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Opinião
Liberdade
e obrigações
Quem acha que é livre,

.

que pode fazer o que bem
entender fora do trabalho,
está absolutamente errado.
LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Futsal

CSMfazjogo
decisivo hoje
Equipe de Jaraguá do
Sul enfrenta o Tubarão
na Arena para conseguir
vaga na final do turno no

Catarinense. PÁGINA 22

Cultura

Semana de
livros e teatro
Programação da Fundàção
Cultural para o público
infantil se estende até
sexta-feira na l\A1V'
BibliotecaPública.],vJJA

Escritório da Fatma deve
o· ··ser instalado em dezembro

.--

ESPERA São 18 anos de muitas promessas. A unidade .da Fundação Estadual do Meio Ambiente
'em Jaraguá do Sul ainda depende da cedência de servidores para começar aatuar na região.

PÁGINA 8
-

Para terminar
..__:;:--' J J :r

EDUARDO MONTEClNO

Nova unidade do Hospital Jaraguá precisa ainda de R$ 5 milhões para a conclusão. Campanha incentiva doações. PÁGIN� 19
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Norte
profissional

Mais cenas na TV de funcionários públicos dentro
de assembleias legislativas, amarrados, protestan

do, exigindo condições e planos de carreira, melhores
salários, apanhando da polícia e sendo humilhados por
políticos ladrões.

Se os próprios grevistas fossemmais articulados, não
dependeriam da vontade política. Teriam os próprios
representantes, conhecedores da causa a lhes auxiliar.

Aliás, se fossem mais espertos, não dependeriam de car

gos públicos e suas ilusórias seguranças, só entrariam

quando o setor estatal oferecesse mais condições. É a lei
da oferta e da procura: se ninguém entrar em cargos pú
blicos sem planos e méritos bem delimitados, o governo
estruturaria primeiro sua máquina para depois oferecer
boas vagas e conquistar melhores profissionais.

Tanto chororô depois de assumir a vaga! Mas a pes
'soa que entra no cargo público sabe (ou deveria saber)
qual estrutura encontrará. Como e por que adentrar
neste setor sem um plano de carreira que valorize o pro
fissional eficaz? Cada pessoa descontente no trabalho,
com função ou salário, que procure uma área decente

para seus padrões, algo que lhe dê satisfação pessoal e
financeira.

As pessoas, em geral, olham apenas o salário ou a

estabilidade ("não posso ser demitido"), não olham sua

vocação, não planejam futuro, esquecem que a merito

cracia passa longe na área pública, quase sem chances de
ascensão profissional. Por isso tantos s&rvidores afasta
dos por problemas emocionais e stress. Faltam desafios,
falta "norte" profissional a conquistar. Aí, claro, surgem
as condutas neuróticas, pessoas se estressando por pi
cuinhas, o que acaba transformando muitos setores das
áreas públicas em filiais do inferno.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para8 redacao@ocorreiodopovo.com.br

.
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Conhecimento
Palestra sobre
empreendedorismo

o Núcleo de Mulheres Empreendedoras Acijs e da

Apevi promove no' dia 23 de outubro a palestra "Empre
ender é acreditar", com a empresária e vice-presidente da

Associação Empresarial de Joinville, Heleny Meister. O
evento acontecerá no Centro Empresarial, às 19h30. Nu
oleados pagam R$ 10, associados R$ 20,00 e os demais
interessados R$ 25. O evento contribuirá com o projetoOu
tubro Rosa. A metade do lucro arrecadado será enviada à
Rede Feminina de Combate ao Câncer de .Iaràguá do Sul.

, Confirmações de inscrições e mais informações pelo telefo
ne 3275-7016e pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

COMENTÁRIO

Deslumbramentos
Dois idiotas, uma atrizinha e

um "craque" de futebol, va
mos supor e por exemplo ... Não
sei quem é o mais deslumbrado;
sei que o excesso de exposição
pessoal não ajuda profissional
mente a ninguém e muito me

nos à mulher. E isso que digo
não configura preconceito ou

machismo; é verdade social, elas
perdem mais quando se deixam
levar e expor por um tipo que não

está nem aí... Sempre a: mulher

perde mais. Mas o que dizer se a

empresa que emprega a mulher
lhe passa um sabão, um pito, e a

manda ficar mais prudente e re

servada, certo ou errado?
A primeira coisa que os le

vianos dizem é que - na minha
vida mando eu! Tudo bem, à

vontade, mas em público a pes-

Uma atriz, uma mulher de
uma posição social um pouquinho
mais visível, não pode andar por
aí aos agarramentos com um tipo
que nem assinar o nome sabe, e

mesmo que soubesse o lugar dos
agarramentos é no motel ou atrás
da moita, não diante dos olhos do

povo. Em público e despudor e

vontade de aparecer. A empresa
tem razão sim de mandar dizer "te

cuida, cai fora das fotos de biqui
nhos e beijinhos de retardados da

compostura, respeita a empresa,
afinal, tu andas na rua carregando
o nosso nome". Certo? Certíssi
mo. - Se queres te exibir emostrar

talento, interpreta bem os teus

papéis nas novelas, estuda muito
e aprende bons modos. Terás al

guma chance, já com "amassos"

podes ser confundida com uma...

LUIZ CARLOS PRATES
soa carrega o nome da empresa,

que a emprega, que lhe empres
ta o sobrenome e por isso vê-se

prejudicada diante de certos

comportamentos de seus fun
cionários. Sem dúvida nem dis
cussão. Quem achar que é livre,
que pode fazer o que bem enten

der fora do trabalho, está abso
lutamente errado. O pessoal das
chefias dissimula, mas não raro

a demissão vai ser justificada,
sigilosamente, por questões que
os de mau comportamento nem

de longe vão desconfiar, nem

podem, são uns parvos.

• Suzane
A Suzane - jornalista - deve ver a novela ... Ela me

pergunta por que figuras como a periguete Valdire
ne - papel interpretado por TatáWerneck - faz tanto
sucesso na novela Amor à Vida? Ah, Suzane porque,
penso eu, a maioria que anda por. aí é mesmo de pe
riguete com o periscópio girando por aí, buscando
avidamente um paspalho com dinheiro para dar nele
o golpe do baú, tipos Valdirene. Bah, se tu soubesses
o que sei de casos desse tipo em Florianópolis te iria
cair o queixo. É isso, apreciamos nas novelas os tipos
parecidos conosco ...

sada. Dois dias antes, ele tinha dito aos amigos que para
ele já tinha dado, que não havia muito mais a fazer na

vida. Dois dias depois estavamorto. E aí, acaso ou força
da palavra? Há quem desdenhe dessa força e verdade.
Nuncabrinquemos com palavras. - Ah, Prates,mas tudo
o que eu digo de ruim é só da boca para fora... Acontece,
irmão, que o inconsciente não sabe disso, toma tudo ao

pé da letra... Quem vigia os lábios preserva o coração da

angústia, dizia Salomão, o rei, filho de Davi.

• Falta dizer
Elas se cuidam, eles são cuidados. Eles, os pas

palhos. Estamos no Outubro Rosa, as mulheres vão

ao médico, saúde das mamas. E eles fazem o mesmo

com o exame de próstata? Fazem nada. Os paspalhos
só vão ao médico quando a mãe ou a mulher os le
vam. Veja aí na sua casa e me diga se estou errado ...

• Palavras
Estava no obituário do jornal a história de vida de um

médico paulista.Morreu cedo, aos 79 anos, semana pas-

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04803
12 31.458 1.000,000,00
22 11.270 22,000,00
32 48.402 '17,100,00
42 17.507 16.200,00
52 48.663 15.890,00

.QUINA
�

,.'

SORTEIO Nº 3309
02 . 18 . 22 . 27 • 68

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1389
02 • 14 • 17 • 23 . 32
36 . 46 • 49 . 52 . 60
64 . 71 . 72 . 73 • 76
82·85·86·91 ·94

MEGASENA
SORTEIO Nº 1536
13 . 18 . 29 • 32 . 50 . 58

DUPLA SENA
SORTEIO N' 1217
Primeiro Sorteio

•

21 . 29 • 38 - 40 . 41 . 42
Segundo Sorteio
04 . 09 . 13 . 19 • 25 . 43

D,EFENSORES DO PLANETA
As crianças do Pré 1, do Centro de Educação Infantil Almida Oalcanale Bertoli,
mostraram que estão bem conscientes sobre a importância de preservar o meio
ambiente. NílS ações desenvolvidas com os professores, elas realizaram trabalhos

que envolveram lições de reciclagem de lixo, conhecimento sobre o planeta e a

importância de plantar e preservar as árvores para o bem de todos. Bela iniciativa. '

,f ti
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

Bom sensopartidário
A falta de representatividade regional,
rlprincipalmente na Câmara dos De

putados, faz com que os prefeitos preci
sem recorrer a deputados de outras regi
ões para conseguir ajuda financeira para
projetos importantes.

Vez por outra surge alguma ajuda vin
da de um parlamentar que fez votos no

Vale do Itapocu e resolve dar uma contra
partida à região com alguns recursos.Mas
nada muito significativo. Sem um nome

ligado à comunidade local, a região de Ja
raguá do Sul perdemuito.

A expectativa é que daqui um ano,

quando serão realizadas nas novas elei
ções, o Vale possa eleger um deputado
federal e dois estaduais. Porém, a possi
bilidade disso acontecer depende muito
dos partidos.

Se houver muitos candidatos, como
jámostra essa pré-disposição apresenta
da pelas siglas, a tendência é de uma pul
verização dos votos e um esvaziamento

da possibilidade de um deles ter a quan
tidade mínima necessária para ocupar
umdos cargos.

"
Partidos deverão abrir mão de escolhas
aventureiras e se unir aos projetos sólidos.

Não' é de agora que algumas entidades
organizadas pedem o uso do bom senso

dos meios políticos para que se evite uma
corrida com muitos representantes da re

gião e que poderá prejudicar obom desem
penho de concorrentes que teriammaiores
condições de assumir esses cargos.

Para atender a esse anseio, alguns dos
partidos deverão.abrir mão de escolhas
aventureiras e se unir aos projetos sólidos,
que possam garantir uma representativi
dade de peso para a região na Câmara dos
Deputados e naAssembleia Legislativa.

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

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Eodereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- Se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J' O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Nosso alvo
éa sua,alegria.
Tiro, músioa;gastronomia emuita dioersão.

Iara a Sul

IOa20
de outubro
Corifim:apf'(J�,.af7lCf.Çã(J etlr1tpleta 1to $t'te;

....se atzenfest.co .fIr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4e5
www.ocponline.com.br

Patricia Moraes

pp da região arnuna os talheres
Em almoço que reuniu lideranças do

PP de todo o Vale do Itapocu, ontem,
o presidente da sigla em Santa Catarina e

deputado federal, João Pizzolatti, lançou
o nome do ex-prefeito de Schroeder, Feli
pe Voigt, como pré-candidato a deputado
estadual. "A região quer e precisa. O PP de
maneira nenhuma pode ficar de fora", disse
o líder da sigla e anfitrião do encontro.

Questionado sobre acordo selado nas

eleições municipais do ano passado, para
apoio ao nome de Carlos Chiodini (PMDB)
à Assembleia, Pizzolatti diz que justamente
para respeitar a aliança em Jaraguá do Sul,
o município só deve ter concorrente à Câ
mara Federal. A estratégia é fortalecer ou
tras lideranças pepistas e também ajudar a
puxar votos. "O acordo é não lançar candi
dato a deputado estadual pelo partido em

Jaraguá do Sul, entendemos e estamos res

peitando". Prefeito de Schroeder por duas
vezes, sendo reeleito com 84% dos votos
em 2008, Felipe Voigt, disse que está pron
to para o desafio. À coluna, ele defendeu
a necessidade da região ter maior repre
sentatividade e disse que a briga deve ser

para evi_tar o voto nos paraquedistas, que
só aparecem em época de campanha por
aqui. "Eu não vou ter como escapar. Tenho
que aceitar o desafio. Acredito que devemos
trabalhar neste momento para conscienti
zar o eleitor para importância de votar em
candidatos do Vale", pediu. Presente no al
moço, o presidente do PP de Jaraguá, Ade
mir Izidoro, desejou boa sorte a Voigt, mas
ressaltou que a sigla vai manter a palavra
com Chiodini, apoiando o peemedebista
em 2014.

EM FOCO
o PAC da pavimentação deve
ter as cidades beneficiadas
anunciadas nesta semana,

A informação é do deputado
. federal, João Pizzolatti.

.. '.

Presidente da Ujam, Laércio
Machado, procurou a coluna

para dizer que a entidade vai se
manifestar contra a criação de um

novo cargo na Câmara, "Com os

R$ 6 mil que vão pagar por mês,
dá para fazer outras coisas, como

investir na Saúde, que é o

que a população espera",
alega o líder comunitário.

Compromisso selado
Presidente do PP em Santa Catarina, João Pizzolatti, confir

mou apoio, ontem, à candidatura do ex-prefeito de Schroeder,
Felipe Voigt, à Assembleia Legislativa, nas eleições de 2014.

Reajuste
Como a coluna antecipou, aCo

missão de Legislação da Câmara
só vai avaliar o projeto que reajus
ta o salário dos médicos (em 15%
mais 15%) na próxima semana. A

informação divulgada ontem é de
que o texto teve que ser retirado da

pauta pelo Executivo na última se

mana por falta de informação de
talhada das categorias abrangidas.
Como não foi devolvido a tempo
do setor jurídico assinar parecer,
João Fiamoncini (PT) garante a

votação para o dia 14.

.Sem data
A visita do governador _

Raimundo Colombo à re-
.

gional de Jaraguá do Sul
ainda não foi agendada.
Durante a estadia por aqui,
o governador deve fazer
um balanço das obras rea

lizadas pelo Estado, como
tem feito em todas as sedes
das SDR's. Mas a expectati
va de que ele faça anúncio
de novos investimentos
também é grande.

reissranssen
ARQUITETOS

Projetofl p�ra vclCê e §ua empfel>� .

(47) 3371.0813
www•••I.janB.n.com.b.

Hospitais
Projeto do Executivo, que

destina R$ 330 mil para o

Hospital Jaraguá e a mesma

quantia para o São José, foi
aprovado na tarde de ontem na

Comissão de Legislação. O tex

to deve ir hoje ao plenário. O
recurso deve ser investido em

procedimentos de média e alta

complexidade.
.

PSDBpede-
.""

reUDIaO

Em reunião, a executiva
do PSDB em Guaramirim
decidiu que vai deliberar
sobre a permanência ou

não dos tucanos no Exe
cutivo somente' após uma

conversa formal com o pre
feito Lauro Frõhlich (PSD).
O encontro deve acontecer
nesta semana. Segundo o

vice-prefeito Paulo Veloso,
a insatisfação quanto aos

rumos do governo é gran
de, principalmente pelo
não cumprimento das pro
messas de campanha.

TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2013

Saúde é uma
das dificuldades

Paulo Veloso cita a ques
tão da saúde como exemplo.
"Antes de assumir, a gente
sabia que a situação econômi
ca era delicada. E é em épo
cas de aperto que é preciso
saber priorizar, infelizmente,
isso não está acontecendo",
desabafa. Veloso lembra que
a aliança prometeu o funcio
namento dos postos de saúde
até as 21h, mas argumenta
que a realidade atual é bem
diferente. "Falta até remédio
e estamos perdendo médi
cos'" Por enquanto, Frõhlich
tem preferido não falar publi
camente sobre o racha.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLdos
bombeiros
naAL

TERÇA-FEIRA,8 DE OUTUBRO DE 2013

< Contagem regressiva
EmanuelaWolff, vice-prefeito Jaime Ne

gherbon, e o diretor de Vigilância, Jackson
Jacobi, passaram boa parte do dia, ontem,
divulgando a 25a edição da Schiitzenfest. Fi
zeram propaganda atémesmo para o prefeito
de Joinville, Udo Dõhler. A festa do tiro será
aberta nesta quinta-feira.

