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A vida acontece aqui.

Seja um
WiHred!

Visitantes da Schützen podem
-

se tornar bons atiradores,
.... .

"'" como o personagem símbolo.
"

Festa inicia hoje e vai
"
, até o dia 20, com
".
,

muitas atrações.

Página 18

o Wilfred é o mascote da Schützenfest desde

1998. Ele fOI criado pelo desenhista do O Correio

do Povo, Fernando Bastos.Wilfred é um atirador
nota 10. Se você gostou do desenho, pode usá-lo
com máscara para curtir a festa. Boa diversão!
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POlítica
Racha em
·Guaramirim
Prefeito Lauro Frõhlich
e o vice Paulo Veloso
trocam críticas sobre o

desempenho de cada
um na gestão. PÁGINA6

Bombeiros
Voluntários
reconhecidos
Projeto que garante à

corporação o poder de
fechar estabelecimentos
é aprovado na.Assembleia
Legislativa. PÁGINA 20

Dica: para a máscara ficar mais firme, cole o

desenho sobre uma cartolina e depois recorte.
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

[áfosies confundido
com Jesus?

A lguns dias atrás, li uma pequena história, que quero parti
.l"\Jhar com os leitores. Isto pode acontecer com qualquer um
de nós. Vou romanceá-la um pouco.

Na cidade deNovaYork, váriosvendedores se reunirampara
uma Convenção de Vendas. Todos os vendedores sem exceção
haviam prometido às suas esposas que chegariam para o jan
tar da sexta-feira. Porém, a Convenção se estendeu ao longo da
noite, e todos chegaram atrasados ao aeroporto. Entraram cor

rendo pelos corredores. Sem querer, um dos vendedores trope
çou numa mesa onde havia uma pilha de laranjas. Era laranja
para um lado, e para outro. Todos os vendedores continuaram

correndo para o embarque, porém, um parou, respirou calma

mente, e ficou com compaixão da moça que cuidava daquela
vendinha de laranjas. Então começou a ajuntar as laranjas que
estavam caídas ao chão. Para surpresa daquele vendedor, quan
do ele colocou a primeira laranja na mesa reparou que a moça
era cega, e notou que esta-estava chorando, lágrimas corriam
pelo seu rosto. A pequena moça tateava o chão, tentando reco

lher as laranjas, enquanto as pessoas passavam e nem davam '

importância para a dificuldade que amoça estava tendo.
Enquanto isso, o vendedor, continuou ajuntando as outras

laranjas, assim, que terminou, ajoelhou-se ao lado dela e disse:

''Tome, por favor, este dinheiro pelas laranjas que foram dani

ficadas: Você está bem?" A moça ainda chorando, acenou com

a cabeça. Enquanto ele se afastava, para telefonar e avisar sua
esposa que chegariamais tarde ouviu as palavras daquelamoça:
"Senhor, é você, Jesus?" O vendedor ficou sem resposta. Apenas
deu um abraço demonstrando sua compaixão pelamoça, despe
diu-se e foi embora.

Pequenos gestos de amor, carinho, compaixão, humildade e

bondade pelos outros, fazem que sejamos confundidos por Je
sus pelo nosso próximo. Que tal você fazer o bem ao próximo,
sem esperar nada em troca?

" ,

COTIDIANO
Para participar desta seção envie suas fotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

Correios
Grevistas voltam
ao trabalho

Funcionários dos Correios que estavam em

, greve na região de Jaraguá do Sul voltaram
ao trabalho ontem. A decisão ocorreu depois
que o Tribunal Superior do Trabalho manteve

o reajuste oferecido pelos Correios, de 8% nos

salários (reposição da inflação do período, de
6,27%, com ganho real de mais de 1,7%) e de

6,27% nos benefícios; vale-extra no valor de

R$ 650,65, a ser creditado em dezembro e Va

le-Cultura dentro das regras de adesão ao pro

grama implementado pelo Governo Federal.

A coleta de dados da Pesquisa crônicas. O levantamento também

Nacional sobre Acesso, Utilização e vai revelar se as pessoas seguem as

Promoção do Uso Racional deMe- prescrições médicas e se persistem
dicamentos (PNAUM), do Minis- no tratamento com medicamen

tério da Saúde, começou no último tos; se há variação no acesso aos

final de semana em Santa Catarina remédios de.acordo com condições
e vai abranger 13 municípios, entre sociais, econômicas � demográfi-

,

eles Jaraguá do Sul e Massarandu- cas; e a avaliação do� serviços de
ba. A pesquisa vai mostrar como é assistência farmacêutica na Aten

autilização dosmedicamentospara ção Básica e uso racional de medi

as doenças 'mais comuns e para as
'

camentos da população.

ti ... ,
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COMENTÁRIO

Dicas de Sucesso

Gosto da Lady Gaga, gosto dela
com máscaras, fantasiada, e

gosto dela de cara limpa. De cara la
vada, acho-a um tesouro... E agora

gosto dela mais ainda; andei lendo
sobre dicas da Lady para o sucesso.
Não há sobre a terra um único ser

vivo que não goste de sucesso. Nel
son Rodrigues, o jornalista e dra

maturgo, dizia que "omais vira-lata
dos cães é vaidosíssírno...

"

Ora, se o
mais vira-lata dos cães é vaidosíssi

mo, o que dizer de nós, humanos?
Somos - todos - vaidosos do fio de
cabelo à sola do sapato.Mas é claro,
conhecemos os que se dizem sem

vaidade, simples... São os piores.
Vamos às dicas de sucesso da

Lady Gaga? A primeira diz: "Cau
se reboliço". Ela conta das roupas
que vestiu para certos eventos e

çar um perfume com o nome dela.

Concordo. Lady Gaga é cantora

empresária, e empresários sem

ousadia são paspalhos que não irão
longe.Ousadiafazpartedo sucesso.

Terceira dica: - "Faça uma

entrada espetacular". Aonde?
Na missa? Outra vez adequação,
quem é você, aonde você vai e

quem estará por lá? Caso contrário
vexame na certa.

A última dica diz - "Não tenha
medo de irritar as 'pessoas". Perfei
to. E especialmente quando você

tem uma verdade para dizer. Dizer
verdades irrita a muita gente, 'mas
verdade é o remédio de que muita

gente precisa. É remédio amargo,

sim, mas é também o único que
nos confere saúde moral. Gostei,
Gaga, sucesso e kisses...

lUIZ CARLOS PRATES

que produziram um bafafá. Tudo
dentro da "lei" mas ousadia típica
de quem tem um pé na loucura.

Concordo com ela, mas a pessoa
tem que estar adequada. Depen
dendo do que fazemos na vida,
podemos mais ou nada podemos.
A pessoa precisa saber disso, ava
liar-se bem. O que mais vejo por
aí é gente sem noção, periguetes e

bermudões foram da casinha...
A segunda dica que Lady Gaga

nos passa é - "Seja ousado". E ela
cita a coragem que teve para lan-

• Infeliz
Dia destes, um amaldiçoado carroceiro - aqui em

Santa Catarina - pegou um facão e decepou uma perna
de um cãozinho de rua que, segundo ele, ameaçava o

cavalo na carroça. O estúpido não sabe que cães de rua

latem e não mordem? O maldito não podia ter usado do
relho para afugentar o cãozinho? Só digo a ele que agra

deça a sua - por enquanto - sorte. Se ele tivesse topado
com um "índio da guampa torta", estaria agora numa

gaveta ..

:
Mas ele que espere, o que é dele está "guarda

do", maldito!

nos incomodar ou causar desconforto é aquele sofrido pelos
animais que nos servem... Os animais ditos de produção vi
vem uma vidamiserável, confinados a espaços reduzidos e

superlotados, sofrendo doenças provocadas pelas elevadas
taxas de crescimento e ganho de peso ...

" Ele não disse, digo
eu, é o que fazem com frangos e porcos, para dar só dois

exemplos. Esse veterinário - esse - é um bendito!

• Bendito
Diz um veterinário gaúcho num jornal de Porto Alegre:

- "Um tipo de violência que acontece a todo instante sem

• Falta dizer
É, falta dizer que no Dia Mundial dos Animais - dia

consagrado a São Francisco de Assis, o protetor dos bi
chinhos - alguns estúpidos 'levaram seus passarinhos
em gaiolas à igreja para serem abençoados... Estúpidos.
Para abençoar os passarinhos é fácil, basta-lhes abrir as
portas das gaiolas. Estúpidos.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO NQ 1218
Primeiro Sorteio
09 - 28 - 33 - 44 - 45 - 50
Segundo Sorteio
06 . 15 - 33 - 35 - 39 - 44

QUINA
SORTEIO NQ 3311
01-07-14-20-57

Conhecimento

Palestra sobre
empreendedorismo

-

o Núcleo de Mulheres Empreende
doras Acijs e da Apevi promove no dia

23 de outubro a palestra "Empreender
é acreditar", com a empresária e vice

presidente da Associação Empresarial
de Joinville, Heleny Meister. O evento

acontecerá no Centro Empresarial, às

19h30. Nucleados pagam R$ 10, associa

dos R$ 20 e os demais interessados R$
25. O evento contribuirá com o projeto
Outubro Rrosa. A metade do lucro arre

cadado será enviada à Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Jaraguá do' Sul.
Inscrições e mais informações pelo tele
fone (47) 3275-7016 e pelo e-mail even

tos@acijs.com.br.

Saúde

Pesquisa sobre uso de remédios

ERRATA:
• Escola Municipal Dom Pio de Freitas fica no bairro Nereu Ramos e não no Boa

Vista, como saiu na matéria da capa do caderno Mix da edição de terça-feira.
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CHARGE EDITORIAL

Jubileu da Schiuzeniesi
A primeira sangria do barril de chope

.11.dessa noite será histórica.Amaior fes
ta cultural de Jaraguá do Sul e região cele
bra o jubileu de 25 anosmantendo a essên
cia de resgatar os antigos costumes vivo.

ASchützenfest comemorabemmais do

que uma competição de tiros, que reúne di
versão e gastronomia. Ela representa a va
lorização à herança deixada pelos imigran
tes de diversas nacionalidades que aqui
iniciaram o desenvolvido de municípios,
referência para a economia catarinense.

A ideia lançada pela Schützenfest em

1989 foi para valorizar a cultura germâni
ca que estava apenas limitada às associa

ções de tiros. Com o evento, essa tradição
passou para .ser apresentada ao Estado
como um diferencial da região do Vale
do Itapocu. A Festa dos Atiradores é um
ícone cultural e virou uma referência do
turismo estadual na agenda de outubro.

A característica de ser um evento com

uma programação voltada ao lazer da fa
mília também se tomou uma característi
capositiva:ASchützenfest devemobilizar _

a atenção da comunidade local para valo
rizar essa cultura de uma região que ser

viu de berço para muitas pessoas vindas
de diversas regiões do País.

-"
Festa dos Atiradores é um ícone

cultural e virou referência em se.

Estar inserido nesse universo da Schüt-
.zenfest é valorizar um patrimônio local e_
também respeitar a história da nossa for

mação populacional, Espera-se que a cele

bração se perpetue nessa missão de man
ter mobilizada a valorização cultural de
uma terra trabalhadora, mas que também
sabe se divertir e destacar sua essência.

ii./:; Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes' redacao@oçorreiodopovo.com.br

<III,' -. Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161
DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av, PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguádo Sul. SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo.utilizapapelproduzido apartir de
�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Nosso alvo
é à sua alegria.
Tiro, música, gastronomia emuita diversão.

laraguá do Sul
L- ,

Partf1:l8,l\;funicipal deEventos

10a.
de outubro
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Uma nova cultura sobre o lixo
Deve ser aberta na próxima semana

a licitação para compra de 500 mil
sacolas específicas para armazenamento

de lixo reciclável. O custo previsto-é de RS
200 mil. A princípio cada uma das 45mil
residências de Jaraguá do Sul vai receber
o material. As sacolas restantes só serão
distribuídas para quem fizer a separação
correta. Esta é mais uma semente lança-'
da para aumentar o índice de reciclagem
no município, que hoje não chega a 6% e

poderia alcançar até 32% de todos os re

.síduos produzidos. Aos que contestam o

custo da iniciativa, o presidente da Fuja
ma, Leocádio Neves, diz que ele será pago

automaticamente ao diminuir o desem
bolso que a Prefeitura tem ao enviar este
mesmo 'lixo' ao aterro de Mafra, previsto
em R$ 1 milhão este ano. Paralelo a isso,
outras iniciativas estão sendo adotadas

para aumentar a responsabilidade am

biental em Jaraguá do Sul.
Uma delas é o incentivo para regula

rização das cooperativas e associações
de recicladores. Hoje são 10, mas apenas'
uma está devidamente legalizada. A As

sociação Jaraguaense de Recicladores do
Vale do Itapocu conta com 40 funcioná
rios e este mês será beneficiada com R$
300mil do governo do Estado, através do

DENISE BEITONI

Reforço na segurança
.

Em reunião na SDR, ontem, o secretário de SegurançaPública, CesarGrubba, prometeu, ao
lado do comandante daPolíciaMilitar de SantaCatarina, CeI. NazarenoMarcineiro (esquerda)
e do secretário Lio Tironi (PSDB), concentrar esforços pela região. Ontem, Grubba entregou
um automóvel e uma moto para PM e prometeu voltar em novembro trazendo 46 novas via
turas.Além disso, disse que a nova delegacia deGuaramirim deve ser entregue até dezembro e

que há esforço para a ampliação do serviço de videomonitoramento e quadro de policiais.

DlVULGAÇÃO

projeto Economia Verde Solidária, para
comprar equipamentos. Já no início de

2014, deve começar a funcionar o PEV

(Ponto de Entrega Voluntária), 'perto da
Arena. No local, as pessoas poderão levar
desde móveis inutilizados a pilhas, evitan
do que estematerial vá parar nasmargens
dos rios e em terrenos baldios como acon
tece atualmente.

