
WIlj'""@'á do Sul, Vale do Itapocu • Ano 94 • Edição nO 7.351· Quarta-fci"" 11 de dezembro de 2013 • R$ 2,50 A vida acontece aqui.

Dívidas devem ser

cobradas em ca rtórío
DíVIDAS Projeto protocolado na Câmara de Vereadores de JaragLiá do Sul revoga leis que impedem a

Prefeitura de protestar contribuintes inadimplentes.Títulos pendentes sornam cerca de R$ 69mtíhões,
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FOTOS LúCIO SASSI

Os lutadores brasllelros Lyoto Machida (E), Ronaldo Jacaré (C) e o armênio Gegard Mousasi estiveram ontem
.

em Jaraguá para divulgar o combate do UFC na Arena, dia 15 de fevereiro. Venda de ingressos começa-hoje.
, ,.: PÀGINA 16
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Cinema
Filmesmostram
olhares da cidade
Hoje serão projetados os quatro .

curta-metragens produzidos por
. jovens, no projeto "Mostre l\J1TV"

.

a Cara do Seu Bairro". J.YliA

Pracinhas
. Bomenagens

. à comunidade

Já estamos
atendendo!

'_ . �

Associação de Veteranos da Força
" Expedicionária Brasileira presta

, honras às pessoas e émpresas que '

ajudara� a entidade. PÁGINA 15
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COMENTÁRIO

Sexo enjoado
DO LEITOR

Priorizando o

empreendedorisnw Quando
comecei a dizer em certos

momentos de algumas de minhas
palestras qu�_o dinheiro é mais impor
tante que o sexo no casamento, havia

quem se mexesse nas cadeiras, dissi
mulasse um certo sorriso desconfiado,
pensando-me, quem sabe, um, tonto.
Hoje a máscara definitivamente caiu,
quando repito a verdade antiga - o di
nheiro é mais importante que O sexo

no casamento - as pessoas quase garga
lham, visivelmente concordando. Che

go a dizer que nem naquela novelinha
de adolescentes, a Malhação, há namo
ros entre um bem encaminhado e uma

pobretona, ou vice-versa. E fazsentido,
eles procuram afinar nos saldos bancá

rios, amelhor das alianças no dedo...
Não é que as pessoas tenham se

razão é simples: quando a mulher não
tem seus próprios recursos precisa
depender de um marido, nesse caso

marido-chefe, chefão, mandachuva,
dono do pedaço... E será que alguma
mulher quer isso? O pior, leitora, é que
sim, hámuitas coitadas que se anulam

para ter um sujeito ao lado. Mas essas

mulheres esquecem que esses tipos a

quem elas valorizam a elas não dão o

mínimo valor.
O sexo depois de algumas ''horas''

de casamento vira rotina quase sem

graça,outotalmentesemgraça,écomo
que um jogo de campeonato daqueles
que nada mais vale, o time "joga" ape
nas para cumprir tabela... O dinheiro
minimiza tudo, torna mais tolerável a
rotina. Até de sexo enjoado ...

Em novembro comemoramos um grande re

sultado no processo de celeridade na abertu
ra de empresas em Jaraguá do Sul: a redução de

30 dias de tramitação para apenas seis. dias.
Desde o início deste ano, por determinação

do prefeito Dieter Janssen, iniciamos amplas
discussões para a desburocratização da abertu
ra de empresas.

Na busca por um procedimento mais ágil e efi
caz, criamos um grupo multidisciplinar forma
do pelas secretarias, entidades de classe e pela
iniciativa privada para buscar soluções para
este antigo problema, e lançamos um caderno
com 11 medidas.

Importante ressaltar que alcançamos esse êxi
to sem investimentos em equipamentos ou sof
tware. Nem a Junta Comercialdo Estado precisou
atualizar seu Sistema, isso ainda deve acontecer.

Nosso investimento foi namelhoria dos proces
sos e dos procedimentos. A tabela de grau de risco
é um exemplo dessa desburocratização. Atividades
de baixo risco já não passam, como antes, auto
maticamente para a análise de todos os órgãos do
município. Esses processos já foram previamente
analisados e agora, de forma eletrônica, são enca
minhados somente para os setores que precisam
dar seu parecer.

Nosso próximo passo é garantir 'que as empre
sas que têm atividades de baixo risco possam ser

abertas em 48 horas. Mais do que eficiência em

processos, entendemos que estamos instituindo
um tratamento de favorecido aos empreendedo
res individuais e às micro e pequenas empresas.
Com isso priorizamos o emprego, a renda e o

desenvolvimento econômico e social sustentável

para a nossa cidade.

lUIZ CARLOS PRATES
transformado em arrivistas do dinhei

ro, apenas que de fato sem dinheiro
não há "cotidiano amoroso" que resis

ta, só isso. Vem daí a minha ênfase de
dizer às gurias que antes de pensar em
casar estudem muito, busquem quali
ficação profissional, dessa qualificação
ganhem a independência financeira

e só depois, muito, muito, muito de

pois pensem em casar. E digo em alta
voz - Não troquem a ordem disso que
acabei de dizer, vão se dar mal, mui
to mal, vão ranger dentes e chorar. A

a polícia achou o tal guri perambulando lá pelas bandas de
umaBR O que aconteceu? Nada, o guri simplesmente saiu
de casa e foi andando ... Achado, faceiro, saudável, foi dei
xado em casa. E tudo terminou assim, bem.Negativo. Esse
guri já demonstrou o caráter que tem e vai ter pior ainda.
Teria que ter levado uma boa "coça" para aprender, unia
boa e bela "coça". Quem não vai prestar já demonstra isso

nos primeiros aninhas de vida, estou cansado de dizer isso.
E sem essa de que toda criança é igual.

.Guri
Dia destes, em São Paulo uma diretora de escolaman

dou um recado à mãe de um guri de uns 10 anos para que
ele cortasse o cabelo, cabelo "estiloso", todometido ... Foi
um bafafá. A mãe do aprendiz de pivete tomou o pedido
como preconceito, foi uma discussão na televisão e não

faltou um apresentador idiota a dizer que é preciso que
se respeitem os "direitos individuais". Negativo. Guri
não tem direitos, tem deveres, além do mais, cabelo de

guri tem que ser cortado ao estilo cadete, todos, sem ex

ceção e sem essa de "discriminação". Não vais cortá-lo?
Não tem matrícula e ponto final. Pivete! • Falta dizer

Vamos de novo, gosto de me repetir nos essenciais.

Uma criança de dois ou três anos já demonstra o caráter,
instância moral da personalidade. Um garoto com essa

idade chuta o gato, o outro da mesma idade passa mão

na cabeça do gato. O mau tem que levar uma "coça" já de
saída ... Para evitar o pior no futuro.

• Caráter
Num destes dias, um guri de uns três anos - deu na tele

visão - sumiu de casa. Foi um corre-corre. Sequestro? Não,
ninguém sequestra pobretão. Procura daqui, procura dali,

• BenyaminParham Fard, secretário de
DesenvolvimentoEconômico de Jaraguá do Sul

epresidente do IPPLAN

Shopping
Horário de atendimento

Posse

Conselho de Desportos
Os representantes da sociedade civil no ConselhoMu

nicipal de Desportos (CMD) tomam posse hoje, às 14horas,
. na sala de reuniões dá Prefeitura de Jaraguá do Sul. Estes
conselheiros assumem a gestão até 2015. Ao órgão, com
posto por 21 integrantes, compete o acompanhamento e a

fiscalização da aplicação dos recursos doMunicípio de Jara
guá do Sul destinados às atividades desportivas.

COTIDIANO
O Jaraguá do Sul Park Shopping terá o horário

de atendimento estendido para as compras de natal .
Nos dois domingos que antecedem o natal, dias 15
e 22, as lojas abrem das 15h às aih. A praça de ali

mentação funcionará das ioh às 22h. No dia 24 e na

véspera deAno Novo o atendimento será das ioh às

14h.AHavan e a Cooper funcionam até às 18h.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
parae redacào@oc�rreiodopovo.com.brI

Femusc

Vagas para crianças
e adolescentes

Continuam abertas as inscrições para dois progra
mas do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc).
O evento ocorre de 19 de janeiro a 1° de fevereiro. O Fe

muskinho atenderá a 100 crianças de 6 a 12 anos, em

aulas de flauta-doce, coral e instrumentos de corda. O
Femusc Jovem é direcionado a adolescentes com expe
riência musical e oferece aulas de composição, leitura,
prática de instrumento formação de orquestra. As duas
atividadessãovoltadas àparticipação da comunidade.As
matrículas custas R$ 300. Mais informações pelo telefo
ne 3373-8652 oupelo e-mail festival@femusc.com.br.

Massaranduba
Concurso de
Remoção Interna

Encerramhoje as inscriçõespara oConcurso de Remo
ção Interna da Secretaria de Educação de Massaranduba.

Os servidores que desejam trocar de unidade educacional

ou organizacional no ano de 2014 devem preencher o re
querimento no site massaranduba.sv.gov.br e entregá-lo
junto da documentação na secretaria.

Férias
Fim das aulas

As aulas da rede municipal encerram hoje nas

instituições de Ensino Fundamental e, no dia 13, nos

Centros de Educação Infantil. De 16 a 19 de dezem
bro e de 22 a 31 de janeiro, haverá plantão nos 27
centros de educação. Nesses locais, o atendimento

reinicia normalmente no dia 3 de fevereiro. Mais in

formações pelo telefone 2106-8122.
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CHARGE
/

EDITORIAL

Perda depontos
OOgO de empurra sobre de quem é a

responsabilidade da segurança em

estádios não vai levar a nada enquanto as

ações de penalização aos culpados pelas
agressões não forem colocadas emprática.

Embora a competência pela segu
rança dentro da Arena Joinville tenha
sido feita por uma empresa privada,
esse pessoal não tem o treinamento para
reprimir ações de revolta envolvendo
multidões. Somente a Polícia Militar é

especializada e equipada para reprimir e
evitar tal confronto.

Por isso, faltou bom senso e a escolha
de critérios técnicos para definir quem
iria fazer a segurança. Separa os arruacei
ros às vezes a presença da PM não intimi
da, imagina quando os brigões percebem
que há uma segurança frágil no estádio.
Foi o estopim para o massacre.

Agora, falta mais rigor aos clubes.
Perder o mando de campo não é mais

motivo de pena. O caso ocorrido em

Joinville é exemplo disso. O Atlético-PR
jogou na cidade catarinense porque ti
nha sido proibido de jogar em Curitiba,
justamente por causa de brigas da torci
-da. Mudar de campo não adiantou nada.

"
A. pena mais pesada para os clubes

que têm torcidas violentas é a perda
de pontos na competição.

Apenamaispesadapara os clubes que
têm torcidas violentas e causam esse tipo
de selvageria é a perda de pontos no cam
peonato que participa. Assim, os torcedo
res - considerados o 120 jogador - terão
influência no aesempenho da equipe na

competição. Essa repressão poderá dar
mais resultados do que perdas de mando
de campo ou multas simbólicas.

ii Fale conosco
.

.
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LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1235
Primeiro Sorteio
19 - 24 - 25 - 27 - 37 - 41
Segundo Sorteio
1 O - 15 - 19 - 22 - 34 - 48

QUINA
SORTEIO Nº 3361
14-19-27-51-77

tOBITUÁRIO
• RAIMUNDO HAERINGER faleceu ontem, ao
meio-dia, no Hospital São José, em Jaraguá do Sul.
Ele tinha 69 anos e deixou enlutados a esposa, um
filho e três netos. O velório está sendo realizado·
na Igreja Luterana do Bairro João Pessoa. O

sepultamento será hoje, às 15 horas, no cemitério da
mesma comunidade.
• RENILDE BAAD KLEGIN morreu em 7 de
dezembro, em Guaramirim. Ela tinha 57 anos
e deixou enlutados o esposo, filhos e netos. O

sepultamento foi realizado no Cemitério de
Guaramirim.
• OLGA DE SOUZAMODROCKmorreu em 8 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 82 anos é
deixou enlutados os filhos, netos, bisnetos, irmãos,.
O sepultamento foi realizado no cemitério Vila Lenzi.

Católica se
Matrículas para calouros

Os candidatos aprovados noVestibular de Verão da Ca
tólica de Santa Catarina para a unidade de Jaraguá do Sul
poderão fazer amatrícula entre os dias 11 e 18 de dezembro.
Os calouros podem acessar o calendário de matrícula por
cursos, disponível no site catolicasc.org.br. As matrículas
serão feitas das 8h30 às 1.1h:30 e das 14h3o às ath, no Serviço
de Atendimento ao Estudante, no BlocoA da Católica se.

Udesc
Mestrado em
engenhariamecânica

As inscrições ao Mestrado Acadêmico em Engenharia
Mecânica terminam no próximo dia 18 de dezembro. Os in
teressados devém procurar a Coordenadoria de Ensino de
Pós-Graduação da Udesc Joinville, no Bloco A, das 12h às
18h. Informações podem ser obtidas pelo fone 4009-7914.

*'05 artigos e opiniões assinados não retratam
ne'cessariamente o posicionamento do jornal. sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio doPovo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispresenxmdo asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejomalpara outro leitor.

" A democracia representativa está
superada porque a figura de) tribuno

como alguém acima, e não a serviço de

quem o elegeu, é algo próximo do absurdo.
Hoje precisamos de uma cultura política
que desconstrua lideranças carismáticas e
devote ao coletivo e ao indivíduoassociado,
organizado em grupos
de interesse ou de

ideias, o protagonismo
da política.

Bruno de lima
Rocha, doutor
em Ciência
Política peta
UFRGS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. Quinta-feira: Luiz CarlosTamanini - Corupá _ Sexta-feira: Osvaldo Jurck - Schroeder 11 Sábado: Dieter Janssen - Jaraguá do Sul

,...,

SOESÇO
AVAN OS E DESAFIOS

t\1ASSARANDUBA
Promessa de Mario Fernando Reinke é entregàr

o hospital municipal ainda este ano

Carolina Veiga

r'1om·pouco mais de 15,5 mil ha
Uitantes, a cidade de Massaran
duba recebeu, durante o primeiro
ano do segundo mandato do prefei
to Mario Fernando Reinke (PSDB),
R$ 10 milhões de investimentos em
obras de infraestrutura, na constru
ção de creches e de postos de saúde.
Apesar dos avanços comemorados
pela administração, como a elimi

nação da fila de espera da Educação
Infantil e da conclusão das obras, 10
anos após o início, do hospital do
município, que deve ser inaugurado
este mês encerrando com um his
tórico de atrasos, vários dos pontos
presentes no plano de governo fica
rão para 2014, 2015 ou ·2016.

Além das propostas, a solução
para dificuldades encontradas ao

longo da administração pública
também. O prefeito ressalta duas

principais: o funcionalismo pú
blico e a prestação de serviços por
empresas terceirizadas. "Preciso fa
zer o funcionário público entender
que a Prefeitura é a empresa mais

importante' do município e que ele

precisa ser profissional. Muitos
entram aqui achando que não vão
trabalhar. Eles precisam entender
que são as nossas diretrizes que re
sultam nas obras que o povo precisa,
em saúde e educação", salienta.

Com as empresas terceirizadas,
a dificuldade está em encontrar ser

Viços e produtos de qualidade, como
se queixa Reinke. "Tem empresas

"
Preciso fazer o funcionário
público entender que a

Prefeitura é a empresa mais

importante do município.

que se aproveitam da Prefeitura
mandando o que não é de qualidade.
Essa é a minha grande dificuldade
na realização das obras", argumenta.

Reinke, ao contrário dos de
mais prefeitos da região do Vale
do Itapocu, contemplada nas úÍti
mas semanas com a assinatura da
ordem de serviço da duplicação da
BR-280, não vislumbra um cresci
mento econômico expressivo. "Sin
ceramente não tenho expectativa
de crescimento. Massaranduba está
muito longe e existem locais mais
atrativos como Araquari e Guara

mirim", acredita.
Segundo ele, são três as dificul- .

dades encontradas pelos empresá
rios <;{Ue buscam a cidade: o valor
dos terrenos, a falta de mão de obra
e de moradia. "Em direção a São
João do Itaperiu, temos terrenos

bonítos.Mas quando há procura, o
preço sobe. Ali tem ainda a tradição
do agricultor de não vender a terra,
de deixar de pai para filho", lembra

Reinke admite que passados 12

meses, algumas propostas feitas ria
campanha estão sendo repensadas,
como a criação da Fundação Cul
tural e a construção de uma qua
dra para o Complexo Esportivo de
Massaranduba. "A criação de uma

Fundação Cultural eu tenho pen
sado e repensado, porque terei um

. gasto. Preciso pensar se o investi
mento vaime dar algum retorno. Já
a quadra não será construída num

primeiro momento. É suficiente a

que temos ali:', afirma.

PRE

. EDUCAÇÃO: FDAZEBADAPABAASCRECII!S
A eliminação das filas para

a Educação Infantil foi o gran
de avanço do primeiro ano

da administração do segundo
mandato de Mario Fernando
Reinke. "Quando eu comecei
meu primeiro mandato, tinha
200 vagas. Vou iniciar 2014
atendendo 600 crianças", diz
o prefeito, emendando que to
dos os bairros estão cobertos
por creches atualmente.

Em 2013, foram duas novas
unidades construídas. O Centro
de Educação Mundo Infantil já

foi inaugurado e atenderá 150
crianças no Centro da cidade.
E, para 27 de janeiro de 2014,
está agendada a inauguração
do Centro de Educação Infantil
Padre Aldolino Guesser, na co

munidade de Guarani-Açu.
A atuação de uma equipe

. multidisciplinar (fonoaudi
ólogas, pedagogas e psicólo
gas) nas escolas está fazendo
com que seja possível des
cobrir a causa do déficit de

aprendizagem de algumas
crianças e, com isso, melho-

SAÚDE: socoNAATENÇÃOBÁSICA
Segundo Reinke, o principal

trabalho feito em 2013 para me

lhorar os serviços de saúde domu
nicípio está relacionado à atenção
básica. Ele ainda destaca ações
pontuais do primeiro ano de ges
tão, como a ampliação da pfep:a de

medicamentos à população, a exi

gência para que os médicos cum
pram a carga horária e a constru

ção de novas unidades de saúde.A
vinda de uma profissional cubana,
pelo programa Mais Médicos do

.governoJederal, também foi come-

morada .pelo tucano. "Solicitamos
três profissionais e aguardamos a

vinda de mais dois médicos. Com
isso, cobriremos toda a demanda
domunicípio", diz.

Antecipando que o foco da

administração em 2014 será a

rar os resultados.
"Uma diretora me disse

esses dias que antigamen
te, quando uma criança não

aprendia, era taxada de burra.
Hoje, com o trabalho que esta
mos desenvolvendo, isso não
ocorre", diz. Ansioso, Reinke
aguarda os resultados com a

divulgação dos números do
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb). "A
prova foi feita esses dias e eu

estou ansioso para ver se nossa
nota subiu", comenta.

saúde, Reinke projeta inves
timento de R$ 2 milhões na

construção de uma unidade de
2000m2 no Centro e, de outra,
pela quantia de R$ 400 mil, no
bairro Massarandubinha,. com
projeto já licitado .
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Dívidas serão cobradas em cartório
Di protocolado em regime
r de urgência na Câmara de
Vereadores projeto que revoga
as leis complementares 47/2055
e 56/2006 que impedem que a

Prefeitura proteste dívidas em

cartório. Dados da Secretaria
da Fazenda de Jaraguá do Sul

apontam que o município tem

Sinal aberto
A Assembleia Legislativa

do Estado implanta hoje o si
nal aberto da TVAL em caráter

experimental. Projeto seme

lhante está sendo desenvolvido

pela Diretoria de Comunicação
da Câmara de Jaraguá. Docu
mentos foram protocolados na

semana passada, no Ministério
das .Comunicações, pela direto
ra Carolina Tomaselli.

