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Já estamos
atendendo!

Cinema
Curtas de Jaraguá
são premiados
Dois filmes rodados em Jaraguá
do Sul ganharam prêmios em

- festivais em Florianópolis e

Santarém, no Pará. MIX:.

Evento

A noite vai ser
movimentada
No próximo dia 30 de

novembro, às 20h30, rola
.a Ia Corrida Noturna Super
Nova FM, em Jaraguá. MOA
GONÇALVES, PÁGINAS 10 E 11

Apoio
Bombeiros lançam
campanha de ajuda
o objetivo é arrecadar R$ 120 mil para
pavimentar os 150 metros da pista de
treinamento de resgate veicular, na
subsede do João Pessoa. PÁGINA 16

.Inovaçâ
exemplar

o jogo de computador para pessoas
com limitações de movimentos,
desenvolvido pela estudante

Camila, é um dos finalistas ao prêmio
Talento Profissional do Senac.

PÁGINA 15

.

EDUARDO MONTECINO

Começam as obras
da rotatória na 280

FINALMENTE Operários da construtora têm previsão de iniciar hoje os trabalhos. M.elhorias previstas
darão mais segurança nos acessos aos bairros Nereu Ramos e Ribeirão Cavalo, em Jaraguá doSul

PÁGINA 15

BOVESPA: 51.446,91"'1,56% • DOWJONES: 16,072.80 .(+0.00%). DÓLAR COM.: V2,2957.0,34%. DÓLARTUR.: V2,35OO "'2,49%. EURO: V3,1l64 .0,72%. POUPANÇA:O,5228. SEUC:9,5%. CUBNOV/13:1.307,65.
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DO LEITOR

Seleção social
A pós episódio policial recente, na cidade vizinha, que
rl.corre nas redes sociais, como é de praxe os comen

tários e opiniões se avolumam. E quando ainda vejo al
guns perpetuarem a máxima: "mas ele não é bandido, é
pai de família, trabalhador", reflito. Há uma teoria cri

minológica, que surgiu nos EUA, nos anos 60, chamada
de Teoria do Etiquetamento. Em suma, ela se refere a

seletividade feita com a rotulação dos criminosos através
das instituições oficiais de controle como a polícia, judi
ciário, e outros e as instituições informais como a mídia,
a escola, a família. Podemos dizer que, quanto mais pró
ximos dos níveis mais baixos da escala social, mais fácil
ser criminalizado pelo sistema. São então, os desempre
gados, sub empregados, sem qualificação profissional ou
educacional, os com problemas escolares e familiares, os
alvos mais fáceis dos nossos dedos afíados.,

O Direito Penal é sustentado por uma ideologia que
diz proteger os bens jurídicos mais caros/importantes à
sociedade (por isso que a pena para lesão corporal é mais
branda que para o furto??!!) assim como o combate à cri
minalidade. Como se referia Focault, sobre o falso dis
curso que a lei é igual para todos, falamos aqui no mito
da igualdade, do bem comum, no entanto, há uma clara

demonstração de que não somos todos igualmente vulne
rávéis ao sistema penal,("mensalão" é lugar comum) que
costuma orientar-se por "estereótipos" que.recolhem os

caracteres dos setores marginalizados e humildes.
Os meios de comunicação, grandes responsáveis

pela alienação e senso comum da população, lhe faz

perder a criticidade, e adotar tendências, "culturas",
. pensamentos de acordo com aquilo que é vinculado. A

violência, o aumento da criminalidade é massificamen
te colocado todos os dias pela mídia, faz-se um verda
deiro sensacionalismo, OS problemas reduzem-se uni
camente a problemas policiais. É um misto de drama e

espetáculo, acendem os holofotes, seletivamente, sobre
a expansão da criminalidade e o jargão da necessidade
de segurança pública como o senso comum.

•Aliliana Spíndola, acadêmica deDireito

/ COMENTÁRIO

Mural da escola
Cou absolutamente con� a que se

..:Jigualem os desiguais. E, aliás, o
quemais há nesta sociedade hipócrita
e de valores corrompidos de hoje, ni
velar desiguais. Queres coisa pior que
igualar os desiguais, isto é, vagabun
dos de sala de aula com bons e disci

plinados alunos? Isso é cuspir na cara .

dameritocracia.
Acabo de ler um artigo num

jornal paulista, defendidopor uma
"professora", indignada com o go
verno de São Paulo que quer acabar
com a orgíaca "progressão continu

ada", isto é, vagabundos e bons alu
nos sendo aprovados por iguais em

sala de aula. Não são iguais. Mas a

tal "professora" diz que a reprovação
é uma condenação ao aluno, signi
fica dizer que ele é o único culpado
pelo não aprendizado, devido a su-

LUIZ CARLOS PRATES
posta falta de empenho, rebeldia ou
ausência de apoio da família.... E é
tudo isso mesmo, "professora".

Da mesma escola "ruim" saem

alunos excepcionais, aplicados, com
petentes, honrados, cidadãos de pri
meira. Será que tudo isso veio "só"
da escola? Claro que não, vem das
"entranhas" do bom aluno, do que
estuda, estudamesmo, vem do aluno
educado pelos seus bons instintos,
vem de sua vergonha na cara... Sem
essa, "professora", sem essa de de
fender vagabundo que não estuda e

que culpa o professor por seus maus

resultados. Dessa mesma escola e de

professores "fracos" saem grandes
nomes, alunos aprovados pela vida...

É esse tipo de "professora" boa
zinha que acaba piorando a situação
dos professores no Brasil. A socie
dade tem que dizer não à professo
ra "cega" ou que finge ser boazinha,
compreensiva. Ah, e sem essa tam

bém de dizer que não se pode ensi
nar por igual a duas crianças que,

por si sós, são diferentes. Vá dizer
isso nos colégios militares, "profes
sora", vá. Não fosse a disciplina in
condicional e o trato de todos por
igual não existiriam mais as forças
armadas sobre a terra; e sem quar
téis não há vida, não há segurança,
não há ordem, não há progresso.
Ouviu bem, "professora" boazinha?
Não a quero chamar de coisa pior...

balho, diz que os atrasos estãomuito frequentes, que os

computadores estão sendo "indevidamente" usados, que
tem muita gente o tempo todo no "celular", diz isso e mais

aquilo, passa, enfim, avisos. Dia seguinte, parece que nada
\

foi dito, tudo na mesma. Hora de agir. Separação imediata
entrebons e maus. Os funcionários que "ouviram" as prédi
cas passadas precisam ser reconhecidos, estimulados, pro
movidos, bem tratados. E aos outros, ferro, ferro em brasa,
"punições'vOu os vagabundos aprendem ou nunca serão
tratados por iguais, ou isso ou nunca a empresa vai progre
dir. Certo, acho bom!

.,Som
Faz alguns dias. Foi em São Paulo, zona pobre. Um ca

sal de bolivianos reclamou damúsica alta do vizinho. Ovi
zinho discutiu ematou os dois bolivianos. O que.vai acon
tecer com ele? Nada. O bandido é brasileiro e a 'justiça"
brasileira anda muito "ocupada" para tratar de casos pe
quenos e sem graça... Os incomodados com barulho alto,
incomodativo, precisam juntar "antes" algúns "amigos" e
só depois mandar os vagabundos baixar o volume. Se não
baixarem, deverão ser ''baixados'' para um lugar "inesque
cível". Vale para os vagabundos que andam como som alto
no carro infernizando pela cidade. Eles têm que ser "pega
dos". Bem "pegados". Para nuncamais...

• Falta dizer
Manchete: - "Na Inglaterra, anglicanos poderão terbis

pomulher". Estão "pensando" ... Se levarem a idéia adian
te, a Inglaterra não mais precisará de uma rainha, todas
elas serão rainhas ... Rainhas da Justiça,

• Exemplos
A empresa faz um treinamento, diz aos funcionários

que tais e tais roupas são inadequadas no ambiente de tra-

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

f, _

Samae

Bairros ficam sem água
Algumas regiões altas dos bairros Barra do Rio

Molha e Ilha da Figueira estão com problemas de
fornecimento de água por causa das chuvas. Como
são abastecidas por sistemas independentes de

tratamento, os quais captam águas das encostas,
quando há muita sujeira na água o serviço é inter

rompido. A previsão do Samae de Jaraguá do Sul é

que o fornecimento volte aonormal logo que o clima
seja favorável. Essas unidades independentes serão
desativadas quando for instalada a nova estação de
tratamento central. Aobra inicia em 2014.

POSTO DE SAÚDE INICIA ATENDIMENTO
O Posto de Saúde Oscar Oldenburg, no Jar�guá 99, iniciou na última
segunda-feira (25) o atendimento médico. O clínico Agnaldo Pandini

presta serviço à comunidade todos os dias, das·7h às 16h. A previsão
do início dos serviços de vacinação e dispensário de medicamentos
e para 2014. O posto fica na Rua BerthaWeege, 2985.

Conscientização
Defesa Civil
apresenta peça

o Grupo de Teatro da Defesa Civil apre
senta "Um herói em cada um" hoje, às 19h30,
no Instituto Federal de SantaCatarina (IFSC).
A peça propõe a conscientização sobre a pre
venção. O evento é aberto ao público. O IFSC
fica naAvenida Getúlio Vargas, 830, Centro.

Brüderthal
Baile de rei e rainha

A Sociedade Catarinense de Brüderthal

promove no sábado (30) o tradicional baile
de rei e rainha. A festa inicia às 18h, na sede
da sociedade, na Rodovia do Arroz. Às 20h
será servido o jantar e às 22h inicia o baile
com a Adlers Band. Mais informações pelos
telefone 3373-0242 e 9139-0272.
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CHARGE

ROTATÓRIA EM NEREU RAMOS

-

EDITORIAL

Reforço à segurança
A proposta de implantação de uma

l"'iGuarda Municipal em Jaraguá do

Sul, apesar de controversa, tem um bom
fundamento e que pode ser benéfico para
a população.Ainda mais numa realidade
em que o efetivo da PolíciaMilitar sempre
está embusca demais profissionais.

A cada ano é feito pedidos para que
sejam transferidos para a região mais po
liciais formados. Nem sempre os núme
ros que chegam atendem às necessidades
da corporação. A Polícia Militar, além de

cumprir a função da segurança ostensiva,
também direciona a atenção ao trânsito.

A implantação da guarda municipal
abraça o compromisso de fiscalizar o tráfe
go, liberando mais policiais militares para
cuidar efetivamente da segurança pública,
com maior flexibilidade para atuar em

bairros e comunidadesmais distantes.
A guarda também ficaria na fiscali

zação das áreas públicas - praças, esc0-
las - para evitar principalmente a ação de
marginais que costumam traficar e usar

entorpecentes.

A proposta defendida pelo vereador
Jocimar Lima não prejudica a ajuda fi
nanceira às polícias civil e militar. Essas
instituições continuarão a serbeneficiadas
com o repasse de 52% do que for arrecada
do commultas.

"
Jaraguá do Sul tem condições de ter
uma Guarda Municipal, sem prejudicar
as ações das polícias Civil e Militar.

Conforme o proponente da ideia, os
48% restantes da receita das infrações são
suficiente para sustentar o custeio de R$
1,5 milhão por ano da Guarda Municipal.
Além disso, essa estrutura colocaria nas

ruas 60 agentes amaispara ajudar napre-
venção aos crimes. ,

.

Jaraguá do Sul tem condições para ter
essa novaestrutura de segurança, sempre

judicar os excelentes trabalhos desenvolvi
dos pela Polícia Civil e Militar na região.

�
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Concurso IppIan
Lista dos aprovados

A Sociedade Educacional de Santa Catarina (Sociesc)
divulga no site a lista final de classificação de aprovados do
Concurso Público daFundação Instituto de Pesquisa Físico
Territorial de Jaraguá do Sul (Ipplan). A homologação do

. resultado do concurso deve ocorrer até o fim desta semana.
Os participantes do concurso podem conferir os aprovados
na páginawww.sociesc.org.br .

Regularização
"

Ultimos dias do Refis
Os contribuintes que aderirem ao Programa de' Recu

peração Fiscal de Jaraguá do Sul (Refis) até sexta-feira (29)
ganham 55% de desconto sobre os juros emultas.Apropos
ta do Refis é incentivar a regularização das dívidas de pesso
as fisicas e jurídicas com omunicípio. Segundo o secretário
de Finanças, Sérgio Kuchenbecker, o programa não será re
alizado novamente até o fim da atual gestão, em 2016.

LOTERIAS

QUINA
SORTEIO Nº 3349
10 - 12 - 62 - 68 - 71

DUPLA SENA
SORTEIOW 1231
Primeiro Sorteio
06 - 11 - 21 - 27 - 35 - 50
Segundo Sorteio
01-17-20-30-31-37

Sesc

Cursos de inglês
e espanhol

De 2 de dezembro a 13 demarço, o Sesc Idiomas re
cebe inscrições para os cursos de inglês e espanhol. Há
vagas em turmas para crianças, jovens, adultos e tercei- .

ra idade. As aulas acontecem segunda e quarta ou terça
e quinta-feira e sábado nos períodosmatutino, vesperti
no e noturno. As matrículas devem ser feitas na central
de atendimento. localízada na Rua Jorge Czerniewicz,
633. Mais informações pelo telefone 3275-7800.

" Embora os casos ganhem mais

repercussão com as mulheres,
há homens vitimados também. Porém,
nossa sociedade costuma julgar
as mulheres. É como se o sexo

denegrisse a honra delas. Os
comentários machistas não vêm só
dos homens, muitas
mulheres criticam

as vítimas também.

Romário de Souza

Faria, deputado
federal, autor do
projeto de lei que
aumenta a pena do
crime de divulgação
indevida de
material íntimo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4
www.ocponline.com.br POÚfICk QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

·Reconhecimento e lembranças
CINCO ANOS Câmara

presta homenagem às

pessoas envolvidas nos

resgates e nas ações de
ajuda às famRias atingidas
pelas chuvas de 2008

Carolina Veiga

"

Isto aí foi triste", disse uma

voz no meio da plateia. Ela
foi a primeira a romper o silên

cio, quase absoluto, que reinava
naquele instante, na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul.
Nos telões do plenário, imagens
lembravam a primeira ocorrên
cia grave daquele novembro de
2008. O desmoronamento de
um barranco sobre uma resi
dência no bairro Tifa Martins,
quevitimou mãe e filhas.

A cena foi precedida pelas de
rostos com olhares cansados e

expressões de desespero, rastros
da dor causada pela chuva que
caiu por 17 semanas consecuti-

• vaso As feições eram de bombei
ros voluntários, policiais mili-

Posse na Ft�:tj.

EDUARDO MONTECINO

LEGISLATIVO Bombeiros, policiais e Defesa Civil são homenageados pelos trabalhos de 2008

tares, profissionais da Defesa
Civil e entidades não governa
mentais, de heróis que, há cin
co anos, trabalharam incansa
velmente no resgate as vítimas
e aos atingidos pela maior tra
gédia climática do município.
Na sessão de ontem, todos ti
veram o esforço reconhecido.

A sessão solene foi pro
posta pelo vereador João Fia-·
moncini (PT), que aprovei
tou o momento para cobrar

reflexão, sobretudo do Poder

Público, sobre a importância
da prevenção. "A tragédia de
2008 nos deixou duas lições
e a primeira delas é a de que

o município precisa investir
em prevenção. A segunda é
o exemplo dos nossos bravos

guerreiros, de amor ao próxi
mo", proferiu.

O prefeito Dieter Janssen

(PP), após receber placa pela
_atuação da administração pú
blica naquela ocasião, bem

como da Secretaria de Defesa
Civil e do Conselho Municipal
(Comdec), agradeceu e salientou

quais ações são executadas na

cidade para prevenir que novas

tragédias' ocorram. "Estamos re
alizando 14 obras de contenção
de encostas, um investimento do
Governo Federal em Jaraguá do

Sul, obras de desassoreamento

dos rios e de realocação das fa
mílias em situação de riscos para
áreas seguras", pontuou.

A cerimônia lembrou ainda
o trabalho realizado pelos Bom
beiros Voluntários de São Fran
cisco do Sul e pelos Bombeiros
Militares de São Bento do Sul.
Ambos foram homenageados
pela solidariedade prestada ao

município em 2008. O Clube
de Canoagem Kentucky, o Jeep
Clube de Jaraguá do Sul, o em

presário Wanderlei Winter e o

vereador Ademar Braz Winter
também foram destacados.

As chuvas daquele final dé
2008 afetaram cinco mil resi
dências. Mil famílias ficaram

desalojadas, 20 desabrigadas e

13 pessoas morreram.

Varl{�jo
CDL tem futuro presidente definido
�_Mantendo a tradição da Câmara

dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Ja
raguá do Sul em conduzir o vice àpre
sidência, Eduardo Siegfried Schiewe
será aclamado hoje no comando da

entidade, para o período 2014/2015.
O atual responsável pela CDL, Neivor
Bussolaro, deixa o cargo e passa a ser
diretor conselheiro.

Atuando há 16 anos no comércio
da cidade, Schiewe defende a continui
dade e aprimoramento dos projetos
iniciados na atual gestão 2012/2013,
mas explica que a nova diretoria já tem
planos definidos. "A condução do vice é
justamente para dar continuidade,mas
a ênfase daminha administração épre
parar muito bem o próprio dirigente
lojista, para que ele.esteja pronto para
todas as mudanças que estão aconte

cendo", explica.
O futuro presidente da CDL se re

fere à modernização do público consu
midor, principalmente os jovens, que
utilizam a internet como mercado de

compra, aumentando a concorrência
no varejo. "Além das oscilações da eco
nomia, o maior desafio do lojista hoje,
está na concorrência, que se apresenta

UNIVERSIDADE O presidente da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense (Ferj), lr,
Frederico Unterberger (foto) foi reconduzido
ao cargo para mais um mandato. A posse foi
realizada ontem à tarde, na Católica SC. Ele
destacou os relevantes investimentos realizados
na infraestrutura da instituição nos últimos

quatro anos, como renovação dos equipamentos
dos laboratórios. No evento, o reitor Robert
Burnett anunciou o professor Paulo Oscar Gielow
como Pró-Reitor Administrativo da instituição.
Ele assume a função em fevereiro.

de várias formas, como e-commerce,
nas vendas pela internet. O mercado
comercial nunca esteve tão concorri
do como agora", avalia Schiewe. Para
manter o lojista antenado às tendên

.
cias domercado, a nova gestão da CDL
estuda e projeta palestras e treinamen
tos para capacitar os comerciantes, fa
zendo com que eles se conscientizem a

melhorar e também aprimorar toda a

equipe. "O comércio tem que se rein-

LÚCIOSASSI

COMANDO Schiewe será aclamado

hoje à presidência de 2014/2015

ventar constantemente para atrair este

publico para dentro daloja, Este é o

nosso maior desafio: criar esta cultura
no lojista, que ele estejapreparadopara
atender este público que está aí, que
nasceu dentro da internet", comenta.

Outro desafio da entidade está
em incentivar a valorização do vare
jo local. Schiewe explica que esta si
tuação se dará quando o os clientes

perceberem que quando se compra
em Jaraguá do Sul, toda a economia
da cidade cresce. Para ele, os comer
ciantes devem trabalhar a fidelização
dó cliente, incentivando também os

associados a melhorarem o atendi
mento e cativarem'o cliente. "A cultu-

'

ra de consumo do cidadão tem que ser

trabalhada, mas podemos entender

por duas frentes: uma da valorização
do lojista, para ele aprimorar o esta

belecimento. A outra de que o consu

midor vire bairrista, 'sou de Jaraguá
e compro em Jaraguá'", defende.
Atualmente a Câmara dos Dirigen

tes Lojistas de Jaraguá do Sul conta
com mais de 1,4 mil associados. A
solenidade de posse será no dia 13 de
fevereiro.
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Pressão necessária pela duplicação
1]mbora na agenda oficial de
.üDilma Rousseff (PT), que
estará hoje em São Francisco do

Sul, Itajaí e Florianópolis, não
conste nenhuma previsão de
anúncio ou mesmo da assina
tura da ordem de serviço para

duplicação da BR-280, este é
um assunto do qual a presiden
te não pode fugir, ou estará se

omitindo em relação a maior

reivindicação da regiãoNorte do

Estado, que concentra 20% do
PIB de Santa Catarina e produz
33% de tudo o que é exportado.
A inauguração do novo berço
de atracação do porto de São
Francisco do Sul representa um
investinlento de R$ 30 milhões
em infraestrutura, o que deve
aumentar em 20% a capacidade
de movimentação de carga no

.

local. Porém, esta carga chegará
ao porto através das rodovias,

Guarda '

debatida
A Câmara realiza audiência

pública hoje, às 19h, para debater
a proposta de criação da Guarda

Municipal. O assunto vem sendo

abordado pelo vereador Jocimar
lima (PSDC), que já tem pronto,
inclusive, umaminuta de projeto.

TCE aplicamulta
O Tribunal de Contas do Esta

do apontou irregularidades come

tidas pela Secretaria de Esportes
de Guaramirim, entre os anos de
2002 a 2007. Foram condenados
a pagar multas, que variam de R$
451 a R$ 400, o ex-prefeito Mário
Sérgio Peixer, e os ex-secretários
Nelson Boeira, Luiz Antônio Chio

dini, Marcelo Deretti e Luiz Carlos
Pereira. As irregularidades envol
vem a adulteração e amajoração de
notas fiscais referentes às despesas
de viagens de atletas. O caso foi de
nunciado pela Câmara.

Capital federal
Na próxima

.

semana, uma

comitiva de vereadores deve de
sembarcar em Brasília. Um de
les será Eugenio Juraszek (PP),
que lidera as negociações com o

Estado, e agora com o governo
federal, em busca de uma, saída

para os avicultores prejudicados
é endividados com o fechamen
to da empresa Seara.

que já estão com a capacidade
pra lá de saturada. A duplicação
da BR-280 é uma prova clara de
como existem barreiras perigosas
ao desenvolvimento do país. S0-
bra burocracia e falta eficiência.
Voltando ao tempo, em 2008,
ainda chefe da Casa Civil e então
candidata à Presidência da Repú
blica, Di1ma Rousseff prometeu
que a abertura da licitação para
obra aconteceria naquelemês de

outubro. Pois, cinco anos depois,
sequer uma máquina chegou ao
local. Primeiro os escândalos
envolvendo o Ministério dos

Transportes e depois a eterna

disputa pelas licenças ambien
tais impediram a duplicação. É
preciso que as lideranças polí
ticas e empresariais continuem
a pressionar. Não dá mais para
aceitar promessas que sucessi
vamente semostram furadas.