Como todas estas medidas não fazem
sentido se a população não fizer a sua parte,
cerca de 15% do orçamento destinado à pu
blicidade deve ser investido em campanhas
educativas até dezembro de 2014. Para que
ninguém possa dizer que não foi avisado.

Ponte Jaime
Ação defendida por Jaime Ne

gherbon (PMDB), ainda quando ve
reador, começa a ganhar forma. Já
está no setor de licitação a obra que
deve alargar a pista da Ponte Maria

Grubba, no sentido' bairro-centro.
O custo deve girar em R$ 130 mil.

Concurso
O índice de abstenção no con

curso público da Prefeitura de

Jaraguá do Sul foi de 13,5%, con
siderado baixo pela comissão or

ganizadora. Até segunda-feira, 224
pedidos de recurso foram apresen
tados pelos participantes, envol
vendo desde a revisão de prova, até'
a anulação de questões específicas .

rerssranssen
ARQUITETOS

Projetos para você-e sua empresa
(47) 3371-0853

www.reisjanssen.com.br

< Homenagem
em campo

Prefeito Mario Fernando Reinke

(PSDB) e o vice Armindo Sesar Tas

si (PMDB) prestigiaram homenagem
feita pelo Avaí ao município nesta se

mana. Imagens da cidade foram es

tampadas nas camisas dos goleiros. A
iniciativa do clube vai envolver todos
osmunicípios catarinenses,

QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2013

EM FOCO
Em parceria com a CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) a Prefeitura
de Jaraguá do Sul vai investir R$ 400

mil na decoração natalina.

• • •

A Câmara deve devolver mais uma

parcela do Orçamento do. Legislativo ao

Executivo esta semana. A quantia vai

girar em torno dos R$ 800 mil.

• • •

Ajustes no site e sistema da
Prefeitura de Jaraguá do Sul estão
sendo avaliados. O objetivo é que
o município cumpra a lei de Acesso
à Informação e melhore o Portal da

Transparência. Uma das medidas será
a divulgação dos cargos e salários,

Reajuste na mesa
Prefeito Dieter Janssen (PP) deve

receber os integrantes do Sinsep e dos
médicos em audiências diferentes para
tratar do reajuste da categoria. O texto vai
ao plenário da Câmara hoje. De um. lado,
o sindicato cobra benefícios para todos os

servidores, de outro, os médicos desejam
percentualmaior, o oferecido é de 15%mais

15%. Nomeio disso tudo, a população que

precisa de atendimento e profissionais nos

postos. É o tal do se ficar o 'bicho pega, se

correr, o bicho come. De qualquer manei
ra, nenhuma das decisões possíveis para o

governo agradaria a todos.

.

Pratos quebrados
Se na terça-feira, o PSDB enviou nota à

imprensa contestando as informações pu
blicadas pela coluna em relação à crise na

Prefeitura de Guaramirim, ontem a briga
foi escancarada. O vice Paulo Veloso falou

publicamente sobre a disposição de renun
ciar e disse que aguarda reunião da sigla
com Lauro Frõlich (PSD). Já o prefeito
aconselhou o vice a descansar.
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Vistas na CCJ
Durante reunião, ontem,

da Comissão de Constituição
e Justiça, o deputado estadual
Dirceu Dresch (PI) pediu vistas
ao projeto que cria três níveis de
subsídios aos juízes que atuam
como diretor de fórum ou dire
tores regionais. O beneficio po-

c

derá ser de 6, 10 ou 15% sobre
o 'salário e está escalonado de
acordo com o número de varas'
ou juizados de cada comarca.

Hoje, o subsídio é de 6%, inde
pendente do número de unida
des judiciárias.

Beijinho,
beijinho...

"Estou numa fase de gran
des beijos". Esta foi a resposta
dada pela presidente Dilma
Rousseff (PT), ontem, ajorna- ,

listas que a questionaram so

bre a filiação de Marina Silva
no PSB de Eduardo Campos.

Previsão
de Freire

"A presidente Dilma Rous
seff não é favorita na eleição
de 2014. Um presidente ou

governador que tem 38, 40

pontos percentuais de inten

ção de votos não é favorito. É
um candidato fraco." A ava

liação é do deputado Rober
to Freire (SP), presidente do
PPS. Ele ainda diz ter certeza
de que haverá segundo turno.

Emendas im
A Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania
(CCJ) do Senado aprovou on
tem o Orçamento Impositivo,
que obriga o Executivo a li
berar recursos para emendas

parlamentares de deputados
e senadores. O texto já havia

•

OSI
•

vas
sido aprovado pela Câmara
e segue agora para análise
do plenário do Senado. Atu
almente, cada parlamentar
pode indicar R$ 15 milhões
em emendas, mas a peça não
é impositiva, podendo o go
verno cumprir ou .não,

PDTaquielá
Algumas alas defendem a necessidade do PDT desembarcar do go

verno Dilma Rousseff (PT) para apoiar Eduardo Campos (PSB). O de

putado Vieira da Cunha (RS) e o senador Pedro Taques (MT) integram
o grupo que tenta convencer Carlos Lupi a discutir a saída em reunião

agendada para o fim do mês. O PDT tem oMinistério do Trabalho desde
2007, e manteve a pastamesmo diante de denúncias de irregularidades.

,
o carro vai ser o cigarro do

futuro. É aceitável o uso do

automóvel para uma viagem, para
lazer, mas para uso diário, devemos
priorizar o transporte público.

DIVULGAÇÃO

Jaime Lerner, ex-governador
do Paraná) arquiteto e

urbanista, em debate

promovido ontem pelo jornal
Folha de São Paulo sobre
mobilidade, com foco no

transporte coletivo.

Projetos • Administração • Execução • Reformas

,44°/0
AUDI�NCIA

Suspensos
o Superior Tribunal de Jus

tiça (STJ) autorizou a Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) a suspender planos de as

sistência médica. Com a decisão,
246 planos de 26 operadoras vol
tam a ter a comercialização sus

pensa pela ANS. Os planos con

tinuam atendendo normalmente
aos clientes já existentes.

Verão digital
Os turistas poderão acessar os

principais roteiros e atrações de

Florianópolis através de um apli
cativo para smartphone. Essa foi
a grande novidade da área de tu
rismo planejada para a tempora
da de verão, apresentada ontem

pela Prefeitura da Capital. O pro
grama deve estar disponível para
download em janeiro de 2014.

De direito
Joaquim Barbosa manteve em

liminar, ontem, decisão tomada

pela OAB para evitar o tráfico de
influência no Judiciário. Com isso,
os escritórios de advocacia que têm
em seus quadros ministros ou de

sembargadores aposentados ficam
proibidos de advogar no tribunal
onde eles eram magistrados. A
quarentena vale por três anos.

P0LÍ'PC)
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Pontos de apoio
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da Câmara dos

Deputados aprovou em caráter conclusivo projeto do deputado fe
deral catarinense Onofre Santo Agostini (PSD), tornando obrigató
ria a construção de pontos de apoio e de descanso para motoristas '

nas rodovias federais administradas por empresas privadas, O texto

exige a construção, a cada 150 quilômetros, de estações de parada
para qualquer tipo de veículo. Preferencialmente nos postos de ga
solina, com segurança, lanchonete, borracharia e oficina mecânica.

Multase faixas
A gestão de Fernando Haddad (PT) em São Paulo estima que a

arrecadação com multas de trânsito irá crescer 28,6% no próximo
ano. Segundo o Orçamento enviado à Câmara, os cofres públicos
devem ser abastecidos com R$ 1,2 bilhão, ante os R$ 925 milhões

previstos para 2013. O motivo para a expectativa é o reforço da

fiscalização e o próprio crescimento do número de faixas de ôni
bus. A gestão já implantou 224 km de pistas exclusivas, e promete
instalar, até o fim do ano, 200 radares capazes de flagrar invasões.

Aécio e herança
Em vídeo disponível no portal do PSDB, o presidenciável Aé

cio Neves faz uma defesa aberta das privatizações da gestão FHC.
"O governo federal demonizou as parcerias com o setor privado.

" Hoje, quem quer voltar ao passado? Nem eles", diz o tucano. Se

gundo ele, os petistas "demoraram dez anos para compreender
que têm que trazer o setor privado para ajudar a investir". "O go
verno sozinho não dá conta", acrescenta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Ele precisa repousar e
refletir", rebate -prefeito .

.
FOTOS EDUARDO MONTECINO

CRISE Lauro

Frõhlich desconsidera

possibilidade de

renúncia e diz que
até agora o vice não

mostrou trabalho

Carolina Veiga

A pós
. a. Prefeitur� de Gua

.l"\rammm anunciar a ma

nutenção do contrato com a

Fundação São Camilo para ad

ministração do Hospital Padre
Mathias Stein, até 6 de janeiro
de 2014, e o pagamento de R$
595 mil ao mês para a execução
do serviço, o vice-prefeito Paulo
Veloso (PSDB) tornou público
seu descontentamento com a

gestão do prefeito Lauro Frõhli
eh (PSD) . Ele ventila inclusive
a possibilidade de renunciar
ao cargo. A notícia não apenas
pegou a executiva do PSDB de

surpresa- como fez Frõhlich
aconselhar Veloso a tirar férias.

"Eu desconsidero tudo o que
o Veloso declarou. Ele precisa
repousar e refletir sobre o com

promisso que assumiu conosco

durante as eleições", diz. Sobre
a reclamação do vice de, que ao

contrário do que teria sido com

binado, não ganhou carta bran
ca para gerir a Saúde, Frõhlich

.

EMBATE Prefeito diz que espera do vice a solução para o hospital do município. Já
Paulo Veloso acusa Frõhlich de má gestão e de não cumprir promessas de campanha

alega que a oportunidade foi
dada. "Ele tem sim carta bran
ca na Saúde. Mas, até agora
não mostrou trabalho. Esta

mos desde março aguardando
uma alternativa para a admi

nistração do hospital. Não re

cebi nada ainda", afirmou.
De outro lado, Veloso critica

abertamente o repasse de quase
R$ 600 mil à Fundação São Ca
milo e garante já ter levantado
outras possibilidades de gestão

para o hospital. Ele não reve

lou quais seriam estas alterna

tivas, mas defende a realização
de uma concorrência pública.
"Não entendo como Jaraguá do
Sul repassa apenas R$ 140 mil
e R$ 160 mil para manter os

serviços dos hospitais São José
e Jaraguá e nós precisamos
repassar quase R$ 600 mil",
questiona.

Segundo ele, com a manu

tenção do valor, vai faltar di-

nheiro para investir na atenção
'básica, na ampliação do horário
de funcionamento dos postos
de saúde e até na compra de
remédios. "A dívida assumida

pelo município vai aumentar e
vai ser responsabilidade dessa

administração e não mais da
anterior. A situação da Saúde
vai piorar e muito em Guara-

'. mirim e eu quero deixar claro

que isso não é culpa do Paulo
Veloso", alega.

EDUARDO MONTECINO

Vice cobra

promessas
Paulo Veloso afirma ainda

que os compromissos assumi
dos por ele e Frõhlich em pa
lanque durante a campanha
eleitoral não são cumpridos.

.

Segundo ele, a falta de com

promisso demonstrada até

aqui é o principal motivo para
sua decepção com os rumos

do governo. "Quero que as

promessas de campanha se

jam cumpridas e deixar claro
à população que o vice-pre
feito não manda em nada.
Falta dinheiro para investir
na saúde básica, dinheiro

que é investido no hospital".
Apesar de afirmar a

possibilidade de renúncia,
Veloso diz que há compro
misso com o PSDB e que
as obrigações partidárias
podem fazer com que ele

permaneça no cargo pelos
próximos três anos. "Eu te

nho um compromisso com

o PSDB e com aqueles que
investiram na campanha,
como o senador Paulo Bauer.

O partido me cobra a per
manência e eu infelizmente

. tenho obrigação partidária",
alega.

Para tomar uma decisão

definitiva, Veloso aguarda reu
nião com o prefeito e a execu

tivamunicipal do PSDB. "Não

preciso disso aqui. Minha von
tade pessoal é a de renunciar.
Eu devia ter saído em agosto,
quandomeu sogro, secretário
da Saúde, renunciou ao car

go", concluiu.

1hxto chega aoplenário
Comissão aprova reajuste salarial para os médicos

A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da
Câmara de Vereadores apro
vou por dois votos favoráveis
o projeto de Lei Comple
mentar 9/2013, que concede
aumento de 30% no salário
base dos médicos que atuam

na saúde pública de Jaraguá
do Sul. Agora o projeto preci
sa ser aprovado pelos demais '

parlamentares e a expectati
va é a de que a votação ocor
ra na sessão ordinária desta

quinta-feira.
O vereador Arlindo Rin

cos (PP), líder do governo na

Câmara, não chegou a tempoAVAL Comissão fez sessão extraordinária ontem para votar: tnatéria {,

para a reunião, mas já havia
assinado parecer favorável.
Por isso, votaram apenas o

presidente João Fiamoncini

(PT) e o vereador Jocimar dos'
Santos (PSDC). Rincos afir
mou que tinha consulta mé
dica marcada e alegou que o

projeto deveria ter sido votado
na reunião da comissão da úl
tima segunda-feira. "Eu tinha
médico e me atrasei. Mas, o

projeto só não entrou em vo

tação aindà porque antes foi
ouvido o sindicato. Na sessão
de amanhã (hoje) é certo que
será aprovado", prevê.

Pelo proposto, os profis-

sionais vão receber o aumen

to em duas parcelas de 15%.
A primeira a ser paga imedia
tamente após a aprovação e a

segunda após seis meses, em

10 de abril de 2014. Com o re

ajuste de 30%, o salário base
do profissional que atua 40
horas semanais passará de R$
10.860,19 para R$ 12.276,13.