Velha guarda
quer diálogo

Mais de 30 filiados' do PP

participaram de confraterni

zação' na noite de segunda
feira. Entre eles, os ex-vere

adores Paulo Floriani, Alido

Pavanello.Wigando Meier, Ingo
Robel, Beto Gonçalves e Luiz

Zonta, o ex-vice-prefeito Alfre
do Guerither, e o ex-deputado,
Udo Wagner. Quem comandou
o 'encontro foi Floriani, que de
fende a união da sigla e quer um

diálogo maior com os integran
tes'do governo e o presidente do
partido, Ademir Izidoro.

EM FOCO

cerca de R$ 69 milhões inclu
ídos na Dívida Ativa, dinheiro
que deixa de ser investido em

beneficios a toda comunidade.
A possibilidade de cobrança em

cartório dos impostos atrasados

já está prevista na legislação fe
deral, tem parecer favorável do

Supremo Tribunal Federal, e foi

colocada em prática em Joinville
neste ano. Como justificativa, o
texto cita a necessidade de ado

ção de um meio mais eficaz para
cobrança, além de beneficiar o

município com aumento da ar

recadação. A previsão é de que o

projeto seja avaliado nas comis
sões e em plenário na próxima

semana, antes do recesso parla
mentar. Depois disso, o sistema
da Secretaria da Fazenda será
atualizado para diminuir a chan
ce de erros. No segundo trimes
trede 2014, as dívidas com IPTU,
ISS, e diversas taxas passarão a

ser cobradas através de protesto
em cartório.

Integrantes da Coligação Nova Jaraguá
se reúnem neste sábado para tratar da

eleição da Mesa Diretora da Câmara.
O objetivo é buscar consenso

antes do dia D.

• • •

Vereador Jair Pedri (PSDB) lembra
que, se for presidente, o vice terá
a oportunidade de ficar um mês no

cargo. Em função do rodízio do PSDB,
que visa dar espaço aos suplentes.

FLÁVIOmA

• • •

Além de João Fiamoncini e Jair Pedri,
candidatos declarados à presidência,

correm por fora Ademar Winter,
Jeferson Oliveira e Natália Petry.

"
o governo e o povo
brasileiros se inclinam

diante da memória de

Nelson Mandela.

Da presidente
Dilma Rousseff

Caneta entra na história "
A ideia surgiu ainda na viagem de ida a Brasília e foi concretizada dias depois. Na se

gunda-feira, o prefeito Dieter Janssen entregou à presidente do Ceias, Monika Hufenüssler
. Conrads, a caneta utilizada pela presidente Dilma Rousseff na assinatura da ordem de ser

viço de duplicação da BR-280. Quem conseguiu o objeto, que vai \ritar peça de museu, foi a
chefe de gabinete Fernanda Klitzke (PT).'

.

Ele mudou leis e

corações.
Do presidente
norte-americano,
Bal'ack Obama.

Desconto no IPrU
Já está na Câmara projeto que prevê desconto de 12% no IPTU

para os contribuintes adimplentes e outros 18% para quem pagar
o imposto, em 2014, à vista. O reajuste do IPTU ficou em 5,5%.
Os carnês devem ser impressos entre fevereiro e março.

Edital questionado
o prefeito Dieter Janssen e o secretário de Educação, Elson Car

dozo, estarão em Brasília hoje, onde serão atendidos' pelo ministro
AloizioMercadante. Vão questionar edital que deixou Jaraguá do Sul
fora da lista de cidades selecionadas para ter um curso de Medicina.

Reforma fatiada
Em ritmo acelerado, para limpar apauta, aCâmara aprovou ontem a

Lei Orçamentária de 2014, incluindo emenda dos vereadores, que desti
.

naR$ 300milparaoFundodoPatrimônioHistórico. Também foiapro
, vada amudança de nome do Ipplan, para Instituto Jourdan de Pesquisa
e Planejamento, absorvendo estrutura da antiga Diretoria de Desenvol
vimento Econômico. Já a Fundação de EsportesPassou a englobar oTu
rismo no nome. É a reforma a�tJjl;lR-V� f<l;-q.a,d�. ,.
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Sobrosa entrega
apartamentos naVila Rau
A Construtora Sabrosa acaba de
�oncluir mais um importante em

preendimentodo grupo em Jaraguá do
Sul. Hoje à noite, a empresa realiza o

ato de entrega do Condomínio Lillian

Emmendoerfer, noBairroVilaRau, em
Jaraguá do Sul (foto). Este residencial
conta com 120 casas sobrepostas com
dois quartos,' sala de estar, cozinha,
área de serviço e sacada, além de play-

�'

ground, área de festas, e opções de até
duas garagens. Outro diferencial que
a construtora aponta é a localização
estratégica na Rua dos Imigrantes, a

alguns metros da Católica: de Santa Ca
tarina e do Senac. Muitos dos compra
dores adquiriram o imóvel pormeio de
financiamento com a Caixa Econômica

Federal, vinculado ao ProgramaMinha
CasaMinhaVida.

Fiésc debate sobre infraestrutura
A retomada das concessões de

. infraestrutura pelo governo pode au

mentar a confiança do empresariado
com o futuro da economia e destravar

os investimentos em' ganhos de pro
dutividade. Este foi um dos caminhos

apontados pelos economistas Regis
Bonelli e Jorge Arbache para que o

país volte a ter aumento de produ
tividade em curto prazo. Eles parti
ciparam do seminário sobre o tema

na segunda-feira, na Federação das

Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).
Para Bonelli, que é pesquisador da
Fundação Getulio Vargas, este mo

vimento pode, em até dois anos, re

aquecer a atividade industrial, uma
vez que as concessões equacionam
a pouca capacidade de investimento
direto do governo. Este impulso deve
ser acompanhado de melhorias na

qualidade da educação e na logística,
aumento nas exportações e redução
na burocracia, entre outras ações.

Custos da indústria aumentam
A Confederação Nacional da In- cro das empresas industriais, infor

dústria (CNI) anunciou ontem que ma entidade. Os custos da indústria

os custos da indústria no terceiro brasileira chegaram, recentemente,
trimestre em comparação ao período a cair dois trimestresseguidos, antes
anterior subiram 3,6%, pressionados desta alta. Todos os componentes do

pelo câmbio e pelo aumento dos ju- indicador (custos de produção, de
ros. A alta foi superior a dos preços capital de giro e tributário) subiram
domésticos dos manufaturados, com no terceiro trimestre, na comparação
2,4%, o que reduz a margem de lu- com o segundo.

Fecomércio divulga
intenção de compras

Nesta quinta-feira, a Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (Feco
mércio) divulga os resultados da Pesquisa de Inten
ção de Compras para o Natal 2013. O estudo, que
tem o objetivo de orientar os empresários para as

vendas em uma das datas de maior movimentação
econômica em praticamente todos os setores do co
mércio, revela as principais tendências de compras
para o Natal, o gasto médio previsto e o perfil dos
consumidores, Foram entrevistadas 2,8 mil pesso
as, entre os dias 3 e 7 deste mês, divididas em.dife
rentes cidades e regiões do Estado.

íNDICE PERioDO
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,08% 10.DEZEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +0,34% 10.DEZEMBRO.2013

NASDAQ +0,08% 10.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,30 +0,29%
VALE5 32,85 ·0,85%
BVMF3 10,95 -0,36%

POUPANÇA 0,5462 11.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -1,05% US$109,520
OURO -0,02% US$ 1262,860

CÃMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3081 2,3087 -0,46%
DÓLAR TUR. 2,2300 2,3700 -0,42%
EURO 3,1777 3,1788 -0,27%
LIBRA 3,7972 3,7985 -0,34%

Pronatec
fonnatunna

Nesta quarta-feira, o Pro
gramaNacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) conclui a forma

ção de 1.500 participantes da
iniciativa do governo federal
na região da Grande Floria

nópolis. O evento ocorre no"

CentroSul a partir das 20h,
com a presença do governa
dor do Estado, Raimundo
Colombo. Por dois anos con

secutivos, o Estado ocupa a

segunda posição no país em

matriculas em relação ao

percentual de pessoas inscri
tas no Cadastro Único (Ca
dÚnico). Em 2012, foram 22

mil vagas e 19 mil inscritos
em 245 municípios com R$
31 milhões de investimen-

_
tos dó governo federal. Nes
te ano, foram 69 mil vagas,
39,8 mil matriculados em

284 municípios com inves
timentos de R$ 110 milhões.

IBM comemora

desempenho
Das dez maiores empresas da

.

região de Joinville, nove são clien
tes da IBM, emais dametade das
receitas do grupovem de negócios
com empresas médias. Quem
garante é o presidente da compa
nhia,Rodrigo Kede, para justificar
a comemoração com parceiros de
Joinville e Jaraguá do Sul nesta

quinta-feira. Encontros nas duas
cidades vão reunir gestores de
RH e de Marketing, entre outros

convidados. A IBM tem 102 anos

de atuação nomundo, e no Brasil,
está presente há 96 anos, inves
tindo US$ 7bilhões empesquisa e
desenvolvimenttí cíentíâco.: : I! ., I

GRUPO PEGORARO CONTRATA:

VENDEDOR (A) PRACISTA I REPOSITOR (A) DE MERC�DORIAS
Requisitos: residir em Jaraguá do Sul; possuir veiculo próprio_

Interessados enviar cunicufo para:
leticia_paganini@grupopegoraro.com.br

Ílt:rRJJPUPECXJRf'RO

PEGORARO,.
(

IraCASSIUS-
IB CO�RETORA DE SEGUROS

I Você, tranquilo.

I (47) 3370-0212·
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Scar apresenta dança inspirada em conto de fadas
Uma releitura de um clássico conto de fadas foi tema evolução alcançada pelos alunos. Segundo o professor e

para a coreografia que será apresentada pela Escola de coreógrafo, Egberto Saurini, o espetáculo será uma sur

Dança da Sociedade Cultura Artística (Scar), hoje e ama- presa para quem acompanha a formação dos dançarinos
nhã, no grande teatro do Centro Cultural. "Bodas de já que o empenho na montagem trouxe resultados positi
Branca de Neve" levará 167bailarinos ao palco para o en- vos no desenvolvimento técnico. Os ingressos podem ser

cerramento das atividades do ano. Uma apresentação da adquiridos no valor de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

OQLRRElO00 PO\O QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2013

Produção pronta para as telas
ROTEIRO Projeto cinematográfico envolvendo adolescentes e bairros de Jaraguá tem primeira exibição hoje

,{f�,
'I( ;:., �

,�)', �;;;"
'*

Natália Trentini

Hoje à noite serão projeta
das, pela primeira vez, as

imagens que compõem os quatro
curta-metragens produzidos por

jovens de Jaraguá do Sul, na se

gunda edição do projeto "Mostre

a Cara do Seu Bairro". A exibição é
aberta ao público e acontece no te

atro do Sesc, apartir das 20 horas.
Cada um dos filmes dura em

média seis minutos. Toda concep

ção de linguagem, roteiro, filma
gem e atuações foram conduzidas

pelos alunos, que passaram por au

las Viabilizadas por meio do Fundo

Municipal de Cultura e produzidas

pelo Escritório de Cinema.
Segundo um dos orientado

res, Marlon Toledo, o projeto
funciona como uma introdução
ao universo da produção cine

matográfica. Os alunos são in

centivados a buscar informações
na internet e em livros, já que a

formação na área ainda é pou
co acessível, principalmente em

municípios de interior. "É tudo
muito rápido e básico, mas a tur

ma teve maturidade e ficamos
felizes em ver o interesse que foi

despertado", comentou.
Ao todo, 24 adolescentes, com

idades entre 14 e 19 anos, partici
d).<jIam do projeto sob coordenação

de Sandra Simioni e Gilmar Antô
nio Moretti. As oficinas de cinema
com base teórica e prática começa
ram a acontecer em outubro.

As cenas. foram captadas
durante dois dias de novembro,
em áreas locadas nos bairros dos
alunos (Centro, Vila Lenzi, Bar
ra do Rio Molha e Barra do Rio

Cerro). As narrativas têm como

principal objetivo mostrar carac

terísticas da cidade, envolvendo

aventuras tiradas da imaginação
ou do cotidiano.

O envolvimento do grupo foi

grande e, para Sandra, eles con
seguiram se envolver profunda
mente com o cinema enquanto

forma de expressão. Os resulta
dos foram tão positivos, que al

guns dos jovens se juntaram em

um grupo fora do projeto para
continuar com experimenta
ções independentes. Na estreia
também será apresentado um

making of com o processo de

aprendizagem dos jovens e os

bastidores 'das produções.

FILMES

• Vila Lenzi - "Encontro

marcado com o destino":

Três jovens decidem
fugir da escola e acabam

brincando com o

sobrenatural no cemitério.

• Barra do Rio Molha -

"Devaneios": O mundo

tecnológico oferece muitos

atrativos, mas esses jovens
descobrem que a vida real

em seu bairro pode ser

muito mais interessante,
• Centro - "Centro da vida":

Dudu descobre que o

seu avô pode ser mais
divertido que o

seu video-game.
• Barra do Rio Cerro -

"TAAM Boy": O lago do
Parque Malwee é um

convite para pequenas
aventuras cotidianas. '
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As férias chegaraml
Asférias chegaram e é hora de brincar!

Estamos nojinal do ano e nesta época as

criançasjá estão em ritmo deférias. Como
preencher o tempo de brincadeiras e tornar

esteperíodo ainda mais divertido? Veja
algumas ideias criativas e divertidaspara

juntar a criançada efazer aquela bagunça!

Para dentro de casa:
• Elefante colorido: Um participante é escolhido para

comandar, no caso de crianças mais novas o ideal é que seja
um adulto. Ele fica à frente dos demais e diz: "Elefante colori

do!". Os outros respondem: "Que cor?". O comandante então

grita o nome de uma cor e os jogadores correm para tocar em

algo que tenha aquela tonalidade.
Quanto mais longe o acesso à cor, mais difícil o jogo fica.

Para os mais velhos a brincadeira ficará mais divertida se o

comandante perseguir os outros participantes e tentar cap

turá-los antes que eles cheguem à cor. O primeiro capturado
vira o próximo comandante.

• Caça ao tesouro: Dentro de uma área pré-definida
espalhe as pistas anotadas em um papel, sendo que cada

uma traga à informação que leve a outra pista, sendo que a

última levará ao tesouro. Os jogadores recebem uma pista
inicial para começar a caçada. Adapte as regras de acordo

com a idade dos participantes, com jogadores mais jovens
façapistas mais óbvias já para os mais experientes aumente
a dificuldade. A graça do jogo está justamente nas pistas que
podem trazer charadas, enigmas, anagramas, cruzadinhas,
caça-palavras, frases incompletas. Lembrando que a solução
sempre levará à outra pista.
.Para ficar mais divertido! Com um número grande

de jogador�s divida-os em equipes em uma competição. Nes
se caso, use as fitas coloridas para diferenciar as pistas de

cada equipe. Se as idades dos participantes divergirem mui

to, faça rotas diferentes que levem ao mesmo tesouro e adap
te a dificuldade das pistas para a idade de cada integrante.

• Stop: Antes de começar a brincadeira, o grupo defi

ne quais serão as regras do jogo. Exemplos de categorias
comuns são NOMES, ANIMAIS, CORES, FRUTAS, CAR
ROS e CEP (cidade, estado ou país). Decidido isso, cada

jogador desenha uma tabela com colunas em uma folha de

papel e escreve, em cada uma destas colunas, o nome de

uma das categorias.
Alternando um jogador por rodada, alguém fala em voz

alta a letra A e passa a contar o alfabeto em silêncio, na velo
cidade que preferir. Outro jogador fala em voz alta "stop!" e

imediatamente aquele que estava contando revela ao grupo a

letraem queparou.A letra também pode ser definidajogando

dedos. Todos escrevem em suas tabelas, o mais rápido pos

sível, palavras que começam com aquela letra e se encaixam

na categoria correspondente. O primeiro a preencher todas as

categorias diz "stop" em voz alta. Feito isso, todos os demais

participantes param de escrever e contabilizam os pontos: 5

para palavras que se repetiram na tabela de outros jogadores;
10 para palavras diferentes de outros jogadores e 15 pontos se

o jogador for o único a preencher aquela categoria.
Dica: escolha categorias malucas ou mais elaboradas

para incrementar a brincadeira, como "minha sogra é ..." (os
jogadores devem preencher de forma a completar a frase) <?u
"vencedores do Oscar" (perfeita para jogadores cinéfilos).

• Telefone sem fio: Todos se sentam em um círculo ou

em fila, um ao lado do outro, e a brincadeira começa com um

dos jogadores elaborando uma frase e dizendo-a bem baixi

nho no ouvido do participante que estiver ao seu lado. Este

repete a frase, como a ouviu, para a próxima pessoa e assim

sucessivamente até o último jogador, que deve dizer a frase

em voz alta. Raramente ela será a mesma dita pela primeira
pessoa da roda, o que garante a diversão do jogo.

� Montar cabana: Basta usar lençóis, cobertores ou to
alhas para que um par de cadeiras, como em uma mágica, se
transforme em uma bela cabaninha. Um lugar que oferece

'abrigo' para as mais inúmeras diversões. As cabanas podem
ser montadas no quintal, na sala ou no quarto. Lá dentro

as crianças podem levar brinquedos para se divertir e soltar

a imaginação criando histórias. É tão ou mais divertido que

um acampamento de verdade. Proponha para que as crian

ças passem uma noite na cabaninha. Coloque colchonetes

para dormir, leve uma lanterna e pipoca e façam uma roda

de contação de histórias, cantem músicas ou brinquem de

sombras chinesas até o sono chegar.

Para fora de casa:

.-Roubabandeira: Jogam dois grupos, cada um no seu

campo. No fundo de cada campo coloque uma bandeira (ou
qualquer objeto, como uma bola). O objetivo é roubar a ban

deira do time adversário e trazer para o seu campo. Mas o

jogador quêentrar no campo do time adversário e for tocado

por alguém, fica preso no lugar. Só pode sair se for "salvo"

por um companheiro do time. Ganha a equipe que capturar a
bandeira adversária e voltar para seu campo primeiro.

• Cabo de guerra: Escolha uma área e trace uma linha

no chão dividindo-a ao meio. Cada time fica de um lado,
segurando as'extremidades de uma corda. Os participantes
devem puxar a corda até que uma das equipes ultrapasse a

Unha no chão.

• Mordida na maçã: Prenda duas maçãs pelo cabo e

pendure-as no teto. Um representante de cada time deverá

morder amaçã sem a ajuda dasmãos. Vence quem conseguir
morder a fruta primeiro.

