
WJNJaraguádoSuleValedoltapocu + Ano94 + Ediçãono7.346+ Quarta-feira,4dedezembrode2013 + R$2,SO A vida acontece aqui.

Presidente acompanhou o ato de assinatura da ordem de serviço para o -início dos trabalhos da

duplicação da BR-280. Evento teve a presença do governador Raimund() Colombo e prefeitos da região
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Educação
Matrículas
encerram hoje
Quem não conseguir
vagas para as turmas de

pré-escolar deve voltar
em fevereiro. PÁGINA 4

Cultura

Dançarinos
trazem troféu
Grupos de Jaraguá do
Sul e Guaramirim se

destacam em competição
na Argentina.m
Já estamos
atendendo!

Jaraguá do Sulpode ter
""

,.
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Centro de Acolhimento
DEPENDENTES Município foi habilitado para cadastrar o projeto de apoio à recuperação de usuários de
drogas e receber recursos da ordem de R$ 500mil do Ministério da Saúde para implantar a estrutura

"

.PÁGINA 15 �_.

BOVESPA: 50.348,89 "1,75% + DOW JONES: 15,914.62 T (-0.59%) + DÓLAR COM.: V 2,3791 ... 1,02% + DÓLAR TUR.: V 2,4400 '" 0,0% + EURO: V 3,2208 "'1,07% + POUPANÇA: 0,5228 • SEUC: 10% • CUB DEV13: 1.309,57

3372.1616
ME{;AEÁ?\PREENDIMENTOS;COM

Rua Guilherme Oancker, 161 • Sala 3
Centro • Jaraguá do Sul

j 't

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP2e3.
www.ocponline.com.br

-

OPINIAO QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013

.,

DO LEITOR

Comunicação
Neste período do ano, os empresários se debru

çam sobre planilhas, tabelas e gráficos, anali
sando os números de 2013 e projetando os investi
mentos e perspectivas para o próximo ano. Sempre
muito atentos aos balanços e dígitos, os administra
dores esquecem, muitas vezes, de uma área estra

tégica para os negócios, que deixou de ser o "pati
nho feio" faz tempo e que vem se tornandó cada vez
mais fundamental para as marcas: a comunicação.

E você, o que fez pela comunicação e pela ima
gem da sua empresa em 2013? E como vai comuni
car as conquistas e os lançamentos da suamarca em
2014? Como vai se aproximar do consumidor final,
gerando engajamento e laços emocionais entre o

público e sua marca? O que vai fazer para envolver
os colaboradores, com transparência e motivação,
rumo aos objetivos da organização?

Em todas essas problemáticas, a solução é: comu
nicar, comunicar e comunicar. Emummundo conec
tado, onde todo conhecimento está a um "clique", a
comunicação corporativa, planejada estrategicamen
te com foco nos resultados, éuma grande aliada.

Aconteceu um problema dentro de sua empresa?
Explique-se, peça desculpas, comunique. Se você não
falar, alguémvaifalar, oupior: postar. Seuprodutoou

. serviço é inovador? Não deixede comunicar. Posicio
.
ne-se. Surpreenda, ·Encarite seus clientes.

Mostre que você tem conteúdo de qualidade
para oferecer à imprensa. Esteja disponível para
atender às solicitações dos jornalistas. Eles podem
ser grandes parceiros na divulgação da sua marca.
Enfim, não descuide dos números. Mas dê uma

atenção toda especial às palavras, aos textos, ao
conteúdo que sua empresa tem gerado; seja nas

mídias tradicionais, na comunicação interna ou nas
redes sociais. Comunique: com profissionalísmo,
estratégia, planejamento e criatividade. Os resulta
dos serão surpreendentes.

.'

.

+ Debora Volpi, jornalista

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Educação
Novos CMEls em
Massaranduba

COMENTÁRIO

Manchete odiosa
'

.'

em seus genitais para que mais tarde
não façam sexo com prazer. É esse o

motivo e razão básica das mutilações
dolorosas, inesquecíveis, traumáticas
por que passam milhões de meninas
no mundo.

Homens impotentes, "religiosos"
asquerosos, decidem que a mulher
deve sermutilada para que se preserve
pura e venha a ser bem "gozada" por
eles mais tarde ... Queres, leitora, bru
talidade maior que essa? E ninguém
fuzila os bandidos ...

Já li muito sobre como é feita a

Se eu pudesse e estivesse na área

certa, sairia agora dando tiros, eli
minando vagabundos misóginos, a co
meçar pelo extermínio, pela varredura
da "religião" deles do mapa. O mundo
''bom'' precisa reagir, não é possível
que nações como os Estados Unidos
finjam nada ver e a não reagir. Vou ser
mais claro, veja esta manchete inter
nacional dos jornais: - "Proibida, mu
tilação genital segue em alta no Reino
Unido". Leste bem, no Reino Unido,
onde há reis e rainhas, por quem te

nho, aliás, o mais profundo desprezo;
desprezo por infiéis, caçadores impo
tentes e mulheres doentes mentais ...

Em incontáveis regiões pútridas
da terra, regiões de homens lata de
lixo e de mulheres sem voz, meninas
são mutiladas, cortadas sem piedade

LUIZ CARLOS PRATES

• Idiota
Um idiota escreveu num jornal de São Paulo dizendo "des

temperados" os comentários da Rachel Sheherazade no SBT
Brasil. Por que destemperados? Porque o crítico está acostu
mado com homens frouxos, sem coragem para dizer o que
pensam, homens átrelados à vontade do dono ou da direção
da 1V. Ou será que é por que ela é jovem, bonita e talentosa
para dizer e dizer bem sobre o que precisa ser criticado? Diria
o idiota o mesmo Sobre um desses homúnculos que hoje to
mam conta das tevês? Brava Rachel, vá em frente, finalmen
te, na televisão umamulher que tem opinião e a externa sem

medos. O que os idiotas querem é o asqueroso politicamente
correto, sinônimo de servilismo e covardia.

"cirurgia" deformadora nas meninas,
cirurgias feitas em casa e com a dire
ta "colaboração" das mulheres da fa
mília, boçais sem voz e-invejosas das
meninas "ainda" inteiras ... Não vamos

longe, elas não aceitam por aqui que se

diga em nome de um "deus" que elas
foram a causa do pecado, que elas são
a malícia e que por elas o homem foi
condenado à morrer? E elas continu
am indo a essas igrejas bastardas.

Mutilação genital, dotes no ca

samento, virgindade como moeda
de valor no relacionamento com um

"parceiro", comedimentos, vergo
nha, pudores, tudo com a mulher...
E por que ninguém pensa também
em "cortar fora" no homem a grande
"impotência" do mundo, hein, ban
didos de uma figa?

mais que tudo. Veja esta manchete dos jornais: - "Exposição
sexual na rede se alastra e causavítimas". Jovens, quasemeni
nas, estão sematando pelomundo a fora. Tudopor desespero,
vergonha de cenas íntimas suas, de sexo feito com namorados
ou com maridos e que depois os vagabundoscolocam na in
ternet. Lição para asmulheres: sob nenhuma condição deixe
se fotografar nua ou seminua, menos ainda fazendo sexo com
um vagabundo. Equem évagabundo? Só Deussabe, O caráter
desses homens que andam por aí vale menos que um.. : Bem
menos. Sua intimidade é sagrada, garota, não sejaburra. Bur
ra, ouviste bem? Depois, não adianta sematar...

• Falta dizer
Você se sente sufocada, sufocado, preso, angústia no peito,

não vê saídas? Vá à melhor farmácia das farmácias, vá a uma
livraria. Lá - num livro - estarão as asas de que você precisa
para voar, o remédio das aflições...

A mulher confia mais nas pessoas? Parece que sim. Dis
so resultam danos dramáticos eni sua vida. Na vida íntima,

CELEBRAÇÃO MARISTA
O Colégio Marista São Luís realizou no último domingo,
na Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul (Scar), o
congraçamento de final de ano das turmas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e Período Ampliado. O evento também contou
com as participações especiais dos grupos Maristas de dança.

Mais dois centros de Educação Infantil estarão ativos
emMassaranduba, a partir do ano que vem. OMundo In
fantil, no Centro, foi inaugurado em 8 de novembro e fun
cionou temporariamente como extensão do Centro Hulda

.
Cardoso. Em 2014, oMundo Infantil atenderá a 150 crian
ças, em turnos daS 4b3o às 14h3o e das 4h3o às 231130.0
Centro de Educação Infantil Padre Aldolino Guesser, no
bairro Guarani-Açú, inaugurado no dia 22 de novembro,
atenderá a duas turmas, das 6h30 às t8h30. A Pré-Escola
Recanto Alegre será transferida e também funcionará no
novo local. O atendimento inicia em 27 de janeiro.

'Inclusão
SDR entrega 15
computadores

.

oprogramaSDRInclusãoDigitalentregou
mais 15 computadores emudas de árvorespara
.alunos da rede estadual de ensino, na segunda
feira . .AS máquinas foram montadas pelos alu
nos deAprendizagem Industrial do Senai. Nes
te ano, a iniciativa beneficiou 305 famílias de
alunos combom desempenho escolar.

-

Concurso

Aprovados n� Ipplan
A lista dos aprovados no concurso do IDs-·

tituto de Pesquisa e Planejamento Físieo-Terri
torial de Jaraguá do Sul (Ipplan) foi divulgada
em sociesc.org.brjconcursos-publicos. A Dire
toria de Pessoas da Prefeitura de Jaraguá ini
ciará a convocação apartir de janeiro de 2014.
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CHARGE
NOSSOS DANÇARINOS FIZERAM BONITO

Fale conosco
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EDITORIAL

Incentivo ao empreendedor
{"\projeto Incubadora do Empreende
Vdor, lançado pela Prefeitura de Ja

raguá do Sul, em parceria com Sebrae e

a Apevi, vai possibilitar que profissionais
que tenham interesse em abrir seus pró
prios negócios possam encontrar o estí
mulo para crescer aindamais nomercado
de trabalho e com estrutura adequada.

'A parceria tem um fim social muito

importante. O interessado será moti
vado a dar um salto qualitativo no seu

empreendimento, sem ficar à exposição
de riscos que possam levá-lo ao fracasso.
Quem formalizar o negócio poderá usar
como endereço fiscal a sede do Sine de

Jaraguá do Sul.
A proposta é regularizar o empreen

dedor individual para que ele tenha mais
facilidade de ter acesso a linhas de crédi
tos especializadas e compras. Omunicípio
também ganha o retorno com isso, porque
vai contar com um setor totalmente lega
lizado e que dará retorno à economia pú-

blica. Hoje, em Jaraguá do Sul, dos 1,6mil
empreendedores individuais registrados,
apenas 600 têm seus negócios formaliza
dos. Essa carência prejudica a receita.mu
nicipal, que é gerida pela força da econo
mia legalmente constituída. �. \

"
1--,

o projeto Incubadora do

Empreendedor incentiva quem tem

talento para se dar bem no mercado.

A 'iniciativa facilita a formalização dos

negócios oferecendo também um espaço
fisico com oferta de consultoria, capacita
ção de gestão do negócio, infraestrutura
administrativa, além de secretária, sala de
reuniões e internet.

É um bom hIcentivo aos primeiros
passos de quem está interessado em lapi
dar seu lado empreendedor e tem muito
talento para se darbemnomercado.

'.
"
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* Os artigos e opiniões assinados não retrotàm
necessariamente oposicionamento dojornal; sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

G O Correio do Povo utilizapapelproduzido apo";;r de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a info.rmaçiío. Passe estejornalpora outro leitor.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1233
Primeiro Sorteio

.

04 - 16 - 20 - 28 - 31 - 37
Segundo Sorteio
01 - 02 -18 - 37 - 39 - 47

QUINA
SORTEIO Nº 3355
08 - 23 - 29 - 38 - 57

tOBITUÁRIO
• LEONORA STENGERTODT morreu em 2 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 58 anos

de deixou enlutados os filhos, genros, noras, netos,
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no
cemitério do bairro Jaraguá 84.
• MARGARIDACRISTOFOLINI morreu em 2

de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 67 anos
e deixou enlutados o esposo, filhos, noras, genro,
netos, irmãos, parentes e amigos. O sepultamento
aconteceu
no cemitério de Nereu Ramos.
• MANOELHILÁRIO DAVEIGAmorreu em 3
de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 66 anos

e deixou enlutados os filhos, genros, noras, netos,
irmãos, parentes e amigos. O sepultamento ocorreu
no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Moda
Católica promove
evento para comunidade

o "Católica SCApresentaModa" promove, hoje, desfiles, músi
ca e exposições com visitação gratuita. O evento é organizado pelos
acadêmicos.e tem como objetivo revelar os novos profissionais da

- região. A programação acontece das 191130 às 21h.30, no Espaço
Buena Eventos, naRua Domingos Rodrigues daNova, 109, Centro.

Agricultura
Inseminação artificiaI
durante recesso

A Secretaria Municipal de DesenvolvimentoRural eAgricultu
ra (Semag), Aricenir Canuto, confirmou a contratação, em caráter
temporário, de mais um profissional para executar o serviço de in
seminação artificialbovina em Jaraguá do Sul durante o recesso de
final de ano e férias coletivas da Prefeitura, em janeiro. O serviço
deverá ser solicitado através do telefone 9922-0155.

.

" Aqui a gente não entra nas
.

Forças Armadas e arrisca a vida

por dinheiro, status ou poder. Aqui
os soldados entram para proteger o
país, as famílias, o povo e os cidadãos.

Fui, então, gostando da ideia de ser
soldado e lutar-

pelos valores que
acredito, pelo
meu povo.
Janine Melo, 20 anos,
pernambucana e

uma das principais
comandantes
da unidade na

fronteira entre
Israel e Egito
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,. Matrículas na pré-escola até hoje
CM, CE Pais que não conseguirem efetuar as inscrições
devem procurar os centros infantis a partir do dia 13 de fevereiro

Heloísa Jahn

OS pais que desejam
matricular os filhos no

pré-escolar dos Centros de

Educação Infantil. de Ja

raguá do Sul têm até esta

quarta-feira para fazer isso.
As matrículas iniciaram na

segunda-feira (1) e devem

ser feitas nos próprios CEls.
.

De acordo com a Direto
ra de Educação Infantil,Mi
raci Solange Ribeiro Hahn,
há aproximadamente 860

vagas para o pré-escolar 1 e

2, que atende crianças de 4
a 5 anos. Dos 27 Centros de

Educação Infantil, apenas
13 possuem pré-escola. "Os

pais devem ir até à unida
des que desejam matricular
o filho para garantir a ins

crição. Nós oferecemos a

vaga, porém não podemos
garantir o turno", comenta.
Para realizar amatrícula os

pais devem levar a Certidão
de Nascimento da criança,
carteira de vacinação, com-

WaJaai

Asfalto cede após as obras do Samae
Na Rua Paraíba, Bairro

Vila Lenzi, um caminhão
de lixo e dois carros já caí
ram nos buracos abertos
no asfalto. Os moradores
reclamam da dificuldade
em sair de casa, a falta de

segurança e do incômodo
causado pela situação.

"Está tudo oco por bai
xo do asfalto. Foi a pri
meira vez que (operários)
abriram o valo. Só bota
ram a capinha por cima e

foram embora", diz Maria
Forte Petry, moradora do
local há mais de 30 anos.

Conforme Petry, antes a

via era asfaltada, contudo,
há cerca de um ano, a pa

vimentação foi quebrada
para a instalação da rede

de esgoto. Há duas sema

nas, o asfalto começou
a ceder no trecho. Antes

disso, houve vazamento de
água durante 20 dias.

Conforme Maria Apa-'
recia Mocua, também mo

radora do local, além da
dificuldade para sair de
casa com o <:IDT0' há operá
rios que jogam entulho nas

calçadas. "Bem relaxado o

serviço deles. Fazem num

dia e têm que voltar no outro

para arrumar=diz. Na casa

deMocua, o cano da caixa de
gordura foi arrancado pela
máquina.

Petryafirma ter reclama
do para o ServiçoAutônomo
Municipal de Água e Esgoto
(Samae), mas não houve

REPÚBUCAFEDERATlVADOBRASIL-FSTADODESANfACATARINA
Thbelionato do MuDicfpiô eComarcadeGuaramirim
ANAAIlCEMABI1NEIil PFSSOA,TabeliãDesignada
RuaGerônimoCorrean" 188, Telefone: 47-33721494

Horário deFuncionamento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

solução até o momento. A

alguns metros da casa dela,
namanhã de ontem, funcio
nários da autarquia traba
lhavam no conserto de um

vazamento de água.
Por meio da assessoria.

de imprensa, o Samae re

conhece que o asfalto na

Rua Paraíba cedeu após a

obra e, junto a isso, hou
ve vazamento na rede de

água. A autarquia afirma

que a via será recuperada
nesta quarta-feira.