O PCL 9/2013 foi proto
colado em regime de urgên
cia e por isso necessita passar
apenas por votação em turno

único. Para ser aprovado, é ne
.cessária amaioria absoluta dos
votos, neste caso, de seis dos 11

parlamentares do município.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Greve de bancos
afeta comércio

Com a greve dos bancários completando
21 dias, a Fecomércio de Santa Catarina fez
uma sondagem com os lojistas de Florianó
polis, nos dias 8 e 9 de outubro, para medir
o impacto da paralisação nas agências para o

comércio. De acordo com a pesquisa, a queda
no faturamento no início deste mês, em com

paração com o início do mês de setembro,
já chegou a 12,9%, sendo que a redução no

pagamento à vista em dinheiro teve queda de
2'2,7% na mesma comparação.

Crise pode sermaior
Se o conflito não for solucionado logo, o

problema tende a se agravar, principalmente
em função da proximidade do Dia das Crian
ças, data que traz grande movimento para o

comércio. Os lojistas também afirmaram que
estão tendo dificuldade de encontrar troco

para os clientes. Segundo eles, houve uma

perceptível queda no fluxo de consumidores
e um aumento nos casos de mal funciona
mento das máquinas de cartões, o que acar

reta, muitas vezes, na perda da venda.

Oportunidades naAlemanha
D epresentantes da Câmara Bra
ftsil-Alemanha participaram na

segunda-feira de encontro no Centro

Empresarial para apresentar oportu
nidades de parcerias comerciais na

região de Jaraguá do Sul. Otfried Sch
nabel, gerente geral, e Arthur Rebelat-

Vqr:S.arihdad� f1{! �e�1�v:t" fliG.ild.t:.s C!ff\' iJf\)a1ti;f"i�:d�
$ttttJtE"tl t�f)$ q\l#ir. .1 A4�!hl�14ha ��fti fc!lt,f' fr;1iC!4 ;0/

fJt$.:f�.,1t{,4

to, coordenador do Departamento de
Projetos Internacionais, destacaram
as possibilidades de transferência de
tecnologias alemãs, e a participação de
companhias brasileiras em rodadas de
negócios promovidas pela Câmara com
empresas do país europeu.

Negócios com sotaque germânico
O capital alemão representa aproxi

madamente 10% do PIB industrial do
Brasil, e São Paulo desponta como a ci
dade com maior número de empresas
de origem alemã do mundo. Além da

presença na região Sul do País, a região
da Grande São Paulo abriga mais de
800 subsidiárias de empresas germâ
nicas atuando em diferentes setores da
indústria e de serviços.

Capacitação profissional
Senai está incrementando programas

de capacitação de trabalhadores na
região, pormeio de parcerias com indús
trias de vários setores da economia. O
programa inclui aulas teóricas que ocor
rem na unidade do Senai e as práticas na
indústria, dando oportunidade de qua-

lificação técnica a jovens e adolescentes
de 14 a 24 anos, filhos de empregados.
No Estado, são 15,8 mil alunos em cursos

de aprendizagem industrial beneficiados
por ações que integram oMovimentoA
Indústria pela Educação, liderado pela
Federação das Indústrias.

Blucredi incorporaCredialves
Assembleia Geral Extraordinária

Conjunta aprovou por unanimidade a

incorporação da Credialves pela Blu
credi, com sede em Blumenau. Com
a incorporação da cooperativa forma
da por agricultores de Luís Alves em

2001, o número de associados é de

42.217, o total de agências passou a 47
(37 de Blucredi e 10 da Credialves) e o

número de colaboradores subiu para
361 (40 vindos da Credialves). Agora,
a proposta segue para o Banco Central,
que deve concluir o processo de incor

poração até o dia 29 de novembro.
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Safra recorde
de grãos

Com estimativa de 191,9'
milhões a 195,5 milhões
de toneladas, a produção
brasileira de grãos na safra

2013/2014 deverá atingir
novo recorde, conforme o

primeiro levantamento de

intenção de plantio dos pro
dutores, divulgado hoje (9)
pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).
A estatal estimou o cres

cimento da colheita entre

2,6% e 4,5% em relação em

relação à safra 2012/2013,
quando foram colhidas
187,09 milhões de toneladas
de grãos.

Desempenho da indústria
A Confederação Nacional da Indústria informa que houve

expansão dos resultados de indicadores do setor no mês de
agosto, co:rn...destaque para o emprego, na comparação com o

mesmo período de 2012, que cresceu 2%, um ritmo que não
era registrado desde 20,11. Em comparação ao mês de julho,
os indicadores faturamento real, horas trabalhadas na pro
dução, emprego, massa salarial real e rendimento médio real
também apresentaram melhora. A exceção foi a utilização da

.

capacidade instalada, que teve queda no, período COIJil:P!l!li?qo,.; : (I.
:

Vocêl tranquilo ..

(41) 3370.0212
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Bairro busca sede
própria para creche
TRÊS RIOS DO SUL

Atual prédio está

no limite do espaço
e prejudica o

atendimento

aos 132 alunos

Celso Machado

LÚCIOSASSI

Com 123 alunos na faixa
etária de dois a cinco

anos, o Centro de Educação
Infantil Alvina Karsten, em
Três Rios do Sul, precisa
ampliar seu espaço físico

por conta do. desenvolvi
-menta econômico da re

gião, que trouxe junto uma

nova demanda por vagas. SITUAÇÃO Escola infantil funciona em imóvel alugado, que passou por adaptações

Na localidade estão em

construção vários prédios
habitacionais e, além disso,
o crescimento das famílias
com filhos já" matriculados
no CEI exige a mudança.
"Hoje, urn filho estuda aqui e
outros, mais novos, em esco

la próxima porque estamos

no-limite", disse a diretora
Ivan Brok.A ideia,já discuti
da em urn primeiromomen
to com a Secretaria da Edu

cação, envolvendo também a

Associação dos Moradores e

de Pais e Professores, é con
seguir outra área e construir

urn prédio próprio. Hoje a

escola funciona em imóvel

alugado à beira da Rua Pre-

feito José Bauer ainda na

gestão do ex-prefeito Mo

acir Bertoldi (PR), urna via
de tráfego intenso que leva
a outros três bairros: Nereu
Ramos, Três Rios doNorte e

EstradaNova.
r'

Acidentes
A diretora já testemu

nhou acidentes, um deles
com um veículo que se

chocou contra a cerca que

separa a escola da rua. "Por
isso temos urna lombada
física aqui em frente", expli
cou. O novo prédio também
deverá abrigar o chamado

berçário 1, para receber

crianças de zero a urn ano e

quatro meses, uma das ne
cessidades da comunidade.

Entretanto, tudo ainda está
na fase de debates.

O presidente da As

sociação dos Moradores,
Adenísio da Silva, disse que
já há uma área próxima
definida, de 2,6 mil mz, de
propriedade da Prefeitu

ra no Residencial Europa.
Localizado em rua lateral
à José Bauer. "Isso evita

que o município tenha que

comprar um terreno", ob
servou. Segundo Silva, ca
berá ao Instituto de Pesqui-

sa e Planejamento Físico
Territorial (IPPLAN) fazer
o projeto, mas ainda não há
custos da obra e nem o total
da área a ser construída.

O prédio atual, disse o

presidente da Associação,
não obedece às normas exi

gidas e, além disso, bem em

frente da creche tem a cons

trução urn supermercado.
"Sem contar que avia émui
to movimentada. Passam

pela José Bauer pelo menos
.60 ônibus todos os dias",
ressaltou Silva. Para ele, se
o novo prédio for inaugura
do em até três anos "estará
de bom tamanho".

1i"ansporte
Projeto que prevê licitação para táxis será debatido

A nova lei que vai re

gulamentar o serviço de
táxi em Jaraguá do Sul já
está formatada e, segundo
o diretor de trânsito, Ro
gério Kuhmlen, prevê en

tre outras coisas um pro
cesso de licitação e que o

motorista permissionário
do serviço, que é público,
efetivamente exerça a pro
fissão, eliminando a figura
dos motoristas auxiliares,
os conhecidos "pilotos".
Ele chama a atenção para
o que está previsto na

Constituição Federal de

1988 sobre o exercício da
atividade. Para evitar ca
sos como o de Florianópo
lis onde médicos, advoga
dos, engenheiros e outros

profissionais autônomos
são proprietários de táxis
terceirizados. "De certa

forma, em Jaraguá todos
estão irregulares", disse,
referindo-se aos taxistas
cadastrados na prefeitura.

O· projeto de lei, que
ainda será debatido em

pelo menos duas reuniões

com a categoria e que pas
sará pelo crivo da Câmara
de Vereadores, deverá ser

concluído até a próxima
terça-feira (15). São 66 ar

tigos elaborados por um

grupo de trabalho repre
sentado por fiscais de trân
sito, procuradoria jurídica
e pelo próprio Kuhmlen.
As mudanças são apoiadas
pela Promotoria de Justi-

. ça. A proposta prevê pro
cesso de licitação obrigató
rio. "Já estamos três anos

atrasados", disse o diretor

de trânsito. Hoje a cidade
tem 23 pontos de táxi e 58
motoristas. Pela lei vigente
desde 1989, deveriam ser

100 táxis, um para cada

grupo de 1.500 habitantes,
considerando uma popu

lação ao redor de 150 mil

pessoas. Porém, Kumhlen

garant� que não se fará
isso antes de se saber a real
demanda de passageiros.
Ele prevê que a proposta
chegue à Câmara de Vere
adores ainda no primeiro
trimestre de 2014.

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Família enlutada de HEINZ BARTEL,

ainda consternada com o seu falecimento,
vem agradecer as homenagens recebidas e todas

as manifestações de carinho e solidariedade dos

familiares, amigos e demais conhecidos.

Agradece também as palavras de conforto
dos Pastores William e Daniel.

Agradece de modo especial à dedicação dos

Bombeiros, do Dr Felipe Benthien e da amiga
auxiliadora Arlete Wendorff Hornburg,

que o assistiram durante sua enfermidade.

Também convidam a todos os que

desejarem, a participarem do
.

Culto em sua memória, a ser
celebrado no domingo, dia
13/10/2013 às 9hs, na Igreja

Luterana Apóstolo Pedro, Centro.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: RuaCeLProcópioGomes deOliveira,

380-Centro 89251-201 � JABAGUADO SUL�SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274- I700

Apontamento: 261687/2013 Sacado: JAIME MOTO !'ECAS l1DA ME Endereço: RUA ADEUA FIS

CHER,720 - VIlA BAEPENDI - JABAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-400 Cedente: J TOLEDO DA AMA

WNIA IND É COMVEICULOS Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: SER000792 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 510,00 - Data para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagarR$587,15 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$I,36 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDIlALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamen
to 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 ás motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMA
DOS DO PROTESTO:

Apontamento: 261692/2013 Sacado: ADlVONESIR KOTARSKI Endereço: RUA ANNIEIl\ MAIHIAS
ENKE 705 - AMIZADE - JABAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-760 Cedente: MECANICA RITMOS C P S
l1DAME Sacador: - Espécie:DM! - WTItulo: 006293 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 130,00 -

Data para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagar R$212,83 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 130,00 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261786/2013 Sacado: BC COMEROO DE PISOS l1DA ME Endereço: RUA ROBERTO

ZIEMANN, 201 - CZERNIEWlCZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300Cedente:BANCOCIT1BANK
SA Sacador: UllRAPISO INDUSTRIA COMEROO IMPORfACAO Espécie: DM! - N° TItulo: N55736/3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 319,62 - Data para pagamepto: 15/10/2013- Valor total a pagar
R$396,47 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 319,62 - Juros: R$I,06 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 261798/2013 Sacado: ELEMAR MQKWA Endereço: ESTRADA lZABEL4589 -lZABEL
CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador. AUTO POSTO

JOSE LUIZl1DAEspécie:DM! - N'Titulo: 1912701-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 369,45 - Data

para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagar R$538,76 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
369,45 - Juros: R$ 1,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Di

ligência: R$ 94,39

Apontamento: 261799/2013 Sacado: ELEMAR MOKWA Endereço: ESTRADA ISABELAIlD 4589 - ISA
BEL - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Sacador: AUTO
POSTO JOSE LUIZl1DAEspécie:DM! - N°TItulo: 1917001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 748,42
- Data para pagamento: 15/10/2013-Valor total a pagarR$918,00 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 748,42 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 -

Diligência:R$ 94,39

Apontamento: 261639/2013 Sacado: JAIME VARGAS Endereço: RUAEMIUO BUlZKE26 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89266-720 Cedente: BANCO BRADESCO FINANOAMENTOS S/A Sacador. - Espécie:
NF - N'TItulo: 4297708941 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 32.986,38 - Data para pagamento:
15/10/2013- Valor total a pagar R$40.605,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.986,38 - Juros:
R$ 7.531,89 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
27,86

Apontamento: 261802/2013 Sacado: JULIANA AMBROZIO DE CARVAIBO Endereço: AVENIDA PRE
FEITOWALDEMAR GRUBBA, 3841- CENTENARIO - JARAGUADO SUL-SC - CEI': 89256-502 Cedente:
TRIPLAC MIDIA EXTERNA l1DA ME Sacador: - Espécie: DM! - N° TItulo: 092013 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 289,00 - Datapara pagamento: 15/10/2013-Valor total apagarR$370,92Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 289,00 - Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

'

Apontamento: 26182112013 Sacado: MARU.ENE BORGES DA SILVA Endereço: RUA LUIS SARTI, 577
- RAU - JARAGU DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: CIM DISTRIBUIDORA DEAUMENTOS l1DA
Sacador: - Espécie: DM! - N° TItulo: 0000051840 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 351,70 - Data

para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagar R$442,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$
351,70 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:-R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 30,31

Apontamento: 261770/2013 Sacado: NICO BORDADOS E CONFECCOES l1DA ME Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 3668 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: TASCHNER INDUSTRIA
TEXTILl1DA Sacador: - Espécie: DM! - N'TItulo: 2018167U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
459,63 - Data para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagar R$536,49 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 459,63 - Juros: R$ 1,07 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94 -

Apontamento: 26164112013 Sacado: PLANEfAAGUA EAR COM. E SERVICOSun Endereço: RUATE
.