• Rabo doburro: Faça õ desenho deumburrinho emuma

cartolina e cole-o na parede. O rabo, feito de papel e com uma

fita dupla face na ponta, deve ficar separado. Um representante
de cada time, com os olhos vendados, deve colar o rabo no lugar
certo. Vence quem conseguir pregá-lo mais próximo.

• Ovo na colher: Enfileirados lado a lado, cada parti
cipante coloca cuidadosamente um ovo cozido, - ou não -

numa colher e corre para frente, até a linha de chegada. Ven
ce quem chegar ao final sem derrubá-lo no percurso.

• Vivo oumorto? Um participante fica empé, de frente
para o grupo. Ele dá dois comandos: "vivo"

- e todos têm de

ficar em pé - ou "morto" - quando todos agacham. A diver

são fica por conta de quem se atrapalha, erra o comando e

sai do jogo. O único participante que sobrar será o vencedor.

• Dança das cadeiras: Separe uma cadeira a menos

do que o número de participantes. Posicione as demais lado

a lado, formando um círculo, com os assentos virados para
fora. Ao som da música todos dançam ao redor da roda. E

quando a_música para, eles devem se sentar. Quem fica sem

cadeira sai do jogo e leva uma cadeira consigo. Assim, o jogo
continua até que sobre apenas um participante: o vencedor.

Fonte: site Delas.IG
-- "-' - --- -.�,..

Atenção! Para que os pequenos curtam as

férias, é importante que se mantenham hi

dratados e devidamente alimentados. Com
a distração das brincadeiras elas acabam es

quecendo a fome e a sede. Faça pausas para
lanches entre uma brincadeira e outra, ofere

ça frutas, sucos emuita águ�.
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BOIll dia!
É super quarta-feira, dia

11 de dezembro de 2013. Dia
do Arquiteto e do Engenheiro.
Hoje é mais um dia especial em
nossas vidas. Basta acreditar.
Vamos que vamos à coluna de
hoje, que será lida por mais de
30 mil pessoas, fora os virtuais.
Antes, uma frase bacana para
você refletir: "você nunca vai

chegar onde quer chegar se pa
rar para' atirar pedras em todo
cão que late no meio do cami
nho" (Winston Churchill).

f
KAY�ÓS
H O T E l

,
.

E hojet

j :
\

Nesta quarta-feira, pon
tualmente às 19h30, a minha

darling, Ali Schulz, movimenta
concorridíssimo éoquetel para
inaugurar sua Ali Schulz High
Concept. Será um novo espaço
de beleza que vai deixar asmu
lheres lindas e descoladas enlou

uuuquecidas. O fotógrafo da co

luna, Maurício Hermann, estará
presente e depois a gente mostra
tudinho pra vocês. Haja flashes!

'Malas prontas .

Uma querida amiga está de
malas prontas para curtir o show
de 40 anos da cantora Daniela

Mercury, no Estádio da Fonte

Nova, em Salvador. Não vai so
zinha. E acho que ela volta com

novidades. Depois eu conto o

que e quem é. Vamos aguardar!

BALADA Sarah Bogo, Regiane Aldrovandi e Karol Elizabeth
Gielow, sábado, nos corredores da Patuá Music

Porquê?
Alguém aí mais esperto

que eu pode me dizer por
que propagandas de ab
sorventes colocam um lí

quido azul representando
a menstruação? Será que
eles acham que 'vai mens
truar uma Arara Azul, um
Smurf ou quem sabe um

sanhaçu?

Em alta
SUSHI Marilene e Adilson Tonolli conferindo os lugares da moda Quem anda com amoral

super lá em cima é o famoso
"gaúcho da região do Alto
Uruguai". Dizem os amigos
que, depois das últimas pes
quisas do Datafolha, onde o

.

nome do bocheiro político
aparece no topo, até o Go
verno dà Estado desanimou
da reeleição. Agora é só es

perar as umas em 2014. Dá
lhe, Gaúcho!

CIRCULANDO
Simone Luz e Juan Rosa
no happy do Madalena

.

Moa Gonçalves

NAS RODAS
A colega e escritora, Elyandria
Silva, é a grande aniversariante
de hoje. Se você-tem o número
dó celular dela, por favor, ligJ,.Je!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada. Tim tim pra você!

.- ..

o sarado e charmoso
professor de educação física
(segundo elas) está de amor
novo ... Dizem que a moça é

morena, linda e ... a vida sequel
• • •

A Revista Nossa de dezembro

já está nas bancas. Na capa,
.

uma super entrevista com o

dentista, Gustavo Gadostin,
da Oral SJn. Vale conferir..

3370-3242

LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS' I CADEIRAS

3371-9123

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2013

VARIEDADES

47 3370 5318

Dente de Leite
Rua Artur Multar, 781 CeQtro I www.sky4.com.br

Acesse o site Moa Gonçalves e confira o sucesso da sa
Noite Cultural da Escola Dente de Leite. O Evento ocor
reu dia 29 de novembro, no Grande Teatro da Scar.

,

���1t
BRINDES/CANETAS
Fone (47)3371-2552

Josi&Jean
,

Minha amada sobrinha, Josi Gonçalves, em altos
loves com o seu namorado, Jean Zanela. Um dos ca
sais de destaque em nossas baladas da moda. Conti
nuem assim!

Amarildo &Marlene
Outro casal super querido em nossa sociedade é

formado pelo Amarildo "Minhoca" Batista e Marlene
Batista, competente diretora da Caraguá que, junto aos

filhos, formam uma família bela e feliz.

Saúde
Aos antenados para saúde do corpo e qualidade de

vida, um espaço com excelente estrutura. e profissio
nais capacitados é o Galpão Saúde, academia localiza
da no Clube Atlético Baependi, capitaneada pelos ami
gos Claudio e Gunter. Está dada a dica!

TE CONTEI
• Tem um "adevogado"
desfilando no Fórum com

o rosto mega inchado.
De duas uma: levou um

ataque de abelhas ou foi
literalmente botocado. Tá
parecendo o meu amigo
Socrepa, depois de
muitas "marditas".

• O pagode do Aloha
tem reunido muita gente
bonita e animada. É
parada obrigatório em

Jaraguá. Vale conferir!

• O'namoro daquele
comissionado solteiro
com a funcionária

pública comprometida
CAPA O dentista Gustavo Dagostim
é capa da Revista Nossa deste mês

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro
,; .

engatou de vez. Logo,
. os pombinhos desfilarão
ao vivo e a cores. Eles
não escondem mais de

ninguém o amor que
brotou na campanha e

cresceu dentro do paço.
Viva o amor!

• Vixi. .. Até o padre
ligou querendo saber
quem é a funcionária
pública de Corupá que
fóícomentário na coluna
do último sábado. Credo!
Por favor, me deixe em

paz. Não conto nem

sob tortura. Combinado?

• Com essa, fui!

·11 deDezembro
Dia do Engenheiro

CREA·se
Conselho Reglonal de Eftgenharia
e Agronomia de santa catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP12
www.ocponline.com.br

Elyandria Silva · Escritora

� .

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2013

Sacada sem vista para o mar

A mulher surgiu de repente na sacada,
rtera cedo, céu esbranquiçado, sem vida,
sem cor. Uma jovem senhora, estatura
baixa. Blusa de lã vermelha, cabelos curtos
e cheios, cor marrom caju, se apoiou
no parapeito da janela. Fumava, lentas
baforadas, pele pálida, certamente por
causa do cigarro, alguns fumantes poderão
contestar, dizer que é por causa do estresse
ou da má alimentação, que fulano ou sicrano
-fumou a vida inteira e tal. Outro dia, no
caixa do supermercado, escutei a conversa
de uma cliente, com um macacão florido,
com a moça, do outro caixa - contava uma

história de um homem que estava com 91
anos, perguntaram para ele como tinha
uma saúde de ferro com aquela idade
e a resposta foi "Todo dia eu fumo um
cachimbo". A cliente do macacão florido
estava entusiasmada, ora, ela também
fumava todos os dias, não cachimbo, claro, .

e a história do velhinho a confortava de <'

alguma forma, preenchia as lacunas de seu

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

Legendado - 146 min - Censura: 12 anos - 15h,
18h,21h

ARCOPLEX2
• Thor: O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado

- 111 min - Censura: 10 anos - 14h40, 17h
• Gravidade - Aventura - Legendado - 90 min -

Censura: 14 anos - 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134
min - Censura: 14 anos - Sexta-feira - sessões:
14h, 16h30, 1 9h, 21 h30 - De sábado a quinta
feira - 16h30

• Meu Passado me Condena - Comédia -

Nacional - 102 min - Censura: 12 anos -

De sábado a quinta-feira - sessões: 1 4h1 0,
19h10,21h10

medo de morrer de câncer de garganta. "O
ser humano é assim mesmo, se alimenta
de ilusões até que a realidade o abrace bem
apertado e o sufoque".
Na sacada era visível, pelo semblante tenso
àquela hora da manhã, que a mulher tinha
dormido e acordado com um problema, ele
a perseguia, e ela não sabia como resolvê-lo.
A cidade se estendia invisível à sua frente
e, como em Fílide, do Calvino - Fílide é um

espaço em que os percursos são traçados
entre pontos suspensos no vazio, o caminho
mais curto para alcançar a tenda daquele
comerciante evitando o guichê daquele
credor - as ruas, as esquinas, as pessoas
e os carros sucumbiam à curta distância
de dentro de seus olhos perdidos. O pior
é que não tinha vista para o mar, só vista
para os morros, o que por si só já bastaria
para muitos, mas não para aquela mulher,
com o rosto contorcido de preocupação e

tristeza. Uma vez em Santos, caminhando
pela praia e me divertindo com os prédios

tortos, avisto um prédio com uma longa
faixa com letras grandes e vermelhas
"VENDE-SE APARTAMENTOS COM VISTA
PARA0 MAR. ÚLTIMAS UNIDADES!". O

problema é que os apartamentos ficavam
no lado esquerdo e direito, não tinha
apartamentos na frente, apenas um enorme

e fino paredão com pastilhas verdes. Os
ditos cujos eram com vista de lado para o

mar. Imaginei os felizes proprietários todos
os dias se pendurando na sacada e esticando
o pescoço para ver o mar, orgulhosos p�r
poderem contar aos amigos que acabaram
de adquirir um lindo imóvel com vista para
o mar. O surrealismo do consumismo é algo
incompreensível!
A fumante da sacada finalmente encerrou
seu ritual baforento, virou.as costas e entrou.

Terminei a série de exercícios para as coxas,
não fumo e não tenho nenhum apartamento
nem com vista nem de lado para o mar e,
nas Cidades Invisiveis de Ítalo Calvino,
minha preferida é Ândria.

Sudoku PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo chuvoso
no Estado
Chove isoladamente na

madrugada emanhã do Planalto
ao Litoral, melhorando no decorrer
do dia em todas as regiões, com
presença de sol. Temperatura
amena em relação-ao dia anterior.
Vento de sul a sudeste, fraco a

moderado com rajadas.
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

l J�

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 15°C

Ensolarado

Parcialmenle
Nublado

�.

SEXTA
MíN: 24°C
MÁX: 13°C

*'1'
InStavel22°C.

116°0Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Nublada

LUAS .�• NOVA 2/12
j oiIJ

Chuvoso

.CRESCENTE 9/12 SÁBADO fi!?fi!) CHEIA 17/12 MíN: 24°C

.MINGUANTE 25/12 MÁX: 13°C Trovoada
, � .'
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Ana Caroline D. Correia

Anderson Rauber da Silva
Andreia Noernberg
Andressa Tatiane Chalinski
Claudionor Dallmann

Clovis fritzen

Donato Schartz
Elisiana dama
Eliz F. Riegel
Ellen Rodrigues Eger
Ieda D.Giovanella

Ingelore K. Dalcastagne
Ivo Steinert

Jaliro J. Flores
Jean Fuck

Jonly M. Demarchi
Julia Dalcastagne
Karine Zandonano
Lais M. Dalri

Maiara R. Use

Marcelo Manfrini

Natalina Ferrari Odelli

Olga Blon_dina Ataide
Saldanha
Paulo R. Sporrer
Paulo R.sporrer
Renilda Funka
Rosimere Hindlmayer
Silvana M. L. Reckawsky
Vinicios Schane

Curiosidade
11 de dezembro...

... é o 3450 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 20 para acabar
o ano. Dia do Tango em
Buenos Aires. Dia da
Infantaria da Aeronáutica.
Dia do engenheiro. Dia do
agrimensor. DiaNacional
do controle de peso. Dia
Nacional das Associações
de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apaes).
Dia Internacional das
Montanhas (Unesco).
Aopor do sol da véspera
deste dia, inicia-se
a comemoração das
festividades de Chanucá

pelos judeus. As festividades
duram oito dias.

Fonte: Wikipedia
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Novelas .

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Manfred ameaça contar para Franz que é seu irmão, mas

é impedido por Ernest Viktor estranha o interesse de Sílvia em
saber sobre o assassinato de Catarina. Ernest fica arrasado ao
saber que a única solução para evitar a falência é vender par
te da empresa. Manfred planeja comprar as ações da Hauser
com a ajuda de um intermediário e ser dono da maior parte
da empresa.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
William se decepciona por não ter sido escolhido. Lili fica

abalada com a decisão de Líder Jorge. LC teme o reencontro
com a filha, e Tereza tenta tranquilizá-lo. Rafa convida Flávio
e Júlia para ir a uma festa. William conta para Sandra que foi
eliminado do Grupo. Paulinha provoca Marlon. Keila pede para
Vó Tita fazer um remédio para Kléber. Lili assiste à gravação do
programa de Heloísa e se emociona. Marcelo discute com Tho
maz, e Álvaro aproveita para manipular o amigo. Paulinha per
cebe o temor que Zélia tem de Tereza. Marcelo segue Lili até
o campo de treinamento e é surpreendido pelos seguranças
do local. Lili exige que Líder Jorge reveja sua decisão de não
escolher William para fazer a jornada. Marcelo é deixado na

estrada sem seus pertences. Álvaro fala mal de Marcelo para
Thomaz. Keila leva o remédio para Kléber. Líder Jorge mostra
a LC o depoimento de Lili defendendo William e pede que ele
decida quem eliminar.

• AMORÀVIDA· GLOBO· 21H
Niko discute com Eron por causa de Fabrício. Paloma

pede para Bruno procurar Lutero no hospital. Márcia usa Félix

para aumentar as vendas de cachorro-quente. Eron se recusa

a revelar para Niko seu novo endereço. Aline contrata Jonas

para transferir os bens do marido para seu nome. Mariah
descobre que não foi César quem causou seu acidente. Pér
sio não conta para Rebeca por que não quer mais ficar com
ela. Carlito é convidado para cantar DO orogramaoe Luciano

Além do Horizonte

Selma e Rita brigam com Fátima por causa dos gêmeos
Vá Tita (Analu Prestes) não aguentá mais ficar longe de

Fátima (Yanna Lavigne) e a únicamaneira de fazer a neta vol
tar para casa é convencer Selma (Luciana Paes) e Rita (Ma
riana Xavier) a pedir desculpas para a irmã. Meio a contra

gosto, os duas vão até o armazém se desculpar com Fátima.

Húck. Bruno conta para Glauce que o prontuário de Luana foi
encontrado. Mariah diz a Aline que elas não podem mais se

vingar de César.

• CHIQUITITA5 - 5BT· 20H30
Todos se reúnem na casa de Leticia e se preocupam com

a amiga. A moça coloca Dani para dormir e vai à sala. Leticia
conta a Tobias, Beta e Clarita que está com câncer e que co

meçou os tratamentos, mas como a doença está avançada
o câncer não tem mais cura. Todos se espantam e dizem à
moça que estarão ao lado dela para o que precisar. No quarto,
os meninos comentam sobre o interesse de Ernestina em Dr.
Roberto e que Chico ficou com ciúmes. Mosca acredita que
o cozinheiro sente algo verdadeiro pela zeladora e Binho tem
uma ideia. Rafa, Mosca e Binho contam o plano para Chico e o

cozinheiro aceita a participar do plano. No dia seguinte, Leticia
vai ao hospital para fazer o tratamento e Carol acompanha a

amiga. No orfanato, Chico se arruma e Ernestina o questiona.
O cozinheiro avisa que está esperando uma visita e a zeladora
estranha. Marta vai ao orfanato para conversar com Cintia e

pede autorização a diretora para levar Tati a um passeio. A

moça permite e fala a mulher para convidar Vivi, para que as

sim as três possam se conhecer melhor. Marta revela que não
irá adotar as duas meninas. Enquanto Leticia está fazendo o

tratamento, Carol vai até a parte infantil do hospital.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Perfume e Sabonete insistem e pedem para cartão as

sumir a liderança do jogo do bicho para evitar guerra. Carlão
diz que jamais substituirá o pai e os manda embora. Patrícia
escuta conversa e comemora decisão do marido. Perfume diz
para Dorotéia convencer Carlão ou bicheiros entrarão em guer
ra contra os Vêneto. Otávio e Leila se beijam. Ela pede para
que ele se separe de esposa para ficar com ela. Picasso beija
Leila escondido de Otávio. Otávio pede separação para cata
rina. Livia diz para Donana ser impossível que ela seja mãe
de Carlão e diz que Cartão pode ter sido trocado em mater
nidade. Donana fica preocupada com a constatação da filha
e desconversa. Dorotéia vai até apartamento para conversar

com Carlão sobre o plano dos bicheiros em colocá-lo no poder.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras;'

F i cas

Fiuk deixa aMTV e

volta para a Globo
Durou pouco a estada de Fiuk na nova

MTV. O cantor e ator Fiuk deixará a emisso
ra fechada no final de dezembro para voltar
a fazer novelas na Globo. O canal já busca
alguém para substituí-lo no programa Coleti
vation. Uma das cotadas para ocupar o posto
é a divertida Maria Eugênia, jurada do reality
show "Papito in Love".

Sabrina Sato negocia
com a Record

A Record confirmou que está em nego
ciação com Sabrina Sato para tirá-la da TV
Bandeirantes. A emissora afirmou "estar
confiante nas negociações e acredita em um

desfecho positivo". Especulações de que a Re
cord sonda a apresentadora foram ventiladas
há algum tempo, mas essa é a primeira vez

que a emissora de Edir Macedo confirma as

negociações. Sabrina teria um programa solo
na Record e comenta-se que por um salário
três vezesmaior que o que ela ganha na Band,
estimado em R$ 300 mil.

Mas o tiro acaba saindo pela culatra. Selma e Ritamorrem de
ciúmes quando veem os gêmeos João José (Diego Homci) e
José João (Tiago Homci) cortejando Fátima. Selma ao invés
de pedir desculpas acusa Fátima de dar em cima dos gêmeos.
Fátima não acredita no que está ouvindo.

A principal doença do homem éa curiosidade

inquieta das coisas que não pode saber.
Pascal

�Áries
... 20/3a19/4-Fogo

Você pode ajudar a resolver urn
problema ou encontrar urna nova

maneira de executar urna tarefa, já
que estará muito criativo. Porém,
cuidado com rivais. Na paquera,
aposte em seus pontos fortes e vai
se dar bem. A dois, mostre seu lado
mais apaixonado. Cor: laranja.

a sós.Ànoite, ficar no seu canto será
a melhor pedida. Pode se desiludir
na paquera. Cor:laranja.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Mostre suas ideias, pois estará
muito criativo. Reuniões e trabalhos

que envolvam papelada vão correr

numa boa. Se precisar de ajuda, con
te com os amigos.Umprograma ani
mado com a turmavai tirar o roman
ce da rotina ou ajudar na conquista,
se estiver só. Cor:marrom.

