bank
Brasil SA - Banco Múltiplo Data Vencimento: 31/10/2013 Valor. 2.906,1l
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência R$ 37,60, Condução: R$
27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49656Sacado: SEPRUSTRANSPORIES ETERRAPlANAGEM IlDA
CNPJ: 02.712.670/0001-68 Endereço: RODOVIA BR 280 59, centro, 89270-000,
GuaramirimCedente:lBAMA-lNsrnuroBRASlLEIRODOMElOAMBIEN-

TECNP): 03.659.166/0001-02Número doTítulo: 3628901 Espécie:Certidão da
Dívida Ativa Apresentante: PGF - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data
Vencimento: 04/1lI2013 Valor. 461,42 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49753 Sacado: SOWCOES INDUSl1UAIS SCHROEDER IlDA -

MECNPJ: 12.338.758/0001-13Endereço: RuaSão Pauio nO 194, Caixa d'Água,
89270-000, Guararnirirn Cedente: OXlMIX COMERCIO DE GASES IlDA
ME CNPJ: 06.538238/0001-51 Número do Título: 030464 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENOA GUARAMlRIM DataVencimento: 03/ll/2013 Valor. 200,00
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
26,30, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49750 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa d'Água, 89270-000,
Guaramirim Cedente: OXIMIX COMERDO DE GASES IlDA ME CNPJ:
06.538.238/0001-51 Número do Título: 030458 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA
GUARAMlRlMDataVencimento: 02/1lI2013 Valor: 200,00 Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$
22,25

Protocolo: 49754 Sacado: UIECH INDUSIRIA TEXl1L IlDA CNPJ:
82.138.629/0001-67 Endereço: Estrada Poço Grande nO s/no, Poço Grande,
89270-000, Guaramirim Cedente: PLAS'I1RPJI INDUSIRIA E COMERDO
DEEMBAlAGENSPlASTICASIlDA-MECNPJ:04.348.452/0001-10Núme
ro do Título: 2582-02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVen
cimento: 051ll/20l3 Valor. 712,17 Liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 34,02, Edital: R$ 22,25
Guararnirirn, 19 de novembro de 2013.

Protocolo: 49779 Sacado: OUMPlO BOGO JUNIOR ME CNPJ:
15.239.054/0001-81 Endereço: RuaMarechal CasteloBranco n° 1188, Centro,
89275-000, SchroederCedente: lND DE LlNHAS1RICHE IlDA Nú
mero do Título: 057475-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indi
cação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento: 05/1lI2013 Valor.
428,95 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção:R$ 27,73, Edital: R$ 22,25 Protocolo: 49780 Endereço:RuaMarechal Cas
teloBranco n° U88, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: lND DELINHAS
1RICHE IlDA Número do Título: 056825-02 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento:
05/ll/2013 Valor. 547,90 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução:R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49681 Sacado: ROSILDA PADIlRA DOS SANIDS CPF:
041.992.689-52 Endereço: RUA LEOPOLDO SCHMIDT nO 450, NOVA
ESPERANÇA, 89270-000, Guararnirirn Cedente: DIMAS KONKOL CPF:
421.347.739-87 Número do Título: 863 Espécie: Cheque Apresentante:
DIMAS KONKOL DataVencimento: 08/06/2013 Valor. 1.356,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25
Guararnirirn, 20 de novembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEll1 PESSOA, Tabeliã Designada

Veiculos úteis

para o seu

negócio com
descontos úteis

poro o seu bolso.

lA7CX;�
I DE DESCONTO

PARACNPJ

�."'7}'Ito,�_.._""__""XlU.c-....
��-��'"-"-- Strasbourg Jaraguá (47) 3274-1900. Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686 • Chapecó (49) 3361-1500 • Caçador (49) 3561-3400 • Joaçoba (49) 3527-8100
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ADJ abre frente contra
Rio do Sul no Estadual

I

8 A 5 Com a vitória na

noite de ontem, equipe
depende apenas do
empate para avançar à

semifinal do returno

Lucas Pavin

I.