Com apoio do deputado
Carlos Chiodini, a Assembleia
Legislativa deve votar nesta
semana o Projeto de Lei (PL)
65/13, de autoria do Poder Exe
cutivo, que dá poder de polícia
aos bombeiros militares. O texto

dispõe sobre normas de preven
ção e segurança contra incêndio.
Em resumo, dá aos bombeiros
o poder de interditar estabele
cimentos em desconformidade
com as normas em vigor.

No ar comMarina
O programa de dez minutos do PSB que

vai ao ar nesta quinta-feira, no horário da

propaganda - partidária, será refeito para
mostrar a aliança comMarina Silva. A propa
ganda vai reafirmar a legitimidade da Rede e

exibir cenas do anúncio da aliança.

Democracia digital.
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), lançou um

palavrão no evento do Google, no Arizona: "polisdigitocracia".
Trata-se, na verdade, de um novo conceito de gestão participati
va, onde a população opina sobre as prioridades através das redes
sociais. A Prefeitura do Rio vai colocar em prática este modelo de
democracia direta ouvindo os moradores da Barreira do Vasco, em
São Cristóvão, sobre melhorias desejadas para a área.

l ......

1 Advoc "ci.! e

I
(vn-Il]lorid Lrnpresarial

THIEME&
MARKIEWICZ

IMÓVEIS -r-

ETAI
www.imoveisplaneta.com.br

- - --- � - ----

(47)3275-0100

Troca-troca no
Congresso

Balanço realizado com o fim do

prazo para troca de partidos mostra

que mais de 10% dos 513 deputados
federais mudaram de sigla com vis
tas às eleições de 2014. Impulsiona
dos pela criação de dois partidos no

país, o Solidariedade e o Pros (Partido
Republicano da Ordem Social), pelo
menos 57 deputados mudaram de
casa, muitos deles movidos por pro
messas de verbas, controle partidário
nos Estados e mais espaço na propa
ganda eleitoral na TV. Montado pelo
deputado Paulo Pereira da Silva (SP),
presidente da Força Sindical, o Soli
dariedade reuniu uma bancada de 21

deputados, a nona maior da Casa.

"

E O fim da polarização?
A filiação de Marina Silva no PSB de Eduardo Campos foi a

grande jogada política do ano. Os dois passaram o fim de sema
na comemorando a repercussão. Mas a dor de cabeça tem data.
Em junho do próximo ano, tem tudo para acontecer um duelo
entre os dois para definir quem sairá candidato. Por outro lado,
a permanência de Marina na disputa cria um grupo em tese ca

paz de quebrar a polarização PT-PSDB e assegura um debate
mais profundo e consistente sobre os rumos do Brasil.

Jáéloucura
Alvo de um pedido de cassação por parte da OAB, Jair

Bolsonaro (PP-RJ) aumentou sua lista de absurdos na Câma
ra dos Deputados. No auge da falta de bom senso e respeito, o
radical distribuiu aos colegas garrafinhas de cachaça com o ró
tulo "Aguardente de cana delicada: Cura Gay". Agraciou com o

brinde até o juristaNelson Jobim, com quem deparou na Câma
ra. Numa piada sem graça, Bolsonaro mencionou a origem gaú
cha de Jobim. Escapou por pouco de levar uma trombada.NamiraNem a

•

maqmagem
A Medida Provisória do pro

grama Mais Médicos (621/13) é
o destaque da pauta da Câmara
dos Deputados nesta semana. Em
sessões extraordinárias, os depu
tados também podem analisar
o projeto de lei da minirreforma
eleitoral e o novo Código de Pro
cesso Civil. E, com o fim do pra
zo, nema minirreforma eleitoral,
chamada demaquiagem, deve va
ler para 2014, mesmo se for apro
vada nos próximos dias.

O promotor de Habita
ção e Urbanismo, Maurício
Lopes, vai questionar a Pre
feitura de São Paulo sobre
o uso do IPTU como ins
trumento paramanter con

gelado o preço da tarifa de
ônibus em R$ 3 no ano que

.

vem. Na avaliação do MP, a
medida seria "demagoga" e
pouco "razoável", por não
atacar diretamente a fonte
do problema damobilidade
paulistana, os automóveis.

Alô mais caro do mundo
O custo da chamada de celular no Brasil é o mais caro do

mundo, segundo relatório divulgado ontem pela ONU. O minuto
da ligação entre uma mesma operadora fora do horário de pico
custa US$ 0,71 no país. Entre operadoras diferentes, a tarifa sobe
para US$ 0,74. No caso das chamadas feitas por números da
mesma operadora, a tarifamais baixa encontrada foi de US$ 0,01
o minuto, em Hong Kong e na Índia. Nos Estados Unidos, por
exemplo, o custo é de US$ 0,27. A tarifa no Brasil é mais que o

dobro de outros países da América Latina, como Argentina e Mé
xico, onde o minuto, em ambos, custa US$ 0,32. O levantamento
.considerou 161 países e, no Brasil, considerou as tarifas médias
praticadas em São Paulo.

LulaquerPP
Com a filiação de Marina no PSB,

o ex-presidente Lula já avisou que
manter a aliança do PT e PMDB com

o PP é uma prioridade. Com o PDT ele
próprio já iniciou a conversa.
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Trabalhos retornam só em 2014
CORUPÃ
Construção e

adequações da nova

prefeitura foram
interrompidas por
falta de verbas

Carolina Veiga

:'

anovo centro adminis
trativo de Corupá ain

da não tem data para ser

inaugurado. As obras fo
ram interrompidas há seis
meses e só serão retoma

das no segundo semestre

de 2014. A demora, segun
do o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), se deve
ao comprometimento do

orçamento do município
C0m o pagamento de dívi
das precatórias, que equi
valem a R$ 1,250 milhão.
A obra de readequação do

espaço onde funcionará o

centro administrativo foi

.

licitada em 2012, no valor
.

de R$ 1,5 milhão. Cerca de

70% dos trabalhos foram
realizados e R$ 1 milhão

repassado à empresa res

ponsável.
De acordo com Tama

nini, a receita arrecadada
, com o IPTU de 2013 será
destinada ao pagamento
dos débitos. "São dívidas
contraídas entre os anos de

2011, 2012 e 2013 e que, se

não forem pagas, deixam o

município sem a Certidão

Negativa de Débito neces

sária para a contratação de

serviços", explica. Segundo
o prefeito, os repassesmen- ,.

sais do Estado e do governo
federal estão 5% abaixo do

registrado no ano passado,
o que também contribui

para situação delicada. "O
ICMS repassa uma média
de R$ 750 mil mensais, en- Acabamentos
quanto o FPM varia de R$
500 mil para R$' 1 milhão,
de acordo com o mês", de
talha. Apenas a folha de

pagamento de Corupá já
compromete 53% da recei
tamunicipal.

EDUARDO MONTECINO

Obras na parte externa só devem ser retomadas no segundo semestre

O engenheiro res

ponsável pelas obras da

nova prefeitura, Valdir

Klemann, explicou que a

reforma da estrutura, a al
venaria e a pintura foram

coricluídas. Mas, as obras
externas foram paralisa
das. Falta ainda a conclu
são do pátio, do estaciona
mento, das guaritas e do
sistema de monitoramen
to. "Com os aparelhos de
ar condicionados instala-

dos, eu posso concluir a

parte elétrica e a forração.
Aí, ficarão faltando apenas
as divisórias para 'liberar
parte do espaço", garante.

Já segundo o gerente
de licitações e contratos de

Corupá, Josimar Caldeira,

Inttaestnltura

Contenção na Feliciano Bortoloni pronta· em 30 dias
EDUARDOMONTECINO

RECUPERAÇÃO As intervenções integram o projeto
da Defesa Civil de Jaraguá do Sul de R$ 5,3 mHhôE!s

Devem ser concluídas
em cerca de 30 dias as obras

�. de contenção de encostas re
alizadas nas ruas Feliciano

Bortolini, na Barra do Rio

Molha, eWaldemar Rau, no
Bairro Três Rios do Norte. A

primeira está orçada em R$
I 424 mil e a segunda em R$

235 mil. As intervenções in
tegram o projeto da Defesa
Civil de Jaraguá do Sul de

R$ 5,3 milhões, contempla
do com recursos do Progra
ma de Aceleração do Cres

cimento (PAC2) em 2012.

(veja o cronograma de obras
no quadro ao lado).

Segundo o gerente de

projetos daSecretaria deUr
banismo, IvanWolter, o pro
grama de contenção iniciou
em 2012 pelas ruas Cecília
Planincheck e 735, ambas
no Rau. Contudo, as obras

precisaram ser paralisadas.
"Na Cecília Planincheckpre
cisamos parar porque um

morador recusou a entrada

dasmáquinas e,NA��mPda,

precisaremos desapropriar
uma área. Os impasses se

rão resolvidos pelas vias ju
diciais", afirmou. Ainda, de
acordo comWolter, as obras
não iniciaram antes devido a

problemas burocráticos no

convênio entre o Governo

Federal, a Caixa Econômica
e a Prefeitura.

De acordo com crono

grama repassado, as pró
ximas ruas contempladas
serão Verônica Demarchi e
Adolfo Birr. Em ambas, as
obras devem iniciar ainda

nestemês e deverão garantir
a segurança da comunidade,
diminuindo e até evitando

o desmoronamento de en

costas. Segundo Wolter o

cronograma é variável. "As

condições climáticas inter
ferem diretamente na rea

lização das obras. Por isso,
o cronograma pode variar",
concluiu. Os pontos escolhi
dos forammapeados após as
ocorrências durante as en

chentes de 2008.

CALENDÁRIO DAS OBRAS

• Rua Feliciano Bortolini
. Barra do Rio Molha·
Previsão
término em 30 dias· R$
424.636,54

• Rua Waldemar Rau . Três
Rios do Norte· Previsão
de término em 30 dias·

R$ 235.238,69

• Rua Verônica Demarchi
Rosa· Previsão de iniciar

esse mês 2013 . Previsão

de término em 30 dias· R$
66.710,30

• Rua Adolfo Birr . Jaraguá
99 . Outubro/Novembro
2013 . R$ 88.310,00

• Rua das Acáclas- Ilha
da Figueira· Novembro/
Dezembro 2013 . R$
321.628,29

• Rua Rudolfo Sanson - Ilha
da Figueira· Novembro/
Dezembro 2013· R$
268.121,24

• Rua Rodolfo Grossklas -

na próxima semana devem
ser iniciadas as instalações
de 39 aparelhos de condi
cionadores' de ar. ''Vamos
instalar os equipamentos já

. licitados e as divisórias para
transferir as Secretarias de

Agricultura e Planejamento
ainda este ano", concluiu. O
sistema de ar condicionado
custará R$ 180 mil.

Outros R$ 500 mil
serão necessários para a

reforma do casarão histó

rico, onde deverá ser ins

talado o gabinete do chefe
do Executivo. O valor será

captado junto ao Minis

tério do Turismo. A área

onde funcionará o novo

centro administrativo foi

adquirida em 2009 e as

primeiras obras iniciaram

em 2010. Desde então, já
funcionam-no 'local a Se
cretaria de Obras e o Al
moxarifado.Apropriedade
custou R$ 616mil e possui
62 mil metros quadrados.
O novo prédio fica na Rua

Francisco Mees.

Ilha da Figueira·
Dezembro/Janeiro
2013/2014· R$
225.242,53

• Rua João Baptista Rudolf
• centre- Janeiro/Fevereiro
2014· R$197.546,15

• Rua Luiz Bortolini . Jaraguá
Esquerdo- Janeiro/Fevereiro
2014· R$ 180.187,40

• Rua Luiz Chiodini
· Jaraguá Esquerdo·
Fevereiro/Março 2014 .

R$ 174.048,08

• Rua Leopoldo Diel
· Jaraguá Esquerdo·
Março/Abril 2014 . R$
119.503,18

• Rua 448 - Vila Lalau
· Abril/Maio 2014 . R$
206.948,98

• Rua Cecília Planincheck

Marquardt . Rau . Obras
vão durar entre Março/
Abril/Maio 2014 . R$
152.691,68
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Posse e nnssao
A nova diretoria da Federação das As-

1"\.sociações Empresariais de Santa Ca
tarina (Facisc) foi empossada ontem, du
rante congresso que a entidade realiza no
Costão do Santinho, em Florianópolis.

Ernesto Reck (direita na foto) assume
no lugar de Alaor Tissot (esquerda). Ele
terá ao seu lado, na diretoria, a empresá
riajaraguaense Christiane Hufenüssler.

Na solenidade, a Facisc formalizou
acordo de cooperação com a cidade de Al

berta, no Canadá, com a presença de empre
sários daquele país que estarão em missão

pelo Estado. Hoje, o grupo estará em Jara
guá do Sul para conhecer a Weg e estreitar

relações entre empreendedores dos dois pa
íses, com interesses no desenvolvimento de
corredores logísticos de suprimentos.

Pagamento a vista têm preferência
Pesquisa MapajFCDL

SC aponta que o pagamen
to à vista é a forma prefe
rida de 71,9% dos entrevis
tados que farão compras

para o Dia das Crianças.

Entre estes, 62,1% preten
dem pagar em dinheiro,
19,5%, em cartão de débi

to, e 13,7%, em cartão de
crédito em uma parcela.
O pagamento a prazo deve

ser o escolhido de 25,4%.
Em relação à mesma data
no ano passado, a FCDL
acredita que o Dia das

Crianças vai registrar cres
cimento de 2% nas vendas.

Estatuto para amicroempresa
. o Prefeito de Joinville, Udo
Dõhler, anunciou no Encontro
Estadual da Micro e Pequena
Empresa (Enconampe), realiza
do no fim de semana, que enca

minha esta semana para aCâma-

ra de Vereadores o projeto da Lei
da MPE no município. Expecta
tiva de empreendedores quanto
à mesma lei no âmbito estadual
ainda deve demorar, assim como

em Jaraguá do Sul, onde o assun-

to permanece em espera. Ainda
no Enconampe, o ex-presidente
da Apevi e da Fampesc, Marcia
Manoel-da Silveira foi conduzido
à presidência do Conselho Deli
berativo da entidade estadual.

CiILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

Nova empresa
do setor plástico

As empresas do grupo Santa Clara, de

Jaraguá do Sul, passam a atuar como Han
nover Plásticos SA. Segundo a empresa, a

nova denomiriação passa a administrar as três
unidades de negócios - Acrílicos Santa Clara
(transformação de peças acrílicas e de policar
bonato), Stilo Clean (iluminação decorativa

para o varejo) e Bold (fabricação e distribuição
de chapas acrílicas, policarbonato e PETG).

Estimativa
melhor para pm
o mercado financeiro elevou a expectativa

de crescimento da economia para 2013. De
acordo com o boletim Focus do Banco Central,
investidores e analistas elevaram a estimativa

para o crescimento do Produto Interno Bruto

(PIB), a soma de todas as riquezas do país, de
2,40% para 2,4'1/0. Mesmo com essa projeção,
a produção industrial crescerá apenas 1,'1/0
ante a estimativa de 1,92% da perspectiva an

terior. Outro dado importante é a expectativa
para a redução do déficit da dívida líquida do
setor público. O mercado financeiro já admite
um déficit de 34,5% em proporção do PIB ante

os 34,'1/0 da estimativa anterior.