Câncer
21/6a21/7-Agua

Fale_sobre os seus planos e tr0-

que ideias com' os colegas de traba
lho: Assim, poderá aprender algo .

novo. Se já encontrou sua cara-me

tade, � hora de pensar no futuro e fa
zer planos a dois. Pode se interessar

por alguémmuito popular, se estiver
sozinho. Cor: preto.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

As coisas vão correr nurna boa.
Além de ter facilidade para se ex

pressar, você também estará mais
. criativo. Mas pode surgir urna crise

que não esperava: nada de perder a
calma por causa disso. Sair da rotina
será amelhor opção, e isso vale tam
bém para os assuntos do coração.
Cor: branco.

r� Virgem
. "': 23/8 a 22/9 - Terra

Use sua criatividade para se sair
bemno trabalho. Só não confiedemais
nos outros: émelhor ouvir a sua intui

ção. Pode terproblemas com os rivais.
Trabalhar a sós pode ser a melhor

pedida. Momentos de intimidade vão
pegarfogo! Cor: preto.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Juntar forças com os colegas será
a melhor maneira de dar conta das
suas tarefas. Encarar as tarefas de
outramaneira também pode ajudar.
Ficar ao lado de quem ama e apostar
no romantismo será a melhor pedi
da. Se está só, vai sonhar com com

promisso. Cor:vermelho.

Escorpião
:23/10 a 21/ll - Água

Explore sua criatividade e en

contre novas maneiras de melhorar
a execução das tarefas de rotina.
Reuniões também podem ser pro
dutivas. Pode se dar bem se estiver
a fim de alguém do trabalho. A dois,
procure apoiar e entender melhor

quem ama. Cor: preto.

__ Sagitário
_

22/11 a21/12-Fogo
A manhã promete ser produ

tiva, troque ideias com os colegas.
No começo da tarde, porém, cuida
do com rivalidades. Vai se destacar
na conquista: aposte no seu char
me! Se tem alguém, faça um pro

grama divertido e encante quem
ama. Cor: preto.

Capricórnio
22/12a20/1-Thn'a

Aprender coisas novas pode au
mentar sua produtividade no servi

ço. Se trabalha com algo ligado ao

ambiente doméstico, vai se destacar.
Curtir quem ama no aconchego do
seu lar será urna boa. Um familiar

pode apresentar alguém interessan
te. Cor: pink.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Fale sobre as suas ideias e inte

ragir mais com os colegas. Depois
do almoço, porém, há sinal de rivali
dades. Na paquera, pode se dar bem
se souberusar umbom papo para se

aproximar do seu alvo. A dois, pas
seio ou viagem curta pode ser urna

boa. Cor: pink.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Thrra'

Dia agitado no trabalho. Hás
boas chances de ganhar mais se co

locar em prática as suas ideias, mas
mantenha o foco em suas atividades.
Você vai saber valorizar a estabilida
de no relacionamento amoroso. Na

paquera, talvez não se interesse por
algo passageiro. Cor: azul.
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Il tango
G redacao@ocorreiodopovo.com.br

L'11 dicembre e una data che segna diversi importanti fatti storici:
- Nel 1937 - L'Italia esc� dalIa Società delle Nazioni.
.,:Nel 1941-- Ge:map.ia ��talia dichi�ano guerra aglj;StatiUniti
- Nel 1944 - La JeI (Junior Chamberlnternational) viene fondáta a Ciftà delMessico
- Nel1946 - Viene fondato l'Unicef
- Nel1970 - John Lennonpubblica I'album John Lennon/Plastíc Ono Band.
- Nel1971 -Viene fondato ii Partito Libertario degli Stati Uniti
rNelI97�"" L'Apollo 17!$1Járca sulIa l..u.na
- Nel1979 - Madre Teresa di Calcuttá riceveil Premío Nobel perU pace
- Nel1982 - GIi ABBA si sciolgono dopo 10 anni di cárriera.

Perõ segna anche iI giorno di
un importante personagio storico:
II tango un ritmo titpico argentino
molto apprezzato in Italia!

La lingua deI tango e iI lunfar
do. Le sue origini furono queIle
di un argot o slang di prigionieri,
(usato neIle carceri per non farsi

comprendere daIle guardie), ger
go di Buenos Aires, con termini di
origini diverse tra cui varie parlate
d'Italia quali iI genovese e iI napo
letano, portate in Argentina dagli
immigrati. In questo contesto si
inserisce anche la creazione di una

particolare forma di parlare inver
tendo l'ordine deIle sillabe di una

singola parola, chiamata vesre,
ossia I'inverso di revés, che signi
fica 'rovescio'. Ecco che quindi, al
vesre, tango. risulta essere gotán,
amigo dà gomía, cabeza e zabeca,
ecc. Le regole per invertire le sil

labe, comunque, possono variare

a seconda deIle' parole, infatti, per
esempio, iI vesre di pantalón e

lompa, ossia la forma abbreviata.
In francese esiste un argot simi

le, iI verlan, che e iI vesre fonetico
di l'envers.

Nessuno sa chi abbia dato il
nome di tango a questo baIlo, né
si sa esattamente perché si chiami
in questomodo. Tuttavia la cultura
africana ha lasciato un segno inde
lebile sia nel baIlo che neIla musi
calità del Tango Argentino e ricor
diamo che "TANGO" in una deIle
tante lingue slid africane significa
"INSIEME", caratteristica fonda
mentale che troviamo nel suo bal
lo. In latino tango e la prima per
sona deIl'indicativo presente del
verbo tangere (toccare) e vuol dire
quindi "lo tocco".

te sue origini musicali, si pre
sume possano essere di origine
misto, tra i ritmi autoctoni, deIla
penisola lberica e quelli piú ma-

linconici deIl'Europa delI'est. Se

condo altri, e addirittura collegato
neIle sue origini con certe danze
africane e con I'habanera cubana.

Desde el alma e forse il piú fa
moso vals crioIlo. Ma queIlo che
non tutti sanno e che e stato scritto
da RositaMelo a soli 14 anni.

Molti credono che all'inizio iI

tango fosse baIlato dai soli uomi

ni, e citano fotografie che lo doeu
mentano. La realtà era molto dif
ferente. Per imparare a baIlare iI

tango gli uomini si esercitavano tra
loro (lontano daIla milonga)·e solo

dopo aver appreso la tecnica gli era
permesso di invitare le donne. Era

un sorta di gavetta necessaria per

meglio rispettare le poche balleri
ne di alIora.

Nel film italiano II sorteggio in
cui Beppe FioreIlo recita la parte di
un baIlerino di tango, le musiche,
che sembrano appartenere alIa

tradizione, sono invece state appo
sitamente scritte dal compositore
Stefano Lentini.

•
Resumo emportuguês

11 de dezembrofesteja alguns
acontecimentos históricos e também
naArgentina sefesteja oDia do Tango,
ritmo muito apreciado na Itália.:

DIVULGAÇÃO

A organização. ativista Avaaz ergueu um'muro

'a�f'gra1idãó e�of' mundial�n1 memóri���N�I
,

sonMandela, na,rua ViJ:akazi, onde elemorava; para
ser. coberto de mensagens de admiradores de todo
o mundo. "Mandela foi um lutador pela liberdade

<].tl.� .

combinou �1I10r, forta1e7.a e determina�o na

luta pela igualda<le", lembrou oQiretor de cam:]'*.mha
Sam Barratt.Além dessas mensagens, para (Jativista
daAvaaz, "amelhor forma de prestar homenagem a

Madiba e a tudo o que conseguiu é comemorar seu

��ersário cqmo um dia de srrviço global, c�mo o

priJ.neiro dia festivo internacíénãl", As Nações Uni
das apoiaram a proposta.

oio

fopag o nazis

p:r()fanação deum local dememória", a du .

Min foi condenada a pagar uma multa e teve apre

endigo o celular usado para..t:iI'ar as fotos. Cel'Ç<t de

u.�,nillhão ded��eus forallll'l).(j)tj:os de 194(> �<�945.

emAuschwitz-Birkenau, assim como 75mil pol()ue-,
ses não judeus, 21mil ciganos, 15mil prisioneiros de
guerra soviéticos e de 10mil a 15mil outros detentos.
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• o quefmperta não são asmudanÇas,mas
a atítúdemudada,<porguehá umsentido
maIor que nos Ç.<inecta <lotodo e ãpâtte
que cada um de nós é;

'Quand() pensamos nos gran�es líderes do nosso
tempo;,OnOJlleij�Nels,oItMande�éUllldospri- ,

meuüs a \'ir em nossas mentes, Recónlíecido como
uma daS'p!!rsonalidades pOlíticas maís: ii1fluentes '

�o!mund�.globál�o,�pa�je.tória·é tUn exemplo -,. '

, d� pêrsisÍêí;lcia; deteíminaçâõ eespíritõdeluta, em- ,

bora�do o!gúe se pos,sa dízer'ou escreversobre�' ,

cont:riJ)�õ ti«Íue aquém d() quI}, �e faro; re�feseiitclll' ':,
'

l�"_" �"�,,,,;-r;'�._. :l._
-

-," ",.;1.V
"

"

_ ,i,para'�h�dat!e,�Vêzque $U�lideranç;:l'Sãcramen';,
'

•.

touo finído sistema de apartheid.
'',Nelson Mandela, nascido numa fatnília de, nollJeza 1l'i!lép, ..

, aOS 23 anos, ,parte eniHusca de novos hoiizon�s,para estudar
.

e asSim tornar-se um advogado combativo a favor dQ:s direitoS
.

humanos; e é no novo ambiente que coinpreende o sentido
, maior de uma vida sem preconceitos de qualquer:otdém. Essa
experíênda se traduzirá no trabalho pelo reconhecimento de
qqe cadé!, pessoa deve ser valorizada pelas suas próprias ca

,

�1íeristicaS e aptidões apesar das desigUaldades sodaís', ex
plÍcaM�ela Guimarães André, consultora do Instituto KVT
DesenvolvimentodaConsciência Empresarial.

Nos� de hoje, de intensa competitividade, cresce a de
mandapor desenvoÍVimento profissional e alto désempenho
em todas asatividades.A capacidadepara superarasdiferenças
deord�m cultural, eCi:JDQlÍÜca, ou mesmo'de formação, consti
tuium talento a ser direcionado para a conquista de objetivos e
metas pessoais e coletiva - Mandela colaboroupara tornar esse

ensinamép.t�mais próximo emais vivo
Ainda segundo a consultora, como hábil negociador, Nelson

Mandela nosensinousobrea Importânciade conciliarmos inte
resses-e necessidades,algo fundamental para construirmos um;
ambiente de convivência e de trabalho harmônico, e foj inova
dor ao demonstrar, com seu exemplo, a importância de não se

ter medo. frente às mudanças, e de não desistirmos de nossos
, objetivos apesar dos obstáculos,

"Provavelmente, Mandela, enquanto esteve preso, ouviu
algumas vezes para desistir de suas ideias, pois, na visão �
muitos, nada íria mudar. No entanto, suapersistência vinha da
certeza de que épossívelvivernummundo semdominação e de
oportunidades francaseabertasF todos': enfatiza.Maristela.

Assim, em um Jmpo em que se fala tanto da relação en

rre"liderans;a e lidemdós, e da força de um time conectado aos
objetivos de conquista e superação, a vida. e o exemplo deMan
!@la conStitt.liu-se ll��ção de princípios sÜtíples J)a;rtl
nos orlentarperanteas dificuldades diárias:

.. Q-exetcíçio da.cpnvivênci�. e�ge .Úapaci
dade de reconhecer e conciliar diferenças.
É um trabalho çontinuo que não anula as

indMaualidades,ao contÍ-ário, as fortaIece.i. ..

..

0 .
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Família empresária
e o desafio COID o

, .

processo sucessorio
Verifica-se que cada vez mais se não tiver membro da [amilia

pequenas e médias empresas rein- com ambição e competência neces

ventam-se visando a perenidade de sária, desenvolver líder dentro da
seus negócios, pois reconhecem que empresa ou buscar no mercado.
é necessário empreender mudan- Porém, ogrande problema e ris

ças. Compreendem a necessidade co é a demora do Principal Execu
da inovação, reestruturação e o tivo (Líder) deixar o poder. O ideal

planejamento sucessório como fa- seria o mesmo ser sucedido quando
tores críticos para a atualízação da o seu sucessor estivesse apto para
cultura e a abertura de novas pos- líderar a empresa, o que daria ao

sibilidades de negócios em sintonia sucedido tempo para acompanhar
com as mudanças para enfrentar o desempenho do sucessor.

os desafios que o mercado lhes Caberia ao sucedido na suces

apresenta. Mas ainda remanesce são, continuar na empresa campan
a medo ou receio para planejar a do um Conselho Consultivo e/ou
sucessão do líder, pois a transição -

. Conselho de Administração, afas
sucessão - envolve a cultura efortes tando-se das atividades executivas
vínculos emocionais. Muitas vezes o e assumindo papel nas atividades
medo ou o receio decorre de confli- estratégicas da empresa, acompa
tos de interesse, ou atritos entre os nhando o desempenho da empresa
membros da famI1ía ou mesmo do e avalíação dos administradores.
líder (executivo principal) de per- A preocupação do sucedido
der o "poder': - estaria em ajudar na perenidade

Cabe lembrar que a falta de um e valorização da empresa para
planejamento de sucessão ou um eventual abertura de capital ou
processo de sucessão mal conduzi- mesmo para admissão de sócio es

do pode ser desastroso para a em- tratégico.
presa e levá-la a falência. Concluímos que, a implemento-

Daía importância de discutir um ção dos princípios de governança�
.

plano de sucessão, prevendo: corporativa (transparência, pres-
o desenvolvimento e preparação tação de contas e responsabílídade

de membros da familia, que tenham social) contribuiria de forma posi-
ambição e interesse no negócio, tiva na transição sucessória.

VOCÊ MICRO- EMPREENDEDOR, QUE PROCURA OPORTUNIDADE SEM
GRANDES INVESTIMENTOS, TEMOS A SOLUÇÃO!! VENHA FAZER PARTE
DESTA GRANDE EQUIPE, NO RAMO DE VENDAS EM COSMÉTICOS, FAÇA
SEU PROPRIO HORARIO E ESCOLHA EM QUAL CIDADE ATUAR, COM

POUCO INVESTIMENTO E MAIS DE 100% EM LUCRO..

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELOS TELEFONES:
Oi: (47) 8413-0963 (ADEMILSON)
Vivo: (47) 9234-2100 (ADEMILSON)
TIM: (47)9961-0809 (ADEMILSON)
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Educação superior
em primeiro lugar

o Ministério da Educação acaba de divulgar
os dados do Índice Geral de Cursos (IGC) rela
tivos ao ano de 2012. Resultante das notas do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade) obtidas nos últimos três anos, somadas
à estrutura e à quantidade de mestres e dou
tores presentes em cada instituição de ensino

superior que atua no Brasil, !le sintetiza em

apenas um indicador a qualidade de todos os

cursos presenciais e a distância ofertados.
Este panorama geral, anunciado anualmen

te pelo MEC, é um importante critério a ser le
vado em conta pelos estudantes que pretendem
ingressar em cursos de graduação, pós-gradua
ção, MBA, mestrado e doutorado. Os resultados
do IGC estão disponíveis para consulta no ende

reço virtual portal.ínep.govbn
Na microrregião de [araguá do Sul, dôze

instituições que oferecem opções de ensino su

perior foram avaliadas. Entre as entidades par
ticulares, o Unicesumar apareceu ocupando o

primeiro lugar do rankin�. O Centro Universitá-

rio recebeu do MEC o conceito quatro, em uma

escala crescente que vai de zero a cinco, sendo
este o índice máximo.

De acordo com Adriano Albano, diretor
do polo de [araguá do Sul e Blumenau, o IGC
é o resultado de muito comprometimento em

oferecer aos alunos educação de excelência,
objetivo confirmado no DNA da instituição.
O "Unicesumar conseguiu manter o mesmo

nível de qualidade do ensino presencial na
educação a distância, oferecido em 12 estados
brasileiros", explica.

Em [araguá do Sul, o Unicesumar oferece
21 cursos superiores de graduação, treze de

pós-graduação, e oito MBAs. Recentemente,
divulgou a abertura de quatro novos cursos

de graduação na modalidade a distância. Eles

abrangem as áreas de licenciatura em Geogra
fia, História, Matemática, além de bacharelado
em Serviço Social. Em Santa Catarina, as aulas
são oferecidas nos polos de [araguá do Sul e Blu
menau, Informações: 0800 6016775.

Apagão demão de ,obra
FONTE

El País, por Carla Jiménez

No país em que foram gerados mais de 14mi
lhões de empregos entre 2002 e 2012, a falta de
mão de obra qualificada transformou-se num pro
blema real, que já afeta a capacidade de inovação
do setor privado. Esse foi um dos principais obs
táculos apontados por 72,5% das 128.699 em

presas que responderam à Pesquisa de Inovação
(Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatística (IBGE) para inovar no mercado. A maior

barreira, em todo caso, para mais de 80% das in-
. dústrias, são os custos altos no Brasil.

Seja como for; a pesquisa do IBGE reaviva o

fantasma do "apagão de mão-de-obra'; que ron

dou o Brasil quando o país cresceu 7,5% em 2010.
A retração econômica nos anos seguintes dissipou
esse temor; mas a Pintec aponta que a baixa qua

lífícação dos empregados afeta a área mais cara

para o Brasil, que é avançar em inovação e, conse

quentemente, em competitividade.
. "A formação de recursos humanos para inova

ção integra uma das agendas prioritárias da indús-

tria brasileira'; afirma Rodrigo de Araújo Teixeira,
gerente executivo de inovação da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Segundo ele, menos
de 30% dos engenheiros no país atuam de fato em

inovação. "Para equilibrar a oferta e demanda de

engenharia, trabalhamos pela revisão do currículo
nas universidades de Exatas'; completa.

Cerca de 103.000 pessoas no Brasil, em 2011,
.

em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), amaioria
na indústria, um aumento de quase 50% na com

paração com a Pintec realizada entre 2006 e 2008.
O estudo do IBGE, divulgado hoje, levantou in

formações entre 2009 e 2011. A pesquisa revela

que a aquisição de máquinas e equipamentos foi
prioridade para quase dois terços das empresas
inovadoras. Treinamento foi uma preocupação
paráquase 60% das companhias entrevistadas, e
a compra de software, para 33,2%.

Na comparação com a Pintec anterior; o nú
mero de indústrias que implementaram produtos
ou serviços novos teve uma queda de 38,1% para
35,60/0. Ao todo, as empresas industriais destina
ram 0,71% de sua receita líquida de vendas para
pesquisa e desenvolvimento em 2011, acima dos
0,62% registrados em 2008.
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Formação

Um por todos, todos por um
Especialista em
alinhamento

organizacional fula
sobre como aumentar a
eficiência empresarial
FONTE

Canal RH, por Fabiano Lopes

Aumentar a eficiência é a meta

de toda empresa. Investi
mentos em tecnologia e proces
sos mais modernos são algumas
ações adotadas pelas companhias
em busca desse objetivo. Todavia,
há um fator que silenciosamente
reduz a eficiência de empresas,
independente do porte: o desa
linhamento. Ou seja, a falta de

compromentimento em torno de

um objetivo comum. Por ser difícil

percebê-lo, muito pouco costuma

ser feito para melhorar esse as

pecto da relação entre colabora
dores e companhia.