A brindo a disputa do mata-

1"\mata do returno do Cam

peonato Catarinense da Divisão

Especial, a AD Jaraguá (CSMj
Pré-FabricarjMannesjFME) go
leou Rio do Sul pelo placar de 8 a
5, nanoite de ontem (19), naAre
na Jaraguá. A partida foi válida
pelo jogo de ida das quartas de
final. Os gols jaraguaensés foram
marcados por Pepita (2X), Boca
(2X), Léo, Lé, Assis e Dian.

Com o resultado, aADJ pode
empatar no jogo da volta, que
acontece no dia 2 de dezembro,
em Rio do Sul, que garante uma
vaga na semifinal. Em caso de
vitória do adversário no tempo
regulamentar, Jaraguá precisa
vencer na prorrogação por ter se
classificado para esta fase como

oitavo colocado, enquanto Rio
do Sul terminou em primeiro.

MUITOS GOLS Partida foi bastante movimentada na Arena, com treze gols, um deles de Léo

Não há saldo de gols, ou seja,
f/"

um triunfo simples dos donos da
casa leva ao tempo extra.

"Omais importante era ven
cer. Sabíamos da importância
da vitória, porque agora é mata
mata e queremos conquistar
este turno para acabar o campe
onato o quanto antes. Fizemos

um bom jogo e fora de casa te

remos que aproveitar os contra
ataques, como aproveitamos em
casa", analisou o fixo PC.

"Foi umbom jogo. Nãomos
tramos a qualidade essencial

que precisamos, mas mostra

mos garra do início ao fim. Se

apresentarmos isso em todos

jogos daqui pra frente, levare
mos esse título", afirmou o go
leiro Boca, que substituiu Djony,
na Seleção Brasileira, e acabou
marcando dois gols.

Agora, o time deixa o Esta

dual de lado e foca suas atenções
nos JASC, em Blumenau, onde
estreia nesta sexta-feira.

Ciclismo

Pai e filho de Jaraguá do Sul são campeões brasileiros de BMX
Os 'bikers' Luís Alexandre

Neves e Igor Neves estiveram

no fim de semana em Feira de
Santana (BA). Lá, Pai e filho

representaram a .Fundação
Municipal de Esportes e Tu-

rismo e a Sociedade Corintias

Esporte Clube em duas últi
mas etapas do Campeonato
Brasileiro de Bicicross (CBBx).
E ambos retornaram com os

títulos nacionais na bagagem.

Enquanto Luís Alexandre sa

grou-se campeão brasileiro na

categoria Cruiser 40j44 anos,
seu filho Igor foi o campeão
da categoria Boys 12 anos. O

próximo compromisso do bici-

cross jaraguaense será nos Jo

gos Abertos de Santa Catarina

(JASC). A prova, inicialmente
marcada para Jaraguá do Sul,
foi transferida para Blumenau,
cidade sede dos Jogos.

OCP 18
www.ocponline.com.br

Basquete
Título invicto

Jogando em casa, o basquete sub-ia
masculino de Jaraguá do Sul encerrou
o Campeonato Catarinense da categoria
de forma invicta. Com onze vitórias em
onze jogos, a equipe Bom JesusjNanete
TêxtiljRealsec sagrou-se campeã estadu
al no fim de semana, ao vencer Chapecó,
São Bento do Sul, Joinville e São Miguel
do Oeste no Colégio Bom Jesus.

Karatê

Guaramirim
Assim como Jaraguá do Sul, que

conquistou quatro medalhas de ouro, a

Associação DojoShotokan deKarate, de
Guaramirim, teve ótimo desempenho
no Campeonato Brasileiro realizado
na Arena Jaraguá e saiu com 22 meda

lhas, sendo nove de ouro, duas de prata
e onze de bronze, ajudando e muito a

delegação de Santa Catarina a ficar em

primeiro lugar na classificação.

Escolinhas

Semifinais
Após ficar quase um mês parado, o

Campeonato Jaraguaensede Escolinhas
retorna neste fim de semana, com suas

.
semifinais em todas as categorias. No sá
bado (23), entram em campo os garotos
do sub-is e do sub-ir. Já no domingo
(24), tem as semifinais do sub-n e sub-

13. Todos os jogos acontecem pela ma

nhã e serão disputados naVIla Lalau.