�o
Moradora há mais

de 30 anos da
Rua Paraíõa, Marli

Forte Petry reclama
dos buracos e

vazamento de água

cimento: 041lI/2013 Valor: 3.120,82 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50418 Sacado: COM BANANAS SANIDME ITDA CNPJ:
07.925.317/0001-88 Endereço: ROO se 474 KM 18 CXPOSfAL22n" 474, RIBEI
RAO DA lAGOA, 89108-000, Massaranduba Cedente: IHR INSTAlADORAITDA
- ME CNPJ: 18.194.121/0001-87 Número do Título: 69-1 Espécie: Duplicata de
VendaMen:antilpor IndicaçãoApresentante:BANCODOBRASlLSA - AGENCIA
GUARAMlRlMDataVencimento: 19/1l/2013 Valor. 201,50 Liquidação após a
intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60,Condução: R$ 37,90, Edital R$ 22,25

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta ser
ventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir
da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e regis
trado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou"fortem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora daCircunscrição GecgráficadaServentia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresan
te, tudo em confonnidade comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 50265 Sacado: COMERaO DE lITIlIDADFS DOM IENSEN ITDA
CNPJ: 05.863.31710001-75 Endereço: Rua II de Novembro n" s/n°, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: AWMINIOS CINCO FSI'RElAS ITDA EPP
CNPJ: 84.938.794/0001-29 Número do Título: 101445/1 Espécie: Duplicata de
Veílda Men:antil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMlRlM DataVencimento: 18/ll/2013 Valor:316,00Liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50435 Sacado: ADEMAR BRUGNAGO CPF: 006.875.169-94 Ende
reço: RUA 3' BRAÇO n" S/N, 3" Braço, 89108-000, Massaranduba Cedente: E
H OBEMOlAS COMERCIO E INDUSTRIA ITDA CNPJ: 00.949.670/0001-59
Número do Título: 5.000169601 Espécie: Duplicata de Venda Men:antil Apre
sentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento: 151lI/2013 Valor.
361,82 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 37,90, Edital R$ 22,25

Protocolo: 50360 Sacado: FEMINA STORE COM DE CONFECCOE CNPJ:
18.729.015/0001-50Endereço: RODOVIA BR 260 KM 47 3350, centro, 89270-000,
Guararnirim Cedente: JOINVFSf SECURITlZADORA S/A Número do Título:
000133/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco ltaú SA DataVencimento: 19/1l/2013 Valor. 3.654,49liquitiação após
aintimação:R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital R$ 22,25

Protocolo: 50429 Sacado: CARLOS ALEXANDRE RUDIGER CPF: 069.070.299-
OI Endereço: Rua VERGillO NART n" 127, amizade, 89270-000, Guara
mirim Cedente: D R T SOM E ACFSSORIOS AUTOManvOS ITDA CNPJ:
05.234.31-1/0001-39 Número-do Título: 5530307 Espécie: Duplicata de Venda
Men:antil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
151ll/2013 Valor. 407,00 Liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 5,00, Edital R$ 22,25

Protocolo: 50504 Sacado: GDE MOVEIS PlANEJADOS ITDA CNPJ:
05.292.601/0001-39 Endereço: R ANTONIO ZIMMÍlRMANN 271 GAlPAO I,
centro, 89270-000,GuaramirimCedente: COOP CRED DE IlVREADMDEAS
SOC DE JARAGUA DO Número do Título: 123456 Espécie: Duplicata deVenda
Men:antil por IndicaçãoApresentante: HSBCBankBrasil SA - BancoMúltiplo
DataVencimento: 101lI/2013 Valor. 544,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50398 Sacado: CEL'iOMOACIRGOMESMECNPJ: 15.279.692/0001-
26 Endereço: RUAANTONIO UMlAUF n' 134, AVAl, 89270-000, Guaramirim
Cedente: ALUMASS METALURGIA IND. E COM. CNPJ: 85.134.096/0001-33
Número do Título: 7408-03 Espécie: Duplicata deVendaMen:antil por Indica
çãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVen-

Protocolo: 50501 Sacado: GILMAR GOMES CPF: 003.534.159-95 Endereço:
RUA HENRIQUE BEIINARDI n" 100, Amizade, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: BANCOBRADESCO FINANCIAMEN1DSSACNPJ: 07.207.996/0001-50
Número do Título: 4322689591 Espécie: Nota PromissóriaApresentante: POR
TAL DE DOCUMENTOS SA DataVencimento: 25/06/2012 Valor: 25.869,55
Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25

provante de residência e

uma cópia do RG e CPF dos
responsáveis. As inscrições
devem ser feitas diretamen
te no centro, das 7h30 às
nhgo e das 13 às 17h30.

Miraci explica que os

pais que não conseguirem
efetuar a matrícula duran
te este período, ou então
ficarem sem vagas, devem

procurar o CEI no início
do ano letivo. As aulas co

meçam em 10 de feverei-

ro, mas o novo período de
matrículas será a partir do
dia 13 de fevereiro. "Será'
feita uma relação com os

dados dos pais e do filho
para que no ano que vem

possamos localizar uma

vaga para atender essas

famílias", complementa.
Ela acredita que possam
faltar vagas, mas afirma
que a Secretaria de Edu

cação fará o possível para
atender todas as crianças.

Protocolo: 50500 Sacado: JOANA MJSKIV CPF: 036.086.659-00 Endereço:
Rua Pedro VanderleiWeber n' 46, CENTRO, 89270-00, Guararnirim Ceden
te: BANCO PANAMERICO CNPJ: 59.285,41l1000l-13 Número do Título:
50863404 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentan
te: PORTAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 1I/07/2013 Valor.
2.477,64 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condu
ção: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50197 Sacado: MVD' TRANSPORTFS E SERVICOS CNPJ:
01.045.961/0001-85 Endereço: RuaVereador João Pereira Lima n' 383, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: BRASILUX IND COM !MP EXP ITDA CNPJ:
00.374.121/0001-01 Número do Título: 292148/01 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRIM DataVencimento: 14/ll/2013 Valor. 426,84 Iíquídação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50505 Sacado: RIO ClARO INDUSfRJAL ITDA CNPJ:
01.009.640/0001-25 Endereço: RODOVIA se 413,KM 13 00 n' 413, centro,
89108'000, Massaranduba Cedente: lABORA1DRIOS ECOU'ZER ITDA CNPJ:
02.752.024/0001-22 Número do Título: 25315 Espécie: Duplicata de Venda
Men:antil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
1I1lI/2013 Valor. 787,51 Liquidação após aintimação:R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

,
Protocolo: 50340 Sacado: LEONFSIO ANTONIO PEIRY CPF: 381.627.259-
20 Endereço: FSTRADAMASSARANDUBINHA, n" 100, MASSARANDUBI
NHA, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131032543 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
DataVencimento: 17/05/2010 Valor. 9.273,72liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 76,51, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50206 Sacado: SABOR&SAUDEPRODUTOSALIMENTIQOS ITDA
ME CNPJ: 11.658.088/0001-50 Endereço: R NORBERTO SILVElRAJUNIOR n'
232, CENTRO, 89270-000, Guaramirim Cedente:YURI INDUSTRlA E COMER
ao DE SORVETES ITDA - ME CNPJ: 73.373.987/0001-63 Número do Título:
102 Espécie: Duplicata deVenda Men:antil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 161ll/2013
Valor. 394,88 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Con-
dução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 50498 Sacado: LOCAÇÃO DE EQUlPAMENIDSWPE ITDA CNPJ:
09.453,476/0001-52 Endereço: AvenidaEzidio Carlos Peixer n" 3200, Ilha da fi
gueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONSTRUCENTER COMERaO DE
MATERIAISDECONSTRUCAO ITDA - ME CNPJ: 11.916.643;0001-04Número
do Título: 602/1 Espécie: DuplicatadeVendaMen:antil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:
211ll/2013 Valor. 364,ooLiquidação após ain1jmação: R$12,25, Diligência:R$
37,60, Condução: R$16,01, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50169 Sacado:VOLNEI RIBEIRO LUIZ CPF: 006.167.189-42 En
dereço: RUA ROMAO GETNERSKI, N. 12, centro, 89270-000, Massaranduba
Cedente:DEJAlLOFICMECCOMPITDAMECNPJ:oo.l07.384/0001-46Nú
mero doTítulo: 7902-01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento: 17/1I/2013 Valor. 169,25
Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
37,90, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50292 Endereço: RUA ROMAO GETNERSKI, N. 12, centro, 89270-
000, Massaranduha Cedente: DEJAIL OFIC MEC COM P ITDA ME CNPJ:
00.107.384/0001-46 Número do Título: 8122-01 Espécie: Duplicata de Venda
Men:antil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento:
171ll/2013 Valor. 555,75 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 04 de dezembro de 2013.

Protocolo: 50440 Sacado: WClANA MAXIMO MAFRA CPF: Ô52.045.989-0I
Endereço: Rua 1lfa Haack n" s/n, Guarani Açu, 89108-000, Massaranduba
Cedente: CCR ETIQUETAS ITDA EPP CNPJ: 01.294.796/0001-03 Número do
Título: 01704131/07Espécie: DuplicatadeVendaMen:antilpor IndicaçãoApre
sentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento:
16/1lI2013 Valor. SOO,OOLiquidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 61,06, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50472 Sacado: MARao PEREIRA SAVERO CPF: 815.199.661-72
Endereço: BR 108 ANTIGA 413 KM 6 n' sn, Rio Branco, 89270-000, Guararní
rim Cedente: JUSMAR SCHSTER CPF: 215.122.569-00 Número do Título:
972 Espécie: Cheque Apresentante: JUSMAR SCHUSTER Data Vencimento:
13/07/2013 Valor: 9.150,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$12,49, Edital:R$ 22,25

ANAAllCEMARTINElJl PESSOA, TabeliãDesignada
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Governador Colombo eDl Jaraguá do Sul
aovernador Raimundo Co

ombo (PSD), que ontem

acompanhou a assinatura da or
dem de serviço para duplicação
da BR-280 e mais uma vez de
monstrou estar à vontade com a

decisão de apoiar a reeleição de
Dilma Rousseff (PT), estará hoje
em Jaraguá do Sul. Antes da
solenidade em Brasília, a coluna
conseguiu adiantar os principais
anúncios que o governador fará
nesta quarta-feira em um ato de
prestação de contas do mandato
e das obras previstas no Pacto

por Santa Catarina. A inaugura-

MECrecusa
curso

A cidade de Jaraguá do Sul
não está entre as 42 pré-selecio
nadas pelo Ministério da Educa

ção (MEC) para a implantação do
curso superior em Medicina. A
graduação é pleiteada pela Católica
de Santa Catarina e a divulgação
da Portaria 646/2013 foi recebida
com surpresa pelo reitor dauniver
sidade, Robert Burnett. Segundo
ele, assim que forem divulgados
os motivos que deixaram a cidade
de fora da relação, Jaraguá do Sul
deve recorrer-,Conforme edital pu
blicado no Diário Oficial da União
em outubro, o município possuía
todos os pré-requisitos exigidos
para sehabilitar, como a disponibi
lidade de leitos para o atendimento
pelo SUS e a existência de hospital
que funcione como unidade de en
sino para os alunos. O prazo para o
recurso é de cinco dias. Nenhuma
cidade catarinense foi contempla
da pela Portaria doMEC.

Prefeitura
contrata

Diante da solicitação de au

mento no valor da tarifa do trans
porte coletivo feita pela Canari
nho, a Prefeitura de Jaraguá do
Sul deverá contratar ainda este

ano uma empresa ou um espe
cialista para analisar a planilha de
custos apresentada pela empre
sa para que então seja definido o

novo valor. De acordo com o pro
curador do município, Raphael da
Rocha Lopes, o aumento solici
tado, levando em consideração a

diminuição da tarifa efetuada me
diante decreto no início do ano, é
maior que a inflação do período.

ção do escritório regional da Fat- R$ 15 milhões aos hospitais, R$
ma é oprimeiro compromisso.A 4 milhões para Prefeitura de
estrutura vai representar alívio Jaraguá do Sul através do Fun
na liberação de licenças. Hoje o dam e ainda será oficializada a

processo fica todo concentrado assinatura da ordem de serviço
em Joinville causando longas para as obras de alargamento da
esperas e representando pre- SC-no, entre a empresaMalwee
juízo econômico. Logo depois, até a Serra de Pomerode, o in
o governador se encontra a por- vestimento é de R$ n milhões.
tas fechadas com o secretário Devido ao recurso apresentado
regional, Lio Tironi (PSDB), e por empresa, Colombo não deve
alíados, já às 19h30, comanda liberar a ordem para início das
uma espécie de palestra no Ce- obras de duplicação do trecho

jas. Durante o evento, devem urbano da BR-280, o que está
ser detalhados os investimen- previsto para acontecer na pró
tos feitos na região, anunciados xima semana. Não há dúvidas

de que esta será a grandemarca
do Estado na região. Para du
plicar a rodovia de Guaramirim
a Jaraguá do Sul, serão neces

sários R$ 89 milhões. Com re

cursos garantidos, as licenças
necessárias emitidas, o desafio
será, tanto para Dilma quanto
para Colombo, tirar as obras
do rol de promessas e fazer as

máquinas funcionar. O desem
penho eleitoral deles noVale do
ltapocu, ambos vão buscar um
novo mandato nas urnas em

2014, dependerá da velocidade
de trabalho dosmotores.

FÁBIO MAFRA FIGUEIREDOIDIVULGAÇÃO

Casamento a ser seguido
Momento descontraído da passagem da comitiva regional em Brasília no gabinete do se

nador Casildo Maldaner. O parlamentar parabenizou Dieter e Chiodini pela união do PP-e
PMDB em Jaraguá do Sul. "Vocês lá, com este jeito para inovação, estão fazendo uma ótima
parceria", disse o senador. Já Dieter retribuiu: "agora só falta eu conseguir colocar o Amin e o

Luiz Henrique no mesmo palanque". A gargalhada foi geral.

ROBERTO STUCKERT FILHO/PR

AMomento fã
lideranças de Jaraguá do Sul que estiveram ontem em Brasília

acompanhando a assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-
280 aproveitaram para tietar a presidente Dilma Rousseff. Na foto, da
esquerda para a direita, a chefe de gabinete do prefeito Dieter, Fernanda
Klitzke, a presidente Dilma, a diretora de Comunicação Social da Câ
mara de Vereadores, Carolina Tomaselli, o responsável pelo escritório
de projetos da Prefeitura de Jaraguá, Antônio Carlos da Luz. Ao fundo
também aparecem os vereadores João Fiamoncini e Eugênio Juraszek

EM FOCO
o bom relacionamento dos

prefeitos da região têm garantido
contatos importantes que, espera-se,
transformem-se em recursos. Do
PSDB ao PT, os gabinetes de

deputados e senadores recebem
os pleitos do Vale do Itapocu.

• • •

Vereadores Evaldo Junckes (PT),
Eugenio Juraszek (PP) e João

Fiamoncini (PT) também cumpriram
agenda em Brasília ontem. Assim como

-Fernanda Klitzke e Carolina Tomasseli.
Acompanharam a assinatura da ordem

de serviço e tiveram agenda nos

Ministérios, entre eles, o da Agricultura.
• • •

Confesso que foi um sufoco cobrir a
solenidade em Brasília ontem. Apesar
do credenciamento antecipado, as

regras de segurança tornam a vida de
nós, os jornalistas, um caos. No fim,
consegui presenciar este momento
histórico e trazer para vocês, leitores
do OCP, detalhes desta conquista.

Reforço coro das lideranças regionais,
ao afirmar que agora temos que

acompanhar o andamento das obras.

LOA
Estão marcadas para amanhã, às

17h30, e para a próxima terça-feira, dia 10,
as sessões extraordinárias para votação do
projeto de Lei Orçamentária para o perío
do de 2014.A LOAprevê orçamento deR$
567.739.644,00 para o próximo ano.
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Pedido de
falências.recua

Os pedidos de falência recuaram 29,9% em

novembro, em relação a outubro, de acordo com

dados nacionais da Boa Vista Serviços, adminis
tradora do SCPC (Serviço Central de Proteção ao

Crédito). No acumulado de 20f3, houve queda de
3,2?fi,em comparação a 2012. As falências decreta
das também diminuíram na comparação mensal,
caindo 27;7% em relação a outubro. Na compara
ção'com o mesmo mês do ano anterior, aumenta
raIDl1,5% e acumulam 25,'fAí de crescimento em
2013. Os pedidos e os deferimentos de recupera
ção judicial também retrocederam nas compara
ções.mensais e apresentam expansão no acumula
do doano de 8,ofAí e 30,7%, respectivamente.

Caiprazo para
abrir empresas
À notícia de que a Prefeitura de Jaraguá do

Sul reduziu o tempo para se abrir uma empre
sa foi bem recebida pela classe empresarial. Na
reunião na Acijs, segunda-feira passada, o se-

.

cretário Benyamin Parham Fard, informóu que
o prazo de 30 dias de 2012 chegou em novembro
a 6 dias. Ambiciona que este tempo se reduza a

48 horas, claro que nos processos que envolvem
atividades de menor risco.

Ronaldo Corrêa

ERCADO QUAATME�4DED��BRODEWl'

.-
m__mB.mercado@ocorreiodopovo.com.br _

Definido o piso salarial
OPiso Salarial Estadual deve receber

reajustes entre 9,15% e 9,3'fAí apar
tir de lO de janeiro de 2014. O acordo foi

.

assinado na segunda-feira pelas centrais
sindicais e federações de trabalhadores
de Santa Catarina, com a federação pa
tronal, Fiesc e suas entidades filiadas,
em Florianópolis. O valor está dividido
por categoria, em quatro faixas salariais:
a primeira teve 9,15% de reajuste, pas
sando de R$ 765,00 para R$ 835,00. A
segunda faixa passa para R$ 867,00, a
terceira para R$ 912,00 e a quarta fai-

xa salarial passa de R$ 875,00 para R$
957,00, com 9,3'fAí de reajuste. Diante
deuma inflação estimada em5,29% para
2013, segundo oDepartamento Intersin
dicaI de Estatística e Estudos Sócio-eco
nômicos (Dieese), amédia de ganho real
deve chegar a 3,3'1;6. O documento do
acordo será entregue ao governador Rai
mundoColombo na semanaquevem e a

expectativa das lideranças sindicais é de
que o Projeto seja aprovado pelaAssem
bleia Legislativa e a lei sancionada pelo
governo antes do final do ano.

Negociaçãomadura, diz Dieese
O diretor sindical do Dieese, Ivo nor, ao que tudo indica". Em relação

Castanheira, considerou importante à coleta de pelo menos 60 mil assina
o fechamento da negociação ainda em turas necessárias (1% dois eleitores

.

2013. "É muito diferente dos demais catarinenses) para um Projeto de Lei
anos, houve amadurecimento na ne- de Iniciativa' Popular que estabeleça
gociação", avalia, destacando o índice o reajuste automático do Piso Salarial
de reajuste, "idêntico ao do ano pas- Estadual, Castanheira lembra que a

sado, mas diante de uma inflação me- luta continua.