Riaz Khadem, especialista
em alinhamento organizacional
e criador do conceito de alinha
mento total, falou sobre o assun

to. Natural do Irã e morador dos
Estados Unidos, ele veio ao Brasil

para lançar o livro "Alinhamento
Total: como transformar visão em

realidade e enriquecer a experi
ência gerencial". Na obra, o con

sultor, que atuou em importantes
empresas nos EUA. Reino Unido,
Alemanha, Áustria, México e Bra

sil, ensina às companhias como

aumentar o alinhamento interno.
Na entrevista abaixo, Khadem fala
sobre o assunto.

/"' O que seria alinhamento total?
LRiaz Khadem: O alinhamento total dentro de uma empresa
acontece quando todos os processos da companhia e todas as

energias da força de trabalho estão focadas em um único mo

vimento "para frente". É quando todos entendeme estão com

prometidos com a visão e a estratégia da companhia; quando as

pessoas certas estão nas posições corretas e responsáveis pelas
coisas certas; quando há um elevado nível de colaboração entre
diferentes funções e níveis. A organização está em um estado
de total alinhamento quando todos esses pontos são atendidos.

Como as empresas podem aplicar no dia a dia o con

ceito de alinhamento total? Como transformar a teoria em

prática?
Khadem: É preciso primeiramente formular um conjunto

inspirador de valores, missão e visão, definindo a responsabi
lidade de cada gestor; criarum sistema de rastreamento para
capturar as informações do data warehouse [depósito de da
dos digitais que auxiliam na tomada de decisão] da empresa;
e tornar a informação disponível como feedback para todos os

gestores. Uma vez estabelecido est� grau de alinhamento, ele
pode sermantido por meio de um modelo de administração.

Qual setor da empresa é responsável pelo alinhamento
da companhia? Qual é o papel do RH nesse cenário e como

elepode contribuir para o alinhamento?
Khadem: O alinhamento deve começar no topo, com o

CEO. A pessoa responsável pelo alinhamento é o CEO. Isso não

significa que ele ou ela não deva delegar algumas atividades a

um gerente de projetos dentro da organização. Ele é que deve
ser o condutor do alinhamento. Afinal, é a visão do CEO desen
volvida em conjunto com a equipe executiva que deve perme
ar todos os níveis da organização. Estabelecer o alinhamento
não é uma responsabilidade que pode ser delegada ao RH. Po

rém, uma vez que o alinhamento é estabelecido, a área de RH
assume um papel importante na promoção de conceitos. Há
elementos-chave do processo de alinhamento, especialmente
na transformação cultural e áreas de compensação, que po
dem ser realizados ou apoiados pelo pessoal do RH.

dentemente do país, existe certo grau de desalinhamento em

cada empresa. Quanto maior a empresa, maior é o desafio de
alinhamento. Tomemos, por exemplo, uma empresa que tem

dez níveis de gestão. Um pequeno desalinhamento no topo gera
uma espécie de "bola de neve': refletindo em um grande desalí
nhamento na linha de frente. Isso ocorre porque um desalinha
menta de 20% entre o CEO e seus subordinados diretos se tor

nará 40% quando afetado pelo mau alinhamento natural entre
o subordinado direto e os próximos níveis. Esta condição em

cascata para baixo e os pequenos resíduos invisíveis se trans-

formam em um enorme desperdício.
.

Quais são os principaismotivos de desalinhamento nas
.

empresas? Como resolvê-los?
Khadem: O desalinhamento é percebido quando a visão

não é compartilhada, as pessoas não são claras sobre a estra

tégia da empresa, a prestação de contas não está bem definida
ou quando a comunicação, para cima ou para baixo, é seletiva
para proteger interesses próprios. Assim, cada pessoa pode
estar fazendo o seu melhor, mas os esforços em diferentes

funções são duplicados ou mesmo eliminam o outro. O resul
tado é que muitas vezes ocorre a desmotivação, a proteção de

interesses, luta por posições, colegas desacreditados, além da

impotência gerada por meio de uma microgestão. São mani
festações frequentes de desalinhamento que levam as empre
sas a perder muito dinheiro.

Como alinhar visão e estratégias da empresa com a dos
funcionários?

Khadem:Em primeiro lugar; é preciso estimular os funcio
nários a compreenderem e possuírem a visão e a estratégiada
empresa. A melhor opção seria envolvê-los no processo de de

finição delas. Então, é necessáriomedir a sua visão e estratégia
com um conjunto de indicadores chaves. Em seguida, a pessoa
certa no nível certo da organização deve aceitar a responsabi
lidade por estes indicadores, com metas específicas estabele
cidas para entregar a visão. Tudo isso é parte da criação de um
alinhamento. Deppois de ímplantanto, para sustentar o alinha
mento, é preciso um processo de gestão para ajudar os gerentes
a ajustarem continuamente o curso e manter o estado de ali
nhamento por meio de uma ferramenta de acompanhamento.

Os problemas de alinhamento variam de país para país?
O tamanho da empresa ou setor que ela atua influenciam
os tipos de problemas de alinhamento que ela possa ter?

Khadem: Existe uma correlação entre as características
sociais de um país com o grau de alinhamento que vem natu

ralmente quando as pessoas trabalham "em conjunto. Nas so

ciedades nas quais a força de trabalho é mais individualista, a
extensão do alinhamento é menor; uma vez que cada pessoa
tende a seguir o seu próprio pensamento. No entanto, indepen-

É tendência das empresas tentar uniformizar interna
mente visão e estratégias?

Khadem: Muitas empresas têm declarações de visão posta
das em seus corredores e em seus sítes, uma indicação que ser
ve para dizer a todos que a empresa tem uma visão. Mas,muitas
vezes, essa visão não é compartilhada, nem é ativa. Em outras

palavras, além de preencher um espaço na parede, não serve

de nada. Vamos mudar essa situação. Em primeiro lugar; nós
incentivamos nossos clientes a ter um olhar para a sua visão e

ter certeza que ela está bem definida e tem propriedade e com

prometimento de seus colaboradores. Então, sugerimos usá-la
como uma força motivacional. Por que não comunicá-la, não só
em uma linguagem que inspira, mas apoiada por indicadores

que dão à frase um significado. Por que não colocá-la no centro
de tudo o que você faz e em todos os níveis da organização?

Qual é- a expectativa em relação ao próximo ano? Em

quais pontos as empresas vão apostar para se tomarem

melhores? Por quê?
Khadem: As empresas estão sempre em um processo de in

vestir para se tornarem melhores, para fazer mais com menos.

Seus investimentos podem incluir automação, treinamento da

força de trabalho ou reengenharia, por exemplo. No entanto,
como eles não veem o desperdício causado pelo desalínhamen
to, o alinhamento não está em seus radares. Mas esse desperdí
cio pode ser muito dispendioso, drenando os lucros, porque o

custo de capital humano é alto.

I I .1 ,. 11 � I � !
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OPORTUNIDADE
EM EMPRESA

PIRATA

Empresa sem grandes ambições
contrata

funcionários que
aceitem:

-.
Trabalhar em

computadores
ineficientes

• Expor informações
pessoais

• Ter suas
contas

bancárias espionadas
e dados

clonados

• Desrespeitar
as leis de

concorrências leal

• Enganar
fornecedores.

clientes e parceiros

Os salários serão
negociados mês a

mês, desde que
a empresa

. não tenha problemas na justiça.
Interessados

deverão cadastrar
seu

currículo no site da empresa.

TALENTO ESUCESSO I QUARTA-FEIRA, 11DEDInh......
_
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Veteranos prestam homenagens
HISTÓRIA Jornal O

Correio do Povo foi

reconhecido pelo apoio
nos 37 anos da entidade

dos ex-combatentes da

Segunda Guerra Mundial

Gabriela Bubniak

Oornal O Correio do Povo

foi um dos agraciados, na

noite de ontem, com uma comen

da e diploma de reconhecimento

pelas colaborações.prestadas nos
37 anos de existência da Associa

ção Nacional dos Veteranos da

Força Expedicionária Brasileira
(Anvfeb). Diversas instituições e

pessoas de Jaraguá do Sul e re

gião foram homenageadas pela
dedicação e colaboração para o

êxito da entidade que, é hoje, no
Brasil, uma das que mais se en

contra em evidência.
De acordo com o secretário

executivo da Anvfeb, Ivo Kretzer,
a diretoria fez uma analise para
buscar pessoas e entidades que
tiveram efetiva ação, no passado,
para o sucesso da associação e do
Museu dos Expedicionários. Foi
Um total de 39 nomes escolhidos
e, entre eles, alguns veículos da

LÚCIOSASSI

RECONHECIMENTO Nelson Pereira, de O Correio do Povo, é agraciado pela associação da FEB

imprensa de Jaraguá do Sul,
que ao longo do tempo vêm
informando a comunidade os

.

trabalhos realizados.
Ele explica que das 43 asso

ciações implantadas no país, a
de Jaraguá do Sul é umas das

poucas quemantém a estrutura
ativa. "Esse reconhecimento

simboliza a valorização das

instituições, que merecem ser

gratificadas;"
Para o diretor do Jornal

OCorreio doPovo,NelsonLuiz
Pereira, receber essa comanda é
motivo de orgulho, "Nos senti
mos honrados por esse reconhe
cimento, notadamente por ser

concedido pela Anvfeb, enti
dade de valor e comprometida
com a preservação da história e

da memória dos que contribu
íram bravamente para a nossa

nação. Expressamos nosso orgu
lho por termos participado, en
quanto veículo centenário, dessa
importante história."

Associação
.

Em 25 de julho de 1976, foi criada
a Seção Regional da associação que
teve como primeiro presidente o co

rupaense Sargento Bruno Scheibel,
e o Veterano Guilherme Humberto

Emmendõerfer, como vice. Hoje,
participam da organização cerca de
120 pessoas.

Apenas quatro ex-combatentes
da Força Expedicionária Brasileira
(FEB) permanecem vivos: o vice

presidente João Rodolfo Hauck (Co
rupá), João Apolinário Francener

(Massaranduba), Hercílio Spézia e

.
o presidente Walter Carlos Hertel

(Jaraguá). O secretário Ivo Kretzer,
desde 1944, contabilizou 98 expedi
cionários que viveram na região. "A
intenção é sempre honrar os expe
dicionários de alguma forma, valori
zando a história e a sua participação
nela", disse Kretzer.

"
Esse reconhecimento

simbôliza a valorização das

instituições, que merecem

ser gratificadas.

Ivo Kretzer, da Anvfeb

Guaramfrim

Carrinhos
são furtados

Um furto de 13 carri
nhos de bebê foi registrado
na tarde de ontem, em Gua
ramirim. O motorista de
um caminhão, de 44 anos,
relatou que a carga seguia
de Joinville para Jaraguá
do Sul, mas foi roubada

enquanto ele almoçava, às

margens da BR-280. O va

lor dos produtos não foi in--
-

formado e a Polícia Civilvai
investigar Q caso.

Compá
Menino é picado por cobra

Um menino de nove

anos foi picado por uma

cobra, na manhã de on

tem, em Corupá. A crian

ça acompanhava os pais
em um bananal na locali
dade de Rio Paulo Gran
de quando a jararacuçu -

atacou o menino na perna
direita, próximo ao joe
lho, por volta das 9h30.

_

Os P� da criança conse

guiram capturar e matar

a cobra, o que facilitou a

identificação do animal.
O menino foi socorrido

pelos Bombeiros Voluntá
rios que levaram ao Pron
to Atendimento de Coru

pá e depois transferiram

para o Hospital e Mater
nidade Jaraguá para mais
exames e aplicação do
soro-antiofidico. No final
da tarde ele apresentou
melhora. mas permanecia
internado na ala infantil
do hospital.
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LUCIO SASSI

UFC inicia a venda de ingressos
TODOS OS BOLSOS Valores variam de R4 240 a R$ 950, com meia-entrada sob regras e setor especial para deficientes físicos

Lucas Pavin

QUFC Jaraguá 2 come

çou oficialmente na

manhã de ontem. Isto por
que aconteceu a primeira
coletiva de imprensa do

evento, que está confirma
do para o dia 15 de fevereiro
de 2014, na Arena Jaraguá.
Será o primeiro evento no

calendário brasileiro do
UFC na temporada.

Estiveram presentes na

SCAR os lutadores Lyoto
Machida e GegardMousasi,
que protagonizarão a luta

principal da noite, além de
Ronaldo Jacaré, que irá fa
zer o 'co-main event' contra
o francês Francis Carmont.
Os três falaram sobre diver
sos assuntos, mas principal
mente o que aguardam em

seus duelos.

"O Mousasi é uma cara

duro que já foi campeão
no Japão e do Strikeforce.
Então eu o considero um

lutador muito forte e es- -

pero uma grande luta, com
bastante trocação", disse
Machida.

"A expectativa é de uma
luta muito boa, porque sei

que é um adversário com

plicado. Estou pronto para
lutar três rounds e espero
contar com o apoio da tor

cida", afirmou Jacaré, que
fará sua segunda luta em

Jaraguá do Sul, onde neste

ano derrotou o norte-ame

ricano Chris Camozzi, na

sua estreia no Ultimate.
"É uma grande opor

tunidade para mim, Ma

chida é um lutador muito

inteligente e bem treinado.
Será unia luta bem técnica,

quem for mais esperto vai

vencer", finalizouMousasi.
A coletiva serviu tam

bém para apresentar os

detalhes sobre os ingres
sos, que. começam a ser

comercializados hoje, a

partir das ioh, no site
www.ticketsforfun.com.
br. Os valores variam de

R$ 240 a R$ 950. Pessoas
com deficiência terão um

bilhete poderá optar por
receber o ingresso no pró
prio domicilio, havendo
uma taxa de entrega. As
entregas serão feitas a par
tir do dia 6 de janeiro, em
até 15 dias após a aprova

ção do pedido.
Entre os dias 8 e 15 de

fevereiro haverá um ponto
de retirada na Arena, onde
as bilheterias ficarão aber-

setor especial, no valor de
-

tas das ioh às 18h, e no dia
R$120. A meia-entrada é do evento, até duas horas
destinada à idosos acima antes do início das lutas.
de 60 anos, estudantes e Outra confirmação na

menores de 16 anos acom- coletiva de ontem foi que
panhados dos pais ou res- a abertura dos portões ao

ponsávellegal. público no dia do evento

Haverá um limite de será às zóh. As lutas preli
quatro ingressos por CPF minares iniciam às 22h e o

na compra do ingresso, card principal está previs
sendo permitido somente to para começar às ohjo
um de meia-entrada. Além (após término do horário
disso, quem comprar o de verão).

"
Estou pronto para
lutar três rounds e

espero contar com o

apoio da torcida.

Ronaldo Jacaré,
lutador do UFC que
retorna à Jaraguá

CARO OFICIÁL
• Lyoto Machida x Gegard Mousasi (Peso médio)
• Ronaldo Jacaré x Francis Carmont (Peso médio)
• Thiago Tavares x Zubaira Tukhugov (Peso pena)
• Cristiano Marcello x Joe Proctor (Peso leve)
• Viscardi Andrade x Nicholas Musoke (Pes.o meio-médio)
• Charles do 8ronx x Andy Ogle (Peso pena)
• Francisco Massaranduba x Jesse Ronson (Peso leve)
• Ivan 8atman x Rodrigo Damm (Peso leve)
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Power Imports
Blumenau • Sal. Camboríú • jaraguá do Sul

jolnvllle • Florianópolis

The Power to Surprise

Jaraguá do Sul: 473275-0808 Av. PrefeitoWa!demarGrlIblba B46-BaepeliTss

Quantidade de 2 unidades pata Kla Plcanto, Kla Cerato, Kla Sportage e 1 unidade para Kia Cadenza. Kia Sportage modelo P.576 por RS 94.600,00maísfrete e Kia (adenzamodelol.S57 iXl'R$139EOO.OO
mais frete. Modelos e preços são as citadas acima e o prazo da promoção é até 15/12/13. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, pafiUlllleffllrallállíGl.Frete
não Incluso no valor de RS 1.800,00 para o Kia Picanto, RS 2.000,00 para Kla Cerato, RS 2.200,00 para Kia Sportage e RS 2.500,00 para Kia (adenza. Fotos ilustrativas..

Cinto de segurança salva vidas.
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_,I'W._,1jf ",�vMidilã!811/1zmH�jIIl(8V� _jMWlli$l)HdtI" eu§!§ de 1(<Ii@iIleiy§O,NllVo(lollo portlrog AI fi1,iOO,OO, I'Ok 1 ,Q" PortAe Compll!to 1014, II '<iilê Q pêftittl\l RtM..IIIIO.i!O, lI!II!N.!Iili
Wh, §§III§_ 24>ls" jlKiJ§ 11,�Á;..v� 111� tf_ �1114 II VI§I8 § psliit. At auto, IlRtlliIl§ 00%, §Oldo em �., JUIOi 0,4D%, 001 04 1,0 a Porlíll ao,,,, II vlllti! A Pílrtlt .. AS �1l!!O,OO>��
§;Mly" _141<, jYI(;§ D/JfI't..·fkNiJ §;jf� 1 fj .. F'1H1Ii§ 2014,� Yffl8" II _00 § vl§llI fi psflj, 00 lU 3UVO,OO. JIlltll 2013 ComloltliMfi AlItomauco A �1.1ê A pêfÜt t1íI R$ �.O!lO.oo..� I!W., liilD
_ 24>ls, jtKfiIi (M�Á;.��(_li�§ 8 p§IIif lffJM 131H100.o0, fílltllid§ 00%, i81do IJffl24_, jU(OIí 0,0%, jjl�fiiJ'O CIiÔin@ IlItondidíl • vlilll ii PíltIlf di R' M.1I40,OO EnvAdi! 00%, ülill> i!III toIlt�
0.4110/•.· �f_ jIIl(fI_ (}fiIif� lt,WA.Ii ../i. fIiJI', §lid1l§lf1l1l1f{j§jj@§i!§dêgrêVlIfflIIi"eIu§ll§ n8 ofllll'§QM o no CIlT. g06�ij8í11 do f@gl�1O @lotf6MlfllIall opolllQÜMo ",w_1I01liI1Otlli> di!�ollO
�.� <M!1li§� fi�__lIMrlfi VllIk§wllgin "Y1l!ríi8díi, "!illl!l§ dllffllJi HlIlll@JOI ii plon06 dI! flMnelíll'fl@nlo, u CET !I@M eilwleoo i} IfifOfnlâdO fiO lI!i@Illê�� i\
_fllfiJ9l§.Cf(ldMj�.Il .tW�. §llftllllNl 00 �_ plffli lilllill Vfil"§w§g@fl 1:lJ13 @ 14/1. §1Iffl.llmllê �@ qUJ!@I'fl@lt89@1'fl, pOIO d@h!J1M O@ h!brlOíl9Ao II moftlílDl!ft\ @m ft0!l1jl1l11MM� II!>_.
tI�í��,� lilJll.lJOOj;liI), �_fJM, jJIIffj §Ui IlllIiUfítO, ll_jitifflllflW dopllmo OOfflMulênQIIl.
�:IHIOO 1111l1§j1f. §JW: MlM7IJH�,� §§ flê§§fjli§ _lffJfl§léftols 800llivil fiY d§ filIa! Q800 na 103ó,

TECNOlOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.brIANCO VOLKlWAGIN 47 3274 6000 •
CaragUá Auto Er_

A escolho perWo
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Cítroén e Benefit criam edição
. feminina do DS3

De tempos em tempos apa
recem edições especiais volta
das ao público feminino com

decoração, supostamente, ao

gosto das motoristas. No Rei

no Unido, a Citroên fez par
ceria com a fábrica de cosmé

ticos Benefit Cosrnetics para
elaborar uma série limitada

do hatch compacto DS3. Fei

to a partir do acabamento de

topo DSport com motor THP

turbo de 1,6 litro e 155 cv, o

carro foi pintado em rosa cla

ro e recebeu decorações nas

laterais, que simulam a vista

da cidade de San Francisco, e

nas rodas; os retrovisores vêm

em um tom suave de bege e o

teto combina essa cor ao rosa

claro em faixas.
o interior traz revestimen

to em couro com seções nos

mesmos tons da carroceria,
que abrangem painel, console,
parte do volante e ate a cober

tura do porta-malas. O console

central foi revisto para a colo

cação de cosméticos e há um

espelho móvel fixado ao pai
nel para retocar a maquiagem.
Não poderia faltar a emissão

de perfume que a Citroén ofe

rece em alguns modelos.