,

DfVUlGAÇÃO

Busca por reconheciInento
o deputado Carlos Chiodini (PMDB) recebeu Paula Markewicz, representante da

Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais, na semana passada.
O pedido é pela regularização da profissão de Tradutores e Intérpretes, afinal, profissionais.
formados, pós-graduados e doutores na área não possuem os cursos reconhecidos em

concursos públicos e nomeações municipais. Muitos deles vão trabalhar em Prefeituras

para atender as escolas recebendo salário de nível técnico. O deputado prometeu levar as
reivindicações adiante até mesmo através de um projeto de lei para regularizar a profissão.

Acordo na telefonia

OCP5
www.ocponline.com.br

EM FOCO-
Dilma anuncia hoje em

Santa Catarina um pacote de
investimento em prevenção a desastres

naturais. Serão R$ 18,8 milhões.
Também entrega equipamentos aos

municípios com menos de 50 mil
habitantes. Na lista, Guaramirim,

,

Massaranduba, Schroeder e Corupá.
• • •

Secretário de Educação, Elson Cardozo

(PP), está em Brasília. Participa de
seminário sobre a Escola em Tempo

Integral. Este é um dos maiores desafios
da pasta, que em 2014 deve fazer

funcionar oito unidades neste modelo.

• • •

Pedido de reajuste da passagem de

ônibus, feito pela Canarinho, segue
sendo avaliado pela Prefeitura. A ordem
é esmiuçar número por número, antes

de autorizar qualquer aumento.

Termo de Compromisso firmado, ontem, entre a CPI da Telefonia
e as operadoras prevê, entre outras coisas, que o consumidor catarinense
receberá, durante a compra do chip, informações detalhadas a respeito do
alcance dacobertura dentro dosmunicípios, bem como conseguirá resolver
problemas de intermitência no raio de 30 quilômetros das cidades sede de
SantaCatarina.As operadoras se comprometeram ainda a ampliarem 60%

o número de antenas até o fim de 2014 e em 100% até dezembro de 2015. O

documento, assinadopelos deputados e representantes daOI,Vivo, Claro e

Tim, será encaminhado aoMinistério Público.
��------ -------�------�--I

I
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Recicla Jaraguá
A Fujama vai apresentar nesta quinta

feira, à imprensa, os detalhes do progra
ma Recicla Jaraguá. A primeira ação será
a entrega de sacolas plásticas voltadas ao

lixo .reciclável. Já em 2014, deve começar a
funcionar um ponto de entrega voluntária
para móveis inutilizados e lixo eletrônico,
entre outros. Hoje, o índice de reciclagem
no município alcança somente 6%. II 'II , ;
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Moda em pauta
A Designer de Inovação Angela Valiera parti

cipa de mesa-redonda em Jaraguá do Sul nesta
quarta-feira, abordando o mercado de trabalho na

indústria da moda. O evento às 19 horas, no auditó
rio do Centro Empresarial, encerra a programação
de comemoração dos 10 anos do curso de Moda da
Católica de Santa Catarina. Na mesa de debates ao
lado deAngela estarãoMagaliMarisa Papp Kamer,
coordenadora de RH e Rosane Melo, gerente de

RH, ambas do Grupo Lunelli.

Jaraguá em guia
gastronômico

O Guia Comer&Bebê da edição da revistaVeja
que está nas bancas em Santa Catarina destaca o
PetitJardin Café&Bistrô, localizado naRuaMare
chal Deodoro, em Jaraguá do Sul. Inaugurada há
seis meses, a casa mereceu espaço na publicação
por conta da combinação que inclui entrada, prato
principal e sobremesa e pelo cardápio diferencia
do apoiado em diversificada carta de vinhos, entre
outros aspectos. O desempenho entusiasmou Ju
niane Schlichting, sócia e responsável pelo cardá- .

pio do Petit Jardin Café & Bistro, satisfeita com o

reconhecimento dos clientes ouvidos pela revista.

Marisolapresenta
coleção

Integrada ao projeto Santa Catarina Moda
e Cultura, a Marisol apresenta a coleção Acqua
Soul, desenvolvida pelos estudantes do SENA!,
durante evento que ocorre na sexta-feira no

Stage Music Park, no balneário Jurerê Inter

nacional, em Florianópolis. Líder no segmento
de confecção infantil e franquias monomarcas,
a Marisol tem capacidade para produzir 17 mi
lhões de peças de roupas e 3.5milhões de pares
de calçados infantis por ano.

Ronaldo Corrêa

iERCADa QUAATA-�VDENO��RODEW13
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Selo para a banana
o esponsável por 53% da banana
.1'-.produzida em Santa Catarina,
Corupá e região se destaca pela quali
dade da fruta. O município é o segun
do maior produtor de banana do Bra
sil, perdendo apenas para a cidade
baiana de Venceslau Guimarães. Mas
os produtores cOrUpaenses querem

mais, almejam conquistar selo que
oficialize o que na região é certeza: de

que a banana produzida na região é
amais doce do planeta. Para alcan

çar a certificação intitulada "Doce por
natureza", a Associação dos Banani
cultores conta com a consultoria do
Sebrae e da Epagri.

EDUARDO MONfECINO

Nestlé absorve produção
Eliane Müller, secretária executiva

da Associação dos Bananicultores de

Corupá, lembra que o produto culti
vado na região já conquistou o paladar
não de consumidores que apreciam
o fruto in natura ou em receitas, mas
também de clientes industriais. Segun
do ela, a Nestlé compra toda a banana

de Corupá para transformação em fari

nha, justamente por sermais doce gra
ças à condição do solo e ao microclima

parecido com o do Equador. Eliane

explica que se a busca pelo título antes

era individual, a comprovação do nível
de qualidade representamuito para in
crementar os negócios na região.

Energia elétrica eleva inflação
O Índice de Preços ao Consumi

dor Semanal (IPC-S) atingiu 0,67%
na terceira prévia de novembro, com
elevação de 0,03 ponto percentual
em comparação à última medição.
O levantamento' feito pelo Institu

to Brasileiro de Economia (Ibre) da
Fundação Getulio Vargas (FGV) in
dica que quatro 40s oito grupos pes
quisados apresentaram aumentos

com taxas superiores às apuradas na
segunda prévia do mês. Os principais
itens que influenciaram o avanço do
IPC-S foram tarifa de energia elétri
ca residencial (de 1,75% para 2,61%),
aluguel residencial (de 0,86% para
0,89%), tomate (de 23,65% para
17,70%), refeições em bares e restau

rantes (de 0,46% para 0,44%) e pas
sagem aérea (de 9,63% para 11,92%).

Déficit habitacional recua, diz estudo
Estudo divulgado pelo Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
apontam para redução do déficit habi
tacional no País. Elaborado com base
na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD-2012), o estudo
mostra que o déficit de 10% do total
dos domicílios brasileiros registrados
em 2007 caiu para 8;53% em 2012, o

que representa 5,24 milhões de resi
dências. Segundo a análise, o déficit
brasileiro é majoritariamente urbano

(85%, do total), restando à área rural
um número aproximado de 742 mil
famílias nesta condição em 2012. En

quanto o déficit urbano praticamente
manteve-se estável neste período, o
rural caiu em aproximadamente 25%.

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,11% 26.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 .
NOVEMBRO.2013

BOVESPA ·1,56% 26.NOVEMBRO.2013

NASDAQ +0.67% 26.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 19,08 ·6,29%
VALE5 30,87 ·3,44%
BVMF3 11,74 ·1,18%

POUPANÇA 0,5228 27.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO· BRENT +1,09% US$112,750
OURO +0,03% US$1242,OBO

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

DOLAR COM. 2,2950 2,2957 +0,34%
DOLARTUR. 2,2100 2,3500 -2,49%
EURO 3,1141 3,1164 +0,73%
LIBRA 3,7198 3,7236 +0,72%

,Thndência
de consumo

A pesquisa de Intenção
de Consumo das Famílias

(ICF) catarinenses apresen
tou queda anual de 6,8% e

mensal de 2,2%, chegando ao
.

mês de novembro no positivo
patamar de 137,6 pontos. O
resultado, em termos absolu- ,

tos, expressa a permanência
do otimismo com relação as

suas possibílidades de consu
mo. De acordo com o estudo,
o emprego, renda e consumo

atual continuam apresentan
do números positivos e in
dicando que o otimismo dos
catarinenses persiste, mesmo
frente às incertezas em torno

da economia brasileira. Nos
indicadores referentes ao em

prego e consumo atual, houve
queda na comparaçãomensal
e anual dos dois indicadores.
A confiança em relação ao

emprego atual diminuiu 0,t>J6
em comparação com omês de
outubro e caiu 6,5% na com

paração comomesmomêsdo
ano anterior. Já as expectati
vas com relação ao consumo

atual apresentaram baixas de

0,4% na variação mensal e de
6,1% na variação anual.

No Brasil,
'endividamento

O percentual de famílias com

dívidas no cartão, cheque especial
e de outros financiamentos, cresceu
de 62,1% em outubro para 63,2%
em novembro deste ano. A maior

parte das dívidas em novembro é re
lativa ao cartão de crédito (74,8%),
seguidas por carnês (18,3%), finan
ciamento de carros (12,6%).
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Oficina de dramaturgia produzirá três peças
Para descobrir e incentivar novos dramaturgos

na região, o Sesc realiza, nos dias 29 e 30, o projeto
"Boca de Cena". Na oficina, os participantes deverão
escrever textos para montagem de peça ou leitura
dramática. Ao final, o Sesc contratará três grupos de

jaragtiaenses
premiados

I"W

sao
VALORIZAÇÃO Curtas-metragens produzidos em oficina de cinema .

__.--

ganham espaço em festivais de $anta Catarina e Pará

Bárbara Elice

Dois filmes rodados em

Jaraguá do Sul ganha
ram prêmios em festivais
em Florianópolis e Santa

rém, Pará. "Quem decide é
o bar", de Alexandre Mel

dau, e "1\415", de Fred Pai
va, são frutos da primeira
oficina de cinema realizada
na cidade, em 2009. Qua
tro anos depois, eles con

quistam o reconhecimento
em novas mostras audiovi
suais do país.

"QueJ11 decide é o bar"
levou o prêmio de Me

lhor Curta-metragem na

categoria Ficção Experi
mental do 10 Festival de
Vídeos FIT, na terceira
maior cidade do Pará. No
evento organizado pela
Faculdade Integrada do

Tapajós, a produção jara
guaense concorreu com

18 filmes de diferentes
estados brasileiros. Essa
foi a primeira produção
autoral de Meldau, que já
havia participado de dois
documentários blume
nauenses.

Junto de "1\415" de
Paiva, o filme dirigido por
Meldau também foi desta

que na segunda edição do
Festival Audiovisual Ca
tarinense. As produções
trouxeram o "Prêmio Es
tímulo Cinesupport, Onda
Sonora e Media Tools".
São R$ 7 mil para serem

investidos em serviços
como locação de equipa
mentos e de pós-produção
de novos projetos.

Os trabalhos têm a

duração de seis e oito mi
nutos. "São rápidos na in
formação. Curta é como

conto. Gosto da narrativa
certeira. Diz muito mais

.• Gênero: Ficção '

que deu o pontapé no au- variáveis envolvidas e que • Direção: Alexandre Meldau

diovisual em Jaraguá", diz. precisam funcionar em • Duração: 8 minutos
Arte coletiva sinergia que me fez olhar
Os filmes foram pro- o cinema com muito mais

duzidos no mesmo mo- admiração e respeito", co-
mento: em 2009, duran- menta Meldau.
te o projeto "Jaraguá em Na 15a edição da Cata- • Som direto: Guilherme Shinji Matsumoto
Curtas". Coordenado por vídeo, que acontece de 25 • Mixagem: Pablo Varela (Trilha)
Gilmar Moretti e Carlos a 29 de novembro em Flo

Henrique Schroeder, a rianópolis, os cinco filmes
iniciativa viabilizou a exe- serão exibidos na sessão

cução de cinco roteiros das 19h, na Fundação Cul
escritos na cidade. Nas tural Badesc.

,1'1; r l l : ;\';:11: ;�j;: fi ;: i .u: JII:

coisa do. que um longa,
que é preciso pensarmais,
deglutir mais a ideia", ex
plica o diretor de "1\415".

Paiva foi à capital nes
te fim de semana para as

sistir
.

a premiação, mas

se surpreendeu com o

resultado. "Não esperava
nada. Fui para conhecer o

pessoal que faz cinema no
estado e me deparei com o

prêmio. Esse é o reconhe
cimento de um trabalho

oficinas, o ensino abran

geu a escrita, direção,
produção, captação e fi

nalização. A realização foi
da equipe do Escritório de
Cinema.

"O cinema é de fato
uma arte coletiva. Envolve
muitos detalhes técnicos e

criativos e um grande nú
mero de pessoas. Foi mui
to enriquecedor entender
como transformar uma

ideia em filme. São tantas

teatro para representar os textos. O investimento é de

R$ 20 para comerciários e R$ 40 para a comunidade.
As inscrições devem ser feitas na Central de
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às
21h. Mais informações pelo telefone 3275-7800.

oCORREIODO PO\O QUARTA-FEIRA 27 DENOVEMBRO DE 2013

Novo cinema brasileiro
Paraodiretorde "1\415", 2007, direciona todo.o pú

o desenvolvimento do setor blico para as telonas comer
. audiovisual no Brasil ainda cÍé!ÍS. "Não tem conversa, de
é recente. "Gosto muitoe bates. É só a exibição e deu.

acompanho o cinema na- Eu gostaria de vermais cirie
cional. O novo cinema bra- ma nacional na tela", afirma.
sileiro é diferente do perfil De acordo com Meldau,
de filmes que se faziam na, a produção cinematográfi
década passada. Em Santa ca na região é realizada há

Catarina, tem pessoas an- décadas, mas a populariza
tenadas, mas as produções ção da tecnologia facilitou
ainda estão se encontran- o maior acesso a essa arte.

do. Não sei se por linha de "Existe muita referência e

pesquisa ou linha comer-
. estímulo para as novas -ge

cial", avalia. rações. Obviamente, esta-

Na opinião de Paiva, a
.

J;IlOS há anos luz de outros

falta de um movimento em países, mas o crescimento

Jaraguá do Sul semelhante -da produção, estilos ,e te

ao Cineclube, iniciado .
em mátiêas é inevitável", disse.

FiCÇÃO Para pagar a dívida; o dono de uma

tradicional cancha de bocha de Jaraguá aposta
.

o bar, no curta ','Qúem decide é o bar"

FICHA TÉCNICA

"A415"
• Gênero: Ficção
• Direção: Fred Paiva
• Duração: 6 minutos
• Roteiro: Claudionei Fernandes, Luciana de Aguiar e Fred Paiva
• Direção de fotografia: Eduardo Piagge e Bruna Marcatto
• Diretor de arte: Paula Ampessan
• Edição: Luciana Siebert, Sandra Simioni e Marlon de Toledo
• Som direto: Guilherme Shinji Matsumoto
• Elenco: Manoel Vitoriano Bispo, Eliane Erdmman,
Daniella Chiaradia, Claudete Dornelas e Renato Balena

"QUEM DECIDE É O BAR"

• Direção de fotografia: Eduardo Piagge e Bruna Marcatto
• Diretor de arte: Alexandre Meldau e Gracielie Meldau
• Edição: Luciana Siebert, Sandra Maria Sirnioru e Marlon de
Toledo

.

• Efeitos especiais: Margareth Klein (Produção), André GUSI
Barbi (Continuista), Carlos Daniel Reichel (Assistente) e Tais
Rojas Urquizar (Still)

• Elenco: Egon Schuchardt e Paulo Aloísio Schwartzbold
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Formigas
�nho admiração pelas
� formigas. Por aquelas que
andam sozinhas. Pelos grupos,

andes ou pequenos. A
caririnhada tranquila que entrega
_

a busca constante, nem sempre
certeira, por uma meta a ser

alcançada. O que parece é que
sempre querem encontrar algo.
A perpendicularidade vaidosa
adquirida pela experiência
invisível a tudo que as

rodeia. A solidariedade nas

capitalistas. Nada são enquanto seguem por
rodapés de calçadas, vielas, ruas porosas e
tantos recônditos obsoletos aos olhos alheios
escondidos nosmapas das cidades que as

engolem, assim como a nós mesmos.
Faz tempo que elas são companheiras de
morada. Uma aqui. Outras lá. Mais algumas
acolá. Permito que passeiem pela calçada,
pela grama. Desvio. Paro para observá-las.
Vejo quando estão carregando alimento,
em ritmo acelerado, andando rápido, uma
atrás da outra com a comida nas costas. Teve
vezes até que me ajudaram a lembrar de que
também precisava carregarminha comida,
que precisava ir ao supermercado recarregar
para repor o estoque. As pequenas são
elegantes, discretas, não acompanham a vida
alheia, vivem para é por si, atentas ao grupo,
se contentam com pouco. As miúdas são mais
inconvenientes, invadem a casa, chamadas
de nojentas, vão na comida. Devem ser

exterminadas como tantas vezes já fiz.
Naquela manhã, quando o jato de água que
saía da mangueiramolhou as lavandas, a
erupção demuitas delas aconteceu. Sentiram
o jato frio da água e foram obrigadas a sair
do lugar escuro e úmido que se aninhavam.
Tive nojo, raiva, indignação. Eram

,�"
F muitas, andavam a esmo para todos

" ��, . ",','
'. os lados, desorientadas.M�tei-me.

,
"

,
.. Algumas correram emminha

, . ';" ,

] � direção, desesperadas. Pisei
,

�','�� em :árias. Ma�ei. As que
r'
-"

.�'
,

vinham atras, quando
,(�2;" '

',,- ,. . presenciaram amorte

_ '� l�
,.

"

" das companheiras,
..

�.� recuaram, se

entrelinhas dos caminhos.
A submersão leve em
cantos desconhecidos e

insignificantes. Elas lutam
por uma chance;todos

os dias. Incógnitas ao
universo urbano

de esquinas
velozes e

barulhos

Clique animal

ADOTE! Esses gatinhos foram abandonados
num terreno baldio e precisam urgentemente
de um lar, pois a pessoa que os acolheu não

pode ficar com eles por motivo de doença
na família. Ao todo são 7 gatos: 1 cinza, 3
amarelos, 2 pretos e 1 siamês. Interessados
podem entrar em contato, através do telefone
9129-1145 ou do e-mail: catia@issem.com.br

Banho& Tosa
4732751887
danlbrecht@ibest.com.br

e eliandriaas@yahoo.com.br

uniram ao grupo. Ficaram todas juntas,
,quietas. Não se mexeram tanto. Era uma
reunião. Corri para a edicula pegar o veneno

para formigas, hámuito tempo não usado.
Quando cheguei com a caixa haviam sumido.
Voltaram para o ninho. Resolveram se

proteger paramorrerem juntas. E aí tive

pena. Minha vez de recuar. Não tive coragem
de jogar o veneno. Uma batalha tão covarde e

cruel. Dia de Glória! Vitória da natureza. Teve

comemoração, ah, isso teve.
Faz uma semana e só então percebi
porque as admiro tanto: pela união,
pela fragilização coberta de coragem,
pela pequenez que se revela grande em

detalhes insignificantes.
As lavandas continuam lindas e não as

molhei mais desde aquele dia. Perfumam
o canteiro todos os dias. As formigas
continuam lá. Não sei até quando.
Ganharam a primeira batalha. Sabem
que sobreviveram. Quem deramuitos

pudessem ter a chance que elas tiveram.
Tenho evitado chegar ali para não criar
outro conflito. Algo me fez compreendê
las e o arrependimento por ter pisado
em algumas se fez mais tarde, em doses
leves, mas chegou. E se arrepender do que
fez é como chegar ao paraíso e não poder
entrar porque esqueceu a chave no inferno.
Mesmo que não tenha coragem de matá
las a água gelada vai tirá-las do conforto,
pelo menos uma vez por semana, porque
as lavandas terão de ser molhadas. Nesse
caso prefiro pensar que sou apenas uma
regadora de formigas e a natureza deverá
me perdoar por tão pouco. ,

y Amizade

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

Aniversariantes

27/11

Adriane Bisewski
Adriano Vander Maia

Alcides E. Barca
Alcido Mohr

ALessandra L. Muller

Aline Brotto
Aline dos S. Weonski
Andre R. Vieira

Andreia L. Rodrigues
Camila Engelmann
Cristiane Schroeder
Danieli N. Melchioretti

.

Débora V. Pereira
Doralice T. Bartel

Edilson José Spezia
. Eduardo J. Welter
Eliakim Fernade Santiago
Eufrida Gurll

Irines R. de Souza

Jackson Beswski
Jair Ramos

Janete W. Pedri

Jean G. Konell

João Rosa de Gliveira
Juliana Ribeiro Da Silva
Leila A. da Silva
Léo Berkembock

Leopoldo Behling
Luciane Telles

Maiquel Machado
Marcia t de Oliveira

Márcio Nelson Gallina Filho
Patrick Sell

Pedro Ferreira

Renato R. Rehnke

Rolando Schroeder
Rolando Eger
Hosgllna Anhaia
Sandra Regina Franco Baade
Santana A. Ferreira

Sheila Mary Mello

Simone Aparecida K. de

Souza
Sirléia Wolter

Tairinie Persuhn Marowski

Tecla A. Lemke
Terezina Chalinski

Valdecir Vergilio Elizio '

Van Cario Monteiro

Van Luan Monteiro

Curiosidade
27 de novembro...

... é o 3310 dia do ano
. no calendário gregoriano.
Faltam 34 para acabar o,
ano. Fonte:Wikipedia
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Dicas de moda:
•

praia para os pequenos
O verão está aí e com ele vem os passeios à praias, parques e piscinas. Selecionei biquínis,

maiôs, sungas e acessórios que vão deixar o seu filhote lindo para aproveitar omelhor da estação.
Amoda praia do verão 2013/2014 está bem variada. E como não poderia faltar às peças in

fantis, elas vem carregadas de frufrus, como babados e laços. Cores como rosa e amarelo nunca
saem demoda. Mas o destaque deste ano fica por conta do azul. As estampas são as mais diferen
tes e divertidas possíveis, como formatos de bichos e animal print, estampas miudinhas de Poá,
listras e florzinhas. Além de temas do verão como frutas, sorvetes e doces.