Brasil avançamenos que EUA e Europa
Aqueda de 0,5% no Produto Interno Bruto (Pffi) brasileiro no terceiro trimestre

deste ano, na comparação com o trimestre anterior, foi um resultado pior do que
o obtido pelas economias dos Estados Unidos e dos principais países europeus. A
economia americana avançou o,'fAí, enquanto a União Europeia teve um aumento
de 0,2% no Pffi. Também tiveram crescimento o Reino Unido (0,8%), Alemanha
(0,3%), Portugal (0,2%), Holanda (0,1%) e Espanha (0,1%). Mesmo países que ti
veram queda na economia na Europa tiveram um resultadomelhor que o do Brasil,
como a França (-0,1%) e a Itália (-0,1%). Coreia do Sul (1,1%), Japão (0,5%) eMéxico
(0,8%) também tiveram resultado melhor do que o brasileiro.

Inovadores organizam núcleo setorial
Inovaçãoviroupalavra de ordem e os empreendedores deste segmento já seorga

nizampara compartilharem ideiaspara o fortalecimento deprojetos, identificação de
oportunidades, busca por parcerias e soluções em conjunto para o desenvolvimento
digital emJaraguá do Sul e região. No dia 9, às 11 horas, acontece no Centro Empre
sarial encontropara dar andamento aoNúcleo de Inovação Digital e Startups, aberto

..< a empresas de games, aplicativos, e-commerce e outros negócios de tecnologia.

íNDICE PERíODO
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,07% 3.DEZEMBRO.2013
CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -1,75% 3.DEZEMBRO.2013.
NASDAQ -0.34% 3.DEZEMBRO.2013

AÇÓES PETR4 17,51 + 0,86%
VALES 32,21 -1,32%
BVMF3 11,11 - 3,39%

POUPANÇA 0,5228 4.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,4% US$113,770
OURO 0,0% US$ 1223,020

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3785 2,3791 +1,02%
DÓLAR TUR. 2,3300 2,4400 0,0%
EURO 3,2194 3,2208 +1,07%
LIBRA 3,8835 3,8848 +0,92%

Engenheiros
emédicos
A falta de médicos em de

terminadas regiões do País foi
constatada na pesquisa Cida
des em Movimento: Desafios
e Políticas Públicas, divulga
da pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
Proporcionalmente, em rela
ção ao número de habitantes, o
país tem mais engenheiros que

•

•

médicos. Além de. apresentar
mapas com as regiões mais
carentes de médicos, o estudo
revela que para cada engenhei
ro a proporção é 267,62 habi
tantes. Já para cada médico,
são 701,61 pessoas na média
nacional. Divulgação ocorreu

no mesmo dia em que o Mi
nistério da Educação publi
cou a relação de cidades com

perspectivas de novos cursos

de medicina, onde não Consta
nenhum município de Santa
Catarina. Havia expectativa de
que Jaraguá estivesse na rela
ção.ACatólica SC aguarda jus
tificativa oficial para récorrer
da decisão.

Agricultura
familiar

O Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou ontem edital
para liberação de R$ 15 milhões
para associações e cooperativas de
agricultores familiares. O edital
prevê duas faixas de apoio: uma
de R$ 70 mil, destinada a produ
tores familiares de base agroeco
lógica, associações e cooperativas
formadas exclusivamente pormu
lheres; e outra, de R$ 50 mil, para
os demais interessados.
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Moda em cena

Exposições de fotografia, peças experimentais e
desfiles produzidos no curso de moda da Católica
de Santa Catarina serão apresentados hoje em um

evento organizado pelos próprios alunos. O "Católica

SC ApresentaModa" traz inúmeros trabalhos para
o Espaço Buena Eventos, situado na Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 109. A entrada é gratuita e as

atrações começam às 19h30.

,

INTERNACIONAL
CAMPEÕES Grupos voltam para casa com título conquistado em torneiro na Argentina

Natália Trentini po e Campeão Sul Americano.
A competição foi na categoria
adulto contra outros 32 grupos
da América Latina.

Para montar o espetáculo de
dança foi empenhado um ano de
trabalho. Agora, eles devem vol
tar para a estrada rumo a com

petições marcadas no Chile, Uru
guai e Paraguai, e ainda somam

um convite para apresentação em
Las Vegas, nos Estados Unidos.

Já o grupo de Guaramirim,
composto por alunas da Casa da
Cultura, tiveram o primeiro lugar
na categoria livre. Ao todo, 12 me
ninas entre sete e 13 anos de idade

dançaram a coreografia "Esse Puff A participação também motivou
é Meu" que ganhou passaporte o grupo a procurar novos desa

para competição noUruguai., fios, já que os contatos e oportu-
Além do título na categoria, os nidades apareceram em peso.

dois grupos compartilhamum ele- Após um descaso, os dois
mento em comum. Cada um dos grupos já assumem a missão de
22 bailarinos foi guiado pelo en- arrecadar recursos para as próxi-

,

tusiasmo e carisma da professora mas viagens. As competições es
Stela Liss, "Os resultados na dança tão marcadas para final de 2014,
demoram a chegar, é preciso és- mas mais uma vez eles precisa
forço. Voltamos mega motivamos, rão correr atrás de transporte,
os pais viram que vale a pena acre- alimentação, figurinos e aloja
ditar, é revígorante", comentou. mento. "Vamos fazer eventos e

A experiência internacional, buscar patrocinadores. Agora
segundo Stela, também deve ser já sabemos melhor o caminho,
trazida para a região, principal- acho que vai sermais fácil", disse
mente pela união entre OSiWP.O� jl a':Wfl�essqra.

Coreografias exaustivamente
ensaiadas por jovens dança

rinos de Jaraguá do Sul e Gua
ramirim ganharam prestígio in
ternacional. De volta do Torneio
Universal Dance, que aconteceu

na última semana em Córdova,
Argentina, o Liss Studio de Dan
ça e a Casa da Cultura Paulino
João de Bem trouxeram meda
lhas e troféu.

Embalados pela proposta da.
coreografia de hip hop chamada
"Entre Nessa Vibe" o Studio al
cançou a posição de Melhor Gru-

Peças em
A •

cerannca
101 ,

compoem
. ....

exposiçao
Mais de 20 peças em

cerâmica produzidas por
alunos do Atelier 507
compõe uma exposição
que começa hoje, em Ja

raguá do Sul. As técnicas
artísticas empregadas
sobre a argila trouxeram

à forma objetos variados

que podem ser aprecia
dos ou comprados, até o

próximo dia 12.

Segundo o adminis
trador do atelier, Loreno
Hagedorn, as peças foram
criadas sem limitação de

tema. "São 16 alunos que
estão encerrando o ano,

que apresentam uma ou

duas peças feitas durante
a aula, de acordo com seu

desejo e intuição", disse.
A rotina de exposições '

foi iniciada pelo grupo
há dois anos. Dessa vez,
ainda houve a mudança
de endereço, com amplia
ção do espaço destinado
às aulas. Segundo Hage
dom, o objetivo é desper
tar o interesse do público
pela cerâmica.

"Somos o único atelier
aberto ao público. Esta é,
afinal, uma arte milenar,
mas não é habitualmente

praticada. Temos dois alu
nos que vão agora montar
seus espaços para produ
zir peças, o que nos deixa
muito satisfeitos", disse.

EXPOSiÇÃO
DO ATELIER DE,
CERÂMICA 507
• Quando: Hoje, a partir
das 19 horas

• 5 a 12 de dezembro,
das 10h às 21 horas

• Onde: Rua Venâncio '�.

da Silva Porto, 507 -

Nova Brasília (na
antiga marcenaria de

Theobaldo Hagedorn)
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A anatomia' do tédio
Ela estava entediada em casa, por isso

saiu para fazer compras. Não aguentava
mais ficar sem fazer nada e decidiu
comprar, comprar e comprar para espantar
o tédio e ocupar o tempo. Foi isso que me
disse a senhora abarrotada de sacolas na
fila da pequena loja. Não me interessava,
não pedi explicações, mas ela tinha que
explicar para alguém porque estava fazendo
aquilo, porque estava comprando. Já é

época, respondi, sem graça, tentando
dizer que porque é dezembro tem que
comprarmesmo. Era fim de tarde e a jovem
senhora, com semblante melancólico,
devia ter passado a tarde fazendo compras
em lojas, passatempo que me parece
tremendamente entediante. Como num
clube que a cada segundo adquiria novos

sócios os entediados semultiplicaram
na minha frente: motoristas dentro do
carro enquanto aguardavam abrir o sinal,
vendedoras das lojas que acompanhavam
o movimento da rua com o olhar perdido,
homens barrigudos de braços cruzados na
porta de lanchonetes. É o Clube do Tédio
onde, alguns participantes, como a senhora
da loja, por exemplo, para fugir da falta
de ter o que fazer, saem para comprar o

.

que precisam e, principalmente, o que
não precisam. É o preenchimento de algo
pelo consumismo. Como muitas e muitos
mortais já passei por isso. Compulsiva, sem
dinheiro e, em alguns momentos, também "

entediada, ia para lojas de 1,99 e comprava
tudo o que via, saía de lá abarrotada de
utensílios os quais nem sabia para o que
servia. Saía feliz! Mais tarde, arrependida,

Clique animal

separava o que ia usar, o que ia para o lixo
e o que ia ser presente de tias e primas em
datas comemorativas, como o Natal. Hoje,
curada, a única compulsão, vez ou outra,
que tenho é por iivros.
O que se sabe é que a anatomia invisível
do tédio se configura pela falta de coisas
interessantes para se olhar, ouvir, perceber
e fazer, tanto física como intelectualmente,
quando não se quer estar sem fazer nada.
Causa bocejos e é o contrário da diversão e

do entretenimento. É um desinteresse, uma
falta de energia que resulta em melancolia,
depressão.
Lembrei-me de Christine, personagem de
Milan Kundera, que, no O livro do riso e

do esquecimento, para enfrentar o tédio de

ADOTE! Uma gata, com cinco
filhotinhos, foi abandonada e

resgatada por uma família que
não pode abrigá-los. Se você
puder dar uma lar amoroso para
os adoráveis bichanos, entre
em contato através do 3373-
3155 ou 9639-3977 (Tim)

Envie a foto do seu animalzinho p�racon�ato@beatriztiati�e.c()m.br ou
encoritre um companheiro de estimação
nas páginas do Facebook da Ajapra e do

Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

NOS LEVEM PRA
CASA! Somos
umas fofinhas,

mas fomos
abandonadas
com apenas

1 dia de vida.
Já estamos
vacinadas e

desverrnlnadas .

.

São 4 fêmeas e

1 macho. Mais

informações
com Fernanda

Junkes
3370-0786

uma pacata vida do interior, sem atrativos e

entediante, incluindo o casamento com um

açougueiro, lê Goethe e torna-se amante de
um jovem poeta que nada pode lhe oferecer
além de carinhos e sexo esporádico, e,
claro, poesia. Da mesma forma lembrei-me
de Madame Bovary, de Gustave Flaubert,
que, a exemplo de Christine, entediou-
se com as tarefas domésticas e ii rotina
da vida caseira passando a ter sucessivas
aventuras extraconjugais atéo fim trágico
e melancólico em que ela mesma se enreda
sempre com a plausível justificativa de ter
uma vida menos entediante e mais feliz.

Agoniada com as duas senti por não
morarem num lugar que tivesse 1,99.
Não é só "coisa de mulher", o universo
masculino também sofre com o mesmo

problema. Hamlet, que mergulhou no
desespero e na tragédia da solidão e da
dúvida mostra a aversão ao tédio de rotinas
"O hábito, esse demônio que devora todos
os sentimentos" - Ato III, Cena IV. Dom
Quixote, melancólico, também entediado,
lia, compulsivamente, livros de cavalaria.
Leu tanto que enlouqueceu.
Talvez Christine e Madame Bovary não
tivessem se metido em tantas confusões
se pudessem ir às compras numa tarde de
dezembro, às vésperas das festas natalinas,
para espantar o tédio dá vida, do casamento
e de tudo o mais. Da mesma forma Hamlet
e Quixote talvez pudessem se sentir
melhor se comprassem um carro povo ou

pudessem ir ao shopping comprar novos
ternos ou sapatos de couro italiano. Não
sei, são apenas "talvez".

4/12

Adilson José Anjolete
Alceu H. Lange
Andréia C. B. Borges
Arlindo Ropelato
AtHano Zimdars
Carla B.S. dos Santos
Caroline B. da silva
Cirlene Pisetta
Clodoaldo Stüber

Diego Beri

Dirceu E. Milbardt
Donizete B. Vaz
Edimara C. P. Ruedeger
Eliane Stüber
Elzira krueger
Evaldo Haerchen
Franciele L. Hintz
Guilherme Malheiro Bratz

Hercílio Adriano
ismael max rabock
Iveni Azevedo
Jaime de Ávila
Janio Domingos Pedri
José da Cruz

-

Lenilda Ehlert
Lenir T. de C. Volz
Leonita Glatz Negherbon
Lisete M. Niels
Lorena Kott Giese
Lucas Gustavo Krueger

.

Luis Carlos Schultz
Luiza Kolowske
Mariléia Martendal
Mario Weigmann
Marisa Barbosa

Olin�a Ropelato Schmitz

Sérgio da S. Dzonik

SérgkJ Packer
Sidnei Rogério Krueger
Solange Adriano
Tamara Sopelsa
Thiago Demarchi
Thomas Sopelsa
Vinanda Glowatzki
Zenir Votz

Jay-Z - Rapper
• Jeff Bridges - Ator

Curiosidade
4 de dezembro...

... é o 3380 dia do ano.

Faltam 27 para acabar o
ano. Dia do Orientador
educacional e Dia do
Perito Criminal.

Fonte: Wikipedia
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Vai nascer!
O que levar?
Você está na reta final, e em poucas semanas
vai ver a carinha do seu filho. Finalmente
chegou a hora de preparar tudo para levar para
a maternidade. É aconselhável que as malas
estejam prontas quando você já estiver com 36
semanas de gestação, assim você evita estresse

nos minutos finais, quando poderá estar em
trabalho de parto e com a mente totalmente
focada no seu bebê.

o que você deve levar:
• Camisolas ou pijamas com abertura na frente

para facilitar a amamentação (pelo menos três,
eles podem sujar por causa do sangramento
pós-parto).
• Calcinhas grandes e confortáveis.
• Absorventes pós-parto ou noturnó. Leve cinco
pelo menos.
• Chinelo ou sandália de dedo
• Meias (caso estiver frio)
• Sutiã de amamentação
• Conchas ou absorventes para os seios
• Produtos de higiene pessoal como escova,
xamp_u, condicionador, sabonete, escova de
dentes e pasta. Leve pelo menos um batonzinho,
afinal vai ser inevitável você sair nas fotos e

filmagens.
• Roupas para a saída do hospital que sejam
folgadas e bem confortáveis, já que a barriga de
grávida não some de um dia para o outro!

." Máquina fotográfica e filmadora, ambas com
bateria e pilhas reservas.
• Lembrancinhas e enfeite de porta, se tiver
preparado esses itens com antecedência. Se não,
não se preocupe, eles não são essenciais.
• Lista com os telefones das pessoas a serem

avisadas do nascimento

ê carina@ocorreiodopovo.com.br m www.ocponline.com.br/blo&.mamys-e-nenes

o que levar para seu bebê:
• 6 macacões tamanho RN
• 6 bodies ou camisas tipo pagão
·6 calças com pé (mijão)
• 1 manta de algodão
• 2 xales de linha ou lã (pode ser um só,
especialmente se estiver calor)
• 2 casaquinhos de lã, de preferência combotões
na frente e que não tenham que passar pela cabeça
• Fraldas de tecido para apoiar no ombro ao

colocar o bebê para arrotar
• 6 paninhos de boca
• 6 pares de meias, se estiver muito frio
• Não se preocupe' com as fraldas descartáveis,
que costumain ser cedidas pelas maternidades
e hospitais. Mas se preferir por alguma marca
específica, pode levar tanibém.
Lave tudo antes com sabão de coco ou neutro e

separe as roupas que sejam adequadas para a

época do ano. É verdade que os bebês ao nascer

precisam sermantidos em temperaturamais
quente, mas não exagere nos agasalhos, porque
eles podem deixar seu filho desconfortável. Se
estiver na dúvida, peça orientação às enfermeiras
damaternidade nas primeiras trocas. 0._

Atenção: Além damala, na hora de sair
de casa há outros itens que você deve se

lembrar de pegar.
• carteirinha do plano de saúde
• cartão de pré-natal ou carta do médico com
informações do pré-natal
• documentos pessoais.

Puma'r!�d�e����!!i!�!��t!
comum em bebês, atinge em geral uma em cada quatro
crianças. Geralmente ocorre no couro cabeludo, mas
também pode aparecer nas sobrancelhas, atrás das
orelhas e dos lados do nariz. Surge nas primeiras
semanas de vida e geralmente desaparece antes do
primeiro ano de vida. Caracteriza-se pelo aparecimento
de escamas oleosas e amarelas e pequenas elevações
semelhantes a borbulhas. Existem óleos, loções e

xampus adequados ao tratamento. Para evitar o bebê
deve ser mantido limpo e seco, uma vez que a crosta
láctea agrava com a transpiração, Não retirar as escamas
com os dedos porque aumenta o. risco de infecção. Para
evitar a acumulação de células mortas na pele, escovar
ou pentear suave e completamente o cabelo do bebê.

"._u, � .• � __""" ._o•• , .• 'o, ,. .... , •. _, •••••_. "_, .• _,"_0_'" ,,_,.�,_, ,',-....." , •.. ""•••••••

o que tem na programação?
Popeye
Com seu cachimbo de madeira e sua tatuagem
de âncora, o marinheiro Popeye era o grande
"culpado" de fazer as crianças comerem espinafre
na tentativa de ficarem mais fortes. Vindo dos

quadrinhos em 1929, a saga do marinheiro era

proteger e
cuidar de sua

noiva,Olívia
Palito, das
garras do vilão
Brutus, como?