SCJaraguá
Peneírâo

Em busca de promessas para a pró
xima temporada, o Sport Club Jaraguá
promove testes para atletas nascidos
entre os anos 1992 e 1995. Os interes
sados devem enviar seu currículo para
o e-mail teste.scjaragua@gmail.com.
informando dados pessoais como nome
completo, data de nascimento e posi
ção. Para mais informações, o telefone
de contato é 0(47) 8425-5297.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GARANTIDO Volante Cícero é um dos atletas que já acertaram com o clube para o Catarinense de 2014

Juventus focado
no Catarinense
SEM TÉCNICO Nomes de Mozart Batista, ex-Jaraguá, e Milton do Ó
surgem nos bastidores como possibilidades para assumir o Moleque

Lucas Pavin

TI1iminado da Copa Santa Ca

.I:.tarina na última sexta-feira

(15) pelo Canoinhas, o Juventus
começa a projetar a participa
ção no Campeonato Catarinense
2014. A competição acontece a

partir de janeiro. Com isto, a di
retoria interina do clube se reu

niu nesta semana para definir os

jogadores que permanecem no

elenco para disputar o Estadual,
bem como os que não agradaram
na Copinha e foram desligados.

Fazem parte do grupo que
saiu do elenco os zagueiros Sue

liton e Ferreira, além dos meias

Thiago Amaral, Uma eAndrey -

esse da base. Segundo a diretoria,
mais atletas podem ser desvincu-

lados até janeiro. André, Acássio,
Cícero, Crasso, Anderson Pedra e

Maurício renovaram.
Da comissão técnica, Mar

cos Ronconi, o Marcão, conti
nua como preparador de go
leiros. Rafael Hackbart, então

preparador físico, será auxiliar.
Já o técnico Mareio Ventura

não seguirá no cargo. Porém,
recebeu e avalia proposta para

ocupar o cargo de supervisão
das categorias de base.

Para o Seu lugar, o supervi
sor Carlos Rodrigo Pellens, o

Rodrigão, afirma que o clube
está 99% fechado com um novo

comandante, mas prefere anun
ciar o nome, se resguardando
para quando o contrato for assi
nado. Nos bastidores, circulam

os nomes de Mozart Batista, ex
técnico do Jaraguá, e Milton do

Ó, que treinou o Paraná Clube.
Os atletas remanescentes se

reapresentam ao Moleque Tra

vesso no dia 2 dezembro, quando
iniciam apré-temporada doCata
rinense. Sobre contratações, Pel
lens ainda espera recursos para
ir ao mercado. 'Temos conversas
com jogadores e várias outras

frentes, como patrocinadores.
Então, conforme estiver a nossa

receita, iremos contratar. Não

adianta querer contratar e depois
buscar a receita", destacou.

Atualmente, a única receita

certa no clube é aquela referente
aos direitos de transmissão dos

jogos, valor que deve girar na

casa dosR$ 300 mil.

F'utsal

Sub-15masculino garante vaga na final
Vivendo grande fase, o futsal

de base de Jaraguá do Sul conse
guiu mais um resultado expres
sivo no fim de semana passado.
Além do vice-campeonato nos

Jogos Escolares da Juventude,
conquistado em Belém (PA), com
o grupo sub-rz, a equipe CasaCai-

pirajLeierjFME sub-rs garantiu a 2. Até o momento, em 26 jogos
vaga para o quadrangular final. disputados sobo comando de Luis
do Campeonato Catarinense, ao Dalprá, a equipe somou 14vitórias,
empatar com Forquilhinha (3 a

-

cinco empates e sete derrotas. No

3)evenceraHeringjBlumenau(la quadrangular final, os garotos
o). Já classificados, os jaraguaenses têm mais seis jogos para buscar o
enfrentaram Luís Alves na última título, contra os times deJoinville,
rodada e ficaram rtêlempâtet1*'tI2111Iru�tltIJtiél1\.i1S!\l� í t ,u

EDIUL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- FSTADODESANL\CiUARINA

Notas e Protesto Novo endereço: RuaCelProcópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201-JARAGUADOSUL-SC - NovoTelefonelFax: (47)3274-1700

EDITALDE INI1MAÇÃO DEPROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, ele o artigo 995 do código deNormas daCGllse, para adevida ciência ao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta
publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal. FICAM INI1MADOSDOPRarESTO:

