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Morte levanta polêmica
sobre leis e ímpunídade '1"

.....

,MAIS UMA VíTIMA Condutor embriagado causou acidente que tirou a vida de Altamir Ricardo de

Souza, de 44 anos. Ele foi solto ao pagar fiança de 10 salários mínimos, 'como determina a lei.

PÁGINA 5

Comemoração pelo centenário.
:,'

..1

LÚCIOSASSI

Centenas de flélspartlclpàram ontem da missa em homenagem ao centenário de nascimento do Padre
Aloísio Boei'ng e levaram rosas amarelas, as preferidas dele, �a.ra agradecer às graças recebidas.

Exemplo.
Professora recebe

prêmio nacional
Jaraguaense foi nomeada
pelo MEC Embaixadora da

Educação do Brasil. Márcia Rosa'
leciona na EscolaMunicipal
Alberto Bauer. PÁGINA 20

Agora vai?
Recesso de julho
deve ser extinto'

-.

Vereador Pedro Garcia (PMDB)
recolhe assinaturas ª favor da

.

proposta que diminui as férias

parlamentares de 55 para 40 dias.
PATRfCIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGIN� 4

Histórias'

Biquínis, rinhas
. e rock proibidos
Na década de 60, decretos assinados
pelo ex-presidente Jânio Quadros, o
que iria varrer a corrupção, causaram
descontentamento. CELSO
MACHADO, ALMANAQUE, PÁGINA 19

BOVESPA: 50.090,35" 0,38% • DOW JONES: 15,875.26" 0,06% • DÓLAR COM:: V 2,3225 � 0,3%. DÓLAR TUR.: V 2,4000 "-0,41% • EURO: V 3;I929 T 0,41% • POUPANÇA: 0,5208 • SEUC: 10% • CUE DEZ/13: 1.309,57
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DO LEITOR

Incubadora do
empreendedor

D>ram dois os fatos que nos levaram a optar pelo
r Programa Incubadora do Empreendedor. O pri
meiro aconteceu no último dia da Oficina do Empre
endedor nos Bairros na qual fizemos uma avaliação
das oficinas que realizamos, e ficou evidenciada a

grande dificuldade que os Empreendedores Indivi
duais tinham em "abrir" o seu negócio. O segundo fato
foimissão que :fizemos à cidadedePortland, nosEstados
Unidos onde visitamos a IncubadoraADX, que é voltada
a atender empreendedores na área de designo Naquele
local, designers, estudantes e aposentados criam produ
tos edepois oferecema soluçãopara a sociedade.Alneu
badoradoEmpreendedorsurgiu como a conexão desses
dois fatos. Se deum ladoprecisávamos diminuir aburo
craciapara atender esse segmento, do outropoderíamos
usar a ideia de incubadora como temos na Jaraguatec,
voltada à tecnologia. Na prática, usando as palavras do
secretário Benyamín Fard,

"

...esta nossa iniciativa cria
um ambiente favorável para o desenvolvimento de um
negócio, bem como garante regularidade, beneficios
sociais e a geração de renda". Definimos o público alvo,
Empreendedores Individuais que não exercem sua ati
vidade em casa (pedreiro, cuidador de idoso, jardineiro
e outras 60 atividades). Em seguida regulamentamos o
funcionamento de EscritóriosVIrtuais, que é justamente
a ideia da Incubadora. Conseguinte firmamos parceria
com o Sebrae e aApevi para que pudessem dar suporte
aos empreendedores e assim garantimos que 9 progra-

.

ma concentrasse as informações e auxiliasseoempreen
dedor nos procedimentos para abertura de seu negócio.
A Incubadora do Empreendedor proposta pelo prefeito
Dieter busca justamente desburocratizar a abertura de

empresas e dar suporte de gestão. Solução simples�.ba
rata, de grande alcance social e que transformará Jara
guá do Sul em exemplo de empreendedorismo.

• Ma�cioManoel da Silueira, diretor de
desenvolvimento econômico de Jaraguá do Sul

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suas fotos e sugestões

parae redocaotiiocorreiodopooo.com.br

Jaraguá do Sul
Teatro Lambe Lambe
segue apresentações

A Cia Alma Livre apresenta hoje as

peças "Surpresas de Natal" e "25 de De

zembro", às 17h30 no Centro Histórico. As
atuações seguem amanhã e sexta-feira, às
17h30, na Praça Ângelo Piazera e no Ter
minal Urbano, respectivamente. As apre
sentações são gratuitas.

COMENTÁRIO

Elas, outra vez

V,vo dizendo... E não me venha al
guém contestar com alguma exce

ção. Exceção não vale, exceção, como se
diz, só serve para confirmar a regra. E o

que é que vivo dizendo? Que quem tem

filhas dificilmente vai ter desamparo,
necessidades não atendidas nos adian
tados da vida, não quero dizer velhice,
velhice é palavrão ...

Acabo de ler uma história de um su

jeito que vive em São Paulo, foi grande
empresário numa área muito signifi
cativa da indústria paulista etc etc. Ele
tem agora 92 anos. E veja o que foi dito
sobre ele na reportagem que acabo de
ler: - "Fulano de Tal (omito o nome)
ainda não pisou no freio: usa celular,
faz caminhadas, vai ao cinema, manda

para abrigar o pai? Porque os filhos não
fazem isso, se alguém tiver que fazer
será uma filha, uma mulher. E as bur
ras, ao nascer do primeiro filho, ficam
rezando a Ave Maria para que seja um
guri, um machinho que a vai comple
tar... E, é claro, deixar feliz o bermudão,
opa, quis dizeromarido. Elas sãomuito
tacanhas, as que são assim, é claro, vale
dizer, amaioria ...

Quantas vezes eu já disse isso aqui,
quantas? Os pais têm que dar pulos e

gritos de alegria ao nascer uma guria
zinha. Educá-la para ser mulher e não
mulherzinha e aí estará o futuro do pai
e da mãe. Não que se celebre a filha só

por isso,mas é que filhas são sorte gran
de na vida. Os sábios sabem disso ...

LUIZ CARLOS PRATES
e-mails e navega diariamente pela in
ternet para se manter informado". Ah,
é? Tudo bem. Mas...

Mas vive sob o teto de uma filha.

Sim, ele se determina, isso emais aqui
lo mas está um tanto "antigo" para vi
ver sozinho, não ter ninguém por perto
para lhe dar uma olhadinha... E quem
faz isso? Já disse, uma filha. Porque não
um filho, já que ele tem filhos, homens
metidos a besta, a empreendedores, a
isso emais aquilo, por que não um filho

• Verdade que não precisa se preocupar com as roupas, mas com a

cabeça ... E nisso, convenhamos, ela é uma princesa.
. .

O texto budista me dizia que - "Não se queixe de que
Deus não o ajuda. Vezes tantas, ele lhe procura e você
não está em casa, está ou no passado, chorando pelo
que perdeu, ou no futuro, suspirando pelo que pode ser.

Só o presente é". Li, reli, pensei, repensei e vesti a tou
ca. Meu consolo é que não estou sozinho, quase aposto
que você está comigo ...

• Falta dizer
Dizem que não se pode mudar o passado, engano.

Claro que sim, pode-se mudar o passado, basta que
mudemos agora o nosso modo de senti-lo. Mudando
se a ótica, o sentimento, muda-se o fato. Aliás, a rapo
sa fez isso na fábula de Esopo. Ela pulou, pulou e não

alcançou as uvas, ficou frustrada, ferida. Em casa, re

pensando o fato, deu-se conta de que as uvas estava:m

verdes, que ela só não as pegou porque não valia a pena.
Claro que as uvas estavam maduras, a raposa é que foi

incompetente para alcançá-las, admitir isso lhe doía ...
Mudando a percepção, ela deitou à noite e dormiu, - ah,
aquelas uvas "verdes"!

• Ela
Não é aprimeira vez que leio o que acabei de ler. Li que

a Kate Middelton, a moça casada com o príncipeWilliam,
foi vista nos últimos três eventos de que participou usan
do do mesmo vestido. Ah, as plebéias não admitem isso,
coitadas, não se dão conta de que são vulgares, e as vul-

. gares, de fato, não repetem roupas. Kate se garante, sabe

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1237
Primeiro Sorteio
04 - 06 - 12 - 23 - 31 - 37
Segundo Sorteio
05 - 33 - 36 - 38 - 42 - 46

QUINA
SORTEIO Nº 3367
45 - 60 - 64 - 66 - 71

tOBITUÁRIO
Schroeder
Concerto de Natal

• ALGACIR CARDOSO morreu em 17 de dezembro,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha 41 anos e deixou enlutados
os pais, sogro, sogra, esposa, filhos, irmãos e demais
parentes e amigos. O sepultamento acontece às 10
horas de hoje, no CemitérioMuncipal da Vila Lenzi.
• ALTAMIR RICARDO DE SOUZA morreu em

17 de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 44 anos e
deixou enlutados os pais, avó, irmãos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal daVila Lenzi.
• ERNA RUBIN BAUMANN morreu em 17 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 82 anos e
deixou enlutados filhas, genro, netos, bisnetas, irmãos e

demais parentes e amigos. O sepultamento aconteceu no
CemitérioMunicipal do Centro.
• EUGENIO LINDEMANN morreu em iô de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 87 anos e
deixou enlutados esposa, filhos, nora, netos, bisnetos,
tataranetos, irmã e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi no Cemitério Rio da Luz 2.

Amanhã, às 2oh30, acontece o 10 Concerto de Na
tal em Schroeder. A apresentação será na Igreja Evan
gélica Luterana Cristo, ao lado do postoMime, no Cen
tro da cidade. Haverá participação especial de artistas
convidados, BandaMunicipal e Show Pirotécnico.

Coleta deHxo
Horário de fim de ano

A prefeitura de Guaramirim informou os horários
da coleta de lixo. Até o dia 23, os trabalhos seguem no

horário normal. Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro
e dias 10 e 2 de janeiro não haverá coleta. Nos demais
dias, a coleta será feita em horário normal.
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CHARGE
DOMINGO NO CALÇADAO

EDITORIAL

A cidade é de todos
Ocalçadão é o coração do municí

pio, por onde passam milhares de
consumidores e visitantes e, por isso,
deve ser um espaço que sirva de exem
plo, organizado, limpo e bonito.

Domingo tradicionalmente é um

dia que as pessoas dedicam para passe
ar com a família, dar uma caminhada,
relaxar. E o centro da cidade costuma

ser um dos locais preferidos para es�
tas atividades. Em Jaraguá do Sul não
é diferente. O Calçadão da Marechal
atrai crianças, adultos e idosos, além
das diferentes tribos. Porém, o acúmu
lo de lixo no local durante os domingos
tem chamado a atenção negativamente.
Ignorando o fato de que o serviço de
coleta não é feito neste dia, alguns co

merciantes e moradores da área central
esquecem os cuidados necessários que
todos devem ter com a cidade. O espaço
público, como o nome diz, é de todos,

assim como a responsabilidade deman
tê-lo em ordem, seguindo as leis e, so

bretudo, as regras de educação e de bom
senso. Quem constrói a cidade ideal são
os moradores que nela vivem. Líder em
rankings de economia, geração de em-

"
I

O Calçadão é o coração do município,
por onde passam milhares de

visitantes e, por isso, deve ser exemplo

prego, escolaridade e inovação, Jaraguá
do Sul não merece esta falta de zelo. O

.

Calçadão é o coração do município, por
onde passam milhares de consumido
res e visitantes e; por isso, deve ser um

espaço que sirva de exemplo, organi
zado, limpo e bonito e só será assim
se cada um fizer a sua parte, como em

uma ampla consciência coletiva.

� �!:.�2,�?!��m'''''fud'_M''"'_._<cio_do",,"_.'' -Edição: Diego Rosa e atricíaMoraes."",,,,��.� • Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
DESDE 191.9' 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
r;::? fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Patricia Moraes

,10
Assinaturas para acabar CODl recesso de julho
f"'unprindo com o prometi
\...Ido, o vereador Pedro Garcia

(PMDB) concluiu proposta de

alteração ao Regimento Inter
no e à Lei Orgânica. O objetivo
maior é acabar com o recesso de

julho. Hoje, os parlamentares de
Jaraguá do Sul contam com 55
dias de descanso ao ano, com a

mudança, passarão a ter 40 dias.
O vereador começouontemmes

mo a colher as assinaturas dos

Aprovada
emenda
A Câmara de Massaran

duba aprovou, por seis votos,
a emenda à Lei Orgânica que
substitui o art. 1331\ pela reda

ção da Súmula Vinculante n013,
do Supremo Tribunal Federal,
que' determina regras para a

contratação de parentes. Foram
contrários à alteração os verea

dores Giovanni Tonet (PT) e Ge
raldoMichelluzzi (PR). O verea

dor José Osnir Ronchi (PP) não
compareceu à sessão. Segundo
a Mesa Diretora, o objetivo é

permitir a nomeação de fami
liares para cargos temporários,
na Saúde e Educação.

Substitutivo
rejeitado

Assinada por Giovanni To
net (PT), Geraldo Michelluzzi
(PR) e José Osnir Ronchi (PP),
a emenda à emenda 02/2013 foi
rejeitada por seis votos. O texto

suprimia do Art. 1331\ apenas o

trecho que proibia a contratação
de parentes para cargos tempo
rários e vedava a prática de ne

potismo para cargos de comissão
ou de funções gratificadas.

Hospital é
prioridade
o destino do hospital de

Guaramirim foi um dos assuntos
discutidos ontem durante coleti
va na Prefeitura. Segundo Lau
ro Frõhlich, esta é uma questão
complexa, mas é a prioridade do
município. "Estamos consertan
do um erro do passado. Vamos
assumir temporariamente até
dar o encaminhamento para ou
tra empresa administrar", pro
mete. Até lá, a maternidade fica
de portas fechadas.

pares. Garcia tem a intenção de

protocolar o texto no dia 2 de ja
neiro de forma conjunta. Ames

ma proposta foi rejeitada emple
nário em agosto deste ano, com
voto contrário de Pedro Garcia,
que justificou a decisão pela ne
cessidade de se alterar também
o artigo que estipula a data limi
te para votação da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), o que
agora foi feito. O risco, segundo

ele, era aCasa iniciar o recesso de
inverno sem deliberar sobre a lei.

Defensor da adoção de um

limite de despesas de gabinete,
Pedro Garcia decidiu não levar
a proposta adiante, pelo menos,

por enquanto. Teve consciência
de que estaria mexendo em um

vespeiro, o que poderia inviabili
zar mais uma vez a aprovação do
:fim do recesso. Para que as férias

parlamentares sejam reduzidas,

são necessários oito votos. Sete

parlamentares já semanifestaram
a favor na primeira tentativa e, a

não ser por uma questão de ego,
não teriammotivo paramudar de
ideia, o que significadizerque, ape
sardo atrasoem relação aosoutros
municípios do Vale do ltapocu, o
Legislativo de Jaraguá ainda tem

uma boa chance de dar um passo
para se aproximar do modelo de

poder que a sociedade deseja.

DIVULGAÇÃO

<,

or
Acordo entre o Procon e a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) vai criar o selo EmpresaAmiga"

do Consumidor. Os detalhes do projeto foram negociados durante reunião entre a diretoria das
duas entidades. Na foto, Luis FernandoAlmeida, Eduardo Schiewe e Marcelo Masato. A ideia
é oferecer cursos aos comerciantes sobre os direitos do consumidor.

Schroeder aprova LOA 2014
O projeto de lei que fixa receita e despesas para o exercício de

2014 de Schroeder foi aprovado por unanimidade pelos vereado
res. Prevendo orçamento de R$ 40,1 milhões, a proposta original
do Executivo recebeu duas emendas para adequações orçamen
tárias. A primeira aumentou o orçamento destinado à Câmara de
Vereadores, de R$ 1,4 para R$ "1,8 milhão, e a segunda adequou o

recurso destinado ao convênio com a Associação dos Bananicul
tores. A quantia de R$ 18 mil estava dentro do orçamento previs
to para a Schroederfest e foi desmembrada.

Seis ligações pormatrícula
A Câmara de Jaraguá alterou projeto original e aprovou, por

unanimidade em primeiro turno, até seis ligações de luz e água por
matrícula de imóvel, desde que ocupado por integrantes de uma
mesma família. A emenda ao projeto de Lei 249/2013 foi assinada
pelos 11 parlamentares e estendeu o benefício concedido no texto

original, que limitava as ligações de energia elétrica e de água e es

goto em até duas ligações por imóveis no perímetro urbano e até
três.na área rural. Agora, o projeto segue para segunda apreciação.

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2013

E FOCO
O PT agendou para esta quinta

feira, às 19h no Sitcom, um encontro

macrorregional em Jaraguá do Sul.

.. .. ..

Falando em PT, o partido deve
mesmo ficar com a presidência

da Câmara. Pelo menos foi esta a

decisão tomada nas últimas horas.

"- "

O único temor de parte da base
é que João Fiamoncini insista em

projetos polêmicos, como o aumento
do número de vereadoras sem corte

de outras despesas.

Sessão extra
o presidente da Câmara, José de

Ávila, convocou para a tarde de hoje,
às 15h, sessão extraordinária para
apreciação de projetos enviados pelo
Executivo sobre,o monumento em ho

menagem às vítimas da explosão da
fábrica de pólvora e o convênio com o

Femusc. As sessões extras não são re
muneradas em Jaraguá do Sul.
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DESPEDIDA Coroas de flores simbolizaram a última homenagem ao jornalista que perdeu a vida em um acidente

Morte de jornalista
traz tristeza e revolta
TRAGÉDIA Motorista do outro veículo estava embriagado e foi
solto sob fiança. Segundo delegado, vítima estava sem cinto

Débora Remor zado às 18h, no Cemitério comecei a ouvir as sirenes

Municipal da Vila Lenzi. e me disseram que era o

Mãe, pai e irmãos não Altamir", lembrou o jorna
se conformam com a tra- lista Emerson Gonçalves.
gédia e estavam revoltados Emerson e Sabonete
com a soltura do condutor trabalharam juntos em um

que supostamente provo- jornal da cidade de 2003 a

cou a colisão. Colegas do 2006 e prestaram omesmo

setor de comunicação da concurso para a Prefeitura,
Prefeitura também não em 2008. "Ele era muito
aceitavam a situação. "Eu brincalhão, um compa
ouvi o barulho da minha ? nheiro, uma pessoa que
casa.. mas achei que era fazia de tudo para deixar o
uma trovoada, pois chovia ambiente de trabalho me

no momento. Só depois lhor", se emociona o colega.

Desespero e revolta
marcaram a despedi

da do jornalista e servidor
da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, Altamir Ricar
do de Souza, de 44 anos.