Rotas para
cruzeiros em estudo

O Brasil estuda a possibilidade de re

gulamentar as atividades em navios de
cruzeiros. Conforme o senador Paulo Paim
(PT-RS), a atividade cresceu 600% no País
nos últimos dez anos, mas não conta com

a regulamentação devida. Empresários do
setor em Santa Catarina acreditam que a

regulamentação deve impulsionar a vinda
de mais cruzeiros ao Estado.

iNDICE PERioDO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,06% 7.0UTUBRO.2013
CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA ·0,82% 7.0UTUBRO.2013
NASDAQ ·0,98% 7.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,62 ·0,27%
VALES 31,39 ·1,60%
BVMF3 12,65 +0,00%

POUPANÇA 0,5210 8.0UTUBRO.2013

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT +0,22% US$111,120
OURO +0,04% US$ 1323,500

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2079 2,2086 -0,11%
DÓLAR TUR. 2,1300 2,2700 0,0%
EURO 2,9928 2,9955 -0,17%
LIBRA 3,5469 3,5502 +0,17%

Porto de
São Francisco
o .acidente em São Fran

cisco do Sul e a eventual res

ponsabilidade quanto à fis

calização de cargas tóxicas
mereceu esclarecimentos do
Governo do Estado. A Secre
taria deAgricultura e da Pesca
e a Cidasc afirmaram em nota

que não respondem pelo con

trole de cargas de fertilizantes

que chegam pelo porto de São
Francisco do Sul. Conforme a

nota, a Cidasc é responsável
pela fiscalização de comer

cialização de agrotóxicos, se-
. mentes e mudas e somente

classifica os produtos vegetais
para garantir condições sani
tárias. A nota esclarece que o

terminal da Cidasc é destina
do para o embarque de grãos
(soja, milho e farelo de soja)
e o terminal de óleo vegetal já
está desativado há oito anos.

Aqui OS servidores públicos catarinetilSeS
têm créditomais fácil para

a vida não ficar diffcit

fi
SANTINVEST
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Fatma prevista para dezembro
PROMESSA Escritório da Fundação Estadual do Meio Ambiente

em Jaraguá ainda precisa de servidores para iniciar os trabalhos

Celso Machado

Há 18 anos, ainda quan
do o ex-deputado es

tadual jaraguaense Adernar
Duwe (PMDB) assumiu a Se
cretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
no governo de Paulo Afon
so Vieira (PMDB), Jaraguá
do Sul vive a expectativa de
ver instalado e funcionando
um escritório da Fundação
do Meio Ambiente (Fatma)
para atender a demanda de

processos de licenciamen
to ambiental da região. No

segundo mandato do ex

governador Luis Henrique
da Silveira (PMDB) houve
novo anúncio. Agora, 18 anos
depois, a promessa feita em

1995 deve se materializar em
dezembro deste ano. O co

municado foi feito na sema

na passada ao secretário do
Desenvolvimento Regional;
Lio Tironi, pelo presidente
da Fatma, Gean Loureiro

(PMDB). O escritório vai fun
cionar em uma das salas da
Secretaria Regional (SDR).

Antes, porém, serápreciso
montar uma equipe mínima

de servidores para viabilizar
o escritório. Segundo Tironi,
serão precisos dois engenhei
ros - um civil e outro ambien
tal - um geógrafo ou geólogo
e pelo menos três servidores
atendentes. Porém, o prefei
to Dieter Janssen (PP), ainda
não confirmou a cessão de
dois engenheiros civis (com
salários pagos pela Prefeitu

ra) para trabalhar no órgão
ambiental. "Sugeri que um

destes engenheiros fosse ce

dido pelaAssociação dosMu
nicípios", disse Tironi. Cerca
de 60 servidores municipais

EDUARDOMONTECINO

estão cedidos pelo município
aos órgãos públicos dos go
vernos federal e estadual.

Além da capacitação es-

pecífica dos profissionais que
serão contratados, também
será preciso equipar a sala _

com móveis e computadores,
por exemplo. Segundo Ti

roni, tudo já foi requisitado.
Hoje, os processos de licen

ciamento ambiental protoco
lados por Jaraguá do Sul, Co
rupá, Schroeder,Guaramirim
e Massaranduba dependem
do escritório regional da Fat-
ma de Joinville. Estima-se

que por lá tramitem cerca de
cinco mil processos por ano,
o .9ue faz com que a espera se VAZIA Sala na Secretaria de Desenvolvimento

arraste por até cinco anos. Regional está à espera dos serviços da Fatma

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JAlIAGUA DO SUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

BRANCO 320 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251 -400 Cedente: lTACA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 026125-002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 -

Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$571,80 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 500,00 - Juros: R$1,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di-

ligência: R$ 10,79
.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTlMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas daCGllse, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 261507/2013 Sacado: CAMJLA RODRIGUES BASTOS Endereço: RUA GERMANJO
MANKE, N. 593, - CORUPA-SC - CEP: 89278-000üdente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SULSA Sacador RCF INCORPORADORA lIDA Espécie: DMI- N° Titulo: 0000000285 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 531,32 - Data para pagamento: 11/10/2013-Valor total a pagar R$662,17 Descrição
dos valores: Valordo titulo: R$ 531,32 - Juros: R$ 2,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23.10
Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 261437/2013 Sacado: CAMPOS E CAMPOS EQUIP.DE SAN lIDAME Endereço: R JOAO
WlEST JUNIOR, 1753 - AGUAVERDE - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89254-500 Cedente: METALURGICA
HAME lIDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Titulo. 16920 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 907,30 -

Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$1.01O,46 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 907,30 - Juros: R$ 2,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Di

ligência: R$ 27,80

Apontamento: 261367/2013 Sacado: CEUA REGINA ICRJEGER Endereço: R ARNOLDO ARNBURG, 116
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89264-100 Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S
A Sacador: cruo CARTURANI EPP Espécie: DMI- N° Titulo: 186-3 - Motivo: (alta de pagamentoValor:
R$ 499,00 - Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$582,56 DEfScrição dos valores: Valor
do título: R$ 499,00 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

.

Apontamento: 261496/2013 Sacado:ClÁUDIAAlMEIDADALUZ Endereço: RUAJOAQUlMNABUCO 82
RAU - JAlIAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SLSERVICOS COBRANCAS lIDAME Sacador: - Espécie: CH
- N°TItulo: 8500231 - Motivo: falta de pagamentovalor: R$ 450,00 - Datapara pagamento: 11/10/2013-Va
Iar total a pagarR$552,28 Descrição dos valores: Valordo titulo: R$450,00 - Juros: R$ 23,10Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33
�����--����-----------_:._----�---------------------------------------------_:_-------------------------------------------

Apontamento: 261236/2013 Sacado: CONSTRUCOND ADMlNISTRACAO E CONSTR Endereço: R REI

NOLDORAU, 6O-JARAGUADOSUL-se-CEP:89251-160Cedente:HOTEISPAMPLDNAlIDAEPP Saca
dor: - Espécie:DMI- N°TItulo: 485 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,00 - Datapara pagamento:
11110/2013-Valor total a pagar R$23I,OI Descrição dos valores: Valor do título: R$I60.00 - Juros: R$ 0,37
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 261233/2013 Sacado: DE1LOSCTEXTIL lIDA Endereço: RUARICARDO GRIM 97 - JAlIA
GUADO SUL-SC - CEP: 89254-760 Cedente: 1WTRANSPORTES E WGISTICA lIDA Sacador: - Espécie:
DMI- N'Título: 274948 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 382,00 - Data para pagamento: 11/10/2013-
Valor total a pagarR$460,37Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 382,00 - juros: R$ 0,89Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 261499/2013 Sacado: EDNAlDO lAZAROTTO Endereço: RUA DOMINGOS SANSON, N.
211,VIlAlAlAU, - JAlIAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-180 Cedente: RCF INCORPORADORA LIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N'Tltulo. 0000000297 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,93 - Data para
pagamento: 11110/2013-Valor total a pagarR$429,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,93 - Ju
ros: R$I.40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 261495/2013 Sacado: ESIl\MPA NORrE lND E COM ART METAL lIDA Endereço: R RO
BERTO ZlEMANN 661, - CZERN1EWlCZ - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89255-300 Cedente: REAL LEA
SINGS/AARRENDAMENTOMERCANTlLSacadoeREALLEASINGS/AARRENDAMENTOMERCANTIL
Espécie: CT - N°TItulo: 1278631 - Motivo: falta de pagamentovalor: R$ 45.652,78 - Data para pagamento:
11110/2013-Valor total a pagarR$69209,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$45.652,78 - Juros: R$
23.480,74 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$.24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261497/2013 Sacado: ESTAMPA NORTE lND E COMART METAL lIDA Endereço: R RO
BERTO ZlEMANN 661, - CZERN1EWlCZ - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89255-300 Cedente: REAL LEA
SINGS/AARRENDAMENTOMERCANTIL Sacador: REALLEASINGS/AARRENDAMENTOMERCANTIL

Espécie: CT - N° Titulo: 1254715 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 27.124,64 - Data para pagamento:
11/10/2013-Valor total a pagarR$40.337,79Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 27.124,64 - Juros: R$
13_137,36Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261108/2013 Sacado: FENOIZAWCACAOTURISMO lIDA Endereço: RANTONIO JOSE
GONCALVES330 - JAlIAGUADOSUL - CEP Cedente: IMPERIUM INDUSIRIACOMEROO IMPORTA,
CAO E EXPORTA Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 00058501 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$
425,00 - Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$502,02 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 425,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50-Diligência:R$16,75

Apontamento: 260608/2013 Sacado: GABRIElA AMADEO Endereço: RUA TERCIUO DEMARCHI,86 -

SANTALUZIA - IaraguãdoSul-se - CEP: 89267-210 Cedente:MARLENEIM1HURNVARGASME Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 4EST0908-7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.075,25 - Data para paga
mento: 11/10/2013-Valor total a pagarR$Ll84,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.075,25 - Ju
ros: R$ 3,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 45,88

Apontamento: 261209/2013 Sacado: GLTRANSPORTES E TURISMO lIDAME Endereço: RUAANGELD
RUBINI, 774- SAlA 04 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-000 Cedente: BOMBAS
DIESEL PARANA LIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - W Titulo: 000.400/3 - Motivo: falta de pagamen-

. to Valor: R$1.371,20 - Data para pagamento: 11110/2013- Valor total a pagar R$1.456,96 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.371,20 - Juros: R$ 3,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261326/2013 Sacado: JOSE SOBRINHO DE UMA ME Endereço: RUA BARAO DO RIO

Apontamento: 261235/2013 Sacado: L E S COMEROO DE MOVEIS lIDA Endereço: RUABERIHAWE
EGE 1305 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500Cedente: SERGIODACHERIME Sacador; - Espécie:DMI
- W Titulo: 0008797-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 693,34 - Data para pagamento: 11110/2013-
Valor total a pagarR$m.06Descrição dos valores: Valordo título: R$ 693,34 - Juros: R$1,15Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22.72

Apontamento: 261364/2013 Sacado: lAFAYETE DECORACOES lIDA ME Endereço: RUA BERNARDO
DORNBUseH 589 SL 2 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-100 Cedente: BANCO BRADESCO FlNANCIA
MEN10S S/A. Sacador: - Espécie: NP - Ns Título: 4309370110 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
57.571,68 - Data para pagamento: 11110/2013-Valor total a pagarR$68.586,08Descrição dos valores: va
Iar do título: R$ 57.571,68 - Juros: R$ 10.938,61 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Con

dução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261536/2013 Sacado: UMPEXCEL PRODUTOSDEUMPF2A Endereço:WERNER GRUT
ZMACHER 65 - 3 RIOS DO SU - JAlIAGUADO SUL-se - CEP 89254-216 Cedente: DIPALCOOLDIST DE
ALCOOLlIDA Sacador: - Espécie: DMI-WTItuIo: 0001764401 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.850,00 - Data para pagamento: 11/10/2013-Valor total a pagarR$3.960,33 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 3.850,00 - juros: R$ 24,38 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 261019/2013 Sacado: LUOO FlAVIO CAPOREIW Endereço: RUACORONELPROCOPIO
GOMESDEOUVEIRA, -1290, CENTRO - JAlIAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201Cedente:HYGIESYSfE
MS COML E DIST lIDA Sacador; - Espécie: DMI - WTitulo: 15836/ - Motivo: falta de pagamentovalor
R$ 366,00 - Data para pagamento: 11/10/2013-Valor total a pagarR$438,47 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 366,00 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 2.},10 Condução: R$
24,50 -Diligência: R$10.79

.

Apontamento: 261299/2013 Sacado: MARlA APARECIDA SOUZA - ME Endereço: RUA PADRE ALBER
TO R JACOB 217 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-100 Cedente: GRANDE LAGO DIS!1UBUIDORA DE
CALCADOS Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: AC-13/15 - Motivo: falta de pagamentoValoe R$ 500,00
- Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$572,64 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 500,00 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$10,79

Apontamento: 261317/2013 Sacado: R &KDISTCOM DEMATERIAIS DECONSTR Endereço: RUAjOAO
JANUARIO AYROSO 2185 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89253-100 Cedente: DIAMANGlASS INDUSIRIA E
COM DE FERRAMENTASDIAMA Sacador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 7670 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$966,04 - Data para pagamento: 11/10/2013- Valortotal a pagar R$1.051,49 Descriçâodcs valores:
Valor do título: R$ 966,04 - Juros: R$ 9,66 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261366/2013 Sacado: ROBSON PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA MARlAELENASAN

TOSAlMEIDA88-JaraguádoSuI-se-CEP:89250-oooCedente:AYMORECREDITOEFlNANC!AMENTO
E lNVESI1MENTOS S/A Sacador: - Espécie: CT - W Titulo: 20016223657 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.748,88 - Data para pagamento: 11/10/2013- Valor total a pagar R$1.922,79 Descrição dos va
Iares: Valor do título: R$ 1.748,88 - Juros: R$ 88,02 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 261444/2013 Sacado: SR PAO PANIFICACAO E AllMEN10S CONGELADO Endereço:
RUA ERMINIO NlCOLINI 80 - SANTA LUZIA - JAlIAGUA DO SUL-SC - CEP: 89267-140 Cedente: PISANI
PlASliCOS SA Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 10 057154B - Motivo: falta de pagamento valor- R$
Ll23,44 - Data para pagamento: ll/10/2013-Valor total a pagarR$I230,66 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.l23,44 - Juros:R$I.49 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 45,88

Apontamento: 261445/2013 Sacado: SR PAO PANIFICACAO E AllMEN10S CONGELADO Endereço:
RUA ERMINIO NlCOLINI 80 - SANTA LUZIA - JAlIAGUADO SUL-se - CEP: 89267-140 Cedente: PlSANl
PLASTICOS SA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: lO 0561GOC - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.685,17 - Data para pagamento: 11110/2013-Valor total a pagar R$1.793,14 Descrição dos valores: Valor
do título: R$I.685,17 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$45,88

Apontamento: 261365/2013 Sacado: 1EYWRMARCOSANTUNES BORGES Endereço: RUABERNABDI
NO BRESSANI 448 - jeraguã do SuI-SC - CEP: 89265-747 Cedente:AYMORECREDITO E FlNANCIAMEN
TO E lNVESI1MENTOS S/A Sacador- - Espécie: CT - N°TItulo:20017794260- Motivo: falta de pagamento
valor: R$1.521,09 - [lata para pagamento: 11110/2013- Valor total a pagar R$1.695,92 Descrição dos va
Iares: Valor do título: R$ 1.521,09 - Juros: R$ 84,67 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 261373/2013 Sacado:WERNER seHEPFER Endereço: RUA PEDRO GONZAGA,60 - VIlA
NOVA - JAlIAGUA DO SUL-se - CEP: 89259-320 Cedente: MECANlCA RlIMOS C P S lIDAME Sacador
- Espécie:DMI- N°TItulo: 006274 B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 272,50 -Datapara pagamento:
11/10/2013- Valor total a pagar R$338,69 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 272,50 - Juros: R$ 0,63
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$23,IO Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 5,71

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
08/10/2013. Jaraguá do Sul (sq, 08 de outubro de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 24

Nota de Agradecimento
Alex Latin faleceu no dia 10 de Outubro de 2013,
em sua residência no bairro Santo Antônio-aos 90 anos.

Deixou enlutados, filhos, genro, noras, netos; bisnetos,
irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado no cemitério Três Rios do Norte.