Apontamento: 26541812013 Sacado:AB3 REPRFSEN1l\COFSCOMEROAL lIDAME Endereço:AVMARECHALDEDDORODA

FONSECA, 1188 - JARAGUADO SUL-se- CEP: 89251-701 Cedente: INDUSfRJADECALCADOSWESTCOASTlIDA Sacador.
- Espécie: DMI - N'Titulo: 0019005302 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$243,17 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor
total a pagarR$314,37 Descrição dosvalores: Valor do título: R$243,17 - Juros: R$O,56Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 265626/2013 Sacado: BORRACHASCONFZAlIDAME Endereço:MALDEODORODAFONSECA 1149 FUNDOS
- CENlRO - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-701 Cedente: FAZENDANACIONAL - DIVATIVA-HONADV.SUCUMBEN Saca
dor. - Espécie: COA - N'TItulo: 91613001516 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$3.307,76 - Data parapagamento: 25/11/2013-
Valor total a pagarR$3.378,4ODescrição dosvalores: Valordo título:R$3.307,76 - Juros: R$ 0,00Emolumentos:R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 265482/2013 Sacado: COWElD BRASILAUT.TECSOIDAGE Endereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER -

BARRADO RIO CE - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89260-300 Cedente: CROMAGEMGALVANOSULlIDAME Sacador. - Espé
cie: DMI - N'TItulo: 4141-Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 315,00 - Datapara pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagar
R$398,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 315,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265266/2013 Sacado: DANIELALVESThVARFS Endereço: RUAALVINAGORGFSXAVIER, 155 -llllADAFIGUEI
RA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-828 Cedente: TElAS EGGERT INDUSfRJA E COMERCIO lIDA - EPP Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 24174-1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$198,65 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagar
R$275,71Descrição dos valores: Valor do título: R$198,65 - Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 265598/2013 Sacado: DENSITOMJARAGUAlIDA-EPP Endereço:RDRWALDEMIROMAZUREaJEN,80 - CEN
TRO- JARAGUADOSUL-SC-CEP: 89251-B30 Cedente: BANCO DAYCOVALSA Sacador.SULIMAGEMPRODUIAGNOSllCOS
E Espécie: DMI - N'Titulo: 1100144113 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 422,00 - Data para pagamento: 25/1112013-Valor
total a pagarR$493,76Descrição dos valores: Valordo título:R$ 422,00 - Juros: R$1,12Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265209/2013 Sacado:GlOVANEKUllAKDESOUZA Endereço: RUAINOCENrAVICENZIROSA, 176 - BARRADO
RIO CERRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-367 Cedente: AYMORE CREDITO FlNANCIAMENID E lNVESTIMENIüSA Saca
dor. - Espécie: CT - N'Titulo: 20017339278 - Motivo: falta depagamentoValor. R$19.000,00 - Data para pagamento: 25/11/2013-
Valor total a pagarR$20.374,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$19.000,00 - Juros: R$ 1.292,00Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72 ..T

Apontamento: 265397/2013 Sacado: GOseH SERVICOS lIDAME Endereço: ESIHERJA LENZIFRIEDRICH 18 - CENlRO - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-010 Cedente:VALECOM COMERCIO DEMATERIAIS EIEIRlCOS lIDA Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: N22240-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$424,12 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagar
R$495,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 424,12 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital; R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265436/·2013 Sacado: GUilHERME DE SOUZA KAUUNG Endereço: RUA)UUO PEDRI, N. 131,VilA NOVA,
JARA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-470 Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
0000000320 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 299,30 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total apagarR$366,15 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 299,30 - Juros: R$1,29 Emolumentos: R$12,25 -Publícação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 265483/2013 Sacado: JEAN MARCEW PEREIRA ME 653 Endereço: RUAVENANClO DA SILVA PORID, 653 -