Sabonete, como era co

nhecido, morreu na ma

drugada de ontem, depois
que o carro que ele dirigia
foi atingido por outro veí

culo, no Centro da cidade.
O sepultamento foi reali-

LOCAL Acidente aconteceu na madrugada entre a Angelo Schiochet e Barão do Rio Branco

DIVULGAÇÃO

Altamir atuava na

Prefeitura de Jaraguá

Acidente aconteceuno centro
O empresário Willian

Pierre Galvan, de 30 anos,
estava embriagado e con

duzia um Focus. Segundo a

Polícia Militar, testemunhas
relataram que ele estaria
em alta velocidade e teria

avançado o sinal vermelho
na esquina das ruas Ange
lo Schiochet e Barão do Rio

Branco, atingido o Cross
Fax de Souza, pouco antes

da meia noite. O jornalista
foi arremessado para fora
do veículo e bateu contra a

parede deuma loja Ele so:freu
traumatismo craniadó e ou

tros ferimentos graves, foi so
corrido pelos Bombeiros Ver
luntários, mas morreu duas
horas depois, no hospital.

O causador do acidente
aceitou fazer o teste do ba
fômetro, que acusou 0,85
mg/L, o que configura cri
me. Na delegacia, Galvan

prestou depoimento, pagou
a fiança estipulada em 10 sa

láriosmínimos (o valorvaria
conforme a renda) e foi libe
rado. Segundo o delegado
Uriel Ribeiro, que atendeu

a ocorrência, o empresário
confessou ter ingerido bebi
da alcoólica; mas disse não
lembrar se o semáforo estava
ou não aberto. "Resta apurar
de quem foi a culpa, pois até
agora nenhuma testemunha
confirmou oficialmente esta

informação", disse. "O solda
do que atendeu a ocorrência
informou que a vítima não
estavausando o cintode segu
rança, o que contribuiu para
a gravidade dos ferimentos",
completa Ribeiro.

Galvan foi autuado ém

flagrante por embriaguez ao
volante e por provocar lesão
corporal. O delegado conta

que a informações sobre a

morte só chegaram ao seu

conhecimento por volta das
6h� "Precisamos cumprir a

lei, que é clara. Se o condutor
permanece no local e aciona
socorro, a Polícia deve arbi
trar fiança. Não há provas de
que houve dolo (intenção de
matar), nem aomenos even

tual", respondeu Ribeiro, ao
ouvir críticas sobre a soltura
do motorista.

Sensação de impunidade
Nos últimos seis me

ses, a região acompanhou
pelo menos outros quatro
acidentes com vítima fatal
envolvendo motoristas em

briagados. Com o endure
cimento da Lei Seca, no fim
do ano passado, alguns de
les estão sendo denuncia
dos por homicídio e devem
ir a Júri Popular em 2014 ..

Entretanto, poucos per
manecem presos enquanto
aguardam o julgamento.
Um dos que está atrás das

grades é Ederson de Souza,
que conduzia um Gol pela

SC-110 quando atropelou
duas irmãs que caminha
vam no acostamento, na

Barra do Rio Cerro, no dia
6 de setembro. O bafômetro

apontou 1,07 mg/L e teste-.

munhas afirmaram que ele
estava amais de 110 Km/h.

Pâmela Tavares, de 12

anos, foi arrastada por 30
metros e não resistiu aos

ferimentos. Gislaine Ta

vares, de 15, ficou ferida. A
decisão judicial de negar a
liberdade provisória se ba
seia no fato de o condutor
ter tentado fugir do local.

Liberdade sob fiança estáprevista em lei
A maioria dos conduto

res bêbados, que se envol
vem em acidentes commor

te, paga fiança e é liberado. É
ocasodeVanirio�de38
anos, que foi solto três dias

depois de atropelar ematar a
pedestreMariaWittich Faus

to, de 58 anos, emSehroeder,
no dia20 dejulho. Ele foipre
so em flagrante depois que o
teste do bafômetro apontou
apresença do álcool em teor

de 1,38mg/L.

Carlos Puttkamer, de 23
anos, também aguarda o jul
gamento em liberdade. Ele

dirigiaumaEcosportpelaBR-
280 quando invadiu a pista
contrária e bateu de :frente
com uma motocicleta. Mar
celino Micheluzi, de 44 anos,

que voltava do trabalho, foi
arremessado para a margem
do rio emorreu nahora.

Mesmo em liberdade,
Puttkamer e Prustserão leva
dos ajúri popular, pois foram

denunciados por homicídio.
pelo Ministério Público. Mas
os promotores de Justiça
que vão atuar nos casos

precisam provar que o con

dutor assumiu o risco de

matar, comprovando o dolo
eventual, Caso contrário,
se o réu for condenado por
homicídio culposo (quando
não.há intenção), a pena va
ria de um a três anos de pri
são, e pode ser convertidaem
penas alternativas.
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DIVULGAÇÃO
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Econonrla traz
migração demâo de obra
A chegada de grandes investimen
�os como o da BMW, cuja pedra
fundamental foi lançada na segunda
feira em Araquari com a presença do

vice-presidente Michel Temer (na
foto, com outras lideranças e direto
res da montadora, plantando um pé
de jacatirão), provoca naturalmente
uma movimentação de mão de obra
na região. Fato que já ocorre, vale di
zer, em Jaraguá do Sul, onde a falta

de trabalhadores locais é compensada
por pessoas de cidades próximas. De
Corupá, que faz limite com o municí
pio em direção ao planalto Norte, por
exemplo, diariamente mais de 4,5 mil

pessoas se deslocam para empresas
de Jarãguá, Em Araquari, somente na

.

BMW, serão 1.300 empregos diretos e

2.500 indiretos, com produção de 32
mil veículos/ano e investimento de
mais de 200 milhões de euros.

Novo eixo de desenvolvimento
Em Araquari, a instalação da

BMW motiva um novo eixo de de ..

senvolvimento, com a presença de

empresas ao redor da companhia. É o

caso da Ciser, que em abril último de
cidiu mudar sua planta para Araquari
por conta te atrativos concedidos pelo
município. Fabricante de fixadores

metálicos, como parafusos e porcas, a

empresa vai investir cerca de R$ 160
milhões na nova fábrica, com meta de

ampliar as vendas entre 15% e 20% ao

ano. Além da Ciser, outras empresas
já se encontram lá ou estão em vias de
se instalar, atraindo mão de obra para
o vizinho município.

Arrecadação
federal aumenta

Impulsionada pelos parcelamentos especiais,
que renderam R$ 20,4 bilhões aos cofres públicos,
a arrecadação federal.bateu recorde em novembro.
Segundo dados divulgados pela Receita Federal, a
arrecadação somou R$ 112,517 bilhões no mês pas
sado, . alta de 27,08% em relação a novembro de

.
2012, descontada a inflação. Os parcelamentos ex

traordinários também fizeram a arrecadação acu

muladade janeiro a novembro ultrapassar a barrei
ra de Rs i trilhão. Nos 11 meses de 2013, o governo
arrecadou R$ 1,020 trilhão, com aumento real de
3,63% em relação ao mesmo período do ano passa
do. Até outubro, o crescimento acumulado corres

pondia a 1,36% acima da inflação.

Juro Zero chega
aos R$ 55milhões

Programa do Governo do Estado que bus
ca incentivar o crescimento do empreende
dorismo catarinense, o Juro Zero completou
em novembro dois anos de operacionalização.
Segundo os últimos dados, neste período fo
ram concedidos 19.664 empréstimos, o que
corresponde a R$ 55,4 milhões.

lüeg WEGSA
COMPANHIAABERTA

.

. CNPJ 84.429.695/0001-11
. AVISO AOS ACIONISTAS GABINETE DO PREFEITO

.

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPiTAL PRÓPRIO
Comunicamos Que, o Conselho de Admmistração da WEG. em reunião

Processo licitatório nO 17/2013-FAS
realizada hoje, deliberou declarar juros sobre capital próprio ("JCP") no Objeto: Decisão de revogação do processo licITatório nO 17/2013, Tomada de Pre-
valor total-de R$ 52.554.198.61, correspondente a R$· 0.084705882 por ços n° 0212013-FAS
ação, aos. titulares de ações escriturais nesta data de 17 de dezembro
de 2013. "ad referendum" da Assembleia Geral. O pagamento de JCP DECISÃO: Considerando o poder discricionário da admnsíração pública mun'lc'l-
ocorrerá a partir do dia 12 de março de 2014 e será feito pelo valor liquido
de R$ 0.072000000 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte pai com base na conveniência e oportunidade, conforme normas do direITO admi-
de 15% (qu:nze por cento), exceto para os acionistas que comprovarem

.

t f 't I TCU
até 27 de dezembro de 2013. Junto ao Banco Bradesco SA, instituiç1lo

n1S ra IVO e acel o pe o - Tribunal de Contas da União, Acórdão nO 111/2007,
financeira ,escnturana das ações da WEG SA. sua condição de imunes ou aplicável também pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado de .Santa Catarina
de de"sobrlgadas da retenção por disposiç1lo legal. O valor pago COrTl0JGP'

. ,

será Imputado aosdividendos obriqatórios conforme detenmina o artigo
em especial ao cumprimento do artigo 1°, parágrafo 1° da Lei Complementar

37 de estatuto SOCial da WEG. A partir de 18 de dezembro de 2013 as 101/2000, o processo licitatórioemquestão, apesar de estar seguido c seufrêmte
ações �e emissão da WEG SA serão negociadas "ex-juros sobre capital

Il

próprio , lnformàções adicionais podem ser obtidas no Banco 8radesco legal e normal, no entanto, diante da situação econômica não favorável, DECIDO,
SA. departamento de ações e custódia Cidade de Deus 'Osasco (SP) pela R

-

d I'·t
.' .

telefone (11) 3684-9495. ou diretamente' na sede da WEG S A A 'd' evogaçao O processo ICI atono supraclado.Puaâque-se, Cumpra-se,
Prefeito Waldemar Grubba. n." 3"300. CEP 89.256-900. Jar�g�á ��n�u� Schroeder (SC), 17de dezembro de 2013,
(SC). telefone (47) 3276-6973.

'

Jaraguã do Sul, 17 de dezembro de 2013 .. ' '1
OSVALDO JURCK· p. refeito Municipal

'-- .;!..:"..:..'!..:'• ..:.;1I�I.!,;II:.!.'�.l..:.'!!u!;!Illl!; !rI. 111+ III!HI d i lllJHill 1l11llW, �
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iNDICE PERioDO
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,06% 17.DEZEMBRO.2013
CUB 1.309,57 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +0,06% 17.DEZEMBRO.2013
NASDAQ -0.09% 17.0EZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16,80 +3,11%
VALES 31,74 -0,16%
BVMF3 10,63 -1,48%

POUPANÇA 0,5208 18.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -1,25% US$109,520
OURO +0,02% US$ 1232,200

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3210 2,3225 -0,3%

-

DÓLAR TUR. 2,2900 2,4000 -0,41%
EURO 3,1920 3,1929 -0,41%
LIBRA 3,7720 3,7733 -0,62%

Cesta básica
•

mais cara
O valor da cesta básica

em Jaraguá do Sul aumentou
6,6% em relação a novembro
e o produto com maior ele

vação de preço foi o tomate,
52% mais caro que há um

mês. A informação é do Pro

con, ao.divulgar as pesquisas
de preço de dezembro da
cesta básica, do material de.

higiene e limpeza, dos com

bustíveis e das taxas ban
cárias. As pesquisas foram
realizadas nos dias 4 e 5 de
dezembro e estão disponí
veis no site da Prefeitura,
www.jaraguadosul.sc.gov.br,
à direita da página, no menu
"Procon - Informa".

Eficiência
energética

Empresas interessadas em de
senvolver projetos de eficiência

energética ou de redução de impac
tos ambientais podem recorrer a li
nhas de financiamento da Agência
Estadual de Fomento (AgeRio). O
valor de financiamento pode che

gar a R$ 30 milhões por projeto, se
o recurso for captado diretamente
pela agência, com taxa mensal de
0,93% ao mês e até cinco anos para
pagar o empréstimo.

CASSIUSlI

CORRETORA DE SEGUROS I
I

Você. tranquilo. I
1
i(47) 3370-0212
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Comemoraçâo pelo centenário
PADRE ALOíSIO
História do

candidato a Santo
foi transformada em

uma exposição na

paróquia de Nereu

Natália Trentini

Dezembro é um mês

significativo para
os fiéis do padre Aloísio

Boeing. Pessoas que ru

mam semanalmente para
as missas pela beatifica

ção dele, agora rezam com

mais fervor. Há 100 anos,
nascia o hoje candidato a

Santo. A data é motivo de

celebração para quem tes

temunha seu poder.
Ontem, a missa de mi

sericórdia, celebrada reli
giosamente no dia 17 de
cada mês, teve um toque
extra de emoção. Rosas

amarelas, as favoritas do

padre, foram levadas pe
los fiéis ao altar. O cente

nário de nascimento é no
dia 24 de dezembro, coin
cidentemente véspera do
nascimento de Jesus Cris
to, a quem ele dedicou a

vida como mensageiro,
mas a comemoração foi

antecipada. .

"É difícil ter palavras
para dizer o que é esse mo
mento. Ele significa mise
ricórdia e piedade, e esse

dia é de imensa felicidade
e emoção porque celebra
mos a vida dele", destacou
Rosangela Zanghelini, 56
anos, voluntária na paró-

quia de Nereu Ramos.
O casalVilmar, 52 anos,

e Edite Stein, 49, sentiu a

necessidade de participar
da celebração do centená
rio pelas inúmeras graças
que recebeu através de

orações ao padre. "É ma

ravilhoso saber que uma

pessoa que conhecemos
ainda na nossa infância
está em processo de bea

tificação. É mais um mo

mento para agradecer e

torcer", disse Vilmar.
Além do padre da co-

HOMENAGEM Padres se uniram para comemorar os 100 anos de
nascimento de Aloísio Boeing-. Missa ficou repleta de fiéis

munidade, outros 12 sa

cerdotes de diversas cida
des do Brasil integraram
a cerimônia, mostrando
toda devoção dos segui
dores. Aluno e fiel de

Boieng, o padre Augusto
Ferreira veio de São Pau
lo especialmente para o

momento. "O centenário
dele é marcado pela sim

plicidade, como ele viveu a

vida. Ele viveu da melhor
maneira possível, e vivia
o que dizia para nós", co
mentou.

Em homenagem ao

centenário, também foi

inaugurada uma exposi
ção, dividida em três es

paços. O primeiro traz
-

o
'

início da vida do sacerdo

te, o nascimento em Var

gem do Cedro e as primei
ras ações dentro da Igreja.
Uma segunda sala fala
sobre sua jornada no Se
minário de Corupá, estu
dos religiosos e missas. A
última parte da exposição
mostra a interação com

a comunidade. A vida,

morte e o processo de ca

nonização de Aloísio são
ilustrados por fotos, ma
quetes e objetos pessoais.

"A exposição foi moti
vada no desejo de tornar

viva a vida do Padre Aloí
sio. Quem entra vai se en
contrando com os momen

tos, tudo aquilo que ele se

dedicou e fez pelo povo.
Isso está lá relatado", des
tacou a irmã da Fraterni
dade Mariana do Sagrado
Coração de Jesus, Edena
Bittencourt.

• Em 17 de maio
foi instaurado o

Tribunal Diocesano,
responsável por todo
processo de pesquisa.
Padre Aloísio se tornou
Servo de Deus. Essa é
a primeira.çlas qU'ltt0
etapas do processo
de canonização.

, ...Uma equipe COrneçou
a investigação,
com entrevistas e

documentos, sobre
a fé e virtudes
do candidato

,

a santo, com
acompanhamen
do VatÍ'Cano. O
período deve se

entender por um ano.

• Todo material é
lacrado e enviado
para a Congregação
da Causa dos
Santos, em Roma.

Jníoio40�$�
l\oJmUlQ
• O resultado da
investigação é
submetido à análise
de teólogos e peritos.
Padre Aloísio recebe
o título de Venerável.

• Para ser beatificado,
padre Aloísio

precisará da

comprovação
científica ele um

'

milagre. Como beato,
o Padre pode ser
venerado em cultos
na comunidade e no

país de origem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br

Elyandria Silva. Escritora

� €8

e eliandriaas@yahoo.com.br

Quando conheci Liliana me enterneci.
Gostei dela. Moça bonita. Jovem,

.

cabelos longos, corpo bem feito, rosto
harmonioso com feições delicadas. Tinha
um cão que era seu melhor amigo, Sabú. Fiel
companheiro, dizia as palavras esculpidas
em bronze. Sim,·os cães são. nossos melhores
amigos. Parecia que ela sempre viveu ali.
E que sua história se desdobrava além do
que os olhos viam. Parecia que ela e o cão
apenas estavam brincando de estátua e que
logo o tempo da brincadeira iria acabar
e os dois voltariam a respirar. Uma vida
resumida numa estátua toda verde, um tom
de verde opaco desbotado pelo tempo. Ela
e o cachorro, ambos esculpidos por mãos
de artista na cor da esperança. Naquele dia,
de céu azul, sem traços de nuvens, talvez
ela ficasse mais verde e era imperceptível
o pó que se acumulava nas dobras do
vestido longo. Ela estava numa esquina, r'

poucos paravam para vê-la, pelo menos
naquele momento. Estavam interessados
nas obras de arte, nas cúpulas milionárias,
nas vielas ladeadas com capelas colossais de

Clique animal

pessoas importantes que fizeram história,
literalmente ou não, mas, acima de tudo,
estavam interessados em Evita, mesmo que
agora ela se resumisse na placa preta onde
seu nome foi desenhado com caligrafia
perfeita. Liliana vive através de fotografias
que se espalharão pelo mundo, guardadas
em álbuns de pessoas desconhecidas. Evita
também vive dessa forma. Liliana jamais
poderia concorrer com Evita, mesmo tendo
partido cedo com tanta vida ainda por
viver. Foi numa avalanche, que aconteceu
quando estava em lua de mel, naÁustria. Os
pais, inconformados com a partida da filha,
mandaram escrever, em italiano, na lápide
"Perché, perché", que significa "Por que, por
que". Dizem que o cão morreu no mesmo

dia que ela, mesmo estando separados a

milhares de quilômetros de distância, e que
o mausoléu onde descansam imita o quarto
dela quando ainda estava nesse mundo.
Pode ser verdade, pode ser mito. O que é
real é que sempre tem um gato ali, perto
da estátua de Liliana e de Sabú, como que
a vigiar, a cuidar dos dois. Aliás; os gatos

fazem um contraponto perfeito entre a vida
e a morte em Recoleta, um cemitério que
morre e renasce a cada dia. Estão por toda
parte, dentro e fora dos mausoléus, os gatos.