Fonte: Best Cars
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ClTRoEN Q'.?f)f4
1.50RIGINE

CITROEN
C4 PICASSO 2014

A PARTIR DE

it78/ nnft1R..;p'lii .77U
À VISTA

APARTlRDE _� 1

..�·38,.990
À VISTA

.. :DESJGN,
SO'FISTlCAÇAQ
TECNOLOG'IA E
TAXA ZERO.

1-Preços à vista, não inclúem riiÍ:iturametáliea:._s"ég1Jrâ·eropcionais, 'MElvO Óitroê�C:tÕrigine Fléx 1.3/14 eom ·vaI6r..à v[sfatle R$ 38.990,00 e'coc realizadopelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn +

IOF Ciíroên C3 PiGasso GL t'S:FJ:ex 4-3/14 COITl-yar0l' à.vistà de�R$ 44:�90;06 é 80C realizado.pelo Banco P5A cOm-éríírada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à
vista de R$ 52.290,00 e CDerê-alizado·pelo'Barioo PSAeom entrada-de'50%+ 24 parcelas comtaxa 0% a.rn+ iOF:Citroen C4 Picasso 2,0 16V 13/14 com valor à vista de R$ 78.990,00 e COC realizado pelo BancoAlfa com

-entrada de 55% + 24 parcelas com taxa OO/�"5l,m + IOF Citroén OS3·2013 1.6 :rHP com valor à vístade R$ 69.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF Cítroén C4 - Série

�special Competitión"JTendan<;ê,BVM 1.6 FíE:\x.13/14 com valor à vista de R$ 45:990,00 e coe realizado pelo Banco Alfa com entrada de 55% + 24 parcelas com taxa 0% a.rn + IOF TC de R$ 662,00 para Banco PSAe TC de

R$. 820,00 para Banco Alfa. Confira à CETdà' operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Finance F�m te ti_ .

Ou 'Alfa. Financiamento simulado para" Pessoa Física. Ofertas válidas até 20/12/2013 ou enquanto durarem os estoques. Ima,gens lIu�tlfl��as. ".!r'"
'

,

•.
.
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"

Se.i Novos
lia PI•• 18IpGds

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

VENDE-SE TERRENO NO AMIZADE
RUA IRMA FORSTER, LOTEAMENTO ITACOLOMI 2, ÁREA
DE 375M2• LINDO TERRENO, RUA SEM SAÍDA, EXCELENTE

RUA �E;SIDENCIAL! R$ 205.0-00,00
TR: 9131 -0680

VENDE-SE PEUGEOT PRESENCE PACK 16V FLEX

4P Ano: 2012 fKm: 32.000 f Cor: Branco f Portas:
4 f Flex - COMPLETO, úNIcoDONO - PNEUS

NOVOS - IPVA E LICENCIAMENTO PAGO, Valor de
R$ 41.800,00. Contato pelo 9185-6002 cl Anderson

VENDE-SE CASA NA VILA_LALAU.
NECESSITA DE REFORMA.

PRÓXIMA DO PORTÃO DOS FUNDOS DA
WEG II. R$: 200.000,00

FONE CONTATO: 9196-1221.

VOCÊ MICRO- EMPREENDEDOR, QUE PROCURA
OPORTUNIDADE SEM GRANDES INVESTIMENT'oS,.TEMOS

A SOLUÇÃO!!
VENHA FAZER PARTE DESTA GRANDE EQUIPE, NO

RAMO DE VENDAS EM COSMETICOS, FAÇA SEU PROPRIO
HORARIO E ESCOLHA EM QUAL CIDADE ATUAR, COM
POUCO INVESTIMENTO E MAIS DE 100% EM LUCRO.

VENDE-SE
MOTOS PARTICULARESCOM

DOCUMENTO E SUCATA, VALOR D_E.R$
900,00 A R$ 3.500,00.

TEr. 9953-2627 f 8848-9838.

VENDE-SE
MOTO XR TORNADO, 250 CC, ANO 2005,

COR PRETA, R$ 6.000,00.
CONTATO: 3372-9204 OU 8807-0261.

MARCO.ENKE@DUASRODAS.COM

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELOS TELEFONES:
OI: (47) 8413-0963 (ADEMILSON)

VIVO: (47) 9234-2100 (ADEMILSON) .

TIM: (47) 9961-0809(ADEMILSON)

VENDE-SE
YAMAHA DRAG STAR XVS 650, 2004.

EMPLACADA Cf 30.200 KM. R$ 18.500,00
(NEGOCIÁVEL).

FONE: 8852-0400 f 8431-0316 Cf Rum.

VENDE-SE

VIÚVA NEGRARD 350 YAMAHA, PRETA,
ESCAPE ESPORTIVO, IPVA PAGO, TODA

RESTAURADA, IMPECAVEL. VALOR R$ 6.500,00,
E OUTRAANO 92VERMELHA POR R$ 8.500,00.
SOMENTE A VISTA. TEL 8890-9854MARCOS.

.OQ.OO

.n,!;'::

FlES'1)\ i
• VENDE-SE rlESTl

M vrCH .2001 -1H1 '\1

BAL'\A!'N, UI�C:�
1\0,\ l't\0ç'.'lm�;�jp�co Nn: 2014,

A

H$ ,11.9UO,00. TIL

�)J2u..f,(_)�? ;' �37()",9(,5:s-.-(lí.l� I
GALI'�1l I

Aluga_se gal�
Burru I'\P Hill Cttl'1J
lI<\OW nu (#1 MI
a 'l;;'jt.vll �h�1luu',1

locallzaçã?"r1!%r,5,(;71<1

1
V),IJU);l.... I
• Oisk DiariS�
\'t!t\.iJl-Iod.u. �1

'C:U.IP.I'I.!"�fi" t;�Limpeza de \

lhlllli' t'ope �
.

_,o'\<;ItU lhnúW,1I

Procurando por um automóvel?
AsmeJhores ofertas e

variedades você

encontra aqui!'•

'I "1'.], I
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(47) 3373 4618
Guara Imóveis Plantão:

8411 7669/9231 0759

Ref 170 casa na barra; 2 dorm;
aceita financiamento.

R$180 mil

Ref 127 terreno comercial na
ilha da figueira; 3.350 m2,

R$ 550 mil

Ref 13110te em frente a fameg
pronto para constuir 20 x 24;

480m2; R$ 120 mil.

Ref 136 Casa averbada em

Guararnlrtrn, 144m2, uma suite
com closet mobiliado, mais 2

quartos .. R$ 298.000,00

Ref: 108 casa no bairro
escolinha, 2 dorrn, bwc e

.

cozinha moiliados.
R$ 179.000,00

Ref 168 Apartamento com

localização privilegiada, no centro
de Jaragua, em frente aos

. bombeiros.
Valor R$ 198.000,00

Ref 166 Emmendoerfer home club;
o primeiro home dub de jaraguá
do"Sul. - piscina de raia - deck ,

molhado para leitura - espaço de
contemplação com jardim e

espelho d'água - minigolf - quadra
• poliesportiva - ofurô - espaço
goumet - churrasqueiras 'ao ar livre

- brinquedoteca • academia by
reebok - sala de conferencias - I

home dnema - sauna com espaço'
para relaxamento inc. : 166. 663

3275.1132. Jaraguá

lEGENDA: AB·Alrbag, Al·Alarrne, AO-Ar Quente, AC·Ar�cond, BC-Bancos couro, CA-Cãmblo autcmauco, C8-Computador de bordo, OT-Desembaçador traseiro OH�Dlreção tudraullca feT-Encosta caoec?: traseuo ERE·EstH;)ho� t�lttrllso,�as e�e:-tr·":.'1' ;'I'�;i!�:·.:::. f �lJlr.i !Z� Mt1fWL ::--:",fiWitV'!1i lH.t5?�rr

lM·lona mannma, PA·P,lo!o aut., PCC·Parachoque na cor do carro, PS·Pellcula solar, PCA·Protetor de caçamba, PC·Protetor de carter Rll·Rodas de liga SE·Sensor estacinnamemo TS·Tsto sola, TE·Trav.s ele�: �a! :E·'''�':: el,lt'''', ,', ,,":, I!': f'r ,',H :I%:� e: :."r.·"!,a,?'
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(47) 3084-0408 (47) 9655-5663_
9103-7819.j'
8429-9334'

Daniel Dauer
Corretor de Imóveis

contato@dauerimoveis.com.br (47)

vendas@dauerimoveis.com.br (47)

Acesse: www.dauerimoveis.com.br

Pode ser
financiado

Aceita Carro
como parte de pagamento
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BALCAO DE NEGOCIOS

Cursos profissionalizantes no

CTI - Centro de treinamento
industrial, em [araguá do Sul.
Venha conhecer: -Soldagem
MIG/MAG;. Soldagem'I'Itk s

Soldagem Eletrodo Revestido;
• Leitura e Interpretação de
Desenho; • SolidWorks Básico.
Inscrições e Informações: Fone:
3376-1337 ou 9600-3318, falar
com MAURO OU IVETE, e-mail:
mauro.paganini@terra.com.
br; Fone: 9174-1270, falar com
CARLIXTO, e-mail: carlixtof@
yahoo.com.br.

• Precisa-se de Corretor de
Imóveis, enviar curriculum
para administrativo@
santerempreendimentos.com.br.

• Venha se profissionalizar com
os cursos da CTI (Centro de
treinamento industrial). Cursos
de Soldagem: Míg/Mag: Tig;
Eletrodo Revestido. Inscrições e

. Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com Mauro OU
Ivete. E-mail mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270,
falar com Carlíxto, E-mail
carlixtof@yahoo.com.br.

• Contrate um profissional do
CREA, exija a A.R.T. Adriano
Sasse, CREA: 099925-6.
Formações: Engenheiro de
Produção, MBA-Gestão de
Projetos, Tecnólogo em Mecânico
e Técnico em Eletromecânica.
Fone: (47) 8844-1742 Vivo.

• Novo endereço: Milene
Cabeleireira. Lateral daRua
Marechal Castelo Branco,
1278'- Centro. Atrás do velho
estabelecimento. Telefone: 47
3374-1874 ou 47 8859-4524.

• RENDA EXTRA! Para você
que quer aumentar a sua
renda, venha ser um vendedor
autônomo da TRIMANIA! Quanto
mais cartelas você vender,
maior será o seu lucro. E mais,
vendendo cartelas premiadas
você ainda ganha bônus! Ligue
9684-7914 com Cristiano e

informe-se ou envie e-mail para
imvanamuller@gmail.com com

Ivana. Obs.: Você não precisa
investir nada. Qualquer pessoa .

pode vender.. (física ou jurídica)
Coloque nó seu estabelecimento,
é lucro líquido!

• Procuro emprego de Motorista,
tenho a CNH A e D. Realizei o
curso do MOPP com diploma
para comprovação. Falar com
Nestor 479668-3300 ou 47
9651-7302.

• [olímpac contrata: vendedor
externo, ambos os sexos,
maiores de 18 anos, experiência
na função. Horário: 8hrs às

12hrs, 13:30 às 17:15hrs.
Salário compatível com a

função, semanal. Interessados
ligar no (47) 3372-0013, ou
enviar curriculum para bruna
bittencourt1512@hotmail.com

• Pesque-pague Aliança, Rua
Tifa Aurora, s/n°, Rio Cerro 1.1.
Grande variedade de peixes.
Temos peixes vivos, limpamos na

hora. Atendemos todos os dias.
Visite nossa página no Facebook,
Pesque Pague Aliança. 3376-
3637/8426-3600.

• Contrata-se técnico em

informática com habilitação
AB. Telefone 9972-6065 Mundo
Eletrônico.

• Vende-se aparelho de supino
e perna, semi-novo, apenas
R$220,00. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se HOME de sala com
rodinhas, 2,30m, com gavetão,
semi-novo. R$1.200,00. Paguei
1.700,00. Tel. 3084-1589 (fixo) e

9692-2135 (TIM)
• Vend�-se sofá de courvim preto,
semi-novo, 2metros, almofadado.
R$550,00. Tel. 3084-1589 (fixo)
e 9692-2135 (TIM)

• Vende-se máquina de lavar
louça, marca Bratemp Solution, 6
programas, cor branca, semi
nova, vendo por R$650,00. Tel.
3084-1589 (fixo) e 9692-2135
(TIM)

• Vende-se cadeira conforto com

massagem nas costas e assento,
marca Relax-Medic (POLISHOP)
com descanso de pernas com
massagem, cor preta, novíssima,
paguei R$5.000,00, vendo por
R$3.500,00. Tel. 3084-1589
(fixo) e 9692-2135 (T_IM)

• Vende-se cadeira giratória de

escritório, com braços, semi
nova, cor cinza, apenas R$80,00.
Tel. 3084-1589 (fixo) e 9692-
2135 (TIM)

• Vende-se cadela raça Shih Tzu,
com 6 meses, verrnífugada,
vacinada, cor bege, linda, motivo
de mudança de cidade (apto.),
R$700,00 acompanha casinha,
caminha e outros apetrechos.
Banho semanal no PET. Tel.
3084-1589 (fixo) e 9692-2135
(TIM)

• Vende-se adesivos artesanais vt

unha. Tel 9682-0090.

• Vende-se: Tudo em canela - 4

-portas R$ 100,00 cada, caixilhos
R$ 35,00 3 peças. Janelas de
correr 1,60 x 1,00 mts. 4 asas

R$ 100,00 com vidros e vistas.
3 camas de solteiro R$ 100,00
cada. 1 cama de casal R$ 170,00.
De Marchi Rua Acre 341 Servidão
57, [araguá Esquerdo. Fone
3371-4377 / 9128-1885.

• Vende-se pinscher nº 1. Valor R$
300,00. Contato 3273-0779.

• Vende-se som automotivo

l-par 6x9 l-sub 12p. Na caixa

(Pioneer) l-módulo Roadstar
Power One 2.400 w. Com fiação
completa. R$ 1,000,00. Fone:
9122-7190.

• Vende-se compressor de ar, 150
libras. Valor R$ 1.200,00. 3376-
1255.

• Vende-se estojo (Case) p/ teclado
+ estante Stay p/ teclado. Tudo
por R$ 245,00. 3374-0282 /
9991-4101 Carlos.

• Vende-se adubo de frango,
ensacado ou a granel. Faço
entrega em toda região. R$10,00
o saco ou a negociar. 3275-2354
/ 8813-5808.

• Vende-se 40 palanques de pedra
com aproximadamente 17 x 17 x
2.60. Valor R$50,00 cada. Tratar
com Bonatti fone: 8464-2080.

• Vende-se leitões. R$ 250,00 a

unidade. Tel 9934-4300.

• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor
R$ 700,00 cada. Tel 9934-4300.

• Vende-se ar condicionado de

janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor
R$ 250,00. TeI3370-0983.

• Vende-se mesas e bancos
rústicos feitos com madeira
maciça de demolição. Valor R$
1.500,00. Tratar com Sr. Luis
9909-1453.

• Vende-se cadeira de descanso,
com massageador de assento,
costas e também de pernas
(110/220V), seminova, marca
Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale
R$5.500,00). Márcio tel. 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se mesa de Angelim (peça
maciça-única), impecável, de 2,70m
de comprimento, 80cm de largura
e 5,5 cm de espessura. R$1.200,00.
(Vale R$3.500,00). Márcio tel.
3084-1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se lavadora de louça'
Brastemp, modelo Solutíon,
cor branca R$800,00 c/
transformador. Márcio tel. 3084-
1589 ceI. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se 14 carrinhos térmi�,9�
��\f;:"l:d{,��

p/ venda de sucos e refrigerantes
em perfeito estado de

conservação. Valor unitário R$
600,00 ou a combinar. Tel 9206-
5556.

• Vende-se filhotes de Pastor
Alemão, puros, já vacinados e

desverminados. Com 45 dias.
Valor R$750,00. Tratar 3275-
0009 Gilmar.

• Novidades: Cadeira do papai
e assento de automóvel
c/ massagem a partir de
R$ 1.400,00. E camas com

massagem. Demonstração sem

compromisso. Tel47 9633-9465.

• Vende-se rollmops R$8,50 o

vidro. TeI3370-1064.

COMPRA-SE

• Compra-se freezer tipo portátil.
3376-1484.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de andador
para idosos. 3276-0656 / 9991-
1051 Sueli.

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas
de bebê (6 meses) 9708-2769
Vanessa.

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento novo no

Centro. Suíte mais um quarto.
Valor 185 mil. Pode financiar
uma vaga para 2 carros. Fone
3371-6623 Alexandre.

• Aluga-se apartamento com 1
suíte e 2 quartos, com amplas
salas de estar, jantar e TV,
cozinha e copa, mais área de

serviço, com área de 230m2,
situado na Av. Mal Deodoro em

cima do Magazine Luíza, valor da
locação R$ 1.100,00, fica a parte
a taxa de condomínio, água, gás,
energia elétrica e IPTU. Contato
por telefone (47) 3372-0240
ou (47) 9962-3555 e-mail
walrobe@brwnet.com.br.

• Vende-se apartamento no

Residencial Brilho do Sol, no
Centenário. Área privativa
93,56 m2, AT: 110,30 m2• Sacada
com churrasqueira e 1 suite +

2 dormitórios. Ponto de Split
nos quartos e sala + 1 vaga de
garagem. Valor R$ 259.000,00.
Aceita financiamento. CRECI
,1.9014. TeI8412-4712.

DJ[CÚ :I::lIW9Ífl19SJ 9g1úl..H

• Vende-se apartamento, em
Guaramirim, 2 quartos, cozinha,
sala, 1 vaga de garagem.sacada
c/ churrasqueira. 74 mts. Aceita
carros e financiamento. Valor R$
133.000,00. CRECI 19044. Tel
8412-4712.