Todos das marcas Marisol, Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre.

Desidratação infantil
Sai verão, entra verão e sempre a

mesma coisa: as crianças sofrem com

a desidratação. Isso acontece devido à

febre, ao calor excessivo, aos vômitos
ou à diarreia. Para evitar que seu pim
polho não sofra tanto algumas medidas
devem ser tomadas. A primeira dela e

mais óbvia é fazê-lo tomar bastante lí

quido, como sucos ou água - eVite dar

refrigerantes e sucos artificiais.
Se o motivo da desidratação for dor

de garganta ou febre, pergunte ao médi
co se pode usar um analgésico como o

parecetamol para aliviar o desconforto.
Nos dias de calor, mantenha-o em lu

gares frescos e à sombra. Caso seu filho

esteja ficando desidratado porque está
vomitando ou com diarreia, você pode
dar a ele o soro caseiro. Veja como fazer
abaixo.

Leve sempre em consideração o cli
ma onde seu filho se encontra. Se você
sente calor, ele provavelmente sentirá
também. Vista seu filho de acordo com

a estação do ano. Quando estiver no ex

terior e o calor apertar, procure locais
frescos e com sombra. Em lugares fe

chados, certifique-se que o tem uma boa

temperatura e-está ventilado .

Outra dica para os dias de calor é
fazer o uso de piscinas e banheiras com

água de morna para fria.

COMO FAZER: Para fazer o soro caseiro, use 200 ml de água fervida, fil
trada e esfriada, um punhado de açúcar e uma pitada de três dedos de sal. O . !

soro deve ter gosto de lágrima (não deixe a solução ficar salgada demais, porque
o excesso de sal também é prejudicial).

Livro - Almanaque do fundo domar
"Já pensou que detalhes, como o bigode de uma

morsa, tem nome? Que as tartarugas marinhas pos
suem uma bússola interior?

De dentro de um submarino, a autora apresenta ao

jovem leitor as curiosidades dos animais que vivem no

fundo do mar, desde os mais comuns até os mais estra
nhos. EmAlmanaque do fundo do mar, saiba tudo: onde
vivem, se reproduzem, curiosidades. Embarque nesse.
submarino e prepare-se para desvendar mistérios que
nunca imaginou.

Da Panda Books por R$ 59,90.

Amarrar OS

sapatos, sim!
Este gracioso sapato ensina a criança a colocar

e amarrar o cadarço. Estimula o desenvolvimento
físico, a linguagem, a comunicação e o pensamen
to lógico. Ideal para crianças acima de 3 anos. Por

R$ 49, em; bazardasarabias.com.br.
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

quarta-feira, dia 27 de novembro
de 2013! Dia Nacional de Comba
te ao Câncer. Já estamos no meio
da semana. O tempo está voan-

'

do baixo e faltam apenas 27 dias

para o Natal. E neste sentido, va
mos que vamos à coluna de hoje,
que está recheada de novidades.

Antes, uma frase para você curtir:
"Hoje seu dia será especial.Muito
melhor que ontem e um aprendi
zado para amanhã. Hoje você tem
a oportunidade de fazer as coisas
diferentes. Tenha um ótimo dia"!

3370�3242

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o amigo,

Afonso Bortolini, gerente-de RH

do Grupo Mime, que sempre lê
esta coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa socieda
de. Valeu mesmo!

Níver do Sílvio
Hoje quem bate as taças e

faz tim tim é o amigo e gente do

bem, Sílvio Veloso. Os sinceros

cumprimentos da coluna.

eOQUlflb. Aline
Castagnaro, no

lançàmento do grife
Hangar 33, sábado,

em Porto Belo

Já era
Depois de um bom

tempo juntos, aquela ar

quiteta super gatona aca

bou o romance. E, segun
do ela, desta vez não tem

volta. Ela não divulgou o

motivo, mas soubemos

que rolou uma traição de
leve. A vidasegue!

Casório
As Lulus já agendando

cabeleireiro ê os Bolinhas
já passando a camisa so

cial e o terno. Além de

providenciarem
-

presen
tes, claro! Toda essa ar

rumação é por causa do

casamento de Gustavo
Kuhnen da Silva e Raquel
Fachini,êd.iâ 14 de dezem

bro, na Capela do Novicia
do Nossa Senhora de Fá
tima. A recepção será no

Baependi. De nada!

CLElmN METZGER

·

t

-CifteUbAN�O
Márcia Vieira e o

filho Leonardo, em
recente giro pelas
praias de Maceió

Reflexão
Pensando bem, heterogê

neo é uma pessoa brilhante,
que não transa com ninguém
do mesmo sexo. Hehehehe ...

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Os novos modelos da Kia são
verdadeiras máquinas na arte

de dirigir e é um mais lindo que
o outro. Nesta época de Natal,
muitos curiosos se concentram
na concessionária Kia Power

Imports e todos querem tirar uma

casquinha. Paulinho, Hernani e
cia. são só sorrisos.

Quem vai curtir a virada para
2014 em terras americanas é
o casal very chie, Alberto, sua
Denise Correia e filhos. Já estão
com o passaporte na mão e as

malas quase prontas. Destino:
Scottsdale, no Arizona. Uauuu!

Márcia Vieira nunca esquece
este colunista em suas andanças

pelo mundo afora. Da última

viagem para Maceió trouxe um

licorzinho de Jenipapo, Rita
Palmares. Da hora!

Pense nisso!
Cá pra nós, o mundo já não é

mais dos espertos. É das pessoas
corretas e verdadeiras. A esper
teza um dia é descoberta e vira
desonra. A integridade se trans

forma em exemplo para gerações
do futuro. Uma corrompe a vida,
a outra enobrece a alma ...

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

AnaRamos
A gata destaque do momento é a super linda

estudante, Ana Laura Ramos. Cada foto postada
no instagram rende centenas de curtidas.

TE CO TEI
• Vai pedir uma pizza? Não se esqueça
de dar uma ligadinha para a Pizzaria
Rainha. Com certeza seu jantar terá
muito mais sabor. Está contado! Quer
saber mais? Ligue: 3370-3330.

Garage
Amanhã, mais conhecido como quinta

feira, rolamais uma Garage. Contado!
• No próximo dia 30 de novembro,
às 20h30, rola a 1 ª Corrida Noturna

Super Nova FM, em Jaraguá do Sul.
Mais informações no 9186-7211.

Ana
De bem com a vida, a engenheira Ana Maria

Badura realmente merece ser feliz.

Painh
....................

,,'000000 ...

'. Gen-tem, vocês viram a Revista Nossa
deste mês? Então corra e veja a matéria
com o radialista, Moacir Camargo, a
"voz das manhãs", da 105 FM. Um shaw!

Aline Farol e Cristiane Chiodini dão um tem

po na urbe sorriso e afivelam as malas para cur

tirem terras baianas. Vão ficar na Península do

Maraú, considerada uma das áreas mais privile
giadas do nosso eco-sistema, tamanha sua beleza.
Voltam com gás total, posso apostar!

• O boa praça, Valdecir, da Império da
Flores, é o grande aniversariante de hoje.

Noite concorrida
.. Sempre que você for recomeçar
uma história é preferível substituir
o "era uma vez" pelo "é desta vez".Ontem à noite, Martim Werninghaus forma

tou mesa concorrida e pilotou, no grupo Loks, a
sua festa de aniversário. No menu, um delicioso
leitão no rolete.

_
Com essa, fui!

���ü.1
Sr Alberto Correia, presidente da

Oipil, e Dr. Joao Alberto Matos Fadul
foram homenageados pela Câmara de
Vereadores de Massaranduba como

Cidadão Honorário da Cidade

btMDA Karoley
Sabei, conferindo a

movimentada Shed, em
Balneário Camboriu

IntErnEt Bõndô torso
mEIHOlidodES o partir dsS

(47) 3307-0500 I www.tpainternet.combr �'.

.
. Rua Tufie Mahfud, 210 - Sala 204 - Centro - Jaraguá do Sul _.• ".a.s.

I, " ,�:romoção válida apenas para planos mli�:�ci�si Instalaç,á? ,s�j�ita à viabilidade no seu endereço. Promoção válida até 30/11/2013. Irr ....
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- PREVISAO DO TEMPO
Tirinhas

Piadas

Recordações no leito de,morte
Jacó está no seu leito de morte e Sara ao seu lado segura a sua mão.
- Sara, eu estou morrendo ... - diz ele com voz rouca.

'- Calma Jacó, eu estou aqui do seu lado, como sempre!
- Sara, me diz uma coisa, quando nós vivíamos na Polônia e os

camponeses da vila vizinha invadiram e queimaram a nossa casa, você
estava comigo?
- Mas claro, Jacó! Eu estava com você sim!
- Sara, e em 42, em Paris, quando aqueles bandidos nos capturaram,
você estava comigo?
- Claro que sim, Jacó! Eu sempre estive ao seu lado!
- E quando fomos levados paraAusschwitz, você estava comigo?
- Estava sim!
- Mas Sara! Você me dá muito azar!

Cinema

JARAGUÁ'DO SÜL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1

<'
I Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12

anos - Diariamente - sessões: 13h, 15h50, 18h40; 21 h30
ARCOPLEX2
I Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10

anos - Diaramente - sessões: 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
ARCOPLEX3
I Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos

-Diariamente - sessões: 14h, 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE
.GNCGARTEN
I Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 18:50 - DUB - Ação
I Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00, 21 :40 - LEG - Ação
I Meu Passado me Condena - 14:30 ,17:00, 19:20, 21 :30 - NAC - Comédia
I Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20, 16:10, 19:00, 21 :50 - LEG - Ação
I Bons de Bico - 14:10 - DUB - Animação
I Capitão Phillips - 21 :10 - LEG - Drama
I Thor: o Mundo Sombrio - 16:20, 18:40 - LEG - Ação
I Sobrenatural: Capítulo 2 - 14:00, 16:45, 19:10, 21 :20 -lEG - Terror
I Thor: o Mundo Sombrio - 17:15 - 3D - LEG - Ação
I Bons de Bico -14:45 - 3D - DUB - Animação
I Thor: o Mundo Sombrio - 19:35, 22:00 - 3D - DUB - Ação
• GNC MUELLER
I Bons de Bico - 13:30, 15:30 - 3D - DUB - Animação
I Thor: o Mundo Sombrio - 17:30,19:45 - 3D - DUB - Ação
I Thor: o Mundo Sombrio - 22:00 - 3D - LEG - Ação ,

I Thor: o Mundo Sombrio - 14:15,16:45, 19:10, 21 :30 - DUB - Ação
I Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 16:00, 18:50. 21 :40 - DUB - Ação

Sudoku

1

6

1

9 2

8

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

.. '

Chuvoso

-*
Trovoada

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Calor hoje
Sol entre nuvens em Se.Ànoite
há chance de pancadas isoladas
de chuva do Oeste ao Litoral Sul,
devido à aproximação-de uma
frente fria. Temperatura em rápida
elevação, calor em todo o Estado
com sensação de ar abafado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
II Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

Parcialmente
Nublado

� r

IJslável
SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 26°C

Nublado

1

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

quadrada de 3x3.

Palavras Cruzadas

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11 '

I 1" � l ( i- I ,l ).( l � •• '

•

J •

HORIZONTAIS
1.60, em algarismos romanos / O músico inglês Mick, dos

"Rolling Stones"
2. Estado norte-americano cuja capital é Des Moines /

Grande rio do Pará e do Amapá, afluente do Amazonas
3. Famoso músico inglês, atuante defensor das causas

ecológicas / Juntamente com vang forma a base teóri
ca da acupuntura e de outras manifestações da medici
na tradicional chinesa

4. Antes, em inglês / Os extremos do, .. Tocantins
5. Cidade baiana da região de IIhéus-ltabuna, com lindas

praias
6. Uma interjeição de espanto / Festa pública nos terreiros

de candomblé
7. (Matem.) O símbolo de secante / Projeto mental
8. Elemento de composição: noite / O centro do ... Iraque
9. Golpe dado com o intuito de machucar
10. Zimbábue é o seu nome atual
11. (Pop.) Ato de roubar, de furtar I As consoantes de Sa

bará
12. Surra /1/5 de XL
13. Acontecimento desagradável não imputável à culpa

nemà
negligência / Uma grande multinãcional do petróleo.

VERTICAIS
1. Um português da capital/Chapa de veículo
2. Dança de salão popular no NE / Tintura preparada com

o pó das folhas do arbusto homônimo / Desaguadouro
3. (lnform.) Abreviatura da expressão inglesa wireless tide

Iity, tecnologia de conectividade sem fio, que possibilita
a conexão de computadores portáteis via rádio / Invólu
cro protetor de certos animais

4. Vestido com apuro / Produzir indivíduos geneticamente
idênticos

5. Pichado
6. As iniciais do atar Gracindo, filho de Paulo Gracinda
/ (Pop.) Pena vermelha da cauda de papagaio, usada
na testa por neófitas do candomblé I A letra entre o u

e o dáblio
7. (lngl.) Diz-se do relacionamento mantido por indiví<l�OS

do mesmo sexo / Saudação votiva de felicidade / Cida
de paulista do sudoeste do estado. importante entron
camento rodoviário

8. A república africana com capital Asmara / Ave adorada

antigamente no Egito"
., 9. Produto cosmético usado para tratar, embelezar, ama

ciar o cabelo / Décima primeira constelação zodiacal.
situada entre Capricórnio e Peixes.

2 3 4 5 6 789
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Segundo Vívíane Gonzalez, se a empresa permite o relacionamento émelhor que ele

seja às claras e siga os preceitos da organização. "Não é preciso esconder de ninguém,
mas também é necessário ficar atento aos limites estabelecidos e nunca desobedecer

às regras': Ela deixa claro que se a corporação émais rígida emantérrium ambiente de

formalidade, o casal deve se manter assim também. Se a companhia émaíslnformal e
busca um relacionamento interpessoalmais descontraído, os namorados podem até
ficarmais à vontade,mas em hipótese alguma quebrar os limites estabelecidos.

FONTE

'R'��i�t�"lc'o'ne""""'"''''''''''''''''''''''''''''''
ou "colegas de trabalho". Já para
outros gestores, o namoro deve

existir, apenas, com pessoas que
não estejam ligadas à empresa.
Mas até que ponto o namoro pode
mesmo atrapalhar ou contribuir?
Confira algumas dicas para saber
conciliar o namoro sem atrapa
lhar o trabalho, ou o trabalho sem

atrapalhar o namoro.

Namoro no trabalho é sempre
um tema que gera contro

vérsias. Para alguns empregado
res; o relacionamento entre os

funcionários não é um problema,
desde que os indivíduos saibam o

momento certo de serem "casal"

Não namore no.

horário de expediente
Para a diretora da Business Partners Consulting São Paulo/Interior,

Viviane González, o casal deve evitar intimidadesna propriedade da

organização, ainda que no horário de almoço ou final de expediente. "O
ambiente corporativo prevê uma postura do colaborador que não inclui
beijos, abraços ou outras demonstrações de afetividade características
de uma relação conjugal'; diz. De acordo com o professor de Liderança e

Gestão de Pessoas da IBE-FGV; Edney Pin, namorar no trabalho não é um

problema. Na verdade, o relacionamento deve ser visto como algo que pode
acrescentar à empresa. No entanto, ele concorda que é preciso haver alguns
limites. "No ambiente de trabalho há período para tudo. Hora de trabalhar
é hora de trabalhar. Você deve equilibrar as coisas. Deve haver maturidade.
Uma situação não pode interferir na outra. Se o namoro atrapalhar o
desempenho do trabalho, passa a ser um problema'; alerta.

Trate o. parceiro como um profissional
comum e nunca Q. favoreça

Viviane acredita que uma das melhores formas de manter o
relacionamento saudável dentro da empresa e não causar constrangimentos
aos superiores ou subordinados é tratar o par como se fosse apenas um

colega de trabalho. Namesma linha, Pin ressalta que a hierarquia conjugal,
como esposa e marido, por exemplo, deixa de existir. "Não pode haver
favorecimentos ou subordínação pessoal, pois isso gera um mal estar na

equipe, extrapola a relação profissional e vira questão ética'; afirma.

Sigao c-ódigo de conduta da. empresa

E se a empresa impedir?
o professor Edney Pin ressalta que o relacionamento é natural. A

organização que não aceita isso corre o risco de perder o profissional,
pois ele se sentirá insatisfeito e deixará o trabalho. Hoje, para a geração
Y, a felicidade na vida pessoal é mais importante do que a carreira. No

entanto, é preciso fazermuitas ressalvas para que os limites sejam, sempre,
respeitados. Viviane acredita que principal ponto é a pessoa saber separar
a vida profissional da pessoal. tio relacionamento amoroso dentro do
ambiente corporativo é sempre complexo, porque haverá cobrança tanto
pelo lado profissional quanto pelo emocional. É difícil conciliar as duas
situações. Qualquer deslize pode terminar ma!".

Seja claro
Para os especialistas, o ponto chave para não ter problemas é a

transparência e a boacomunicação, importante para equilibrar os dois
lados e alavancar o romance e a carreira.

.

!l1lH 111lil'111I 1111111"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"Prepare-se para
dezembro!"

Pense nisso. Sucesso!

13° salário na compra
da casa própria

i

Costumeiramente usado para a compra
dos presentes de fim de ano ou nas férias
que se aproximam, o 13Q Salário significa
uma injeção extra de dinheiro na conta dos
brasileiros. E, por isso, muitos especialistas
sugerem uma utilização mais consciente
e responsável. Os trabalhadores que não

possuem dívidas emergenciais, por exem
plo, podem usá-lo na aquisição da sonhada
casa própria.

De acordo com Chana Mara Cípríaní,
da WS Imóveis; essa é a oportunidade de
oficializar a entrada em um apartamento
ou, então, amortizar junto ao banco o valor
do financiamento adquirido. Outra opção
é aproveitar o 13Q Salário para dar o cha
mado 'balão' à construtora. Assim, o futu
ro proprietário diminui o saldo devedor e,
quando o imóvel estiver pronto, terá um

montante menor a ser financiado.
A especialista em Direito Imobiliário

também explica que, além dessas oportu
nidades, os trabalhadores ainda podem

2

reverter o dinheiro extra em pequenas re
formas, como pinturas e melhorias no jar
dim. Dessa forma, aqueles interessados em
vender o imóvel ao longo de 2014, valori
zam a casa ou apartamento e facilitam uma

negociação futura.
Independente de qual desses destinos

foi o escolhidos para o 13Q Salário, Chana
Mara Cipriani faz alguns alertas. uÉ preciso
planejar. Não se deve comprometer mais
de 30% da renda familiar com a compra do
imóvel para que, mais tarde, não ocorram

problemas'; explica. Ela ainda enfatiza a

importância de se procurar um corretor ou

uma imobiliária idônea no mercado e com

a devida inscrição no CRECI, ou seja, habili
tados no assunto. No caso de edifícios ainda
na planta, os compradores devem verificar
se a construtora possui obras concluídas e

quais foram seus prazos de entrega, assim
como exigir a incorporação imobiliária, do
cumento que possibilita comercializar imó
veis em construção.

"l!'liWSlN1'roE� I QUARTA-FEIRA, 27 DENOVEMBRODE 2013

o desafio de inovar
radicalmente

FONTE

Carreira e Sucesso, por Bruno Schrappe

O ritmo de inovação, impulsionado por
novas tecnologias, atingiu recentemente uma

dimensão inédita, gerando oportunidades e

ameaças para a sobrevivência de empresas tra
dicionais e maduras. Fenômenos como mobile
e Facebook criaram indústrias completamente
novas desafiando modelos estabelecidos, en
quanto mesmo empresas de passado inovador
falham em suas estratégias de sustentação.

Como explicar as dificuldades atuais de ou
trora líderes de seus mercados, como Kodak,
Nokia, Blackberry, Yahoo!, entre outras? Vemos

__

empresas capazes de gerar ideias e invenções
geniais, porém falhando em aplicá-las de forma
oportuna e impactante para o mercado, ou seja,
inovando. Dessa forma, vêem seus modelos de

negócios ameaçados por companhias jovens,
menores, ágeis e sem os paradigmas que ten
dem a se estabelecer naturalmente com a ma

turidade das empresas.
O próprio sucesso do negócio atual traz re

jeição a mudanças e miopia, seja pela pressão
da equipe de vendas ou pelo conforto do status

quo, gerando oportunidades para disrupção,
muitas vezes ignorada ou subestimada até tar
de demais. Pesquisadores da Kodak inventa
ram a fotografia digital na década de 70, fato
mantido em sigilo por décadas pelo receio de

que a tecnologia digital diminuísse as receitas
de filme de película. O que invariavelmente
aconteceu, com a Kodak assumindo papel se
cundário nessa nova indústria e culminando
com o pedido de concordata em janeiro de
2012. Curiosamente, a tecnologia de fotografia
digital que provocou a disrupção no mercado
de filmes de película está sofrendo forte dis

rupção, no momento atual, pelos dispositivos
mobile. Em contraponto, a Netflix tomou a ou

sada decisão de investir em streaming de vídeo
pela internet, sacrificando parte de suas recei
tas de aluguel de OVOs pelo correio. A ousadia
e o desapego garantiram sua posição de lide

rança em streaming enquanto a rival Blockbus
ter solicitou concordata em setembro de 2010,
mantendo pouco mais de 5% das lojas existen
tes no pico de sua operação em 2004.

Dezembro é especial. Dezembro é forte! Dezembro é diferente! É preciso
se preparar para curtir esse mês com toda a energia física e mental que ele
exige e merece. Não deixe este dezembro passar como um "agosto qualquer':

Lembre-se que em dezembro tudo de mais importante acontece. O
Natal e o fim de ano nosfazem refletir sobre a vida, sobre valores, sobre o pas
sado e o futuro, porque dezembro é símbolo de presente, não só material, mas
também do presente espiritual, do tempo presente que nos é dado a cada dia.

Assim, aproveite este dezembro para fazer tudo diferente e melhor na
sua vida e na sua empresa. Aproveite o espírito de Natal e faça um grande pro
grama de união e integração de todos - pessoas e departamentos. Sem união será
impossível vencer os desafios do mercado ainda mais competitivo que teremos
no próximo ano. A empresa tem que ser e parecer ser uma só aos olhos dos clien
tes e cada vez melhor, em busca da excelência. Será preciso muita união.