Para quem fica faz de conta que quem
já foi vai voltar. Faz de conta que tudo será
como antes. Faz de conta que as partidas
repentinas não mudam em nada a vida dos

"
Liliana vive através de fotografias
que se espalharão pelo mundo,
guardadas em álbuns de

pessoas desconhecidas.

que ficam se perguntando o por que e cujas
respostas fogem ao nosso entendimento. E
todo esse faz de conta é porque dentro de
poucos dias é Natal e nessa época podemos
usar do faz de conta, nem que seja apenas
por uma noite e um dia. Faz de conta que
os sorrisos e as alegrias serão iguais àquele
tempo lá atrás onde tudo era perfeito.

ME LEVA Esse filhotinho precisa de um lar, adote
e dê carinho. Ele continua te esperando.

Envie a foto do seu animalzinho para contato@beatrizsasse.com.br
ou encontre UI)1 c9rnpaoheiro de estimação nas páginas.do
Facebook da Ajap'ra e do focinbjos Carentes Jaraguá do Sul
·It t !1jj1 LU. '. .

ADOTE TITA Porte pequeno, vacinada e castrada. Muito
linda, parece que tem os olhinhos maquiados, adora carinho,
excelente companhia para adultos e crianças. Se dá bem com

.

outros cães. Contato: RuteTelefone: 47 3374-1182.

VARIEDADES
QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO. DE 2013

18/12
Adélia Rodrigues
Adélia Rodrigues
Adete V. Rosa Gonçalves
Adolfo José Adrovandi
Adolfo José Adrovandi
Adriana M. Chaves
Alfredo Alberto
Carlos R. Olska
Claudio Orongozo
Cristian R. Wacherhagen
Dilton Ranghette
Diogo Gomes da Silva
Dolores Correia
Felipe Franzner
Fernanda Lux
Gilberto Chalinski
Gilberto Schalinski
Gisela L. Steilein
Gustavo H. Berthhi
Henrique Schramm
Henrique steffens
Isabele Schroeder
James Roberto Kanzler
José A. da Silva
José Erli da Silva
Julio Cezar Peters
Kauê Luan Monteiro
Kauê Luan Monteiro
leandro rossito
Loudes Muller
Luiz Felippe Pisetta
Mateus Braier
Monize Spezia
Noralda Enke
Otacílio R. Silva
Otávio Ribeiro
Richard Buttendorff
Rodrigo Matheus
Romildo A. de Souza
Rony Michel Schroeder
Rosângela Koepp
Taisa L. Rueckert
Thiago Bublitz
Vaiiderléia Klann
Vilmar Carvalho

Curiosidade
18 de dezembro...

... 1916 - Fim da Batalha
deVerdun.
1941 - Segunda Guerra
Mundial: tropas japonesas
invadem Hong Kong.
1961 - O distrito
português de Damão é

.

invadido e ocupado pelas
tropas da União Indiana
Morreu neste dia ...
.1737 - Antonius
Stradivaríus, luthier
italiano (n. 1648).
Fonte: Wikipedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2013

www.viHadely.co-.br

OCP9
www.ocponline.com.br

Ficou fácil e gostoso
manter uma alimentação
'saudável.
Muito prazer! Somos a Vittadely. empresa catarinense que traz uma

alternativa leve e agradável para uma alimentação saudável.

A TrueSoy, nossa primeira linha de alimentos, trazos benefícios da soja em

forma de práticas iguarias doces e salgadas' que se adaptam a dinâmica da
vida contemporânea e, ao mesmo tempo, tornam-se o escape do cotidiano.
Uma solução para pessoas diferenciadas, exclusivas e informadas como você,
que tem uma maior consciência corporal e busca um dia a dia com mais
qualidade e equilíbrio, sem aonr mão do sabor.

?

Acesse www.vittadely.com.bre experimente nossos produtos.
Você descobrirá que viver com saúde é uma delícia!_
E por falar em coisas gostosas, desejamos um FELIZ NATAL e que você
aproveite intensamente os-agradáveis momentos que a época proporciona.

ViHadel
Gostosa saúde!

/JII'
. . . � .....
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

quarta-feira, dia is de dezembro
de 2013. Com muito astral e ener
gias super positivas, começamos
mais unimaravilhoso dia! Mas, cá
pra nós, nada de PecadoMortal, o
dia começa mesmo com a novela
"Amor à Vida", pois é isso que to
dos nós devemos ter. Então não

fique parado. Cuidem-se. Vamos
à coluna de hoje, que está rechea
da de novidades. Antes, uma frase
para você refletir: "A vida é uma

cachoeira, somos um quando es

tamos no rio, e outro.quando esta
mos na queda"..

DaronMalakian

Sabor
. Você já experimentou o sa

bor do "Combinado San?', do San
Sushi? Minha nossa, de deixarMi
randa Presley (do filme "O Diabo
Veste' Prada") lambendo os dedi
nhos. Demais!!!

Documento novo
Ana 'Clara Chiodini, a boni

ta filha dos empresários Paulo e

Marli Franzner Chiodini, estreou
, documento novo na carteira. Não
é nenhum cartão de crédito, vale
night ou passaporte, mas sim a

carteira de pós graduada no cur

so de Administração e Marke
ting pela universidade Baldwin
Wallace, em Cleveland, nos Esta
dos Unidos. Parabéns!

'....
,-

\

NívER Andréia Nunes,
para comemorar a idade
neva, recebeu no Stannis
Pub as amigas Tânia,
Cá'rol Bona e lone

o que fazer?
Você já decidiu o que fazer com a 2a parcela do décimo terceiro?

Uma das opções é aproveitar a grana extra para renovar o guarda
roupa. As lojas estão.oferecendo descontos de até 50%. Que tal?

FESTEJO �o
sábado último,
dia 14, rolou,
no salão
Alvorada, em
Rio.Cerro, o 2º
Encontro ,dos
formandos
do 8º ano da
Escola Básica
Professor
José Duarte

Magalhães.
.Fol uma festa.
e tanto. Todos
bateram cartão

-

Encontro
No sábado último, dia 14, rolou, no salão

Alvorada, em Rio Cerro, o 2° Encontró dos
formandos do SO ano da Escola Básica Profes
sor JoséDuarte Magalhães.

,

Pensando bem...

"Amelhor liberdade é quarido você se livra
do que te fazmal".

PÉROLA Osmair e Emília Gadotti
comemoram ontem, dia 17 de dezembro,
30 anos de casados. A 2ª lua de mel foi no

mar da Galileia, em Israel. AS'filhas, Manu e

Gabi, são só felicidade e orgulho

Moa Gonçalves
...

NAS RODAS
Recebi os agradecimentos
da linda Sibeli Miranda, da
Ric Record Jaraguá, pela
publicação da foto dela
na coluna. Não precisava

agradecer. Mulher bonita eu

faço questão que o meu públlc
fiel conheça. .Cheersl

• • •

Ainda .ecoa nos bastidores
os bons comentários sobre
aquela linda morena que

desfilou na Epic, sexta-feira
última, na festa com Pimp

Chic .. Envelopada numa saia

justíssima e um top preto de

franja, a moça abalou geral!
. � .

pia 29 de dezembro, em Corupá
o casal Waldir e Edla Quost
comemora Bodas de Oliveira,
com 34 anos de casados.
Dizem que vai ter. festão.

�U#('UÚ8t: (92P�Ra
3370-3242
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Tirinhas

Piadas

Vizinha gorda
o garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação:

Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal-educado, e me
chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1-
· o Hobbit: a Desolação de Smaug -DUB. -14:10,17:20,20:30
ARCOPLEX2
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Leg. - 18:20, 21:10
• Thor 2: O Mundo Sombrio - Leg. - 16:1 °
• -Um Time Shaw de Bola - Dub - sexta-feira - 14:00

ARCOPLEX3
• Grayidade - L�g. - 15:00, 17:00
• Meu Passado Me Condena - Nacional - 19:00, 21 :00

JOINVILLE
• GNCGARTEN

- • O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:2021:30 - 3D - LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D - DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10: 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:20 21 :30 - 3D LEG - Fantasia
• Última Viagem a Vegas - 15:20 21 :50 - LEG - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 13:20 17:30 19:30 -lEG - Comédia
• Bons de Bico - 13:40 - DUB - Animação
• Questão de Tempo - Pré-estreia - 21 :40 - LEG - Romance
• Blue Jasmine - 15:40 17:4019:40 - LEG - Comédia
• Crô - 16:00 22:00 - NAC - Comédia
• Carrie, a Estranha - 13:50 17:50 19:50 - LEG - Terror
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• Um lime Show de Bola - 14:00 - 3D - DUB - Animação
• Como Não Perder Essa Mulher -16:15 - DUB - Comédia Romântica
• Jogos Vorazes: em Chamas - 18:30 2t:1 O - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia .

• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 21 :30 - 3D LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 21 :30 � 3D LEG - Fantasia
• Canie, a Estranha - 15:30 17:30 19:30 - DUB - Terror
• Crô - 13:30 21 :45 - NAC - Comédia
;O Hobbit: a Desolação de Smaug - 14:50 18:00 21 :1 O - DUB - Fantasia

• O Hobbit: a Desolação de Smaug -14:50 18:0021 :1 O - DUB - Fantasia

VOVÔ Sem
Vergonha
Irving Zisman
(Johnny Knoxvíl
le) éum senhor
de 86 anos que
viaja ao redor dos
Estados Unidos
ao lado de seu
neto Billy, de
apenas oito anos.

Durante o percur
so ele permite que
o garoto fume,

.

ofenda as pessoas
e beba bebidas

alcóolicas, o que
gera.protesto�
dáS pessoas à
sua volta.

Sudoku

1 8 14
3 7 6 8

... --

6, 4 2 7 5

4 3 9 7
n- '6 7 5,2

I
--

51 1 6 1 9

2 5 9 3 8

4 5 1
I

6

1
. r61 , 4

Preencha um quadrado O

9x9 com números de 1 a 9 l�
sem repetir números em .E
cada linha e cada coluna. �

Também não se pode \

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Z V ç 9 9 € 1. 6 t
91.6 Z t 5 € 11 9

S � E v 6 1. S 9 Z
69 v t € Z 9 1. S
€ S 9 L v 9 � Z 6

L Z � 6 ç 9 9 E 11

5 6 L € Z � 11 9 9
� S Z 9 L v 6 ç E
11 € 9 ç S 6 Z t L

Palavras Cruzadas
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PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagn e Tempo Agora

Sol e tempo seco

ao longo-do dia
Tempo seco comsolentre algumas
nuvens emSe. NaGrande

Florianópolis, noVale do ltajaíeno
litoralNorte anebulosidadevaria
ao longo do dia ehá chance de
chuva isoladanamadrugada, início
damanhãe fim do dia, devido à
circulaçãomarítima

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ �
MíN: 19°C
MÁX: 28°C Parcialmente

Nublado

r- r-

i .' "

SEXTA
Instável

MíN: 20°C
MÁX: 28°C

Nublado

r.
J �.

,
i oi"

Chuvoso

SABADO ..MíN: 20°C
MÁX: 28°C Trovoada

LUAS

• NOVA 2/12

.CRESCENTE 9/12

CHEIA 17/12

• MINGUANTE 25/12

•
•
• •

•
•
•
•

•
•
•

•
• •

-waÔ04soWIf -6
'gW3 'elolad 'IH 'S 'X!uQ '0011 'n", -L 'eJauod 'l,"qoH -9 ],u""W 'O!040 -S 'Hl
'I"O'S '0410 -v 'oOJad

"
..lJOaH -� 'OP01S!AIf 'WH -Z '01S0100UOOI -, :Sllf0111l3A

JIlXllJJlljlf -�, �W!J"IO -U
'w�uaN ]OS'" 'OU!laplf -o, 'ôV'oJlldYl-6 '01000010'8 ]00 'W01SO -L 'lIl1'SO!N
-9 'salJV 'aA() -S '9d 'y!eJOO 'v 'nq'40 -e ",,04Iaw -Z :re400lJV-, :SllflNOZlllOH

OYlnlOS

VERTICAIS
1. Pessoa que não respeita a tradição e procura atacar

e ridicularizar mestres, valores, ideias e instituições
tradicionais, vistos como errôneos ou retrógrados

2. As iniciais do pintor belga MagriUe (1898-1967) / En
xergado ao longe

3. Divértir / Um peixe de água doce
4. Gordura de caldo / (RJ., chulo) Enfadonho, tedioso / As

iniciais da atriz carioca Lolita
-

5. Pássaro do sul do Brasil, com 80 C[Tl de comprimento,
de plumagem pardo-acinzentada e pescoço com gola
negra e estreito círculo branco / Colocar eni' vinha
-d'alhos (carne, peixe etc.)

6. A capital da ilha da Tasmânia, na Austrália/ Gênero de

orquídeas da América Central
'

7, O centro do .. _ Guarujá / Uni dos esquilos das histórias _

infantis de Watt Disney / Pedra preciosa, muito usada
na montagem de camafeus

8. (Sigla) Regimento de Infantaria / Qualquer bola peque
na / Grande ave sul-americana, a única espécie de

avestruz
9. Pequena porção escolhida. para análise de um todo,

13

HORIZONTAIS
1. Apertar muito
2. Mudança para estado ou condição mais satisfatória
3. Estouro chocho e imprevisto de busca-pé ou foguete

malfeitos
4. Indígena dos estados de Tocantins e Mato Grosso f O

maior rio da Itália
5. O meio do, .. móvel/As marciais são técnicas de luta,

originárias da Ásia, muitas das quais se praticam
como espor.te

-

6. Ilha montanhosa e vulcânica da Indonésia, muito atin

gida no tsunami de 2004/ No fliperama, desligamento
que marca a interrupção de uma partida quando um

jogador balança muito a máquina
7. Liga de ósmio e tungstênio usada em filamentos de - 7

lâmpadas incandescentes / Aparência dos corpos se

gundo o modo pelo qual refletem ou absorvem a luz
8. Comissão Técnica / Coberta de automóveis e outros

veículos
9. Filhote de coelho / (Qurm.) A prata
10. O músico Moreirà (1918-2002), de "Negue" e "Fica 10

Comigo Esta Noite"

11. Forma reduzida de senhor / Criancinha
12. Espécie de corneta de som muito agudo
13. Parafusar.

2

3

4

5

6

8

9

11

12

2 345 6 7 fi 9

lembre-se

p... ��c,�o.;��\)a..
ól\)��ãP
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Ernest fica furioso ao saber do envolvimento entre Viktor

e Sílvia e exige que o filho a abandone. Manfred insiste para

que Amélia dance com ele e Franz o enfrenta. O delegado avis
ta os quatro homens encapuzados em frente ao carro de Franz

e inicia uma perseguição. Arlindo convida Manfred a se retirar

do cabaré. Odilon fica emocionado ao término de sua apresen

tação. SOvia e Viktor conseguem fugir do hospital. Ela confessa
a Viktor que é filha de Heitor Zampari.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
André ouve a ligação de Heloísa e decide acompanhar

Thomaz em seu encontro. Os eleitos entregam seus celulares

para Assis. William percebe a tensão de Berenice. Marcelo

tem uma crise ao saber do sumiço de Lili. Keila se desculpa
com Fátima. André se apresenta para Priscila. Rafa e Lili se

animam com a ida de Hermes à viagem. Júlia tenta se des

culpar com Rafa. Inês chega à casa de Heloísa e Thomaz se

enfurece. Vitória conta para Zélia que abandonou sua mãe.

Osvaldo consola Sandra. Olívia gosta de ver o entusiasmo de

André com o caso de Lili.

•

AMORÀVIDA - GLOBO - 21H
Félix é avisado da morte de Glauce e entrega à polícia a

carta que recebeu da médica. Bruno e Paloma contam para
Paulinha o que.aconteceu com a sua madrinha. Renan con

vence tnaiá a procurar um médico. Laerte teme perder seu

diploma médico. Félix e Márcia brigam na rua pelos fregue
ses. Inaiá é encaminhada para um lntectologlsta, e Renan

a apoia. Márcia se emociona com Félix. Valdirene entra no

Projac, mas é expulsa pelos seguranças. Leila deixa a casa

de Nicole, e Thales tenta se aproximar de Natasha. Niko

conta para Félix que fará o exame de DNA. Eron estranha

quando Amarilys garante que Fabrício é seu filho. Aline marca

um nova consulta para César no hospital. Inaiá fica assutada

Além do Horizonte

Sílvia confessa a Viktor que é filha de Heitor Zampari
Ernest fica furioso ao saber do envolvimento entre Viktor

e Sílvia e exige que o filho a abandone. Manfred insiste para
que Amélia dance com ele e Franz o enfrenta. O delegado
avista os quatro homens encapuzados em frente ao carro de

com os exames que o infectologista lhe pede para fazer. Leila

entra na casa de Amadeu no momento em que Linda e Ra

fael armam a árvore de Natal. Niko, Amarilys, Eron e Fabrício

fazem o exame de DNA.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Ernestina vai à cozinha e encontra Chico. Os dois dizem

o quanto ficaram felizes com as cartas. Leticia acorda e se

depara com um café .da manha especial com a presença
de seus amigos. Beto, Clarita, Garol, Tobias e Dani dizem à

moca que preparam um dia de muitas surpresas para ela.

Os amigos começam a realizar todos os desejos da moça.
O primeiro desejo de Leticia que os amigos realizam é andar

de moto em uma estrada. À noite, Carol e Dani realizam o

segundo desejo da moça, dormir sob um céu estrelado. No

dia seguinte, Leticia e Dani plantam uma árvore e realizam

o terceiro desejo. Os amigos a levam para uma balada e se

divertem até o fim da noite, realizando o seu quarto desejo.
No dia seguin,te, a levam para o orfanato e dizem que tem

uma surpresa para ela. No pátio, as crianças montam para a

moça uma festa com a temática de circo. Ao observar o local,
Leticia se emociona e agradece a todos pelo carinho. Dani

diz à mãe que tem mais uma surpresa para ela e mostra para

a moça uma piscina de bolinha e uma cama elástica.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão leva Picasso até o pai e diz que ele tentou violen

tar Patrícia. Patrícia diz que armou plano para que ele con

fessasse sua participação no caso de Cínira, Carlão mostra

trecho de gravação e ameaça mostrar gravação em que ele

confessater sequestrado as crianças. Picasso se desespera.
Michele manda Picasso pedir perdão à Patrícia e vai embora.

Carlão fica profundamente triste com atitude do pai. Sabone
te tenta violentar Marcinha. Otávio entra no quarto e esbo

feteia Sabonete, libertando a moça. Marcinha discute com

Betty e diz que não quer mais trabalhar para ela. Dorotéia

oferece dinheiro à Anjo e Laura para que eles participem de

plano contra Picasso. Michele manda Picasso ficar longe de

Carlão e Patrícia. Carlão discute com Patrícia e a repreende
por ter armado plano sem ajuda dele.