• Alugo quítínete peça única 30
m" c/ banheiro, rua: Ernesto
Lessmann n° 615 Bairro Vila
Lalau próximo a Weg 2 . R$
300,00 + Água e luz. Fone: (47)
3635 4443 96084484

• Compro uma garagem no Edifício
[araguá, Falar com Susanou
Dulce 3370-7160.

• Aluga-se apartamento no Rau
com 2 quartos, R$ 500,00.
Sandra 9993-2131/3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau
com 2 quartos, R$560,00. Sandra
9993-2131/3372-2409.

• Vende-se apartamento novo

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

• Vende-se Apartamento no

Bairro Vila Nova com 2quartos,
cozinha, sacada, 1 vaga de
garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600. Creci 14482.

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

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, 2 vagas de
garagem. R$ 129.000,00. Tr:
9104-8600.Creci14482

CASA

• Barbada! Vendo casa na Vila
Lalau. Necessita de reforma.
Próxima do portão dos fundos
da WEG II. R$: 200.000,00. Fone
Contato: 9196-1221.

• Aluga-se casa no Amizade,
próximo ao salão Amizade. 03
quartos/Ot garagem/Sala e

Cozinha/BWC/Área Serviço/
Amplo Terraço. R$ 800,00 -

Tratar fone 473371 6450 ou

8431-5725.

• Vende-se casa no Czerniewicz.
4 quartos. 413 m2• Valor R$
180.000,00. Aceito apartamento

. na negociação. TeI3371-2598.
• Vendo sobrado no Água Verde/
Rau com 3 quartos, sendo 1
suíte, 3 salas, churrasqueira,
garagem, entre outros cômodos I
184m2 de área privativa I Valor:
R$350.000,00 I (47) 3371-1315 I
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9674-5555 [TIM] clientela formada, com todos Ao cemitério, 900m da ponte .. Vende-se Kombi Standard 1.4 manual6 marchas, 2012, preto
• Vendo casa de alvenaria no Rio

os 'equipamentos, forno à lenha Abdon batista/posto cidade) 1 Mi Total Flex 8V Ano: 2011. A metálico, completo + air bag
Cerro, próximo a Choco Leite,

e churrasqueira giratória. aceita permuta (70%) 1 valor: Gasolina, em perfeito estado. + ABS + piloto automático +

80m2 de área útil + garagem para
Bem localizada e com amplo ·r$1.100.000,00 1 (47) 9674-5555 Ligar no 3372-0013 ou 9662- ar condicionado dual zone.estacionamento. Valor R$ Fabio de Paula. 6777. R$52.900,00 - tel. 8812-8522 -2 carros 1 Aceito carro 1 Valor
85.000,00. 3273-7141 ligar em Roeston Balsanelli.R$130.000,00 1 (47) 3371-13151 • Terreno no Centro com 800m2 • Vende-se Parati City, 2004,9674-5555 [TIM].
horário comercial.

(20 x 40) com uma casa de completa, GNV, R$ 24.000,00, TOYOTA
• Vende-se ou troca-se casa na

• Aluga-se galpão novo na Barra do 350m2 1 R. Exp. Antônio fone (47) 9145-6290 .

• Vende SW4 Hilux ano 98,149.000praia em Barra do Sul, por casa
Rio Cerro, com 330m2, próximo a Carlos Ferreira (próx. A Ford -

• Vende-se Parati quadrada km, único dono, 4x4, diesel, preta,em Guaramirim ou Piçarras. 4
Leison malhas, ótima localização. Moretti, Doce Mel) 1 Valor:

ano 94, 1.8 à gasolina, 4 rodas completa. Valor R$ 88.QOO,00. Telquartos, ótima localização. Valor
Valor mensal R$ 2.900,00. Tratar: R$1.500.000,00 1 (47) 9674-

orbitais. Emplacado (até 2014). 9973-8341/3275-0702 Jair.R$ 320:000,00 (a negociar). Tel 9185-4615/9655-6743. 5555 Fabio de Paula.
R$ 12.000,00. 9995-6372.

• Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano3373-3021/92'22-2536. I • Vende-se vídeo locadora em • Vende-se terreno com 412,00m2
2010/ Automático / Preto / Kitbairro nobre de [araguá do loteamento Mass - Rio da Luz. FIAT

• Vende-se casa no bairro
Sul, com cerca de 2500 títulos, Acesso asfaltado, contrato Multimídia/ Câmera de ré /Ar.Czerniewicz. 4 quartos, terreno • Vende-se Siena Celebration 2008, Digital / Ar Bag Duplo /Vidrosc/ 413 m2, valor R$ 180.000,00.
ótima clientela formada, ótima direto com proprietário. Apenas completo, 60.000 km, muito bem

e Travas elétrica nas 04 portasAceita apartamento como troca, localização, não necessitando de R$ 59.000,00 / aceito veículo. conservado. Valor R$ 21.000,00. / Retrosísor com rebatimento
negociável. Tel 3371-2598. nenhuma reforma. Loja 100% Tratar: 9128-5957 / 3376-1378. TeI3275-3538/9931-9410. eletrônico / Kit cromado / Pneus

,

em dia. Oportunidade única para
• Vende-se terreno em Santa Luzia, • Vende-se Palio Adventure 1.6 ano semínovos aro 16/ Nota Fiscal /• Vende-se casá na praia com 2 quem quer iniciar seu próprio

quartos, sala, cozinha, banheiro, negócio. Valor: 50 mil negociável.
Rua Carlos Frederico Ramthum, 2003, 16 v, branco. Aceito troca Manual Proprietário com todas

lavanderia etc .. O terreno de Maiores informações (47) 9605-
área com 2.742m2, escriturado, de menor valor. R$ 22.000,00. Tel revisões inclusive após a garantia,

3.824 m2, todo cercado. Ao lado 7349. valor a combinar. R$ 190.000,00. 479633-9465. todas trocas de óleo foram feita
da lagoa Santa cruz na Barra do Tratar fone: 3274-8891 com na Concessionária Toyoville de

• Excelente investimento para Artur. • Vende-se Fiorino Furgão 1.3 Fire Joinville + o som original. VeículoItapocu/ Barra velha, de frente
área comercial (clínica médica, 2011 R$ 23.800,00 a vista. Fone sem detalhes.Valor R$ 50.000,00pro mar. Valor: R$ 185.000,00
odontológica, estética, entre

• Vende-se terreno no Amizade, = 8492-7060 ou 3374-0323
sem trocas. Tratar: (47) 3371-8153ou troca-se porapartamento outros). Casa central com 350m2. Rua Irma Forster, Loteamento
/9620-8384 com Elsio.em [araguá do Sul. (Negociável). Terreno com 800m2 (20mx

Itacolomi 2, área de 375m2. • Vende-se Fiorino Furgão 1.3
Tratar: 9662-6777 ou 33720013. Lindo terreno, rua sem saída, Fire 2007 R$ 7.800,00 ent. + CAMINHÃO40m). Rua Exp. Antônio Carlos

excelente rua residencial. R$ financiamento. Fone: 8492-7060CHÁCARA Ferreira (próx. A Ford Moretti) 205.000,00. Tr: 9131-0680 ou 3374-0323. • Vende-se caminhão Kia 2500,
Valor R$ 1.500.000,00 9654- rodado simples, c/ baú frigorífico• Vende-se chácara no Garibaldi / 8938/9674-5555. • Vende-se Palio Adventure Locker com até - 8° C. Valor R$ 70.000,00.São Pedro, medindo 240.000m2, 2011, completa com ABS e Tratar 9176-6877 Renato.casa mista, ranchos, cercas, • Vende-se loja comercial na Airbag. Em bom estado. Valor

lagoa, água corrente, 6.000 Marechal. Estrutura física
R$36.500,00. TeI9149-4929. • Vende-se caminhão Volkswagenpés eucalipto. Oportunidade completa. R$ 25.000,00. Contato

• Vende-se Doblo ano 2009
7110, ano 91/92 vermelho. Motorde investimento. Valor: R$ Roger 9619-6162 novo. Valor R$ 39.900,00. Valor

380.000,00. Aceito trocas terreno
• Aluga-se sala comercial, 80m2 na

modelo HLX, cor prata .Valor R$ a negociar. Tel Eder 9621-0887 /
e veículo. Tratar: 9128-5957 / 31.000,00. No contato (47)8498- Valmor 9969-5540.
3376-0081.

rua Afonso Nícoluzi, 1893 (atrás 3936 ou 7811-7548 com
super-Brasão) - Rau. Valor: R$ CHEVROLET

Gilberto. • Vende-se caminhão Mercedes Benz
1.100,00 Tratar fone 3273-2119. • Vende-se Zafira Elegance 20D7, 1618, com baú trucado, reduzido,SALA COMERCIAL

prata, completa, automática, kit
• Vendo Fiat Uno Mille Fire

ano 95. Valor R$ 85.000,00. Tel
• Vende-se ou troca, loja Marimar TERRENO

gás, impecável, único dono. R$
20081.0 4p, completo (vidro 3376-1632.
elétrico, direção hidráulica e arde decoração para festas e • Vende-se terreno com 2 casas 30.000,00. Contato Eugenio 47
condicionado) por R$ 15.500,00. • Vendo caminhão Volkswag�rricasamentos com 12 cores de no bairro Estrada Nova, rua 9128-5366.
Tratar: (47) 9979-0403. 8-120 ano 2001 carroceriatecidos, tem material suficiente asfaltada. Valor'R$ 140.000,00. • Celta 1.0 VHC, 2004, azul, de madeira 5.50mts. 2° dono

para fazer 05 casamentos, 3371-6069.
com alarme e trava elétrica,

• Vende-se Punto, modelo HLX bem éonservado R$ 54.000,00.vendo tudo por R$ 60.000,00 '. Vende-se terreno de esquina R$14.300,00tel. 3275-4500 -

1.8, preto, ano 2009/09; final Fone:9104-0938.
, troco por imóvel ou carro, Se

na praia do Ervino 300 metros Osnir Balsanelli. 03, revisado, completão (sem
OUTROSfor necessário pago a diferença

, teto), pneus novos, R$28.500,00.
- Tratar com Marta (47) 3371-

da praia. Escriturado: Valor: R$ • Vende-se Astra Sedan Elegance Márcio tel. 3084-1589 ceI. 9692- • Vendo CoroUa Xei 1.8 Flex - Ano4811 ou (47) 9119-4336 55.000,00. Contato: (47) 8803- multipower 2005/2005, (GNV 2135 (TlM)._ 2010/ Automático / Preto / Kit7279.
• HOTEL - Centro de [araguá do

de fábrica), completo, único
• Vende-se FíatStrada 1.4, Multimídia / Câmera de ré lAr.

Sul. Área do terreno 1.558m2 -

• Vende-se terreno no bairro dono, perfeito estado. Valor R$
Fire cabine estendida ano Digital /Ar Bag Duplo /Vidros

, Área Construída: 600m2. Total São Luís, de 600 11)2, valor R$ 23.000,00. Telefone 478832-
2007. Documentação paga.

e Travas elétrica nas 04 portas
de 24 quartos com banheiro. 50.000,00. Aceita-se proposta. 0302/3370-6492 Murara.

Alarme trava e direção. Valor / Retrovisor com rebatimento
Ideal para hotel, escritórios, Te13273-2347 / 8�53-9716. • Vende-se Vectra ano 1998 R$23.500,00. Te19931-9410 / eletrônico I Kit cromado / Pneus
empresa. R$ 1.500.000,00 • Vende-se terreno em Schroeder, completo. Modelo C.D., prata. 3275-3538. seminovos aro 16/ Nota Fiscal /
(aceita imóveis como parte do 900 m2• Valor R$ 40.000,00. Valor R$ 13.000,00. Fone 9954- Manual Propríetárío com todas
pagamento -negociáveis). - Aceita-se proposta. 3273-2347 / 3898. FORD revisões inclusive após a garantia,
CRECI 23040. Consulte 9103- 8853-9716. • Vende-se Escort Hobby 1.0 ano

todas trocas de óleo foram feita na
-

VOLKSWAGEN Concessionária ToyviUe de [oínvílle7772
• Terreno de esquina na Vila Rau, 95, gasolina. Valor R$ 5.000,00.

+ o som original ...Veículo sem, Vende-se mercado em podendo ser comercial 1 com
• Vende-se Pólo Classic 1.8 Mi - Tel 3376-3637 / 8426-3600. detalhes. Valor R$ 55.000,00 aceitoGuaramirim, climatizado, c/ área de 18 x 21,75m (391,50m2- ano 1999 - Prata - Completo, Ar- troca porTucson. Tratar: (47)açougue, ótimo estoque. Aluguel ) 1 rua asfaltada 1 valor: condicionado, direção hidráulica, RENAULT

3371-8153/9620-8384 com Elsioda sala R$ 1.100,00. Sala 130 R$230.000,00 1 (47) 3371-1315 air bag, vidro elétrico, trava • Vende-se Clio Sedan 2005,motorm2• Valor R$ 140.000,00. Aceito 19674-5555 [tim] elétric-a, alarme, roda esportiva 1.6, cor prata, completo, banco de
• Vende-seAudi A3 1.8, ano 2000,

carro até R$ 25.000,00. Tel 3273- aro 14, emplacado, em ótimo
couro. R$18.000,OQ. Te13276-0826 aspirado, 4 portas, prata, completo,

1903.
• Terreno no Czerniewicz com estado e boa procedência. Valor /9973-5960. airbag duplo, ABS, nooo km,4.000m2, fazendo frente em 21m apenas R$11.900,00. TRATAR: original. Bem conservado. Valor R$Vende-se churrascaria c/ 1 R. Jorge Czerniewicz (prox. 9985-5872 • Renault Fluence 2.0 Dynamique, 18.500,00. TeI8410-3�99.
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Cresce a expectativa para a final
TORNEIO TOUCHOOWN É grande a procura por ingressos para Jaraguá
Breakers e Flamengo FA, neste sábado, às 18h, no Estádio João Marcatto

lucas Pavin

Jaraguá do Sul foi escolhida,
ainda em agosto, como palco

da grande final do Campeonato
Brasileiro de Futebol America
no (Torneio Touchdown). Quis
o destino que a final colocasse
frente a frente as equipes do
Jaraguá Breakers e do Flamen

go FA, na decisão marcada para
este sábado (14), a partir das

18h, no Estádio João Marcatto.
Além de ter transmissão ao

vivo pela segunda temporada
consecutiva, no canal Bands

ports, a procura por ingressos
para a decisão é grande, o que
promete um público recorde
na história da competição. Os
bilhetes variam entre R$10 e

R$20 e podem ser adquiridos
antecipadãmente no Madalena,
com os jogadores da equipe e no

Jaraguá do Sul Park Shopping.
Além disso, como forma de

divulgação, os organizadores do
evento estão realizando uma pro
moção no shopping jaraguaense.
Eles convidam os visitantes a lan

çarem a bola oval dentro de um

alvo, num pequeno campo de fu- ,

tebol americano montado no se

gundo piso do empreendimento.
Caso bem sucedidos, os torcedo
res ganham ingressos.

Enquanto isso, os Breakers se
guem se preparando forte para a

final desta, que é a quinta edição
do torneio e a primeira na história
dos Quebradores na competição,
podendo também ser o primeiro

time catarinense a conquistar o ti
tulo do torneio.

Antes- da decisão, a equipe
comandada pelo 'head coach'
Dennis Prants treina nesta quin
ta-feira, na Marisol, e na sexta,
no campo da Mannes. No dia do

jogo, o elenco fará uma reunião

pela manhã, para ajustar os úl
timos detalhes antes do duelo
contra os cariocas.

Prants não tem nenhum des

falque para a partida e falou so

bre o apoio da torcida. "O estádio
estará lotado. 90% da torcida
será da casa. Com certeza alguns
atletas menos preparados vão
sentir. Além disso, o barulho que
faremos no João Marcatto vai
causar um 'terremoto' em toda

região Sul do Brasil", disse.

REVELAÇÕES Caroline e lanael, ladeadas pelo campeão Mundial Ricardo, comemoram a conquista

Vôlei de Praia

Jaraguaenses conquistam etapa nacional sub-19
Com apenas 16 anos, duas

atletas jaraguaenses consegui
ram um grande feito neste fim de

semana, no vôlei de praia. Repre
sentando o Instituto Educacional

Jangada, Caroline Oeschler e Ia
nael Ribeiro, conquistaram oa

última de seis etapas do Circuito
Banco do Brasil SUb-19, realiza
do em São José (SC).

Na grande final, as meninas
venceram as atuais líderes do

ranking estadual, de Itapema,
por 2 sets a o, com parciais de

21/15 e 21/12. Com o resultado,
Caroline e Ianael garantiram o

segundo lugar na classificação
geral da temporada. A liderança
só não foi obtida pelo fato da du

pla não participar de duas etapas
estaduais.

"É muito orgulho. Elas se

superaram na competição, por
serem duas atletas novas e bai
xas, ganhando na final de duas
meninas de 19 anos e muito mais
altas. Então isso é fruto do tra

balho bem feito e elas'merecem

tudo isto", analisou o técnico Ge
nerson Osvaldo Rocha.

Agora, as atletas começam
a se preparar para a disputa de
uma vaga na etapa nacional dos
JESC do ano que vem. Para isso,
o primeiro compromisso acon-:

tece no mês de maio.
Outra dupla de Jaraguá do

Sul também esteve presente no

evento. Thaylaine Lourenço e

Rafaela Formonte, represen
tando a Amivôlei/FME, ficaram
com o terceiro lugar da etapa.

DIVULGAÇÃO

QQuqlkOfll

DE GRAÇA Torcedor que acertar o alvo, no estande montado
no Park Shopping, ganha ingresso para a final do Brasileiro

Voleibol

Encontro depólos foi sucesso
Encerrando as atividades do

ano, aconteceu no último sába
do (7) o 13° Encontro do Projeto
Evoluir. O evento reuniu inais de
600 crianças entre 12 e 15 anos

que disputaram partidas de vo
leibol seis contra seis no Ginásio
do Colégio Marista São Luís. No

total, o evento teve a presença de
dezoito escolas, representadas
por 34 equipes masculinas e

43 femininas, que disputaram
mais de 130 jogos. Além disso,
o evento promovido pela As

sociação Desportiva Voleibol,
contou com apoio da Fundação

Municipal de Esportes e Turis

mo, do Sesi e da Marisol para o

fornecimento de cachorro quen
te e suco para todas as crianças.
"Mais uma vez foi um sucesso

total. Envolvemos muitos alu

nos/atletas, onde pudemos
oportunizar a todos a prática
do voleibol. :Além disso, tivemos
a colaboração de professores
e acadêmicos, além de visitas
de autoridades. Então isso nos

motiva e mostra que estamos
fazendo um grande trabalho
social", disse o coordenador do

projeto, Benhur Sperotto.