CLAKISCHNERTODT 170 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: TRANSVILLETRANSPORTES

, E SERVICOS lTIlA Sacador: - Espécie: DM! - WTItulo: 0500851713 - Motivo: falta de pagamentoVaiar:
R$1l8,40 - Data para pagamento: 15/10/2013-Valor total a pagarR$201,16Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$1l8,40 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261671/2013 Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Endereço: AV PREFEITOWALDE
MAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Cedente: D R T SOM E ACESSOmOS AUTO
MOTIVOS l1DA Sacador: - Espécie:DM! - N'Titulo: 0006564602 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$.
459,10 - Data para pagamento: 15/10/2013- Valor total a pagar R$536,72 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 459,10 - Juros: R$l,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Certifico, que esteEdital de Intímação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
10/10/2013. Jaraguá do Sul (SC), 10 de outubro de 2013.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: II
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Tiro'certeiro
No ano em que a Schützenfest

éhega à 25ª edição, relembre
o início, os momentos históricos
e as curiosidades da principal

festa de Jaraguá do Sul

Bárbara Elice

t�, t

1. Primeiro
presidente

Comissão Central

Organizadora (CCO),
Balduino Raulino, discursa

na abertura da Schützenfest
em 1989. Para fundiu a

Festa do Tiro, a CCO buscou
referências nos tradicionais
eventos germânicos. '

NÚMEROS HISTÓRICOS 2� Primeira rainha da

Schützenfest, Sonéia Hornburg,
da, Sociedade Aliança, se

I

destaca entre os visitantes no

então Parque Agropecuário.
Até 1992, as rainhas eram

eleitas por votação. Entre 1993
e 1995, a escolha se dava

EDiÇÃO
1!! (1989)
5ª (1993)

LITROS OE

PÚBLICO CHOPE

55.719 47.000

92.746 70.015

TIROS

30 MIL

48.298

EDiÇÃO
10ª (1998)
15ª (2003)
20º (2008)*

* Em 2008, a vigésima edição do evento foi realizada na

Sociedade Aliança e os números não foram divulgados.

LITROS DE

PÚBLICO CHOPE TIROS

102.654 80.610 55.216

91.204 63.590 194.129

Fontes: Festas de Rei, Silvia Regina Toassi Kita e Museu Histórico Emilio da Silva.

-

pela competição de tiro. O
método atual de escolha, onde
um júri seleciona as rainhas
e princesas pela beleza e

desenvoltura, iniciou
em :1996.

3. Desfile da Schützenfest
em 1989. Nos primeiros anos, a
apresentação acontecia na Rua
Reinoldo Rau, Centro.

4. Mascote Hans Bier

acompanha a sangria do barril
de chope em 1995. Criado ,

num departamento da Weg,
ele foi estilizado pela Agência
CMC. Em 1998 um concurso

elegeu oWilfred como novo

mascote. A criação é do
desenhista do O Correio do

Povo, Fernando Bastos..

5. Estande de tiro da
Schützenfest em 1992.
Neste ano, a Prefeitura e a

Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro importaram
52 carabinas e as distribuíram
entre as sociedades.

6. Banda se apresenta
na rua durante a

Schützenfest de 1992.

Faço revisões em seu veículo regularmente.
�-:-'-�:

.

www.strosbourg.com.br
O peugeot.strosbowrg

Jaraguó (47) 3274-1900. Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344�7000. Brusque (47) 3,355-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686 • Chapecó (49) S361-15ÓO • Caçador (49) 3561-3400
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Bom dial
Bom dia! Hoje é super quinta

feira, dia 10 de outubro de 2013.
Dia Mundial da Saúde Mental. O
final de semana está chegando.
Vá com fé! Mas, afinal o que é ter
Fé? Fé é o começo de tudo! Fé é
ver além das aparências, é ter a
soberana vontade de prosseguir.
E acreditar 'que sempre há uma'

saída, uma resposta. E vamos à
coluna de hoje que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os

,virtuais. Antes uma frase para
você refletir: "Para criar inimigos
não é necessário declarar guerra,
basta dizer o que pensa". Martin
Luther King.

Legião Urbana
A Demo Via tem urn super

compromisso dia 26 de outubro.
A banda fará urn Tributo a Renato

Russo, deverá espocar a 13a Feijoa-
'

dá doMoa, naEpic. Aliás, os convi
tes, já estão quase no final. Corra...
vai que!!!

.

WmiD'!y
No próximo dia 18, ca

pitaneado pelo amigo Thia
go Airoso Menezes, da De

canter, rola na Epic Club, a
'

partir das 16h30min, Wini

Day, o dia do vinho. Serão
mais de 150 rótulos da me
lhor seleção. Quer saber
mais? 3370-0220.

3370--3242

Pizza Sadia

460/44Qgr
Alcatra com

maminha s/ osso

1498, 1<9

i����RI?
i�i..}L7

��r���.l
CIRCULANDO A bela Karlyse 'PJ

curtindo as baladas da moda

Não seria bom se todos

nós pensássemos da

mesma forma. É a diferença
de opinião que promove as

corridas de cavalo.

MarkTw8in

Casal destaque
O casal destaque, André Luiz

dos Santos e sua LuWílbert, um
dos mais bacanas e apaixonados
do momento, sempre feliz, cur
tindo juntos os bons lugares e

momentos.

Dica
Vocês já experimentaram o

Sfogliatti de Carne Seca da Casa
da Nonna? É de comer de joe
lhos, se é que você me entende. É
dica de.hoje,

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Ontem, quem deu rasante na

redação foi amiga Lúcia Costa.
_A fofa além de psicóloga, é uma

das incansáveis batalhadora para
o bem dos animais. Trocamos
algumas boas ideias e breve,

quem sabe, novidades no pedaço.
.. .. ..

O meu amigo Norberto
Gaulke, o popular Mono, ex
goleiro do Baependi, vai riscar
mais um ano do calendário.

Sábado, pontua 8.2 e comemora

com almoço em família.

.. .. ..

O delegado de polícia Leandro
Mioto Ramos já escolheu os

amigos e ícrmatou mesa para
conferir a 13ª Feijoada do Moa,
dia 26 de outubro. Bom demais!

.. .. ..

O empresário Henato Raboch
e sua Arlete, nos arremates
finais de sua nova house, no

elegante Flàmboyant

Ein Prosit!
Hoje às 20 horas rola no Pa

vilhão A do Parque Municipal
de Eventos, a abertura oficial da
25a Schützenfest. A maior festa
do tiro da região. O evento vai
até dia 20 de outubro. Serão 10

dias de música, comida típica,
tiros e muita alegria.

Insta
O Instagran, continua o maior '

sucesso. Já esfriou o Twitter, está
enfraquecendo'o Facebook e apo
sentou o MSN. Até '0 You Tube
está devagar. Dizem se o "Ista"
servir urna cervejinha' gelada ele
vai acabar com as baladas! Boa!

Pensando bem...

, Nesse momento de hiper agita
ção que o mundo vive, um dos fa
tores para trilhar com menos riscos
de errar, embora o erro faça parte,
é tendo fé e acreditando que Deus
existe e com ele seus guardiões.
Combinado?

Perfeito
Na terça-feira última dividi mesa

na Confraria do Churrasco, com

amigo Igue Joesting. Fazia tempo
que não prestigiava casa. Confes
so! Fiquei impressionado. O espaço
está super bacana. Repaginado, óti
mo atendimento e o churrasqueiro
merece os vivas do colunista. Tudo

perfeito!

o que eu faria?
Recebi das mãos do escritor João

Chiodini o livro, 'O Que Eu Faria?'
Histórias inspiradas para novos e

jovens empreendedores. Vou ler
e depois teço meus comentários.
Thanks!

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

Você é único. E seu tratamento também!
Medicamento Manipulado. a dose certa

feita especialmente pra você!

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2013

DESTAQUE Kilian Sohm Neto é

destaque na Revista Nossa. O agente
dá dicas para urna viagem tranquila

CAFÉ VERDE

TE CONTEI
.'._.

.. Hoje 0 meu amigo, Maurus
Fiedler, estreia mais um aninho. Os

cumprimentos da coluna.

é a esfiha, que anda fazendo o maior
sucesso também! Hoje tem happy
hour, anotem!

.. Tenho recebido vários elogios das
mamães sobre a loja Mini & Shake

Baby. Dizem que as prateleiras,
araras e cabides estão sempre
recheadas de novidades.

.. Super bacana a reportagem de '

Dinor Carlos Dalmora, o Brasão, na
Revista Nossa! Vale conferir!

.. Um alô especial lá para Céu: O
meu amigo Ismar Lombardi, mil vivas
pelo seu aniversário!.. Dia 12 de outubro comemoramos

o dia da Nossa Senhora Aparecida, a
Padroeira do Brasil. .. Fiquei impressionado quando

soube da idade do médico dr.
Roberto Kelldr; Com aquele rostinho

angelical sem rugas, de duas uma:

Ou está tomando formol ou visitou
a Nossa Senhora da Plástica. Está

super bem!

.. A Upper Floor também agita as

turbinas na sexta-feira, véspera de
feriado. Anote ai o metro quadrado
mais concorrido de Guaramirim! No

palco Álvaro &. Matheus.

.. Hoje no Madalena Cozinha tem
muita promoção e o novo cardápio
está super comentado entre os vip's
de plantão: Rádio Fatia! A super novi

.. Crie tempo para as pessoas
importante na sua vida.

.. Com essa, fui!

Mais uma opção para quem quer acelerar o metabolismo e eliminar os qulllnhos a mais. O .

Café Verde é um potente termogênlco, anti.oxl�ante, fonte de energia e dlsposlçào, o

��'.,_
..

Indlcaçlo
-Auxítla no processo de emagreclmenrÓi
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antloxldante;
-Oeslntoxlcaçêo do ffgado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressão;
·Aumento da taxa metabólica;

-

-Dlurétlco:
·Reduz a absorção Intestinal dos açucares, regula os nfveis de açYCaf no sangue,

Ao reduzir a absorção dos açúcares, o Cafê Verde obriga o corpo â procurar outras
fontes de energia, como a gordura acumula�a, estâ é a estratégia doCaMVerde para
emagrecer.

e Cüfé Verde possui apro)(imadamente 2% de cDfefna, a cafalna tem õçÃo
u�rmogênlc:a, dessa forma faclllt€l a queima da gordura locallzad€\, Estudos
demonstraram que a c:afelnCl e o ticldo ciorogênlco pmsent@s no CêréVlrde
diminuem o acumulo de gordur� nas células. Além dls5o,iillgun5 compostos
delsu! �)(trato eumentarn ii atividade de umã enzlmü responsÁvel pelA
oxldaçao de gordura no ffQCldo, Assim, o extrato dC! Café Verde previne o

IiIcúmulo de gorduri!l no flgado.
,

�5tud05 eemenseam que o aeíee dOfogênlto, em e5peeiêl o ieldo 5
carli'!ollqufnlco, reduz a íilb50rção Intestinal dos açúcares, regula os niveis de
açúear no sôngue, prevenindo destA formô o í!lcumulo de gordUfí!l eorpof€!I,lí
que ilçácí.Jr em .Ii'!xeel!iio é trünsform€ldo em gordufí!l, '

O cílr� Verde possui t€lmbém ClÇ�O Clntloxidiilnte, llilndo o seu pOderôntioxldêntemêior que o
eM verdlil, DIi!!fiUI rormr,combato OI ri;ldlcCll5 livro!!!, 05 vilões do envelhee:imento, e protege
eontri;l as radiillfões ultri;lvlohna!!!.

Faça-no. urnavl.ltal conflra ••tn novldldl.
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Tirinha
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Casamento de Ricos
Domingo à tarde a mulher está irrequieta. E diz:
-Você não gosta mais de mim!
Lendo o jornal, ele responde:
- Deixe de bobagens, querida! Por que não vai até o shopping e

compra alguma coisa. Tenho certeza de que vai se sentir melhor!
Ela de cara amarrada:
-Não, não quero comprar nada! Já tenho tudo!
-Quer que eu troque o seu carro? - pergunta ele.
-Não! Aminha Mercedes ainda não tem 5 mil quilômetros! -

responde ela, aos prantos.
E ele tenta resolver:
-o que você quer, então?
E ela, com os olhinhos brilhando:
-o divórcio!

-

Ele, um tanto desapontado:
- Bem... Eu não estava pensando em gastar tanto!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1

'

· a 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

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• R.I.P.D - Agentes do Além -1�:30 - 3D - DUB - Aventura
• R.I.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, Sém Ganho - 15:00, 21 :50 - LEG - Ação
'Invocação do Mal- 14:20, 19:30 - LEG - Terror
• Familia do Bagulho - 13:50, 16:10, 19:15, 21 :30 - LEG - Comédia

-O'lerrpo eo Vento-13:4O, 16:25, 19:00, 21:40 - NAC- Drama

• GNC MUELLER
• R.I.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
· a Tempo e o Vento - 13:45, 16:20, 19:00, 21 :30 - NAC - Drama
• Elysium - 14:10, 16:40, 19:15, 21 :30 - LEG - Ficção

Família do
Bagulho
Após ser roubado, o
traficante demeia tigela
David Clark (Jason
Sudeikis) é obrigado por
seu chefe, BradGurdlinger
(Ed Helms), a viajar até o
México para fechar uma
negociação envolvendo
um grande carregamento
demaconha. Para tanto
David precisa formar uma
família dementira e com
isso convida a stripper
Rose O'Reilly (Jennifer
AIllston) para ser Sua falsa
êsposaA delinquente Casey
(Ernma Roberts) e o virgem
Kenny (Will Poulter) logo
entram no plano e juntos
eles formam osMiller, que
aparentemente estariam
fazendo uma pacata
viagem rumo aoMéxico a

bordo do trailer da família.
Entretanto, ao longo do
caminho os antigos hábitos
voÍtam à tona e nem tudo
sai como o planejado.