. Comendo seu

enlatado de

espinafre e

ficando fortão!
Atualmente
o desenho é

.

exibido no canal
Gloob.

Várias cadeiras em uma
Está aí um item que você vai usar por um bom

tempo e vai facilitar muito a sua vida. A cadeira para
alimentação da Safety vem com diversas variações.
Possui cinto de segurança de três pontos ajustáveis,
assento regulável em dois níveis de altura e encosto

reclinável em três posições.
Dispõe de alça para transporte, uma bandeja super

prática com suporte para colocar copo e deslizante em

três posições que se adapta ao tamanho da criança e é
fácil de retirar, você somente precisa de uma das mãos.
Para crianças de até zzkg, Vendas na baby.com.br.
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Bom dia!
Hoje é super quarta-feira, dia

4 de dezembro de 2013. DiaMun
dial da Propaganda. A tempera
tura está nas alturas e as ener

gias estão hiper mega positivas.
Vamos à coluna de hoje, que será

. lida por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Mas antes, uma
frase para você curtir: "Só exis
tem dois dias no ano em que nada
pode ser feito. Um se chama on

tem e o outro se chama amanhã,
portanto hoje é e dia certo para
amar, acreditar, fazer e principal
mente vive" (Dalai Lama).

f
KA�ós
HOTEL

Love

I
1
I

Recebi torpedo dando conta

que empresário cinquentão, caixa
alta, super dez e na dele vai colocar
uma aliança de compromisso na

mão direita da sua namorada. Pede
para não divulgarpor causa dos in
vejosos. Será na véspera de Natal,
durante um jantar a dois em Bal
neário Camboriú. Viva!!! Eles me
recem toda a felicidade domundo.

Karlache
Alô, fashionistas de plantão!

Começa hoje e vai até dia 14 de de
zembro o grande Bazar da Karla
che Malhas, um dos mais tradicio
nais e concorridos da cidade. Tudo
compreço de fábrica e reposição de
novidades diariamente. A loja fica
aberta 'das 9 às ai horas. Quer sa
bermais? ligue 3274-0823 _

i
�
t ,

I
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Priscila Viergutz e Maria .

Cárolina, nos corn!dores da Upper
-

. �

N'GHT André e Graziela Milioli
" lllll, II rlHlll1 i" I conferiritlo'o's 'sabores do San Sushi

FOTOS MAURICIO HERMANN

Não fique o dia todo

pensando no que fazer,
faça! Porque se o mundo

acabar hoje você tem

que morrer orquthoso
de t�r feito algo.
Pedro eial

Issonon
-

. •

Iecsístet
o meu amigo, Reinoldo

Murara, o famoso Nono,
Fluminense roxo, está pre
ocupado: segundo ele, até
suportaria.assistir o seu Flu
na Série B, mas ver o Sérgio
Malandro de fio dental, tá
fora! Explico: é que omalu
co do "Ié ié" está divulgan
do por aí que vai desfilar de
fio dental sé o tricolor ca
rioca cair para segundona!
Vodu, nele, Nono!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Quem desfila nos lugares da

moda linda, morena e com look
. novo é Naty Ribeiro. Trocou os

cachos por cabelos lisos e bem
modernos. Aprovadíssimo!

• • •

Na quinta-feira, dia 5, vai rolar
mais uma Garage. Anotou? Ah,
e também foram agendados
mais dois encontros para este
ano: um dia 12, em Jaraguá
do Sul, e outro dia 30 de

dezembro, no famoso espaço ..

do Capitão Küster,
em Piçarras. To nessas!

• • •

Na sexta-feira, dia seis
de dezembro, o cantor
sertanejo Gabriel Borges

sobe ao palco' da Upper Floor.
Agenda aí! Vai ser festão!

3370-3242

Covardia
Aquela bancária more

na reboculosa, que é com

petente e elogiada na área
de vendas, foi rebaixada
para um carguinho. Mo
tivo? Tá ficando .com um
empresário que o chefe.
não gosta e não é cliente
do banco. Pode? Vingança
com o romance dos outros

.

é covardia. Só .pedindo
uma bem gelada na mesa .

12. Porfavor, Sr. Bruno!?

TE CONTEI CIRCULANDO
Bruna Lara

e Milena
Kretschmer
conferindo o

Sunset do
Bar Lico

• Já começaram a

pipocar os mimos de Natal
na mesa deste colunista.
Jair Pedri, valeu mesmo!

.. Aquela construtora citada
na coluna, que desmoronou
e colocou muita gente em

polvorosa, não é da nossa

região. Ela tem endereço fixo
no Sul do Estado. Contado!

Epic
Sexta-feira, a Epic Concept

Club traz para movimentar uma
das casas mais badaladas da re

gião o famoso grupo A Liga. Noi
tememorável! No line up a pre
sença dos DJs André Rezende,
Léo Silva e Felipe Adriano.• o empresário Alcides

Payanello está irritado.
Vem chumbo grosso por aí.

Frutos domar
• o jovem empresário,
Diego Bogo anda arrancando
suspiros de uma certa loira
da urbe sorriso. Mas vou
avisando: dizem que o guapo
está comprometido. Falei!

Essa é pra não perder!
Nesta sexta-feira vai rolar
no Restaurante Bela Ca
tarina a Noite de Frutos
do Mar. E o que é melhor:
vai ter música ao vivo. O
evento começa às 20 ho
ras. Quer saber mais? Li

gue 3371-3412.

• Você já visitou a nova loja
da Cedro Móveis? Não?
Então corra! Neivor Bussolaro
trouxe mil novis para o Natal.
É a dica desta quarta-íelra.

ROYALnLT Rapaziada do bem

que movimentou sábado passado
a festa RoyalTILT Blackou. Festa

open bar pra ficar na história.
2014 tem repeteco

Pensando bem.. �

Vou guardar no coração ape
nas o que me faz bem... O resto?
Deixa rolar... Água abaixo.

• Luis Carlos Chaves já
está preparando o tempero
do churrasco. Sábado tem
festão para comemorar
o seu aniversário.

! Com essa, fui!

VARIEDADES
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PREVISAO DO TEMPO
Tirinhas

Piadas

xiun111.

Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz:
- Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam está vivo.

Todos os sósias comemoram.
- Amá notícia é que ele perdeu um braço.

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado

- 146 min - Censura: 12 anos - Diariamente -

,_

sessões: 15h, 18h, 21h
ARCOPLEX 2
• Gravidade - Aventura '- Legendado - 90 min -

Censura: t4 anos - Diariamente - sessões: 14h,
15h50, 17h40, 19h30, 21h20

ARCOPLEX 3
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado

- 111 min - Censura: 10 anos

Diariamente - sessões: 14h30, 16h40
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min -

Censura: 14 anos - Diariamente - sessões: 19h,
21h30

JOINVILlE
.GNCGARTEN
• Um Time Shaw de Bola- 14:10, t6:"30, 19:00 - 3D - DUB . Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 . 3D DUB . Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas· 13:20 - LEG . Ação
• Meu Passado me Condena ·16:10,20:10,22:10· NAC - Comédia
• Sobrenatural: Capítulo 2 . 18:10 - LEG - Terror
.• Bons de Bico - 13:30 - DUB - Animação
• Ensaio -15:30 ,17:30,19:30,21 :30 - NAC - Documentário

'Crô-13:50, 15:50, 17:50, 19:50,21:50 -NAC-Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 22:00 - LEG -

Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 18:50 - DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas- 16:00,21 :40 - LEG - Ação
• GNC MUELLER

• Um Time Shaw de Bola - 14:00, 16:30, 19:00 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 - 3D - LEG - Ação
'Jogos Vorazes: em Chamas -16:0018:45 - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:40 21 :40 - DUB - Ação
• Crô - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,21 :30 - NAC - Comédia

Um Time
Show:de
Bola
Desde garotoAmadeo
é aficcion?do por tótê;
tendo construído seus

próprios jogadores e
com eles ensaiado as
mais diversas jogadas.
Um dia ele é desafiado

porEzequiel (Juan
José Campanella), um
arrogante garoto que
vive se gabando por
ser umesífnio jogador,
de futebol de verdade.
Mas a partida épica
de totó entre os dois
não foi vencida por

. ele. Anos mais tarde,
ele retorna rico e com

seu dinheiro quer
transformar a cidade
natal em um espécie de
parque temático. Agora,
para salvar a cidade,
Amadeo terá que aceitar
o desafio proposto pelo
vilão: enfrentá-lo numa

partida de futebol de
verdade. É quando
algomágico acontece
e os bonecos da mesa
de jogo ganham
vida para ajudar o
seu companheiro de

grandes jogadas.

Sudoku

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

cada ünha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Substância corante para tingir de azul/Frio, em in-

glês _

2. Um refrigerante. de uva e framboesa, não mais pro
duzido

3. Provido dos órgãos aptos ao voo

4. As iniciais do ator latorraca / Forma popular de se

nhor / (Quím.) O gália
5. Famoso jornal londrino, um dos mais antigos do

mundo I Abreviatura de sacerdote
6. A fêmea do cavalo I Indivíduo que não enxerga
7. Tornar a tratar (a pele) com substância que lhe devol

va a umidade natural ou evite que se resseque
8. Seis mais dois / A fábrica do Ka
g. Conselho Regional de Administração / O salário dos

operários
10. United Airlines / O cantor inglês de rock Cocker, .

participante do Festival de Woodstock / (Quím.) O
neodímio

11. Uma das maiorescidades de Minas Gerais, próxima 10

à capital do estado
12. Diminuir o moral de
13. Briga / O número dos jogadores de um quadro de

futebol.

VERTICAIS
1. Que está entre os olhos
2. As iniciais do escritor russo Gogol / Rápida, veloz I

101, em algarismos romanos
3. Uma causa de explosão repentina e descontrolada

de ressentimento / Em grande quantidade (fem.) /
(Ingl.) Compartimento do 'banheiro, destinado ao

banho.
4. Afrouxado / Homem do interior, da roça
5. O homem e a mulher que geraram um filho / (Red.)

Retrato
6. De madrugada / O arbusto que é um dos esteios da

economia nacional
_

\

7. Prefixo: ouvido I Subdivisâo de uma região, distrito,
seção etc, / ([ngl.) Homem

8. As iniciais do romancista e filósofo russo Tolstói

(1828-1910) / O astronauta russo lúri (1934-
1968), o primeiro homem a viajar pelo espaço I As
iniciais da atriz norte-americana Zellweger, de "O
Diário de Bridget Jones''''

g. Que perdeu os sentidos.

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12
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Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chove na
quinta-feira
Tempo estável, com predomínio
de sol e calor em se, devido a

presença de uma massa de ar
seco. Temperatura em elevação.
Quinta-feira: Uma frente fria
passa pelo estado provocando
temporais isolados na maioria
das regiões no decorrer do dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ �
MíN: 21°C
MÁ)(: 35°C Parcialmente

Nublado

• r
h

SEXTA
Instável

MíN: 21°C
MÁ)(: 32°C

Nublado
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PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS
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Amigo secreto no trabalho:
o que dar de presente?

QUARTA-FEIRA
4 DE DEZEMBRO DE 2013

FONTE

Porta Carreira e Sucesso

Fim de ano chegou, e, como de costume, profissionais e

empresas começam a organizar as suas respectivas con
fraternizações. É muito comum a prática de brincadeiras e

uma delas é o Amigo Secreto, onde o principal objetivo é a

troca de presentes entre colegas de trabalho.
Entretanto, a maioria das pessoas fica com dúvidas so

bre o que pega bem ou não na hora de presentear alguém
da empresa. "Isso acontece porque ninguém quer ser visto
como o sem noção da turma, ou pior, que o presenteado não

goste do presente por achá-lo indevido" explica a consultora
de etiqueta e protocolo Eli Cardoso Reis.

Acerte no presente
A consultora EH indica o que deve ser evitado

e dá sugestões de presentes criativos para que o

Amigo Secreto seja um sucesso. Confira!

EVITE
• Itens que violem as políticas da empresa

Quando você estiver escolhendo um presente que será

entregue num evento corporativo - mesmo que seja fora
do escritório - o segredo para não errar é tentar pensar
em artigos que poderiam ser entregues em uma reunião
de negócios, por exemplo.

• Qualquer coisa sexual (mesmo que seja de brincadeira)
Não importa se o presenteador e o receptor são amigos,
os demais colegas podem se sentirem desconfortáveis
com a situação e achar a brincadeira de mau gosto, além
de não profissional.

• Perfumes ou Colônias

A principal razão pela qual não se deve dar um perfume
ou colônia a um colega de trabalho, além do gosto
pessoal, é que isso pode transmitira ideia de que você

quer algo mais do que apenas uma relação comercial, o
que vai causar uma situação embaraçosa para ambos.

• Coisas com aromas fortes

Muitas vezes os presentes que têm odores fortes e

corantes, como velas, perfumes, roupas perfumadas e

algumas peças decorativas contêm corantes, alérgenos
e outras misturas que podem incomodar as pessoas no

lugar do escritório.

Seja atencioso com os seus colegas, eles podem ser

sensíveis a cheiros fortes.

• Itens pessoais demais
Tente descobrir o máximo possível sobre o colega de

trabalho que você presenteará, a fim de evitar qualquer
coisa que possa ser embaraçosa ou desconfortável. Esteja
ciente das questões religiosas, culturais ou alimentos e

bebidas alcoólicas, ou outras possibilidades que considere

inadequadas para o colega em questão.

o CORREIO DO POVO
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. COUlO pedir
uma promoção?

Você adora o que faz, tem com

prometimento e procura cultivar
bons relacionamentos com colegas
e superiores. No entanto, ainda
acredita que mereça algo a mais,
seja uma promoção ou um aumen

to de salário. Com esse. objetivo
em mente, está buscando coragem
para entrar na sala de seu chefe
e dizer o que precisa. Entretanto,
coragem não seria sua única pre
ocupação para um momento como

esse. Quer dizer, para a eficácia do
seu plano, é preciso levar em conta

muitos outros fatores que podem
ser determinantes para sua con

quista.
No artigo de hoje, contarei um

pedaço da minha história para
vocês, sobre como esse momento

pode não sair como o esperado.ou
como podemos preparar o terreno
para que este renda os frutos de

sejados.
Desde o início de minha carrei

ra eu determinei um objetivo: cres
cer. Independente de onde estivesse
eu gostaria de sempre buscar um
crescimento contínuo.'Entretanto,
mesmo sendo uma vontade ineren
te à minha personalidade, naquela
etapa da minha vida, a decisão de

pendia também do outro lado da

moeda, meus dirigentes.
Lembro-me de umas. das em-

!;,
.

presas em que trabalhei e de um

chefe em especial que tive. Naque
la .

época, minhas funções pouco
mudavam e a promoção parecia
um passo muito distante. Tama
nho era o distanciamento que sen

ti a necessidade de falar com meu

chefe sobre esse assunto. Pouco

depois de apresentar minha dis

ponibilidade ao crescimento, meu
chefe interrompeu minha fala. No

.

momento, a aflição me dominou,
pois imaginei que conseguiria
falar todo o discurso que havia

planejado. Porém, não foi o que

.

aconteceu. Além não ceder espaço
para o diálogo, disse-me que não

pretendia perder tempo com aque
la conversa e que o seu desejo era

apenas que eu realizasse minhas

obrigações, nada mais do que isso.
Nada poderia ter sido tão des

motivador do que aquela situação

2

tinha representado para mim na

quele momento. Um tempo depois,
para minha sorte, acabei sendo

transferido para outra área e saí
de sua supervisão.

Já no meu novo setor, meu novo

chefe era uma pessoa muito caris
mática e que acreditava no valor
do capital humano e no desenvol-'
vimento de seus funcionários. O

que fez com que eu não perdesse
o apetite de progredir na carreira.
Em nossa primeira conversa, con

tei-lhe minhas intenções, e sobre o

meu objetivo em construir carreira

naquela empresa.

Momentos propícios para to
car no assunto.

Falar sobre promoção geral
mente é um tabu para muitas pes
soas. Uma alternativa é aproveitar
a entrada na empresa para tocar

no assunto. - como fiz logo que
entrei na nova área - Nessa oca

sião, é preciso expor o seu desejo
em construir carreira e se dispor
para enfrentar novos desafios. Ou
tra ocasião favorável seria na ava

liação por desempenho. Algumas
empresas realizam anualmente
essas avaliações que visam tanto

o desenvotvimento pessoal e pro
fissional dos funcionários. Sendo
uma ferramenta importante para
identificar os perfis profissionais
existentes na companhia, o alcan
ce e determinação dos objetivos,
planejamento de carreira, entre

muitos outros benefícios para as

duas partes envolvidas.
Desde que demonstrei minha

disposição, os dirigentes começa
ram a enxerqar minha capacidade

, de maneira mais atenta. E com o

tempo foram surgindo oportuni
dades na empresa e não demorei
a começar a traçar a carreira que
tanto desejava.

O importante é traçar os nossos
objetivos e determinar a melhor

estratégia para alcançá-los. Para
isso, precisamos buscar conhecer a
política da empresa, o melhor mo
mento para falar com nosso chefe
e outras particularidades organi
zacionais que poderão fazer toda
a diferença em nossa negociação.

TALEN1:0 E SUCESSO I QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Demissão de grávida por
,

justa causa. E possível?

FONTE

Carreira & Sucesso
Segundo Ariadne Cargnelutti Gonçalves

Lopes, especialista em Direito do Trabalho
da Massicano Advogados, o casá mais fre

quente de infração ao artigo 482 da CLT é
a falta injustificada, com a alegação de que •.

por estar grávida não pôde comparecer ao
trabalho.

"Toda vez que necessária a ausência,
a gestante deverá comprovar por meio de
atestado médico tal impossibilidade. Lem
brando que não basta uma falta injustifica
da para a aplicação da demissão por justa
causa. Em caso de reincidência a empresa
deverá aplicar advertências por escrito,
suspensão e somente após todas estas

ações a demissão por justa causa, respei
tando sempre a razoabilidade e proporcio
nalidade entre a infração cometida e a pena
aplicada", explica a Ariadne.