Mas para se chegar a união é preciso fazer um programa de gratidão.
Épreciso que todos agradeçam a todos - colegas, clientes, fornecedores. Leve seu
pessoal a agradecer. A dizer um sincero "muito obrigado" aos clientes preferen
ciais, aos principais fornecedores e também a seus colegas de outros departa
mentos,filiais, etc. Como? Você escolhe: pode ser um telefonema, uma visita, um
abraço. Em último caso até uma mensagem eletrônica, mas só em último caso.

Dezembro exige contato pessoal, afetivo, próximo, gentil e carinhoso._
Maspara se conseguir agratidão épreciso que haja o perdão. Épreci-

. so esquecer asmágoas e as rusgas do passado. Assim, leve seus colaboradores a
ter a coragem de, ao agradecer, pedirperdão pelas ofensas às vezes involuntá
rias, pelas incompreensões e até pelasfofocas e intrigas entre pessoas e depar
tamentos. Só com perdão egratidão é que se conseguirá a necessária união.

Edezembrofoifeitopara isso, acredite!Foifeitopara nascermos de novo,
melhores, mais éticos, mais honestos, mais sinceros, mais amigos, mais puros. De
zembro está chegando: prepare-se para recebê-lo como ele merece ser recebido.

Fica patente a necessidade de destruição
criativa, ou seja, sacrificar modelos antigos
para que novos possam se estabelecer, antes
que a concorrência o faça. Havendo a possibi
lidade de inovar de forma disruptiva, o cami
nho mais rápido para o lançamento do produto
deve ser buscado, independentemente dos re
cursos utilizados, mesmo que isso sacrifique
recursos ou produtos existentes na empresa .

Presa a esse paradigma, a Nokia perdeu sua po
sição dominante como fabricante de aparelhos
celulares pela insistência em utilizar o sistema

Symbian, ignorando o mais avançado Android.
Falhou na inovação de produtos por insistir
em manter seu sistema operacional, não obs
tante ter criado na década de 90 protótipos de
tablets e smartphones em seus laboratórios de
pesquisa.

O instinto de autopreservação leva ao ape
go pelas ideias conhecidas em torno das quais
as inovações tendem a orbitar, diminuindo a

capacidade inovadora. Ideias de impacto dis
ruptivo requerem mente aberta e capacidade
de aprendizagem para sua implementação.
Com a proliferação de tecnologias e recursos,
como por exemplo crowdsourcing, é possível

- implementar novos produtos rapidamente, em
_ contraponto à implementação verticalizada.
A Samsung utilizou muito bem tecnologia ex

ternas como o sistema Android e a tecnologia
de displays com toque múltiplo para dominar
o mercado de smartphones com 33% de par
ticipação.

Boas ideias sem a agilidade para aplicá
las não garantem inovação, como no exemplo
do Palo Alto Reseach Center (PARC), centro de

pesquisas da Xerox na Califórnia. Devemos ao

PARC a invenção da interface gráfica com jane
las, ícones e menus e do mouse, entre muitas
outras que não foram efetivamente transforma
das em produtos pela Xerox. Foram inovadores
como Steve [obs e Bill Gates que aplicaram
as ideias vistas no PARC em produtos como o

Macintosh e o Windows. Exemplos de que in

venção é a conversão de dinheiro em ideias, e
inovação é a conversão de ideias em dinheiro,

- como atesta a comparação das empresas mais
inovadoras com as que mais investem em pes
quisa e desenvolvimento.
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Formação

Vida .sem celular
Uma oportunidade para colocar em prática ações
importantes, como ter ummomentom�s pessoal FONTE

Carreira e Sucesso, por Tom Coelho

1\10 dia 28 de outubro de 2012 meu celular foi furtado. Eu terminara de minis-
1 Y trar uma palestra em um evento aberto e atendia a alguns participantes, como
de hábito, quando alguém sorrateiramente foi ao palco e subtraiu o aparelho que
estava dentro do bolsão frontal de minha mala executiva. Mais ainda, o meliante,
provavelmente com apoio de outra pessoa, também acessou minha carteira, retirou
todo o dinheiro e recolocou-a intacta em relação a documentos e cartões.

. Fui dar por conta do ocorrido cerca de uma hora depois. E, honestamente,
gostaria de encontrar o protagonista para prestar-lhe toda a minha ... gratidão!

"
Céticos deplantão eprofissionais que
notadamente dependem da comunicação
instantânea e em tempo integral dirão
que é balela. E eu lhes direi que, ainda
assim,precisam aprender a desligar seus
dispositivosmóveis algumas horaspor
diaparapartilharem da companhia de
familiares e de amigos - além de simesmos.
Tom Coelho, consultor empresarial

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

Silvia Kita
Historiadora

redacao@ocorreiodopovo.com.br

1G FestivalEstudantil de

Teatro reúne grande público
A Fundação Cultural promoveu o 1° Festival Es

tudantil de Teatro, nos dias 26 e 27 de novembro de

1987, na Recreativa da Marisol. O evento organizado
por Carlos Cezar Hoffmann contou com a participa-
ção de 2,5 mil pessoas entre público e atores das 14

peças de teatro apresentadas-:Além das onze escolas

públicas e privadas que participaram, tambéin foram
apresentadas duas peças peloNúcleo deTeatroCarlos
Gomes de Blumenau, urna peça pelo Grupo deTeatro
da Arweg e uma peça teatral pela Scar. No dia 2 de
dezembro f0râlI1 divulgados os vencedofe§; Em la lu-

'gar ficou o Colégio EstadualRolando MarcelinoGon
çalves, com a peça "O lobo na cartola"; em 2° lugar
o Centro Educacional Evangélico, com a obra "O me

nino e o armário" e, em 30 lugar, a EscolaMunicipal
.. de 10 grauAlBérto Bauer; caIna peça "Nemtudb está
azul no Reino Azul". Também receberam prêmios: a
melhor direção - Maria do Carmo Delgado Souza, as
melhores atrizes - Andreia Ronchi e Regiane Rocha,
omelhor ator - Wilson Sálves.

Civismo e patriotismo eram marcas muito fortes
na educação escolar, evidenciadas em ações especiais
nas datas cívicas.

No dia 20 de novembro de 1921, a cerimônia da
Bandeira N�cional na Esc21a. Rio Novo, j� • Hansa,
regida pela professora Adelil1a Fernandes Gomes foi
muito concorrida. Estiveram presentes as autorida

des locais e cerca de 300 pessoas. A banda musical

Linzmeyer, apresentações jlos alunos de. canto, gi-
! �á;stica e .disçJl1"Sos tizeraIJ:l.I1�e da progra.Il}ação. Na�

..

escola estavammatriculadOS32 e dois alunos; Fezuso
I da palavra o S1'. José Pasqualini. Ele enalteceu o res

peito à Bandeira do Brasil.

o .

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
cesc to

er onaggio Sto
Visto que hoje seria seu ani

versário de nascimento, aprovei
tamos para apresentar urn pouco
dahistoria do Religioso Francesco
Antonio Marcucci, que, além dos
habituais trabalhos religiosos,
também se dedicou aos trabal
hos de educação do e valorização
da mulher, em uma época muito
difícil da história política e econô
mica da Itália.

Além de ser lembrado por sua

gestão em Roma, o Bispo France

sco Antonio Mar'Cucci também é
considerado 'uma das personali
dades mais brilhantes e represen-.
tativas do secoloXIII.

Nato a Force provincia di
Ascoli Piceno in Marche, iI 27
novembre del 1717, Francesco

Antonio Marcucci e stato un sa

cerdote, vescovo cattolico e vice

gerente italiano e morto iI12 lu

glio deI 1798 anche in província
di Ascoli Piceno.

Grande comunicatore, ven-
_.-'

ne pervaso dagli ideali razio-
nalisti ed illuministici delIa sua

epoca, impegnandosi nelIa lotta

alI'ignoranza deI popolo, anche
in campo religioso.

Si impegnô particolarmente
.nella diffusione deI culto mariano,
ed e stato recentemente definito iI
"San Francesco di Sales" deI no

stro tempo, per l'impegno nella

I·

..

Resumo em pÓrtuguês
Apresentamos hoje umpouco da

história do religioso FrancescoAntonio
Marcucci, que, além dos habituais
trabalhos católicos, também se dedicou

à educação e valorização da mulher,
em uma épocamuito dificil da história
política e econômica da Itália. Além
de ser lembradopor sua gestão em
Roma, o Bispo FrancescoAntonio
Marcucci também é considerado uma
daspersonalidadesmais brilhantes e

representativas do séculoXIII.

•

Clttà di Forc

predicazione e nel proporre l'ide
. ale di santità. Nel1962 si e aperta
la causa per la sua beatificazione.
I primi anni (1717 -1740)
Di una nobiIe famiglia asco

lana, si consacrõ poco prima di

compiere diciotto anui, compien
do voto di castità; a ventitré anni
venne ordinato sacerdote.

Le Pie Operaie dell'Imma
colata Concezione (1744)

L'8 dicembre 1744 fondô ad
Ascoli Piceno la Congregazione
delle Pie Operaie dell'Immaco
lata Concezione. Lei scopo di tale
ordine era quelIo di proporre una
presenza reale dell'Immacola

ta non soltanto nelIa Chiesa, ma
anche fra le comunità femminili,
promuovendo iI progresso delIa

dignità della donna di ogni ceto ed
età; la Congregazione si occupava
dell'istruzione e delI'educazione
delIa donna senza alcuna discri
minazione sociale.

Nello stesso periodo, intrapre
se alcune missioni di predicazione
non soltanto nel Piceno, ma anche
in Abruzzo, sulle arme deI disce

polo francescano San Leonardo
da Porto Maurizio,

Vescovo e Víeegerente
(1770 - 1773)

1I15 agosto 1770, a Roma, ven
ne consacrato vescovo di Mon
talto delIe Marche e con questa

nomina assunse anche iI titolo (

abate delI'Abbazia Santa Maria i
Montesanto. Tre anui dopo, iI 1

gennaio de11773 giunse anche 1
nomina a vicegerente di Roma.

II suo governo pastorale ver
ne ricordato fra i piú virtuo:
dell'epocà, soprattutto per l'in

pegno di promozione sociale
la carità creativa,- tanto da esse]

ricordato dana Chiesa come UIl

delle personalità piú brillanti:

rappresentative durante iI dicio
tesimo secolo.

Le spoglie sono conservate i
una cappelIa situata all'intení
delIa chiesa cittadina delI'In

macolata, secando le sue ultirr.
volontà .

Le suore Pie operaie deli' Immaculata Concezione
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Caraguá Auto Elite
.

A escolha perfeíta
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Gol,Voyage e Foxganham linha Seleção
AVolkswagen lança a série es

pecial Seleção para os modelos
Gol, Voyage e Fox. Limitada a 20
mil unidades no total, a linha se

. diferencia por detalhes visuais,
incluindo o escudo da Confede

ração Brasileira de Futebol (CBF)
nos para-lamas, a inscrição "se

leção" na tampa do porta-malas,
faixa lateral e retrovisores da cor

preto brilhante.
A linha é equipada tom mo

tores 1.0 'e 1.6 e transmissão ma
nual ou automatizada I-Motion.
No caso da dupla Gol e Voyage as

rodas são de liga leve de 14 pole
gadas, enquanto o Fox conta com
rodas de 15 polegadas. No Fox as
rodas possuem desenho que re

mete a urna bola de futebol, com
face diamantada e parte inter
na na cor preta. Essas rodas são
oferecidas para o Gol e o Voyage
como opcionais.

O acabamento da cabine tam
bém foi desenvolvido exclusiva-

mente para a linhaSeleção. Háurn
.

novo tecido de revestimento dos
bancos, que remete ao desenho
de bolas de futebol; faixa na cor

azul e o logotipo da série gravado.
Ainda se destacam os pedais com
cobertura esportiva de alumínio e

o porta-objetos portátil, que traz o
escudo da CBR

Entre osequipamentos de série
estão inclusos vidros elétricos nas

quatro portas; direção com assis-

.
tência hidráulica; sistema de som
com funções de rádio, CD-player
comMP3, entradas auxiliar e USE
e conexão Bluetooth para telefone
celular; I-System (que inclui o sis
tema ECO Comfortque orienta o

motorista a dirigir de forma mais

econômica, por meio de mensa

gens no painel). Há ainda travas e

retrovisores elétricos, maçanetas
.

pintadas na cor da carroceria e ra

diador pintado na cor Preto Ninja,
entre outros detalhes.

Fonte: learros

Volkswagen do Brasil patrocina
"Amarok Expedition"

AVolkswagen do Brasil patro
cina a segunda edição do evento

"Amarok Expedition", que está
sendo realizado no Nordeste bra
sileiro até o dia .14 de dezembro,
em busca da quebra do recor

de mundial de distância de voo

em parapente (atualmente, 500

km). Seis atletas profissionais
da equipe Sol Paragliders estão
sobrevoando a região de Quixa
dá (CE), tendo como apoio, em

. solo, a pick-up conceito Amarok
Canyon e a Amarok Trendline.
Para dar suporte aos atletas, as

duas pick-ups enfrentam trechos
de asfalto, tortuosos caminhos
nas montanhas, trilhas de lama e

de pedras;
"A 'Amarok Expedition' res

salta o espírito aventureiro da

pick-up Amarok, sua robustez e

versatilidade para enfrentar qual
quer tipo de terreno", afirmou o

gerente de Produto e Marketing
de Comerciais Leves da Volkswa

gen do Brasil, Carlos Leite. O ge-
_ rente de Vendas e Marketing da

empresa, Luiz Antonio Buozzi,
completa: "AVolkswagen é reco

nhecida por seu apoio a eventos

esportivos, com foco no incentivo
à prática de esportes e na promo
ção da qualidade de vida". Du
rante toda a expedição, a marca

Volkswagen também é destacada
nos parapentes, mochilas, roupas
e acessórios usados pelospilotos.

I
I

1
!

Na ''Amarok Expedition", a pick
-up oferece todo apoio necessá
rio aos atletas e chama a atenção
por onde passa.

Com diversos recordes mun
diais em currículo, o time de pi
lotos de parapente que participa
da ''Amarok Expedition" faz de

colagens diárias, as quais só de

pendem das condições do tempo
e sempre têm início em Quíxadá
(CE)', urn dos melhores destinos

para a prática do esporte. De lá,
os atletas tentam quebrar o atual
recorde mundial, que é percor
rer 500 km em urn único voo. Ao

aterrissar, os pilotos retomam a

Quixadá por terra, para retoma

rem a aventura no dia seguinte.
Na sua primeira edição, reali

zada em 2012, o evento bateu por
quatro vezes o recorde mundial
de distância de voo da época e

somoumais de 11.000 km voados
de parapente, além de 14.500 km
rodados com a Amarok. Para ob
ter mais informações, conhecer
a equipe de atletas da Sol Para

glider e acompanhar o diário de
bordo da ''Amarok Expedition",
acesse o site http://www.vw.com.
br /pt/ carros /Amarok/ amarok
-expedition.htrnl

Amarok
A pick-up média Volkswa

gen Amarok é oferecida em sete

opções de configuração, entre

carroceria cabine simples e ca

bine dupla, tração 4x2 e tração
4x4, transmissão manual de
seis marchas ou automática de
oito marchas.

Na versão S da píck-up - ofe
recida em configurações de ca

bine simples (com tração 4x2 ou
4x4) e de dupla (tração 4x4) - o

motor 2.0 TDI conta com urn tur

bocompressor e tem potência de
140 cv, que surgem a 3.500 rpm.
O torque é de 34,7 kgfrn, disponí
vel a partir de 1.600 rpm.

Nas versões SE, Trendline e

Highline, o motor 2.0 IDI tem
dois turbos, o que eleva sua po
tência para 180 cv. O torque má
ximo é de 40,8 kgfrn a 1.500 rpm,
com o câmbio manual de 6 mar
chas. Com o câmbio automático
de 8 marchas (recurso opcional
para a versão Trendline e de série
na Highline), o torque máximo é
de 42,8 kgfrn a 1.750 rpm.

Desde a versão S, a Amarok
traz de série urna extensa lista de

equipamentos, entre os quais di
reção hidráulica, ar-condiciona
do Climatic, bancos domotorista
e

.

do passageiro com ajuste de
altura, volante com ajuste de al
tufa e distância, preparação para
rádio com 2 alto-falantes, freios
ABS (com função "off-road", BAS
- Sistema de Assistência à Frena

gem; EBC - Controle Eletrônico
de Frenagem; e EBD - Distribui-

I

dor Eletrônico da Força de Fre

nagem), TCS (Sistema de Contro
le de Tração), airbags dianteiros,
entre outros. A pick-up também
conta de série com bloqueio ele
trônico do diferencial (EDL) e o

sistema de alívio de peso da tam
pa traseira.

A versão Trendline oferece
como opcionais o já consagrado
câmbio automático de oito mar
chas, além de faróis de neblina
com luz dinâmica para mano

bras, sensores dianteiro e trasei
ro de estacionamento e o pacote
tecnológico Light &Vision (com
posto por acendimento automá
tico dos faróis, retrovisor interno
eletrocrômico, Coming&Leaving
home e sensor de chuva). A ver

são também conta com o novo

rádio RCD-320 2DIN com entra

das SD-card IUSB e com Blue
tooth como item de série.

A versão Highline automá
tica incorpora como itens de
série sensores dianteiro e tra

seiro de. estacionamento, acen

dimento automático dos faróis,
Coming&Leaving home, retrovi
sor interno eletrocrômico e sensor

de chuva. Entre os equipamentos
opcionais figuram as rodas de li

ga-leve de 19 polegadas.
Entre os recursos opcionais

para todas as versões é oferecido
o Controle Eletrônico de Estabili
dade (ESC), que inclui oAssisten
te para Partida em Subida (HSA)
e o Controle Automático de Des

cida'(HDC),
Fonte: ImprensaVo1kswagen
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Mitsubish L 200 Trintan HPE 3.2

"Ano:2008/2008
•Diesel, Completa,4x4

·Com troca R$80.000,OO
·Sem troca R$75.000,OO

CONTATO:(47) 9107-6932

Procurando por um automóvel?
Asmelhores ofertas e

variedades você
encontra aqui'

�..--

......-

PROMOÇÃO0$65,00
...·'·'tec-'\ - "

9· 00,••, '\2 - R$3 ,

8ardah\ 8. -

o de

Higien,za�$65 00
Ar cond.

- ,

Rua Unda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E;01ail: rng_rnecanicaltda@hotrnail.com
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CITROEN C3 2014
1.5 ORIGINE

A PARTIR DE
. 1

R$38.990
À VISTA

TAXA
ZERO
a;Fn;36X

ClTROEN
C4 PICASSO 2014

A PARTIR DE
1

R$78.990

J.

-

N:DESIGN
SOFISTlCAÇÁQ

I

TECNOLOGIA E
TAXA ZERO.

x
o
>
o
OI
I:

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

•.'.

LE monDE JARAGUÁ DO SUL-Av. Pref..WaldemarGrubba, 1909, Vila Lalau - NOVOTEL. (47) 327O-18�8
FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO

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

I-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên 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. Citroên 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 PSAcom entrada de 50% + 36 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Cítroên C4 Picasso 2.0 1.6V 13/14 com valor à vista de R$ 78.990,00 e COC realizado

pelo Banco Alfa com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén 'OS3 2013 1.6 THP com valor à vista de R$ 69.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0%
a.m + IOF. Citroên OS4 2014 1.6 THP com valor à vista de R$ 99.990,00 e COC 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$ 820,00
para Banco Alfa. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou Alfa. F� rpvísões em seu veiculo rPf'ÍuJannenfe ti:
Financiamento simulado para Pessoa Física. Ofertas válidas até 30/11/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. .......,........,.', .' .

. -tJ·
. •
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Prepare a m d a

Chegou a hora de, adquirir o seu
in1óvel, aproveite os planos que vãc
dar uma força para você retilizar
seus sonhos.. Mais agi ade e
menos burocracia em seu processo
de compra é só na lmó

3.3404 f wwwJmoveisws.com
'Rua Norberto Sttveka Junior. Z33 i Centro t Guaramirim
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663-_
91 03-7819.�
8429-9334

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br
vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

I R�f, d�a1 fSllít�, 1· donnitôrio, sala, cozinhi\
mobiliada, copá, área de serviçol banheirG

social, garagem para 2 carros
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CONfiRA PREÇOS
espeCIAIS PARA
LINHA CADENZA
2013

ower I orts The Power to Surprise

Jarald doSutl47 9Z1S.Q80aAv,Pt@fiito�M�l�·�91umenau • Bat tamboriú • Jaraguâ dó Sul
JoltWille • Florlànópolls

Cinto de segurança Iva vidas,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Precisa-se de Corretor de Grande variedade de peixes. costas e também de pernas Residencial Brilho do Sol, no • Aluga-se casa noAmjzade,
Imóveis, enviar curriculum Temos peixes vivos, limpamos (110/220V), seminova, marca Centenário. Área privativa próximo ao salão Amizade. 03
para administrativo@ na hora Atendemos todos os Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale .93,56 m2, AT: 110,30 m2• Sacada quartos/ü'l garagem/Sala e

santerempreeildimentos.com.br. dias. Visite nossa página no R$5.500,00). Márcio tel. 3084- com churrasqueira e 1 suíte + eozitiPaLBSVr:CfÁrea ServiçoI
• Venha se profissionalizar com Facebook, Pesque Pague Aliança. 1589 cel. 9692-2135 (TIM) 2 dormitórios. Ponto de Split Amplô'Terra'Çà:�800,00 - Trat

os cursos da CTI (Centro de
3376-3637 18426-3600.

• Vende-se mesa de Angelim (peça
nos quartos e sala + 1 vaga de fone 47 33716450 ou 8431-572

treinamento industrial). Cursos • Contrata-se técnico em maciça-única), impecável, de garagem. Valor R$ 259.000,00.
• Vende-se casa no CzeÍniewicz.