Sudoku
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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.
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Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

o tempo não muda
e o sol predomina
o sol continua em se devido a

atuação de uma massa de ar seco.

No irúcio do dia ocorre chuviscos
isolados entre a região da Grande
Florianópolis e o Litoral Norte.

Temperatura em elevação.
Vento de nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

t-v-HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

Parcialmente
Nublado

.. '

[nstavel
SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 26°C .._r

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

•

. "

. "
Chuvoso

DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

VERTICAIS
1. Mulher nascida em Bonn ou Berlim / Inflamação

da lãmina de tecido fibroso na qual se fixam al- 12

guns músculos, como, por exemplo, os do braço 13
e da coxa

2. (Fig.) Sensação de frio / Cria de vaca ainda em

fase de amamentação (tern.)
3. Reduzir (pão, queijo etc.) a migalhas pelo crivo
/ Parietal

4. Escolher, preferir entre dois ou mais / (Fam.) Ca
petinha

5. Acolher (alguém) com manifesta atenção ou cor

tesia ou com alguma pompa
6. Marinha do Brasil / Marca de sujeira, de impureza

, / Sigla inglesa do ácido desoxirribonucle�co
7. As vogais de teiu / Peça de sustentação horizontal

usada em construções / Programa de Erradica

ção do Trabalho Infantil
8. Nota Fiscal / (Gír.) Rato de teatro, que assiste aos

espetáculos sem pagar / O oposto de com

9. Um escritor como Joraci Camargo ou Pirandello /
Sociedade Anônima,

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Pacto, acordo
2. Sincero, digno de 'conüança / Fatia de carne frita

ou assada em grelha
3. A cantora de pop rock Cássia (1962-2001)
4. O trabalho do moinho / As iniciais do cineasta ita-

liano Tornatore, de "Cinema Paradiso"
5. Revolver a terra duas ou mais vezes

6. Quitação
7. Abreviatura de feminino / Que gosta de brigar
8. Um tom da cor que, no espectro solar, ocupa a

área entre o verde e o violeta
9. Mulher-peixe / As iniciais do político Ulysses

(1916-1992)
10. O antecessor do piano
11. Nascido no país europeu cuja capital é Dublin
12. (Pop.) Está bem! / Antigamente
13. Estado do Norte do Brasil cuja capital é Boa

Vista.

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

11
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Emest agradece aos monges por terem salvo. Franz nos

Himalaias. Manfred destrata Lola. Tenpa diz a Franz que vie
ram para encontrar a criança em que Ananda reencarnou. Ar
tur pergunta a Viktor se ele está apaixonado por SOvia. Julieta
incentiva Hilda a fazer ateste para cantora no cabaré. Manfred

. e Sílvia planejam uma forma de tirar Pérola de Amélia. Benito

procura Manfred e exige seu emprego na fundição de volta.
Laura atropela Peteleco por acidente. Sonan se lembra de
Ananda no momento em que é apresentado a Pérola.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Giane não consegue impedir Bento de agredir Fabinho.

Malu pensa em ir atrás de Zezão. Fabinho e Giane tentam con

vencer Bento de que ele foi enganado por Amora. Bárbara fica
satisfeita com o resultado do plano de Amora. Charlene apoia
Wilson. Maurício e Malu conseguem com Brenda o endereço
de Zezão. Silvério implora que Bento não denuncie Fabinho.
Malu grava sua conversa com Zezão. Vinny não consegue falar
para Érico sobre suas suspeitas com Júlia. Maurício e Malu
contam para Plínio e Irene que Amora fingiu a gravidez e o

aborto. Santa se emociona com a música de Verônica. Natan
lamenta ter se separado de Verônica. Vinny centa para Rose
mere que Fabinho não é o espião da Crash Mídia. Tina mostra

para Lucinda sua foto beijando Vitinho. Renata percebe Érico
abalado por causa de Verônica.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Michel, Patrícia, Guto e Silvia discutem no altar. Thales vê

Natasha na igreja e deixa Leila sozinha. Daniel e Perséfone

dançam a valsa dos noivos. Michel chama Patrícia para dano

çar. Guto toma um drinque com Silvia. Félix não deixa Jacques
dançar com Pilar. Rafael dança com linda e Neide se preocu
pa. Ignácio pensa em registrar a filha de Valdirene e Carlito fica
arrasado. Leila procura Olenka para ajudá-Ia com Thales. Pa
trícia dá um fora em Michel. Guto marca de se encontrar com

Sangue Bom

Giane aparta briga de Bento e Fabinho por causa de Amora
Já dizia o velho ditado popular que o amor é cego. E no caso

de Bento (Marco Pigossi) e Amora (Sophie Charlotte), ele se

concretiza cada vez mais! Furioso após a esposa ser agredida
fisicamente por Fabinho (Humberto Carrão), o florista invade
a casa do ex-bad boy e nãopensa duas vezes. Bento parte para

cima dele, achando que é o grande culpado porAmora estar cor-
'

rendo risco de perder o bebê. E o pior: acreditando piamente
que a esposa está grávida. "Canalha! Cê tentou matar a minha
mulher!", grita Bento, já largando socos em Fabinho. Ele, por
sua vez, tenta se defender alegando queAmora armou tudo.

Silvia. Priscila flagra Pérsio e Rebeca na cama. Amadeu leva
Rafael para visitar linda. Thales pede para Olenka ajudá-Ia a

conversar com o espírito de Nicole. Félix e Pilar pedem o VOtO
de Priscila na eleição para presidente do San Magno.

• CHIQUITITAS -SBT· 20H30
Mili diz para as crianças que é melhor ninguém tentar pe

gar a bola na cerca elétrica, pois pode ser perlgoso, Carmen
entra no quintal aos berros dizendo que todos deveriam estar

na sala fazendo o dever da escola e que acabou a brincadeira.
Bia diz que acabou mesmo, pois Binho chutou a bola na cerca

elétrica. Carmen reclama: "Minha cerca elétrica nova! Eu gastei
uma nota com ela e vocês já estão estragando". As crianças se
recusam a tirar a bola da cerca. Para mostrar que a cerca não
dá choque, a diretora diz que ela mesma tira a bola da cerca.

Carmen sobe numa escada e assim que encosta na bola leva
um choque e fica com o cabelo em pé, travada e com fumaça
saindo da cabeça. Mesmo assim consegue dizer que conseguiu
tirar a bola. Na casa de Carol, Letícia, Clarita, Beta e a própria
Carol discutem com Tobias como será feita a produção do cli

pe de Tomás Ferras, que é o disfarce de Tobias pra Eduarda.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Michele anda na direção de Stella, que se surpreende com

sua determinação. Dorotéia e Danilo conversam ao telefone.
Ambos muito desconfiados, se movimentam enquanto racio

cinam, tentando entender o que estã acontecendo. Dorotéia
faz cara que acha a ideia de péssimo gosto. Carlão decide que
precisa contar tudo para Patrícia, mas nem sabe por onde co

meçar. Das Dores interroga Xuxú, que estã apavorada, já que
Picasso, seu agressor, estã próximo. Donana olha para a foto de
Garlão brigando com os fotógrafos. Laura corta o último ponto
no traseiro de Otávio e sorri. Otávio fica aliviado e sorri também.
Patrícia revisa processos e Cartão chega trazendo uma xícara
de chá com enorme culpa. Carlão passa pela porta do quarto
do filho. Danilo olha para o próprio peito na camisa um pouco
aberta e não gostado que ouviu. Ele acha que é porque lili ficou
com a última palavra, descartando-o. Já lili o provoca, como se
realmente não ligasse para ele. Danilo é atendido por uma en

fermeira que acabou de tirar o esparadrapo do curativo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Affair de Deborah Secco
reatacom ex-mulher O

Depois de ver seu namoro com o cantor re

ligioso Allyson Castro subir no telhado, o affair
de Deborah Secco com o engenheiro carioca

Rogério Chor, de 52 anos, não foi adiante. O
motivo foi a reconciliação dele com a ex-mu

lher, Juliana Erthal. O engenheiro e a global fo
ram apresentados durante a premiação de uma
revista, no fim de 2011. Na ocasião, ambos ain
da estavam casados. Os dois se reencontraram

nos últimos meses, quando a atriz estava sol

teirissima, e acabaram ficando algumas vezes.

! {JHtA
alT

Alinne Moraes está

grávida e deixa novela
Aos 30 anos, Alinne Moraes é a mais

nova grávida do pedaço. A atriz estaria es

perando seu primeiro filho do namorado, o
diretor Mauro Lima. Por conta da surpresa,
a bela deixa o elenco da próxima novela das

21h, de autoria de Manoel Carlos. A trama

"Em Família" deve substituir "Amor à Vida"
em fevereiro de 2014. Com a notícia, a pro
dução do folhetim está sondando outras

atrizes para o papel que seria dela. Até o

momento, tudo indica que Camila Morgado
deve assumir a personagem.

20/3 a 19/4 -Fogo
Pela manhã, vai ser mais fácil se

aniscar e assumir alguns projetos
complicados, pois estará mais oti
mista. Mas depois, você vai se preo
cupar mais com a carreira e analisar
cada passo com cuidado. Na paixão,
faça planos a longo prazo. Apaquera
recebe boas energias. Cor: rosa.

Libra
, 23/9a22!1O-Ar

Aproveite a manhã para trocar

ideias e conversar com colegas.À tar
de, cuidado com a insegurança, prin
cipalmente envolvendo a família.

I Isso pode tirar a sua concentração
no trabalho. À noite, aposte em um

programa caseiro e capriche no r0-

mantismo com o par. Cor: amarelo.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

De manhã, podem surgir boas
oportunidades de aumentar seus lu
cros.À tardevocê terá facilidadepara
interagir com os colegas. Aja rápido
para aproveitar uma boa oportuni
dade. Que tal se declarar para quem
ama? Seja romântico e vai encantar
sua alma gêmea Cor: bege.

Sagitário'
22/11 a21/12-Fogo

O dia começa com um astral
leve, mas depois do almoço, você �ai
deixar as amenidades de lado e se

concentrar nas finanças. À noite, vai
buscar segurança ao lado do par e a

sintonia entre vocês deve aumentar.
Já na paquera, só vai investir se o

lance for sério. Cor: amarelo.

Capricórnio -

22/12 a20/1 - Terra

Projetos que pode tocar sem aju
da trarão melhores resultados. Não
confie em ninguém. Depois do almo
ço, as coisasmelhoram e vai sermais
fácil tomar decisões rápidas. À noite,
um clima de magia aproxima você e

a pessoa amada. Na paquera, invista
no romantismo. Cor: rosa.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Àtarde, a Lua entra em seu infer
no astral, atrapalhando seus planos.
Você terá garra para dar conta dos
seus deveres, mas tente trabalhar

sozinho(a). À noite, um climade

magiamarca apaquera,mas pode se
envolver num lance proibido.A dois,
controle a desconfiança. Cor: cinza.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite a manhã para definir
os passos que deve seguir para cres

cer na carreira. À tarde, você pode
contar com a ajuda dos aruigos, in
clusive se anda procurando empre
go. À noite, que tal um programa
com a galera? Pode conhecer gente
nova e se dar bem. Cor: lilás.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Prefira tarefas individuais neste

dia. À tarde, terá ânimo renovado e

não deixará passar em branco ne

nhuma oportunidade de ganhar di
nheiro. Será mais fácil fazer contato
com gente de fora. No campo amo

roso, a dica é sair da rotina e investir
mais no romantismo. Cor: branco.

Seu charme vai favorecer a paquera.
A intimidade esquenta, mas fuja de

desconfianças. Cor: branco.
,

Câncer
j 21/6a21/7-Água

Pela manhã, você estará mais
focado no trabalho e terá disposição
para encarar até as tarefas mais cha
tas. Depois do almoço, a dica é traba
lhar em equipe. Se já tem um amor,

o astral desta noite promete ser má

gico. Se está só, vai sonhar com com

promisso sérió. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você .não terá dificuldade para
atrair e envolver as pessoas. Mas,
depois do almoço, vai se concentrar
no trabalho: fique atento(a) para
não perder uma boa oportunidade
. À noite, pode se interessar por um

colega de trabalho.A dois, invista no
romantismo. Cor: azul-claro.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Redobre a atenção esta manhã,
pois pode se esquecer de tarefas e

prazos. Depois do almoço, o astral
muda e poderá contar com a sorte:

aproveite as oportunidades. Aja rá

pido! À noite, você vai fazer sucesso
.

napaquera!Adois, o clima demágia
vaimarcar o romance. Cor: laranja.
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João Chiodini- Escritor

•

Q escritor@joaochiodinüom.br

Terapia
de Balcão

- o problema é que as mulheres nunca

estão satisfeitas, Almeida.
Almeidaerao típicoouvidode latrina,dono

de um boteco que, por razões desconhecidas,
foi eleito pelo povo para "chorar as pitangas".
Fazer terapia esfolando os cotovelos no

balcão de fórmica que imita granito, sentado
numa banqueta alta de madeira. Talvez fosse
o olhar de Almeida, talvez fosse a forma que
ele balançava a cabeça enquanto o sujeito
falava. Quem sabe, o jeito como passava o

palito de dentes de um canto para o outro da

boca, durante suas reflexões.
Plínio era a bola da vez. Ele era o

inconsolável, buscando consolo naquele
balcão. Dividindo espaço com um vidro de
ovos cozidos e outro de rollmops. Plínio, ex
noivo que, naquele exato momento, deveria
ser umhomem casado.