.

ACLT (Consolidação das Leis do Trabalho)
garante a segurança da funcionária grá

vida por afirmar que é fundamental assegu
rar o conforto do bebê e permitir condições
dignas de cuidados e saúde da criança. Mes
mo tendo a lei como aliada, muitas mulheres
pensam que neste período podem fazer o

que quiser, e passam a tomar atitudes irres

ponsáveis como profissionais.
Mesmo tendo segurança, mulheres grá

vidas podem ser demitidas por justa causa

e terem o conforto da criança alterado por
assumirem atitudes justificadas pela pró
pria gravidez. A primeira atitude é tratar a

gravidez como doença e passar a faltar, I!e- .

gligenciar o trabalho entre outras ações.

Em quais casos ocorre demissão?
A advogada Amanda Silva Pacca, especialista em relações do trabalho do Regis de Olivei

ra, Corigliano e Beneti Advogados, apresentou alguns exemplos de faltas graves que levam a

demissão por justa causa, são elas:

ATOS GRAVES
• Ato de improbidade: consiste na imoralidade, malícia, falta de honradez. Exemplos: roubo
de materiais ou valores da empresa, falsificação de documentos para obtenção de vantagens
pessoais;

• Incontinência de conduta: desregramento do empregado quanto à sua vida sexual. Exemplos:
práticas de atos pornográficos, libidinosos ou obscenos;

• Mau procedimento: qualquer ato faltoso que não possa ser encaixado nas demais práticas
previstas no artigo 482 da CLT. Qualquer atitude do empregado não aceitável pelo homem

comum;

• Negociação habitual: é o ato de comércio praticado pelo empregado sem permissão do

empregador e com habitualidade. Também é vedado ao empregado trabalhar em empresa
concorrente, desde que tal fato seja prejudicial ao seu primeiro empregador;

• Condenação criminal: para que haja dispensa justificada é necessário que o empregado tenha
sido condenado com sentença transitada em julgado, ou seja, contra a qual, não caiba qualquer
recurso;

• Desídia: é o labor praticado com preguiça, má vontade, desleixo, negligência;
• Embriaguez: proveniente de álcool ou drogas. A embriaguez ensejadora de demissão justificada
pode ocorrer de duas formas: habitual, ou seja, o empregado tem o mau hábito de embriagar-se
refletindo tal fato em seu trabalho; ou isolada, ou seja, o empregado não tem o costume de beber,
contudo, se embriaga no trabalho. Ambas as situações são motivadoras da demissão justificada.

• Violação de segredo da empresa: qualquer segredo da empresa que seja divulgado pelo
empregado sem a permissão do empregador pode acarretar em sua demissão porjusta causa.
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FONTE

Deutschewelle

Desde a década de 1990, pesqui
sadores e autores internacionais têm
adotado termos generalizantes para
caracterizar certos grupos etários.

"Geração 68" evoca revolução sexual
e protestos estudantis; enquanto os

"Baby-Boomers" (hoje entre 50 e 60

anos) vieram ao mundo em fases de
crescimento demográfico significativo.
No mercado de trabalho alemão, am-

Geraçãoy
Os que atualmente contam de 20 a

30 anos de idade também já receberam
seu apelido: "Geração y". Segundo [utta
Rump, do Instituto de Emprego e Em

pregabilidade de Ludwigshafen, a nova

geração "difere bastante das anteriores".
Enquanto os Baby-Boomers valoriza- _

vam estruturas ordenadas, hierarquias
e segurança empregatícia, a Geração Y
abdica justamente desses valores. Im-

Empregadores em cheque
Muitos dos membros da Geração Y

possuem boa formação profissional, e no

momento acorrem em massa ao mercado
de trabalho. Segundo relatório do Minis
tério alemão da Educação, desde 1993 o

número dos que iniciam estudo universi
tário no país praticamente duplicou.

Devido à tendência. demográfica vi

gente, contudo, o número de jovens vem

diminuindo. Isso é uma vantagem para os

jovens candidatos no mercado de traba
lho, pois a competição menor lhes permite
exigir mais dos potenciais empregadores.
Confiantes de si, eles formulam seus dese

jos já durante a entrevista de emprego.
A Geração Y rejeita a noção de "carreira

a qualquer custo". Em contrapartida, dispor
de tempo para a família e os amigos ganhou
importância - uma tendência que se confir
ma em toda a Europa. O instituto berlinense
de consultoria Trendenceentrevistou 320
mil universitários recém-formados sobre
suas prioridades. Apesar da crise financeira
e econômica, em média, eles prefeririam de-

Bquilibrio trabalho e vida
Entretanto, os membros da Geração Y

também diferem bastante entre si. "Claro

que, em tempos de individualismo crescen

te, não já como se falar de uma geração uni
forme'; admite JuttaRump. "Mas as empre
sas precisam recorrer a blocos geracionais
para poderem abordar de forma específica
os seus grupos-alvos:'Assim, omenor deno-'
minador comum de uma geração se torna

bas são denominações conhecidas e

empregadas com frequência.
Os que hoje têm entre 40 e 50 anos

de idade, pertencem à "Geração Golf"

(em referência ao popular modelo da

Volkswagen): seus anos de juventude
são considerados apolíticos e hedonis
tas. Já os jovens dos anos 90 compõem
a chamada "Geração X". O nome faz re

ferência ao romance do canadense Dou

glas Coupland cujos protagonistas, com
sua crítica ao consumismo, simboliza
riam os jovens da época.

portante é o trabalho ser sustentável, sig
nificativo, prazeroso e compatível com o

projeto pessoal de vida.
Essas expectativas podem ser reali

záveis para os que procuram emprego
em setores com carência de mão de obra

especializada. Para os jovens sem nível
secundário completo ou com qualificação
incipiente, por outro lado, tais possibilida
des estão praticamente vedadas.

dicarmenos tempo ao trabalho. O emprego
deve, acima de tudo, promover o desenvol
vimento pessoal, segundo concluiu a pes
quisa.

Para alcançar essa meta, a Geração Y

exige autorrealízação na vida profissional
e privada, observou a Associação Alemã
de Gestão de Recursos Humanos (DGFP,
na sigla: original). Mas há uma boa notícia
para os empregadores: em circunstâncias
favoráveis, o desempenho dessa geração é
alto - portanto, preguiçosa ela não é.

Alexander Schneider, encarregado
de formação profissional na firma ale
mã de entregas postais DHL, sugere .

como os empregadores poderiam aco

modar os interesses da Geração Y. "As

grandes empresas têm a possibilidade
de providenciar serviços como creches
ou academias de ginástica." No entanto,
ressalta, a atmosfera familiar e pessoal
numa empresa também tem papel im
portante, e isso as firmas de pequeno
porte também podem proporcionar.

referência para a política de pessoal.
Muitos jovens da geração entre 20 e 30

anos viram seus pais adoecerem por exces
so de trabalho. Para eles, a fadiga crescente
no quotidiano profissional - geralmente
denominada burn-out ou estafa - é uma

advertência assustadora sobre os efeitos de
um work-life balance deficiente, ou seja, do
equilíbrio certo entre trabalho e lazer.

Pessoas e Empresas
valem se permanecerem na verificação de au

tenticidade ou não.

Quando se fala em gestão, precisamos ter
uma ótica de qual empresa estamos oferecendo
para aspessoas.

Estamos sendo interessantes quando mos

tramos a nossa gestão? As pessoas confiam,
acreditam e cumprem com o quefoi acordado?
Aliás, as pessoas estão conseguindo entender

qual é este combinado da gestão?
Ou ainda, estamos em um projeto degestão

em tanto camuflado e opaco?A transparência
que tanto se ouvefalar e com a qual as pessoas
precisam ser tratadas é efetivada?

Voltando para a proposta inicial da discus
são das gerações, nossa empresa está estrutu
rada para qual delas? Para as gerações mais
tradicionais ou para asmaisjovens?

Se conseguirmos'Jazer esta análise e ava

liarmos os caminhos possíveis, quem sabe aca
baremos com as etéreas discussões sobre os

conflitos degerações.
A modernidade é presente, a tradição é es

truturante, qual caminho a seguir?Bem, esta é
uma análise a serfeita, portanto,fica a reflexão
para que você avalie e tome a sua decisão.

Ouvimos com frequência as reclamações
sobre as diferenças entre as pessoas nas suas

gerações, sejam elas quaisforem,X Y,ZAlfa, ou
sei lá qual:

O mais comum é ouvirmos das pessoas
mais experientes, que os jovens não querem
nada com nada, que são impacientes, que não
pensam no futuro, que são imediatistas e que
acreditam que sabedoria e conhecimento se

adquirem de um dia para outro.
Por outro lado, dosmaisjovens ouve-se que

osmais experientes não são abertos àsmudan
ças, que são reticentes à tecnologia, que são
conservadores de mais e que acreditam que só
porque tem mais tempo de vida acham que só
a sua forma defazer as coisas é que estão cor
retas.

Aofazermos uma análise só um pouco mais

apurada desta situação vamos descobrir que
ambos estão certos e errados.

O conservadorismopode nos remetera per
dermos o tempo da ação, ao mesmo tempo em

que se esta ação não for bem planejada e feita
no Ímpeto, no afã de quererexperimentar; pode
ser irresponsável

Mas na realidade estas discussões de pouco

Reuniões demais custammuito caro

FONTE tempo em reuniões e garantir produtividade
àquelas que são inevitáveis. Segundo Barbosa, é

possível cortar de 15% a 30% o número de reu
niões de qualquer empresa. Em primeiro lugar,
basta se questionar se aquele encontro é mesmo
necessário. Caso seja impossível evitá-lo, ele pre
cisa ser planejado.

Em O Segredo das Reuniões Produtivas, rEi
cém-lançado pela Editora Saraiva, o especialista
na área de-comunicação interpessoal Charlie Ha
wkins recomenda comunicar aos participantes
uma finalidade clara e os resultados esperados
da reunião, selecionar os itens a ser discutidos
e preparar uma pauta, com intervalos de tempo -

para cada tema
É importante que um líder conduza o encon

tro, e que alguém monitore o tempo, registre os

principais pontos debatidos e prepare uma ata.

O objetivo da reunião tem de estar resolvido
quando ela terminar.

VocêRH

Uma empresa de 100 funcionários que reali

za, no mínimo, quatro horas semanais de reuni

ões, gasta anualmente quase 1,4 milhão de reais
com esses encontros, considerando o valor/hora
de cada participante a 70 reais. Se formos otimis
tas e pensarmos que em metade das reuniões
não se obtém resultado, é possível afirmar que
a empresa desperdiça anualmente 700 mil reais.

Autor de A Tríade do Tempo (Editora Sextan

te) e Estou em Reunião (Editora Agir), Christian
Barbosa está refazendo uma pesquisa de 2007,
com mais de 15 mil pessoas, e já encontra piora
nos índices. Se antes 71% do-s entrevistados con
sideravam que cerca de metade das reuniões era

bem-sucedida, hoje apenas 54% acreditam na

eficácia desses encontros.
A boa notícia é que é possível evitar perder

3
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1. CELULAR; 2. CAMISA; 3. PRANCHETA; 4. SOFTWARE PIRATA; 5. EMPREGADO NÃo REGISTRADO; 6. SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS; 7. DESRESPEITOS ÀS LEIS�AMBIENTAIS.

ALGUNS ERROS ESTÃO NA CARA. OUTROS, NÃO.
\

A pirataria é uma prática de concorrência desleal fácil d€ ser_ escondida, entretanto, ao optar por esse caminho,
suas realizações como empreendedor podem ser seriamente impactadas. E preciso agir corretamente para
evitar as surpresas desagradáveis.

Um bom planejamento é fundamental na hora de abrir e manter um negócio. Cada detalhe e cada escolha fazem a diferença,
e podem determinar o seu sucesso. Por isso, use sempre software original e aproveite todo o se-u potencial sem correr riscos.' ">
Não deixe que o uso irregular' de software prejudique seu futuro. '

-

Não importa se você é uma grande empresa ou um pequeno negócio,
a concorrência desleal é ruim para todo mundo. •

t-'

Todos juntos por um Brasil mais competitivo
Acesse www.empreendedorJegal.org.br I!III!I

-

:l.!.
- Assista o vídeó da campanha

_1!I5i . EMPREENDEDOR LEGAL
. \

. .

Realização Parceiros

II=-I
......._

I_IABE
SOF'TWARE
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QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013 VARIEDADES
OCP13

www.ocponline.com.br

Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Snvia pede ajuda a Pilar para descobrir o que acon

teceu com Catarina. Dália manda bilhetes para lolanda e

Mundo marcando um encontro. Laura pergunta a Valter

qual é a verdadeira história de Tavinho. lolanda e Mundo
são presos por adultério. Manfred tenta saber de Gertrude
por que Ernest foi preso no passado, mas ela não revela o

que sabe. Fabrício descobre que Dália e Ernest armaram o

flagrante de adultério. Matilde se declara para Sonan. Man
fred beija Amélia.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Líder Jorge conversa com os eleitos, e Assis acha graça

do medo de Lili. Marcelo aconselha Inês a ser igual a Heloísa
para conquistar Thomaz. Celina fica intrigada com a conver

sa que tem com Matias sobre sua ida a mata, além do limite

permitido. Fátima decide sair de casa. Álvaro se irrita com o

bom desempenho de Fernanda em uma reunião importante.
Fátima pede para ficar na casa de Celina. Kléber pensa em

Celina e não consegue ficar com Keila. Armando tenta acalmar
Lili, enquanto Rafa e William voltam para resgatá-Ia. William
sente ciúmes de Rafa com Lili. Júlia pede para Rafa'ir até a sua
casa. Thomaz se surpreende com o comportamento de Inês.
Rafa chega atrasado para a saída da van, e Lili o repreende.
Lili desiste do treinamento.

• AMOR ÀVIDA: GLOBO· 21H
Aline disfarça sua preocupação para César. Ninho apare

ce de surpresa na casa de Aline e os dois ficam juntos na pisci
na. Amarilys afirma que vai se vingar de Niko. Maciel devolve o
dinheiro para Márcia. Aline conta seu plano para Ninho. Maciel
fala para Wagner que Félix está morando e trabalhando com

Márcia. César faz vários exames nó hospital. Félix come san

duíche com Rinaldo e Márcia. Aline fica com Ninho, depois que
César vai dormir. Edith leva investigadores para falarem com

Félix. César acorda sem enxergar, e Aline comemora.

Além do Horizonte

Fátima decide sair de casa depois de traição dupla das irmãs
Dessa vez, foi demais para Fátima (Yanna Lavigne)!

Ser roubada por Selma (Luciana Paes) e Rita (Mariana
Xavier) foi a gota d'água para a morena deixar a casa de
Vó Tita (Analu Prestes). "Se eu ficar aqui, capaz de voar
no pescoço de uma. Preciso passar um tempo sem ver a

cara dessas fulanas", diz Fátima. Vó Tita pede para a neta

perdoar as irmãs, mas não tem jeito. "Se vai te dar sosse
go, vai. Eu sabia que não demorava muito pra você ir pro
mundo. Só não sabia que já ia começá aqui mesmo, em
Tapiré", diz, se despedindo da neta caçula.

• CHIQUlTIlAS - SBl . 20H30
Na mansão da famma Almeida campos, Valentina perce

be que Gabi está inquieta:Ao olhar para a parede do quarto
da moça, a governanta percebe que Carmen colocou o seu

retrato no local. Valentina resolve tirar o quadro e a megera
a impede. No orfanato, Brigadeirão, que na verdade é Chico,
convida a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina,
para jantar. A zeladora aceita o convite e os dois combinam o

local e o horário. Tati conta a Cícero sobre sua relação com a

irmã e confessa que o acha um homem triste. Eduarda espera
ansiosa Maria Cecllla voltar de sua entrevista de emprego. Ao
chegar em casa, a moça avisa a mãe que não conseguiu a

vaga. Maria Cecnia decide demitir Shirley e a socialite não per
mite, pois diz que a empregada é sua amiga. Shirley fica sur

presaao perceber que Eduarda a considera como uma amiga
e diz que pode ficar trabalhando na casa sem receber, até que
tudo se acerte. No quarto, Mili questiona Tati sobre onde à pe
quenina estava. A órfã contesse que estava conversando com
o homem triste. Brava, Mili diz que irá contar para Cintia e a

garota pede para a amiga guardar segredo.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Dorotéia descobre que seu plano deu certo e que carro de

Omar capotou. Michele descobre que seu rival está morto. Da
nilo lamenta a morte do filho que Lili esperava dele. Dorotéia o

consola, dizendo que eles não terão mais que lidar com as or

dens do tio. Norma lamenta Stella ter viajado sem se despedir,
Getúlio finge não saber do sequestro de Stella e consola Nor
ma. Donana usa gravador e manda Stella gravar mensagem
para Otávio e Carlão comprovando sua viagem. Stella se re

cusa, mas Donana ameaçamatar os dois se ela não fizer. Ela
conta para Stella que Omar está morto e que Dorotéia poderá
ser a sucessora dele. Patrícia e carlão curtem a reconciliação.
JuranC'Jir entrega envelope com dinheiro para Laura, dizendo
saber que ela está com o aluguel atrasado. Laura desconfia
que a ajuda seja de Anjo e vai até ele para entregar envelope.
Anjo insiste em ajudar e ela acaba aceitando. Michele se pre
para para ir ao enterro de Omar e diz para Otávio que ele deve
ir. Ele diz para o filho que está interessado em tomar alguns
pontos de bicho do antigo rival.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Will.i.am no Reveillón
de Copacabana

O cantorWill.i.am deve ser a grande atra
ção do próximo Reveillón carioca. O artista
está praticamente confirmado para o show da
virada, na praia de Copacabana, a maior festa
de final do ano aberta ao público do Brasil. O
evento será transmitido ao vivo pela FOX. Se
a notícia se confirmar, esta não será a primei
ra performance do artista em um Reveillón
brasileiro. Em 2006, ele também cantou em

uma festa na praia de Ipanema, na época a

frente do Black Eyed Peas. A banda está em

hiato por tempo indeterminado desde 2011.