A família agradece a todos que marcaram presença
e que enviaram mensagens e flores, em especial ao
Pastor Carlos pelas palavras de conforto e também aos

Pastores Marlon e Cristiano, Irmã Zenaide e Dr. Cláu

dio. Convida a todos para o culto memorial na Igreja
Evangélica Luterana de três Rios do Norte, que se rea

liza no dia 19/10/2013 às 19hrs30min.

A família agradece.

Mônica SchmidtMenegotti Schünke
Presidente da APAE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA PARA ELEiÇÃO DA Q.lRETORIA EXECUTIVA,

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO
FISCAL DA APAE DE JARAGUÁ DO SUL

A APAE de Jaraguá do Sul, comsede nesta cidade, na rua Valmor

lonta, nO 590,· bairro Centenário, através de sua Diretoria Executiva,
devidamente representada por sua Presidente Sra. Mônica Schmidt

Menegotti Schünke, CONVOCA através do presente edital, todos os

associados especiais e contribuintes da APAE, para Assembleia Geral

Ordinária, que será realizada na sede da APAE, ás 8h, do dia 12 de
Novembro de 2013, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão

2011/2013_

2-Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2011/2013, me-
diante parecer do Conselho Fiscal.

.

3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conse
lho Fiscal da APAE de Jaraguá do Sul, em cumprimento ao disposto no

artigo 25, inciso III e 26 do novo Estatuto padrão da APAE de Jaraguá
do Sul.
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da
APAE até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as

chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral.

(art. 58, inciso I, do novo Estatuto padrão das APAES)_
5- Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que
comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um)
ano nos programas de atendimento da APAE, e os associados contri

buintes, exigindo-se, destes, serem associados da APAE há. no míni

mo, 1 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e finan
ceiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento,

Apaeano. (art. 58, inciso li, do novo Estatuto padrão das APAES).
6- É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Exe

'cutiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vín
culo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto

padrão das APAES).
i· A M3embléiª Geral im;tlllar-§IN� em primeira convocação às 8h,
com a pre§ença da maioria do;> a§§oeiago@ e, em lIe!1undª eenveea
ção, com qualquer númem, meta Mera depQili, não exigindo a lei quo
rum elôpecial <aJ1-24, §2'l, do nevo g@tll!uw padri.lo dali AJ'}AgS),

Jaraguá do Sul, 08 de Outubro de 2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Estudantil

Inicia o Festival de Poesia de Massaranduba
o 1° FestivalMunicipal da Poe

sia de Massaranduba começa hoje,
no Centro Esportivo da cidade. A

competição elegerá poetas e poe
tisas de 14 escolas, que disputam

nas categorias de 1° ao 5° ano e

do 6° ano a 8a série. Ao todo, 58
estudantes participam do festival
nesta edição.

As apresentações ocorrem du-

rante o horário de aula, a partir das
7h30. A disputa continua nos dias
9 e 10 de outubro e encerra com a

premiação. Os melhores colocados
receberão livros e medalhas.

Semana literária das crianças•

roTOS BÁRBARA ELlCE

ARTE Biblioteca presenteia a comunidade
com semana de contação de histórias

Bárbara Elice

A contagem regressiva
rl.para o Dia das Crianças
iniciou na manhã de ontem,
na Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa. A peça
"Ana Cigana", da Cia. Sandra
Baron, inaugurou a progra
mação da Fundação Cultural
para o público infantil, que
se estende até sexta-feira
com mais três companhias
de teatro da cidade. Os espe
táculos são gratuitos e aber
tos à comunidade.

Hoje, às çh e às 14h, o

Grupo Artístico Teatral Sca
ravelho (Gats) apresenta
"João e o Pé de Feijão". A se

mana segue com espetáculos
de contação de histórias com
a Cia Avenida Lamparina,
Cia Alma Livre e Sesc Jara

guá do Sul. A expectativa é

que cerca de 330 crianças e

20 professores aproveitem a

programação, além do públi
co espontâneo.

No primeiro dia, cerca

de 60 alunos da Escola Dom
Pio de Freitas assistiram aos

espetáculos. No período da

manhã, a maioria das crian

ças conhecia a personagem
"Ana Cigana", pois a compa
nhia já havia visitado a esco

la. Segundo a diretora Ber
nadete da Silva, um auxiliar
de biblioteca também pratica
a contação de histórias uma

vez por semana na institui
ção. "Porque são momentos

diferentes dos da sala de
aula. Eles aprendem de outra
maneira: é o lúdico aguçan-

do a criatividade", diz.
O menino Luís Eduardo

dos Santos Oliveira Hack, de
4 anos, acompanhou a mãe
na visita à biblioteca. Karine

,

da Costa Hack é professora
na EscolaDom Pio de Freitas
e resolveu levar o filho junto
da turma quando soube da

contação de histórias. "Acre
dito que com o estímulo dos

pais e da escola as 'crianças
vão gostar de ler e aprender.
Elas não devem sair da esco
la somente sabendo escre

ver, o importante é que elas
gostem. Assim se tomarão

sujeitos muito mais interes
santes e inteligentes", diz
Karine.

Durante a semana a bi
blioteca ainda recebe o Cen
tro Educacional Canguru,
o Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) e as
escolas Vitor Meirelles, Luiz
Gonzaga Ayroso, Henrique
Heise e Marista São Luís.
"A contação de histórias é
um estímulo à leitura, prin

cipalmente a quem não tem

esse hábito. Por isso, é sem
pre importante grifar que es

sas são histórias retiradas de
.

livros", comenta a chefe da
biblioteca, Josemeri Coelho.
Além das peças, duas "ama
relinhas alfabéticas" foram

pintadas em tinta guache na

área externa da biblioteca.
Conforme Josemeri, essa é
uma maneira de contribuir
também para a fase da alfa

betização, já que os professo
res poderão usá-las em ativi
dades posteriores.

,
. ATENTOLUIS Eduardo Hack, de quatro anos, acompanhou a mae

professora na visita à biblioteca, na manhã de ontem

Diversão

Atrações gratuitas no Jaraguá Park Shopping
Jogos, cinema, teatro e brin

cadeiras invadem o Jaraguâ do
Sul Park Shopping a partir des
ta semana. EllÍ comemoração ao

Dia das Crianças, a empresa pro
move uma' agenda de atrações
que deve atender a 4,5 mil estu
dantes da rede pública da região,

A programação segue até o dia 18
de outubro.

A Game Mania, no 2° piso,
promove sessões gratuitas de jo
gos até sábado, 12. Na Arco-íris
Cinemas, os filmes para o público
infantil também terão exibições
gratÜi�\-4�l #t�, Pf q�'iLj l��" Dos dias

10 a 12, às 18h e 19h30, ocorrem
apresentações de teatro lambe
lambe no 10 piso do shopping.
Neste sábado, no Dia das Crian

ças, o Ronald McDonald traz o

pocket show com o tema "Bons
hábitos e educação" para o 2°

p�I'W, !às 13h � à� L�h.,
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica G daniell.cinema@grnail.com

Daniel Medeiros

.Hush - No Limite da Emoção
D ush - No Limite da Emoção adapta
��ara os cinemas a história real da
rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1

Nikki Lauda e James Hunt durante
a década de 1970, e, como toda boa

cinebiografia, funciona tanto para'quem
já conhece a história original quanto
para aqueles que+ como eu - são

completamente leigos no assunto.

Escrito por PeterMorgan, o roteiro
acompanha os dois pilotos desde que
estavam nas categorias inferiores e

mostra-os crescendo exponencialmente,
à medida que sua rivalidade vai se
tornando cada vez mais forte. O texto

é focado na disputa do campeonato de

1976, quando Lauda lutava paramanter
seu titulo e Hunt tentava a todo custo ser

campeão pela primeira vez.
Hábil ao evitarmaniqueísmos na criação
dos personagens, Morgan opta por
conceber criaturas tridimensionais, que
pormais que sejam vistos como dois

opostos, ainda assim não deixam de
serem seres humanos:E é interessante
notar como o roteirista (e o cineasta Ron
Howard) manipula as expectativas do
público, fazendo o espectador ter mais
afeição ora por Lauda (visto como o

excluído, que leva a sério aquilo que
faz) e ora por Hunt (que apesar de ser
beberrão e mulherengo, ama o esporte
mais do que ninguém).

.

<'

Mas o grandemérito para o sucesso
do filme é a dupla de protagonistas.

Clique animal

ADOTE! Preta está muito triste. Vivia nas ruas

no bairro Estrada Nova, com sua amiguinha
Cacau, foram castradas e vacinas. Cacau já
está feliz em seu novo lar. Porém, Preta está
muito triste sozinha, esperando uma família

que a ame de verdade. Porte médio, muito
brincalhona. Interessados falar com Fernanda
Junkes: 3370-0786 ou 990,9,-4�7jJ.

Enquanto Chris Hemsworth compõe
seu James Hunt de maneira admirável,
apontando a fascinação do esporte, e
principalmente a proximidade damorte,
como algo excitante; é Daniel Brühl quem
mais chama a atenção. SeuNikki Lauda
é alguémmetódico ao extremo, que faz

questão de destacar tanto as suas qualidade
quanto os seus defeitos, e que enxerga a
Fórmula 1 como um negócio e não uma

paixão (em certo momento ele afirma que
se tivesse talento para outra coisa que lhe
rendessemais dinheiro, ele o faria).
Essa dicotomia acaba ditando o jeito
como a história, e os seus personagens,
são mostrados na tela. Um exemplo disso
é amaneira como cada um deles celebra
o seu respectivo casamento. Hunt opta
por um casamento na igreja (opta pelo
espetáculo), já Lauda escolhe o cartório
(simples e eficaz). O resultado é o mesmo,

mas omodo como cada casamento foi
realizado ilustra a diferença entre eles.
E é a relação extrema (e provocativa)
entre os dois que faz com que seus valores
se invertam. Lauda passa a se arriscar
mais (mesmo que isso possa lhe trazer
consequências trágicas), e Hunt aprende
que é preciso mais do que emoção para
se tornar um vencedor. E nessa disputa
quem sai vitorioso é o público, que assiste
amais do que um filme sobre Fórmula 1,
mas um longa sobre dois personagens

fascinantes (com um

pouco de corrida no

meio).

Direção: Ron
Howard. Elenco:
ChrisHemsworth,
DanielBriihl,
Olivia Wilde.

ME LEVA

PRACASA!
Foram
encontrados
abandonados
dentro de uma

caixa de papelão.
São quatro fêmeas

precisando de um

novo lar! Eram
seis filhotes, mas
dois machinhos j�
foram adotados.
Vamos ajudá-Ias
a encontrar uma
família que as ame

para sempre?
Contato: Ana
Cristina - Telefone:
473376.3457

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de .estimação nas páginCls do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

VARIEDADES
TERÇA:cFEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2013

8/10
Adelina Schmitz

-

Adriana Ehlert
Adriano Nellemann
Aliane Karsten
Aline G. da Silva

Alsina Priebe

André F. Martini
Ari Utpadel
Ariane Uno

Bruno Beseke
Celso Rangel
Curt Unzmeyer
Elizaldo Mueller

Elton J. Hoffmann
Fabiane B.Turquetti
Felype Y. Nunes
Geroni Gois
Graziela Sema Port

Jackson Schwarz
Jonathan H. Bloss
Jose Waldema da Silva Junior
Kathia R. Emilio

Luciano Richter
Marcos Beltramini

Margarete Aparecida
Santos Travasses
Maria A. Konell

Maria K. Bartel

Marilene Paholski
Maristela Hertel

Nilton Adolar Ropelato
Poliana M. Pires

.

Poliana Maiochi
Rafael da Silva
Raissa L. R. de O. Jurci
Rals Karsten
Roberto B. Teilacker
Rorival Buettgen
Roselene Zanella
Roseli Tomelim
Tania Raquel Vasel Honório
Tatiana F. do Nascimento
Vilson Borchardt

• Karina Bacchi - Atriz
• SigourneyWeaver - Atriz

Curiosidade
8 de outubro ...

... é o 2810 dia do
ano. Dia Mundial dos
Cuidados Paliativos. Dia
do Direito a Vida. Dia
do Asfaltador. Dia do
Nordestino. Dia Nacional
do Combate a Cartéis.
Fonte: Wikipedia .
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@ micamacho@mol'lalisaClebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Bolsas
, .

temaiicas
Não tem aquela história

de que o exótico se destaca?
Pois então meninas, isso
vale para tudo, desde uma
garota que se veste de forma

peculiar, até uma bolsa
engraçadinha e diferente.
E como estão rolando o

famoso Fashion Weeks
e que nas temporadas
de moda quanto mais
diferente, melhor, o
diferencial agora não é só

apostar em looks diferentes,
mas sim em bolsas. Se vai

pegar por aqui eu já não sei

dizer, mas que é bacana é! E

vocês, o que acham girls, hot
ar not?

o cabelo
da estação

Posso confessar uma coisa?
Estou completamente apaixonada
por cabelos de comprimento médio.
Desde a época que a Rihanna cantava

Umbrella e tinha aquele corte chanel
com a ponta na frente mais comprida
que atrás eu já gostava. Daí veio a

onda dos cabelões e eu esqueci, mas
ultimamente ando vendo tantos
cortes fofos um pouco acima do
ombro que "a vontade de ter cabelo
curto voltou. Aliás girls,é o corte

da estação viu? Uma ótima dica pra
quem quer mudar um pouco. Eu sou

mais os ondulados (por babyliss que
a gente sabe), mas esse lisérrimo da
Carol Castro também está divo!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para rnandareman com

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP 12e13
www.ocponline.com.br

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

terça-feira, dia oito de outubro de
2013. Dia Pelo Direito à Vida. Co

meçamos mais uma semana em

nossas vidas. Que seja vitoriosa

para todos nós. E vamos à colu
na de hoje, que vem com energia
positiva, alto astral e cheia de no
vidades. Antes, é claro, uma frase

super conhecida de Charles Cha

plin para você refletir: "A vida é
uma peça de teatro que não per
mite ensaios. Por isso, cante, cho
re, dance, ria e viva intensamente,
antes que a cortina se feche e a

peça termine sem aplausos".

f
KAY�ÓS
H O T E t

Primeira viagem
Oe meus amigos, Lourival e

Karin Janssen Conti, estão mais
felizes que banqueiro sueco em

dia de depósito. Sexta-feira, dia
quatro de outubro, nasceu Lau

ra, filha de Rafael e Juliana Con
ti. É a primeira neta do casal.
Bom demais!

Dia da Criança
Capitaneado pelo cartola,

Cacá Pavanello, o garotinho
Murilo Vieira, de seis aninhos,
filho do meu amigo irmão, Fla
vioMurilo Viera, vai realizar um
sonho. Fã número um do Vasco,
sexta-feira entra em campo e

ainda vai assistir de camarote o

seu time de coração jogar contra
o Fluminense. O partida será na
Ressacada e é válida pelo Cam

peonato Brasileiro Série A.

Cerveja Itaipava
C}C éj 12 350m'

: '2§?��RJ;Hl
,�Ul'7

CIRCULANDO Marcelo Kelbert e Geanne Riora conferindo a

concorrida Noite Australiana no Bela Catarina

"
Ser bonita não interessa.

Seja interessante!

Nelson Rodrigues

COQUETEL Jorge E Neila Mendonca e Neila no

coquetel de inauguração da Menegotti Modas

Jaraguá X Tubarão
Hoje, às 20h15, o CSMjPre-FabricarjMannes enfrenta o

Tubarão na Arena Jaraguá, U!l1 empate leva o Jaraguá do Sul

para a final Campeonato Catarinense. Boa SOlte.

Pensando bem...

"A alegria adquire-se. É uma

atitude de coragem. Ser alegre não
é fácil, é um ato de vontade.

Todo dia pela manhã eu olho

para o espelho e escolho ser feliz".

Sempre
"periguete"...