.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
'Está tudo bem entre a

gente', diz Marquezine
sobre suposta separação

Há quase 20 dias, Bruna Marquezine e

Neymar não trocam uma declaração de amor

via Instagram. A última dela para ele acon

teceu no dia 26 de novembro, quando a atriz

postou foto abraçada ao jogador e na legenda
escreveu dizendo-se já com saudade do chei

ro dele. A última foto dela postada por ele,
dois dias depois, em 28 de novembro.

Morena flagrada
de mãos.dadas com
Romário é transexual

Namadrugada da última sexta-feira, a Re
tratos flagrou Romário saindo de fininho com

uma morena de uma casa de shows, na Barra.
Irritado com o flagra, o Baixinho pediu que
seu motorista obrigasse o paparazzo a apagar
as fotos. Através do único clique "sobreviven

te", veio à tona a identidade da moça. Ela é a

transexual Thalita Zampirolli, capixaba de 25

anos, que nasceu Júlio Campos. Antes de ir ao
encanto de Romário, ela postou uma foto ao

lado de uma amiga, com o mesmo figurino do

flagra com o ex-jogador. "Saindo de casa para
ir ao show", escreveu ela. !' I'

Franz e inicia uma perseguição. Arlindo convida Manfred a

se retirar do cabaré. Odilon fica emocionado ao término de

sua apresentação. Sílvia e Viktor conseguem fugir do hospi
tal. Ela confessa a Viktor que é filha de Heitor Zampari.

,I "

�Aries
l.iI 20/3 a 19/4 - Fogo

,. 1 Briga ou discussão com a família
�

pode atrapalharsua concentração no
trabalho. Procure separar as coisas e

cumprir suas tarefas. Se não con

trolar o seu ciúme, há risco de rom

pimento no romance. Fica dificil se

aproximar de quem deseja conquis
tar. Cor: villho.

Controle a irritação e fique longe
.de discussões com os colegas. Cui
dado com gastos impulsivos. Pode
perder compromissos, pois há risco

de enfrentar imprevistos. Se pressio-
.

nar demais o seu amor, corre o risco

de ficar sozinho. Talvez seja melhor

Há sinal de desentendimentos

no trabalho. Cuidado com rivais ou

concorrentes, Use suas qualidades
para driblar os imprevistos, que po
dem atrapalhar o andamento do ser
viço. Antigos ressentimentos podem
vir à tona e atrapalhar o romance.

Controle-se! Cor: creme.

Leão
22/7a 22/8 - Fogo

Hoje, vocêvaiprecisar depaciên
cia e boa vontade. Imprevistos e in

terrupções vão diminuir sua produ
tividade. Fique atento côm alguém
que quer puxar o seu tapete. Briga
ou excesso de ciúme pode terminar
com o romance. A conquista deixa a

desejar. Cor: creme.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

É hora de ir atrás dos seus so

nhos, mas a manhã começa tensa

e terá que redobrar a atenção para

não se irritar com facilidade. À tar

de, pode ser dificil se concentrar. Dê
mais atenção ao seu par. Disputas
atrapalham a conquista. Cor: verde.

_Libra.. 23/9a22/1O-Ar

Você vai pensarmais na sua car

reira, masprecisa controlarmelhor a
irritação. Tenha jogo de cintura para
lidar com os problemas, pois isso

pode afetar a sua imagem. Mostre
ao par que deseja algo a longo prazo;
isso também pode ajudar na con

quista. Cor: bege.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Discussões com pessoas de longe
podem agitar o seu dia no trabalho.

Tente manter a calma. Mantenha o

foco: não se distraia com bobagens.
À noite, você e o seu par talvez não

se entendambem. Na paquera, pode
ser dificil se aproximar do seu alvo.

Cor: verde.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, o dia será tenso. Redo- .

bre a atenção com rivais e procure
cuidar das suas tarefas a sós. Pode
ficar complicado se concentrar no

que precisa fazer. Se o romance
não anda bem, pode chegar ao fim.
Não insista na conquista agora, pois
pode afastar quem deseja. Cor: lilás.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Problemas e disputas com rivais

podem marcar a manhã, por isso,
junte forças com quem apóia suas

ideias. Diferenças ou antigas mágo
as podem afetar o romance. Procure

resolver as coisas numa boa. Não é

uma boa hora para se aproximar de
alguém. Cor:vermellio.

trJA ".

.". 21��Ar
Controle melhor seu humor pois

·há sinal de brigas no trabalho. Não

adianta se irritar tanto. Procure dri

blar os imprevistos. Clima tenso na
.

paixão. Você terá que fazer alguns
sacrifícios para se acertar com o par.
Na paquera, será dificil se aproximar
de quem deseja. Cor:verde.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Embora você possa contar com

a sorte, é melhor não abusar. Logo
cedo, há sinal de rivalidades e dis

putas no trabalho. o romance corre

riscos, principalmente se você atrair

muita atenção. Você vai se destacar

na conquista, mas um expode estra
gar seus planos. Cor:bege.
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E uma menina!
Parabéns! Você descobriu que está grávida de umamenina. Agora pode pensar na decoração,
certo? Veja algumas ideias lindas para deixar o quarto da sua filha igual à de uma princesa.

Cores:
Tons femininos não podem faltar. O

rosa é sempre a primeira opção quando
.

falamos de quarto demenina. Mas muitos

pais optam por outras cores como o lilás,
o vermelho e nude. Para não carregar
em uma única cor, façamisturas de rosa
e verde, vermelho e bege, por exemplo.
Para quem temmedo de errar, opte
sempre por combinações com o branco,

Móveis:
Os móveis de quartinhos de bebês são
geralmente brancos - a cor passa limpeza
e delicadeza, tudo que o ambiente pede.
A grande tendência são os móveis retrô
- aqueles corri cara de antiguinhos.
Combine uma peça com outros mais

modernos - fica lindo e você ainda

economiza, já que peças deste padrão são

mais caras e difíceis de encontrar.

Detalhes:
Quando pensamos em quarto de

meninas, logo nos lembramos de bonecas,
ursos, flores, borboletas e lacinhos.
• Uma ideia bem bacana émontar nichos

e intercalar bonecas ou

pelúciasdo mesmo estilo, mas
com tamanhos diferentes.
•Monte vasinhos com flores de
tecido - Existem lojas especializadas para
fazer isso pra você.
• Um verdadeiro quarto de

princesa tem que ter um d=o"-s=s"-'e=l.__ ::-

• Se quiser optar pela poltrona,
uma dica bem legal é compra-la
branca e usar almofadas coloridas
combinando com a decoração.

Recuperar aboa forma logo após a gestação éuma tarefamuito difícil
e demorada. Veja alguns exercícios que podem auxiliar na flacidez e no

inchaço abdominal. Podem ser iniciados após duas semanas, no parto
normal- iniciando compoucosminutos, atéatingir 20 a 30minutos por

dia. Quando o parto tiver sido cesariana, seu início deve aguardar em
tomo de seis semanas.

• Exercício 1 - Deite-se de costas, sem travesseiro, com as pernas .

esticadas juntas e os braços ao lado do corpo. Respire profundamente
expandindo o peito e contraindo abarriga.

• Exercício 2 - Partindo da posição indicada no exercício anterior,
dobre a cabeça para frente e toque o peito com o queixo mantendo rela
xado o restante do corpo.

• Exercício 3 - Partindo da posição indicada no exercício I levante
uma das pernas, dobrando o joelho até encostar a coxa na barriga. Faça
este exercício alternando a perna direita com a esquerda.

• Exercício 4 - Partindo da posição indicada no exercício 1, levan

te uma das pernas o mais que puder, sem dobrar o joelho. Após alguns
segundos, abaixe a perna lentamente. Faça este exercício alternando a

perna direita com a esquerda.
• Exercício 5 - Partindo da posição indicada no exercício 1, levante

as duas pernas juntas o mais que puder, sem dobrar os joelhos. Após al

guns segundos, abaixe as pernas lentamente até retomar àposição inicial.

• Exercício 6 - Deite-se de costas, sem travesseiro, com as pernas·

esticadas e cruze os braços sobre o peito. Semmover os pés e as pernas,
levante a cabeça e os ombros alguns centímetrosdo chão. Fique assim

por alguns instantes e retome à posição inicial.

• Exercício 7 - Partindo da posição indicada no exercício 6, sem

mover os pés e as pernas, levante o tronco até ficar sentada. Após alguns
instantes retome a posição inicial. Este exercício pode ser realizado com

l:!S mãos entrelaçadas atrás da cabeça

• Exercício 8 - Após tente ficar sentada e incline-se para frente 3

vezes, antes de retomar à posição inicial

• Exercício 9 � Deite-se de costas, sem travesseiro, com as pernas
\

ligeiramente afastadas e dobradas, com os pés apoiados no chão, e os

braços ao longo do corpo. Levante os quadris de modo que o corpo fique
apoiado somente nos pés e nos ombros. Junte os joelhos e contraia os

músculos davagina, ânus e nádegas e retome à posição inicial.

• Exercício 10 - Apóie-se sobre os cotovelos e os joelhos,mantendo
as costas retas, e contraia abarriga,mantendo-a assimpor alguns segun- .

dos. Aumente diariamente esse tempo até algunsminutos.

Fonte: Entremamães
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oCORREIO DO POVO

·0 melhor�financiamento
para a compra de imóvel

FONTE prometer mais de 30% da renda familiar;
pode causar prejuízos e até afetar suas mu

danças de carreira. Isso porque a responsa
bilidade de honrar as altas prestações pode
desestimular; por exemplo, as mudanças
de emprego.

Para orientar os candidatos a um finan

ciamento, a Associação dos Mutuários de

São Paulo e Adjacências (Amspa) preparou
um guia que esclarece as vantagens e as des
vantagens de cadamodalidade de crédito. A

seguir; confira o que levar em conta antes de

fazer sua escolha por uma delas.

Você SA

os financiamentos habitacionais, incluin- .

do operações para pessoas físicas e em
presas, cresceram 34% nos 12 meses até

julho, totalizando 355 bilhões de reais. Os

especialistas costumam se referir ao crédito
imobiliário como uma dívida de boa quali
dade, porque representa a aquisição de um
bem de longo prazo.

Porém, quando mal escolhido e feito
sem cuidados básicos, como o de não com-

MINHA CASA, MINHA VIDA

O programa garante juros mais baixos para famílias com renda de até 5.000 reais. Permite
financiar até 100% do valor do imóvel, que deve ser novo e custar até 190.000 reais .

• Vantagens: Os juros variam de 5% a 7,150/0, e não é necessário dar entrada. Quem tem

renda de 1.600 a 3.275 reais tem direito a um subsídio de até 25.000 reais. Há cobertura
de até 36 prestações em caso de desemprego, morte ou invalidez permanente .

•Desvantagens: Quanto menor o município, menor o valor máximo do imóvel a ser

financiado. .

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
Financiamento recomendado para quem não se enquadrano Minha Casa, Minha Vida e

deseja comprar imóvel com preço abaixode 750.000 reais. Os juros chegam a 12% ao ano.

• Vantagens: Há um desconto de 50% na taxa de registro em cartório. Caso o mutuário

fique inadimplente, há uma tolerância de até três meses antes de a instituição financei-
ra recuperar o imóvel. É possível usar o FGTS para abater as prestações e o saldo devedor.

-Desvantagens; O saido a ser financiado tem de ser de, no máximo, 675.000 reais.

SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO
Este tipo de financiamento é voltado para imóveis acima de 500.000 reais. Os juros são
negociados caso a caso, e é comum que ultrapassem os 12% ao ano.

• Vantagens: O pagamento pode ser feito em até 30 anos, mas é recomendável não alon

gar muito o empréstimo, pois a modalidade tem juros mais elevados. É possível usar o
FGTS para abater o saldo devedor.
•Desvantagens: A proteção é menor em caso de inadimplência: após 15 dias da notifica

ção pelo cartório, o mutuário jápode ter seu imóvel tomado pela instituição financeira.

FINANCIAMENTO NA CONSTRUTORA

É útil se o comprador pretende adquirir um imóvel acima de 500.000 reais e pretende pagar
em menos de cinco anos. Isso porque, geralmente, os juros são máisaltos do que nos demais
sistemas.
• Vantagens: Em geral, émaís fácil fechar o acordo e hámaiormargem para negociações.
Se o comprador pode pagar em um prazo mais curto, é melhor negociar nesse emprésti
mo, pois há maior fexibilidade.
-Desvantagens: Não há sistema de pagamento com prestações decrescentes.A cada

prestação, há reajustes, o que encarece o empréstimo.

CONSÓRCIO
Os cotistas pagam uma mensalidade e, a cada mês, participam de um sorteio para concorrer
à carta de crédito usada para comprar o imóvel. Além disso, o consorciado pode dar um
lance para adquirir antecipadamente a carta.

• Vantagens: Não são cobrados juros, apenas as taxas de administração. Com isso, as pres
tações podem ser menores do que em um financiamento .

-Desvantagens: O consumidor não sabe quando será contemplado. É preciso ficar aten
to às taxas de administração, adesão e seguros embutidas.

DÁ PARA FAZER A PORTABILIDADE?

A portabilidade, isto é, o mecanismo que permite levar seu crédito de um banco para
outro em busca de juros mais baixos, ainda não é plenamente praticada'no crédito
imobiliário. Nos últimos 12 meses, somente 624 contratos de financiamento imobili
ário da Caixa Econômica Federal foram portados.
Para ter uma ideia, a Caixa fecha cerca de 6.000 contratos desse tipo por dia. Atual
mente, já é possível transferir o crédito, mas o processo é lento e as taxas envolvidas

pOdeO!lliniVri;\lj)Hit4�t âlópet�.Ç.ão. . J
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Sua empresa se

preocupa CODl a gestão
do conhecimento?

A cada dia verificamos que a in- útil para a empresa, desde que o

formação está mais disponível e ao conhecimento seja devidamente
alcance de todas as pessoas, repre- compartilhado e disponibilizado
sentando uma transferência de po- em todos os setores da empresa.
der de quem detêm o capital para / Capturar e difundir o conhe
quém detêm o conhecimento. O cimento na empresa, elaborando
conhecimento e a informação são manuais de políticas, processos e

os recursos estratégicos para o de- procedimentos e/ou com armaze

senvotvimento do negócio [empre- namento em banco de dados ou

sa}. Deve-se entender a gestão do outras formas, permite um melhor
conhecimento como uma forma de desenvolvimento organizacional
organizar as principais políticas, e técnico da empresa. Isso requer
processos e instrumentos qeren- que a empresa adquira, fixe e de
ciais e tecnológicos, para melhor senvolva tecnologia [administrati
compreensão, compartilhamento e va, financeira, técnica e de gestãoJ
uso dos conhecimentos para gerar para todas as suas atividades. A
resultados para a empresa e bene- empresa e seus colaboradores en

fício aos seus colaboradores. Surge- riquecem o negócio na medida em

a questão - como captar e gerir que capturam e difundam o conhe
com eficácia a informação gerada cimento (Know How).
na empresa ou necessária para o Concluindo, é necessário que os

seu desenvolvimento? gestores e todos os colaboradores
É importante verificar se todo da empresa entendam a responsa

o conhecimento e aprendizagem bilidade e a importância de com

da empresa foi devidamente cap- partilhar e utilizar o conhecimento
túrado e integrado aos processos no processo ou negócio, com vistas,,
do negócio, pois a gestão do co- ao desenvolvimento sustentado:
nhecimento é fundamental para Cabe à empresa estimular e desen
o desenvolvimento contínuo da .' volver a capacidade de registrar
empresa. Entre outras formas de a' informação e o conhecimento

adquirir conhecimentos, as pes- que servirá de fonte para a melho-·
soas na empresa aprendem com a ria contínua e consequentemente
solução de problemas e atividades para o seu desenvolvimento. Fi
de melhoria contínua, que devi- nalmente, afonte de produtividade
damente documentadas passam mais importante do conhecimento
a ser informações valiosas para é o exercício da criatividade, agre
compartilhar e desenvolver me- gando informação ao conhecimen
lhores práticas. to já capturado e implementado

O estímulo ao autodesenvol- na empresa. Lembrando-nos que,
vimento e a participação de co- não seremos limitados pela infor
laboradores em cursos e eventos mação que temos, mas sim pela
externos se constituem igualmente habilidade de processar essa injor
em oportunidades, como meio de mação, transformando-a em ação
aprimoramento do' conhecimento e gerando contínua inovação.
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Temporário temmenos

chance de ser efetivado
FONTE

CanalRH

Apenas 12% dos 160 mil profissionais con
tratados para ocupar vagas temporárias

no final do ano devem ser efetivados aponta
pesquisa feita pelo Sindicato das Empresas
de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Tem

porário do Estado de São Paulo (Sindepres
tem). Esse é o menor porcentuaí desde 2007,
quando a pesquisa começou a ser feita. Nos
anos anteriores, os índices registrados foram
de 15% (2012), 20% (2011), 28% (2010),
25% (2009), 28% (2008) e 34% (2007).

. As dúvidas com relação ao cenário econô
mico são a principal causa do resultado mais
fraco deste ano. "Com a retração da economia,
a indústria e o comércio, que já estão com um

quadro de funcionários enxuto, reduzem a

expectativa de efetivação das vagas tempo
rárias'; diz [oelma 'de Matos Dantas, gerente
do departamento jurídico do Sindeprestem.

O levantamento também .mostra que há .

menos pessoas interessadas em ofertas de

emprego temporário. Faltando menos de três
semanas para o Natal, ainda existem mais de
18 mil postos não ocupados. Ausência de mão
de obra qualificada e jovens dispensando o

trabalho para se dedicar aos estudos expli
cam o desinteresse pelas vagas temporárias.
A consultora Rosma:ry Delboni, da Keyasso
cíados, atribui a expectativa menor este ano

de contra�ção definitiva dos temporários à

Porcentagem
de efetivação
de temporários
desde 2007 até

2012

34%

2007 2008 2009

cautela das empresas, que devido ao ambiente
econômico pensam mais na hora de contratar.
liAs empresas não querem se comprometer
com as incertezas do futuro da economia", diz.
Segundo ela, com o baixo de desemprego, o
profissional tem possibilidade de escolher
em qual empresa trabalhar e o tipo de con

trato, o que contribui para o elevado núme
ro de postos de trabalho temporários ainda
abertos nessa época do ano. liA oferta está
maior que a procura e é natural que a pessoa
prefira se candidatar a uma vaga que lhe ofe

reça mais estabilidade. Nem as empresas que
oferecem emprego fixo conseguem encontrar

esses profissionais e a situação é pior ain
da para quem oferece vaga temporária'; diz.
De acordo com Rosmary; a falta de pessoas
mais qualificadas em níveis de escolaridade
média também é grande. Os jovens - cerca

de 20% do total de profissionais contratados

temporaríamente-, que normalmente enxer...

gavam na oportunidade temporária um meio

para ingressar no mercado de trabalho, têm
optado por não aceitar esse tipo de emprego
e parecem mais dispostos a deixarem o tra

balho de lado para se dedicar aos estudos. A

qualidade desse ensino, no entanto, é tida
como um dos problemas crônicos do Brasil.
'Ainda encontramos pessõas formadas que
não conseguem interpretar os textos que
leem; só a graduação não garante a qualifica-

. ção, é preciso mudar radicalmente o sistema
de ensino desde a base'; diz Rosma:ry Delboni.