AlinDe Rosa deixa o

Cheiro de Amor
A cantora Alinne Rosa comunicou oficial

mente sua saída do grupo Cheiro de Amor.

Após 10 anos à frente do grupo, ela decidiu se-
.

guir em carreira solo. O Cheiro deAmor existe
há 31 anos e já teve como vocalista as canto

rasMárcia Freire e Carla Visi. A nova cantora

que assume o grupo é a pernambucana Vina
Calmon, casada-com o cantor da Timbalada
Denny. "As pessoas precisam seguir suas vi
das, o grupo Cheiro de Amor, foi muito feliz
durante os anos de Alinne e estamos todos na
torcida que ela tenha uma carreira solo bri
lhante", disse o empresárioWindson Silva.

2013 a 1914 - Fogo
Há risco de brigas ou atritos com

os colegas. Controle sua agressivida
de. Éhora depensarna sua carreira e

fazer planos para progredir, Se o cli
ma anda tenso com o par, há risco de

rompimento. Na paquera, pode ser
. dificil se aproximar de alguémmuito

popular. Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a 2016 - Ar

Terá que se esforçarpara contro
lar a irritação. Não perca a cabeça.
Pode se irritar com cobranças do

par. A vontade de ser livre pode fa
lar mais alto. Na paquera, seu lado
sedutor está em alta, mas talvez seja

.
dificil se aproximar de alguém. Cor:

. preto.

com quem ama ficarão mais visíveis.

Sejapaciente, poishá risco de rompi
mento. Pode ser complicado se apro
ximar de quem deseja, e a solidão vai
incomodar. Cor: marrom.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Hoje, você estará mais focado
no trabalho, mas terá que enfren
tar concorrentes ou rivais. Mas sua

inspiração vai falar mais alto e pode
encontrar a solução para alguns pro
blemas no serviço, Não faça cobran
ças, seja na paquera ou no romance.
Cor: laranja.

Virgem
2318 a 2219 - Terra

A Lua brilha em seu paraíso as-

.

traI e aumenta seu magnetismo. Se
ouvir sua intuição, vai se sairmelhor
no trabalho. Na paquera, será fácil
atrair e seduzir quem deseja. Se já
tem alguém, aproveite para melho
rar o relacionamento e encantar o

seu par. Cor: azul.

Libra
2319 a 22110 - Ar

Há sinal de problemas em casa,
mas procure concentrar a atenção
no trabalho.A tarde, o astralmelho
ra. Se precisar, peça conselhos a um

parente. A noite, ficar em casa pode
ser a melhor opção, pois contratem
pos talvez atrapalhem seus planos
amorosos. Cor:pink.

Escorpião
23110a 21/ll -Agua

Você estará mais falante hoje,
masmodere suas. Há risco de dispu
tas no trabalho. Você estará inspira
do e pode apresentar boas ideias ao
conversar com colegas e superiores.
FaJirr demais ou sobre assuntos deli
cados pode atrapalhar o romance ou
a conquista. Cor:creme.

f!!.Sagitário
Ia; 22111 a21112-Fogo

Não se deixe levar pela irritação .

nem tome decisões com raiva, pois
pode perder dinheiro. A paixão ga
nha mais estabilidade, mas no final
da noite, pode se sentirumpouco su
focado. Na paquera, émelhor ir com
calma e não fazer muitas cobranças
ao seu alvo. Cor: creme .

a Capricórnio
22112 a 2011 - Terra

A Lua entra em seu signo e re

força suas qualidades. Procure se

concentrar mais no trabalho e fique
longe de confusão. Vai sermais fácil
trabalhar com os colegas. Curta a

companhia do par e afaste a tensão.
Na paquera, imprevistos podem
atrapalhar a conquista. Cor:marrom.

Aquário
2111 a 1812-Ar

A Lua inferniza seu astral e há
sinal de brigas e desentendimentos

logo cedo. Você estará mais inspira
do à tarde, mas procure trabalhar a
sós. Há sinal de tensão no romance,
se já vinham se desentendendo. Na
paquera, fica mais dificil se aproxi
mar de alguém. Cor: laranja.

�·Peixes
� 1912a1913-Terra

.

Procure não entre em disputas,
inclusive com amigos, A intuição
pode ajudar a alcançar seus sonhos.
Lute pelos seus ideais. Imprevistos
podem estragar seus planos com

os amigos e até na paquera. A dois,
as diferenças com o par ficam mais
acentuadas. Cor: amarelo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
www.ocponline.com.br

HISTÓRIA E IDIOMA
QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Exposição agropecuária
movimenta o município

A Segunda Exposição Agropecuária promovida em
novembro de 1938 pela Sociedade de Lavouia Três
Rios doNorte tevê o patrocínio da prefeitura e os mui
tos inscritos puderammostrar seus produtos na-gran
de tenda montada no campo do Germânia. A comissão

organizadora, formada por diversos empresários, era
presidida pelo Sr. Reinoldo Rau. Além do pavilhão de
exposições e box para os animais, foram instalados

espaços para dança, serviço de bar e cozinha. Para a

comissão julgadora foram convidados funcionários do
Ministério da Agricultura, inspetores sanitários esta
duais e federais e(io serviço de fomento da produção
vegetal, que analisaram e escolheram os melhores pro
dutos expostos, Foram premiados:

No pavilhão Jaraguá: 10 lugar - Wilhem Weege &
Cia Ltda com laticínios; 20 lugar - Indústrias Reunidas

Jaraguá SIA com essências; 30 lugar - Gosch Irmãos
com calçados.

ProdutosdeI..âticínios: a) Queijo tipo parmesão
- 10 lugar 'Tabu"�llhelmWeege). b)J�lf�jo tipoipra
ta - 10 lugar "GâriBalâi" (Walter Marquardt). c) Queijo

!

tipo Holandez -lOlugar 'Tabu". d) Manteiga - t? lugar
'Tabu" e 20 lugar "O Bom Pastor" (BernardoGmbba)

Produtos da Pecuária: a) Bovinas commais de
dois anos - 10 lugar 'Tabu" da Sociedade Três Rios do
Norte. b) Machoê�ol1l menos de dois anos ..... lo1ugar
"índio" de BrunqBeseke. c)Fêmeas com 12m - .�o
lügar"Zita"dtõ:............. ke. d)·PêlPeaSéQÍ1Il
1° lugar "Moeda" e.. .

exanpí:e Haake. e) Fêm
..

m

mais de 24meses" 10 lugar "Adelaide" deW:dly Piske.
t) Cavalar raça inglesa - 10 lugar "Lutador" de Germa
noEhmke Filho; g}Suínos - 10 lugar casal tipoMacau
de Leopoldo Blese.·

icende Italíanac,
e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Lá. giustizia ostaggio dallitigio politico.
Sussulta un'altra volta iI rapporto politico
e diplomatico fra BrasiIe e Italia

TI caso Cesare Battisti e stato

mondialmente conoscíuto dato il
suo scioglimento oscuro e inconce

pibile. TI terrorista italiano e stato
condannato nel suo paese a prigio
ne perpetua per quattro uccisio

ni, fra altre atti di terrorismo. Lui
fu arrestato nell'anno 1981, peró
scappa della prigione e si rifugia in
Francia. Quindi, nel zooa il Primo
Ministro Francese firma il decre
to di estradizione, ma il terrorista
riesci a sfuggire un'altra volta. Nel
aoov l'harmo trovato e arrestato a

Rio de Janeiro, Brasile. Poco dopo,
il ministro della giustizia in quel
tempo, sull'argomento del fondato
timore di persecuzione per opinio
ne politica, li concede la condizio
ne di rifugiato, la qualIe impedisce
la prosecuzione di qualunque ri
chiesta di estradizione.

II governo italiano, tuttavia,
fa una richiesta contro la conces
sione di rifugio a Cesare Battisti,
la cui e stata negata. Nonostante
abbiano i ministri deciso a favore
dell'estradizione, loro anche han
no deciso, che la decisione finale
su questo caso dovrebbe essere

presa dal presidente della republi
ca. Nel31 dicembre 2010, l'estra
dizione dell'attivista di estrema

sinistra e stata alIora negata dal

presidente con I'annuenza del

Supremo Tribunale Federale del
Brasile. Questo fatto, ancor oggi,
non e stato inghiottito dal popolo
e dal governo italiano.

Sorprendentemente, adesso
e la giustizia brasiliana che si
trova con le mani legate, impos
sibilitata di far valere la sua de
cisione, di applicare la sua giu
stizia, si trova nella dipendenza
del governo italiano.

Recentementi abbiamo visto
nel caso "Mensalão", la sentenza

di Henrique Pizzolato, ex-presi
dente di Marketing della Banca
del Brasile, condannato a dodici
anni e sette mesi di prigione per il
delitto di peculato, tra altri. Dopo
la decisione, prima ancora della
Polizia Federale fare la prigione,
scapa e va in'Italia sull'argomen
to di, come lo e concesso il diritto
inerente alIa doppia cittadinanza,
cercare un nuovo giudizio, diverso
da quello fatto dalIa giustizia bra
siliana, lontano delle motivazione

politiche e non sottomesso all'in
fluenza della "mídia".

Tuttavia, l'avvocato italiano
Alessandro Tirelli, esperto in Di
ritto Penale Internazionale e at

tuante in processi di estradizione,
dice alI giornale brasiliano "Folha
de São Paulo", che Pizzolato non

potrà essere giudicato nell'Italia,
perche i crimini hanno stato com

messo alI'estero, "quello che vale e
il principio della competenza deI

giudice naturale. Qua lui non ha
commesso nessun crimine" (Tra
duzione nostra)*.

O sia, nonostante la giustizia
brasiliana abbia già dichiarato
Pizzolato come fuggitivo, e cosi,
adesso cercato dalIa Interpol, il
mandado di prigione rimane aper
to, sospeso, e la giustizia brasiliana

non riesci a far valere la sua sovrá
nità, la sua decisione. Cosi, non
avrà altra alternativa se non chie
dere al governo italiano l'estradi
zione di Pizzolato.

Ecco, comunque sia appena
speculazione, le notizie già dico
no che I'Italia potrà condizionare
l'estradízione di Pizzolato ad'una
rivalutazione deI caso Battisti, cosa
che già si poteva aspettare.

Allora, contuttochê i paesi áb
biano la sua sovranità, la sua giu
stizia e legge proprie, se vede chia
ramente che I'impunità rimarrà
vincitora in questa lite.

Nonostante sia sapato che c'ê
la procedura formale per la estra

dizione e che dev'essere rispettata,
che la legge prevede la procedu
ra per I'applicazione delle pene,
in questo caso non sarà altro che
un litigio politico tra due paesi, e,
anche se la legge di ogni paesi sia
diversa, anche se gli atti conside
rati come crimini siano diversi in

ogni paesi, il senso di giustizia, la
coscienza di che quello che com

mette un delitto deve rispondere
per questo, e universale, e inerente
alI'uomo, e non potrà essere igno
rato o dimenticato in questa lite,
questp litigio fra due paesi.

* Folha de São Paulo de

24/11/2013. Disponibile sul sito:

http.//migre.me/gRlnc. Accesso

24/11/2013.

Resumo em português:
o caso CesareBattistificou mundialmente conhecido tanto em vista sua disseluçõo ímpar.
Após grandes batalhas e discussões no Supremo TribunalFederal, a decisãofinalficou a
cargo dopresidente da república na época, que negou a extradição e concedeu asilopolítico

. ao terrorista italiano, condenado em seupaíspor quatro\homicídios dentre outros delitos.
Surpreendentemente, hoje a situação é inversa. Recentemente o ex-presidente deMarketing do
Banco doBrasil, Henrique Pizzolato,fora processado e condenado noprocesso doMensalão.
a doze anos e sete meses deprisão, pelo crime depeculato, entre outros. Pos�idor de dupla
cidadania,fogepara a Itália na esperança de um novojulgamento, sem cunhopolítico e

inftuência da mídia. Ocorre que estejulgamento nãopode serfeito pela Itália,por tratar-se de
crime cometido no exterior.Assim, claramente se vê que a impunidade restará vencedora desta
lide, e, embora haja umprocedimentoformal e adequadopara a extradição epara a aplicação
da pena, embora haja um acordo entre os dois países, é nítido que este caso terá cunho mais

político do que legal, restando a efet;ivid.q@.4(1jy§tiçg.J'rifél1u1_� 1111) litígiopolítiGQ entre,doispaíses, , ,

Débora Kohler
Packer é advogada,
servidora pública

municipal, membro
do Comitê Jovem da

Associazione Bellunesi
nelMondo - Famiglia
Jaraguá do Sul, aluna
do curso de língua e

.
cultura italiana do CCI

PR/SC - Centro di Cul
tura Italiana Paraná/

Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013 SEGURANÇA
OCP15

www.ocponline.com.br

Dependentes terão
•

ento ampliado
LUCIOSASSI

aco
DEBATE Audiência

pública teve foco
na prevenção e

no tratamento ao

abuso de drogas
lícitas e ilícitas
Débora Rernor

P: discutir O enfrenta
nto ao uso de drogas,

mais de 50 'pessoas presti
giaram a audiência públi
ca realizada na Câmara de
Vereadores de Jaraguá do
Sul, na noite de ontem. Na

prática, apenas uma grande
novidade foi divulgada: a

implantação de uma unida
de de aco1himento.

A boa nova foi dada pelo
secretário de Saúde, Adernar
Pos.samai.. Ele disse que a

Prefeitura foi habilitada para
cadastrar o projeto e receber
recursos da ordem de R$ 500
mil do Ministério da Saúde

para implantar a estrutura,
que furá atendimento à noite
e nos :finais de semana. Em
horário comercial,' o Centro
de Atendimento Psico-social,
Álcool e Drogas (Caps-AD) já
atende a este público.

A informação foi co

memorada pelo presidente

DROGAS Trabalho em rede é apontado como ideal para encontrar uma solução

do Conselho Municipal de
Combate às Drogas (Co
men), o policial civil Fábio
.de Lima. "Este é um dos gar
galos para que o fluxograma
de atendimento, montado

para que a rede encaminhe

dependente para tratamen

to, seja colocado em práti
ca", afirmou.

O presidente da Associa
ção Catarinense das Comuni
dades Terapêuticas (Acem),
Arsanjo Colaço, falou sobre a
dificuldade que as entidades
têmpara semanterelembrou
o programa Reviver, que vai

pela implantação do Proerd

(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência), coronel Walmor
Backes. Apenas em Jaraguá
do Sul, cerca de 55mil crian
ças e adolescentes já partici
param do Proerd, que é um
dos modelos de prevenção
ao uso de drogas.'

O promotor de justiça
Rafael Meira Luz, o vice

prefeito Jaime Negherbon,
e o secretário regional, Lia
Tirani, lembraram a impor
tância das famílias no acom
panhamento dos jovens.

destinar recursos do governo
Estadualparagarantiro trata
mento a 1,2 mil dependentes
químicos em se, a partir de
2014 "As comunidades tera
pêuticas atendem 80% dos

dependentes que procuram
ajuda, mas ela é apenas uma
das modalidades de trata

mento", salientou.
Proposta pelo vereador

Jair Pedri, a audiência con

tou com a participação do
comandantedo 14°Batalhão
da Polícia Militar; tenente
coronel José Luis Gonçalves
da Silveíra, e do responsável

EDITALDEINl'IMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo IS da Lei 9:492/97. c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGI/se, para a devida ciência ao responsável; segue .

a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis. a contar desta publicação,
sendo facultado o direito àsustaçãojudicial deprotesto e ouoferecer
por escrito osmotivos da sua recusa. dentro do prazo legal. FICAM
IN11MAOOSDOPRCJfFSTO:

Apontamento: 267003/2013 Sacado: DIFAC COMERCIO DE FER
RAMENTAS IlDA Endereço: RUA OONA ANTONIA - APIU O!
441 - JARAGUÁ 00 SUL-se - CEP: 89252-210 Cedente: D'COR!
INDUSIRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS IlDA Sacador.
Espécie: DMI - N" 1ltulo: 101011- Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 342,36 - Data para pagamento: 09/12/2013-Valor total a pagar
RS418,94Descrição dos valores: ValordoUtulo:R$342,36 - Juros: R$
0,79Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:R$23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Tabelionato GriesbaclJ
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO - REPÚBUCA FEDERATIVA00 BRASil.
ESTADO DESANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Publicaçãoedital:R$23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$15,94 Publicação edital: R$ 23,10'Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

Apontamento: 267171/2013 Sacado: cnson WAGNER DA ROSA
Endereço: AV MARECHAL DEOOORO DA FONSECA 191 SAL OS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente: BERIA !MOVEIS
Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 73/ NEGOCIA0 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 370,00 - Data parapagamento: 09/12/2013-
Valor total a pagar R$442,12 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 370,00 - Juros: R$1,48Emolumentos: R$12,25· Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50- Diligência: R$10,79

ApOntamento: 267030/2013 Sacado: ODILENE crusrovo DRA
EGER Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT, 2931 - BARRA 00
RIO MOIRA - JARAGUA 00 SUL-se - CEP: Cedente: ROSEll
MAQUARUT REl1Z Sacador: - Espécie: NP - N" TItulo: 0011013 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para paga
mento: 09112/�013- Valor total a pagar R$I.094,64 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ LOOO,OO - Juros: R$ 24,00 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$ 10,79

Apontamento: 267068/2013 Sacado: IRIA NARDINI 05414422958
Endereço: AV MARECHAL DEOOORO DA FONSECA, 1594 - S -

CENIRO - JARAGUA 00 SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: SAN
TOS PANIFlCACAOAC E EPP Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo:
5007145-01-Motivo: faltadepagamentoValor.R$166,9O - Datapara
pagamento: 09/12/2013-Valor total a pagarR$237,98 Descrição dos
valores: Valor do Utulo: R$ 166.90 - Juros: R$ 0,44Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 • Diligência:
R$10,79

Apontamento: 266118/2013 Sacado: PAUlA FERNANDA GA
lASTRI Endereço: AV MAL DEOOORO DA FONSECA,776,APIü
lOS - CENIRO - JARAGUA 00 SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente:
COOPECCREDMUfPROFAREASAUDE,PEQEMP,MICRSacador.
CONOOMINIO MAXIMUMC Espécie: DMI - N"TItulo: 2013CCios
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 68,71 - Data para pagamen
to: 09/1212013- Valor total a pagar R$139,55 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 68,'1- Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 267223/2013 Sacado: DIOGO JOSE MOSERME En
dereço: RU'A: URUGUAI, 77 - CENIRO - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89251-230 Cedente: BEILUNO CONS ESPECIAllZAlJA IlDA EPP
Sacador: B & B ClDlHING IND COM CONFEC II Espécie: DMI -

N" 1ltulo: 9471- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 112,00 - Data
parapagamento: 09112/2013-Valortotal apagarR$I83,42Descrição
dosvalores: ValordoUtulo:R$1l2,00 - Juros: R$0,78 Emolumentos:
R$12,25'- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$10,79

Apontamento: 267024/2013 Sacado: JUCELENEVIEIRA Endereço:
NElSON NASA! 21- CENIRO - Jaraguá do SUl-SC - CEP: 89253-040
Cedente: MARECHALPNEUS EAlJI'OCENI'ERIlDA Sacador. - Es
pécie:DMI - N"TItulo:CF 3387/5 - Motivo: falta depagamentoValor. .