Aceita financiamento. CRECI
de Soldagem: Mig/Mag: Tig; informática com habilitação 2,70m de comprimento, 80cm de

19044. TeI8412-4712.
4 quartos. 413 m2• Valor R$

Eletrodo Revestido. Inscrições e AB. Telefone 9972-6065 Mundo largura e 5,5 cm de espessura. 180.000,00.Aceito apartamentd
Informações fone 3376-1337 ou Eletrônico. R$1.200,00. (Vale R$3.500,00). • Vende-se apartamento, em na negociação. TeI3371-2598.
9600-3318, falar com Mauro OU Márcio tel. 3084-1589 cei. Guaramirim, 2 quartos, cozinha,

• Vendo sobrado noÁguaVerdelIvete. E-mail mauro.paganini@ 9692-2135 (TIM) sala, 1 vaga de garagem, sacada
terra.com.br; ou 9174-1270, cl churrasqueira. 74 mts. Aceita

. Rau com 3 quartos, sendo 1

falar com Carlixto, E-mail
• Vende-se lavadora de louça

carros e financiamento. Valor R$ suíte, 3 salas, churrasqueira,
.

carlixtof@yahoo.com.br. Brastemp, modelo Solution, 133.000,00. CRECI 19044. Tel garagem, entre outros cômodos.
cor branca R$800.00 c] 8412-4712.

184m2 de área privativa I Valor:
• Contrate um profissional do transformador: Márcio tel. 3084- R$350.000,00 I (47) 3371-1315
CREA, exija a A.RT. Adriano 1589 cel. 9692-2135 (TIM) • Alugo quitinete peça única 30 9674-5555 [TIM]
Sasse, CREA: 099925-6.

• Vende-se 14 carrinhos
m" cl banheiro, rua: Ernesto

• Vendo casa de alvenaria no Rio
Formações:Engenheiro • Vende-se pinscher nQ 1. Valor R$ térmicos pi venda de sucos e

Lessmann n° 615 Bairro Vila
Cerro, próximo a Choco Leite,de Produção, MBA-Gestão 300,00. Contato 3273-0779. refrigerantes em perfeito estado

Lalau próximo aWeg 2 . R$ 80m2 de área útil + garagem parde Projetos, Tecnólogo em de conservação. Valor unitário
300,00 + Água e luz. Fone: (47) 2 carros I Aceito carro I ValorMecânico e Técnico em

• Vende-se som automotivo
R$ 600,00 ou a combinar. Tel

3635 4443 9608 4484
R$130.000,00 I (47) 3371-1315Eletromecânica. Fone: (47) l-par 6x9 l-sub 12p. Na caixa

(Pioneer) l-módulo Roadstar 9206-5556. • Compro uma garagem no 9674-5555 [fIM].8844-1742 Vivo.
Edifício [araguá, Falar com SusanPower One 2.400 w. Com fiação • Vende-se filhotes de Pastor • Vende-se ou troca-Se casa na

;, Novo endereço: Milene completa. R$ 1,000,00. Fone: Alemão, puros, já vacinados e
ou Dulce 3370-7160.

praia em Barra-do Sul, por casaCabeleireira. Lateral da Rua 9122-7190. desverminados. Com 45 dias.. • Aluga-se apartamento no Rau emGuaramirim ou Piçarras. 4Marechal Castelo Branco,
• Vende-se compressor de ar, 150

Valor R$750,00. Tratar 3275- com 2 quartos, R$ 500,00. quartos, ótima localização. Valor1278 - Centro. Atrás do velho 0009 Gilmar. Sandra 9993-2131/3372-2409. R$ 320.000,00 (a negociar). Telestabelecimento. Telefone: 47 libras. Valor R$ 1.200,00.3376-
3373-3021/9222-2536..3374-1874 ou 47 8859-4524. 1255. • Novidades: Cadeira do papai • Aluga-se apartamento no Rau

• Vende-se estojo (Case) pI
e assento de automóvel com 2 quartos, R$560,00. Sandra • Vende-se casa no bairro

• RENDA EXTRA! Para você cl massagem a partir de 9993-2131/3 372�2409. Czerniewicz. 4 quartos; terreno
que quer aumentar a sua

teclado + estante Stay pi teclado.
R$1.400,00. E camas com c/413 m2, valor R$ 180.000,00.

renda, venha ser um vendedor Tudo por R$ 245,00. 3374-0282
massagem. Demonstração sem

• Vendo ou troco por casa em Aceita apartamento como troca,
autônomo da TRlMANIA! /9991-4101 Carlos.

compromisso. Tel47 9633-9465. ,
[araguá ou Schroeder, ou na negociável. TeI3371-2598.

Quanto mais cartelas você • Vende-se adubo de frango, praia de Barra Velha ou Piçarras,
vender, maior será o seu lucro. ensacado ou a granel. Faço

• Vende-se rollmops R$8,SO o apartamento mobiliado sob • Vende-se casa na praia com 2.
� E mais, vendendo cartelas entrega em toda região. R$10,00

vidro. TeI3370-1064. medida, 1 suíte + 2 quartos, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro�. premiadas você ainda ganha o saco ou a negociar. 3275-2354 garagens, no Vila Nova Valor R$ lavanderia etc..O terreno de 3.8
.

bônus! Ligue 9684-7914 com 18813-5808.
DOA-SE 320.000,00 TeI9170-9686. m2, todo cercado.Ao lado dalagl

Cristiano e informe-se ou envie • Precisa-se de doação de andador • Vende-se apartamento novo
Santa cruz na Barra do Itapocu/

e-mail para imvanamuller@
• Vende-se 40 palanques de pedra

para idosos. 3276-0656/9991- em Camboriú, 2 dormitórios, 2
Barra velha, de frente promar.

gmaíl.com com Ivana. Obs.: com aproximadamente 17 x 17 x
1051 Sueli. vagas de garagem, sacada com

Valor: R$ 185.000,00 ou troca-SE
Você não precisa investir nada.

2.60. Valor R$50,00 cada. Tratar
churrasqueira. CRECI 5878. por apartamento em Jaraguá do

Qualquer pessoa pode vender.. com Bonatti fone: 8464-2080. • Precisa-se de doação de móveis
Valor R$ 240.000,00. Aceito

Sul. (Negociável). Tratar: 9662-

(fisica ou jurídica) Coloque no • Vende-se leitões. R$ 250,00 a
e utensílios para casa e roupas

propostas. Tel9957-1216I
6777 ou 33720013.

de bebê (6 meses) 9708-2769seu estabelecimento, é lucro unidade. TeI9934-4300.
Vanessa. 8465-6600. • Vende-se casamista no Amizade,

líquido!
• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor • Vende-se Apartamento no perto do supermercado Kajota.

• Procuro emprego de Motorista, Banheiro, 2 quartos. Valor R$R$ 700,00 cada Tel 9934-4300. Bairro Vila Nova com 2 quartos, 45.000,00.3371-6069.tenho a CNH A e D. Realizei o
• Vende-se ar condicionado de cozinha, sacada, 1 vaga de

curso do MOPP com diploma
janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor garagem. R$ 129.000,00. Tr: • Vende-se 2 casas geminadas,

para comprovação. Falar com R$ 420,00. TeI3370-0983. 9104-8600. Crecí 14482. próximo a Belmec, R$Z40.000,01
Nestor 479668-3300 ou 47 pode ser financiado pela Caixa 1
9651-7302. • Vendo celular Nokia Asha 311,

• Vende-se apto novo na Estrada 3370-2759 .

c] processador Ighz, internet 3g' Nova com 2 quartos, sala, sacada ,''''';
• [olímpac contrata: vendedor com churrasqueira. Entrada • Vende-se casa'de alvenaria na

e wi-fi, 40 games, rede sociais, ' $' • '.�

externo, ambos os sexos,
completo, novo na caixa. Por R$

APARTAMENTO de R$ 10.000,00. Valor de R$ Rua GuilherineWegner, 720-
maiores de 18 anos, experiência 300,00. Tratar com Ademar fone • Aluga-se apartamento com 1 129.000,00. Tr: 478499-4778. Gravatá, Navegantes. 600 mts
na função. Horário: 8hrs às

9942-8890. suíte e 2 quartos, com amplas • Vende-se Apartamento no
da praia. Terreno 13x20 mts. 4

12hrs, 13:30 às 17:15hrs. quartos, 2 bwc. Casa mobiliada
Salário compatível com a • Vende-se mesas e bancos

salas de estar, jantar e TV, Bairro Amizade com 2 quartos, com mesa de sinuca R$
função, semanal, Interessados rústicos feitos com madeira

cozinha e copa, mais área de cozinha mobiliada, sacada
150.000,00. Tel 3371-6069

ligar no (47) 3372-0013, ou maciça de demolição. Valor R$ serviço, com área de 230m2, com churrasqueira, 2 vagas de

enviar curriculum para bruna 1.500,00. Tratar com Sr. Luis
situado na Av. Mal Deodoro em garagem. R$ 129.000,00. Tr: CHÁCARA

bittencourt1512@hotmail.com 9909-1453.
cima do Magazine Luíza, valor da 9104-8600. Creci 14482

• Vende-se chácara no Garibaldi Ilocação R$ 1.100,00, fica a parte São Pedro,medindo 240.000m2,'. Excursão para Aparecida do • Vendo NotebokACER, 11 GB, a taxa de condomínio, água, gás, CASA
casa mista, ranchos, cercas, lagoa,Norte. Data: 22/11/2013. Valor modelo ASPIRE 4520, porR$ energia elétrica e IPTU. Contato

• Vende-se casa perto da água corrente, 6.000 pés eucalípnR$180,00. Fones: 3371-8772 ou 350,00. Contato com Ademar por telefone (47) 3372-0240 faculdade no Estrada nova. Oportunidade de investimento.9666-0123. 9942-8890. ou (47) 9962-3555 e-mail
3 quartos, 1 banheiro, Valor: R$ 380.000,00.Aceito troa

• Pesque-pague Aliança, Rua • Vende-se cadeira de descanso,
walrobe@brwnet.com.br.

churrasqueira R$ 150.000,00. terreno e veículo. Tratar: 9128-
Tífa Aurora, sin°, Rio Cerro LI. commassageador de assento, • Vende-se apartamento no 3371-6069. 5957 13376-0081.
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SALA COMERCIAL • Vende-se restaurante e pastelaria, CHEVROLET FIAT TOYOTA

• HOTEL - Centro de [araguá do Sul.
situado na Av. Getúlio Vargas, 470,

• Vende-se Zafira Elegance 2007, • Vende-se Palio Adventure 1.6 ano • Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano 1
Área do terreno 1.558m2 - Área

Centro. Ambiente climatizado,
prata, completa.automátíca, kit 2003, 16 V, branco. Aceito troca de 2010/Automático / Preto /Kit

, jcom clientela formada. Valor:
Construída: 600m2. Total de

300.000,00. Aceito carro na
gás, impecável, único dono. R$ menor valor. R$ 22.000,00. Tel47 Multimídia / Câmera de ré /Ar.

24 quartos com banheiro. Ideal
negociação (valor a combinar). Tel

30.000,00. Contato Eugenio 47. 9633-9465. Digital /Ar BagDuplo / Vidros
para hotel, escritórios, empresa. 3276-1238.

9128-5366.
• Vende-se Fíoríno Furgão 1.3 Fire

e Travas elétrica nas 04 portas
R$1.500.000,00 (aceita imóveis • Celta 1.0 VHC, 2004, azul, 2011 R$ 23.800,00 a vista. Fone =

/ Retrovisor com rebatimento

como parte do pagamento TERRENO com alarme e trava elétrica, 8492-7060 ou 3374�0323
eletrônico / Kit cromado / Pneus

-negociáveis). - CRECI 23040.
R$14.300,00tel. 3275-4500-

seminovos aro 16/ Nota Fiscal
Consulte 9103-7772 • Vende-se terreno em Piçarras. • Vende-se Fíoríno Furgão 1.3 /Manual Proprietário. Valor R$

Valor R$50.000,00. Tel 3371- Osnir Balsanelli.
Fire 2007 R$ 7.800,00 ent + 50.000,00 sem trocas. Tratar: (47)

• Vende-se mercado em

Guaramirim, climatizado, c/
6069. • Vende-se Astra Sedan Elegance financiamento. Fone: 8492-7060 3371-8153 /9620-8384 com Elsio.

açougue, ótimo estoque. Aluguel • Terreno de esquina na vila rau, multipower 2005/2005, (GNV ou 3374-0323.
OUTROS

da sala R$ 1.100,00. Sala 130 m2• , podendo ser comercial I com
de fábrica), completo, único

• Vende-se Palio Adventure Locker

Valor R$140.000,00. Aceito carro área de 18 x 21,75m (391,50m2 dono, perfeito estado. Valor R$
2011, completa com ABS e Airbag.

• Vendo caminhão Volkswagem

até R$ 25.000,00. TeI3273-1903. ) I rua asfaltada I valor: 23.000,00. Telefone 478832-0302 Em bom estado. Valor R$�6.500,00.
8-120 ano 2001 carroceria

R$230.000,00 I (47) 3371-1315 /3370-6492 Murara.
TeI9149-4929.

de madeira 5.50mts 2° dono

• Vende-se churrascaria c/ 19674-5555 [tim] • Vende-se Vectra ano 1998
bem conservado R$ 54.000,00.

clientela formada, com todos
completo. Modelo C.D., prata.

• Vende-se Doblo ano 2009 modelo Fone:9104-0938.

os equipamentos, forno à lenha • Terreno no Czerniewicz com HLX, cor prata Valor R$ 31.000,00.
4.000m2, fazendo frente em 21m

- Valor R$ 13.000,00. Fone 9954- • Vende-se Audi A3 1.8, ano 2000,
e churrasqueira giratória. No contato (47)8498-3936 ou
Bem localizada e com amplo I R. Jorge Czerniewicz (prox. 3898.

7811-7548 com Gilberto. aspirado! $- portas, prata, completo,

estacionamento. Valor R$ Ao cemitério, 900m da ponte PEUGEOT airbag duplo, ABS, 72.000 km,

85.000,00. 3273-7141 ligar em Abdon batista/posto cidade) I
• Vendo Fiat UnoMille Fire 2008 1.0 original. Bem conservado. Valor R$

horário comercial. aceita permuta (70%) I valor:
• Vende-se Peugeot 207, ano 2009, 4p, completo (vidro elétrico, direção 18.500,00. TeI8410-3499.

r$1.100.000,00 I (47) 9674- XS 1.6, completo. Pneus novos, hidráulica e ar condicionado) por
• Corolla Xli 1.8 FlexAutomatico

• Aluga-se galpão novo na Barra do 5555 Fabio de Paula. bateria nova, kit embreagem novo, R$ 15.500,00. Tratar: (47) 9979- 2011. Cor grafite, Automático,
Rio Cerro, com 330m2, próximo a sensor de luz e de chuva, ar digital, 0403.

Leison malhas, ótima localização.
• Terreno no Centro com 800m2 em excelente estado. Apenas R$

.Único Dono,Air Bag Duplo,

Valormensal R$ 2.900,00. Tratar: (20 x 40) com uma casa de 23.500,00. Aceito propostas. Tel
• Vende-se Punto,modelo HLX Som, Trio elétrico, retrovisor

9185-4615/9655-6743. 350m2 I R. Exp. Antônio 9170-9686.
1.8, preto, ano 2009/09, final 03, elétrico, volante escamoteável,

Carias Ferreira (próx. A Ford revisado, completão (sem teto), Ar condicionado, pneus novos,
• Vende-se vídeo locadora em Moretti, Doce Mel) I Valor: • Vende-se Peugeot 407 2.0, 16V; pneus novos, R$28.500,00. Márcio socorro sem uso, manual, chave

bairro nobre de [araguá do R$1.500.000,00 I (47) 9674- 4 portas, automático, prata tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135 reserva, veículo sem detalhes:

Sul, com cerca de 2500 titulas, 5555 Fabio de Paula. metálico, ano 2008, único dono, (TIM). Tabela Fipe R$ 48.180,00. Vendo
ótima clientela formada, ótima

• Vende-se terreno com 412,00m2
impecável. Valor R$ 32.000,00..

• Vende-se FiatStrada 1.4, Fire cabine por R$ 46.000,00 - Tratar (47)
localização, não necessitando de Fone: 47 9938-0871. 3371-8153/9620-8384 com

nenhuma reforma. Loja 100% loteamento Mass - Rio da Luz. estendida ano 2007. Documentação Elsio.

em dia. Oportunidade única para
Acesso asfaltado, contrato • Vende-se Peugeot 206 Sw, 2008, paga. Alarme trava e direção. Valor

quem quer iniciar seu próprio
direto com proprietário. Apenas prata, completo, único dono, R$23.500,00. Te19931-9410 / • Vende-se ou troca-se trator

negócio. Valor: 50 mil negociável. R$ 59.000,00/ aceito veículo. chave reserva, ótimo estado. Valor 3275-3538. por casa ou terreno.Valor R$

Maiores informações (47) 9605-
Tratar: 9128-5957/3376-1378. R$ 18.800,00. Tratar 9102-1701.

• Vende-se Siena 2001, c/ ar
100.000,00. E canhão pulverizador

7349. • Vende-se terreno no bairro condicionado. R$14.000,00. �el
de bananas, R$ 8.000,00. Te13373-

VOLKSWAGEN 3021/9222-2536.
• Vende-se fábrica de alimentos Santa Luzia. Valor R$ 38.000,00. 3373-0190/ 8855-2072

congelados, entrada R$ 80.000,00 Fone 3371-6069. • Vende-se Pólo Classic 1.8 Mi - ano

1999 - Prata - Completo, Ar- FORD
de entrada e mais parcelas. Aceito • Vende-se terreno em Santa

_ condicionado, direção hidráulica,
como pagamento veículos e Luzia, Rua Carias Frederico air bag, vidro elétrico, trava

• Vende-se Escort Hobby 1.0 ano

imóveis. Atuando no mercado há Ramthum, área com 2.742m2, elétrica, alarme, roda esportiva
95, gasolina. Valor R$ 5.000,00. Tel

"
-

mais de 8 anos, temos mais de escriturado, valor a combinar. aro 14, emplacado, em ótimo
3376-3637/8426-3600.

300 clientes ativos. - Equipe de R$ 190.000,00. Tratar fone: estado e boa procedência. Valor
vendas; - Veículo para entregas; - 3274-8891 com Artur.

apenas R$ 11.900,00. TRATAR:
RENAULT

Marca patenteada e reconhecida'
• Área industrial de 8.000 m2 9985-5872 • Renault Fluence 2.0 Dynamique, • Vende-se motos particulares com

no mercado, (47)9992-0476/
no bairro Vieiras. Próprio manual6 marchas, 2012, preto documento e sucata, valor de R$

(47)9165-0999/(47)9147-9003 p/ empresas e recreativa.
• Vende-se Kombi Standard 1.4 metálico, completo + air bag 900,00 a R$ 3.500,00. Tel 9953-

/ (47)9734-3560 Sílvio. Mi Total Flex 8V Ano: 2011. A + ABS + piloto automático + 2627/8848-9838.Totalmente plano. R$ Gasolina, em perfeito estado.
• Excelente investimento para

. 860.000,00.9103-7772 - CRECI ar condicionado dual zone, • Vende-se Viúva Negra RD 350
Ligar no 3372-0013 ou 9662- R$52.900,00 - tel. 8812-8522 -

área comercial (clínica médica, 23040. 6777. Yamaha, preta, escape esportivo,
odontológica, estética, entre

Roeston Balsanelli. IPVA pago, toda restaurada,
outros). Casa central com 350m2•

• Vende-se terreno com 350 m2,
• Vende-se Parati City, 2004, impecável. Valor R$ 6.500,00, epossui casa de alvenaria com

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
Terreno com 800m2 (20rnx 40m). 160 m2. (Casa dividida em

completa, GNV; R$ 24.000,00, duplo, valor R$20.000,00. Falar com outra ano 92 vermelha por R$
Rua Exp. Antônio Carias Ferreira

5 quitinetes). Rua Francisco
fone (47) 9145-6290. Celso na parte damanhã Te13373- 8.500,00. Somente à vista. Tel

(próx. A Ford Moretti) Valor R$ Hruschka, Bairro Tifa Martins. • Vende-se Parati quadrada ano 94, 8543. 8890-9854 Marcos.

1.500.000,009654-8938/9674- (Rua asfaltada). Valor R$ 1.8 à gasolina, 4 rodas orbitais.
5555.

180.000,00. Interessados tratar: Emplacado (até 2014). R$
• Vende-se loja comercial na (47) 3273-0910, (47) 9676- 12.000,00.9995-6372. CONTRATA-SE CONTRATA..SE
Marechal. Estrutura física 7017 ou (47) 9644-9157. • Vendo ou troco por terreno
completa. R$ 25.000,00. Contato • Vende-se terreno no Amizade, Golf 1.6 Sportline 2008. Carro Corretor de Imóveis,

Contrata-se Servente
Roger 9619-6162 Rua Irma Forster, Loteamento impecável, manual proprietário, enviar curriculum

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na Itacolomi 2, área de 3751112. chave reserva, banco em couro, para administrativo@ de Pedreiro
ruaAfonso Nicoluzi, 1893 (atrás Lindo terreno, rua sem saída, ar digital, completo. Valor s/ santerempreendimentos.
super-Brasão) - Rau. Valor: R$ excelente rua residencial! R$ troca R$32.900,00. C/ troca com.br. Contato: 47 3275-6979
1.100,00 Tratar fone 3273-2119. 165.000,00. Tel: 9131-0680 R$35.900,00.
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Semi Novos
- <Kia Power Imports

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

A vida aconte,ce.-aqqi..
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47)3373 618

Guara Imóveis Plantão:

8411 7669 / 9231 0759

Ref.: 151- Casa geminada -

Amlzade-Guaramlrlm-Muito bem '

localizada, 2 dorm, garagem. R$
135 mil, aceita financiamento ...

Ref.: 152 - Centro -

Guararnlrim. 75m2, 1 suite + 1
darmo Semi mobiliado .

.

R$ l-59 mil.

R.ef.: 149 - Terreno - Bananal do
sul - 459m2 - pronto pa ra
construir, R$ 85 mil.

Ref>: 104 - Apartamento - amizade
-Jaragua do sul - 72m2 ..

lsuit+ldorm, uma vaga de
garagem. ótimo preço R$ 129 mil!

Ref.: 162 - Lindo apartamento no

Amizade- Jaragua 112m2,l suíte + 2

dormi 1 vaga de garagem, 3
sacadas. R$ 195.mil.

Ref.: 161 - 3 Terrenos de esquina -

Vieira - Com localização
privilegiada. 1.216m2•

R$ 650 mil.