2010 20122011
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Aparência
ajudar na C

Pouca gente leva
em conta o peso da

'

aparência em uma

trajetória profissional
de sucesso

FONTE

VocêRH

Ninguém duvida de que inteligên
cia, habilidade para trabalhar em

grupo, espírito empreendedor e lide
rança são competências essenciais

para quem deseja crescer na carreira.
Pouca gente, entretanto, leva em con
ta o peso da aparência em uma traje
tória profissional de sucesso.

Mas o economista Daniel Ha

mermesh, da Universidade do Texas,
acredita que esse fator esteja sendo
subestimado. Ex-presidente da so

ciedade de economistas do Trabalho
dos EstadosUnidos e pesquisador do
National Bureau of Economic Rese
arch naquele país, Daniel concluiu
que pessoas com melhor aparência
recebem salários até'20%maiores e,
ao longo da carreira, somam, em mé

dia, 230.000 dólares mais do que as

pessoas menos atraentes.
Além disso, os bonitões e as boní

tonas têmmaior probabilidade de ser

promovidos e de permanecer empre
gados. Essas informações constam do
livro de teoria econômica O Valor da
Beleza - Por Que as Pessoas Atraen
tes Têm Mais Sucesso, publicado no

Brasil pela editora Elsevíer-Campus,
Desde os anos 70, Daniel pes

quisa a correlação de salário e su

cesso profissional com aparên
cia física. Num desses estudos,
produzido pela Universidade de Mi

chigan; entrevistadores classifica
ram voluntários em diferentes graus'
de beleza. Depois de cruzar esses

dados com o salário informado por
eles, concluíram que, quanto melhor
a aparência, maior a remuneração.

Em outra pesquisa, publi
cada no Journal of Applied So
cial Psychology, fotos de estudantes
de MBA foram avaliadas e compa
radas com seu contracheque dez
anos após a formatura. Entre os bo

nitos, a remuneração cresceu mais

rápido desde o fim do curso.

Mas não são apenas as pessoas
abençoadas pela natureza que po
dem desfrutar os efeitos da boa apa-

o

rência sobre o contracheque. Pesqui
sadores da' Universidade Harvard
constataram em uma pesquisa re

cente que mulheres que usam ma

quiagem são avaliadas como mais
confiáveis e competentes.

Além disso, uma enquete do
site de empregos americano Care-

Traga a. sua personalidade
àmesa do trabalho

FONTE

Catho

Passar mais horas no escritório do que
no próprio lar já é uma constante na vida de
todos aqueles que trabalham fora. Dentro
das empresas, vivemos a personalidade e a

identidade da companhia com suas cores e

decoração, mas é possível trazer um pouco
da marca pessoal de cada colaborador para a

sua mesa.de trabalho.

Segundo Silvana Lage, consultora de ima

gem, postura e comportamento profissional,
deve-se respeitar, primeiramente, os limites
de espaço e de uso de objetos pessoais, trazer
a personalidade para a mesa não quer dizer

que você deve transformá-la num Carnaval.

Algumas características pessoais não de
vem ser expostas em excesso no ambiente de
trabalho. "Uma pessoa católica pode trazer algo
que remeta à religião para a sua mesa, desde

que seja discreto e respeite o espaço de outras

pessoas que possuam outra opção religiosa. As-

, ,

, sim funciona também para times de futebol e

partidos políticos'; explica a especialista.
Mesas bagunçadas devem ser evitadas

também, pois em casos de urgência ou au

sência do funcionário, qualquer colega preci
sa ter acesso de maneira rápida e simples a

documentos e pastas. �fÉ importante ressaltar
que o bom senso é relativo, o' que é comum

e organizado para mim, pode não ser para o

colega de trabalho. Então, é fundamental es
tabelecer regras de organização que sejam
comuns para todos'; enfatiza Silvana

De acordo com Silvana, tudo dentro de
uma empresa denota alguma característica

positiva ou negativa, e manter a mesa orga
nizada com peças discretas, mas que reme

tam a personalidade é muito bem visto.
"Uma coisa que ninguém deve fazer é

colocar porta-retratos com fotos muito ín
timas com namorado ou amigos, por exem
plo, foto sentado no colo, abraçados de

roupas de banho ou consumindo bebidas
alcoólicas", conclui Silvana.

e

erBuilder com recrutadores apu
rou que, ao optar entre dois can

didatos igualmente qualificados,
estar bem-vestido foi considerado
o terceiro critério mais 'importan
te, atrás apenas de senso de humor
e voluntariado e à frente de co

nhecimentos gerais e familiarida-

Esporte para
uma imagemmais ativa

Após contratarem um coach, os advogados Luiz
Guilherme Barreto eRodrigo Souza Leite, de 34 anos,

,

de, São Paulo, fizeram mudanças no visual. .Além de
ternos com corte moderno e gravatas,mais coloridas,
Rodrigo mudou a alimentação e adotou a bicicleta
para voltar para casa, "Perdi quase 14 quilos", diz
o advogado, que considera que agora transmite uma

imagem mais ativa.
As mudanças repercutiram nos resultados do

escritório, que conquistou novos clientes, principal
mente na área de informática.

/"

Mais autoconfiança na
competição corporativa
Para a executiva CarolinaMagri, de 33 anos, de Cam

pinas, interior de São Paulo, o investimento na imagem
foi um diferencial para crescer namultinacional em que
era analista plena de marketing.

Em 2009, quando começou a buscar um cargo de li

derança, intensificou os cuidados com os cabelos, inves
tiu no guarda-roupa e incluiu corrida e pilates na rotina.
Em pouco tempo, foi promovida a coordenadora.

de com as mídias sociais.
Sinais de que os cuidados-cons

cientes para melhorar a aparên
cia: acessíveis aos pobres mortais,
também podem impactar positi
vamente a percepção de colegas e

superiores sobre seu valor no mer
cado de trabalho.

"
Percebemos que o

trato muito formal e
a maneira como nos

vestíamos afastavam
novos clientes.

Luiz Guilherme,
advogado

Estar bem consigo
mesma ajuda a

ter autoconfiança no

mundo corporativo,
muito competitivo. Meus
líderes perceberam
a mudança e me deram
feedbacks-positivos.
Carolina Magri,
executivà
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1. CELULAR; 2. CAMISA; 3. PRANCHETA; 4. SOFTWARE PIRATA; 5. EMPREGADO NÃO REGISTRADO; 6. SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS; 7. DESRESPEITOS ÀS�EIS AMBIENTAIS.

ALGUNS ERROS ESTÃO NA CARA. OUTROS, NÃO.
A pirataria é uma prática de concorrência desleal fácil De ser escondida, entretanto, ao optar por esse caminho,
suas realizações como empreendedor podem ser seriamente impactadas. É preciso agir corretamente para
evitar as surpresas desagradáveis.

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

.

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

"

.

Todos juntos por um Brasil mais competitivo
Acesse www.empreendedorlegal.org.br 1!I1:41!1ii·

I!I. ..

Assista o vídeo da campanha
EMPREENDEDOR LEGAL-

Realização Parceiros -

1:1 p
CNe

-
-
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EDUARDOMONTECINO

Saúde Pública

Reforço de novos postos
Foi inaugurado na úl

tima segunda-feira o novo

Posto de Saúde Ana Pretti

Pedri, no bairro Santa Lu

zia. A unidade foi constru
ída para oferecer melhores

condições aos atendimen
tos realizados. A constru

ção antiga tinha problemas
com rachaduras, infiltra

ções e era pequena.
A unidade entregue à

população tem 195 m2 e

custou R$ 245 mil. Outros
R$ 30 mil foram investidos

pela Prefeitura emmóveis e

aparelhos eletrônicos. Qua
torze profissionais traba
lham no posto, entre eles,
uma médica da Estratégia
Saúde da Família, pediatra,
odontólogo, enfermeiro,· e
agentes comunitários. Du
rante a inauguração, o pre
feito Dieter Janssen ainda
anunciou o início da cons

trução de duas novas unida
des:umanobairroJaraguá

84 e outra na llha da Figuei
ra. As ordens de serviço já
foram assinadas e o prazo
para que os postos estejam
prontos é de 270 dias, am
bos com 195 m2 e investi
mento de R$ 305mil.

Outro grande projeto da
Secretaria de Saúde, coman
dada por Adernar Possamai,
para 2014, é a construção
da UPA (Unidade de Pronto

Atendimento).O localvaifun
cionar 24 horas desafogando
as emergências dos hospitais,
um antigo problema da rede
pública. Como balanço do

primeiro ano de governo,
Dieter Janssen citou omuti
rãopara cirurgiasdecatarata
e'pterígio (pele no canto dos
olhos), que vai atender cerca
de 700 pessoas, a contrata

ção de médicos, em caráter

emergencial e por concur
so, a implantação do ponto
eletrônico e a ampliação do
convênio com os hospitais.

HORTAS
COMUNITÁRIAS
O objetivo é

implantar 40
espaços para

plantio durante os

próximos três anos

bairro Ilha da Figueira.
Na Vila Rau, o espaço

para a plantação foi entre
gue há cerca de três meses

e, atualmente, 32 famílias
cuidam de um pedaço de

- terra. Ometalúrgico e vice

presidente da Associação
de Moradores, Adão Jor

ge de Oliveira, de 51 anos,
conta que a iniciativa só
trouxe benefícios. "Assim

que surgiu a oportunida
de, resolvemos aprovei
tar", lembra. Ele, a esposa
e a filha são vegetarianos,
por isso, aprovam a ideia
de consumir alimentos
saudáveis e sem agrotóxi
cos, cultivados pela pró
pria família. "Acabamos
nos dedicando a isso, além
de fazer novos amigos".
Ele explica que o projeto
teve a aceitação de todos e

que, de vez em quando, há

troca de alimentos. "Uma
alternativa saudável para
famílias de baixa renda,
também, que não preci
sam gastar no mercado",
diz Adão. "No próximo
ano, pretendemos implan
tar iluminação", planeja.

O número de famílias
envolvidas no projeto já
chega a 208 e cerca de 80
mil mudas de hortaliças
foram plantadas. Bairros,
como Ilha da Figueira,
João Pessoa, São Luis, Ja
raguá 84 e 99, Vila Nova,
Rio Molha, Vila Rau, Cen
tenário, Barra e Jaraguá
Esquerdo já foram benefi
ciados. Segundo o diretor
de Agricultura, Aricenir

Canuto, não há como pre
cisar o investimento nas

hortas. "Cada terreno tem

um tamanho diferente.
São áreas da Prefeitura

que estavam sem 'utiliza

ção", afirma.
De acordo com o secre

tário Hideraldo Colle, o su

cesso do projeto está sendo
uma surpresa. "Já chega
mos a ter pedidos de 30 no
vas hortas". Ele conta que a

ideia foi trazida de Chapecó
e um dos maiores objetivos
é beneficiar a população
que utiliza os alimentos

para consumo próprio.

Gabriela Bubniak

Com o intuito de ajudar
a comunidade e in

centivar uma alimentação
mais saudável, o Projeto
Germinar, da Secretaria

do Desenvolvimento Ru

ral e Agricultura, em par
ceria com as Associações
de Moradores, já entregou
12 hortas comunitárias
em diferentes bairros. O

lançamento do projeto
aconteceu no início deste
ano e a primeira horta foi

inaugurada em agosto, no

Prefeitura
dá estrutura

A preparação da terra,
a orientação e o forneci
mento das primeiras se

mentes emudas, ficampor
conta da Prefeitura, que
também cede o terreno. É
feito o cadastramento das
famílias interessadas, e

colocada a identificação no
local, com uma placa.

SAÚDE Durante a entrega do posto, o prefeito
anunciou a construção de duas novas unidades

•
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89251-201- JARAGUADOSUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

.

45534-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.762,50 - Data para pagamen-
.

to: 26/12/2013- Valor total a pagar R$1.85O,80 Descrição dos valores: Valor do
tftulo:R$ 1.762,50 - Juros: R$4,1I Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$24,34

Apontamento: 268457/2013 Sacado: MALHAS SPEZlA I1DA Endereço: RUA
HERClllOBERIOlDI, 77 - BARRA DO IDO CERRO - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89260-320 Cedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMlSS ASSOCIADOS
GUARAM Sacador. EPISTEME EVENIDS E TU Espécie: DMl - N' TItulo:
1/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 960,00 - Data para pagamen
to: 26/12/2013-Valor total a pagarR$1.044,49 Descrição dos valores: Valor do
tftulo: R$ 960,00 - Juros: R$ 1,92Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

EDITALDEINTIMAÇÃQDEPROTFSlU
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
daCGJ/se, para adevidaciênciaao responsável, segue arelação detftulos apre
sentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo
legal flCAM INI1MADOSDO PROTESID:

Apontamento: 268334/2013 Sacado: DIFAC ffiMEROO DE f!lRRAMENIAS
I1DA Endereço: RUADONAANTONIA - APID 01441- JARAGUADOSUL-se
CEP:89252-210Cedente:D'ffiRfINDUSIRIAEffiMEROODEFERRAMENIi\S
I1DA Sacador. - Espécie: DMl - N' TItulo: 1010/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 342,37 - Datapara pagamento: 26/12/2013-Valor total a pagar R$418,95
Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$ 342,37 - Juros: R$ 0,79Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital;R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Descriçãodosvalores: Valordo tftulo: R$ 316,76 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 268503/2013 Sacado: GUILHERME DE SOUZA KAUlING En

dereço: RUA JUUO PEDID, N. 131, VILA NOVA, )ARA - )ARAGUA DO SUL-se
.

- CEP: 89259-470 Cedente: RCF INCORPORADORA I1DA Sacador. - Espécie:
DMl - N' TItulo: 0000000320 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 299,30 -

Data para pagamento: 26/12/2013-Valor total a pagarR$366,05 Descrição dos
valores: Valordo tftulo:R$ 299,30 - Juros;R$ 1,19Emolumentos:R$12,25 - Pu

blicação edital; R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 266418/2013 Sacado: RANSTEXIIL I1DA - ME Endereço: RUA
CAMPOALEGRE, 196 - IIRADAflG. - )ARAGUADOSUL-se - CEP: 89258>100
Cedente: PAPPKARlDNCOMEROO DEPAPEL I1DAME Sacador. - Espécie:
DMI- N'TItulo: 007080 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 109,82 - Data

para pagamento: 26/12/2013-Valor total a pagarR$186,7\ Descrição dos valo
res: Valordo tftulo: R$109,82 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos:R$12,25 - Publica

ção edital: R$23,1O Condução: R$24,5O-Diligência:R$16,75

Apontamento: 268522/2013 Sacado: MEGATURISMO I1DA Endereço: RUA
ANGELOSCHIoaIET, 100 SAlA2B - CENTRO - )ARAGUADO SUL-se - CEP:
89251-520 Cedente:W�HOIEL Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo:
()()()()()55621 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 878,25 - Data para paga
mento: 26/12/2013- Valor total a pagar R$953,57 Descrição dos valores: Valor
do tftulo: R$ 878,25 - Juros: R$ 4,68 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital;
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 268355/2013 Sacado: KDILER COMEROO E INSTAlADORA
ElEIR Endereço:AVMARECHALDEODORO DA FONSECA, 1188 - CENTRO
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-702 Cedente: DIFUSO DlSIR PARAFUSOS
EWAID I1DA Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 5062459-01 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$145,1I - Dataparapagamento; 26/12/2013-Valortotal
a pagar R$216,33 Descrição dos valores: Valor do tftulo: R$145,1I- Juros: R$
0,58 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 266420/2013 Sacado: RANS TEXIIL I1DA ME Endereço: RUA
CAMPOALEGRE, 166 - lIRA DA flGU - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89258·
100 Cedente: ARfESA INDUSI'RIA DE ACESSOIDOS DA MODA L Sacador.
ARfESA INDUSI'RIA DE ACESSOIDOS DAMODA L Espécie: DMI - N' TItulo:
3087 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 188,29 - Data para pagamento:
26/12/2013-Valor total a pagarR$265,83Descrição dosvalores: Valor do tftulo:
R$188,29 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 268338/2013 Sacado: FRIÇüRIFICO IDOCERRO I1DA Endere
ço:RUAERICHMA1HIAS900-JARAGUADOSUL-se-CEP:89250-000Ceden
te: EXTREMONORffi LOGISTICA I1DA Sacador. - Espécie:DMI- N°TItulo:
549692.01-Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 82,76 - Datapara pagamento:
26/12/2013-Valor total apagarR$167,22Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 82,76 - Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 268460/2013 Sacado: MUlllFIOSTINIURARIA I1DA Endere

ço: RUAWIIlY GHUNTER S/N - )ARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: EFETIVA
TECNOLOGIA DE ATIVOS E ANAlJSFS DE CREDI Sacador. BRA COMTEX
TIL I1DA Espécie: DMI- N° TItulo: 1067/1- Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 2.866,67 - Data para pagamento: 26/12/2013- Valor total a pagarR$2.954,68
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.866,67 - Juros: R$ 3,82 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,34

Apontamento: 267835/2013 Sacado: LUCIANE GUMZ DE ARAUJO Endere

ço: RUA JOSE SAlAI, 25 - SAO LUIS - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89253-508
Cedente: COMERCIAL HAVEG I1DA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
126/94902/0 - Motivo: falta de pagamentoValor. RS170,00 - Data para paga
mento: 26/12/2013- Valor total a pagar R$248,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$170,00 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência: R$17,63

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto fui publicado no jornal
"OCorreio do�d: na data de 18/1212013. Iaraguã do Sul (sq, 18 de dezem
brode 2013.Apontamento: 26641112013 Sacado: GOSCH SERVICOS I1DAME Endereço:

RUA ESfHERlA LENZI FRlEDIDCH 18 SAlA 104 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-se - CEP: 89251-010 Cedente: SAMlG INDUSI'RIAMETALURGlCAI1DA
ME Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo: 403 - Motivo: falta de pagamento Va
lor. R$ 316,76 - Datapara pagamento: 26/12/2013-Valor total a pagarR$388,03

Apontamento: 268461/2013 Sacado:MUlllFIOSTINIURARIA I1DA Endere

ço: RUAWIIlY GHUNTER S/N - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: PROIE
SAN SANEAMENfOAMBIENIi\L I1DA Sacador. - Espécie: DMI- N'TItulo:

Manoel GustavoGriesbachThbelião Substituto
Total de tftulospublicados: 12

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Começa a Operação
VmgemSe daPM

LÚCIOSASSI

PROTEGIDOS

Expectativa é

superar número de

cadastrados, que
no ano passado
chegou a 630

Débora Remor

Di dada a largada para a
.r Operação Viagem Segu
ra, da Polícia Militar, na re

gião doVale do ltapocu.Mo
radores que forem deixar a
cidade durante a temporada
já podem se cadastrar para
aumentar a proteção das re
sidências. As rondas nas ca

sas de veranistas serão feitas
diariamente, quatro vezesao,
dia, até 4 demarço.