R$ 159,25 -Data para pagamento: 09/12/2013- Valor total a pagar
R$230,58Descrição dos valores: Valor do título: R$159,25 - Juros: R$
0,69 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 266903/2013 Sacado: SANTA ARACElll RODlGUES
Endereço: RUARI 113,N 55-QllCODE PAUlA-JARAGUAOO SUL
se - CEP: 89252-101 Cedente: SLSERVICOSCOBRANCASIlDAME
Sacador. - Espécie: DMI - N" Título; 004/006 SA - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 400,00 - Data para pagamento: 09/12/2013-
Valor total a pagar RS479,28 Descrição dos valores: Valor do tftulo:
R$ 400,00 - Juros: R$ 0,80Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63Apontamento: 267195/2013 Sacado: DR JOSE JAIR CARLON Ende

reço: RUA GUll.HERMEWEEGE 72 CENIRO JARAGUA O - CEN
mo - JARAGUA 00 SUL-se - CEP: 89251-610 Cedente: MEPSOL
COMERCIO DEEMBAlAGENS IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N"
TItulo: NF 10996 - - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 108.00 -

Data para pagamento: 09/12/2013- Valor total a pagar R$179,B6
Descrição dos valores: Valor do Utulo: R$ 108,00 - Juros: R$ 1,22
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 266137/2013 Sacado: FERNANDO DA SILVAMOITA Apontamento: 267046/2013 Sacado:WJATATIEL ITI>A Endereço:
Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSO, 2609 - JARAGUA ES- PASI'ORAlBERfSCllNEIDER, 727 - BARRADORIOCERRO - JARA- Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado noQUERDO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-100 Cedente: CCR ETI- GUA 00 SUL-se - CEP: 89260-300 Cedente: REALCE INDUSIRIA jornal "OConeio do Povo", na data de 04112/2013. Jarnguá do Sul
QUEfASIlDA-EPP Sacador. - Espécie:DMI-N"TItulo: 001417/06 OOVESIUARlOIlDAME Sacador.- Espécie:DMI-N"TItulo:311- (SC),04de dezembro de2013.
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 312,50 - Data para pagamen- Motivo: faltadepagamentoValor. R$ L08O,30 - Datapara pagamen-
to: 09112/2013- Valor total a pagar R$389,33 Descrição dos valores: to: 09112/2013- Valor total a pagar R$U66,47 Descrição dos valores: Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Valor do tftulo: R$ 312,50 - Juros: R$ 1,04 Emolumentos: R$ 12,25 - Valor do título: R$ L08O,30 - Juros: R$ 3,60 Emolumentos: R$12,25 - Total de títulos publicados: 13

r Ih ,
� ",I ",fl.i. � i ""1. j .;_

Apontamento: 267099/2013 Sacado: !.NR COM Endereço: R JANU
ARI0AYROSO, 268 - JARAGUAOO SUL-SC - CEP: 89255-400Ceden
te: ROOONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS IlDA Sacador.
- Espécie:DMI - N'Tltulc: 0681551290 - Motivo:�Jadepagamento
Valor. R$ 174,13 - Data para pagamento: 09/12/2013- Valor total a
pagar R$25O,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$174,13-
Juros: R$ 0,46 Emolumentos: R$ !2,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

•

Apontamento: 266892/2013 Sacado: SER'/. FLORESTAIS SIQUEIRA
IlDA Endereço: RUA HORAClO RUBINI, 6695 - BARRA 00 RIO
CE - JARAGUA 00 SUL-se - CEP: 89260-250 Cedente: RIO BRAN
CO EQUIF IlDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N" 1ltulo: 68811-1
- Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 190,00 - Datapara pagamen
to: 09112/2013- Valor total a pagar R$273,33 Descrição dos valores:
Valor do tftulo: R$ 190,00 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 22,72

I�CASSluSI� CORRETORA DE SEGUROS I
Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2013. SECRETARIA DE EDU
CAÇÃO. TIPO: menor preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da pre
sente licitação, a aquisição de MÓVEIS E ACESSÓRIOS DE COZINHA
SOB MEDIDA, destinados aos CMEl's: Reurbanização Condomínio Es
trada Nova, Túlipa e Azaléia, em conformidade com as especificações e

quantidades constantes no Item I - Objeto do edital, Anexo VIII - Memorial
Descritivo e Projeto Básico e Anexo IX - Minuta de contrato. REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até ás 08:45 horas do dia 17 de dezembro de
2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.1'11, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão ás 09:00
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Con
tratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 106.502,77 (cento e seis
mil quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos). INFORMAÇÕES:
A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no
endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br. JaI"aguá do Sul (SC), 08 de novem

bro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

MUNiCípIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 007/13
OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por
preço g]9bal, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, Drenagem
Pluvial, Terraplanagem e Sinalização Viária, das Ruas 31 Ernesto Larsen,
116 Max Quentiri, 117 Adolfo Millnitz, 118 João Henrique e 119 João
Bernardino de Souza (com fornecimento de mão de obra, materiais e

equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total de 940,48
metros, no Município de Corupá, conforme memorial descritivo, planilha de
quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 04/12/2013, ás
09hOOmin do dia 19/12/2013.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h30min do dia
19/12/2013.
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: O Edital
de Tomada de Preços n.? 006/13 poderá ser retirado junto á Divisão de
Administração e Compras, sito a Av. Getúlio Vargas, 443, com a seguinte
Condição. cada licitante interessado deverá trazer mídia para que seja
gravado o edital, e seus anexos. Fica estipulada a data máxima do dia
17/12/2013 para que as empresas interessadas realizem o Cadastramento
Prévio junto a Prefeitura Municipal e retirem o Edital com todos os seus

anexos. As empresas que já se encontram cadastradas devem atualizar o
Certificado de Regularidade Cadastral também até a data já mencionada, e
também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
Horário: Das 08h ás 12hs e das 14h ás 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 04 de Dezembro de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

",.
.�
�rt::..,\.. :��

�.DOSIJl

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
12812013. Processo: 4412013 - FMAS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/
SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLlCOS/SECRET�RIA DA
EDUCAÇÃO/SECRETARIA DO URBANISMO/SECRETARIA DE DESEN
VOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA/SECRETARIA DA DEFESA CI
VIUSECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/14°
BATALHÃO DA POLICIA MILITAR! FUNDO MUNICIPAL DE AS$IST�NCIA
SOCIAL. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços para aquisi
ção de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS ao longo de
12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas noAnexo
I e Anexo III " Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital. REGIMEN
TO: Lei FederaI10.52012002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO
6.73712009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até ás 13:15 hs do dia 17 de dezembro de 2013, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita "11 Rua Walter
Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, dis
puta de preços e abertura dos envelopes serão as 13:30 hs do mesmo dia, na
sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO
PARA AQUISiÇÃO: R$ 1.200.060.13 (um milhão duzentos mil sessenta reais
e treze centavos). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Inlemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br. Ja
raguá do Sul (SG), 08 de novembro de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração
EMANUELA CHRISTIAN WOLF

Gerenciadora do Fundo Municipal de Assistência Social

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



até o porto, favorecendo o trans

porte de cargas e de turistas, te
remos o contorno entre Jaraguá
do Sul eGuaramirim para tirar o
trânsito pesado de dentro destas

importantes cidades".
Ao falar, o governador Rai

mundo Colombo mais uma vez

citou o bom relacionamento com
o governo federal e as obras re
alizadas no Estado. "É um dia
muito feliz para Santa Catarina.
Temos que dizer muito obrigada
presidente. Esta é uma obra vital

para uma das regiões m'ãis im
portantes economicamente do

país", disse ao ser aplaudido.

ler (PMDB), o vice de São Fran

cisco, Marcos Scarpatto (PT) e o
deputado estadual Carlos Chio
dini (PMDB). Vereadores e se

cretários também participaram,
além dos parlamentares catari
nenses no Congresso, como Luiz
Henrique, EspiridiãoAmin e Ca
sildo Maldaner.

Reivindicada há mais de uma
década e prometida há cinco
anos pela então chefe da Casa Ci
vil, e hoje presidente da Repúbli
ca, Dilma Rousseff, a duplicação
deve iniciar dentro de no máxi
mo 30 dias em pelo menos dois
dos três 'lotes. Segundo Lauro

ONDE SERÃO RE.ALIZADAS S OBRAS DE DUPUCAÇÃO

Patricia Moraes + Enviada especial OCP a Brasília

OB.
BR-280

S PODEM COMEÇAR
MOMENTO HISTÓRICO

Presidente Dilma Rousseff participa da assinatura da ordem de serviço para o tão esperado início da duplicação da rodovia

Na presença de lideranças re
gionais, foi assinada ontem,

em Brasília, a ordem de serviço
para as obras da duplicação da:
BR-280, entre o entroncamento

da BR-I01 até Jaraguá do Sul. O
trecho compreende 38 quilôme
tros dos lotes 2.1 e 2.2 (veja info
gráfico). Na prática, as obras têm
previsão de começar dentro de
60 dias, que é o prazo legal para
as construtoras contratarem os

operários, fazerem os serviços de
topografia e se instalar na região.

A solenidade de assinatura
aconteceu no Palácio do Planal
to e foi chefiada pela presiden-

te Dilma Rousseff (PT) com a

participação das ministras Ideli
Salvatti, Helena Chagas, Eva
Chiadon e ministro dos Trans

portes, César Borges.A comitiva
de lideranças catarinenses foi

composta pelo governador Rai
mundo Colombo (PSD), pelo se
cretário de Estado, Valdir Cobal
chini (PMDB), pela presidente
do Centro Empresarial (Cejas),
Monika Hufenüssler Conrads, o
prefeito de Jaraguá do Sul, Die
ter Janssen (Pl'), de Guarami

rim, Lauro Frõhlich (PSD), de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), de Joinville, Udo Dõh-

JARAGUÁ DO SUL

Frõhlich, as empresas responsá
veis pelas obras já estão se ins
talando em Guaramirim. O pro
blema está concentrado em São
Francisco do Sul (Lote 1), onde
a Sul Catarinense entrou com

recurso judicial contestando a

licitação. O tema foi tratado pela
presidente Dilma, que pediu em
penho da equipe no entrave ju
dicial. "Todos nós temos pressa
e vamos trabalhar para superar
esta questão", pediu. Dilma tam
bém ressaltou o bom momento

de Santa Catarina e citou as 'me
lhorias em Jaraguá do Sul e Gua
ramirim. "Além da duplicação

LOTE2.2
• Trecho Guaramirim
a Jaraguá do Sul

• Km 50,7 ao Km 74,6
• Extensão 23,9 km
-

• Principais intervenções: 15 viadutos,
2 pontes e 2 túneis paralelos
localizados no Morro do Vieira. t:le
fará a rota entre os bairros João
Pessoa e Três Rios do Norte.

• Nesse segmento, devido ao

grande aglomerado urbano junto
ao traçado atual da rodovia nos

municípios de Guaramirim.e

Jaraguá do Sul a duplicação
seguirá por u novo traçado,
retirando dessa travessias urbanas
o tráfego de long de distância.

• Valor: R$ 535,7 ilhões
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CITROEN C3 2014
1.5 ORIGINE

A PARTIRDE. 1

R$38.990
À VISTA

TAXA
ZERO
a;;::.;36X

CITROEN
C4 PICASSO 2014

A PARTIR.DE
1

R$78.990
TAXA
ZERO
a;;::.;24X

••

CITROEN: DESJGN,
'SOFISTICAÇAQ
:TECNOLOGIA E
TAXA ZERO.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

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

LEmonDE' .

JARAGUÁ DO SUL- Av. Pref
..Watdemar Grubba, 1909, Vi,ta Lat�u - NOVOTEl. (47) �27O-18�8

. FLORIANOPOLlS I IOINVILLE I BLUMENAU I CRICIUMA I LAGES I ITAIAI I TUBARAO
•

.J "A D o R li c I T R OtN' �', WWW.LEMONDE.COM.BR
.

.

.

.

1 -Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên Ç3 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. Cltroên 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.rn + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex Start
13/14 COI'1l 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. Citroén C4 Picasso 2.0 16V 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.rn + IOF. Citroên 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 B?nco Alfa. �onfira a CET da operaç�o em uma de no��as loja�. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance ou�Ifa. Faça revisões em seu veículo fiegularmenteFinanciamento simulado para Pessoa Físlca. Ofertas validas ate 01/12/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. •
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2 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013

CONFIRA PREÇOS
ESPECIAIS PARA
UNHA ERZA
Z013

.� .•.

Power Imports
Blll.llflenau • Dai. (amboriú • jaraguá do Sul

joinviJle • Florianópolis

The 'Power to Surprise
Jaraguã do SUl: 47 3275-0808�AdeiIIIJ�GruIlIliIniItlJ..Mlj)-�i

II .••..� I(@Y
�:::aapl�

Cinto de segurança salva vidas.
Ql\!Jarnt!i:llld!><iI22l>l!1i�pall!!l0llll?1irart1!!JJ,l!1ia�l!1ia�el1llfilfdacl;! paraKiaCaden2a!(iaSportagemodeloP576 ....RS !KQIO,OD11>iIis�eIKiaCillllemil!tIJllllllllli!jIlDZ.'.i5FlIJIIlTiII1$l13I!!l!!llllllllmJID
maJstml:e.lI1�ep�.as;(!jtaJ:tasarol1la!e@�c1aJ�éatélSll2Jl3.Ci'édID�lDailplllll'aÇlio.GarantiamSanasflllllOll.OOlDlICiaOI!illlll!Ill[IlIII1!I!!rg:miml!iilm,lPJlIIiiIlIIIIlfDertlUJlillllií!iil;;a1liE!!l!!!
�1i'lItlI!J5�MIi!1�allillf�l!I$lI.�m:®fI.!!iE'��alJ!liGJi!t'!Jl,���I!iit�<i'iPAqq��;m?WlmmXi'l�·f*i��.
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QUARTA-FEIRA,4 DE DEZEMBRO DE 2013 I NEGÓCIOSI 3

Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

Guara Imóveis

(47) 3 7
Plantão:

8411 7669 t 9231 0759

Ref: 156 - Com frente a BR 280, na
estrada nova; Galpão novo com

500 m' em ótima loealização,terre
no com 7.000 m', aceita permuta
de menor valor.R$ 1.400.000,00.

I
I

Ref: 166 - Emmendoerfer Home Club,
2 dorrn, 1 suite 2 vagas de garagem,
e todos os COl')fOROS proporcionados

pelo 12 home dub de jaragua.
R$ 342.000,00

Ref:l13 - terreno no amizade
jaragua do sul- com 465m2,

escriturado aceita
financiamento. RS 75.000,00

Ref: 143 - Apartamento no João

pessoa, 67m2, 2 quartos, uma
vaga de garagem.
RS 130.000,00

Ref: 162 - Apartamento no amizade
em Jaragua; Com·1l2 m'; 2 quartos

e uma suite; 3 sacadas; gesso
rebaixado .. R$ 195. 000,00

Ref: 142 - Apartamento no centro
de Guaramirim. 1 quarto e uma

suite; 74m2, uma vaga de garagem.
Sacada com churrasqueira.

R$159 mil.

Guaramirim
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lECNOlOGlAALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.. _.autoeIite.mm..br �1IQIIUI lGef 4732746000

Caraguâ Auto Elite
A escolha perfeita

__amrn�lIdil<illi>á1IõOlll'IItl!rI!Il!Ill"'Il"",lI!ioJI_p;_..midl>",_�_�Sl!ifl!"'�""Jlf.$<Il7:J!i9l'i,1liI.I),",,,,�,",,�_�_.......1lI'11�*�WltIIl!!$llit�5iI1JI(j,591Ilt1>",m_,jilm$lIIlill1(,�ctlIlnpllSW_a\"Íllàl"1lOI'1!Iir"'1Ii'lII'3!Ii_,�-', ...�...",�.jjJa....Ci)._.l!\lõtjIllil!l'!ll��" O;_;O�$_:22li!1lli!lllll!:<il:r__._._�
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
91 03-7819.�
8429-9334 ,

.Daniel Dauer
Corretor de Imóvels

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

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

(47)

I Ref: d231 t Suíte, 1 dormitório, sala, cozinha
mobiliada, copa, área de serviço, banheiro

social, garagem para2 carros.

........