Cá pra nós; uma "periguete"
pode mudar seu jeito de vestir,
namorar, noivar, tentar se com

portar, mas quando você olha

para ela, parece que está estam

pado na testa: periguete. Acho

que é igual a ex-anão, não existe ...
Uma vez periguete ...

Só no esquenta
Leodomar Lopes já se prepa

rando para sua festança de aniver

sário, terça, dia 19.

Célio Bayer
No próximo día 10 de outubro,

Célio Bayer, vice-presidente da
Fiesc - Região de Jaraguá do Sul,
aviona para China. Vai coordenar
a 114a Canton Fair - Missão Bra
sileira em Shangai-Guangzhou. O
encontro reúne empresários de vá
lias regiões do Brasil.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o empresário Alidor
Lueders, um dos conselheiros
do grupo Lunender e caps da
OPL Assessoria Empresarial,

está em New York. No programa:
muito business na big Apple.

Retorna dia 16.
• • •

Mais um casal de famosos da
cidade ficou gravidíssimo. Logo
eu conto quem é. Se eu falar
hoje, sou um homem muerto.

• • •

Muito elogiado o coquetel'
de inauguração da Menegotti

Moda masculina na

sexta-feira última.

3370-3242

»:
\�
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Buxixo
Jaraguá do Sul está entrando

para o roi das cidades moder
nas... Pelo meu fio vermelho,
fiquei sabendo que um grupo
de três amigas bonitas e soltei
ras tem algo super em comum:
gostam do mesmo empresário
e profissional liberal destacado
da urbe sorriso. Dizem que elas
estão pensando em fundar uma

associação com a sigla "3A" -

Associação das Amigas Apaixo
nadas. Por favor, Sr. Bruno, urna
bem gelada na mesa 12!?

• "Você ganha forças, coragem e

confiança a cada experiência em que
você enfrenta o medo. Você tem que
fazer exatamente aquilo que acha que
não consegue".
• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

• Com essa, fui!

BALADA
Patricia Tonczak nos

-

corredores da Epic
TE CONTE

'" Muito legal a matéria com Cintia
Chiodini Schmockel na Revista Nossa,
edição de outubro. Vale conferir.

• Hoje à noite o meu parceiro, César
Gaúcho, do Califórnia, movimenta a.

cozinha do grupo Loks. É dia de muito

pão e ovelhada!

• Ocorre em Bento Gonçalves, na Rua
Dr. Rolando Gudde (próximo à Casa das
Artes), o " Simpósio Internacional de
Escultores: A pedra revelando a alma do
artista. Pedras brutas transformadas em

obras de arte.

, i

\

1

Restaurante Califórnia
o Restaurante Califórnia da Barra oferece cardápios para todos os gostos e

sabores. As opções light contam com uma ótima variedade e deliciosas saladas
para quem procura comida mais leves e saudáveis.

ai
'8' Jaragua do Sul: 47 3275-0808 Av.I'n!feíto�GruIJ�<l346-B!epenQj Power Imports

Blumenau • Bal. Camboríú • Jaràguá do Sul
JoinviHe • Florianópolis' São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos 'médios no 2012 Brazíl Vehicle Owneship Satisfation Study da
J.D,Power. O estudo foi baseado em mais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil, Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de (J,EnJe5IRvlulv1do<:, ;1(10;; 1l1P<;(lS '1(' abnl n SPIPmh:o de 2012 Sua') e)'l;ent-nr!d') íJ()(1r:m '\of1"€'; '-'�rJa(õe<:'. vrs.re o �t!r \"_Il.'NJ jdpDv.terdobrasllcom Fonte J O P()l, ....er ono ASSOCIares '-1al'; Alfa Sati<:,fa(àa
Gerd! (�O nén!� :�tlrd f,1tJr;l�lnIP\ r1f' vr'Ulto-; UI::' p..1S<;éiO. Oerlar,K;io de Comum{) dI;' lOill!1u\liJpj em conIOIr.lld,ldemm a Porldllalnmeuo n 010/2012
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Tirinhas Sudoku

Piadas

Gaúcho lidando com bullying
o gaúcho está comendo no balcão de um restaurante de estrada, quando
entram três motoqueiros metidos a machões e que gostam de mostrar
sua força quando estão em bando. O primeiro vai até o gaúcho, apaga
o cigarro em cima do bife dele e vai se sentar na ponta do balcão. O
segundo vai até o gaúcho, cospe no copo dele e vai sentar-se na outra
ponta do balcão. O terceiro vira o prato do gaúcho e também vai se
sentar na outra ponta do balcão. Sem' uma palavra de protesto, o gaúcho
levanta-se, põe o chapéu e vai embora.
Um dos motoqueiros diz ao garçom:
- Esse gaúcho não era homem!
Eogarçom:
- Nem bom motorista. Acabou de passar com a carreta dele em cima de
três motos!

Cinema

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARI< SHOPPING <'

ARCOPLEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado 131 min / Censura:
14 anos - Sexta-Feira - sessões: 13:50, 16:20,
18:50, 21 :20

ARCOPLEX2
• Aviões - Animação - Dublado - 92 min / Censura:
livre - Sexta-Feira - sessões: 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min

- Censura: 12 anos - Diariamente - sessões: 15:00,
17:00, 19:00, 21 :00

As bem
armadas
Ashburn (Sandra
Bullock) é uma agente
especial do FBI extre
mamente competen
te, apesar de sermal
vista pelos colegas
de trabalho por ser
arrogante e antipáti
ca. De olho em uma

promoção no traba
lho, ela pede ao seu
chefe (Demian Bichir)
que a encarregue 4a
investigação de um
poderoso traficante
de drogas em Boston,
cuja identidade é '

desconhecida. Entre
tanto, logo ao chegar
Ashburn decide in
terrogar um pequeno
traficante preso por
Mullins (MelissaMe
Carthy), uma desbo
cada policial local que
não aceita ordens de
ninguém. Não demo
ramuito para que as

duas batam de frente,
mas elas precisam
encontrar ummeio de
trabalhar juntas.

JOINVILLE
.GNCGARTEN
, R,I.P.D - Agentes do Além - 15:30 - 3D - DUB - Aventura

'R.l.P.D - Agentes do Além - 20:00, 22:10 - 3D - LEG - Aventura
'Aviões - 13:30, 17:40 - 3D - DUB - Animação
'Aviões -13:15,15:15 - DUB - Animação
'As Bem Armadas - 17:20, 19:45, 22:00 - LEG - Comédia
'A Casa da Mãe Joana 2 - 13:00, 14:50 - NAC - Comédia

'Elysium - 16:40, 18:50, 21:10 - DUB - Ficção
'Sem Dor, Sem Ganho - 15:00, 21 :50 - LEG - Ação
'Invocação do Mal - 14:20, 19:30 - LEG - Terror
, Famflia do Bagulho - 13:50, 16:10, 19:15, 21 :30 - LEG - Comédia
,O Tempo eo Vento-13:40, 16:25, 19:00, 21:40 - NAC - Drama

• GNC MUELLER
'R.l.P.D - Agentes do Além - 17:40 - 3D - DUB - Aventura
'R,I.P.D - Agentes do Além -19:40, 21 :50 - 3D - LEG - Aventura
'Aviões - 13:30, 15:30 - 3D - DUB - Animação
,O Tempo e o Vento - 13:45, 16:20, 19:00, 21 :30 - NAC - Drama

-Bysium -14:10,16:40,19:15,21 :30 - LEG - Ficção

9 2 1 3
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PREVISAO DO TEMPO

8 5 71

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana seca

e ensolarada
o tempo segue seco com sol e

poucas nuvens. Namadrugada e à
noite há chance de chuva isolada
entre a Grande Florianópolis
e Litoral Norte por causa da

circulação marítima. Temperatura
mais elevada durante o dia e

friozinho à.noite,

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

"'''''''_ (f.-

i Ensolarado
AMANHÃ

�MíN: 12°C
MÁX: 26°C Parcialmente

Nublado

Y"- .r-
, .. h'

QUINTA
Instável

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

Nublado

1

LUAS
••

Chuvoso

•

6

8 3

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 28°C Trovoada

:7 5' 3

6 3, �l
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HQRIZONTAIS
1, Um dos signos do Zodiaco / Sigla do estado de

Blumenau
2, Droga extraída dos frutos da papoula / Vereador
3. Uma filha dos avós / Animal mamífero carnívoro

encontrado na África e no Sul da Ásia, de fortes
mandíbulas

4. As iniciais do médico austríaco Freud (1856-1939)
/ Acabar, não continuar

5. A capital do Senegal, na África
6. (Bot.) Espécime de família de plantas que inclui a

fruta-da-conde, a pinha, a graviola etc,
7. O jornalista brasileiro, nascido na Itália, Carta /

(Ana!.) A parte superficial de um órgão, atraves
sada por vasos, nervos etc,

8. Alfombrar
9. Exceto
10. Os onze dias que se juntam ao ano lunar para

'igualá-lo ao ano solar / 600, em algarismos ro- 10
manos

11, Passarinho de lindas cores, parecido com o gatu- 11
ramo ou o sanhaço, nocivo aos pomares e de vôo
atraente / Pronome possessivo masculino

12, O país sul-americano com as ruínas de Machu
Pichu ! Comum a ambos

13. As letras extremas do alfabeto / Vento brando e

quente do oeste, que sopra no Mediterrâneo,

VERTICAIS
1. -Cidade da Alemanha, antigamente chamada"a Ver

salhes Prussiana" / Marimbando
2. Festa religiosa que lembra a visita dos Reis Magos

ao menino Jesus / O músico argentino Fito
3. As vogais de titia / Passar a ter, adquirir
4. Interjeição própria para espantar aves / Pequeno

barco! O símbolo da redenção, paraos cristãos
5. Planta trepadeira, sempre verde, usada para reves-

timento de muros / Pé de animal
\

6. Meia dúzia / Mulher dirigente! Sigla do Distrito Fe-
deral

7. (Pop,) Dor-de-cotovelo! (Ant.) Bastante
8. O destino de cada um / Mostrar com afetação
9. Que recebe muita luz / (Fig,) Pessoa cuja palavra

ou conselho tem muito peso ou inspira absoluta
confiança,

2

4

12

13

2 3 4 ,5 6 7 8 9

3

•
•

II
•

ri II
•

•
• ,

II II
•
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•

•

5

6

9
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Novelas

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Pérola diz a Amélia que um dia elas ficarão com Franz

novamente. Ernest desiste do pedido de guarda de Pérola de

pois que Franz ameaça se afastar dele. Odilon é preso com

os documentos dos monges, que preferem não·acusá-Io. Ro

sarinho avisa a Arlindo que reabrirá o cabaré com o dinheiro
deixado pelo marido. Tavinho pergunta a Laura por que Valter
não gosta dele. Franz leva Amélia ao fórum para lhe entregar
oficialmente a guarda de Pérola.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Fabinho descobre que Amora está sofrendo ameaças por

causa da sabotagem no Kim Park. Malu defende Fabinho e

deixa Maurício e Bento irritados. Amora vê André observando a

discussão entre ela e Fabinho e forja uma expressão de medo.
André conta para Simone que viu Fabinho ameaçar Amora. Sil
vério e Margot contam para Giane que estão juntos. Simone
vai falar com Fabinho sobre sua irmã e acaba desmaiando.
Plínio deixa Irene tentar ajudar Fabinho. Giane exige que o na

morado se afaste de Amora. Brenda tenta convencer Perácio
a seduzir Bluma para ganhar mais dinheiro. Filipinho sugere
que Rosemere converse com seu pai. Natan fica feliz em saber

que Verônica aceitou fazer um vídeo na internet. Érico comen
ta com Renata que ficou tenso quando viu Verônica. Daméris/
Gládis pede para Lucinda levá-Ia para passear de ônibus. Ben
to fala com Amora sobre a sua consulta com o ginecologista.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 2,tH
Márcia leva AtOio para a casa de Eudóxia e se irrita ao vê

lo flertar com ela. Aline elogia Bruno e faz insinuações mal

dosas sobre Paloma. Félix orienta Pilar a fingir que aceita a

proposta de César. Carlito visita a filha, e Ignácio não gosta.
Amarilys ameaça contar a verdade a Niko se seu nome não
for colocado no registro de Fabrício. Niko conhece Jayme no

abrigo de menores. Paulinha sai para patinar com Ninho e não

OCPlS
VARIEDADES www.ocponline.com.br

Amor à vida

Bento exige queAmora procure um médico para cuidarda gravidez
Amoraf'Sophie Charlotte) inventou uma gravidez para

tentar salvar seu casamento com Bento (Marco Pigossi).
Mas o que ela vai fazer quando o maridão pedir que ela
vá ao médico? Caprichar no carão e continuar fingindo,
claro! "Prometo marcar a consulta na semana que vem",

conta para Bruno. Bruno fala para César que vai negociar com
o proprietário da casa que Aline quer comprar. Ordália pede
para conhecer o namorado de Gina. Thales avisa a Leila que
vai escrever um novo romance. Lídia se apresenta a Natasha

como sua mãe. Bruno exige que Paulinha conte por que está
mentindo para ele.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
J

As crianças colocam o plano em ação e em todas as entra-

das do orfanato colocam armadilhas. Na parte de fora, Paçoca
decide entrar no orfanato pela janela dos quartos com um de

seus amigos. Os outros dois garotos entraram pela porta dos

fundos. Na festa da mansão dos Almeida Campos, Tomás Fer

raz chega e é apresentado pra José Ricardo. O empresário diz

que o rosto dele é familiar (trata-se de Tobias disfarçado de

Tomás Ferraz). Eduarda fala que teve a mesma sensação, mas
que deve ter sido de alguma revista. No orfanato, um dos me

ninos se desequilibra na escada e cai em cima de Paçoca. Nos
fundos, um dos garotos tentar entrar pela cozinha, mas quan
do abre à porta um balde de brigadeiro cai sobre ele, Mosca
e Rafa aproveitam a situação e dão uma panelada na cabeça
do ladrão, que cai no chão. Binho e as meninas interrogam
esse menino pra saber onde está Ernestina. O crítico Rui Sal

gado (Daniel Morozetti) que premiou o orfanato chega à festa.
Letícia sente uma forte dor de cabeça e preocupa Clarita. No

orfanato, um dos meninos de rua consegue entrar, só que rola

escada abaixo dentro do orfanato com as bolinhas que'as me

ninas aviam deixado nos degraus. As meninas aproveitam e

lhe prendem.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Patrícia ajuda Carlão a lutar contra Veludo. Veludo foge e

Carlão se fere. Ramiro se esconde de Getúlio. Danilo aponta
a arma para Michelle. Otávio procura Stella e tenta tirá-Ia do

Rio de Janeiro à força. Michelle discute com Omar e Danilo

e os expulsa de sua casa. Getúlio desconfia de Ramiro, ele
acha que o reconhece de algum lugar. Vegetal imobiliza Rami

ro após Getúlio reconhecê-Io. Michelle continua sendo grosso
com Donana. Otávio têm convulsão e deixa Stella preocupada.
Patrícia leva Carlão ao hospital.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Luigi fica careca
após perder aposta

Apostou, tem que cumprir. Por isso, Luigi
Baricelli encarou a lâmina e raspou a cabeça
como parte de uma aposta que perdeu para
o filho Vittorio, de 15 anos. No Instagram, o
ator postou uma foto do novo visual e expli
cou a situação. "Cortei o cabelo depois que
o @vittoriotb conseguiu zerar o GTA (um
game) #parabens", escreveu na legenda. O

jogo Grand Theft Auto (GTA) é uma franquia
que existe desde 1997, e recentemente bateu
recordes de venda com a nova versão.