- Sorte a minha que percebi em tempo a

burrada que estava cometendo. Primeiro,
ela queria morar junto, logo depois, mOf.ar
junto já não estava bom. Botou na cabeça que
tinha que casar. E foi aí, Almeida, meu amigo
Almeida, que começou o inferno.

Clique animal

- Humf! Casar ...
- Pois é, Almeida. Mas, o cara é bobo, vai

se deixando levar... Escolhe data, escolhe

padrinho,escolhe isso, escolhe aquilo, Sebem
que, na verdade, quem escolhe é a mulher,
o cara só tem que dizer: "Sim, querida". A
opinião do caboclo não é importante, só faz
figuração. Aí, quando você dá um palpite,
um palpitezinho, aí ela vira o cão. Aí o rabo
do capeta salta de dentro da calça. Fiz todas
as vontades dela, Almeida! Primeiro, queria
casar naquela igrejinha branca que fizeram

,

no alto do Morro da Boa Vista. Tudo bem.
Lá vou eu reservar horário na dita igreja,
depois, Almeida, ela inventa que não quer
ir para a igreja de limusine, carro antigo ou

carruagem. Ela quer ir para o casamento de

trem, Almeida. De trem!
- De trem?
- Agora me diz, Almeida, se a linha férrea

não passa por lá, como ela vai de trem?
- Não dá.
- Claro que não dá. Mas, não, ela quer

parar a cidade! Todo mundo tem que ver

a dondoca chegando num vagão aberto,

tocando aquela buzina ensurdecedora. Daí,
pra completar, diz que pode ser só um pedaço
no trem, o resto do caminho ela vai de carro.

Mas, como eu te falei, o cara é bobo, vai se
deixando levar, vai caindo na conversinha

mole, no "por favorzinho" ao pé do ouvido.

Liga aqui, insiste lá e dá um jeito de reservar

o trem. Agorame diz, achaque é o suficiente?
Acha que ela ficou contente?

.- Ficou?
- Ficou nada. Queria que a decoração da

festa fosse verde e branco. Verde, e branco,
Almeida!

- Verde e branco?
- Aí não dá, Almeida, mandei pastar. Foi

a gota da água. O que eu ia dizer aos meus

amigos?
- Verde e branco não dá.

_

- Não dá. Aqui é Corinthians, Almeida.
Corinthians!

"
Ela quer ir para o casamento de

trem, Almeida. De trem!

AMARELO é calmo
e dócil. Aguarda um

lar que o trate com

todo respeito, amor
e dignidade. Tem
2 anos, vacinado
e vermifugado.
Contato: Clínica
Amizade Telefone:
3371.2340 ou

3275-1887

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da

Ajapra e do Focinhos
Carentes Jaraguá do Sul

ADOTE O' CHIQUINHO! Ele tem aproximadamente
6 meses, está vermifugado e tomou a primeira dose
de vacina. É super carinhoso, alegre e brincalhão!
Contato: Jaqueline· jaquelinemusi@gmail.com

I Amizade

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2013

Aniversariantes

10/10
Afonso Berns

Antonio J. de Andrade

Aroldo Mahs
Beatriz Muller

_Caubi Dos Santos Pinheiro

Daniel F. Tomelin

Dorival da Costa

Edson Correa

Elaine Vivan
Eliane Vivan

Elisangela Borinelli

Evaldo Bast
Evaldo J. Junkes

Gaudino Francisco Alvez

Gilda Valentini

Jaqueline Stiz

Jean Butzke

João E. Filho

João Ershing Filho

Joice Giacomelli

Julio Cesar Patrício

Karoline G. Pereira

Kelvin U. Batistão

Laíselnácio-

Laisy Euzébio

Leticia Hadlich

Lurdes Homburg
Matheus F. G. Pereira

Matheus L Zesuino

Moacir Campregher '

Nair Winkler Krueger
Nivia Bortoline

OsmarW. Jarschchel

Patricia M. Ehert '

Pietro Cauê Foerster

Rafael Arendt

Sabrina Wille

�idnei Manfrini
Sigmar Grutzmacher
Victor H. Malamud

• Fernanda Machado - Atriz

Curiosidade
10 de outubro ..

... é o 2830 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 82 para acabar
o ano. Em 2004 falece

Christopher Reeve, atar
norte americano, o mais
famoso Super-Homem do
cinema. Em 1997um avião

da Austral Airlines DC-9-
32 colide e explode perto
de Nuevo Berlin, Uruguai,
matando 74 pessoas.

Fonte:Wikipedia
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Prestigie a tradicional festa do tiro!

Prosit!

Marcelo Lescowicz e a Rainha

da Schützenfest Taimara Engel

Djoni Dalcanale e Cristiana Demarchi

jaragua@festadasemana.com.br

Elizete Haas

Marociel Heinert, Ludmylla Souza, Deborah Tumelero e Allan Drews

OCP17
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Suria

Tatiana,
Sirlei Vieira,
Fernanda

Maestri
e Daiane

Tepasse

I
?

Jhonatan Tonello e Elizabetha Steilein

1'1

Vanessa Borges
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Começamais uma Schützenfest
É HOJE Abertura tradicional marca a primeira
noite da festa, que este ano comemora jubileu

Natália Trentini

A partir de hoje começa a

�ovimentação que deve
atrair cerca de 80 mil pessoas
ao Parque Municipal de Even
tos. A 2Sa Schützenfest começa
às 20. horas com urna cerimô
nia tradicional, destacando as

estrelas da festa: os atiradores.
Três momentos dão a lar

gada para os 11 dias de festa.
Primeiro, a homenagem ao rei
e rainha do tiro e também às 36
majestades que tiveram os me

lhores resultados em cada mo

dalidade e gênero. Depois do
tiro inaugural, é feita a sangria
do primeiro barril de chope.

"A festa é urna premiação
para as sociedades que traba
lharam o ano inteiro, desde o

primeiro dia de janeiro. Tam
bém oferece à' população ale
gria e diversão, já que as pesso
as terão oportunidade de entrar
de graça no parque em alguns
horários", destacou o presiden
te da Associação Jaraguaense

de Tiro, Wilson Bruch.
Além de urna programação

mais voltada para a cultura

germânica, os organizadores
decidiram valorizar a prática
que dá nome ao evento. Foi am

pliado o número de estandes de
tiros e colocados na entrada do
parque. Segundo Bruch, a ideia
é dar mais conforto aos prati
cantes e estimular os que nunca
tentaram a acertar o alvo.

As comidas típicas também
prometem chamar a atenção
já no primeiro dia, com dife
rentes preços e opções. Pratos
mais elaborados serão ofereci
dos no restaurante. Os lanches
serão servidos na praça de ali

mentação e o espaço do café co
lonial servirá doces 'e salgados.

"Estamos com urna exce

lente expectativa de público,
especialmente para os finais de
semana. Mas esperamos urna

boa participação hoje durante a
.

abertura:", destacou o presiden-
te do Comitê Central Organiza
dor, Marcelo Prochnow.

EDUARDO MONTEONO

FIQUE POR DENTRO DO SERViÇO DA 25ª SCHÜTZENFEST
1

ATRAÇÕES
OOS PAVILHÕES

o O Pavilhão A vai
receber as bandas
show: como a Vox 3
e a Cavalinho.

o As apresentações de
danças típicas e de
bandas alemãs irão
acontecer no Pavilhão
B. Algumas atrações
começam no final
da tarde.

o O público interessado
em participar de um

baile seguindo o

molde dos eventos
das sociedades de
tiro terá espaço no

Pavilhão C. Serão

atrações em dias

pontuais, sempre às
23 horas.

DETALHES Símbolo
da festa, o alvo,
foi colocado no

acesso do Pavilhão
A. festa terá 20
estandes de tiros

VALOR DO INGRESSO nenhum dos dias da festa. PR:EÇOS pratos típicos a Ia carte. maneira artesanal com Pavilhão A
NO PARQUE o Menores de 16 anos o Chope Pilsen Germânia, Eisbein (joelho de porco), receitas herdadas dos o 20h Show com

MUNICIPAL só poderão entrar no copo com 440 mi - R$ 5,50 Kassler (bisteca suína antepassados europeus. Os Irmãos Radoll

DEEVENTOS Parque de Eventos
o Refrigerante, copo

defumada), Hackepeter preços
o 22h Show com a(carne crua moída e variam. Será cobradoacompanhado pelos com 300 ml- R$ 4 misturada a temperos por unidade ou fatia.

/ banda Vox 3
o Dias 11, 12, 18 e 19 pais ou com um adulto

o Oh30 Show commaior de 18 anos,
o Água mineral, 500 ml- R$ 3 fortes), marreco recheadoEntrada gratuita até as

previamente autorizado e salsichões, todos com PROGRAMAÇÃO Vorarlberger Musikanten,19 horas. Após o horário,
pelos responsáveis.

• Preços na Biergarden acompanhamento. O preço da Áustria
ingresso a R$ 10

No segundo caso, será
Germânia dos pratos deve variar de R$ • Hoje - Abertura Oficial Pavilhão B

o Dias 13 e 20 necessário apresentar uma
• Slow Beer, copo 25 a R$ 35. com entrada gratuita

o 18h Show com TrioEntrada gratuita até as autorização por escrito
·

com 440 mi - R$ 7 • Praça de alimentação Pavilhão A Edelweiss17 horas. Após o horário, (que pode ser encontrada o Chope Black, copo o Serão 15 boxes oferecendo
o 20h Cerimônia de abertura o 20h45 Apresentação doingresso a R$ 5

na margem direita do site com440ml-8 -lanches típicos, como com desfile das majestades Grupo Folclórico Mastero Dias 10,14 e'15 www.schutzenfest.com. • Chope sem álcool, copo a batata recheada e o o 21h Premiação oficial Regenwalde TanzgruppeEntrada gratuita br), assinada pelos pais e com 440 mi - R$ 6 x-alemão, e outras opções, das Sociedades de tiro-
o 21h Show com ao Dia 16 e 17 de outubro documentos de identidade

o Chope com vinho, copo incluindo espetinhos, de Jaraguá do Sul banda Tal's Buam. Entrada gratuita até as do menor e do adulto .

com 440 mi - R$ 6 cachorro-quente, crepes, o 22h Show com a banda19 horas. Após o horário, pizzas, calzones, sorvetes, Orquestra Continental
o 23h30 Apresentação

ingresso a R$ 5
o Chope artesanal, copo entre outros. do Grupo Folclórico

VALOR' COSllROS com 440ml- R$ 5,50 Pavilhão B Adulto Neue Heimato Estudantes e idosos acima
• Tábua de frios - R$ 30

' • Café Colonial
o 21h Show com a banda' Trachtengruppede 60 pagam meia entrada o Carabina ar chumbinho,

mediante apresentação da três tiros - R$ 3
• Uma infinidade de opções Estrela de Ouro .

o Oh30 Show com a

GASTRONOMJA de doces e salgados será Banda Hannovercarteirinha. o Carabina ar seta, três oferecida pela Torten
o Quem estiver vestindo tiros - R$ 3 • Restaurante

Paradies, de Pomerode. • Sexta-feira - Entrada -Pavllhão C
traje típico não paga pela o Tiro Silhueta, cinco o O restaurante Wunderwald, São tortas, bolos, cucas, R$ 10 (ingresso gratuito • 23h Baile com o
entrada nos pavilhões em tiros - R$ 3 de Pomerode, vai oferecer strudels produzidas de até as 19 horas) Grupo Karisma

I
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Entidade quer uma
área para conforto urcro sxss:

OBJETIVO
Sociedade Sem
Câncer busca

doações para ter
uma sede voltada
aos pacientes

SSC oferece orientação
jurídica e trabalhista

Além do apoio dado
aos pacientes dentro do
hospital, a entidade ofe
rece atendimento jurídico
gratuito. O serviço é re

alizado voluntariamente
e, por meio dele, são as

segurados os direitos dos
portadores de neoplasias.
Entre os mais procurados

estão ações junto aoMinisté
rio Público em busca da dis
tribuição gratuita de medi
camentos para o tratamento
do câncer e o de aposenta
doria por invalidez ou auxí
lio

.

doença. "Há luta judicial

por urn medicamento nega
do pelo SUS dura de 10 a 15
dias. Após isso, nosso advo
gado já consegue o medica
mento ao qual tem direito
o paciente", informou Ana.

Já o beneficio da aposen
tadoria por invalidez é so

licitado, muitas vezes, para
prover a família de urn por
tador. "Há casos em que há
família não tem outra fonte
de renda a não ser o trabalho
da pessoa que está doente.A

ação ajuda a manter essa fa
mília em caso de falta dessa
pessoa doente", concluiu.

Carolina Veiga

\A Sociedade Sem Câncer
r1.(SSC), de Jaraguá do
Sul espera doações para via
bilizar urn sonho antigo - a

instalação 'de urna casa de Melo e o presidente,Adernar
conforto para o uso dos por- .

Pacheco, a ideia é ter urn lo
tadores de neoplasias. Nessa cal próprio. 'Temos o centro
unidade, pacientes recebe- de convivência em urna sala
riam alimentação e teriam do hospital. Mas lá, precisa
urn local para repousar. mos fechar às l6h30. Com

O serviço já é oferecido urna casa de apoio, poderí
no Hospital São José, com o amos estender o serviço",
apoio da Rede Feminina de explicouAna.
Combate ao Câncer. Segun- No local, são oferecidos
do a voluntária Ana Maria alimentação, opções de la-

COMO AJUDAR
• A� doações em dinheiro

podem ser realizadas por
depósito bancário na Caixa
Econômica Federal, Conta
Corrente 4892·5, operação
13, Agência 3077.