Aceita Carro

-

I Ref: d311 13 dormitórios, sala com

sacada, cozinha mobiliada, edícula, garagem
I Ref: d312( Kitinetes
Excelente investimento
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I Ref: d272j Excelente terreno no

centro de Jaraguá do Sul com 42Qm2
Pode ser financiado

t Ref: d295 I Excelente terreno com

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

I Ref: d155 i1 suíte, 1 dormitórios,
sala, cozinha, sacada com

churrasqueira,1 vaga de garagem

I Ref: d3'14J2 dormitórios, sala,
cozinha, área de serviço, BWC,
sacada com churrasqueira.

I Ref: d32:11 Geminado com 2-
dormitórios, sala, cozinha, área de

serviço e garagem

I Ref: da2a! Geminado com 2
dormitórios, sala, cozinha, área dê

serviço e garagem
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Semi Novos
Kia Power Imports

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

HILUX BARBADA!

CASA NA VILA LALAU

CONTRATA-SE
<'

Vende-se SW4 Hilux ano 98,149.000 km,

.único dono, 4x4, diesel, preta, completa.
Valor R$ 88.000,00.

Vendo casa na Vila Lalau. Necessita de

reforma. Próxima do portão dos fundos da

WEG II. R$: 200.000,00.

Contato": 9196 ..1221""

Corretor de Imóveis, enviar
currículum para aàministrativo@

santerempreendimentos.com.br.

Contato: 9973-8341 f 3275-0702 [aír, Contato: 3370-5000

PEUGEOT TERRENO NO
"" "

SAO LUIS

TERRENO EM SANTA LUZIA

Vende-se Peugeot Presence Pack 16v flex

4p Ano: 2012/ km: 32.000/ Cor: branco /
Portas: 4 / Flex - Completo. Único dono -

-

Pneus novos -IPVA e Licenciamento pago.
Valor de R$ 41.800,00

Contato: 9185-6002 cf Anderson

Vende-se terreno no bairro São Luís, de
600 rrr', valor R$ 50.000,00. Aceita-se

�proposta.

Vende-se terreno em Santa Luzia, Rua
Carlos Frederico Ramthum, área.com
2.742m2, escriturado, valor a combinar.

- R$ 190.000,00.

Contato: 3273-2347 /8853-9716. Contato: 3274-8891 comArtur

VIÚVA NEGRA XR TORNADO OPORTUNIDADE

Vende-se Viúva Negra RD 350 Yamaha, preta,
escape esportivo, IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.500,00, e outra ano 92
vermelha por R$ 8.500,00. Somente à vista.

Vende-se Moto XR Tornado, 250 CC, ano

2005, cor preta, R$ 6.000,00. Contato: .

marco.enke@duasrodas.com

Vende-se motos particulares com

documento e sucata, valor de R$ 900,00 a

R$ 3.500,00.

Contato: �890-9854 Marcos. Contato: 3372-9204 ou 8807-0261
" 11'1111 I

I

Contato: 9953-2627 f 8848-9838.
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PREÇO NOTA
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.

Conte Comigo
GMAC RESPEITE OS ,LIMITES DE VELOCIDADE.'
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Ideli, Colombo, Dilma
e o ministro César

Borges, ontem,
durante o ato oficial,
prestigiado também

por lideranças
da região

"
Nós todos esperamos que esta obra
tenha desdobramento rápido. Nós,
do governo, estaremos de olho.

Da pres:idente Dilma Aousseff

"
Somando forças somos mais eficientes.
Seu gesto coloca Santa Catarina

.

em um papel de destaque no país.
De gcwemador Raimundo Colombo

",
É uma conquista para o Vale do

Itapocu e toda a região Norte.

Do preCeito meter JaftSSen

É um momento muito importante,
esta obra é fundamental e a

garantia dela é uma conquista.
Da pres.ideUfe dó Ceias.
M'emiikaConra.

RICARDO S1VCKERT FILHO

LIDERANÇAS COMEMORAM, MAS LAMENTAM ATRASOS
O discurso no voo que levou as li

deranças regionais a Brasília e também
nos corredores do Congresso é omesmo.
A assinatura da ordem de serviço para
duplicação da BR-280 traz alívio e espe
rança. Porém, todos lamentam o atraso

para a realização da obra. O histórico de

prazos descumpridos também levanta
dúvidas. "É um momento muito impor,
tante, esta obra é fundamental e agaran
tia dela é uma conquista. Esperamos que
dessa vez tudo aconteça dentro dos pra-

zos", disse a presidente do Cejas,Monika
Conrads. O prefeito de Jaraguá do Sul,
Dieter Janssen, seguiu a mesma linha.
"É com alegria que participamos do ato
de assinatura da ordem de serviço. Que
tudo siga dentro do planejado", falou.

LOTE1
• O trecho do lote 1, entre São Francisco do Sul e a BR-10l, em Araquari, foi
embargado pela Justiça Federal, depois que a empresa Sul Catarinense entrou
com uma ação contra a licitação do Dnit, que havia dado como vencedora da
obra o consórcio BTE, formado por três empreiteiras. O Dnit está em fase de
defesa. Não há prazo de quando essa pendência será resolvida. O lote possui
36,7 quilômetros de extensão e foi licitado em R$ 302 milhões.

L0TE2,1
• Trecho BR·101/SC até Guaramiri
.• Km 36,7 ao Km 50,7

• Extensão 14,1 km
• Principais intervenções: 2
viadutos, 2 pontes e 2 passarelas

• Valor: R$ 134,2 milhões
• Construtora: Sul Catarinense

GUARAMIRIM ARAQUARI
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D eza o ditado que "filho
�e peixe, peixinho e".
No caso de Bianca Apareci
da Ewald, 16 anos, esta fra
se mostra mais uma vez o

quanto é verdadeira. Filha
de um dos maiores atletas
da história de Jaraguá do

Sul, Silvio Roberto Ewald, a
nadadora começa a se desta
car em sua caminhada. Po
rém, ao invés das duas rodas
e das estradas, Bíanca optou
pelas piscinas. "Ele (pai) me
conta muitas histórias de

superação, que memotivam
e me deixam orgulhosa de
ser filha deum grande atleta
como ele. Isso me inspira",

comenta Bianca.
Talvez esteja no 'DNA'

uma variante que
-

a torna

polivalente dentro da água.
Numamesma tarde, é <;a�
de nadar Os 800 e oS 100

-

metros livres, duas provas
totalmente opostas da nata
ção. Uma é focada na resis
tência, enquanto na outra

a explosão é fundamental.
Resistência e explosão são
características natas de todo
bom ciclista de estrada, pro
va onde seu pai foi um atle
ta de nível olímpico. "Acho
que isso é consequência da

dedicação, pois como faço
treino direcionado de meio

fundo, treinamos velocida
de e resistência", analisou..

"Mas também não descar
to a possibilidade do 'DNA'
Ewald influenciar", brincou
Brianca.

_ Atualmente, a nadadora
treina no Clube Curitibano,
de Curitiba (PR). Ela compe
teporJaraguá do Sul apenas
emeventos oficiais. O fato de
ter que deixar o convívio fa
miliar cedo, embusca de seu
sonho aquático, foi apoiado
na família e também na es

trutura de treinamento que
teria à disposição. "Acredito
que fiz a escolha certa. O
local é muito bom e a parte
técnica também", comenta..

A confiança é respaldada
nos resultados. Nos Jogui
nhos Abertos de Santa Cata-

rina (que é a competição da
sua faixa etária), Bianca con
quistou três medalhas. Foi
ouro nos 100 e 400 metros

livres, com direito a quebra
de

-

recordes,
--

Também foi
bronze nos 200 metros li

�. ,N.ps Jogos Abertos de
Santa Cat:ari.ná.(Jasc), onde
a idade é livre, foram mais
duas medalhas de prata
(400 e 800 metros livres) e
uma de bronze (200 metros

livres). "Foi um ano muito
evolutivo. Melhorei muito
meus tempos, conquistei
minha primeira medalha
individual em Campeonato
Brasileiro e bati recordes",
comemorou.

Bianca lembra com ca-

rinho especial de duas pro
vas neste ano. "Foi quando
conquistei o terceiro lugar
no Campeonato Brasileiro
Juvenil, na prova de 400
metros livre, e quando bati
o recorde dos 100 metros

nos Joguinhos, pois era

uma coisa que eu não espera
e fiqueimuito feliz".

Para os próximos anos

seus planos incluem o den
tro e o fora das piscinas. Na
água, Bianca pretende fazer
uma 'Final A' em Campeo
nato Absoluto (onde não há
limite de idade), bem como

garantir vaga na Seleção
Brasileira. Fora das piscinas,
sonha em se formar numa
boa faculdade.

OCP18
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,�borafõdo �
�enzl@·

Precocepara alguns, pro
messapara outros, Bianca se
mostra uma garota muito
madura, mesmo com sua

pouca idade. "Não vejo ida
de como um fator determi
nante dos resultados, Me
dedico muito no dia a dia
e sempre treino para ser a

melhor", concluiu.

"
Ele me conta histórias

de superação, que
me motivam e deixam.

orgulhosa de ser filha

de um grande atleta.

�ianca Ewald, sobre
o pai Silvio Ewald

MOMENTOS Antes de cair na água, a nadadora Bianca tem o costume de se molhar; ;:Isli!im lCQ�o aPQIl1lt� lPar�:c;tli'I��PP$H�atla_re�orde quebradc pu medalha conquistada
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Clube Beira Rio finaliza
seu torneio interno hoje
DIVERSÃO Competição, que começou como uma brincadeira entre sócios,
tem até site oficial, onde os atletas trocam 'provocações' antes dos jogos

-

duelo", ponderou. "Sabemos do
favoritismo do Juventude, afi
nal, estão invictos no campeo
nato. Porém, sabemos da nossa

qualidade. Eles poderão vencer,
mas terão que suar", alfinetou
Rafael Rangel, do Bangu.

As equipes se enfrentaram
na quinta rodada da primeira
fase, quando o Juventude sa

pecou 6 a 4 no Bangu. A bola
rola para a decisão a partir das
20h30, com entrada franca.
Em jogo, o Troféu Alvaro Wis

chiral, uma homenagem ao

Tuti, que durante muitos anos

trabalhou na portaria do clube.

Henrique Porto do na confecção de uniformes
retrôs, criação de um website
onde os atletas 'trocavam far

pas' antes e depois de cada ro
dada e, para finalizar.

Em campo, nomes conhe
cidos do torcedor local como
Tôto, atacante do Bangu, que
profissionalmente defendeu
o Juventus, o Flamengo e o

Cruzeiro. É o artilheiro do seu

time com 5 gols em seis jogos,
numa equipe que tem, como

média de idade, 43 anos.

Porém, o favorito ao título é
o Juventude, do veteraníssimo
Eta, que chega invicto à deci
são. Sua equipe tem uma mé
dia de idade dez anos inferior e
o artilheiro João Paulo, com 7
tentos anotados.

"Não acredito que o Juven
tude seja favorito não. Final é
final", despistou o meia Rubens
Wulf. "Os dois possuem a capa
cidade de saírem vencedores no

Reunindo seis equipes, to
das com nomes de tradicionais

equipes de futebol do país, o 10

Campeonato Interno de Fute
bol Suíço do Beira Rio Clube
de Campo conhece seu cam

peão na noite de hoje.
O torneio, que começou

como uma brincadeira entre

os sócios, acabou virando coisa

séria, com as equipes apostan-
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VAI PEGAR FOGO Na decisão irão se reencontrar as equipes Juventude, do meia Tascão, e Bangu, do ex-atleta profissional Tôto

Schroeder

BD Co�trutor_a/P�M Confecções fatura o.Municjpal de futebol suíço
"'C-O;

-

certa.riIffi �rti��<'na
�

quet�e�d�oa�ntecendo Amigos da V:Ila ficaram a;�1 � apontou osquatro finalistas do
cidade de Schroeder seguem no Estádio Claudio Tomaselli. terceiro lugar da competição, ao evento. São eles: Jarlen Modas
na retal final e urn deles se en-

.

Em uma final muito equi- _

vencer oMercado Kadú por 3 a 1. (1° colocado), Kaiane Malhas
cerrou no fim de semana. A HD librada, a HD bateu o Unidos No sábado (30), o 7° Cam- "B" (2°), Lidi Confecções (3°) e
Construtora/P&M Confecções foi por 5 a 4, nos pênaltis, após urn peonato Municipal de Bocha Rancho Bom (4°). As partidas
a grande campeã do 1° Campeo- empate em 2 a 2 no tempo nor- para Casais teve sua última ro- finais acontecem no próximo
nato Municipal de Futebol Suíço, mal. Na partida. preliminarr.os j .dada-da fase-classíficatória, que dia 7 (sábado).

Juventus

Volante André
Barreto é reforço
o Juventus acertou urna

nova contratação para a disputa
do Campeonato Catarinense de

2014. Trata-se do volante André

Barreto, que estava vestindo a ca

misa do Bangu (RJ). Barreto tem
passagens por outros clubes cario
cas como Bonsucesso e Portugue
sa. O jogador já se apresentou ao

Moleque Travesso e treinou com

os novos companheiros ontem.

SCJaraguá
Sub-20 goleia
em amistoso

A equipe Sub-zo do Sport
Club Jaraguá recebeu o time da

.-'

cidade de Itapoá para um amis-
toso no último sábado (30), no
campo do Botafogo, Commuitos

jogadores que disputaram a Di
visão de Acesso, os comandados
de Rafael Rachá aplicarani uma'
grande'goleada no adversário,
pelo placar de 10 a o. No fim
do jogo, a diretoria do Jaraguá
presenteou os visitantes com a

camisa oficial do clube.

ADJ

Sub-züjoga semi
do Catarinense r

Em partida válida pela semi
final do Campeonato Catarinen

se, o time sub-ao da AD Jaraguá
recebe o Concórdia na noite de

hoje.precisando vencer no tempo
normal para.forçar a prorrogação,
já que perdeu o jogo de ida por 3

. a 2. Caso vençam, os jaraguaen-
.

ses têm' a vantagem do empateno
-

tempo extra. A partida acontece
. às 19h, no Ginásio de Esportes .

WillyGessner, em Corupá.

,NightRun
Corrida divulga
vencedores .:. -

'<""'.""V.'_',

Com cerca de 250 partícípán
tes, a la Corrida Noturna deJa

raguá do Sul conheceu' seus ven
cederes no último �badó{30).-.
Na prova de 10 quilômetros,
Simone Ferraz levou a melhor
no feminino, enquanto Mareio

Pasqualini ficou em primeiro
no masculino. Já nos 5 quilô
metros, os campeões foram Ana
PaulaRomero e Sidinei Ferreira.
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ESTÁ LANÇADA Confronto das equipes será definido na sexta-feira, na Bahia

Sorteio da
Copa-14 será
na sexta-feira
MUDANÇAS FIFA tenta minimizar a formação de 'grupos
da morte', entidade promove alterações em potes do sorteio

Para tentar evitar um

'grupo da morte' na

Copa do Mundo 2014, a

Fifa bagunçou a forma
como vai definir as chaves
do mundial para não dei
xar a França como a única

seleção isolada da Europa
em um dos potes do sor

teio, que' acontece neste

sexta-feira (6), às 14h. na
Costa do Sauípe.

Todo o problema ocor
reu porque os potes'para
o sorteio da Copa pos
suem oito times cada e

são definidos de manei
ra geográfica. Desta vez,

porém, sobraram nove

equipes europeias. Todos
esperavam que a Fran

ça fosse colocada junto
com os africanos e os sul
americanos. Isto porque'
os franceses eram os pio
res europeus no ranking
da Fifa, considerando os

números de outubro, uti
lizados na definição dos

cabeças-de-chave.
A ideia da Fifa, porém,

foi diferente. O pote dos

grupos europeus ficou
com nove equipes. Uma

delas será sorteada para

integrar o grupo com afri
canos e sul-americanos.
Além disso, ainda será

criado um chamado pote
X, que contará com os

quatro sul-americanos

que serão cabeças-de
chave na Copa (Brasil,
Argentina, Colômbia e

Uruguai). A seleção sor-.

teada será aquela que terá
em seu grupo o time euro

peu previamenté sorteado
para o pote 2. Só depois
o sorteio seguirá normal
mente. Vale lembrar que'
além destes quatro sul

americanos, estão no pote
1 - o mais' importante de
todos - as seleções da Es

panha, Alemanha, Bélgica
e Suiça.

México

-Técnico é
efetivado
Depois de classificar o

México com sobras, Miguel
Herrera foi efetivado como
técnico da seleção pela fe

deração do país para a dis

puta da Copa do Mundo
no Brasil, em 2014, nesta

terça-feira. Com isto, o trei
nadar deixará o AJnérica
assim que acabar a partici
pação do clube no campeo
natoMexicano.

Gomes

Arqueiro
pode voltar
Preterido pelo treinador

André Villas-Boas no Tot

tenham Hotspur, o goleiro
Gomes não atuou em ne-

.

nhuma partida pela equipe
inglesa nesta temporada e

insatisfeito com a situação,
o atleta brasileiro admitiu
a possibilidade retomar ao
.futebol brasileiro no iní
cio da temporada 2014, no

. qual tem duas propostas.

Arena da Baixada

Obras atrasadas
Depois se reunir nesta

segunda-feira com mem

bros da organização da

Copa do Mundo em Curi

tiba, o secretário-geral da
Fifa, Jérôme Valcke, admi
tiu ontem pela primeira vez
que aArena da Baixada, do
Atlético-PR, ficará pron-

ta apenas em fevereiro de

2014, não cumprindo, as

sim, o prazo dado de entre

ga dado pela entidade para
todas as sedes de 31 de de
zembro. -O estádio enfrenta

ainda problemas com o seu

orçamento e o financia

mento das obras.

-, Fónnula 1

Uma "nova-velha" escuderia
Nesta terça-feira, a For

ce India anunciou a volta

de Nico Hulkenberg para o

Mundial 2014 da Fórmu

la 1. O alemão, de 26 anos,

passou duas temporadas na

escuderia
.

de Vijay Mallya.
Em 2011, foi apenas piloto
de testes, é no ano seguinte
se tomou titular. Ele retoma

para aForce comum contra- _

to "pormúltiplos anos".
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