Osmar Prado trata de
câncer na garganta

Osmar Prado iniciou o tratamento con

tra um câncer na garganta. Osmar já se sub
meteu a duas cirurgias para retirada de um
carcinoma de amígdala. "Tive um carcino

ma de amígdala que foi detectado a tempo e

retirado em duas cirurgias. Durante os exa

mes, foi detectado um tumor de três centí
metros no músculo da lateral do pescoço",
disse Osmar, de 66 anoa. Agora, o ator se
gue com sessões de quimio e radioterapia e

afirma que seu tratamento termina ainda na

primeira quinzena de outubro, quando ele
inicia as gravações da próxima minissérie
da TvGlobo, Amores Roubados.

enrola Amora. Será que ela conseguiu ganhar tempo para
resolver esse probleminha? Parece que não! "Pai de pri
meira viagem é fogo, mas você está calma demais para
mãe de primeira viagem, não acha?", rebate o florista,
deixando a it-girl tensa. O que fazer?

Horóscopo A beleza dasjogadas dexadrez não reside na aparência,
mas nos pensamentos que estão atrás deles.

Aaron Nirnzowtsch

�Áries
.. 20/3a19/4-Fogo

Você pode se irritar com boba

gens. Mas um astral de confiança na
sua capacidade logo vai falar mais
alto.À tarde, use a diplomacia e con

seguirá tudo o que deseja.Ànoite, há
riscos de se decepcionar na paquera.
Se já tem alguém, cuidado com rea

ções exageradas. Cor: preto.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Você estará mais falante do que
o normal. Não terá nenhuma dificul
dade para se aproximar das pessoas.
À tarde, aposte na diplomacia para
se entender melhor com os colegas.
Um bom papo vai favorecer a con

quista. Falta romantismo a dois. Cor:
branco.

[.i Touro20/4 a20/5 - Terra

Pela manhã, evite brigas com os

colegas. Não dependa dos outros no

serviço. À tarde, confie em sua intui

ção. Ànoite, seu poder de atração vai
crescer, mas pode se interessar por
alguém que não te corresponde. A
dois, pode se chatear com a falta de

atenção do par. Cor: lilás. /

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Cúide do seu dinheiro com cui

dado e não gaste por impulso. À
tarde, há boas chances de aumen

tar seus lucros ou até conseguir um
aumento. Na paixão, controle o seu

ciúme. Insegurança ou excesso de

cobranças pode atrapalhar a paque
ra. Cor: tons escuros.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Logo cedo, cuidado com explo
sões demauhumor. Tente se contro

lar, pois trabalhar em equipe será a

melhor escolha.À tarde, vai sermais
fácil fechar acordos e lidar com as

pessoas. À noite, porém, não espere
demais de quem ama. Pode se de

cepcionar na paquera. Cor: lilás.

.a Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, pode se irritar com facili
dade. Mas, depois, a Lua entra em

seu signo e você terámais disposição
e bom humor para encarar o traba
lho. Embora seu poder de atração
esteja em alta, é melhor ter cuidado
na conquista. A dois, a insegurança
pode prejudicar o amor. Cor: bege.

Câncer
21/6 a2117 -Água

Rivalidades e irritação podem
tumultuar a manhã: tenha calma!
Você estarámais responsável e vai se
concentrarno trabalho,mas terá que
fazer alguns sacrifícios. No final da

tarde, o astral melhora. À noite, po
derá senfu que não recebe a atenção
quemerece. Cor: preto.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Cuidado para não se irritar à toa

logo cedo. A Lua vai infernizar o seu

astral, por isso, é melhor trabalhar
sozinho(a). À noite, tudo indica que
vai querer se isolar e uma certa tris

teza pode aparecer. Deixe umencon

tro com o par ou uma paquera para
outro momento. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, a Lua brilha em seu parai
so astral e você poderá contar com a

sorte em tudo, inclusive no trabalho.
Se anda pensando em um aumento,

aproveite para falar com seu chefe.À
noite, baixe expectativas, é melhor
não esperardemais do romance nem
da paquera. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2 - Ar

Embora possa começar o dia um

irritado(a), logo o astral muda. Você
vai se concentrar em seus sonhos e

ideais. No final da tarde, conte com
seu charme para convencer os de
mais. No amor, pode sentir falta do
romantismo. Está só? Saia com os

.

amigos. Cor: tons pastel.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

É hora de concentrar toda a sua

atenção na carreira. Quanto mais
você se esforçar, maiores serão as

chances de conseguir se destacar.
À noite, a paquera deixa a desejar.
Talvez não seja tão fácil se aproximar
de quem deseja.A dois, cuidado com
altos e baixos. Cor: amarelo.

23/8 a 22/9 - Terra

Logo cedo, controle a irritação,
principalmente com o pessoal de
casa. Não deixe os assuntos familia
res atrapalharem o seu rendimento
no trabalho. No final da tarde, o cli-

I
ma melhora. À noite, uma sensação
de tristeza pode marcar a relação
com quem ama. Cor: tons claros.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

" redacao@ocorreiodopovo.com.br

Professor Arnoldo
Schulz na verea)]_ça

Com o assassinato do vereadorMário Krutzs
ch, em 25 de setembro de 1977, assumiu a vaga
o primeiro suplente, o professorArnoldo Schulz.
Schulz· lamentou assumir a função num mo

mento tão triste, damorte de um amigo .. .0 pro
fessor, da Aliar\Çà Renovadora Nacional: tinha
como região eleitoral a. localidade de Rio da Luz,
Onde morava e lecionava� Tan)bém era aluno .da
FERJ, cursando a Faculdade deEstadosS()ciai� ..
'Hayia Fec�bido 7�9 votos na última elei�ão. Ai
'nolào Sclíirlz tapbém.pr�servava, .. �s rr;adições
ale1il}ãs, �rinc�1?alll1ent�.a�s"'Socied.ades a�<Sfiro,
das Festas deRei e aSclíiitz�nfest. .

.

�

E instituído em

'Jaraguá do Sul o
PRONAV/LBA

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatrizsasse.com.br.
•

'!J /11"
.

..-__

As meninas da C.M.E.1. Sidnei Alexandre Berns também apoiam o Outubro Rosa

Elaine e Bruno
sobem ao

altar no dia 12
de outubro, Luanete
na Igreja de Paula
São João completou

Batista, para 14 anos no

confirmarem dia 6. Suas
o seu amor amigas
perante a Fernanda

Deus. Pais, e Jennifer
. familiares desejam
e amigos muita paz,
deseja'!' amor e que
muitas todos seus

felicidades sonhos se

ao casal. realizem.

Funcionários parabenizam a Edel Materiais Elétricos pelos 20
ano de atuação no mercado, completados no dia 7 de outubro

Os avós Márcio e

Solangem, com o primeiro
neto Davi Lucca, em Goiânia!

Júlia Tironi comemorou
3 aninhes de muita alegria
no dia 6. Os pais Airton,
Letícia e o irmão Gustavo

'desejam felicidades. .

No dia 4 Cristian completou mais
um ano de vida. A namorada, a

família e amigos lhe desejam muitas.
felicidades, amor, paz e saúde.

Parabéns a Ismael Boddenberg. Neste
dia 11 completa seu 1 Q aninho. Seus

pais Fabiane Boddenberg e Cleiton A. -

Boddenberg Ihedesejam muita saúde,
paz e felicidade. Filho, te amamos,
você é nosso 'bem mais precioso.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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80mil visitantes são esperados
PERFil Programação
tradicional, com foco

na valorização dos

costumes locais,
é a aposta da 25ª
Schützenfest

Natália Trentini

Um público de 80 mil pessoas
é esperado na 25a Schützen

fest, em Jaraguá do Sul. Este ano,
a programação se volta com força
para a tradição germânica, com
aposta na ampliação dos estandes
de tiros, bandas típicas, realiza
ção de dois desfiles, gastronomia
diferenciada e exposição de arte

sanato típico. A festa inicia nesta

quinta-feira e vai até o dia 20.
"A expectativa é grande, princi

palmente pelo aniversário e a volta
dos 11 dias do evento", disse o presi
dente do comitê organizador, Mar
celo Prochnow. Até ontem, 80% da
estrutura do Parque de Eventos

estava pronta. Cerca de 60 pessoas
estão envolvidas na montagem das
tendas e decoração dos pavilhões. .

Os organizadores se mostram

otimistas. Com a extensão da festa

por mais sete dias, a expectativa é
atrair em tomo de 23 mil pessoas

.

a mais do que em 2012, quando
foi registrado um público total de
57.874 pessoas.

"Focamos na tradição como

fator principal. Trouxemos mui
ta música alemã. A festa ainda é
muito familiar, queremos fomen
tar a questão do turismo", desta
cou Prochnow. As atrações serão
divididas por estilo. No pavilhão
A se apresentam as bandas show,
como Cavalinho eVox 3. No B se

rão as bandas típicas alemãs e, no

pavilhão C, acontecem os bailes
de sociedade.

A entrada será gratuita para
a abertura oficial da festa (quin
ta) e para as noites de terça-feira
e quarta-feira. Entre sexta-feira
e sábado, o acesso custará R$
10. No domingo, quarta-feira e

quinta-feira, o valor diminui para
R$ 5. Para os dias de venda de in

gressos, quem estiver com trajes
típicos germânicos não paga para
entrar nos pavilhões.

»a

DIVULGAÇÃO Principais ruas da cidade foram decoradas com símbolos
da tracidional festa. Evento inicia nesta quinta-feira e segue até o dia 20

Gastronomia e chope
Eisbein, o joelho de porco, mar

reco recheado, salsichões, strudels,
e os mais variados pratos.da cozinha
alemã serão oferecidos ao público da
Festa dos Atiradores. O restaurante

típico terá pratos 100% típicos à la
carte. A tradicional batata recheada,
e outros lanches como espetinhos,
cachorro-quente, pizzas, chocolates,

entre outros doces e salgado serão co
mercializados em 15 estantes da pra
ça de alimentação.

O chope pilsen, o mais popular,
será comercializado à R$ 5,50 dentro
dos pavilhões. No espaço Biergarden,
também terão outros tipos dabebida,
como chope sem álcool, de vinho ou

artesanal, com preços diferenciados.

Concurso de
rocambole

Uma novidade neste ano
é um concurso que escolherá
a melhor receita de rocam

bole, prato típico entre os

pomeranos. Será avaliada a

criatividade no preparo, pe
culiaridade no uso dos ingre
dientes para recheio - que
deve ter pudim de groselha
ou laranja -, e o resultado
final. Os pratos deverão ser

apresentados prontos às 20

horas, no dia 16.
.

As inscrições poderão
ser feitas até sexta-feira
no setor turístico da Fun

dação Cultural, no Museu

Histórico "Emílio da Silva"
e nas escolas João Romário

Moreira, Riciere Marcatto,
Helmuth Guilherme Duwe,
Henrique Heise, Amoldo

Schulz, Gertrudes Mil

bratz, Antonio Stanislau

Ayroso, Luiz Gonzaga
Ayroso, Santo Estevão e

Evangélico Jaraguá.

DIGA SIM AO CARRO
DOS SEUS SONHOS.
Com o Financiamento de Veículos Bradesco. suas

-

pequenas economias ajudam nas grandes conquistas.
Fale com o seu Gerente ou ligue para 0800 273 3486

----�---�
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RECURSOS A obra da nova estrutura, que contempla o Centro de Cardiologia
e Pronto Atendimento Adulto, recebeu até agosto deste ano R$ 47,989 milhões

Faltam R$ 5milhões
para concluir a obra
AJUDA Doações financeiras destinadas para o término

da ampliação do Hospital Jaraguá serão isentas de impostos

Da Redação verba canalizada às melho
rias da unidade não sofrerá
abatimentos.

EJnpresários da re�ão
estão recebendo.o pedido de
doações com a opção des
se beneficio para facilitar o

apoio à instituição de saúde.
As empresas interessadas
em ajudar devem fazer as

contribuições através de de

pósito (veja acima).
Conforme o presidente

da Comissão de Constru

ção da nova unidade, Wal
demar Behling, são neces-

A direção, do, Hospital
..t"1Jaragua está com uma

nova campànha de arreca

dação de verbas para aju
dar no término da obras
da nova unidade. Para isso,
está sendo usado o bene
fício da lei 9.249/1995, a
qual garante às empresas

que contribuírem com as

doações a isenção da co

brança de impostos sobre
os valores direcionados ao

hospital. Dessa forma, a

sários mais R$ 5 milhões

para terminar a unidade ..

"A previsão é que o novo

prédio seja concluído no

final deste ano", projetou
Behling. No mês passado,
a diretoria do hospital en
tregou para a secretária
de Saúde do Estado, Tâ
nia Eberhardt o pedido de

apoio ao governo em R$ 5
milhões para conclusão do
Centro Cirúrgico, O pedido
ficou de ser avaliado.

A obra da nova estrutu

ra, que contempla o Cen-

tro de Cardiologia e Pronto

Atendimento Adulto, seto
res de internação, cirurgia
e UTIs recebeu até agosto
deste ano R$ 47,989 mi
lhões. Desse total, R$ 43,5
milhões vieram de doa

ções, da participação do

governo do Estado e Pre

feitura. Os empréstimos
financeiros somam R$
2,530 milhões.

Além disso, serão feitos
investimentos para a cons

trução da escada de emer

gência do prédio antigo, a
transferência e adaptação
da maternidade na atual

estrutura, melhorias no pá
tio e no estacionamento.

Agências bancárias
Greve causa reclamações ao Procon de Jaraguá do Sul

A greve nos Correios e

agências bancárias em Ja

raguá do Sul resultou em

algumas reclamações no

Procon. Falta de atendi
mento nos caixas internos
dos bancos e' atraso na

entrega de boletos são as

principais queixas registra-

das nas últimas semanas.
"Estamos orientando

para que as pessoas ve

nham ao Procon para que
a gente tente resolver a

situação amigavelmente",
destacou o diretor, Luiz
Fernando de Almeida. O

telefone é o 3275-3893.

Desde a última semana,
o número de agências em

greve no município dimi
nuiu de 14 para nove. Se

gundo o diretor jurídico do
Sindicato dos Bancários de
Joinville e região, Odilon
Fernandes, os funcionários

.

Bradesco voltaram ao tra-

balho após última proposta
de reajuste e o' banco ltaú

conseguiu na Justiça o direi
to a retomar às atividades.

Na rodada de negocia
ções foi proposto aumen

to de 7,1%, rejeitado pelos
grevistas. A categoria pede
reajuste de 11,93%,

Guaramirim

Entidade administra

hospital até janeiro
Até dia 6 de janeiro

do ano que vem a Fun

dação São Camilo ficará à
frente do Hospital Padre

� Mathias Stein, de Gua
ramirim. Enquanto isso,
segundo o diretor do hos

pital,
o

Claúdio Marmenti

ni, um grupo de trabalho
constituído pelo prefeito
Laura Frõlich (PSD) deci
dirá se o contrato será re
novado ou se haverá uma

nova licitação. Ou, ainda,
se a administração públi
ca retomará o gerencia
mento do hospital, que é

municipal.
Além disso, o repas

se mensal estipulado em

contrato continuará sen

do de R$ 595 mil, sem a

correção de 6,73% do Ín
dice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC),
que elevou o valor para
R$ 634 mil em setembro.
O prefeito alegou insufici
ência de recursos no orça
mento deste ano e a argu
mentação foi aceita pela
diretoria da Fundação.

A dívida atual do hos

pital com a instituição
soma R$ 1,6 milhão, se

gundo Marmentini. Em
acordo firmado entre as

partes, o valor será parce
lado em 10 vezes iguais, a

partir deste mês de outu

bro, sem nenhum tipo de

juros ou correção monetá
ria. Incluindo nesta conta

os três últimos repasses'
deste ano corresponden
tes aos meses de outubro,
novembro e dezembro. O
contrato com a Fundação
São Camilo foi firmado
ainda no governo do ex

prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB), mas frequen
temente contestado por
Frõhlich,

Na região
Em Corupá o Pronto

Atendímento 24 Horas
"

Maria Ana Linzmeyer" é
administrado pelo Hos-

o

pital e Maternidade Jara

guá desde abril de 2013.
A Prefeitura repassa men

salmente R$ 147 mil. Se

gundo números da presta
ção de contas do primeiro
trimestre (abril, maio eju
nho) houve saldo positivo
de R$ 33 mil no período.