A PM anunciou as mu

danças válidas para este ano

naOperação que já duramais
de dez anos. O cadastro será
feito pela internet e não é ne-

Pedido de Licença Am

bientai A João Batista
Marasch ME., situada na

Rua OlympioAnibal Toma
zelli N°. 251, bairro Avaí,
no Municlpio de Guara
mirim - SC., torna público
que: Recébéu da Funda

ção do Meio Ambiente de
Guaramirim a Concessão
da Licença Ambiental de

Instalação ( LAI ) e que já
requereu junto ao mesmo

Órgão Público a Licença
Ambiental. de Operação
(LAO) para ii atividade

principal de Serviços Gal

vanotécnicos ..

. cessário ir até a sede daPolícia

para entregar documentos. O
relatório das rondas também
será totalmente informatiza
do, com envio por e-mail aos
veranistas. "Coma eliminação
do papel, tentamos dar mais
agilidade, além de contribuir
com o meio ambiente. Foi
uma sugestão dos usuários
de anos anteriores, já que o

acúmulo de material na cai
xa do correio ou debaixo da

porta também poderia aler
tar sobre a situação de casa

desocupada por pessoas
mal-intencionadas", expli
cou o chefe de comunicação
do 140 BPM, capitão Aires
Pilonetto. O software, desen
volvido por um soldado de

Jaraguá do Sul, ainda alerta a
PM quando alguma casa pas
samuitas horas sem a ronda.

O bancário Alexandre

Ruysan, de 44/anos, não vai

precisar do serviço este ano,

FIXSUL IND .. � COM. LTDA.,
CNPJ 00.933.683/0001-30,
toma público que reque
reu junto à Fundação do
Meio Ambiente - FUJAMA a

Autorização Ambiental para
a implantação do Plano de

Recuperação de Área Degra
dada (PRAD) na Rua Horácio

Rubini, rio 5.300 - SC 110 -

Rodovia Estadual Wolfgang
Weege. Comunica. também

que obteve a Licença Am
bientai de Operaçãç (LAO) na
059/2013 em 10/12/2013 jUA
to à Fundação do Meio Am
biente - FUJAMA de Jaraguá
do Sul-SC. Márcio Adriano
Ewald - DiretorAdministrativo.

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do Mtmicípio eComarcadeGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEIilPFSSOA,TabeIiãDesignada

RuaGerônimo Correa nO 188, ThIefone: 47-33721494Horãrío de Funcionamento: 9h às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos-que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando as devedores intimadas a partir da publicação deste edital a as aceitar ou pagar no
tríduo legaI (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspon
dente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) paraaceitar[em), oupagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou fartem) residente(s) ou
damiciliada(s) fora da Circunscrição Geogtáfica da Serventia ou, ainda, parque ninguém se dispôs a

receber a intimação na endereço fornecido pelo apresante, tudo em confotmidade com os arts. 995, 997
c/cl023, todos da CNCG).
Protocolo: 50979Devedor: DARCIVIEIRACPF: 564.533.029-34 Eodereço: RuaHetiqueBernardino345,
Amizade, 89270-000, Guaramirim Credor: BANCOVIPALCNP): 09:526.594/0001-43 Número do Título:
170E1/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENClAGUARAMIRlMDataVencimento: 05/12/2013 Valar: 260,00 Sela de fiscalização pago R$1,35,
liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,Edital: R$ 22,25, Total:R$
325,35'� valor do título serão acrescidos os juros legais apartir do vencimento."

Protacalo:50945Devedor:SONIAREGINAAlANODACOSTAMECNP):14.602.797/0001-01Eodereça:
RUA FRITIZ PAULTECllB\'TINI, 246, centro, 89270-000, Guaramirim Credor: TRIME1AlS B A tIDA
CNP): 15.611.219/0001-02 Número do Ifrulo: 000462/1-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicaç.ãoApresentante: Banco-ltaúSA DataVencimento: 03/12/2013 VaIar: 589,05 Sela de fiscalização
pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$ 22,25, Total: R$ 654,40 '�a valor da título serão acrescidos as juros legais a partir do vencimento."
Guaramirim, 18 de dezembro de 2013.

ANAAUCEMARI'INEU.I PESSOA, TabeliãDesignada

mas já recomendou a vizi
nhos e amigos que se cadas
trem no projeto. "Quando
usamos, no ano retrasado,
funcionou muito bem. Sou
bemos do projeto e nos ca

dastramos por precaução.
Ficamos 15 dias fora da cida
de e me senti mais seguro",
conta, ao mostrar os relató
rios deixados pelos policiais
durante as rondas. "Reco

mendo, acho que todomundo
queviaja devia se cadastrar".

OVIagem Segura abrange
os cincomunicípios da região
e a expectativa é de que sejam
atendidas mais de 630 resi

dências, alcance registrado no
ano passado. Naquela tempo
rada, foram apenas dois casos
de arrombamento e furto.
A operação prossegue até 4
de março. Para se cadastrar,
clique no banner da Opera
ção VIagem Segura no site

www.iabpm.corn.br.

INOVAÇÃO Relatórios,
como os recebido por
Ruysan, serão digitais

ISSEM -INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 15/2013

o ISSEM de Jaraguá do Sul- SC comunica que se encontra instaurada
a licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 15/2013
- Modalidade: Concorrência

.

- Tipo de Licitação: Menor Preço Global
'- Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

- Objeto: A éONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE ENGENHARIA PARAA

CONSTRUÇÃO DASEDE ço ISSEM -INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNIÇIPAIS, COM ÁREATOTAL DE 2.328,44 M2,
SITUADO NARlJAMAXWILHELM, S/N, CENTRO, NO MUNICíPIO DE
JARAGUÁ DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO
DE OBRA .

-PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: os envelopes
com a documentação de habilitação e proposta comercial deverão ser

entregues e protocolados até as 14 horas do dia 12/02/2014, no Setor
de Compras, Contratos e Licitações do ISSEM, sito a Rua Walter Mar

quardt, n° 623 - Sala 05 .:::. Bairro Vila Nova.
-ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h30min do mesmo dia e local,
na sala de reuniões do ISSEM, conforme data e endereço acima.

-OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O edital estará disponí
vel na Internet no endereço www:issém.com.br sem qualquer custo. Os
anexos do edital (Projetos, Memoriais e Planilha Orçamentária-Quanti
tativa), deverão ser retirados no Setor de' Compras, Contratos e licita

ções do ISSEM, no endereço acima, no horário das 8h as 11 h e das 1,3h
as 16h, mediante a apresentação do recibo de pagamento de taxa de
R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos anexos deste edital,
deverá ser retirada no Setor Financeiro do ISSEM, sito a Rua Walter

Marquardt, n0623 - Sala 07 - Bairro Vila Nova.

-INFORMAÇÕES: Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser

solicitados através' do e-mail compras@issem.com.br. ou por escrito na

sede do ISSEM, na Rua Walter Marquardt, n° 623 - sala 05 - Bairro Vila
. Nova.

ORÇAMENTO MÁXIMO DA OBRA: R$ 3.514.984,07 (três milhões qui
nhentos e catorze mil novecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).

Justino Pereira da Luz
Diretor Presidente do ISSEM

Triângulo amoroso
Réu é condenado a 12 anos

Luciano Jose Schweizer
foi condenado ontem, na

sessão do júri, a 12 anos por
homicídio e tentativa de
homicídio contra dois ex

namorados, em zr de agos
to do ano passado. O réu
invadiu o apartamento, na
Barra do Rio Cerro, onde
estavam Leandro Santia

go de Oliveira, 27; e Paulo
Roberto Grein, 22. Motiva
do por ciúmes, Schweizer
usou um canivete para ata
car os dois homens, e ainda
ligou para a Polícia Militar

para avisar sobre o crime,
pensando .ter matado as

vítimas. Ele foi preso em

flagrante e permanece no

Presídio Regional.
Oliveira, que traba

lhava como' cozinheiro,
morreu no hospital devi
do aos cortes na barriga.

.

Grein passou dois dias
internado se recuperan
do do ferimento no pes
coço, e ao receber alta, se
mudou para Barra Velha.
Schweizer ainda poderá
recorrer da decisão.

-Publicações no Jornal O Correio do Povo

3,17 e 18 de Dezembro de 2013

de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 03 de Dezembro de 2013 .

CÉLIO DE SOUZA
.

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

EDITAL-
DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO'

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocai

úva, na 2245, centro, Florianópolis, CEPo 88.01 p-530 - fone (48) 3224-
1521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo
Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora
de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei n° 70, de
21.11.66, e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PLJBLlCO
LEILÃO, que será realizado no dia 18/12/2013 às 13:00 hrs, em frente
ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a
partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de -dívida hipotecária
em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Lote de terreno com área de 559,77m2, contendo uma casa residencial
em alvenaria com 108,37m2, situada à Rua João Wiest Junior, 1889,
Estrada Nova, Jaraguá do Sul;SC, conforme descrito na matrícula n°

25.937, do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, financiado a JU-
.

RANDIR ROSSI VIEIRA, brasileiro, eletricitário, C.I. na 1/R-1.259.582-

SSP/SC, CPF n°. 432.762.709-78 e sua esposa ROSANGELA KATIA
MARTINS VIEIRA, brasileira, telefonista, C.I. n° 1.374.451-SSPSC, CPF
n° 459.626.269-15, casados pelo regime de comunhão parcial de bens,
residentes e domiciliados em Jaraguá do Sul,SC, Solicitação de Execu

ção de Dívida SED n° 0039/2013 - O lanço mínimo para venda será R$
215.904,72, mais atualização monetária até o dia deste Primeiro Público
Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indi
cados, bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) serâ(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo
o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do pre
ço da arrematação, além da comissão correspondente ao' leiloeiro, e o

saldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de
finanCiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito)
e/oU utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta
de Habilitação) .

- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qual
quer agência da CAIXA ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção de
maiores informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HA

BILITAÇÃO, PARA UTILIzAçÃo DE FGTS.
•

.•
-

- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao i;a'lâo devedor
e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualizàçãó até
24 horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do
imóvel, como por exemplo, IPTUfTLP, condomínios, dentre outras exis
tentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades
do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de em

pregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casa
dos sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens,
ofertando lances no 10. e 2° leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o

responsável pelas providências de desocupação do mesmo ..
- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Fe-.
deral na 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de

JÚstiça de SC.
- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos in
teressados informações pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste

.

Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Saveiro
A P.9Jlfir de
R$34.940
2014

+AirBog �

+��.."'----

Por apenos

R$69.990
� 2013

www.vw.COO1.brPromoçãoválidaaté2111212013 para veiculoscom pintura s6Uda e custo de frete inc4uso.Novo GoH a partir de R$67.990,OO. Fax 1.04 Portas Completo 20104. ii vista a partlr de P"$ 34.990,00. Entrada
50%. saldo em 24x. juros O.O%.Voyage 1.0 Completo trend 2014 á vista a partir de RS 35.990. En1Tada 50%, saldo em 24)(, juros 0.49%. Gol G4 1.02 Portas 2014. á vista a partir de R$ 22.590.00. Entrada 50%.
saldo. em 24x. juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014, pacote uma" e sound clt vista a partir de RS 35.590,00. Jetta 2013 Comfortíine Automático â vista a partir de RS 69 990.00. Entrada 50%. saldo
em 24)(. juros O.49%.Amarok hightine!Trend â vfsta a pal"tir de R$ 130.990.00. Entrada 50%. saldo em 24)(, juros 0.0%. Saveiro Cabine-Estendida â vista a partir de RS 34.940,00 Entrada 50%. saldo em 24x juros0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro efetrOnico da operação não inclusas no calculo da prestaç.Io e do
CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária VOIkswagen autorizada. Para os demais modeto$ e planos de financiamento, o CET será calculado e Informado ao cOente previamente â
contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem IlrnUe de quilometragem, para defeitos de fabricação e mOlTlagem em componentes inl.emos de motor e-_
transmiSsão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). -= necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidoria: 0800 701 2834. SAe: 080077011926.Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fatu: 0800 710 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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CONFIRA PRE(OS
ESPECIAIS PARA
UNHA CADENZA
2013

Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú • Jaraguã do Sul

Joinville • Florianópolis

The Power to Surprise
Jaraguá do Su1: 47 327'5-0808 iAv.PrefeitoWaldemarG�1346-Baependi

-t�l�'
Cinto de segurança salva vidas..

QuaiJiidade de·2 unidades para Kia Piccanto,.Kia Cerato, Kía Sportage e1 unidade para 'Kfa Caõenza.l(id 'SportagemodelG Il.575por RS '94.800,00 malsiTe!e e Ki� 'Gldenzamodelo2557 porRS 139.900,00
mais frete. ModelO's e preÇOs são as citadas acima e o prazo da promoção é até lS/1�/B. Crédito 'Súleltoa aprO\14çfio, Garan'tla de 5 anos ou 100.000 Km,o que ocorrerptimeiro. para CDbertura báslGI, Ftete:
nao Incluso no valor de R$1.800.00 para o Kla Pic-afíltl, RS 2.000.0'0 para Kla teMO, RS 2.200.00 paral<lâ SllOrta'iSe e RS .2500,0'0 paralKía Cadenza PotosilllstratíllõS

. f G': j' ! I . [J I
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CITROEN C3 2014
1.5 ORIGINE

ClTROEN
C4 PICASSO 2014

A PARTIR DE

R$78.9901A PARTIR DE
1

R$38.990
À VISTA

À VISTA

OÊN: DESjGN,
��FISTICAÇAQ
TEC OLOGIAE
TAXA ZERO.

x
o
>
o
.,
c:

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoe:n

1-Preços à vista, não incluem pintura metálica, seguro e opcionais. Novo Citroên C3 Origine Fle'513/14 com valor à vista de R$ 38.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom'entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m +

IOF. Cltroén C3 Picasso GL 1.5 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 44.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex Start 13/14 com valor à
vista de R$ 52.290,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Oitroên C4 Picasso 2.0 16V 13/14 com valor à vista de R$ 78.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com
entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroên OS3 2013 1.6 THP com valor à vista de R$ 69.990,00 e COC realizado pelo BancoAlfa com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. Citroén C4 - Série
Especial Competition - Tendance BVM 1.6 Flex 13/14 com valor à vista de R$ 45.990,00 e COC realizado pelo Banco Alfa com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 662,00 para Banco PSA e TC de
R$ 820,0� para. Banco Alf�. Confira a CET da ope�a.ção em uma d.� nossa� lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelos bancos: PSA Fin�nce F .. -:.�. .

-

! 1 'í_''''�í�.jf�.ou Alfa. Flnanclarnento Simulado para Pessoa Físlca. Ofertas validas ate 31/12/2013 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.• Bçl!hrre'Vr� em'Sea veJUUJV'J'�U_'!"_''"'''#
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi

Fone: 47 3275 0808

!..IHIENlJ"'�.. A.l.·'AItb:ag. i\! -Alarme. All-A' q:uenE!:" Af:'-Ar-cotlti .ar.·3at1�$ couri}. Cf..·Camb!t altunnatwl.:, :;t··..-,umnutauo
' 1ft< irowo lj� -JIUSOnUli1fMOU 1í�:itlj rl , Uh,Ulílit:iIt\ lII11f,will:í ::!:l':an:U:iW":i1ml!}r t,u,}lHll , f:W -:::IIHlluu: nllflm iIt!U; UlHlfI'jUL, :'1 ·:-if1111 tn mmhuf. i\t:f. 'l"tUm" ::�!.mUliltn1'"' l' m:mfl

lJ�·!.1lIU :\"1!i!!ltbnr" vA�PJ�(lt(! an! PC::-" ..Paf;.t;I!C'QU!' 1M 'J\) [h� rrarro I;S"�hGtm- $.olarJ V'';4�.�·rot'!tu fie. ..;.( :umm j P>J'flJhuw UE' t:umr H. ·Hif(il}� {ti' tini. :li: ;IUH�1J t'�tU:;f!nMIHetlll '1�. j'Hf :,UIIlr T:_ ;)_mwrl: tllUl',';d: II� .lilfl'tW, !lHWn,I'� ItI. lilfltl'� IfJWt'�:. ":.:. "l1IhlfHf mWrJnultm",u:.
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Rua Linda Rux Mathias, 36 - Baependi - Jaraguá do Sul
. CEP: 89256-075 - E-mail: mg_mecanicaltda@hotmail.com

,\

(47) 3373 4618
Guara Imóveis Plantão:

8411 7669/92310759

I
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

Guaramirim, 144m2, uma suite
com closet mobiliado, mais 2
quartos .. R$ 298.000,00

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

cozinha moiliados.
R$ 179.000,00

Ref 168 Apartamento com
Ipcalização privilegiada, no centro

de Jaragua, em frente aos
bombeiros.

Valor R$ 198.000,00

Ref 166 Emmendoerfer home club,
o primelro home club de [araguá I
do sul. - piscina de raia - deck I

molhado para leitura - espaço de
contemplação com jardim e

espelho d'água - mlnigolf.- quadra
poliesportiva - ofurô - espaço

goumet - churrasqueiras ao ar livrei- brlnquedoteca - academia by
reebok - sala de conferencias - I

home cinema - sauna com espaço I
para relaxamento inc. : 16,�. Ei63 I

A vida acontece aqui.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Agradecem,os a todos os clientes e parceiros
pela c IiIfiança e credibilidade depositada em

.

.

.

nosso trabalho neste ano'e que
.

,

2014 seja repleto de

pr(Jsperidade e sucesso!

.
.. ..

.

er'& .
rw-lN0\"0\'

. plantão
an
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Suzuki confirmaV-Strom 1000 para o Brasil
A Suzuki acaba de anun

ciar a chegada da bigtrail V
-Strom 1000 para 2014. A

moto será produzida por
CKD a.partir de junho na fá

brica da Suzuki em Manaus

(AM). Ausente do mercado

desde' que foi descontinua

da pela marca japonesa, em
2009, a nova moto tem design
inspirado em aventureiras do

passado como a DR 750 e traz

.

de volta o tradicional parala
ma superior "bico de pato".
A moto estará disponível nas
cores branca, preta, cáqui e

vermelha e o preço ainda não

foi definido.