Doações
A entidade precisa de

doações de suplementos
alimentares como IsoSour
ce, Ensure, Nutrem 1.0,
Sustagem e leite NAN. Os

produtos são distribuídos
gratuitamente aos portado
res que procuram a SSC. De
acordo com Pacheco, apenas
a suplementação alimentar
de urna pessoa com câncer
pode chegar a R$ 800.

LOCAL Ana (C), com os voluntários Alexandra e Zivrane, no espaço do São José

zer e descanso para os pa
cientes, sobretudo àqueles
que vêm de outras cidades

para realizar o tratamen

to em Jaraguá. De 2011 a

2013, mais de 18mil pesso
as foram atendidas no cen-

.

tro de apoio.
"Muitos saem de sua ci

dade às 3hparavir a Jaraguá
fazer quimioterapia ou exa-

mes, e estão debilitados. Al
guns fazem isso cinco vezes

por semana", exemplificou.
Para conquistar o obje

tivo, o presidente da orga
nização salientou que basta

alguém se comprometer a

arcar com o aluguel do imó
vel. "Nosso impedimento
maior é esse custo. Não te

mos recursos ", salientou.

ONDE PROCURAR
• A SSC está diariamente no

hospital São José, das 8h às
16h30, e na sede da ONG,
localizada na Avenida Getúlio
Vargas, 245, ao lado da
biblioteca municipal. O telefone

para contato é 3273·6868.

Saiba mais em:
www.girodeprofissoes.cqm.br.

Conteúdos excJusivqs
na plataforma virtual.•

•

,,, de

profissões

Apoio:

1[1111] B Iii tilmJKllDll
II. VJDAACOHT&CEAQUI
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Deputados dão
mais Roder·· ..

aos Voluntários
B� :3 _:Q _ Com a aprovação de projeto de lei pela Assembleia
Legislativa de SC, instituição poderá interditar estabelecimentos

Débora Remor

0nquenta pessoas, entre
Vbombeiros voluntários
e presidentes das entidades,
saíram de Jaraguá do Sul
com destino a Florianópo
lis. Amissão era fazer pres
são para que o Projeto de
Lei que dá poder de polícia
aos bombeiros não bene
ficiasse exclusivamente os

militares. Às 18h20 de on

tem, 24 deputados estaduais
votaram a favor e cinco vota
ram contra. O grupo voltou

para casa aliviado.
Com a aprovação do

PL6S/2013 e suas emendas,
pela Assembléia Legislativa,
as prefeituras podem fazer
convênio com os Bombei
ros Militares ou Voluntários

para delegar a estes a função
de interditar estabelecimen
tos que não estiverem em

conformidade com as nor

mas de segurança e combate
a incêndio. "Chegamos a um
consenso que vem ao agrado
da sociedade e que preserva
a atividade dos Bombeiros
Voluntários", comentou o

deputado Carlos Chiodini,
antes da votação.

Na região, os voluntá
rios que realizam vistorias e

encontram irregularidades
não-podem lacrar um imó
vel. A única delegação, hoje,
é a de emitir um laudo desa

provando o funcionamento.
"Foi um passo importante
e estamos comemorando.
Vamos continuar fazendo
o nosso trabalho de com-

promisso com a sociedade,
como já se faz há 47 anos",·
disse o comandante dos
Bombeiros de Jaraguá do
Sul, Jean Walz, que acom

panhou a discussão.
Para o presidente dos

Bombeiros de Massarandu
ba, Fabiano Spezia, a pre
sença dos voluntários - e a

inclusão da entidade no pro
jeto - era significativa para
marcar território. "Nosso
medo é que os militares ve
nham para as cidades onde

.

os voluntários já atuam para
fazer apenas o trabalho fácil,
que é o de vistoria. Assim,
eles ficariam com as taxas, e
os voluntários com o serviço
de atendimento à comuni
dade, que é mais custoso",
comentou Spezia.'

EDUARDO GUEDES DE OLlVEIRNAG1'.NCLAAi
rr

PRESSÃO'
Bombeiros
voluntários de

Jaraguá do Sul

acompanharam
a sessão na

M:liI__1I': Assembleia

Guaramirim bate recorde de vítimas fatais
Com as duas vítimas que

perderam a vida na noite
de terça-feira, Guaramirim
contabiliza a 21 mortes no

trânsito e ultrapassa Jara

guá do Sul, que tem 20 óbi
tos por acidente. Além disso,
faltando 80 dias para acabar
o ano, Guaramirim regis
tra mais mortes no trânsito
do que todo o ano passado,
quando 16 pessoas perde-:

ram a vida. Os acidentes que
registraram mais vítimas
fatais ocorreram naSC-108,
seguido de perto pela BR-

280, com dez e nove óbitos

respectivamente.
A idosa Erica Schreiner,

de 62 anos, morreu a cami
nho do hospital após se ferir
em um acidente na BR-280,
perto do trevo de acesso à
SC-108. Ela tentava atra-

CAT fiscaliza
a segurança

O Centro de Atividades
Técnicas dos Bombeiros é

responsável por fiscalizar
planos de segurança con

tra incêndio, realizar vis
torias e emitir laudos. Este
serviço é requisitado para
abertura e renovação de li
cença de estabelecimentos
comerciais e residenciais,
além de escolas e hospi
tais,

-

Atualmente, apenas
os Bombeiros de Jaraguá
do Sul contam com o CAT
funcionando todos os dias
da semana. Em Guarami
rim, uma engenheira atua
dois dias por semana para
realizar este serviço. Em

Corupá, a vistoria é feita
por Bombeiros Militares
de Canoinhas, que se ins
talaram em uma sala da
Prefeitura. Já os Bombei
ros de Massaranduba es

tão estruturando o CAT,
que já possui autorização

. para funcionar desde o iní
cio do ano.

Para o funcionamento
de um estabelecimento, o
responsável precisa pedir
uma vistoria dos Bombei
ros e uma autorização da

Prefeitura, e estes dois do
cumentos condicionam o

alvará por parte da Polícia
Civil. A Defesa Civil tam
bém analisa a estrutura

física do espaço.
Hoje, as instituições

que tem poder de interdi
tar ou fechar um estabele-

. cimento são a Polícia Ci

vil, quando há ilícito penal
e processo administrati
vo, a Vigilância Sanitária,
quando há problema rela
cionado à higiene e saúde,
e a Defesa Civil, caso haja
risco de queda ou desmo
ronamento.

Cerimônia

Repórter do O Correio
do Povo é homenageado

O repórter do site do
O Correio do Povo - OCP
Online - William Fritzke foi
homenageado ontem com o

título "Amigo do 14°BPM":.._
A instituição destacou o

importante trabalho rea

lizado pelo profissional na
divulgação das ações poli-

ciais no combate ao crime,
através do blog Plantão
Policial, do portal www.

ocponline.com.br. Além de
Fritzke, foram destacadas
com o mesmo título outras

personalidades da região,
entre elas o prefeito Dieter
Janssen (veja a lista).

EDUARDO MONTECINO

- Promotor de Justiça da 1 a

Promotoria çta Comarca de

Jaraguá do Sul
• Belmiro Hanisch Júnior
Promotor de-Justiça da 5a
Promotoria da Comarca de

Jaraguá do Sul
• Prof. Robert Carlisle
Burnett - Reitor do Centro
Universitário - Católica de
Santa Catarina - Campus
Jaraguá do Sul

• Udo Wagner - presidente da
Scar

• João Batista Prim - Sócio

Proprietário da Momfort
Industrial e da Liverpool
Instrumentos e Acessórios
Musicais

AMIGO William Fritzke, do OCP, recebe homenagem
do comandante do 142 BPM, José Luiz Gonçalves

CONFIRA A LISTA DOS
HOMENAGEADOS:
• Olívio Langer - Sócio
Proprietário da Olaria Langer

• Dieter Janssen - Prefeito

Municipal de Jaraguá do Sul
• William Henrique Fritzke
- Bombeiro Voluntário e

repórter do OCP On Line
• Raphael Rocha Lopes -

Procurador Geral da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul

• Fernanda Klitzke Witkowski
- Chefe de Gabinete da
Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

• Adriano Spolaor - Delegado
de Polícia da. Delegacia de
Polícia Civil da Comarca de

Jaraguá do Sul
• Rafael Maas dos Anjos - Juiz
de Direito da Vara do Juizado

Especial Cível e Criminal e
Diretor do Foro da Comarca
de Jaraguá do Sul

• Leandro Katscharowski
Aguiar - Juiz de Direito da
1 a Vara Cível da Comarca de

Jaraguá do Sul
• Alexandre Schmitt dos Santos

vessar a rodovia de bicicleta, noite ocorreu por volta das dos pelos Bombeiros-Volun
por volta das 19h30, quando 19h4S, depois de uma saí- tários. Um deles permanece
foi atingida por um Corsa e da de pista e capotamento internado no Hospital São
arremessada para a outra na Rua 28 de Agosto, pró- José em estado grave. Omo

pista, onde foi atropelada ximo a sede dos Bombeiros torista do veículo, Lucas So
por uma motocicleta, que Voluntários. Jonathan Cris- ares, de 19 anos, não era ha
seguia na direção contrária. tiano Agostin, de 15 anos, bilitado e estava alcoolizado,
A ciclista morava no Bairro estava no banco traseiro do comprovado pelo bafômetro
Avaí e foi sepultada às 16h Corsa e morreu na hora. Os que apontou teor 0,86mg/L.
de ontem, no CemitérioMu- outros quatro passageiros, Ele foi conduzido a Dele
nicipal deGuaramirim. . entre 17 e 20 anos, sofreram gacia e depois ao Presídio

A segunda morte dai j Ilferimeht6ls1 e ItbFaili �6lcl:lm... I_IIReWolillai.r

VIATURAS
• Ontem também foi feita
uma solenidade de entrega
de uma motocicleta e

uma caminhonete para a

corporação, com a presença
do secretário de Segurança
PúblicaCesar Augusto Grubba
e o comandante geral da Polícia
Militar, Nazareno Marcineiro,

Pedestre

Conhecido como Zeca

Corintiano, José . Francis
co Kohns morreu na noite
de terça-feira no Hospital
São José, em Jaraguá do Sul,
onde estava internado há seis
meses. Ele foi atropelado por
uma motocicleta no dia 19
de abril, no Bairro Ilha da Fi
gueira, emGuaramirim.
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Jaraguá sedia escola
nacional de técnicos
OPORTUNIDADE Evento reúrieaproximadamente 40 treinadores, de todo
o Brasil, para aperfeiçoamento no Nivell, voltado aos atletas até 14 anos

Lucas Pavin deve reunir 'aproximadamente
40 técnicos do todo o Brasil.

A ENTE é dividida em três
níveis: Iniciação (para atletas até
14 anos), Intermediário (de 15 a

19 anos) e Avançado (a partir de
20 anos). Jaraguá do Sul sedia
no Sesi o nível I, no qual o trei
nador deve fazer comprovação
de regularização junto ao siste
ma CONFEF/CREF e ser apro
vado na prova que acontece no

domingo, commédia sete.
O curso é desenvolvido atra-

Jaraguá do Sul recebe de hoje
até domingo, dia 13, a Esco

la Nacional de Treinadores de

Basquetebol (ENTE). O evento

que aterrissa pela primeira vez

em Santa Catarina e também
acontece de forma pioneira fora
de uma capital. Com ó objetivo
de ser referência nacional na

capacitação de profissionais de

educação física e esportes, para
atuação na modalidade, o curso

vés de palestras práticas e teó

ricas, dadas por técnicos que se

destacaram e/ou se destacam
no cenário do basquete brasi
leiro. Os palestrantes destaques
são André Germano, que foi
comandante por muito tempo
das categorias de base da Sele

ção Brasileira, inclusive será ele
o responsável pela primeira pa
lestra do curso falando sobre as

características dobasquetebol.
Além dele, irão ministrar o

curso Walter Roese, técnico do

time de Joinville que disputa o

NBB, e Ubiratan de Souza Bello,
mais conhecido como Bira Bello,
comandante de grandes clubes
no Brasil e da Seleção Brasileira,
que atualmente é narrador do
canal de esportes Sportv.

"Um dos objetivos de trazer
este curso é estreitar relações
com a Confederação Brasilei
ra de Basquetebol, para pos
sivelmente trazer um jogo da

.

seleção para Jaraguá do Sul e,
principalmente, 'agregar co

nhecimentos e troca de experi-
.

ências entre os técnicos", disse
um dos organizadores do even
to, Airton Schiochet.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EXPERIÊNCIA Milton Mateus (E) e Paxá Stange (O), de Jaraguá do Sul, já passaram pela Escola Nacional de Técnicos de Basquete

Nogelo
Jaraguaense em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Inverno

. Ajaraguaense Sally Siewert
já está em Calgari, no Canadá,
para mais uma série de treina
mentos e competições visando
os Jogos Olímpicos de Inverno
do ano que vem. A atleta será

avaliada, durante toda a, tem-

porada, para ver se consegue
uma vaga na equipe de bobsled
para a competição que aconte-

.

ce entre os dias 7 a 23 de feve
reiro em Sóchi, na Rússia. Para
quem não conhece, o bobsled é
o esporte no qual.duas-ou qua-

tro pessoas realizam descidas
em uma pista de gelo estreita
e com muitas curvas através
de um trenó, que pode atingir
velocidades de até 150 km/h.
Além desta modalidade, os Jo
gos são disputados no biatlo,

combinado nórdico, curling,
esqui alpino, esqui cross-coun
try, esqui estilo livre, hóquei,
luge, patinação artística, de
velocidade e de velocidade em

pista curta, salto de esqui, ske
leton e snowboard.