NOVA BRASlllA - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89252-230 Cedente: PRODlG SERVDlGITACAO lIDAME Sacador. - Espécie:
DMI - N'TItulo: 5840 I-S - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 353,97 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagar
R$430,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 353,97 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$l2,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 265415/2013 Sacado: JOSE PEREIRA NE1D Endereço: RUA ADENOR HORONGOSO, 564 - JARAGUA DO SUL
se - CEP: 89253-791 Cedente: lNFRASUL- INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
0216938015 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,89 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagarR$272,09Des
crição dos valores: Valor do título: R$190,89 - Juros: R$1,14 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265617/2013 Sacado: JUClMARA KOLBET Endereço: RBARAO DO RIO BRANCO 77 - CENTRO - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89251-400Cedente: FAZENDANACIONAL - DIVATIVA-IRPF Sacador. - Espécie: COA - N"TItulo: 9111300030S
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.066,69 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagarR$Ll46,75 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.066,69 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265551/2013 Sacado: KOllER COMERCIO E INSTAlADORAElEIR Endereço: AV MARECHALDEODORO DA
FONSECA, 1188 - CENTRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-702 Cedente: DIFUSO DISfR PARAFUSOS EWALD lIDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'TItulo: 5060689-01 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 271,03 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor
total apagarR$342,75Descrição dos valores: Valor do título: R$ 271,03 - Juros: R$1,OSEmolumentos: R$12,25 - Publicaçãoedital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$IO,79

Apontamento: 265472/2013 Sacado: LUClMARA LEAL ROSA Endereço: RUA BERIHAWEEGE,2969 - JARAGUA 99 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89260-665 Cedente: FATORl SERVICOS DECOBRANCAS EMPRFSARIAlS lIDA Sacador RETSULRETIFICA
E RECUPERACAO DE CABECar Espécie: DMI - N'Título: 14.094/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 394,00 - Data para
pagamento: 25/1112013-Valor total apagarR$477,88Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 394,00 - Juros: R$1,31 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265496/2013 Sacado: LUIZROBERlO BREDAFlUIO Endereço:ANGEW RUBINI, 292 - BARRADORIO - )ARA
GUADO SUL-se - CEP: 89260-000 Cedente: GRAFlCA REGIS lIDA Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 14.360-2 - Motivo: falta
depagamentoValor.R$815,00 - Dataparapagamento: 25/11/2013-Valor totalapagarR$899,74Descriçãodosvalores: Valordo
título: R$ 815,00 - Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265202/2013 Sacado: RAFAEL DEFAVERl Endereço: R CHAPECO 376 - CHICO DE PAUlA - Iaraguã do Sul-se
- CEP: 89254-796 Cedente: AYMORE CREDITO E FlNANCIAMENID E INVESTIMENTOS SIA Sacador. AYMORE CREDITO E

FlNANCIAMENIDElNVESTlMEN1DSS/AEspécie:CT-N'TItulo:20017608273-Motivo:faltadepagamentoValor.R$I.009,04
_ Data para pagamento: 25/11/2013-Valor total a pagarR$1.119,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.009,04 - Juros: R$

Apontamento: 265403/2013 Sacado: RAlO COMERCIO DE PRFSENfFS lIDA Endereço: R COR PROCOPlO GOMES DE OIl
VEIRA 1232 - )ARAGUADOSUL-se - CEP: 89251-201 Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTOEMDIREITOS CRED DAINDUST
Sacador. SCHMlDTCOMIMPEEXPEspécie: DMI - N'Titulo: 30043747-A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.725,31 - Data

para pagamento: 25/11/2013- Valor totala pagar R$1.802,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.725,31 - Juros: R$ 6,90
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 265584/2013 Sacado: REATIVA IND. COM. DE CONFECCOE Endereço: RUAALBERTOMAIOCHI- CHICO DE
PAULO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-792 Cedente: BANCO SAFRA SA Sacador. COCAR! COOP AGROP E INDUSllUAL

Espécie: DMI - N'Titulo: 458339512 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.603,47 - Data para pagamento: 25/11/2013-Valor
total a pagarR$3.666,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.603,47 - Juros: R$ 27,62Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 26562412013 Sacado: REFLEXOMALHAS lIDA Endereço:ALBINA KOGUS PlAZERA80 - BARRADO RIOCERRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: FAZENDANACIONAL - DIVATIVA-HONADV.SUCUMBEN Sacador. - Espé
cie: CDA - N'Titulo: 91613000874 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 8.226,14 - Data parapagamento: 25/11/2013-Valor total
a pagarR$8.308,71 Descríçãodos valores: Valor do título: R$ 8.226,14 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
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- JARAGUADOSUL-se - CEP: 89253-790Cedente:TAlPASECURlTlZADORA SA Sacador. illX&TED CONFECCOFS lIDAME

Espécie:DMI - N"TItulo: 5918/001- Motivo: faltadepagamentoValor.R$ 1.700,90 - Dataparapagamento: 25/1112013-Valortotal
apagarR$L784,36 Descrição dos valores: Valordo título: R$1.700,90 - Juros: R$3,4OEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265404/2013 Sacado: SONIAMODAS lIDA Endereço: RUAROBERlO SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
.