Em Massaranduba,
embora nada esteja de
finido ainda, a intenção
também é passar a gestão
do hospital municipal,
com inauguração prevista
para 11 de novembro, para
o Hospital Jaraguá.

LÚclOSASSI

-----1.. :.-.
-�- -\.

�-����'
ADMINISTRAÇÃO Fundação São Camilo fica no

Hospital Padre Mathias até o dia 6 de janeiro de 2014
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Mutirão vai revisar
casos de 375 presos
C.Á.RCERE A triagem judiciária tem objetivo de prevenir abusos
e já foi realizada no Presídio de Jaraguá do Sul em 2010 e 2011

Débora Remor

Um mutirão para rea

valiar processos cri
minais de Jaraguá do Sul
deve chegar na próxima
semana. Três juízes, um

desembargador e onze ser
vidores do Tribunal de Jus

tiça compõem a equipe que
vai trabalhar durante toda
a semana para garantir a

regularidade e a legalidade
da situação dos detentos.

_

Presos do regime fecha-

do e semi-aberto, e presos
provisórios - que aguar
dam julgamento -, terão
seus processos analisados
e poderão tirar dúvidas so
bre benefício e progressão.
Os servidores do judiciário
vão conversar com os de
tentos e até sexta-feira, dia
18, e devem entregar a cada
apenado um atestado de

pena a cumprir, um direito

que explica as condições da
execução penal. "O objetivo
do mutirão carcerário em

todo o Estado é orientar e

prevenir. Como o sistema

prisional está superlotado,
damos prioridade de revi
são aos que estão presos.
Mas não há nenhuma pre
disposição de soltar deten
tos que ainda tem pena a

cumprir", explicou a juíza
da Vara de Execução Penal
de Jaraguá do Sul, Anna
Finke Suszek.

O mutirão já foi rea
lizado na comarca de Ja

raguá do Sul em 2010 e

2011 e a triagem deste ano

segue os mesmos moldes,
definidos pelo Conselho
Nacional de Justiça. Tanto
o Ministério Público Esta

dual quando funcionários
do setor de execução pe
nal do Presídio Regional
regularmente fazem visi
tas à unidade prisional e
avaliações sobre os pro
cessos em andamento.
"O nosso Presídio está

em ordem e é isso que
eles vão perceber", com
pletou a juíza. A unidade

prisional comporta hoje
375 detentos, quando a

capacidade é de 168.

'1':�W:l �

"S "+",t,..:,,'�_anCla _->am��a
Assadores de carne passam por adequações após vistoria

Estabelecimentos que
vendem carne e frango
assado em Jaraguá do
Sul estão se adequando as

normas de higiene e lim

peza exigidas pela legis
lação. Dos 48 assadores
cadastrados na Prefeitura,
cinco já regularizaram a

situação e outros cinco es

tão em fase de adaptação.
A Vigilância Sanitá

ria do município planeja

visitar todos os estabe

lecimentos, primeiro de
forma orientativa, depois
com fiscalização e, se for
o caso, interdição. Desde
o início do ano, a equipe
tem vistoriada os locais e

cinco "assadores" foram
fechados definitivamente

por falta de higiene e por
que os proprietários não

quiseram se adequar.
"Na primeira visita

orientamos sobre as ade

quações necessárias e

negociamos o prazo para
que o proprietário faça
um projeto para atender
as normas, sempre con

forme a necessidade e a

demanda de cada local",
explicou o fiscal João Ba
tista Oliveira. "O ponto
mais crítico é a área de

manipulação do alimen

to, onde há maior risco de

Massaranduba

Acidente na SC-I08 deixa uma pessoa naUTI
Permanece internado

na UTI do Hospital São
José um dos feridos no

acidente que envolveu três
veículos na noite de do
mingo, na SC-108. O con

dutor do Gol, de 19 anos,
ficou preso nas ferra�ens

e foi retirado pelos Bom
beiros de Massaranduba
com o apoio da equipe
de Guaramirim. A- vítima
apresentava corte e fratura
na perna esquerda e tinha
edemas na face e no tórax.

O passageiro do Gol, de

20 anos, não se feriu, as
sim como o motorista do

Astra, de 59. A passageira
deste veículo foi encami-

. nhada ao PA de Massa
randuba com dores na co-

contaminação. "
Um dos empresários

que investiu emmelhorias

para se adequar se diz sur
preso com o crescimento
de 40% do movimento.

"Depois que fiz a reforma,
comprei mais uma assa

deira para 110 quilos de
carne devido ao aumento

nas vendas", contou Sid
nei Sabel, que há 20 anos

trabalha no ramo.

.

Palio. Segundo relatos de
testemunhas aos bombei

ros, o acidente teria sido
causado por uma ultrapas
sagem forçada. A Polícia
Rodoviária Estadual não

DIVULGAÇÃO/14BPM

DROGAS Mudas
estavam em um terreno

no Jaraguá Esquerdo

Maconha

PMapreende
cinco plantas

Cinco vasos com mudas
de maconha foram encon

trados em um terreno bal

dio, próximo a uma torre de

comunicação, na Rua Luiz

Spezia no Bairro JaraguáEs
querdo, namanhã de ontem.
A denúncia anônima foi re
cebida pela PM, que apreen
deu as plantas e entregou na
delegacia. Como não foi en
contrado o responsável pela
erva, ninguém foi detido.

Guaramirim

Ladrão é

perseguido
Foi- encaminhado ao

Presídio Regional o homem
de 20 anos acusado de furto
em uma residência em Gua

ramirim, na noite de domin
go. O proprietário da casa

invadida viu e perseguiu o

suspeito até a chegada da
Polícia Militar, na Rua Her

mínio Stringari, na Corticei
ra. A PM revistou o acusado
e encontrou uma jaqueta,
uma calça, uma camiseta e

um guarda-chuva.

luna e no tórax. O terceiro repassou informações ofi-
.

carro envolvido era um
-

ciais sobre a colisão.

ARlliEFÁTOS DE CIMENTO FJ
.

· ento produiidos
Artefatos d� �nde alta qualidade
com materIaiS ��",�...---

Rua Jorge Czerniewlcz, 907 - Czerniewícz J faraguá do Sul - se
(47) 3273.5528 I (47) 3371-9438.

Rua Bertha Weege, 245Q -Jaraguá 99 I Jaraguá do Sut - se

Massaranduba

Condutor bate
em viatura

Foi periciada na manhã
de ontem aviatura da Polí
ciaMilitar de Massaranduba

.

que foi danificada durante
uma abordagem. O veículo
teve a lateral destruída de

pois que omotorista de uma
Strada deu ré e bateu no

veículo oficial. O homem, de
53 anos, tentou fugir de uma
abordagem na Rua Alfredo

Muller, e teria tentado atro

pelar um polícial, às 22h de

domingo. Ao parar em um

semáforo, o motorista colí
diu na viatura e foi contido

por um disparo de arma de

choque. O suspeito foi deti
do, acusado de direção peri
gosa, embriaguez ao volante,
danos ao patrimônio público
e tentativa de homicídio.

-Nota de

Agradecimento

No úlltimo dia 30 de

setembro, faleceu Etelca

Rosniak, deixando enlu

tados um filho, uma nora,

três netos e um bisneto.

O filho Lídia Rosniak

agradece a todos pelas
coroas enviadas, ora

ções, a prefeitura de

Jaraguá do Sul, e em es

pecial ao amigo José de

Avila (Zé da Farmácia).

AGRADECIMENTOS -

, FAMíLIA EGGERT

A família do Alitor Eggert, con

sternada com seu falecimento no

dia 2/10/13 -, agradece a todos

pela manifestação de carinho,
respeito, apoio e conforto recebi
dos esse momento de perda do

marido, pai, avô, bisavô, sogro,
vizinho, amigo [.--1.
Registra-se nessa nota, os agra
decimentos sinceros a todos que
de alguma forma abraçaram e

enviaram mensagem de pesar'
e estiveram em oração para que
"A energia do Universo" (Deus)
possa confortar e fortalecer nos
sa família, no transcurso desse

tempo.
Participamos o culto em sua

memória no dia 20/10/13 às

9h na Comunidade Evangélica
Luterana dos Apóstolos, na Rua
Bernardo Grubba Jr., S/N_
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Jaraguá do Sul em 7°
nos Joguinhos de se
CRESCENTE Cidade melhorou o desempenho em relação aos últimos anos da disputa

Lucas Pavin

A delegação de Jaraguá
l"ldo Sul encerrou no

último sábado (5) a par

ticipação na 26a edição dos

Joguinhos Abertos de San

ta Catarina na sétima posi
ção. Foi a melhor dos anos

anteriores - 9° (2011) e 8°

(2012). O evento foi reali-.
zado em Criciúma e reuniu

88 municípios, representa
dos por quatro mil atletas
até 18 anos.

Os jaraguaenses dispu
taram as modalidades de

atletismo (M/F), basque
te (M/F), ciclismo - bmx

(M), futsal (M), caratê

(M), natação (M/F), vo

leibol (M), vôlei de praia
(M/F) e xadrez (M/F).

No total, os jaraguaen
ses conquistaram 22 meda

lhas, sendo quatro de ouro,
nove de prata e outras nove

de bronze. Destaque para
os atletas que trouxeram

o ouro para casa: Bian
ca Ewald, nos 100m livre
com o tempo de 58.92, e
nos 400m livre, marcando
4:27,80, com direito a ré
corde em ambas as provas,
Filippi Gonçalves no ciclis
mo (bmx), além do voleibol
masculino que também
subiu no lugar mais alto do
pódio.

Com os resultados, Ja
raguá terminou a compe

tição com 40 pontos. Join
ville faturou o título, com
Criciúma em segundo e

Blumenau em terceiro.

PRECISA-SE DE

VENDEDOR EXTERNO

Para atuar em Jaraguá
do Sul e Guaramirim,
necessário carro

próprio.
Contato (47) 9915-0172
Horário Comercial.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

".

DOBRADINHA O bicicross rendeu para Jaraguá do

Sul uma medalha de ouro e também uma de prata

RECOHDiS1k Bianca Ewald conquistou dois ouros

e .estabeleceu dois novos recordes na competição

DETALHES Basquete feminino deixou escapar o

ouro, mas o futuro da equipe é bastante promissor

CAMPEÕES Voleibol masculino foi a única equipe
coletiva a subir no lugar mais alto do pódio neste ano

Confira O desempenho do
'Time Jaraguá'na disputa:

VVlV

nORO'

4
PRATA

9
BRO'NZE

9
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"
Opinião dos
técnicos sobre
o desempenho
das equipes:

OUROS
• Voleibol [MJ
• Bianca Ewald [natação, 100m
livre, 58.92, RECORDEJ

• Bianca Ewald [natação, 400m
livre, 4:27,80, RECORDEJ

• Filippi Gonçalves [ciclismo, bmxJ

Fazia tempo que não subíamos no

podio, por vários motivos. Fomos com

praticamente a mesma equipe
da OIesc e estou muito feliz.

Milton Mateus - Basquete Matculino.

Viemos com a meta de ficar entre

os seis primeiros. Infelizmente, não

conseguimos no masculino, mas

dentro daquilo que planejamos.

Ronaldo 'Klko' Fructuozo - r atação

Queremos sempre chegar o mais

longe possível, mas a experiência do

nosso grupo era-multo pequena. Então

conseguimos atingir nosso objetivo
que era passar pela fase de grupos.

C zar dE'; DUve; - 110 i OE.: pr it..

Não fomos para 'a final por detalhes,
mas subir ao pódio e conquistar o
terceiro lugar era um dos nossos

objetivos. Já pensamos em 2014.

Renato VIEiiirli>

PRATAS
• Basquete [FJ
• Bianca Ewald [natação,
200m livre, 2:07.43J

• Emily Kohler [atletismo,
800m rasos, 2:21.92J

• Gabriela Vercino [xadrez,
rápido, 5° tabuleiro]

• Guilherme Pinheiro Gil [atletismo,
decatlo, 5.87? pontos]

• José Eduardo Pereira [caratê,
kumite; até 50kg]

• Luan Kaestner [natação, 100m
costas,1:01.01J

• Leonardo Spredmann [ciclismo, bmx]
• RogerWanderwegen [atletismo,
4ElOm rasos, 50.49J

Fiquei satisfeito. Alcançamos a nossa

proposta, bem de acordo com aquilo
que imaginávamos. O' grande destaque
foi competir como uma equipe.

Adnano Moras. AtletiSmO.

A expectativa era de fazer uma boa

campanha, mas sem previsão de
. medalhas. Porém, tivemos grandes
surpresas e conseguimos grandes
resultados.

M ..ui to ertí - >GadrGz

Alcançamos nosso objetivo que era

chegar na final. Tivemos grandes
possibilidades de ganhar o jogo. Isso

que me deixa mais feliz ainda.

Julio Pa rícto - Basquete Femmino

A força do nosso coletivo fez a

diferença. A equipe conseguiu se

sagrar campeã e confirmar aquilo
que tínhamos como meta para a

temporada que era chegar nas finais.

Luiz Carlos 'Kadylac' - Voleibo�

BltONZES
• Basquete [MJ
• Futsal [MJ
• Ana Beatriz Weller [natação,
100m borboleta, 1:08.87]

• Bruna Vercino [xadrez,
relâmpago, 6° tabuleiro]"

• Cibeli Cristina Schulz [xadrez,
individual, 4° tabuleiro]

• Emily Kohler [atletismo,
400m rasos, 1 :00,97]

• Jessica Rodrigues da Silva [atletismo,
lançamento de dardo, 34,72mJ

• José Eduardo Pereira [caratê,
kata, individualJ

• RogerWanderwegen [atletismo,
200m rasos, 22.�8J

• Roger Wanderwegen, José Filho,
Oziel da Silva e Gabriel Tavares

[atletismo, 4x400m rasos, 3:29.40J
• Victor Costa Melo [xadrez,
individual, 6° tabuleiro]"

*não são computadas no quadro de medalhas

Mais uma vez, fizemos um trabalho

bem feito. É uma satisfação muito

grande ser campeão e vice na

mcdalidade. Ano que vem .estaremos

com os mesmos atletas.

Valdir Moretti - Ciclismo BMX.
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RETORNO? Volante Nêgo, com
dores no púbis, será avaliado
momentos antes da partida
contra o Blumenau, às 20h

ESPORTE TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2013

Jaraguáem
,. d

·

)Jogo e seIS

pontos' hoje
BLUMENAU Leão do Vale tem uma partida decisiva
contra o BEC, às 20h, no Estádio João Marcatto

Lúcas Pavin

Após derrotar o Maga, que é o

time mais fraco do Campe
onato Catarinense da Divisão de

Acesso, o Sport Club Jaraguá vol
ta a campo na noite de hoje, para
enfrentar um forte concorrente ao

título do returno e ao acesso. No

Estádio João Marcatto, a equipe
comandada pelo técnico Mozart
Batista recebe o Blumenau, às

20h, em partida válida pela tercei
ra rodada do Estadual.

Para esta partida, o treinador
tem boas notícias. O lateral-es

querdo Jefinho e o meia Zé Vitor
retornam ao time após cumprirem
suspensão automática na última
rodada. O volante Nêgo, que se

recupera de dores no púbis,
será avaliado e pode ser

relacionado para ojogo,
Por outro lado, Mo

zart ainda não pode con-

tar com o zagueiro Fabinho,
o volante Piter e o atacante João

Carlos, entregues ao 'Departa
mento Médico. Com isto, o Leão

do Vale vai a campo' no esque
ma 4-4-2 com: Darci; Maicon,
Neto, Ricardo e Jefinho; Wilhian

(Nêgo), Zé Vitor, Guilherme e

Carlos Neto; Vandré e Eric.
"Este talvez seja o jogo mais'

importante do returno para nós,
porque é um concorrente direto e

conseguiram um bom resultado
contra o Inter, em Lages. Então eles
também vão vir com a expectativa
de, no mínimo, empatar. Se nós ga
nharmos, praticamente eliminamos
uma forte equipe na briga pelo aces

so", destacou o técnico.
"O time do BEC é bem forte e

sabemos que no ataque eles tem o

Negreiros, que é um ótimo jogador
e chegou para reforçar a equipe no
segundo turno. Então, temos que
tentar anular ele,.porque acredito

que as principais jogadas do ad
versário será em cima do Negrei
ros", disse o meia Zé Vitor.