Ref>: 157 casa no poço grande
etnGuaramirim,3 dorm,

,

varanda. 110 rn2�
R$99mU

Ref>: 114 apartamento no

centenário- 2 dorrn, uma
garagem, ao lado do 6H da

weg, com elevador.R$160 mil.

Ref.: 108 - Casa no Escolinha
em Guaramtrim - 2. dorm.
aceita financiamento, semi

mobiliada.R$ 179mil .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ZERO
IV ,

CONOIÇOES IMPEROIVEISA UI OORFER.·

I,

R7D2014

TAXA-O%
ENT. R$ 47.490

+ 24X R$1.100

I 1. .

R9K20t4

A PARTIR DE
R$ 39.990 ÀVISTA'
COMPlETíSSIMO

Cruze LT 1.8 Ecotec ano/modelo 2013/2014, (5B69ME opcional R7D), com preço promocional à vista a partir de R$ 72.990,00 ou através de plano de financiamento oom 64,63% lIe eImada (R$ 47.490,00),24 prestações lIIE!I1S3is deR$ 1.099,90 oorntam de,iüÍos
zero.am e CET: 3,40% aa Valor total financiado: R$ 73.887,52. Agile 1.4 LTZ ano/modelo 2013/2014 (5N48XE opcional R9K), com preço promocional à vista a partirde R$ 39.990. Condições válidas para veiadosChevmletO km dispooíveisooses!lJquesdascmtes-
sionártas participantes, não válidas para modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtor rural. Todos os planos mencionados estarão sujeitos a prévia aprovaçãO de crédito. Condições de preço e promoções válidas apenas 110 pefÍod'o de 27111Fl913 !li) en
quanto duraros estoques no Estado de Santa êatarina. Os veirulos Chevrolet estão em oonformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição daArporVeirulosAutomoll/res. Preserle avida.l!'seoOOto de segurança_A imagem dOve�é-ilusllaliva,
não oondizente necessariamente com omodelo anunciado. Mais informações pelo site www.chevrolelcom.br. Consulte oondiçóes na sua concessionária párticipante quanto a preço, taxas de juros e condições de financiamento aqui anul'làados.. SAC: 0800102 4200.
Ouvidaria GMAC: 0800 722 6022.

I �

I

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Çomigo
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Laia diz a Elisa que não merece Fabrício.Valter conta para
Ernest que conseguiu despistar Mundo e que Manfred escon

deu Rosa. Franz comenta com Amélia que se sente culpado
por não ter enxergado as coisas ruins que Ernest é capaz de

fazer. Ele afirma para a ex-mulher que vai reaver a-guarda de

Pérola e que romperá com o pai. Sílvia diz a Pilar que continu

ará procurando o verdadeiro culpado pela morte de Catarina

para provar a inocência de seu pai. Snvia confessa a Viktor que
o filho que ela espera pode ser dele. Rosa procura Valter e diz

que precisa de dinheiro. Laura vê Valter com Volpina e resolve

contar para lolanda onde está Rosa. Mundo chega ao hotel

onde Rosa está hospedada.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Zélia leva Paulinha e Marlon para uma festa. Lili finge des

maiar para ajudarWilliam. Paulinha se aproxima de LC. Júlia e
Flávio combinam de aparecer de surpresa na casa de Rafa. Lili

fica nervosa quando Líder Jorge fala sobre os escolhidos para
o treinamento. O motoboy segue Lili sem que ela perceba. LC
se encontra com Tereza e Paulinha-observa os dois juntos. Ce
lina enfrenta Kléber e o deixa desconcertado. Priscila consola

Marcelo, e Álvaro fica chateado. Marcelo decide ir atrás de Lili.

Edu oferece a carga do caminhão para Kléber com o valor

superfaturado. Rafa mostra para Lili a gravação de Paulinha.

Guto tenta entrar no computador de Líder Jorge. Lili finge ser

namorada de Rafa, e Marcelo fica furioso. William vê Tereza

conversando com Líder Jorge pelo computador.

• AMORÀVIDA· GLOBO· 21H
Paloma discute com César. Félix prepara seu currículo e

fica horrorizado com a conversa de Márcia e Rinaldo. César
não acredita no que Paloma conta sobre Aline, e pai e filha
rompem relações. Lutero pede Bernarda em casamento para
Pilar. Bruno conta para Ordália que se separou de Paloma por
causa de Aline. Lutero comenta com Pilar que duvida do ca-

Além do Horizonte

Fim do mistério! Kléber revela que é a Besta de Tapiré
O pesadelo de Pedrosa mal começou! Edu Dente de Ouro

(Daniel Ribeiro) colocou na conta do comparsa o roubo da

carga. Kléber (Marcello Novaes) não gostou nada de saber

que foi passado para trás. O mandachuva de Tapiré marca

um encontro com a dupla de bandidos e rende Pedrosa. Klé-

ráter de Jacques. Michel e Patrícia mandam uma garrafa de
.

champanhe para Guto e Silvia, que retribuem com outro pre
sente para eles. Félix vai a uma agência de empregos. Aline

(

compra medicamentos e diz a Mariah que dará início à sua
vingança .

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
No dia seguinte, na mansão da família Almeida Campos,

Carmen vai ao quarto de Gabi para lhe dar os remédios. A vilã,
como de costume, coloca uma alta dosagem de calmante no

suco da moça. Valentina tentar entrar no lugar e percebe que
a porta está trancada. A governanta pede para Carmen abrir a

porta, mas ela se recusa. Maria Cecília faz uma planilha para

que ela e a mãe se planejem a gastar o essencial por mês.

Eduarda se desespera com os cortes de sua mordomia. Maria

Cecília avisa a mãe que terá que mandar Shirley embora. A

socialite pede a filha que não demita a emprega, pois ela se

tornou sua companhia. No orfanato, Mili faz sua lição de casa

e Mosca pede ajuda para a amiga. Vivi observa os dois e se

incomoda. Carmen e Duda chegam ao local. O garoto chega
perto de Mili e questiona Mosca o que ela faz do lado da garo
ta e não perto de Vivi.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Donana diz para Michele que sabe que ele matou o cunha

do. Michele nega, até que Donana diz saber sobre o corpo. Ela
diz que vai botá-lo na cadeia. Michele fica apreensivo. Picasso
tortura Ramiro para que ele diga ter participado de emboscada
para traficante. Gui volta com a avó para casa e encontra Laura

muito preocupada. Laura coloca a mãe para fora de casa e diz

para Gui que não o quer perto dela. Donana deixa claro que vai

entregar Michele para polícia se ele não a aceitar de volta. Ela

diz que ele não deve largar o jogo do bicho. Michele, muito irri

tado, não aceita chantagem e vai embora. Picasso tortura Ra
miro para que ele assine depoimento de confissão. Michele vai
até a delegacia à procura de Picasso. Ele manda policial achar
documentos sobre o assassinato do cunhado. Stella conversa

com Otávio e o convence de que ele é mesmo filho de Michele.

Patrícia usa vestido do primeiro encontro com Carlão, tentando
uma maneira para que ele se lembre dela.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Luciana posta foto
com ataduras

Quem vê a imagem do rosto de Luciana
Gimenez no Instagram se assusta. A princí
pio, dá parápensar em acidente ou uma cirur

gia plástica. Mas, que nada, a apresentadora
compartilhou com seus Ias um dos sacrifícios

que faz com seus tratamentos de beleza. A

apresentadora apareceu com o rosto inteiro.

enfaixado;mas com um sorriso. "Rir para não

chorar", escreveu Luciana, que fez um "trata
mento de rotina" com a doutora Lorice Issa.

FernandaMontenegro
ganha Emmy de
MelliorAtriz

O Emmy Internacional é considerado o

Oscar da televisão mundial. Nada mais justo
que um nome do quilate de Fernanda Mon

tenegro fature premiação tão importante. Na
segunda-feira (25), a atriz recebeu o Emmy de
MelhorAtriz por sua atuação em Doce deMãe.
Na série, exibida pela Globo, Fernanda inter
preta Dona Picucha. Lado a Lado desbancou
Avenida Brasil e venceu na categoria Melhor
Telenovela.Acerimônia de premiação aconte
ceu em NovaYork, nos Estados Unidos.

ber manda Edu embora. Mas o pesadelo do bandido está só

começando. Quando ele acorda, está preso em uma gaiola
e com a marca da Besta no rosto! Pedrosa aproveita que a

gaiola está no chão e foge desesperado pela selva. De repente,
uma voz surge. É Kléber.

20/3 a 19/4 - Fogo
Você terá bom humor e otimis

mo de sobra para investir em seus

projetos. Além disso, vai encarar o
trabalho commais vontade, mesmo
as tarefas que não gosta muito de

fazer. Fique atento às boas oportuni
dades quevão surgir.Mostre o quan
to ama o par. Cor: vermelho.

. 20/4 a 20/5 - Terra

Além de estar mais encantador
do que o normal, você vai contagiar
OS colegas com seu bom humor. A

sorte estará ao seu lado! Depois do
almoço, não deixe uma boa oportu
nidade passar, em branco. À noite,
coloque os desejos do seu par em

primeiro lugar. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Seu otimismo vai ajudar você a

trabalhar melhor em equipe. Não

faltará energia e disposição para dar
conta das suas tarefas.Alguém da fa
mília pode dar apoio, se precisar de
consellios. Vai arrasar na conquista!
Se tem alguém, faça. um programa
divertido com o par. Cor: branco.

21/6 a 21/7 - Agua
Terá facilidade para fazer planos

a longo prazo. Aproveite para falar
sobre as suas ideias, principalmente
à tarde. Boas oportunidades podem
surgir. CuÍtir seu par em casa pode
ser omelhor programa.Mas contro
le o ciúme. Paquera protegida. Cor:
marrom.

22/7 a 22/8 - Fogo
Preste atenção para não perder

uma boa oportunidade de aumen
tar seus ganhos. Estarámais comu
nicativa e vai se entender bem com

quem ama. Se está só, saia para se

divertir, pois pode se interessarpor
alguém que acabou de conhecer.
Cor: azul.

:. Virgem '

,,\ 23/8 a 22/9 - Thrra
" Bom dia para fazer planos mais

ambiciosos. Confie em seu taco! À
tarde, terá facilidade para tomar

decisões e terminará as tarefas ra

pidamente. A necessidade de segu
rança, inclusive material, vai falar
mais alto. No romance, diga não ao
ciúme. Cor: cinza.

.. O insucesso!apenasmais lf_ma
oportitritdade para. rE{cO:'1tJ�çar tle nOlJO cQm

mais inteligência. Henry F�rd

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Ouça seu sexto sentido e vai evi

tarproblemas. Terá energia de sobra
para colocar as coisas em dia, mas
trabalhe a sós. A Lua entra em seu

signo e aumenta seu charme. Apro
veite para se aproximar de quem

deseja conquistar. A dois, harmonia
e romance não faltam. Cor: rosa.

Da Escorpião
a8 23/1Oa21/11-Agua

Mostre que sabe traballiar em
equipe, assim, será mais fácil dar
conta das suas tarefas. Vá atrás dos
seus sonhos e não desista do que re

almente deseja. À tarde, vai sermais
fácil dar conta do queprecisa fazer.À
noite, porém, a vontade de se isolar

pode crescer. Cor: vermellio.

as decisões certas para chegar aonde
deseja na sua carreira. Terá energia
para terminar as atividades mais ra

pidamente. Ànoite, sair com os ami

gos vai animar o romance. Se está SÓ,
pode se interessarpor alguém que já
conhece. Cor: laranja.

Capricórnio
, 22/12a20/1-Thrra

Faça planos mais ambiciosos:
você pode se dar bem. Bom dia para
tomar decisões. Não espere que al

guém diga o que você deve fazer: dê
o primeiro Passo! Dê atenção a quem
ama. Na paquera, pode se interessar.
poralguém comumaboa posição so
cial: invista! Cor: marrom.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Ânimo não vai faltar para cui
dar das suas tarefas, mas não baixe
a guarda com quem não conhece
direito. Conseguirá dar conta das ta:
refas que estão pendentes. Coloque
um pouco de aventura no romance.

Pode se interessar por alguém que
mora longe. Cor: branco.

'�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Bom dia para mostrar suas

ideias aos colegas. Saberá trabalhar
em equipe: contagie os outros com

a sua disposição. O desejo fala mais
alto e garantemomentos quentes na
intimidade. Na paquera, seumagne
tismo aumenta, mas cuidado com

quem se envolve. Cor: bege.
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o patrono ,d� escola
completa 88 anos
GENTE Responsável por construir a unidade que leva seu nome,
Holando Marcellino Gonçalves é exemplo de dedicação à educação

Carolina Veiga

Há cinco décadas exis-
. tia no início do Morro
do Boa VIsta, em Jaraguá
do Sul, uma escolinha de
madeira construídá 'sobre
palafitas, recostada em um

barranco, cujo nome era

Irmã Marieta. Por debaixo'
da estrutura, um ribeirão
de água atraia a atenção dos
alunos. A sala de aula, cos
tumeiramente, estava vazia.

Certo dia, um inspetor
escolar apareceu. Ele era

responsável por conferir
a evolução do aprendiza
do das crianças da escola
primária, através da apli
cação de uma prova. Mas,
neste dia de sol quente, na
sala de aula tinha cadeiras
e carteiras vazias e uma

'professora sem alunos
para lecionar. Eles brin
cavam e se refrescavam na

água corrente. Tal inspe-

tor comemorou ontem, 88
anos. Está com a saúde de
bilitada, mas lembra o que
aconteceu naquele dia e as

consequências dele.
"Eu cheguei e vi lima

sala de aula sem crianças.
Perguntei para a professo
ra: cadê os alunos? Assim

que soube onde estavam

mandei chamá-los para
realizar a prova. Vieram,
todos molhados. Todos

reprovaram", recorda.

Assim�asceu um centro de educação...
Daquele episódio em

diante, Holando Marcelli
no Gonçalves passou a ali
mentar uma ideia fixa: tirar
a escola domorro, "Queria
ver aquelas crianças secas",
afirma. Ele realizou uma

reunião com os moradores
da localidade de Nova Espe
rança (Ilha da Figueira).

A conversa culminaria
com a construção de duas
salas de aula, gabinete, secre
tária e depósito de alvenaria.

Gonçalves foi um dos respon
sáveis pela obra, ao lado dos

companheiros de comissão
e moradores, SiefriedKrent
zfeld, Rudolfo Kreis, Miguel

Petry. Além da alvenaria, a
fabricação dos móveis tam
bém foi feito por Gonçal
ves, que atuara como mar
ceneiro na- adolescência e,

possuía maquinário espe
cífico para o trabalho.

Após a entrega da unida
de escolar, restava ainda uma
dúvida. Gonçalves acreditava
que o nome da escola deve
ria ser trocado, assim como

fora seu endereço. ''Fizemos
uma reunião com 100 pais:
Eu queria colocar o nome de
um ex-prefeito", contou. Para
escolher o nome da futura
escola, foi feita uma votação.
As opções eram os dos ex-

prefeitos.Waldemar Grubba
e LeopoldoAugusto Gerent, e
do padre Jacob. "Para minha
smpresa, .

todos escreveram

no papelzinho o meu nome e

eu acabei escolhido", recorda.
Nascia o Grupo Escolar Ho
lando Marcellino Gonçalves,

.

hoje escola de educaçãobási
ca, com 50 anos dehistória.

Após a inauguração, a es

cola cresceu e se tomou refe
rência em educação de quali
dade. Na década de 1970 ela
foi pioneira em implantar
um curso profissionalizante
e em dar aos adultos a opor
tunidade de concluir os es

tudos. Em 1975, Gonçalves

Holando Marcellino
Gonçalves foi o inspetor
escolar que, após aque
le episódio, advertiu os

alunos e a professora. A
reprimenda surtiu efeito.
No ano seguinte, todas as

crianças foram aprovadas.
O relato acima não

marcou apenas alunos e

professora, mas também, o
inspetor. É nisso que Gon

çalves recorda sua trajetória
de vida em Jaraguá do Sul.
História que se confunde
coma da educação pública e

.

o desenvolvimento do bair
ro TIhada Figueira.

FAMíLIA
Durante as

comemorações
de aniversário,
seu Holando

(sentado) foi
homenageado
pelos filhos,
irmãos e netos.

"
Para minha eurpresa,
todos escreveram

no papelzinho o meu

nome e eu acabei

sendo escolhido.

Holanda Marce�lino
Gonçalves

começou a ministrar aulas
de Técnica Industrial apro
veitando o conhecimento
adquirido em curso reali
zado em Florianópolis. Os
alunos passaram a apren
der, também, uma profis
são. "Eu não queria deixar
as crianças desocupadas,
ociosas", afirmou.

O supletivo surgiu em

1978. Os alunos vinham de
váriospontos da cidade atra
ídos pela oportunidade de
voltar a estudar. Os filhos de
Gonçalves, ao lado da esposa
Felomena, passavam horas

preparando os lanches que
seriamvendidos na cantina.
I:II::J) : :1101:11.:: it·U.I]

-,- ESTADO DE SANTA CATARINA
:...� MUNIClplO DE JARAGUÁ DO SUL

.MIIMlUADOsa

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 123/20.13.
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas. visando
ao Registro de preços para aquisição de TINTAS, SOLVENTE, VERNIZ E

MICROESFERAS, para sinalização viária e manutenções diversas ao longo de

12(doze) meses, em conformidade com as descrições e quantidades estimadas
constantes no ANEXO I. Especificações técnicas no ANEXO IX e Minuta da Ata
de Registro de Preços no ANEXO III deste edital. REGIMENTO: Lei Federal
8.666 de 21/0.6/93, Lei FederaI10..520./20.0.2. de 17 de julho de 20.0.2 e DECRETO
6.737/20.0.9 de 0.9 de julho de 20.0.9. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 0.8:30. horas do dia 10. de dezembro de 2013. no

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. sita na Rua

Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 0.8:45 hs do dia 10. de
dezembro de 20.13, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARA AOUISIÇÃO: R$ 741.0.82,15 (setecentos e quarenta
e um mil oitenta e dois reais e quinze centavos). INFORMAÇÕES: A integra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC). 0.7 de novembro de 20.13.
SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 124/20.13.
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços à contratação de serviços de caminhão caçamba tipo
basculante, caminhão tanque, caminhão prancha, escavadeira hidráulica. trator
de esteira e retroescavadeira, em perfeito estado de conservação, manutenção
e funcionamento, com motorista/operador e combustivel, destinados para
prestação de serviços junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e

Secretaria do Desenvolvimento Rural e Agricultura ao longo de 12(doze) meses,
conforme especificações, quantidades e valores estimados no ANEXO I e

ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços oeste �dital. -REGIME,NTO:
Lei Federal 8.666 de 21/0.6/93, Lei FederaI10..520./20.0.2. de 17 de julho de 20.0.2,
DECRETO 6.737/20.0.9 de 0.9 de julho de 20.0.9, Leis MUAicipais na 6.293/20.11,
6.292/20.11 e Decretos Municipais na 8.371/20.11, 8.441/20.12 e suas alterações.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:15

horas do dia 10. de dezembro de 20.13, no Setor de Protocolo .da Prefeitura

Municipal de Jaraquá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111. bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputá de preços e abertura
dos envelopes serão as 13:30. horas do mesmo dia, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAOUISIÇÃQ: R$
5.287.50.0.,0.0. (cinco milhões duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 0.8 de novembro de 20.13.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

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

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e

Corupá.
OFICIALA: ISA MARTAMOHR ZIEMANN

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul(SC). no uso de suas atribuições legais.
na forma preconizada pelo §4°. do artigo 26. da Lei nO 9.514/97.
através do presente edital promove a intimação do Sr. MARCELO
CARLOS DA SILVA WESTPHAL. brasileiro, auxiliar de encarregado.
CI n° 7.026.173-1- SESPIPR. CPF n° 003.994.739-47. e sua esposa
'Sra. LUCIANE VIEIRAWESTPHAL. brasileira. assistente de analista
de métodos. CI n° 3.311.461-7 - SESP/SC. CPF n° 031.165.209-33.
casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens. na vigência
da Lei Federal n° 6.515/77. com endereço na Rua120-Guilherme
Cristiano Wackerhagen. n° 641. Apartamento n° 202-B. no 1 °

pavimento do Edifício Vila Nova, Bairro Vila Nova. neste município
de Jaraguá do Sul (SC), para fins de cumprimento das obrigações
contratuais vencidas. decorrentes do financiamento imobiliário n°

071243230000174, firmado em 22/07/2008, garantido por alienação
fiduciária, perante ao Banco Santander (Brasil) SA, CNPJ n°

90.400.888/0001-42, registrado neste Cartório Imobiliário sob o n°

R.9-26.232, ficha 02l02v, Livro n° 2, na matrícula imobiliária na 26.232,
referente ao imóvel situado no mesmo endereço acima declinado.
E como o fiducianteretronominado esteja em lugar incerto ou não

sabido, não tendo sido, pois, possível intimá-los pessoalmente, o faz
a Oficiala signatária, através do presente Edital, para que o fiduciante

compareça a este Oficio de Registro de Imóveis, situado na Rua
\
Barãodo Rio Branco. n° 414, Centro, nesta cidade de Jaraguá do Sul

(SC). onde deverá purgar a mora do débito em atraso, acrescidos
dos encargos contratuais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação desteEdital, cientificado, ainda,
de que o não-cumprimento da obrigação no prazo aqui estipulado,
garantirá o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor
do credor fiduciário - Banco Santander (Brasil) S.A. - nos termos do

artigo 26, § 7", da Lei n° 9.514/97.
JARAGUA DO SUL (Se), aos 19 de Novembro de 2013.
AOFICIALA
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Rotatória c�rneça
a VIrar realidade
BR-280 Obras

para melhorar a

mobilidade aos

bairros Nereu

Ramos e Ribeirão

Cavalo iniciam hoje

Celso Machado

A construtora Sociedade
1"l.M:afrense Engenharia
Ltda., de Curitiba, descarre
gou ontem de manhã uma

máquina do tipo pá carrega
deira, o primeiro dos vários

equipamentos que serão
usados na construção da ro
tatória em frente ao Condo
mínio Dante Minel, às mar
gens da BR-280, no Bairro
Ribeirão Cavalo. Ontem,
funcionários da Sociedade
Técnica de Estudos e Proje
tos Ltda (Sotepa), de Floria
nópolis, fizeram as últimas

medições do local. Segundo
Altamiro Pauluk, responsá
vel pela empresa vencedora
da licitação pública, haverá
momentos de interdição to
tal da pista, porém, sem se

poder prever em qual etapa
do trabalho. A rotatória c0-

pia modelos existentes de
acessos já construídos na r0-
dovia, com canteiro central.
A obra, localizada 1)0

quilômetro 74, que deve co-

Educação
Jovens apresentam projetos

Aliar a criatividade,
aplicabilidade e responsa
bilidade social em um pro
jeto foi o desafio lançado
para os alunos do Serviço
Nacional de Aprendiza
gem Comercial (Senac).
Em Jaraguá do Sul, dois
projetos foram selecio
nados para concorrer na

etapa regional do Prêmio
Talento Profissional Se

nac, que acontece hoje em

Joinville.