Da mesma forma que a

versão de 650cc, a moto está

equipada com um propulsor
de dois cilindros posiciona
dos em "V", mas com 1.037

cm-. O novo motor, que con

ta com refrigeração líquida é

capaz de gerar 101 cv de po
tência máxima a 8.000 rpm,

.

enquanto o torque máximo

de 10,5 kgf.m está disponível
nos 4.000 giros. Entre os itens

de eletrônica embarcada,
freios ABS e o inédito contro

le de tração ajustável em três

níveis.

NOVO PASSAT PODE TER VERSÕES CUPÊ E

CONVERSÍVEL NA EUROPA

Depois de permanecer
como um mistério por um

bom tempo, a nova geração
do Volkswagen Passat final

mente começa a ser detalha
da. Pouco depois de ser fla

grada pela primeira vez com

sua carroceria de produção,
mais algumas informações'

surgem na Europa.
De acordo com a publica

ção alemã Auto Bild, o carro,

que será produzido sobre a

plataforma modular MQB,
não deve ficar restrito apenas
às versões sedã e perua para
os europeus, mas também
será vendido como um mode-

lo hatchback, cupê, conversí
vel e com uma versão aventu

reira da perua (Alltraçk).
A expectativa e'que o sedã

e a perua sejam os primeiros
a estrear, em novembro de

2014, enquanto o aventurei

ro chegaria em 2015. Para um

ano depois é esperado o Pas-

sat CC. Já um cupê com duas

portas, o hatchback e o con

versível ainda estão em fase

de projeto e necessitam de um

sinal verde para estipular uma
data prao seu lançamento.

As opções de motores ainda
não foram confirmadas, mas in
formações de bastidores apon-
,

tam cinco motorizações, três a

gasolina (l.4 TSI, 1.8 TSI e 2.0 TSD
e duas a diesel (1.6 IDI e 2.0 IDD.

Há também uma especu

lação em tomo de uma versão

apimentada Passat R, que seria
.

capaz de despejar 300 cv de po
tência com um motora gasoli
na ou 258 cv se for impulsiona
do por uma versão diesel.
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�, / '

BALCAO DE NEGOCIOS
.

-.

• Cursos profissionalizantes no • Vende-se televisor, tela plana 29'. • Vende-se som automotivo situado na Av. Mal Deodoro em Tratar fone 473371 6450 ou

CTI - Centro de treinamento Valor R$ 500,00. Falar cornSuzan l-par 6x9 l-sub 12p. Na caixa cima do Magazine Luiza, valor da 8431-5725.
industrial, em [araguá do Sul. 3370-7160. (Pioneer) l-módulo Roadstar locação R$1.100,00, fica a parte

• Vende-se casa no Czerniewicz.Venha conhecer: • Soldagem
• Vende-se ovos de galinha caipira.

Power One 2.400 w. Com fiação a taxa de condomínio, água, gás, 4 quartos. 413 m2• Valor R$MIG/MAG; • SoldagemTIG; • R$ 5,00 a dúzia. Tel 9934-4300. completa. R$ 1,000,00. Fone: energia elétrica e IPTU. Contato
180.000,00. Aceito apartamentoSoldagem Eletrodo Revestido; 9122-7190. por telefone (47) 3372-0240
na negociação. TeI3371-2598.• Leitura e Interpretação de • Vende-se sofá em L com puff. ou (47) 9962-3555 e-mail

Desenho; • SolidWorks Básico. Valor R$ 500,00. Motoca
• Vende-se estojo (Case) p/ teclado walrobe@brwnet.com.br. • Vendo sobrado no Água Verde/

Inscrições e Informações: Fone: elétrica da Barbie R$ 300,00.
+ estante Stay p/ teclado. Tudo

Rau com 3 quartos, sendo 1
por R$ 245,00. 3374-0282 / • Vende-se apartamento no3376-1337 ou 9600-3318, falar Ar condicionado marca Gree,
9991-4101 Carlos. Residencial Brilho do Sol, no suíte, 3 salas, churrasqueira,

com MAURO OU IVETE, e-mail: 8.500 BTU's, com controle. R$ R$
Centenário. Área privativa garagem, entre outros cômodos 1

mauro.paganini@terra.com. 700,00. Tel 9926-1717 / 3055- • Vende-se adubo de frango, 93,56 m2, AT: 110,30 m2• Sacada 184m2 de área privativa 1 Valor:
br; Fone: 9174-1270, falar com 2737. ensacado ou a granel. Faço

com churrasqueira e 1 suíte +
R$350.000,00 1 (47) 3371-13151

CARLIXTO, e-mail: carlixtof@
• Vende-se aparelho de supino entrega em toda região. R$10,00 2 dormitórios. Ponto de Split

9674-5555 [TIM]
yahoo.com.br.

e perna, semi-novo, apenas
o saco ou a negociar. 3275-2354

nos quartos e sala + 1 vaga de • Vendo casa de alvenaria no Rio
• Precisa-se de Corretor de R$220,00. Tel. 3084-1589 (fixo) /8813-5808.

garagem. Valor R$ 259.000,00. Cerro, próximo a Choco Leite,
Imóveis, enviar curriculum e 9692-2135 (TIM) • Vende-se leitões. R$ 250,00 a Aceita financiamento. CRECI 80m2 de área útil + garagem para
para administrativo@

• Vende-se HOME de sala com
unidade. Tel 9934-4300. 19044. Te18412-4712. 2 carros 1 Aceito carro 1 Valor

santerempreendimentos.com.br. rodinhas, 2,30m, com gavetão, • Vende-se 3 mesas rústicas. Valor • Alugo quitinete peça única 30 R$130.000,00 1 (47) 3371-13151
• Venha se profissionalizar com semi-novo. R$�.200,00. Paguei R$ 700,00 cada. TeI9934-4300. ma c/ banheiro, rua: Ernesto

9674-5555 [TIM].
os cursos da CTI (Centro de 1.700,00. Tel. 3084-1589 (fixo) e

• Vende-se ar condicionado de
Lessmann na 615 Bairro Vila • Vende-se ou troca-se casa na

treinamento industrial). Cursos 9692-2135 (TIM)
janela Cônsul, 7.500 Btus. Valor

Lalau próximo aWeg 2 . R$ praia em Barra do Sul, por casa
de Soldagem: Míg/Mag: Tig; 300,00 + Água e luz. Fone: (47) em Guaramírim ou Piçarras. 4
Eletrodo Revestido. Inscrições e

• Vende-se sofá de courvim preto, R$ 250,00. TeI3370-0983. 3635 4443 9608 4484 quartos, ótima localização. Valor
Informações fone 3376-1337 ou

semi-novo, 2metros, almofadado.
• Vende-se mesas e bancos R$ 320.000,00 (a negociar). Tel

9600-3318, falar com Mauro OU R$550,00. Tel. 3084-1589 (fixo) rústicos feitos com madeira
• Vende-se apartamento novo

3373-3021/9222-2536.
Ivete. E-mail mauro.paganini@

e 9692-2135 (TIM)
maciça de demolição. Valor R$

em Camboríú, 2 dormitórios, 2

terra.com.br; ou 91J4-1270, • Vende-se máquina de lavar 1.500,00. Tratar com Sr. Luis vagas de garagem, sacada com SALA COMERCIAL
churrasqueira. CRECI 5878. Valorfalar com Carlixto, E-mail louça, marca Bratemp Solution, 6 9909-1453.
R$ 240.000,00. Aceito propostas. • Vende-se mercado em

carlixtof@yahoo.com.br. programas, cor branca, semi-
• Vende-se cadeira de descanso; Te19957-1216 / 8465-6600. Guaramirim, completo, com

• Contrate um profissional do nova, vendo por R$650,00. Tel.
com massageador de assento, açougue, climatizado, sala3084-1589 (fixo) e 9692-2135 • Vende-se Apartamento noCREA, exija a A.R.T. Adriano

(TIM)
costas e também de pernas Bairro Vila Nova com 2 quartos,

130m2, aluguel de R$ 1.100,00 e

Sasse, CREA: 099925-6. (110/220V), semínova, marca o passo ponto. Valor de venda R$
Formações: Engenheiro de • Vende-se cadeira conforto com Relax-Medic. R$3.800,00 (Vale

cozinha, sacada, 1 vaga de
115.000,00. TeI3273-1903.

garagem. R$ 129.000,00. Tr:Produção, MBA-Gestão de massagem nas costas e assento, R$5.500,00). Márcio tel. 3084-
9104-8600. Creci 14482. • Vende-se ou troca, loja MarimarProjetos, Tecnólogo em Mecânico marca Relax-Medic (POLISHOP) 1589 ceI. 9692-2135 (TIM) de decoração para festas e

e Técnico em Eletromecânica. com descanso de pernas com
• Novidades: Cadeira do papai

• Vende-se apto novo na Estrada
casamentos com 12 cores de

Fone: (47) 8844-1742 Vivo. massagem, cor preta, novíssima,
e assento de automóvel

Nova com 2 quartos, sala, sacada tecidos, tem material suficiente
• Novo endereço: Milene paguei R$5.000,00, vendo por c/ massagem a partir de

com churrasqueira. Entrada para fazer 05 casamentos,R$3.500,00. Tel. 3084�1589 de R$ 10.000,00. Valor de R$Cabeleireira. Lateral da Rua
(fixo) e 9692-2135 (TIM)

R$ 1.400,00. E camas com
129.000,00. Tr: 47 8499-4778.

vendo tudo por R$ 60.000,00
Marechal Castelo Branco, massagem. Demonstração sem , troco por imóvel ou carro, Se
1278 - Centro. Atrás do velho • Vende-se cadeira giratória de compromisso. Tel47 9633-9465. • Vende-se Apartamento no for necessário pago a diferença
estabelecimento. Telefone: 47 escritório, com braços, semi- Bairro Amizade com 2 quartos, - Tratar com Marta (47) 3371-
3374-1874 ou 4:.7 8859-4524. nova, cor cinza, apenas R$80,00. cozinha mobiliada, sacada 4811 ou (47) 9119-4336

• Pesque-pague Aliança, Rua
Tel. 3084-1589 (fixo) e 9692- com churrasqueira, 2 vagas de • HOTEL - Centro de [araguá do

Tifa Aurora, s/na, Rio Cerro I.I.
2135 (TIM) garagem. R$ 129.000,00.Tr: Sul. Área do terreno 1.558m2 -

Grande variedade de peixes. • Vende-se cadela raça Shih Tzu,
9104-8600.Creci14482 Área Construída: 600m2. Total

Temos peixes vivos, limpamos na com 6 meses, vermifugada, de 24 quartos combanheiro.
hora. Atendemos todos os dias. > vacinada, cor bege, linda, motivo CASA Ideal para hotel, escritórios,
Visite nossa página no Facebook, de mudança de cidade (apto.), • Aluga-se casa no Garíbaldí, 2 empresa. R$ 1.500.ÓOO,00
Pesque Pague Aliança. 3376- R$700,00 acompanha casinha, • Vende-se ou troca-se por casa em_

quartos, garagem p/ 2 carros, (aceita imóveis como parte do

3637/8426-3600. caminha e outros apetrechos. [araguá do. Sul apartamento no

pode ter animal de estimação. R$ pagamento -negociáveis). -

Banho semanal no'PET. Tel. VÜà Nova, com uma suíte mais
350,00. 3055-8262 /8480-8262

CRECI 23040. Consulte 9103-
• Contrata-se técnico em dois dormitórios, apartamento 7772.
informática com habilitação

3084-1589 (fixo) e 9692-2135
mobiliado, com acabamento em

Alemão ou Aline.

AB. Telefone 9972-6065 Mundo (TIM)
gesso, 2 garagens individuais, • Aluga-se casa na Praia Enseada.

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na

Eletrônico. • Vende-se adesivos artesanais p/ toda mobília nova. Valor R$ A partir do dia 02/01/14. Prox.
rua Afonso Nícoluzí, 1893 (atrás

unha. Tel 9682-0090. 300.000,00 para venda e R$ à Prainha. Alvenaria, para até 15 super-Brasão) - Rau. Valor: R$
COMPRA-SE 340.000,00 para troca. Te19170- pessoas. R$ 300,00 diária. Tel 1.100,00 Tratar fone 3273-2119.

• Vende-se: Tudo em canela - 4
• Compra-se freezer tipo portátil. portas R$ 100,00 cada, caixilhos 9686/3275-4811. 8415-80�7.
3376-1484. R$ 35,00 3 peças. Janelas de • Vende-se apartamento novo no • Barbada! Vendo casa na Vila

TERRENO

correr 1,60 x 1,00 mts. 4 asas Centro. Suíte mais um quarto. Lalau. Necessita de reforma. • Vende-se terreno de esquinaDOA-SE R$ 100,00 com vidros e vistas. Valor 185 mil. Pode financiar Próxima do portão dos fundos na praia do Ervino 300 metros
• Precisa-se de doação de andador 3 camas de solteiro R$ 100,00 uma vaga para 2 carros. Fone da WEG II. R$: 200.000,00. Fone da praia. Escriturado. Valor: R$·
para idosos. 3276-0656/9991- cada. 1 cama de casal R$ 3371-6623 Alexandre. Contato: 9196-1221. 55.000,00. Contato: (47) 8803-
1051 Sueli. 170,00. De Marchi Rua Acre 341

• Aluga-se apartamento com 1
7279.

Servidão 57, [araguá Esquerdo. • Aluga-se casa no Amizade,
• Precisa-se de doação de móveis Fone 3371-4377 / 9128-1885. suíte e 2 quartos, com amplas próximo ao salão Amizade. 03 • Vende-se terreno em Schroeder,
e utensílios para casa e roupas salas de estar, jantar e TV, quartos/Il l garagem/Sala e 900 m", Valor R$ 40.000,00.
de bebê (6 meses) 9708-2769 • Vende-se pinscher nº'1. Valor R$ cozinha e copa, mais área de Cozinha/BWC/Área Serviço/ Aceita-se proposta. 3273-2347 /
Vanessa. 300;00. Contato 3273-0779 .. serviço, com área de' 230m2; ..•. Amplo Terraço. R$ 800,00 - 8853-9716.
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• Vende-se terreno no Amizade,
Rua Irma Forster, Loteamento
Itacolomi 2, área de 375m2 •.
Lindo terreno, rua sem saída,
excelente rua residencial. R$
205.000,00. Tr: 9131-0680' -

• Vende-se Zafira Elegance 2007,
prata, completa, automática, kit
gás, impecável, único dono. 'R$
30.000,00. Contato Eugenio 47
9128-5366.

• Celta 1.0 VHC, 2004, azul,
com alarme e trava elétrica,
R$14.300,00tel. 3275-4500-
Osnir Balsanelli.

• Vende-se Astra Sedan Elegance
multipower 2005/2005, (GNV
de fábrica), completo, único
dono, perfeito estado. Valor R$
23.000,00. Telefone 47 8832-
0302/3370-6492 Murara.

. VOLKSWAGEN

• Vende-se Pólo Classic 1.8 Mi -

ano 1999 - Prata - Completo, Ar
condicionado, direção hidráulica,
air bag, vidro elétrico, trava
elétrica, alarme, roda esportiva
aro 14, emplacado, em ótimo
estado e boa procedência. Valor
apenas R$ 11.900,00. TRATAR:
9985-5872

• Vende-se Kombi Standard 1.4
Mi Total' Flex 8V Ano: 2011. A

Gasolina, em perfeito estado.

Ligar no 3372-0013 ou 9662-
6777.

FIAT

• Vende-se Palio Fire flex 2008
com 73.000 km, completo,
menos ar. Valor R$ 18.500, aceito
proposta ou Fusion 2011 na

troca. Contato: 8464-2080 com

Bonatti.

• Vende-se Siena Celebration 2008,
completo, 60.000 km, muito bem
conservado. Valor R$ 21.000,00.
Te13275-J538 / 9931-9410.

� Vende-se Palio Adventure 1.6 ano

2003,16 v, branco. Aceito troca
de menor valor. R$ 22.000,00. Tel
479633-9465.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2005, motor
1.6, cor prata, completo, banco
de couro. R$ 18.000,00. Tel
3276-0826/9973-5960.

• Renault Fluence 2.0 Dynamique,
manual 6 marchas, 2012, preto
metálico, completo + air bag
+ ABS + piloto automático +

ar condicionado dual zone,
R$52.900,00 - tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

TOYOTA

• Vende SW4 Hilux ano 98,
149.000 km, único dono, 4x4,
diesel, preta, completa. Valor
R$ 88.000,00. Tel 9973-8341 /
3275.-0702 Jair.

• Vendo CoroIla Xei 1.8 Flex - Ano

2010/ Automático / Preto /
Kit Multimídia / Câmera de ré

/ Ar. Digital/Ar Bag Duplo /
Vidros e Travas elétrica nas

04 portas / Retrovisor com
rebatimento eletrônico / Kit
cromado / Pneus seminovos
aro 16/ Nota Fiscal/Manual
Proprietário com todas revisões
inclusive após a garantia, todas
trocas de óleo foram feita
na Concessionária Toyoville
de Joinville + o som original.
Veículo sem detalhes. Valor R$
50.000,00 sem trocas. Tratar:

(47) 3371-8153 /9620-8384
com Elsío,

CAMINHÃO

• Vende-se caminhão Kia

2500, rodado simples, c/ baú
frigorífico com até - 8° C. Valor
R$ 70.000,00. Tratar 9176-6877
Renato.

• Vende-se caminhão Volkswagen
7110, ano 91/92 vermelho.
Motor novo. Valor R$'39.900,00.
Valor a negociar. Tel Eder 9621-
0887 / Valmor 9969-5540.

• Vende-se caminhão Mercedes
Benz 1618, com baú trucado,
reduzido, ano 95. Valor R$
85.000,00. TeI3376-1632.

OUTROS

,. Vendo Carona Xei 1.8 Flex - Ano

2010/ Automático / Preto / Kit
Multimídia / Câmera de ré / Ar.
Digital/Ar Bag Duplo / Vidros
e Travas elétrica nas 04 portas
/ Retrovisor com rebatimento
eletrônico / Kit cromado / Pneus
seminovos aro 16/ Nota Fiscal /
Manual Proprietário com todas
revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de óleo foram feita na,
Concessionária Toyville de [oínvílle
+ o som original ...Veículo sem
detalhes. Valor R$ 55.000,00 aceito
troca por Tucson. Tratar: (47)
3371-8153/9620-8384 com Elsio

• Vende-se Audi A3 1.8, ano 2000,
.•.. 1 I I' !,. J Ir'/\

aspirado, 4 portas, prata, completo,
airbag duplo, ABS, 72.000 km,
original. Bem conservado. Valor R$
18.500,00. TeI8410-3499.

• CaronaXli 1.8 FlexAutomatico
2011. Cor grafite,Automático,
Único Dono, Air Bag Duplo,
Som, Trio elétrico, retrovisor
elétrico, volante escamoteável,
Ar condicionado, Pneus Novos,
Socorro sem uso, Manual, Chave
reserva, veículo sem detalhes:
Tabela Fipe R$ 48.180,00.Vendo
por R$ 43.000,00, sem troca

-Tratar (4?) 3371-8153j9620-
8384 com Elsio.