Vale lembrar que os times se

enfrentaram no primeiro turno e

a partida terminou empatada em

1 a 1, no Estádio do Sesi, em Blu
menau.

FRtsaI
. .

ADJ jogapor vaga na final do turno do Catarinense
Precisando apenas de

.

um empate para chegar
à final do turno do Cam

peonato Catarinense da
Divisão Especial, a AD

Jaraguá (CSM/Pré-Fa
bricar /Mannes/FME)
enfrenta o Tubarão na

noite de hoje, às 20h15,
na Arena. No jogo de ida,
as equipes empataram
por 2 a 2 no sul do Estado.

"O empate fora de casa

foi um bom resultado .

Agora decidimos em casa

a vaga e para isso conta

mos com o apoio da nossa

torcida", disse o ala Dian.

Quem, passar encara o

Joinville na final, onde
o campeão garante uma

vaga semifinal do Cam
peonato, contra a segun
da equipe com o melhor

índice técnico ao final do
turno e do returno.

Os ingressos
- anteci

pados podem ser adqui
ridos nos Posto Mime

(Matriz e Kohlbach), na
Girolla Imóveis, na Man
nes Colchões e no Res

taurante do Espeto.' Os
valor-es variam entre R$
15 (cadeira numerada) e

R$ 10 (cadeira superior).

,

A meia-entrada, no valor
de R$ 5, é destinada a es

tudantes e aposentados,
mediante a apresentação
do comprovante original
com validade. Crianças
até dez anos têm aces

so livre. 'No dia do jogo
também haverá venda de

ingressos nas bilheterias
da Arena Jaraguá, nos

mesmos valores.

Segundona Catarinense

Operário bem Olympya fora
No sábado passado, O Olympya perdeu a

aconteceram os jogos chance de disputar mais
de ida da semifinal do uma final do Campeona
Campeonato Regional to Catarinense de Futebol
da Segunda Divisão. Pela Feminino. No domingo, a

categoria 'Aspirante', o equipe precisava da vitória
Atlético goleou o Guarany para seguir com chances,
por 6 a 1 e o Rio Molha mas foi goleado pelo Vasto

.

venceu a Ponte Preta por 2 Verde/Metropolitano por
a 1. Nos 'Titulares', o Ope- -

5 a 1, na Arsepum. Agora, a
rário derrotou o Flamengo

.

equipe de Luiz Polenta ape
por 2 a o, e Atlético e Gua- nas cumpre tabela contra o

rany empataram em 2 a 2. Beira Rio, domingo (13).

Interbaírros

Resultados
Peladáo

Feminino
Teve sequência no do

mingo a 5a Copa Interbair
ros de Futebol; com seus

jogos de ida das quartas de
final. Confira os résultados:
SantoAntonio 3 x o Rio cer
ro I e lI, Rio da Luz 2 x 1 Bra

ço do Ribeirão cavalo, Água
Verde 1 x 1 Santa Luzia eTrês
Rios do Norte i x o Vila La
'lau. Os jogos de volta da fase
quartas de finais acontecem
no próximo domingo, dia 13.

A bola rolou no sábado

passado pelo Campeonato
Peladão de Futsal de Jara

guá do Sul, com duas parti
das pela categoria feminina,
na Arsepum. Abrindo a ro

dada, as Panteras golearam
o João Pessoa/Lecimar Ma
lhas por 5 a o. No jogo de

fundo, o Olympya derrotou
o Lion por 4 a 2. A competi
çãt> continua amanhã, com
três jogos naArena Jaraguá.

PODER JUDICIÁRIO

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0013179-66.2011.404.0000/SC
AUTOR
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: UNIÃO FEDERAL (FAZENDANACIONAL)
ADVOGADO : Procuradoria-Regional da FazendaNacional
RÉU : LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA
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Edital
DE CITAÇÃO

DE: LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA., na pessoa de se_� representante legal. '

A EXCELENTíSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÉRE, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 4' REGIÃO.

_

Faz saber a todas quantos a presente edital virem ou .dele .. tiverem

can_tlecimento, que tramita neste Tribunal, perante a �grégia 1� SEÇÃO, a
AÇAO RE$CISOR,IA acima referida, cumulada com pedido de antecipação
de tutela, visando rescindir acórdão da egrégia 2�Turma do Tribunal Regional
Federal da 4' Região., proferido nos autos da ação origin;3ti� nO)19.01.06183-
O, da l' VARA FEDERAL E JEF CíVEL DE. JOINVILLE/SC, ande foi
condenada a reconhecer ao contribuinte o direita ao. credítarnento do IPI na
aquisição. de insumos isentos, E, não tendo sido encontrado o-representante
legal da parte ré no endereço constante das autos e sendo desconhecido
seu domicílio atual, CITA-O, através deste, para que, querendo, no prazo de

legal, responda aos termos da referida ação, tudo conforme as peças que
compõem os autos, que poderão. ser examinados na Secretaria dó Plenário,
Corte Especial e Seções. E, para que chegue <)0 conhecimento. de todos
e ninguém possa alegar ignarãncia,. mandei passar a presente, que será
afixado no átrio-desta Corte e publicado na forma da lei. Porto Alegre, 23 de
setembro de 2013. Eu, Claudia Tonetto Picarrelli, Diretora da Secretaria do

Plenário, Corte Especial e das Seções, conferi.
Des'. Federal Maria de Fátima Freitas t.abarrêre

Relatora
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DIVULGAÇÃO

U$ 100 MILHÕES Atuações com a camisa do Barça
alavancaram o valor do passe do atacante 'brazuca'

Futebol

Valor do passe de Neymar
já se valorizou no Barcelona

Neymar está há apenas
três meses no elenco do

Barcelona, mas já se valori
zou. A conclusão é do jornal
"Mundo Deportivo". Em re

portagem publicada ontem,
o jornal perguntou a alguns
especialistas do mercado da
bola qual seria o preço atual
do santista.

Os entrevistados foram
unânimes em dizer queNey
mar já vale mais do que o

Barcelona pagou por ele em

junho. Oficialmente, o clube
diz ter comprado o camisa
11 por 57 milhões de euros

(cerca de R$ 172 milhões na

cotação atual). O time ca

talão ainda gastou mais 8,5
milhões de euros na compra
de parte dos direitos de três

promessas do Santos: Victor

Andrade, Giva e Gabriel. As

sim, a 'operação Neymar' te
ria custado 65,5 milhões de
euros (R$ 196milhões).

Em uma projeção mais
otimista dos especialistas
consultados pelo jornal, se

o Barça quisesse vender o

atacante poderia receber

tranquilamente 100milhões
de euros (R$ 299 milhões),
preço pago pelo RealMadrid
para trazer omeiagalês Bale.

Neymar tem sido elo
giado pelamídia catalã nos
primeiros meses de clube.

Segundo estatísticas, o ata
cante marcou dois gols e

deu seis passes para tentos
de companheiros em nove

jogos (Espanhol e Uefa

Champions League) na atual
temporada.

São Paulo

Desfalque
Depois de marcar no

triunfo do São Paulo contra

o Vitória no sábado por 3 a

2, o atacante Luis Fabiano
virou desfalque para o próxi
mo duelo da equipe tricolor,
contra o Cruzeiro, na quarta
feira. O camisa 9 sofreu uma
contratura na coxa esquerda
e dificilmente deve viajar
paraBeloHorizonte.

Copa-14
Secretário
Secretário-geral da Fifa, ,

Jérôme Valcke pôde acom

panhar a evolução das
obras do estádio Beira-Rio
ontem. Acompanhado por
Ronaldo e Bebeto, mem

bros do Comitê Organiza
dor Local (COL) da Copa-
14, o suíço comemorou o

andamento da construção
,e elogiou o clima da capital
gaúcha para o torneio.

ABC

Suspensão
O tumultoocorrido antes

da vitória por 3 a 2 sobre o

Palmeiras, no sábado, pode
custar caro aoABC. O Supe
riorTribunal de JustiçaDes
portiva (STJD) já solicitou
as imagens dos incidentes e

deve levar o time de Natal
a julgamento, ameaçando o

clube de perder até seis me
ses de mando de campo.

Tottenham

Reforçando
Após Paulinho e Ca

poue, o Tottenham pode
estar próximo de se refor

çar com outro volante de

peso, mas para a próxima
temporada. De acordo com
informações divulgadas
pela emissora de TV italia
na Sky Sports nesta segun
da-feira, o veteranoAndrea
PirIo está acertando sua ida
da Juventus para os Spurs.

Tênis

Marcahistórica
O mineiro Bruno Soares conseguiu mais um impor

tante feito em sua carreira como tenista profissional.Mes
mo sem jogar as últimas semanas, ele se tornou o terceiro
colocado do rankingmundial de duplistas, nesta segunda
feira, o melhor posto de um brasileiro na história. Soares

ultrapassou seu parceiro, o austríaco Alexander Peya.

Os 15 primeiros assinantes que ligarem hoje, a partir
das 8h, para 2106-1919 ganharão um par de ingressos.
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I Você, tranquilo. !
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

21 11 61

44 26 12 8 6 45 35 10 56

4° Botafogo 43 26 12 7 7 37 30 7 55

5° Atlético-MG 39 26 10 9 7 32 26 6 50

6° Vitória 37 26 10 7 9 38 38 O 47

7" Internacional 37 26 9 10 7 38 37 1 47

8° Santos' 36 26 9 9 8 32 28 4 46

9° Corinthians 35 26 8 11 7 22 17 5 44

10° Portuguesa 34 26 9 7 10 40 38 2 43

11° Fluminense 34 26 9 7 10 31 33 -2 43

12° Flamengo 34 26 8 10 8 31 31 O 43

13° Goiás 34 26 8 10 8 28 32 -4 43

14° Bahia 33 26 8 .!l.- 9 27 32 -5 42

15° Coritiba 31 26 7 10 9 29 35 -6 39

30 26 6 12 24 38

p -�j- Jogcs; v -� E -B'npa'.es: o - {)en'otas;G'P - Gols�
GC-Go!sQ;r.:.ts;S(i - SetdodeGols:A,,*,-�'iJloet.amenlO..

26"RODADA lnternaclonal Ixü Fturninense
Náutico 1x4 Cruzeiro

Atlético-MG OXO Corinthians

Atlético-PR 2xl Coritiba

Bahia Lxi Ponte Preta

Goiás 1x1 Criciúma

Portuguesa 3xO Santos

_S/lD
Botafogo Ox1GrêmioClassificados para a Ubertadores São Paulo 3x2 Vrtória

a�para aSérte írw; Domlngo6/lD

Flamengo 1x1 VascoLanterna do campeonato

REPÚBI1CAFEDERATIVADOBRASIL-FSfADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuatamirim
ANAAlJCEMARI'INELLlPESSOA,ThbeIiãDesignada

RuaGerônimo Correa n° 188, Telefone: 47-33721494 Horário dePundonamente 9h às 18h

EDITALDElNTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de 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) para aceitar(em), ou pagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re
ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997
c/c 1023, todos do CNCGj.

Protocolo: 48195 Sacado: AMAJU CONFECCOES lIDA - ME CNPJ: 06.950.033/0001-89 Endereço: ROD
BR 280,KM48 n° 3350, CORTICEIRA, 89270-000,GuaramirimCedente: SOLEI'EX IND ECOM DEMA
UlAS lIDA - EPP CNPJ: 01.242.532/0001-06 Número do Título: 10551-5 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Venci
mento: 11107/2013 Valor: 2,610,88 liquidação após a Intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condu
ção: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48465 Sacado: ANDREWÇOW SCHOllEMBERG CPF: 860.321.519-72 Endereço: Rua São
João Batista n° 300,VIiaAmizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVADECRÉDrro DE 11-
VREADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE GUARAMlRIM - CREVlSCCNPJ: 10.143.743/0001-74 Número do
Título:MKT9763/0001 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO
BRASILSA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento: 20/09/2013 Valor. 230,00 liquidação após a
intimação:R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48339 Sacado: ERIKjONESDE OLIVEIRACPF: 009.568.899-48 Endereço: RUA EXP. OlJMPlO
JOSE BORGES, avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONF E CALe DERErTIlIDA EPP Número do
Título: 0314 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data

.

Vencimento: 23/09/2013 Valor. 2,500,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48420 Sacado: KEjTI.Ll F-MAlD DO NASCIMEN1D CPF: 088.945.659-39 Endereço:AlID
GUARANI MIRIM n° S/N, GUARANIMIRIM, 89108-000, Massaranduba Cedente: SOLMAIORCOMER
CIO DE lNSI'RUMENfOS MUSICAIS lIDA - ME CNFj: 11.040.800/0001-52 Número do Título: 02 06

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA
GUARAMlRIMDataVencimento: 18/09/2013 Valor. 2ll,08 liquidação após a intimação: R$12,25,Dili
gêncu:R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48344 Sacado: SIDNEI CARWS PIONTKEWlCZCPF: 052,584,089-30 Endereço: RODOVIA
GllliERME JENSEN n°SN, Cl\NTR0, 89108-000,MassarandubaCedente: BANCOBRADF5COFlNAN
ClAMENIDS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4301305468 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: PORIl\LDEDOCUMEN1DS SADataVencimento: 08/12/2011 Valor. 37.492,84 liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
---_-_--------_----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 48456 Sacado:SOUlCOES INDUSTRIAIS SCHROEDER lIDA - MECNPj: 12:338.758/0001-13
Endereço: Rua São Paulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: OXlMlX COMERQO
DE GASES lIDAME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número doTítulo: 030086 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVenci
mento: 26/09/2013 Valor: 330,00 liquidação após a intimação:R$12,25,Diligência:R$37,60,Condução:
R$13,15, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48462 Endereço: Rua São Pauio n° 194, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: ME
TALURGlCADAIl.ERIlIDA - MECNPJ: 09.126,464/0001-13 Número doTítulo: 050/1 Espécie:Duplicata
deVendaMerr:antil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMData
Vencimento: 30/09/2013 Valor: 753,30 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$37,60"Con-
dução: R$13,15, Edital: R$ 22,25

' , .

Guaramirim, 08 de outubro de 2013.

ANAAIlCEMARI1NEW PESSOA,TabeliãDesignada
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TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2013

WWW.vw:com.br.Promoçãoválidaaté08110/2013paraveiculos com pintura sólida e custo de frete tncioso.vcyaçe Completo 2014 à vista a partir de RS33.960. Entrada RS i6.980,00 saldo em 24xde RS 799,00 jurosO 49% Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de RS 3378.0,00. Entrada R$ 16.890,00. saldo em 60x de R$ 399,00. Fax 1.6 4 Portas Completo·2014, à vista a partir de RS 37.530,00. Entrada 50%, saldo.em 24x, juros 049%.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de RS 44.990,00._ Entrada 50%. saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CD AT a vista a partir de RS 121.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros0.0%. Savetrc Cabine Estendida a vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operaçãoe no CET. Despesas de reqistro eletrônico da operação não inclusas no calculo da prestação e do CET Consulte outras condições de financiamento numa concessionarta Volkswagen autorizada. Para os demaismodelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 141'4 sem limite dequilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes Internos de maior e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO,QOOkm). E necessário, para sua utilização, o cumprimento do ptano demanutenção. .

�Ouvldoria: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

..TECNOlOGIA ALEMÃ GrupoAuto Elite 40 anos de credibilidade. _.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 32rf 60?0 j
ª I wr.r.ril

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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