Simplicidade e percep
ção marcam o trabalho de
Camila de Lima, 17 anos.

Apesar de cursar técnico em
administração, ela se aven

turouemum campo novo na

expectativa de oferecer be
neficios aos alunos da Asso

ciação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae). Du
rante um mês, Camila criou
um cenário e personagens
para um jogo de computa-

significativo na região. Na dor, chamado Click Radical.

área do antigo autódromo, "E� que� fazer o jog?,
outros 300 apartamentos' � nao sabia� que _pu
serão construídos além de blico.NaApaeVI a neeessida

creche, posto de saúde, um de de um programa�ples,
Centro de Referência de que desse autonomia aos

Assistência Social (CRAS) e alunos com dificuldàde mo

um ginásio de esportes. tora", comentou a jovem. O
Por causa dessa proje- game consiste em um su

ção, em frente à nova. ro- per-herói que precisa ficar

tatória deve ser construído alinhado na tela e desviar de

um acesso paralelo à 280 alguns obstáculos. Para jo

para o novo condomínio gar, basta clicar com omou

habitacional, aproveitan- se, usando braço ou pernas,
do os 30 metros' da faixa e guiar o personagem.
de domínio do Dnit e uma
área já doada pelos pro
prietários ao governo.

EDUARDO MONTECINj2

ACESSO As últimas medições no local onde será a obra foram realizadas ontem

meçar hoje, é prometida há
cerca de oito anos, lembra
o presidente da Associação
dosMoradores, Danilo José
Possamai. Era para sair
bem antes

.
da construção

dos 288 apartamentos do
condomínio entregue em

2011. A demora já causou

protestos de moradores da

região que chegaram a fe
char a estrada. É a quinta
rotatória nos 17 quilôme
tros entre Jaraguá do SUl
(postoMarcola) e Corupá, e
fazparte deumpacotede in
vestimentos anunciado pelo,
Departamento Nacional de

Infraestrutura e Transporte
(Dnit) na revitalização deste
trecho da rodovia não inclu
ído no projeto de duplica
ção da BR-280 a partir de
São Francisco do Sul.

Além do tráfego .inten
so de carros, caminhões e

ônibus que seguem para
o litoral ou planalto onde
os motoristas costumam

circular em alta velocida

de, a novidade vai ajudar
no acesso ao bairro Ribei
rão Cavalo, que tem cer

ca de oito mil moradores.
E a tendência é que haja
um aumento populacional

Duplicação entre Jaraguá e Guaramirim

Definida construtora da obra do trecho urbano
O consórcio formado

pelas construtoras Infrasul,
Coneville e Setor Sul, de

Joinville, foi o que apresen
tou o menor custo para a

execução das obras de dupli
cação do trecho urbano da

BR-280, entre Guaramirim
e Jaraguá do Sul. O valor
oferecido na licitação, rea

lizada ontem à tarde na Se
cretaria de Infraestrutura do
Estado, em Florianópolis, foi
de R$ 85,8 milhões. O orça
mento original previsto era

deR$ 89milhões.
Porém, a homologação

da construtora vencedora
vai depender ainda da aná
lise das documentações téc
nicas exigidas. Esse parecer
deverá ser confirmado até
sexta-feira. Depois disso,
o resultado será divulgado
no Diário Oficial do Estado.
Mesmo assim, as empresas

.

que perderam a licitação
têm prazo de cinco dias para
contestar o resultado. Além
da Infrasul, participaram
da concorrência as empre
sas JRG Triunfo (R$ 87,2
mihões), Cetenco (R$ 87,9
milhões) ea SruCaummeMe

(R$ 88,1milhões).
A expectativa é que, caso

não haja nenhum pedido de
recurso, a ordem de serviço
para a execução das melho
rias seja homologada até a

metade de dezembro pelo go
vernadordo Estado, Raimun
do Colombo.

"Esta éuma reivindicação
muito antiga da comunida
de da região, afinal, estamos
falando do maior gargalo de
mobilidade urbana da nos

sa região e não mediremos
esforços para ver esta obra

p�nta;;, cÓii:ientou'ó deputa-

do, Carlos Chiodini.
Essa duplicação não está

relacionada com a obra de

ampliação da BR-280, no

trecho entre São Francisco do
Sul a Jaraguá. O edital aberto
ontem é referente à obra do

projeto executivo, custeado

pela Associação dos Municí

pios do Vale do ltapocu, em
2011, quando foi acertada
também a estadualização des
se trecho de 8,6 quilômetros,
que abrange o ponto entre

o acesso à Rodovia do Arroz

(S�-108) até a ponte do Por
taI, em Jaraguá.

Segundo a coordenado
ra de projetos e pedagoga,
Lucíane Maria Jungton,
a proposta teve bastante

aceitação entre os alunos
da associação. "Eles criam
uma autonomia porque
conseguem operar sozi
nhos. Agora queremos le
var o jogo para outras se

des", comentou.
Outro projeto que irá

representar o município é
o decompositor orgânico
construído pelos alunos de

aprendizagem em vendas,
Maira Aparecida de Olivei

ra, 15 anos, e DiegoMarcan
te, 16 anos.A dupla voltou o
pensamento para o meio

ambiente, e decidiumostrar
na prática como é possível
reaproveitar o lixo orgânico.

"Pensamos mesmo na

natureza, em como coisas

pequenas podem ajudar.
Apresentar o trabalho

ajudou muito na hora de

interagir, algo que é im

portante para a área de

vendas", disse Diego.

"
Apresentar o trabalho'
ajudou muito na hora

de interagir, algo que
é importante para a

área de vendas.

Dia., Mareante.,
esbtdcmte do SEmaç

EDUARDO MONTECINO

NOVIDADE Maira e Diego mostram o decompositor
orgânico, desenvolvido para reaproveitar o lixo doméstico
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LÚCIOSASSI

"

MINIATURAS Caminhões de acrílico e papel recebem contribuições da comunidade

Bombeiros têm
um chamado
de

•A.

emergenCla
DOAÇÕES Campanha pretende arrecadar recursos para
melhorar o Centro de Treinamento na subsede do João Pessoa

Débora Remor

I
li
I"

Caminhões de combate
a incêndio, feitos em

acrílico, serão espalhados
por empresas, comércio e

escolas a partir da próxima
segunda-feira, dia 2. Em '

forma de cofrinho, as mi
ni-viaturas dos bombeiros
vão receber doações para
a campanha "Responda a

este chamado".
O objetivo é arrecadar

pelo menos R$ 120 mil,
destinados a pavimentar
os 150 metros da pista dê
treinamento de resgate vei
cular na subsede do Bairro
João Pessoa, onde funcio
na o centro de treinamen-
to. Na semana passada a

corporação inaugurou a

Casa da Fumaça, construí-

Assalto

Dupla rouba
cargadeKombi

ThnDinal

Homem usa

faca contraPM

ÉNatal
Casal furta
brinquedos

O motorista de uma Um homem- de 30 Um casal foi flagrado
Kombi foi assaltado na ma- anos, que dormia em um furtando brinquedos e en

nhã de ontem, no Centro banco do terminal urba- feites de Natal de um su

de Jaraguá do Sulpor dois no, foi detido por ameaça permercado na manhã de
homens. Um dos envolvi- e desobediência na ma- ontem, em Jaraguá do Sul.
dos abordou a vítima em drugada de ontem, em Ja- O homem, de 54 anos, e a

um posto de combustíveis, raguá do Sul. Passageiros esposa, de 49, tentavam

por volta das 7h, na Rua de ônibus ligaram para a sair do estabelecimento
Epitácio Pessoa, e arma- PM pedindo ajuda depois sem pagar pelos produtos,
do de revólver anunciou o que viram o suspeito com que somavam R$ 120. Eles
assalto. A vítima foi obrí- uma faca de 15 cm de lâ- foram detidos e encami

gada a dirigir até o Bairro mina. Ao ser abordado, o nhados à Delegacia, onde
Bananal do Sul, em Gua- homem começou a amea- prestaram depoimento.
ramirim, onde a carga de çar os policiais com a faca Como os dois não tinham
978 pacotes de cigarros, e precisou ser imobiliza- outras passagens crimi
avaliada em R$ 40 mil, foi

,
do, primeiro com choque nais, vão responder ao in

transferida para uma Fiori- elétrico e depois com téc- quérito em liberdade.
no pelos dois assaltantes. O - nicas de contenção. Na
motorista foi amarrado ao Delegacia o acusado pres
volante e deixado no local. tou depoimento, se acal-
A dupla consegúiu fugir. mou e foi liberado.

Thntativa de homicídio
Colisão acaba em condenação

Tráfico
Casal é preso

""

com cocama
Acusados de tráfico de

drogas, um homem, de 30
a vítima. Muller dirigia uma anos, e uma mulher, 21,
Currie e colidiu intencional- foram levados ao Presídio

Vanderley Muller foi
condenado a oito anos em

regime fechado por tentati
va de homicídio da ex-mu

-lher, Silvia Reif Muller, em
setembro de 2007. A deci
são do Tribunal do Júri de

Jaraguá do Sul, na tarde de

ontem, é de que houve a in

tenção dematar, pormotivo
fútil e sem chance de defesa

mente contra Silvia, que se

guia de moto pela RuaWal
ter Marquardt, na Barra do
Rio Cerro. A vítima sofreu
ferimentos graves, mas se

recuperou. O réu vai recor
rer da decisão em liberdade,
já que respondeu a todo o

processo livre.

Um novo convênio en- processos, juízes e promo
da com seis containers para ção da população, como a tre a Ordem dos Advoga- tores também estão ansio

prática de combate a incên- Parada Solidária e o Cami- dos do Brasil (OAB-SC) e sos por isso", salientou.
dio em locais fechados. nhão de Doações, para que o governo do Estado deve A Defensoria Pública de

Além dos 30 mini-ca- crianças conheçám a estru- retomar o projeto de De- SantaCatarina foi criada no
minhões em acrílico, ou- tura. Outdoors e chamadas fensoria Dativa em Santa início deste ano e até agora
tras dez mil unidades de pela rádio também vão Catarina. A assinatura do 75 defensores já foram no

paper toy - modelo em 3D alertar sobre a campanha acordo foi marcada para meados. Como o órgão do
feito em papel para cortar de doações. Desenvolve- o dia 2 de dezembro, em Estado ainda não consegue
e montar - serão distribu- ram as peças publicitárias Florianópolis, quando atender toda a população
ídos para crianças durante. e forneceram o material será apresentada também catarinense, o acordo para
as visitas a sede dos Bom- as empresas parceiras Fis- a proposta de pagamento manter a Defensoria Dati

beiras e em escolas. "A call consultoria tributária, integral das dívidas do Es- va é necessário como forma

campanha de doações pre- agência VC4, Acrílicos San-
-

tado com os advogados da- de garantir o direito a assis-

tende chamar a atenção ta Clara e gráficaABM. tivos, que já soma R$ 100 tênciajurídica. EmJaraguá
.do público infantil, que já milhões. do Sul, a Defensoria Públi-

Quem tiver interesse d 'd' dimtem grande simpatia pelos - Segun o o presi ente ca começou o aten ento
em participar da �

bombeiros e se sensibiliza da reaional de Jaraguá do ha cerca de um mês comcampanha, receber O'

quando falamos em ajudar um dos caminhões de Sul da OAB/SC, Romeo um único advogado. Pelo
ao próximo", comentou o acrílico, 01:1 contribuir Piazera Junior, a primeira sistema de Defensoria Da-

presidente da corporação, de outra forma deve parcela do pagamento deve tiva, cerca de 60 profissio-
Ermes Nissen. entrar em contato sair já em dezembro. "Os nais atuavam nos casos da

com os Bombeiros
Nos próXÍIÍ10s dias, os Voluntários, através advogados têm interesse comarca, principalmente R- P' J'

• C' •

al d
omeo razera umor,

Bombeiros devem fazer do telefone 2106-1000. em retomar esta parceira e, na esrera cnmm e a vara OAB/SC - Jaraguá
ações para chamar a aten-

,
..__IiIII\iII'i, para o bomandanl�Hi<h!a��lllld!tlf�ále\IDiIIDfãtl�ja jll!!II!I!!i!!! 'II!!!!!!lil!!J!t'!!!t

Assistência Jurídica

Defensoria Dativa será
retomada em dezembro

Regional. O casal estava
em �ma moto quando foi
abordado e revistado pela
Polícia Militar, por volta
das 22h30 de segunda-feí
ra, no Centro de Jaraguá.
Seis buchas de cocaína e

R$ 300 em dinheiro fo
ram apreendidos.

"
Advogados, juízes
e promotores estão
ansiosos pelo retorno

do serviço.
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Lucas Pavin

Depois de não conse

guir chegar à final do .

returno do Campeonato
'Catarinense da Divisão

de Acesso e não ter mais

chances de subir, o Sport
Club Jaraguá já começou
a planejar a temporada
2014. A tendência é de
muitas mudanças no clu-

. be. Isto porque, segundo
o presidente do Leão do

Vale, Valdemir da Silva,
este foio ano em que a di
retoria mais investiu em

contratações e comissão
técnica e, ao mesmo tem':

po, a que o time menos

rendeu pelo investimento
realizado.

Com isto, o Jaraguá irá
passar por uma reformu

lação, mantendo o mesmo

objetivo de subir para a

Divisão Especial, mas com

um elenco totalmente ré
novado. Atletas contrata

dos em 2013 e que não são

formados da base do clube
como Darci, Neto, Ricar

do, Piter, entre outros, já
se desligarana e procuram

novos times para defender
na próxima temporada.
Inclusive, o zagueiro Neto
já acertou sua transferên
tia para: e Juventus, onde
disputará a elite do fute
bol catarinense. O projeto
para 2014 é repetir o que
foi feito ena 2012, apostan
do basicamente nos seus

garotos e ena trazer jovens
jogadores por empréstinno
do Avaí, Joinville, e outras
agremiações, justamente
para redução de custos.

Além disto, Da Silva man

tém o mesmo pensamento
devenderum dos seus atle
tas para um grande clube,
podendo engordar o caixa.
O lateral-esquerdo Jefinho
e os meias Geleia e Nando, .

estiveram nas últimas duas
semanas fazendo testes no

JEC, porém, não foram
aprovados e acabaram sen

do devolvidos ao Jaraguá.
Em relação à comissão

técnica também serão fei
tas mudanças. O técnico
Mozart pediu demissão

logo após o fina do último

jogo da equipe na compe

tição, pois pretende voltar

a morar na Europa e trei

nar clubes pelo velho con

tinente, querendo alavan
car sua carreira. Assim, o
Leão do Vale novamente

irá apostar no atual coor
denador técnico, Rafael

Rocha, como comandante
do time profissional. "Ti
vemos uma reunião cana

o diretor executivo da As

sociação Catarinense de

Clubes, Joffran, e ele nos

orientou para continuar
cana o projeto que tínha
mos antes, de trabalhar
com o treinador que tam
bém foi formado no clube.
Então a partir do momen
to que ativarmos o elenco

profissional de novo, o

Rafael vai assumir o co

mando técnico", afirmou
o mandatário.

"
o Rafael (Rocha) vai
assumir o comando

técnico do Sport Club
Jaraguá.
Valdemir da Silva;
presidente
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Ouro no atletismo
, '

e prata no futsal
,

I;

NA QUADRA Equipe de Jaraguá do Sul vence Pinhalzinho, mas fica em segundoI

,.

Lucas Pavin

I
1'\

A pontado desde o início
r\como uma das modali
dades commaior esperança
de medalhas para Jaraguá
do Sul nos Jogos Abertos
de Santa Catarina (Jasc), o
futsal masculino entrou em

quadra ontem para enfren
tar Pinhalzinho pela última
rodada da competição. Com
umavitóriapor 1 a o e O em

pate entre Joinville e Floria

nópolis em 1 a 1, a 'equipe
comandada pelo técnico

Sergio Lacerda terminou
como segundo colocado na

classificação geral e con

quistou a medalha de prata
para a cidade.

Com o resultado, a

ADJ somou dez pontos na

'tabela com' três vitórias,
um empate e uma derro

ta, ficando atrás apenas do
campeão e rival Joinvil
le que ficou com onze. O
bronze foi para Florianó

polis, Apesar de não con

seguiro heptacaTIapeonato
do JASC, o treinador valo
rizou, o vice-campeonato.
"O mais importante claro

que era ser campeão, mas
sabíamos das limitações
do nosso grupo, princi
palmente a nível de troca

e parte física desgastante.
Então o desempenho foi

satisfatório e tivemos um

bom rendimento, o que nos
leva a acreditar que na fase
final do Estadual. entrare
mos forte", disse Lacerda.

Um dos destaques da

delegação jaraguaense, a

atleta Simone Ferraz que
já havia levado o ouro nos

1500m na segunda-feira
(25) no' atletismo, conquis
tou mais uma medalha A'

dourada ontem, mas nos

3000m com obstáculos.
"É uma prova muito difí
cil e pesada, onde temos

que acertar tudo. Gostei do
meu tempo. Tentei bater
o recorde, mas não deu e

vou buscar no ano que vem.
novamente. Fico feliz pelo
bicampeonato na prova",
afirmou Simone.

Ainda ontem, o tiro na

categoria carabina apoia
da, 'não foi 'bem e ficou em

sexto lugar no geral, em um

total de nove municípios
participantes. O ouro ficou
com Guabiruba, prata para
Brusque e bronze com Blu
menau. Esta é a 53a edição
dos Jogos que estão sendo
realizados na cidade de
Blumenau e seguem até o

próximo sábado (30). Ao,
todo, 81 cidades participam
da competição, representa
das por aproximadamente
1,6mil atletas.

Schroeder

Competições em andamento
Os esportes na cida- P&MConfecções venceu o

de de Schroeder seguem a Mercado Kadú por 1 a o e

todo vapor e neste fim de se garantiu. Na sequência, o
semana três competições , Unidos derrotou os Amigos
tiveram sequência e agora, da Vila por 4 a 2 e também

chegam nas suas retas de- faz a final, que está pro
cisivas. O 10 Campeonato gramada para este sábado

Municipal de Futebol Suíço (30), às 16h. Já o 40 Campe
teve suas semifinais. Pri- onato Municipal de Futsal

meiro, a HD Construtora/ Supermáster seguiu com

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PÓDIO Simone Ferraz conquistou duas medalhas de
ouro nos Jogos Ábertos: 1500m e 3000m com obstáculos

QUADRO DE MEDALHAS
Coi. Cidade i Ouro Prata Bronze

2° ltajaí
-

15

� AorianópoJis . 10

se Ja,.gaá doSul 5

13
1.1

5

11

9

5

sua última rodada da fase Municipal de Bocha para
classificatória e tem suas se- Casais. Com os resultados,
mifinais programadas para a equipe Jarlen Modas está
esta sextà-feira (29) entre na liderança com nove vi

Tupy e Papelaria Miglas, tórias após doze jogos. A
às 19h30, além de União última rodada do torneio '

versus Segundas Feras, às ocorre neste sábado (30),
20h30. Por fim, no sábado com seis jogos que serão re
e domingo houve mais uma alizados na Cancha do Bar

rodada do "jJ Campeonato ...do.Dino .7, aJ;"a�inbQ., ... , ....

Futebol americano

Breakers se preparam
para a semifinal do torneio

O Jaraguá Breakers

segue se prepárando for
te para a' partida deste
sábado (30), diante do
Vasco da Gama Patrio
tas. O confronto é válido

pela semifinal do Torneio

Touchdown, um Campe
onato Brasileiro de Fute

bol Americano, e acontece
às 18h, no Estádio João
Marcatto. A equipe co

mandada pelo 'head coa

eh' Dennis Prants treinou
na quinta e sexta-feira a

noite da semana passada,
e sábado o dia inteiro no

palco do jogo. Nesta se

mana, o time intensifica
ainda mais os treinamen
tos. Hoje, serão executa
das atividades por setor,
amanhã e sexta o time
treina na Marisol e João

Marcatto, respectivamen
te, e no dia do jogo haverá
uma reunião técnica pela
manhã.

Para este duelo, Prants
conta com um refor-

ço muito importante. O
wide receiver/safety #4
Jacob Payne já retornou

dos Estados Unidos e vai

para o duelo. Os ingressos
para esta grande partida

-

já podem ser adquiridos
antecipadamente no Ma
dalena Cozinha e no Jara

guá do Sul Park Shopping,
em um estande montado
ao lado do McDonalds.
Os bilhetes custam R$lO.
No dia do jogo, haverá in
gressos . na bilheteria do

estádio, no valor de R$15.
A diretoria dos 'Quebra
dores' pedem que as pes
soas se vistam de azul e

branco, homenageando o

"Novembro Azul", além
de outra curiosidade inte
ressante para incentivar o
time e atrapalhar o adver
sário. Quando o Breakers

atacar, eles pedem silên
cio. Já quando for a vez

do Vasco avançar, pedem
para que a torcida faça
muito barulho.