PROJETO EVOLUIR Há treze anos o voleibol de Jaraguá do
Sul celebra o fim datemporada com um grande evento
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COMUNICADO
A FARMÁCIA JAISON DE AVILA-ME informa que na

data de 06/03/2013 firmou Termo de Compromisso de

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, comprometendo-se a cumprir
toda a legislação aplicável a sua atividade, notadamente
a não fracionar medicamentos a que se refere a Portaria
nO 344/98 sujeitos a controle especial, a manter registro
de todas as operações inerente a dispensação de me

dicamentos na forma fracionada, sendo Que recolherá
o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) em favor do Fundo
Estadual de Reconstituição de Bens Lesados, a título de
danos aos direitos difusos aos consumidores.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

AVISO DE CONTRIBUiÇÃO
SINDICAL 2014

o Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e

Região comunica aos Profissionais Liberais, Em

pregados ou Autônomos, Auditores, Peritos Con
tábeis, Assessores e Planejadores Contábeis e

Fiscais, dos municípios de: Corupá, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, no

Estado de Santa Catarina que deverão recolher a

Contribuição Sindical/2014, em nome desta enti
dade, até o dia 28/02/2014; no valor de R$ 186,00

_ (cento e oitenta e seis reais). Aos profissionais
já cadastrados a guia de recolhimento personal
izada será encaminhada através do serviço de

entrega rápida/correio até o início do mês de fe-
. vereiro/2014. Os não cadastrados poderão retirar
a guia de recolhimento .em nossa sede situada na

Rua Marina Frutuoso, 909 - sala 02 e 03, Edifício
Aster, em Jaraguá do Sul, ou solicitar pelo telefone
(47) 3371.8920 e e-mail: atendimentosindicont@
netuno.com.br.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 2013.

AdemirOrsi
Presidente

Santos

Reforço�
Depois de um ano apa

gado, o Santos tentará re

tomar aos títulos e grandes
atuações. Para isto, o alvi
negro acertou seu primeiro
reforço para o ano que vem.
Trata-se do chileno Eduar
do Vargas, que pertence ao

_

Napoli e estava no Grêmio.
Vargas chega por emprésti
mo de um ano.

/ Grêmio

Reintegrado
Preterido no Flamengo,

o atacante Marcelo Moreno
será reintegrado ao elenco
do Grêmio. O atleta atuou

pelo rubro-negro no segun
do semestre e foi bastante
discreto, marcando apenas
cinco gols em 21 jogos. Des
sa forma, o clube carioca
não irá exercer sua opção de
compra no negócio.

Internacional

Atacante
Depois de negar pro

postas do futebol europeu
nos últimos dois anos por
Leandro Damião, o Inter
nacional deve mesmo ne

gociar o centroavante com

o Santos. Com a venda do

jogador, os dirigentes têm a

ideia de substituí-lo porum
velho conhecido dos colo
rados: Nilmar.

Bom Senso FC

Osmotivos do craque Seedorf
Líder -do Botafogo e um

dos integrantes do movi
mento Bom Senso FC, o

meia Seedorf atuou como

palestrante nesta terça-feira
pela manhã, em Copacaba
na, no Rio de Janeiro, du
rante a Footecon.

Após atuar por anos nos
gramados europeus 'e agora
encarar a dura realidade do
futebol brasileiro, Seedorf

explicou que, durante as

reuniões do Bom Senso FC,
ele sugeriu uma opção para
melhorar o calendário.

TRANSPORTES DBG

LTDA ME, sob CNPJ

75.562.876/0001-20- IM

2646, informa que foram
extraviado as Notas Fis
cais de Serviços nume

ros 000219 a 000250 cfe.

Registro de Perda de Do

cumentos numero 00050-

2013-11568 de 05/12/2013.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVADO BRASIL· ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio GoI11"!' deOliveira, 380·Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-SC - NovoTelefon�/Fax: (47)3274'1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995.do
código de Normas da CGJ/se, para a devida ciência ao res

ponsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
nesteCartório, parapagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito àsusta
ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos
da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOSDO
rsoresro.

Apontamento: 267599/2013 Sacado: ANEL! UDlA lAFFlN
Eodereço: R EGIlJIO VODDIlNI,22 - CENfRO - CORUFA
se - CEF: 89278-000 Cedente: RIO BRANCO EQUIP L1PA
ME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 639/2-4 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 815,00 - Data para pagamento:
16/12/2013· Valor total a pagar R$947,26 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 815,00 - Juros: R$ 3,S3 Emohnnentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 -

Diligência:R$55,78

Apontamento: 267878/2013 Sacado: BC COMERCIO DE
PISOS llDA ME Eodereço: ROBERTO ZIEMANN, 201 SL
01 - JARAGUA DO SUL-SC • CEP: 89255·300 Cedente: AR·
QUlTECH BR RP.COM. llDAME Sacador: - Espécie: DMI
.•N'Titulc; 002519/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.721,92 - Data para pagamento: 16112/2013· Valor totaI a
pagar R$1.804,02 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.721,92 • Juros: R$ 6,31 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 267536/2013 Sacado: UEDSON JOAQUIM
DEALENCAR Eodereço: RUADOSESCOTEIRos. 123 - CHI
CODEPAUlA-JaraguádoSul-se·CEF: Cedente:MARAW·
CIAFERREIRA Sacador: - Espécie:NP·WTItulo: 03 - Motivo:
falta depagamentoValor. R$1.200,OO - Dataparapagamento:
16/12/2013- Valor total a pagar R$1.3!l5,48 Descrição dos va
lores: Valordo título:R$1200,OO - Juros: R$ 68,00Emolumen
tos:R$12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Apontamento: 266930/2013 Sacado: CONSTRUCARDCONS
lRUTORA IlDA Eodereço: PAULO VODDUNI, 870 • RI
BEIRA0 CAVAI.O - JARAGUA DO SUL-se· CEP: 89265-830
Cedente: INSTAI.ADORA MESCH UJZ DO DIA Sacador.
- Espécie: DMI • W TItulo: 221 - Motivo: falta de pagamento

Valor. R$ 2.550,00 - Data para pagamento: 16112/2013-Valor
totalapagarR$2.688,71 Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 2.550,00 - Juros: R$39,95 Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$38,91

Apontamento: 267242/2013 Sacado: EDUARDO FERElRA
NlLSEN Eodereço: RUAKIARA HERMANN 620 - CORUFA
se - CEF: 89278-()()() Cedente: POSTO GRID IlDA Sacador.
• Espécie: DMI • N' TItulo: 979 • Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 176,48 • Data para pagamento: 16112/2013- Valor
total a pagar 8$305,97 Descrição dos valores: Valor do título:
R$176,48· Juros: R$O,76Emolumentos:R$12,25 - Publicação

. edital:R$23,1O Condução:R$37,60-Diligência:R$55,78

Apontamento: 267769/2013 Sacado: FUNERARIA ORGANi
ZACAO ALFA CAMPOS Eodereço: R JOAO TOMACHITZ, 20
- CORUFA-se - CEP: 89278-()()() Cedente: GARANTIA·SERVI'
COS DE COBRANCAS Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo:
005115/C - Motivo: falta depagamentbValor. R$ 505,00 • Data
para pagamento: 16112/2013· Valor total a pagar 8$634,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 505,00 - Juros: R$
1,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 267726/2013 Sacado: JORGE l.AERI1l ZIM
MER BENHCA Eodereço: RUA CARWS BIANK. 88 • VilA
IAIAU - JaraguádoSul-SC - CEP: 89256-390Cedente:BANCO
BRADESCO S/A Sacador. RANCO BRADESCO S/A Espécie:
NP - W TItulo: 216199490 • Motivo: fulta de pagamentoValor.
R$118.581,82 - Dataparapagamento: 16112/2013·Valor total
a pagar R$140.834,10 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 118.581,82 - Juros: R$ 22.174,80 Emolumentos: R$ 12,25 -

.

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 267799/2013 Sacado: JOSE FABIANO OS-
1WAID Eodereço: RUAARNOlDO PISKE, 111 - TRES RIOS
DO NORTE - Jaraguá do Sul·se - CEP: 89266·740 Cedente:
RANCO GMAC S/A Sacador. - Espécie: CCB • W TItulo:
0369592 • Motivo: fulta de pagamento Valor. R$ 8.641,85
- Data para pagamento: 16112/2013- Valor total a pagar
R$8.810,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.641,85
- Juros: R$ 80,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 27,86

Apontamento: 267643/2013 Sacado: MUITI NlITRlCAO

IlDA ME Eodereço: DONA MATlIDÉ 319 - VilA IAIAU •

jARAGUADOSUL·SC - CEF: 89256-280 Cedente: SWEETMIX
INDUSTRIA COMERCIO IMPORIl\CAO E Sacador.· Espé·
cie: DMI • WTItulo: N2294211 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.577,26 • Data para pagamento: 16/12/2013- Valor
total apagarR$2.665,90 Descrição dos valores: Valordotítulo:
R$2.577,26- Juros: R$II,16Emolumentos: R$12,25·Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 267591/2013 Sacado: PAULO HENiuQUE
FERNANDESMATIA Eodereço:RUARUI BARBOSA, 49-RAU
- JARAGUA DO SlJL.se - CEP: 89254-155 Cedente: OFICINA
MECANICAB IlDAEPP Sacador. - Espécie:DMI - N' TItulo:
3862·3· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 597,14 - Data
para pagamento: 16112/2013- Valor total a pagar 8$680,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 597,14 • Juros: R$
4,57 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 • Diligência: R$19,33

Apontamento: 267791/2013 Sacado: ROSANGEIA CARIl·
NI Eodereço: RUA JOAO TOZINI, S/N, ex 02 -.CORUFA·se
• CEP: 89278-000 Cedente: AFK CONFECCOES IlDA-ME
Sacador. - Espécie: DMI ·lf TItulo: 009646/03 • Motivo: fal
ta de pagamento Valor. R$ 215,00 - Data para pagamento:
16112/2013-Valor total a pagar 8$344,23 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 215,00 • Juros: R$ 0.50 Emolumentos:
R$ 12.25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 -

Diligência:R$55,78

Apontamento: 267863/2013 Sacado: ROSANGEIACARIlNI
Eodereço: RUA JOAO TOZINI, S/N, ex 02, S/N - CORUFA
se • CEP: 89278·()()() Cedente: COOP DE CRED LN ADM
DO NORTE DO PARANA Sacador. AFK CONFECCOES
IlDA·ME Espécie: DMI - W TItulo: 0094293 • Motivo: fal
ta de pagamento Valor: R$ 249,00 - Data para pagamento:
16/12/2013·Valor total a pagarR$378,97Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 249,00 - Juros: R$ 1,24 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 37,60
-Diligêneia:R$55,78

Certífíco, que este Edital de Intimação de Protesto foi publi
cado no jornal "OCorreio do Povo" na data de 11/12/2013.
Jaraguá do Sul (SO,11 de dezembro de 2013.

Maooel Gustavo GriesbachTabelião Substituto Total de títu
los publicados: 12

"Acho calendário é um

problema, sim. Não é a

quantidade os jogos, mas

a distriubuição. Fiz uma

proposta. Sem perder nada
de Estadual, nada de nada.
Você usa o campeonato na

cional o ano todo e o Estadu-

São Paulo

Novo lateral
O lateral-direito Luis

Ricardo se despediu da

Portuguesa no domingo e

ontem conheceu as depen
dências do seu novo clube, o
São Paulo. Posou para fotos
com a camisa tricolor, reali-

-

zou exames médicos e visi
tou o Cf na Barra Funda. O

jogador, de 29 anos, assinou
contrato até 2016.

al você leva um pouco mais

para frente. Desta maneira
você vai valorizar o Estadu
al. Os jogadores que estão
reservas ganham mais ro

dagem. O técnico_vai ver jo
gadores que estão no banco,
que vão poder jogar", disse.

.Ir

Estamos contratando pessoas
com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em
horário comercial, deixe seu currtcuío
ou preencha a ficha de inscrição.

Jovem Aprendiz·
A Rede Mime está selecionando

candidatos de 14 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Luana

rh.luana@agricopel.com.br
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Cassações
Um projeto do deputadoAmau

ri Soares (PSOL) propõe que
a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa revogue os atos de cas

sação de deputados estaduais e

de um vice-governador (veja rela-

• Addo Vânio de Aquino
Faraco, de Criciúma, foi
também secretário estadual do
Trabalho no governo de Celso
Ramos. É pai da atual secretária
de Justiça e Cidadania e

deputada estadual, Ada Lili
Faraco de Luca.

• Evilásio Neri Caon, lendário
advogado nascido em Lages e

um líder político trabalhista
nato. Foi membro da primeira
diretoria executiva do PMDB

catarinense, em abril de 1966.
• Fernando Brüggemann
Viegas de Amorim, nascido
em Santos (SP). Embora fosse
filiado à Aliança Renovadora

Nacional, a Arena, partido que
apoiava a ditadura militar,
foi cassado. A-oposição, em
sistema de bipartidarismo, era
representada pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB).

Celso Machado
ocp

www.ocponline.com.br

_•••rJ'.",lI. 472106-19061 celsomachado@ocorreiodopovo.com.br

ção abaixo)durante o período da
ditadura militar. A maioria deles

atingidos pelo Ato Institucional n?
5, editado em 13 de dezembro de
1968 no governo do General Artur
da Costa e Silva quatro anos depois

do golpe de 31 de março de 1964. O
temido AI-5 deu ao regime militar o
poder de fechar o Congresso e assem
bléias legislativas, cassar mandatos
eletivos e suspender os direitos

políticos de qualquer cidadão.

• Genir Destri, advogado
nascido em Joaçaba, figura
entre os históricos líderes do
MDB e PMDB catarinense.

• Waldemar Sales, eleito
deputado estadual pelo
Partido Social Democrático,
o ressuscitado PSD do

governador Raimundo
Colombo, também foi

atingido pelo AI-S.

• Manoel Dias, atual ministro
do Trabalho e Emprego. Fundou
o PDT catarinense no início
da década de 1980 depois de
perder lia justiça para Ivete
Vargas, neta do ex-presidente
Getúlio Dorneles Vargas, a
disputa pelo comando do PTB.

• Paulo StuartWright, do
PPS, f ilha de Lathan Ephrahim
Wright e de Maggie Belle
MüllerWright, ambos norte
americanos, nasceu em
Joaçaba. Cassado pelo AI-5,
exilou-se no México e retornou

clandestinamente ao Brasil.
Preso em São Paulo, em
setembro de 1973, nunca mais
foi visto. Até hoje seu corpo não
foi encontrado.

• Francisco Dall'gna, do
PTB, era um médico gaúcho.
Foi cassado em 1967, quando
exercia o cargo de vice

governador na gestão de Ivo
Silveira, um governador biônico
nomeado pelo governo militar

para um mandato de seis anos,
entre 1966 e 1971. A ditadura
também nomeava senadores
como pessoas de absoluta

confiança do regime. Em Santa

Catarina, Leonir Vargas Ferreira,
nascido em Tupanciretã (RS)
foi senador sem ser votado em

1978. Antes, em 1970, tinha
sido eleito senador.

.,'
Há dois tipos de pessoas:
as que fazem as coisas, e as

que dizem que fizeram as coisas.

Tente ficar no primeiro tipo.
Há menos competição.
Mahatma Gandhi
1869/1948

• Dia da Infantaria daAeronáutica
I

• Dia do engenheiro
• Dia do agrimensor
• Dia Nacional do controle de peso
• Dia Nacional das Associações de
Pais eAmigos dos Excepcionais
(APAEs)

Um velhinho de 75 anos, voltando da

viagem de lua-de-mel, encontra um

amigo que lhe pergunta:
- Então, como foi a lua-de-mel?
- Ótima!!! - responde o velhinho.
O amigo insiste:

.

- E o sexo, como foi?
- Fizemos quase todos os dias!!!

- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo: quasefizemos na

segunda, quasefizemos na terça, quase
fizemos na quarta...

• • ., OCP HISTÓRIAS •• •

Roubo de
bicicleta

Notícia policial publicada na edição de 20 de fevereiro de
1947 pelo O Correio do Povo. "Domingo último refinado la

rápio furtou, empleno dia, uma bicicleta da filha do senhor

Eugênio Bertoldi, residente em Estrada Nova. Em seguida,
pessoa da família do senhor Bertoldi paz-se ao encalço do ga
tuno, conseguindo detê-lo e entregá-lo à polícia, Restituindo
a bicicleta roubada, confessou (o larápio) que este era o ter

ceiro furto da mesma espécie, sendo duas bicicletas de outras
praças. Cuidado com ele, ciclistas!".

Sem imposto
Artigo da Lei Orgânica Municipal de Jaraguá do Sul pre

via, há 66 anos atrás, a isenção da cobrança do alvará de licen
ça de funcionamento de estabelecimento comercial quando a

publicidade (letreiros, etc.) fosse afixada no próprio edifício
em que seriam executadas as profissões. E, também, quando
o próprio produtorfizesse a venda em "mercados, feiras, pra
ças e outros logradouros públicos".

Para encerrar a coluna de hoje uma

pal�vrinha do anunciante do OCP dos anos 1940.
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Um gigante em Jaraguá do Sul
SURPREENDENTE Maior triciclo do Brasil fica na cidade até domingo. Veículo, de cinco toneladas,-chega a atingir 90 km/h

Débora Remor

Omaior triciclo do Brasil

chegou a Jaraguá do Sul,
na tarde de ontem, causando

espanto enquanto circulava so

bre um caminhão guincho, pela
BR-280 e ruas da cidade. Curio
sos se aglomeravam para regis
trar o momento com câmeras
fotográficas por onde passava e

no local onde ficará exposto, no
pátio da empresa Olho Fatal, no
Bairro Jaraguá Esquerdo.

O veículo de cinco tonela
das, distribuídos em 6,4 me

tros de comprimento, três me
tros de largura e outros três de
altura, está à disposição do pú
blico até domingo, e ainda vai

levar o PapaiNoel para passear
pelas ruas do Centro, na sexta
feira e no sábado.

O construtor do triciclo é
o agricultor Elvis de Almeida,
conhecido como Boby. Ele
se orgulha do feito e passeia
pelo Brasil para mostrar o

veículo, que foi reconhecido
como o maior do Brasil pela
RankBrasil, -empresa inde

pendente' que registra recor

des nacionais. "Foram quatro
anos de trabalho, de domingo
a domingo. Minha esposa me

convidava para ir às festas e

bailes e eu sempre recusava

para me dedicar a ele", diz
o idealizador do Big Three
Foot, nome dado ao triciclo,

que alcança até 90 km/h.
A ideia de fazer triciclos

surgiu em 1998, quando Boby
sofreu um acidente e não pôde
mais andar de moto. Dez anos

depois, um cliente que esta

va com dificuldades de pagar
uma dívida com Boby ofere
ceu peças e motores, que en

cheram o quintal da casa dele,
em Cosmópolis, no interior de
São Paulo. Ele então desen
volveu diversos modelos até

chegar ao maior do mundo,
cerca de cinco anos atrás.

"Já me ofereceram muito

dinheiro, o suficiente para ar
rumar a vida de qualquer um,
mas não aceitei. Primeiro é

preciso me convencer a ven-

der o triciclo", brinca, sem re

velar quanto vale o Big Three
Foot. "Estou com 51 anos e a

minha alegria é ver as pesso
as olharem para o triciclo por
horas, admirando com brilho
nos olhos."

Apresentado em diversos
eventos desde que foi finaliza

do, o triciclo pode participar da
Copa do Mundo e no Carnaval
de 2014, em São Paulo. "Mas
antes eu preciso provar que as

rodas não vão amassar o gra
mado. Isso não vai acontecer,
eu garanto", brinca Boby.

Boby e a família vieram do
interior de São Paulo a pedido
a empresa Olho Fatal. Segundo..
o empresário Edson Junkes, o

• Na sexta-feira, às 20h, e
no sábado, às lOh e às

20h, o Papai Noel será o

passageiro do triciclo durante
. opasseio pelas principais
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