89259-280 Cedente: LESAMlSCONFECCOFSECOMERClO lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Título; 000829BI/C - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 933,33 - Datapara pagamento: 25111/2013-Valortotal apagarR$1.001,06Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 933,33 - Juros: R$ 2,17Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,5O - Diligência: R$5,71

Apontamento: 265422/2013 Sacado: VERENlCE HEMPKEMAlER DA COSD\ Endereço: RUA ROBERlO JOSE JUNOO, l.OTE
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Mais seis se garantem na
t _-_ •

•

Copa do Mundo rle 2014

Ontem, mais seis seleções -

sendo duas africanas e qua
tro europeias - garantiram vaga na

Copa doMundo 2014, no Brasil.
Gana foi aprimeira delas.Após

golear o Egito por 6 a 1 no jogo de
ida última fase das Eliminatórias
Africanas, o time de Michael Es
sien e cia. foi derrotado por 2 a

1, mas obteve a classificação com-Na Europa, a França sofreu
um placar agregado de 7 a 3.

_

bastante, mas fizeram o que pre-
A Argélia foi a outra seleção cisavam, bateram a Ucrânia por 3 .

africana a carimbar o passaporte. a o no Stade de France completa
Os argelinos receberam Burkina mente lotado .e;,.�tãàmais urna vez
Faso e conseguiram reverter a na Copa doMÚÍido,
desvantagem que trazia do jogo Com uma vitÓria por 3 a 2

de ida, vencendo por 1 a o. sobre a Suécia em plena Frien-.

SEM SURPRESAS

Gana, Argélia, França,
Portugal, Croácia e

Grécia também estarão

no Brasil ano que vem

•
o

ILUMINADO Cristiano ROllaldo tol o grande responsável pela classificação de Portugal à Copa-14
/

ds Arena,
_

em Solna, Portugal se lândia com urna vitória por 2 a o

confirmou em seu quarto mundial e volta a Copa após a ausência na

consecutivo, após ter vencido a África do Sul, em 2010.

primeira partida por la o. o gran- Por fim, a Grécia visitou a Ro
de destaque do duelo foi o craque mênia com urna vantagem de 3 a

_

Cristiano Ronaldo que marcou os ." 1 conquistada na ida, conseguiu
três gols dos lusitanos. segurar o rival e garantiu sua vaga

A Croácia espantou a zebra Is- com urn empate em 1 a 1.

AFP

SuIamericana

Paulistas em ação
Defendendo o título con

quistado no (l.Ilo passado, de
forma inédita, o São Paulo re-

-

cebe a Ponte Preta na noite de

hoje, no jogo de ida dasemifinal
da Copa Sul-Americana. O con

fronto acontece _ às 2lhSO, no
MOhlII1bi. Na partida de logo
mais, Rogério Ceni se tomará o

atleta que mais vezes atuou por
urn mesmo. clube, igualando
Pelé. Pelo profissional do San-

_
tos, :relé disputou.i.nôpartidas.

Copa do Brastl
. Final inicia hoje

Furacão e Mengo travam

hoje o primeiro duelo da final

da COpa do Brasil, na Vila Ca

panem-a (22h). Os paranaenses
.-

vão deWeverton; Juninho,Ma-
o noel, LuizAlberto e Pedro Bote
lho; Deivid, ketinho, Everton e

Paulo Baier;Marcelo e Ederson,
O� cariocas jôgam com Pau:-
10 yid�r; _ Léo

.

Moura, Chicão,
walláce e André Santos; Ama
ral,úíh Antonio, 'Elias e Carlos

Eduardo; Paulinho e Hernane,

95% DOSALUNOSAPROVAM O IIOSSO JEITO
DE ENSINAR EAPRENDER.

INSCREVA-SE NO
PROCESSO SELETIVO
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