• Vende-se Yamaha Drag Star
XVS 650, 2004. Emplacada
c] 30.200 km. R$18.500,00
(negociável). Fone: 8852-
0400 f 8431-0316 c/ Rudi.

• Vende-se motos particulares com
documento e sucata, valor de R$
900,00 a R$ 3.500,00. Te19953-
2627/8848-9838 .

• 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

• Vende-se Viúva Negra RD 350
Yamaha, preta, escape esportivo,
IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.500,00, e
outra ano 92 vermelha por R$
8.500,00. Somente à vista. Tel
8890-9854 Marcos.

Mitsubish L 200 Trintoft HPI, 3 ..2

•Anol20Q8/20Q8
.Diesel, C001pleta,4x4

'Com troca R$,80.000,OCl
'Sem tro,ca R$75.QOO,OQ

VENDE-SE

PEUGEOT PRESENCE PACK 16V FLEX 4P Ano: 2012 / Km: 32.000/
Cor: Branco / Portas: 4 / Flex - COMPLETO. ÚNICO DONO - PNEUS
NOVOS - IPVA E LICENCIAMENTO PAGO. Valor de R$ 41.800,00.

Contato pelo 9185-6002 c/ Anderson

CONTRATA-SE

Precisa-se de Corretor de Imóveis, enviar curriculum para

administrativo@santerempreendimentos.com.br.

VENDE-SE

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

VENDO ÓTIMA CASA
(por mudança de cidade), no bairro São Luís, próx,
a Jomar: suíte master (closed e hidra), dois quartos
(demi-suíte), sala de jantar/estar em dois níveis

'.

integradas, cozinha, lavanderia, lavabo, garagem _

para 2 carros, asfalto, próximo a' tudo.
Torro: De 300.000 por 250.000.

Aceito apto menor valor. Pronta para financiar.
Estudo propostas. Fica porcelanato p/salão festas.

Tratar: 8801-9082, com Sandra, após 17 hs.
,I .1
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REDUZIDO

OMELHOR

+ + ZERO

ASMELHORE�COND�ÕESDOANO
REUNIDAS, SONESTA QUARTA-FEIRA

/

NOVOAGILE1.4 LTZ2014
A PARTIR DER$ 37.990
OUENTRADA DER$23.088
+Z4X $66Z-TAXAD A.M. '

COMPLETíSSIMO

)

.

AgUe 1.4 LTZano/modele 201312014 (5N48XE epcional R9-K). cem preço premecienaJ à vista a partirde R$ 37.9-90,00, eu através de plano de financiamento. com 60% de entrada (R$ 23.088.00).
24 prestações mensais de RS 651,39, cem taxa 0,00% amo CET 4,75% a.a. Valer total financiado. RS 38.751,35. Condições válidas para veículos Cilevro[et O km disponíveis nos estoques das
concessíonértas participantes, nãG váfidas para modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtor rural. Todes os planos men�ienades estarão sujeitos a prévia aprovação. de crédito..
Condições de preço e promoções válidas apenas no. período. de 17 e 1811212013 ou enquanto durarem os estoques nos estados do. Paranã e Santa Catarina. Os veiculos Chevro.[et estão. em
confermidade com 'O PROCONVE - Programa de Contro.le da Peluição. do Ar por Veículos Autemotores. Presei1Je a vida. Use o doto de segurança. A. imagem d'O veiculo é ilustrativa, não
condizente necessaría.rnente comomodelo ammdado. Mais informações pelo sitewww.cflevroletcombr. Consulte condições na sua concessienária participante quanto. a preço, taxas de juros
e 'cooáfç5es de financiamento aqui anunciados. SAC: 08007024200_Ouvidoria GMAC: 08001'22 6022.

GMAC RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
Conte Comigo
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A corrida é

por uma
melhor estrutura
RETROSPECTIVA 2013 Atletismo comemora os bons resultados e a pista sintética,
que deve ser entregue em 2014, mas batalha por um maior apoio do setor privado

Lucas Pavin

A palavra evolução é a

�ais usada e colocada
em prática quando se trata

do atletismo de Jaraguá do
Sul. Anualmente, a moda
lidade cresce conquistan
do ótimos resultados. Em
Neste ano não foi diferen

te, prova disto foram os

desempenhos dos atletas
nas competições mais ba
daladas e importantes de
Santa Catarina.

Nos Jogos da Juventude
Catarinense (Olesc), reali
zado em agosto na cidade
de Caçador, a delegação
conquistou seis medalhas,
sendo duas de ouro, uma de

prata e três de bronze. Nos

JoguinhosAbertosdeSanta
Catarina, em Criciúma, os

comandados dos técnicos

Adriano Moras e Ivanildo
Pinto repetiram o feito e

trouxeram seis medalhas
nabagagem,mas sendo três
prata e três de bronze. Por
fim, nos Jogos Abertos de
Santa Catarina, que acon

teceu no mês passado, em
Blumenau, o atletismo con
seguiu quatro medalhas,
com duas de ouro, uma de

prata e uma de bronze.
Individualmente, os

grandes destaques da tem

porada foram o jovem Oziel
Costa Freitas da Silva (que
levou um ouro nos Boom
rasos no Olesc, um bronze
nos 4X4oom rasos nos Jo

guinhos, além de um ter

ceiro lugar no Campeonato
Brasileiro de Menores) e

Simone Pontes Ferraz (que
conquistou dois ouros nos

Jogos Abertos, nos 1500ml.

e 3000nI com obstáculos,
além de ser finalista no Tro
féu Brasil deAtletismo).

"Fazendo uma avalia

ção geral do desempenho,
acredito que nós ficamos
dentro da nossa expecta
tiva. Quem acompanha o

atletismo no dia a dia, sen
te que algumas posições da
equipe na Olesc e nos Jo

guinhos poderiam ter sido
um pouco melhores, mas

evoluímos em relação a ou
tros anos e isso foi um fator

positivo", analisouMoras.
Para continuar com esse

crescimento no esporte, no
fim de 2014 será entregue
a pista sintética, localizada
no bairro Tifa Martins. Po
rém, o .treinador afirmou a

importância de ter mais en- -

volvimento do poder públi
co '1 iniciativa privada PiITa

Faros HENRIQUE PORTOIAVANrE!

dar continuidade aos bons

desempenhos da equipe. "A
pista é importante, mas não
é tudo. É o pontapé inicial
de uma grande evolução,
mas além da pista precisa
mos de mais pessoas e pro
fessores, porque o atletismo
trabalha em grandes di
mensões. Então, para atrair
mais jovens, precisamos de
mais gente e investimentos

que não venham só da FME
e da Prefeitura Municipal",
finalizouMoras.

,
A pista é importante,
mas não é tudo. É o

pontapé inicial de uma

grande evolução.
t. J ne José oras,

.

nioo de atletismo

OCPI7
www.ocponline.com.br

fl

AEVf:L. çÃQ Fundista Oziel Freitas é apontado como
uma grande revelação, apoiado em bons resultados

REALIDADE Também fundista, Simone Ferraz fechou o

ano com chave de ouro, com duas medalhas nos Jasc

RECUPERAÇÃO Guilherme Gil foi mal nos Joguinhos,
onde era favorito, mas se recuperou nos J�gos Abertos

C Dudu Peters é um dos melhores atletas do
Brasil na categoria Juvenil e deve surpreender em 2014
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ADJ anuncia seis contratações
DENTRO E FORA Atletas se integram ao elenco em janeiro,
quando o novo supervisor - Kleber Rangel - assume sua função
Lucas Pavin

Depois da dolorosa
eliminação na semi

final do Campeonato Ca
tarinense, a AD Jaraguá
(CSM/Pré-Fabricar/Man
nes/PME) já começa a pla
nejar a temporada 2014.
Para isso, tem boa parte do
elenco definido.

Até o momento, foram
contratados seis atletas. O
goleiro Baranha [William
Garbrecht], de 28 anos,
veio de Carlos Barbosa
(RS). Também goleiro,
Gaúcho [Alex Júnior Mio
la], de 24 anos, chega do
Atlântico (RS).

Na linha, o ala Caio
[Caio Cesar Garcia Rego],
24 anos, estava no Mare
char Rondam (PR), assim
como o pivô Diego [Diego

.. Rodrigo Fonseca deMene-

Juventus·

Entra e sai

zes], de 28 anos.

O fixo Vitor Hugo [Vi
tor Hugo da Silva], 25
anos, vem da Assoeva
(RS), enquanto o também
fixo Rafinha [Rafael Po
ffo], de 31 anos, retorna à
Jaraguá do Sul após o vice
campeonato da Liga Futsal
com o Concórdia.

Eles chegam para com

por elenco com outros nove

jogadores que renovaram

seus contratos e seguem
defendendo a camisa preta
e amarela em 2014. São os

casos os alas Assis, Daniel;
Dian, Oitomeia, Pepita e

Nenê, do fixo Henrique,
além dos pivôs Keko eRaul.

Os fixos Lê e Duda,
além do goleiro Djony já
acertaram suas saídas e

irão defender a Joinville
a partir de janeiro. O pivô
Léo segue em negociação

FutebolAmador

Calendário
e-

O Juventus anunciou Na manhã de sábado
ontem urna contratação (14) foi realizada na sede
e uma dispensa no time, da Liga Jaraguaense de Fu�
visando a disputa do Cam- tebol (LJaF) urna reunião
peonato Catarinense. O que definiu o calendário' de
volante Cícero não acertou eventos da entidade para
sua renovação e se despe- 2014. O primeiro com

diu do clube. Já o novo jo-
-

promisso da programação
gador é o atacante Marcelo acontece no dia 23 de janei
Moscatelli, de 31 anos, que ro, quando será realizado o

estava no Tripoli, do Líba- conselho técnico da Copa
no, e tem passagens por Norte, com início em feve
grandes clubes como Fla-

.

reiro. A tradicional Primei
mengo, Paraná e Criciúma. rona inicia em 2 de agosto.

com a diretoria e deve de
cidir sua situação ainda
nesta semana. Enquan
to isso, o fixo PC e o pivô
Hugo não irão renovar

seus vínculos e fizeram sua

última partida pelo clube
na segunda-feira.

Mas as novidades da
ADJ não param por aí.
Fora da quadra os jara
guaenses também têm um

novo contratado. Trata-se
de Kleber Rangel, atual
coordenador esportivo do
Sesc, que reassume o cargo
de supervisor na comissão
técnica de Sergio Lacerda.

"Ainda nesta semana
vamos nos reunir com a

comissão técnica para co

meçar o planejamento de

2014, inclusive· progra
mando a pré-temporada,
mas a expectativa é muito
boa", afirmou Rangel.

FutsaJ

Em terceiro
O futsal SUb-15 de Ja

raguá do SQl disputou, no
fim de 'semana; o -returno

do quadrangular final do

Campeonato Catarinense
da categoria. Com urn em

pate em 3 a 3 contra a Join
ville, uma derrota para Luis
Alves por 2 a 1 e uma vitória
sobre Caçador por 4 a 2, a

equipe Casa Caipira/Leier/
PME ficou com a medalha
de bronze no Estadual, que
começou com 31 times.

Corinthians

.

Timão se reforça fora de campo
. o Corinthians definiu nesta terça

feira, dia 17, o nome de seu novo diretor
de marketing. Trata-se do executivo Izael
Sinem Junior. O cargo estava vago des
de a saída do publicitário Ivan Marques,
Cruzeiro

Raposa tem o elenco mais valioso

em agosto deste ano. Foi ele, inclusive,
quem indicou o novo nome, com o apoio
do vice-presidente do clube, Luis Paulo
Rosenberg. O novo diretor deve ser apre
sentado nos próximos dias.

Campeão Brasileiro em 2013, o Cru
zeiro tem o elenco mais valioso do País.

Segundo levantamento da empresa Pluri

Consultoria, o atual grupo da equipe ce

leste vale R$ 211,5 milhões. Em seguida,

aparece o Corinthians, que vale R$ 7,9
milhões a menos. Completam os cinco·

primeiros da .lista, Internacional (R$
185,1 milhões), São Paulo (R$ 184,1 mi
lhões) eAtlético-MG CR$ 180,2milhões). ,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DEFINiÇÕES Pivô Léo (de preto) ainda negocia com a diretoria da ADJ, enquanto o.
fixo Henrique.(de vermelho) renovou seu contrato para.a próxima temporada
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Galos, biquínis e rock and roll •••
• Dia do Museólogo (Brasil)
• DiaMundial de Conscientização do
Autismo

• Dia Internacionai
dos Migrantes (Unesco)

• Neste dia, em 1946, nascia Steven
Spielberg, diretor de cinema e

empresário norte-americano. Jurassic
Parck, Indiana Jones. E.T. e a lista de
Schlinder estão entre seus filmesmais
conhecidos.

• Nestamesma data,morreu o

italiano Antonio Stradivari, ou
Stradivarius, como era conhecido. Que
deu nome aos mais famosos violinos
fabricados à época. Ele viveu entre os

anos de 1644 e 1737 .

E 18 de maio de 1961, o Decreto
0.620, baixado pelo presidente

Jânio da Silva Quadros, proibia as

brigas de galos em todo o território
nacional. Não só pelos maus tratos
às aves, dizia o documento, mas tam
bém porque as rinhas se transforma
vam em locais de jogos proibidos.
Jânio (ao centro, na foto) também
proibiu o uso de biquínis em concur

so de beleza, nas praias, lança-perfu
mes, corridas de cavalo em dias úteis
(no Rio de Janeiro tem todo dia) e

espetáculos de hipinotismo em locais
públicos. Antes, em 1957, quando go
vernador de São Paulo, ele proibiu a

execução de músicas de rock and roll
em qualquer baile realizado naquele
Estado. Jânio renunciou em 25 de

agosto de 1961, alegando ter sido "es
magado por forças ocultas", mas sem -

. nunca ter explicado os reais motivos.
A campanha para presidente teve

como símbolo uma vassoura que,
disse, usaria para varrer a corrupção
do país. Em 1985, numa disputa di-

reta com Fernando Henrique Cardo
so, elegeu-se prefeito de São Paulo.
Antes da posse, mandou desinfetar
a cadeira onde FHC já havia senta
do para posar como prefeito eleito. É
atribuída a ele a frase "bebo porque é

líquido, fosse sólido, comê-lo-ia", em
resposta ao jornal "Folha de São Pau
lo" sobre o hábito de beber uísque .

Em tempo: esta semana o prefeito
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, li
berou o topless nas praias da capital
fluminense.

DE DEZEMBRO

•••

.. ,

o condenado àmorte esperava a hora da
execução, quando chegou o padre.

- Meufilho, eu vim trazera palavra de
Deuspara você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a
pouco voufalar comEle, pessoalmente.
Algum recado?

• • .. OCP HISTÓRIAS"··

Prestando contas
Na edição de 31 de agosto de 1970, O Correio do Povo

publicava notícia sobre a posse do prefeito Hans Gerhard
Mayer e do vice,. Eugênio Victor Schmõckel. Deixava o

cargo o prefeito Victor Bauer depois de um mandato de
três anos. Em documento datilografado de 150 páginas,
Bauer fez a prestação de contas destacando as principais
obras de seu governo: o primeiro trecho pavimentado
com paralelepípedos da,Rua Domingos daNova, a ponte
pênsil sobre o Rio Jaraguá (Jaraguá Esquerdo), a cons

trução do mercado municipal e a ampliação da Escola
Albano Kanzler, do bairro Nova Brasília.

"Em 10 de dezembro de 1975, o então

prefeito de Guaramirim, Silvestre Man

nes, promulgou a Lei n? 479 que reajus
tava em 40% a partir de janeiro do ano

seguinte os salários do pessoal lotado no
Departamento Municipal de Estradas
de Rodagem. Aplicado direta e integral
mente sobre os salários vigentes à época.

o grande desafio continua
sendo governar o governo.

Raimundo Colombo (PSD),
governador, parodiando
o ex-governadorWilson
Pedro Kleinübing (PFL).

Salários 2
Em 18 de janeiro de 1958, ano em

que o Brasil venceu a Copa do Mundo
na Suécia, o governador Jorge Lacerda,
que tem nome de rua em Jaraguá do
Sul, sancionou a Lei 1.820 estabelecen
do uma escala-padrão de vencimentos
para o quadro de servidores do Tribu
nal de Contas do Estado. Os salários
variavam de Cr$ 17 mil (diretor-secre
tário) e Cr$ 2,9 mil (contínuo).
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Um prêmio emuitas estrelinhas
NOTA 10 Além de

ter ficado entre os

40 selecionados,
jaraguaense foi
nomeada Embaixadora

da Educação do Brasil

Gabriela Bubniak

A pedagoga jaraguaense Már
..l"lcia Plebani Rosa, de 42 anos,
foi reconhecida pelo seu traba
lho como educadora ao ser uma

das selecionadas no 70 Prêmio
Professores do Brasil. Ela, que
leciona na Escola Municipal Al
berto Bauer, foi destaque em sua

categoria, a partir de um proje- .

to desenvolvido com alunos do

primeiro ano, além de ter sido

nomeada- Embaixadora da Edu

cação. A premiação aconteceu

entre os dias 11 e 14 de dezembro,
em Brasília.

Em uma iniciativa do Mi

nistério da Educação, o prêmio
tem o objetivo de reconhecer o
trabalho dos educadores da rede
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sidade das crianças e fornos jun
tos atrás das respostas", explica.
Através de reportagens, histó

rias, ilustrações e pesquisas no

laboratório de informática, os

alunos foram tendo contato com

o conteúdo..
O projeto foi enviado a Brasí

lia e ficou entre os 40 seleciona

dos de todo o país. A professora
foi acompanhada da diretora,
Marilice Fernandes Heidemann,
para premiação: "A professora
Márcia tem um diferencial, o en
volvimento. Ela faz parceria com
todos para a realização. dos seus

projetos", diz Marilice.

"
Eu gostaria que a cidade se

sentisse prestigiada, porque
é um prêmio dedicado a

todos os jaraguaenses.
Márcia Plebani Rosa,
Embaixadora da

Educação do Brasil

DEDICAÇÃO Professora Marcia (à esquerda) é diretora Marilice comemoram reconhecimento

pública. O concurso seleciona
e premia as melhores experi
ências pedagógicas desenvol
vidas ou em desenvolvimento,
em todas as etapas da educa-

ção básica. É dividido em oito

categorias:' Educação Infantil,
Séries Iniciais, Séries Finais,
EnsinoMédio, Inclusão Digital, .

Alfabetização, Escola Integrada

e Ciências Para Séries Iniciais,
na qual a professora Márcia foi

�

destaque com o seu Projeto de

Aprendizagem dos Animais.

"Conseguimos instigar a curio-
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