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

Municípios que compõem a comarca:

Jaraguá do Sul e Corupá. '
"

qFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN
- �

"

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Registm de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Ofiélala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edi
tai, que DELL'PRADIIMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, estabelecida na Rua 8-João Januário Ayroso n° 2.6'33,
sala 01, bairro Jaraguá Esquerdo, nesta cidade, requer com base
no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado PRADIII, situado na Rua 502-Bertha Weege, Bair
ro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Decretos nOs 8.859/2012, expedido em 30/08/2012 e

9.461/2013 expedido em 16/07/2013, (LAO - Licença Ambiental
de Operação n° 052/2012; FUJAMA - Fundação Jaraquaense
de Meio Ambiente n° 10-f, PMJS 19985/2012), assinando como

responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da Fon

seca, CREA n° 36872-9, ART n° 4452678-0. O loteamento é de
caráter residencial, possui a área total de 27.148,10 m2, sendo
constituído de 31 (trinta e um) lotes comercializáveis, A.U.P:E.s,
área verde, sistema viário e �n:!Jgç(]o:

�iremanescente. '" ", I
O prazo de impugnação por 1

terceiros é de 15 (quinze) '" • l
dias, contados da data da úl
tima publicação do- presente
edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a

,

Oficiala que subscreve este,
no endereço da Serventia:
Rua 16-Barão do Rio Bran- /�

co, n° 414, Centro, Jaraguá
'<fi'

do Sul/SC.
JARAGUA DO SUL, 25 de
Novembro de 2013.
AOFICIALA
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Copa do Brasil

Flamengo leva vantagem
.
Flamengo e Atlético-PR

decidem na noite de hoje o

grande campeão da Copa
do Brasil do Brasil 2013. A

partida acontece às 22h, no
lendárioMaracanã. O rubro

negro carioca chega favori
to para o confronto já que
empatou o jogo de ida, em
Curitiba, por 1 a 1. O técnico
do time carioca, Jayme de
Almeida, não fez mistério e

já confirmou a escalação da
equipe para o duelo. "Se não
tiver problema, será o time

que começou quarta-feira
passada", disse. Porém, o

treinadorruertouque�
atletas são dúvidas, devido
a problemas médicos. São
eles: Amaral e Chicão. Com

isto, a provável escalação
do Flamengo para a :final é:

Felipe; Léo Moura, Chicão

(Samir), Wallace e André

Santos; Amaral , Luiz Anto

nio, Elias e Carlos Eduardo;
Paulinho e Hernane. Pelo

lado do Furacão, o treinador
Vagner Mancini só deve de
finir os substitutos de Léo e

Everton, que cumprem sus

pensão e desfalcam o time,
momentos antes da partida
começar. O Atlético deve ir
a campo com: Weverton,
Jonas, Luiz Alberto, Manoel
e Pedro Botelho; Deivid, Ze
zinho, Felipe e Paulo Baier;
Ederson e Marcelo. Quem
vencer será campeão. O em

pate sem gols dá o título aos

cariocas. O 1 a i leva a dispu
tapara os pênaltis, E empate
com dois ou mais gols bene
ficia o time paranaense.

ALEXANDRE VlDAJJFLAlMAGEM

FINAL Apoio da torcida carioca no Maracanã lotado

pode ser fundamental para a conquista do Flamengo

Portugal
Em Campinas

A seleção portuguesa
está acertando os últimos
detalhes para definiroMoi
sés Lucarelli, em Campi
nas, como a casa na Copa
do Mundo em 2014. Com

atuação espetacular de Cris
tiano Ronaldo, a equipe se

classificou na semana pas
sada para o Mundial, Com
o acordo fechado, o estádio
da Ponte Preta será o cen

tro de treinamento do time,
que vai ficar hospedado em
um dos hoteis mais luxosos
da cidade, o Royal Prumo

Santos

Sem renovação
À diretoria do Santos

anunciou, nesta terça
feira, que não renovará o

contrato do goleiro Fábio

Costa, valido até 31 de
zembro deste ano. Prestes

a completar 36 anos, o jo
gador não veste a camisa
do Santos desde 2010, e

foi emprestado para Atlé
tico-MG e São Caetano
durante esse período, ..... j

Pedido de
desculpas
o volante Wlllians tra

tou de encerrar qualquer
tipo de polêmica com o trei

nador Clemer, nesta terça
feira, em entrevista coletiva

após o treinamento no Cf

do Parque Gigante. Ele ad
mitiu que errou ao reclamar

publicamente das substitui

ções realizadas pelo coman
dante e pediu desculpas a

todo elenco colorado.

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL· ESTADODESANfACATARINA

Novo endereço: RuaCeL ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro· 89251·201- JARAGUADOSUL-SC· NovoThlefone/Fax: (47)3274-1700

A empresa V & L Processamento de Dados LTDA.

ME, situada em Jaraguá do Sul, inscrita no CNPJ

08.164.745/0001-06 e Cadastro Municipal 29288, infor
ma que conforme 8.0 n.? 0175/2013de 10/09/13 foram

extraviados há uns 2 anos os documentos fiscais da

empresa, sendo 2 (dois) blocos de NF de Serviço com
numeração de 1 a 100, tendo comoAIDF n° 9.750.Caixa

recheado
MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTACATARINA

AVISO DE UCITAÇÃO TOMADADE PREÇOS N". 12/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO NO. 227/2013-PMS - TIPO:_MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de Empresa ou Pessoa Física especializada na

prestação de serviços de Consultoria nas Áreas de Contabilidade Pública
e Planejamento Govemamental para a Prefeitura Municipal e seus Fundos,
na sede do Município de Schroeder/SC para o exercício de 2014, conforme
ANEXO VIII - TERMO REFERf:NCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de dezembro de
2013 às 14h
Abertura do Processo: 13 de dezembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A Integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Municlpio de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao se

tor 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, 27 de novembro de 2013.

.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

O conselho deliberativo
do Atlético-MG aprovou,

por unanimidade, o orça
mento elaborado pela dire
toria executiva para o exer
cício de 2014. O orçamento
apresentado aos conselhei
ros foi de R$ 254 milhões.
Com isto, o clube alvinegro
destinou R$ 22 milhões

para contratações de joga
dores no ano que vem.

ED�DE�ÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito àsustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
lNTIMADOS DOPRarES1U:

Apontamento: 266271/2013 Sacado: ADRlEL S. ElA Sll.VElRAMAU·
TENCAO ME Endereço: RAFFONSONICOLUZlI, 1617 • RAU • JA·
RAGUA DO SUL·SC • CEP: 89254-300 Cedente: DIFAC SERVICOS
UDA ME Sacador. on- DIFAC COM DE FERRAMENTAS UDA

Espécie: DMI • N" TItulo: 218P.3 • Motivo: falta de pagamentoValor.
RS 638,00 • Data para pagamento: 02112/2013· Valor total a pagar
RS719,09Descriçãodosvalores: Valordo titulo:RS 638,00·Juros: RS
1,91 Emolumentos:RSI2,25· Publicação edital:RS 23,10 Condução:
RS 24,50· Diligência: RS19,33

Apontamento: 266305/2013 Sacado:ANDREIMANFREDINIME En·

dereço:RUAPEVlCENfE21SAIA02·CENIRO·CORUPA·SC·CEP:
89278·000 Cedente: 'IR QTY SUPRIMENTOS PARA !MPRESSAO
UDA· ME Sacador.· Espécie: DMI • N' TItulo: Dp·3022/6 • Mo
tivo: falta de pagamento Valor. RS 206,86 • Data para pagamento:
02112/2013·Valortotal apagarR$336,14Descrição dos valores: Valor
do titulo: RS 206,86· Juros: RS 0,55Emolumentos:RSI2,25·Publica
ção edital: RS 23,10 Condução: RS37,60· Diligência: RS 55,78

Apontamento: 265564/2013 Sacado: CARlA BFAIRlZ STEFANHAK
DOS SAN1DS Endereço: RUAWDOVlCOWEIU.ER, 280· CORUPA
• CEP: Cedente: HANSATURTRANSPORTE ETURISMOUDA sa
cadon- Espécie: DMI . N" Tnulo: 8759 • Motivo: falta de pagamento
Valor. RS 85,50 . Data parapagamento: 02/12/2013·Valortotal a pa
gar RS214,57 Descrição dos valores: Valor do título: RS 85,50 • Juros:
RS0,34Emolwnentos:RSI2,25·Publicaçãoedital:RS 23,10 Condu
ção: RS37,60· Diligência: RS 55,78

Apontamento: 265955/2013 Sacado: EllZIITESCHNAIDER Endere

ço: RUA JOSEBRUNNER 633, • CZERENIEWICZ· Jaraguá do Sul·SC
· CEP: 89250·000 Cedente: FACI-DNlVElCULOSUDAME Sacador.
· Espécie: DMI • N" TItulo: 633 . Motivo: falta de pagamentoValor.
RS 420,00 . Data para pagamento: 02/12/2013· Valor total a pagar
R$496,63 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 420,00· Juros: RS
O,84Emolumentos:RSI2,25· Publicação edital: RS23,10 Condução:
RS 24,50· Diligência: RSI5,94

Apontamento: 265693/·2013 Sacado: FARMADA DO POVO UDA
• ME Endereço: RUA JOSEVlCENZI, 247 • SANIO ANI'ONIO • JA.
RAGUA DO SUL-SC • CEP: 89266-240 Cedente: FLORlFARMA DIS·
TRIBUIDORA FARMACEUTICA r:r Sacadon- Espécie: DMI • N' TI·
tulo: 00696·Motivo: falta de pagamentoValor. RS 298,20 • Datapara

.

pagamento: 02112/2013·Valor total a pagar R$4OO,85 Descrição dos
valores: Valor do titulo: RS 298,20 • Juros: R$ 3,06 Emolwnentos: RS
12,25 . Publicação edital: RS 23,10 - Condução: RS 24,50 . Diligência:
RS39,72

Apontamento: 266170/2013 Sacado: FRANOSCO CARLOSDASll.VA
Endereço: RUAJOAODALRI, 65· TRFSRlOSDONORTE· JARAGUA
DO SUL-SC • CEP: 89266-350 Cedente: GRATIDFAC FOMEN1D

E ASSFSSORIA COMERCIAL UDA Sacador. NICO BORDADOS
E CONFECCOFS UDA ME Espécie: DMI • N' TItulo: 2l3·A • Mo
tivo: falta de pagamento Valor. RS 440,00 • Data para pagamento:
02112/2013·Valortotal apagarR$528,88Descriçãodosvalores: Valor
do titulo: R$ 440,00· Juros: RSl,17 Emolwnentos:RSI2,25· Publica
ção edital: RS 23,10 Condução: RS 24,50· Diligência: RS 27,86

Apontamento: 266296/2013 Sacado: GUIlRERMEFREIREVOSS En·

dereço: RUAEUGENIOPlCOUl, 130· FSTRADANOVA· Jaraguã do
Sul·SC· CEP: 89254·359 Cedente: COOPERATIVADEECONECRED
MUIUO DOS PROF CRFA Sacador. MEGA REPRESENTACAO CO

Espécie: DMI . N" TItulo: 0200007673/0001 . Motivo: falta de paga
mentoValor.R$ 881,97 . Dataparapagamento.02/12/2013·Valor to
tal apagar.R$963,50Descrição dosvalores: Valor do titulo: RS 881,97
• Juros: R$ 3,23 Emolumentos: RSI2,25· Publicação edital: RS 23,10
Condução: RS 24,50·Diligência:R$18,45

Apontamento: 266172/2013 Sacado: INOVACAR CENIRO AUIO·
MOTIVOUDAME Endereço: AV. PREFEITOWALDEMARGRUBBA
1033· Jaraguá do Sul-SC· CEP: Cedente: COREMMAUDA Sacador.
• Espécie: DMI·N"TItulo: 0707022502· Motivo: falta de pagamento
Valor. RSl.l42,oo . Data para pagamento: 02112/2013·Valor total a
pagar RSI220,83 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS1.142,00
• Juros: R$ 3,04 Emolwnentos: RS 12,25· Publicação edital: RS 23,10
Condução: RS 24,50· Diligência: RSI5,94

Apontamento: 265954/2013 Sacado: NICOPJ.ASI: IND. E COM. DE
PlASTICOS UDA Endereço: RUADOMINGOS SANSON 150 AREA
8 • Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89256-180 Cedente: AlDORO INDUS
TRlADEPOSEPIGMEN1DSMEfALlCOSUDA Sacadon- Espécie:
DMI • N' TItulo: ool9401/NA • Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 836,22 . Data para pagamento: 02/12/2013· Valor total a pagar'
R$916,48 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 836,22· Juros: RS
2,78Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: RS 23,10 Condução:
R$24,50·Diligência:R$17,63

Apontamento: 265952/2013 Sacado: PAULO CESAR AMORIM
INSIAlACOFS Endereço: RUA JOSE SCHEUER, 318 • AMIZADE •

JARAGUA DO SUL-SC • CEP: 89255·800 Cedente: DE AGUIAR CO·
MERCIO DE EQUIPAMENTOS EIEfRONICOS L Sacador.· Espé
cie: DMI • N' TItulo: 794NF8825 • Motivo: falta de pagamentoValor.
RS 305,13 • Data para pagamento: 02/12/2013· Valor total a pagar
R$388,61 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS305,13· Juros:RS
0,91 Emolumentos:R$12,25· Publicação edital: RS 23,10 Condução:
RS 24,50· Diligência: RS 22,72

Apontamento: 265953/2013 Sacado: PAULO CESAR AMORIM
INSIAlACOFS Endereço: RUA JOSE SCHEUER, 318 • AMIZADE •

JARAGUA DO SUL·SC • CEP: 89255·800 Cedente: DE AGUIAR CO·
MERCIO DE EQUIPAMENTOS EIEfRONICOS L Sacador;- Espé·
cie: DMI • N' TItulo: 794NF8798 • Motivo: falta de pagamentoValor.
RS 200,00 • Data parn pagamento: 02/12/2013· Valor total a pagar
RS283,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 200,00· Juros: R$
0,66Emolwnentos:RSI2,25 • Publicação edital: RS23,10 Condução:
RS 24,50 • Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 266177/2013 Sacado: PAULO CESAR AMORIM
INSIAlACOFS Endereço: RUA JOSE SCHEUER, 318 • AMIZADE •

JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 89255·800 Cedente: DE AGUIAR CO·
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MERCIODEEQUIPAMENTQSEIEfRONICOS L Sacador- Espécie:
DMI • N" TItulo: 794NF8648/02 • Motivo: falta de pagamentoValor.

'

RS 230,95 . Data para pagamento: 02112/2013· Valor total a pagar
R$314,13 Descrição dos valores: Valor do título: RS 230,95 • juros: RS
0,61 Emolumentos:RSI2,25·Publicação edital: RS 23,10 Condução:
RS 24,50· Diligência: RS 22,72

Apontamento: 266270/2013 Sacado: ROMEIlA ALVFS RODRlGUFS
FERNANDFS Endereço: RUA BERNARDO DORNBUQ-I,ll82, •

VIlA 1AIAU • JARAGUA DO SUL-SC • CEP: 89256·100 Cedénte:
BOAZPRFSll\CAODE SERVICOS EM COBRANCAS Sacador.AC.K.
CONFECCOFSUDAEspécie:DMI·N'TItulo: 1488·05·Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 433,66 • Data para pagamento: 02/12/2013·
Valortotal apagarR$512,73Descrição dosvalores: Valor do título: RS
433,66· Juros: RS 1,59 Emolumentos:RSI2,25· Publicação edital: RS
23,10 Condução: RS 24,50·Diligência:R$17,63

Apontamento: 266181/2013 Sacado: ROSANGElACARlJNl Endere
ço: RUA JOAO TOZINI, S/N, ex 02 • CORUPA·SC • CEP: 89278-000
Cedente: AFK CONFECCOFS UDA·ME Sacador.· Espécie: DMI •

N" Título: �2849/01 . Motivo: falta de pagamentoValor. RS 579,00
· Data para pagamento: 02112/2013· Valor total a pagar RS709,27
Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 579,00· Juros: RSl,54Emo
lwnentos: RSI2,25· Publicação edital: RS 23,10 Condução: RS 37,60
· Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 266284/2013 Sacado: ROSANGElACARlJNl Endere
ço: RUA JOAO TOZINI, S/N, ex 02 • CORUPA·SC • CEP: 89278·000
Cedente: AFK CONFECCOFS UDA·ME Sacador;- Espécie: DMI •

N' TItulo: 010333/03 . Motivo: falta de pagamentoValor. RS 235,00
· Data para pagamento: 02112/2013· Valor total a pagar R$364,35
Descrição dosvalores: Valor do titulo: RS235,00· Juros:RS 0,62Emo·
lumentos: RS 12,25 . Publicação edital: RS 23,10 Condução: RS 37,60
· Diligência: RS 55,78

_

Apontamento: 266283/2013 Sacado: ROSANGElA CARlJNl
82174091968 Endereço:RJOAOTOZINIex02·SN·SAIA02·CEN·
'IRO • CORUPA·SC • CEP: 89278-000 Cedente: NANGE CONfEC.
COFS IT'DA Sacadon- Espécie: DMI • N' TItulo: 1498591/3 . Mo
tivo: falta de pagamento Valor. R$ 788,14 • Data para pagamento:
02/12/2013·Valor total apagarRS918,97Descriçãodos valores: Valor
do título: RS788,14· Juros: RS 2,10 Emolwnentos:RSI2,25· Publica
çãoedital: RS23,10 Condução: RS 37,60· Diligência:RS55,78

Apontamento: 266189/2013 Sacado: VALCIRVlCENTlN Endereço:
AUGUsro SCHWARZ 196 rnox SERVIDAO • CAS • JARAGUA DO
SUL·SC· CEP: 89255·820Cedente: SERILONBRASILUDA Sacador.
· Espécie: DMI . N"TItulo: 5500031522 • Motivo: falta de pagamento'
Valor. R$150,00 . Dataparapagamento: 02112/2013·Valor total apa
garR$233,02Descrição dos valores: Valor do titulo: RSI50,00· Juros:
R$0,45 Emolwnentos:RSI2,25· Publicação edital: RS23,10 Condu

ção: Jl$ 24,50· Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 27111/2013. Iaraguã do Sul
(SQ, 27 de novembro de2013.

ManoelGustavoGriesbachTabelião Substituto
Total-de títulos publicados: 17

REPÚBUCAFEDERATlVADOBRASIL�FSfADODESANTA
CATARINA

1àbelionato do Munidplo eComan:adeGuaramírím
ANAAUCEMARI1NELLIPFSSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimoCorrean' 188, Telefone: 47·33721494l1orário de
Funcionamento: 9h às 18h

EDITALDE�ÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nestaserventiaos tltulos 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 possí
bilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob

pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto cor
respondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconheci
das, sua localização incerta, ígnorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intima

ção no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade
com os arts, 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: -49667 Sacado: ADENllDO WENDORFF CPF:
018.589.339·27 Endereço: Rua Ribeirão Irma n' 100, Ribeirão
Gustavo, 00000·000, Massaranduba Cedente: BV HNANCEIRA S/A
C.EI CNPJ: Or.149.953/ooo1·89Número do Título: 131044843 Espé-

, cie: Cédula de Crédito BancárioAp_resentante: SERGIO SCHULZE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 23111/2011 Valor.
9.207,48 Liquídação após aintimação: RSI2,25,Diligência: RS 37,60,
Condução: RS37,90,Edital: RS 22,25
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Protocolo: 49618 Sacado: JERJIANI PEREIRA CPF: 022.675.239·90
Endereço: FSTRADA GERAL fSCALVADOS n' 18, ESCAVAlDOS,
88375·000, Navegantes Cedente: BANCO BRADFSCO SA CNPJ:
6O.746.94l!/0001·12 Número do Título: 3071737 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: NarARlAL NE·
cocos E SERVIços UDA Data Vencimento: 15/09/2012 Valor.
40.956,62 liquidação após a intimação: RS 12,25, Porte Postal: RS
10,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50091 Sacado: lAERCIO LANGE CPF: 036.737.699-79
Endereço: 'IRES DEOUIUBRO n'S/N, BRAÇO DO SUl., 89275·000,
Schmeder Cedente: COOPERXTIVA DE ECONOMIA E CREDrro
MUIUO DOS PROFISSIONAIS DO CRFA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA • CREDCRFA CNPJ: 05.979.692/0001·85 Número do
TItulo: 2065183/0002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA • AGENDA GUA·
RAMlRlM DataVencimento: 09/1112013 Valor. 348,42liquidação
após a intimação: RSI2,25, Diligência: RS37,6O, Condução:R$ 27,73,
Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49684 Sacado: MARCELO lAZARIS CNPJ:
01.143.514/0001·69 Endereço: ES'IR GERALBRACO DIRElID, cen
tro, 89106·000, Massaranduba Cedente: ANTI . AGENCIA NACIO·
NAL DE TRANS. 1ERRESTRES CNPJ: 04.898.488/0001·77 Número
do Título: 25562013 Espécie: Certidão da DIvida Ativa Apresentan
te: PGF . PROCURADORIA·GERAL FEDERAL Data Vencimento:
05/07/2013 Valor. 1.070,38 Liquidação após a intimação: RSI2,25,
Diligência: RS 37,60, Condução: RS 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49904 Sacado: MARCOS CARLOS KUNIZ CPF:
425.768.309·00 Endereço: Rua 28 de Agosto n' 2200, centro,
89270·000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CREDrro
RURAL COM INfERACAO SOliDARIA DE SCHROEDER CNPJ:
08.387.258/0001·02 Número do Título: 23335 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA· AGENDAGUARAMIRlM DataVencimento: 12/11/2013 Valor.
160,00 Líquídação após a intimação: RS 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução:R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49843 Sacado: SANTA ROSÁLIA CORREA CPF:
437.275.819·72 Endereço: RUA: MARIA ZASJROSS,1l6, nova es
perança, 8927IJ..000, Guaramirim Cedente: P P COMETRANSPOR·
TF.S UDA ME CNPJ: 10.173.601/0001·50 Número do Título: 1467
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:
Banco ltaúSA DataVencimento: 12111/2013 Valor. 380,00 Liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: RS 24,SÓ, Condução:
RS 5,00, Edital: RS 22,25

Protocolo: 49887Sacado:1UDOFIBRAINDUSfRlALElRELl· CNPJ:
15.210.409/0001·00 Endereço: Rua Patrimonio n' 234, Patrimo
nio, 89108·000, Massaranduba Cedente:WOLF BRASIL !MP E El(p
UDAGNrJ: 03.958.019/0001·33 Número do Título: 019104 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERALDataVencimento:05111/2013 Valor. 1293,94 liquidação
após aintimação:RSI2,25, Diligência: RS 37,60, Condução:R$ 50,77,
Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 27 de novembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEUlPESSOA, TabeliãDesignada
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CURSO SUPERIOR EM PROCESSOS GERENCIAIS
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INSCREVA-SE NO PROCESSO SELETIVO

Faculdade SeDae em Jaraglá doSII
Rua dos Imigrantes. 410
Vila Rau - (41) 3Z1!i8400

.

sc.saac..br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