OCP21
www.ocponline.com.br

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
.

OUTUBRO ROSA Torneio que
acontece nos dias 26 e 27 irá .

arrecadar doações para a RFCC
.. -

Vôlei

Competição
"

.

contra o cancer

Com o objetivo de promover
a modalidade e a conscientiza

ção sobre a prevenção do cân-
.

cer, Jaraguá do Sul recebe nos

dias 26 e 27 deste mês um tor

neio de voleibol feminino, com
o tema Outubro Rosa.

A organizadora do evento,
Suka, fechou uma parceria com

a Rede Feminina de Combate ao

Câncer onde cada jogadora con

tribuirá com um item de cesta

básica. Até o momento, foram
inscritos oito times na competi
ção, que deve fechar com um to

tal de doze participantes, conta
bilizando aproximadamente 180
atletas. A premiação também
será feita de uma fôrma toda es

pecial. As medalhas serão custo
mizadas em formá de laço e na

cor rosa, além da entrega de tro- .

féus. Para completar a festa, toda
atleta usará uma parte da roupa
na cor rosa, recebendo brindes e

lacinhos da organização.
"Pensamos realmente em'

aproveitar o. momento do es

porte.com o movimento do ou-'
tubro rosa. Vai ser um dia bem
bacana e espero que todos pos
sam comparecer para prestigiar
o evento", disse Suka .

O campeonato irá -

reunir

equipes das cidades catarinenses
de Indaial, Balneário Cambo

riú, Florianópolis, Guaramirim,
Joinville e Curitiba. Todos os

jogos acontecem no Ginásio do
Beira-Rio Clube de Campo.
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MMA e x-tearn_tearn@hotmail.com

X-TEAM
Lutando entre amigos
No TUF Br�il�vemo� a,oportunidade de ver dois amigos �e longa ,data

tendo que sair na mao por uma vaga no UFC. Exemplo disso, apos a
revanche de Anderson Silva e ChrisWeidman, caso saia vencedor, o atleta
brasileiro pode ter o desprazer de enfrentar LyotoMachida, que é considerado
como um irmão pelo 'Spider'. Apesar deAnderson sempre negar essa
possibilidade, sabemos que quem decide no final é DanaWhite, que já se

mostrou inteiramente disposto a fazê-la caso seja necessário. Realmente, no
Mundo de hoje, é dificil se relacionar com possíveis atletas rivais para treinar,
mantendo assim sempre um bom nível, pois num piscar de olhos aquele que
estava estendendo amão e se doando para amelhora de seu desempenho é

a pessoa que vai tentar - de todas as formas - sobrepujá-lo, colocando assim
em risco suasmetas. O que fazer? Acredito que tentar tirar omelhor desse

aprendizado, pois apesar de parecer filosofia barata, nada deve sermais
intenso do que isso para dois lutadores. Portanto, omínimo que se deve fazer
é aceitar a condição que lhe foi imposta e cumprir amissão. Até por que seria
o sonho de qualquer amante da luta verAnderson Silva vs. LyotoMachida.

Wand e Sonnen
Em um vídeo aondeWanderlei Silva vai atrás de ChaeÍSonnen, para dar de

dedo na cara do americano o chamando pra briga, colocou em cheque o profis
sionalismo e a coerência do astro brasileiro. Sonnem, como astuto oportunista
que é, atacouWand em entrevistas logo depois, falando que não gostava de briga
de rua e por isso não revidou assim que percebeu amovimentação. Mas avisou:
'Wand se seu dedo encostasse nomeu rosto eu o derrubaria alimesmo", seguin
do assim uma premissa que eumesmo sigo na defesa pessoal que é: Você tem o

dever e o direito de se defender, e a distânciapara que isso seja interpretado como
necessário pelo meu cérebro é eu ser tocado a uma distância de pelo menos um
braço. Resumindo:Wand, você correu um risco desnecessário.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

�

TESTES Grupo se prepara para o campeonato, que começa no dia 16 de outubro

Juve se reforça
e treina de olho
naCopaSC
DERROTA

.

Na tarde de ontem, a equipe foi superada em 3 a 1

pelo Guarani, em Palhoça, em mais um amistoso preparatório

LucasPavin ção na tabela da Copinha.
Anteriormente no grupo
com Metropolitano, XV de

lndaial e Atlético-IB, agora
o Moleque terá pela frente

apenas os blumenauenses

e o Brusque. Além disto, o
time comandado pelo téc

nico Marcia Ventura entrou
em campo novamente na

tarde de ontem. Desta vez, o
adversário foi o Guarani de

Palhoça, em amistoso que
terminou 3 a 1 para os bugri
nos. ThiagoConstânciamar
cou para o Juventus.

{""\Juventus segue tra

Vbalhando de olho na

Copa
.

Santa Catarina, que

começa no próximo dia 16.

Na semana passada, o clube
anunciou a contratação do

lateral-direito João Rodrigo,
que estava no Treze (PB),
além de realizar um amisto

so contra oAtlético-PR (der
rota por 3 a 2).

Já nesta semana, o Mo

leque Travesso fill uma das

equipes que sôfreu altera-

Bocha

Campeonato
Futsal

Peladáo
O Campeonato Jara- O Campeonato Peladão,

guaense de Bocha tem se- o Aberto de Futsal de Jara

quência na noite de hoje guá do Sul, segue na noite

com nove confrontos, pe- de hoje com três jogos pela
las chaves A, B e C, váli- categoria masculina, na

dos pela terceira rodada Arena. Primeiro se enfren

do returno da competi- tarn União/Magic World e

ção. Todos os confron- Mabru Calhas/Pizzaria do

tos acontecem às 19h30. Céu, às 19h. Na sequência
O campeonato conta com jogam Os Bagaceiros ver

vinte e urna equipes que sus KSDM, às 20h, além de
correm atrás do troféu Multiclick Brasil contra Bor-

"PrM��lWI R�rml :Y:��Nr; '11111 racharia Senem, às zth.

Vale lembrar que a es

treia do Juventus na Copa
SC será contra o Brusque,
vice-carnpeão da Divisão

Especial, no próximo dia 16

(quarta-feira), às 20h30, no
EStádio Augusto Bauer. Já
o reencontro entre torcida

e jogadores, após quase seis

meses sem partidas oficiais
do clube, acontece quatro
dias depois da estreia, con
tra o Metropolitano, mesmo
adversáriodaprimeira roda
da do Estadual deste ano, no
Estádio JoãoMarcatto.

TaçaBrasil
Semifinal
O futsal sub-rz mas

culino de Jaraguá do Sul

(CEJ/Mannos/FME) está

na semifinal da Taça Bra

sil de Clubes da la divisão.

Ontem, .os comandados de

Augustinho Ferrari marca

ram 5 a 2 no CírculoMilitar .

do Piauí, fechando o Grupo
A na primeira colocação.
Hoje fazem a semifinal

contra a Esportiva (DF),
equipe da casa" às 20h.
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BRUNO CANI1NIICAM

ESPORTE

Atlético-MG
teráduelo difícil
no Mundial
ADVERSÁRIO Galo folga na primeira rodada. Depois deve
encarar os mexicanos do Monterrey ou o time da casa

OAtlétiCO-MG deu azar

no sorteio do Mundial
de Clubes da tarde desta

quarta-feira na sede da Fifa,
em Zurique, na Suíça, e

pode enfrentar oMonterrey
na semifinal doMundial de

tre Auckland City, da Nova
Zelândia, e Raja Casablan

ca, do Marrocos, enfrenta
o campeão da Concacaf, o
Monterrey. Quem ganhar
esta partida, que acontece

dia 14 de dezembro, encara
Clubes, que será disputado a equipe mineira na semi.

no Marrocos entre 11 e 21
.

Neo-zelandeses e marro

de dezembro. O time mexi- quinas abrem a disputa no

cano é, pelo menos teorica- dia 11 de dezembro.

mente, o rival mais compli- Quatro times brigam
cada entre os que poderiam na Champions League da
enfrentar os brasileiros. África para jogar o Mim-

Cabeça-de-chave, o time dial. O AI Ahly, do Egito,
alvinegro entra na compe- o Espérance Sportive, da

tição já nas semifinais. O Tunísia, o Coton Sport, de
vencedor entre o duelo en- Camarões, e o Orlando Pi-

rates, da África do Sul. O

Marrocos tem uma vaga no

Mundial por ser país-sede,
e seu representante será o

campeão do Campeonato
Marroquino 2013, o Raja
Casablanca.

O campeão da Uefa

Champions League, e re

presentante da Europa, o

Bayern de Munique, tam
bém entra apenas na fase
semifinal e joga contra o

vencedor do duelo entre

o representante da Ásia,
Guangzhou Evergrande, da
China, e FC Seoul, repre
sentante daÁfrica.

Cruzeiro Ox2 São Paulo

Tricolor surpreende e dá sinal de vida
O São Paulo mostrou

que ainda pode surpreen
der no Campeonato Brasi

leiro. Na noite de ontem, o
Tricolor foi ao Mineirão e

venceu o líder Cruzeiro por

2 a o. Os gols foram marca

dos por Douglas e Éverton
Ribeiro (contra), ambos na
segunda etapa. O Cruzeiro

não havia perdido no Mi

neirão desde a reinaugu-

ração do estádio, vencendo
20, dos zi jogos realizados.
A vitória manteve a equipe
de Muricy Ramalho fora
da zona do rebaixamento,
pelo menos nesta rodada.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

.nme P J V E D GP GC SC A%
, .IU *'i'i�"WWi;.i.M:;· #

2° Grêmio 48 2714 6 7 33 23 1059,3%

3° Botafogo 46 2713 7 7 40 31 9 56,8%
4· Atlétlco-PR 45 2l-12 9 6 45 35 10 55,6%
5° Atlético-MG 39 2710 9 8 32 28 4 48,1%

6° Vitória 37 2710 7 10 38 40 -2 45,7%

7° Internacional 37 26 9 10 7 38 37 1 47,4%

8° Santos 36 27 9 9 9 32 29 ·3 44,4%
9° Bahia 36 27 9 9 9 29 32 -3 44,4%

10° Corinthians 36 27 8 12 7 22 17 5 44,4%

11° Portuguesa 34 26 9 7 10 40 38 2 43,6%

12° Fluminense 34 27 9 7 11 31 34 -3 42,0%

13° Flamengo 34 26 8 10 8 31 31 O 43,6%

14° Goiás 34 26 8 10 8 28 32 -4 43,6%

15° Coritiba 34 27 8 10 9 30 35 -5 42,0%
6 12

8 11

18° fl)riciúma 2927<8 5 14

19� . Pont� Preta 26·27;7 5 15

20° Náutico 17 27 4 5 18 18 47 -29 21,0%

p. Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; Gp· Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG • Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

\
.. i.

XT"RODADA

Ontem
Coritiba 1 x O Santos
Grêmio 1 x 2 Criciúma
Ponte Preta 2 xOAtIético-MG
Bahia 2 x O Vrtória
Cruzeiro O x 2 São Paulo
Náutico 1 x 3 Botafogo
Vasco 1 x O Auminense
Corinthians O x O Atlético-PR

Hoje
19h30 - Portuguesa x Goiás
21h - Aamengo x Internacional

Líderdo campeonato ;; � , ,;-
Classificados para a Ubertadores

RebaiXãck.. para a Série B
""

J'Lanterna do campeonato

OCP23
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DIFíCil Equipe de Cuca deve encontrar mais dificuldades que o Bayern de Munique

1ropeço Jogo ruim
Em jogo de fraco ní

vel técnico, . Corinthians
e Atlético-PR não saíram
do zero eni Mogi Mirim.
O resultado foi pior para o

Timão, que se aproxima da
zona do rebaixamento. Já o
Furacão foi favorecido com
os tropeços de Cruzeiro e

Grêmio, tirando um ponto
de diferença em relação aos

líderes da SérieA

O Grêmio continua sem
sorte em sua nova Are

na. Na noite de ontem, o

Imortal foi superado em

casa pelo Criciúma, por 2

a 1. Wellington Paulista e

Serginho marcaram para o

Tigre, enquanto Maxi Ro

dríguez descontou. Com o

resultado, os catarinenses

subiram uma posição, mas
seguem no Z-4.

Vasco IxO
Deu Vasco no clássico

carioca realizado no Está

dio da Ressacada, em Flo

rianópolis. Os cruzmalti
nos marcaram com Cris. O
resultado ameniza o clima
na Colina, já que este foi o

quarto jogo sem derrota da

equipe. Porém, a surpreen- .

dente vitória do São Paulo
em Minas Gerais manteve

o Vasco no Z-4.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

P J V E D GP GC SG A%

53 27 16 5 6 51. 26 25 65

3° Avaí+2 4728 13 8 7 40 33 7 56

�.s�ort-l ..1€).;28 15 1 :t2.A:§,. �3 3

5° Paraná Clube -1 45 28 13 6 9 43 26 17 54

6° Ceará +3 44 28 12 8 8 46 36 10 52

7° lcasa-l 43 28 13 4 11 41 45 -4 51

8° América·MG 4328 1110 7 39 34 5 51

9° Joinville -2 42 28 12 6 10 44 33 11 50

10° Figueirense 39 27 12 3 12 44 43 1 48·

11° Bragantino 3628 10 6 12 29 31 -2 43

12° 80a 3628 9 9 10 23 34 -11 43

13° Guaratinguet3 +1 35 28 10 5 13 33 40 -7 42

14° Oeste-l 35 28 9 8 11 30 39 -9 42

15°ABC 32 28 9 5 14 31 45 -14 38

3028 8 6 14 29 36 -7 36

9. I2�31 2"·fi 3'6
8 13 �9 41 -12 35

6, 15.37:' 44 -71:32
20° ASA 23 28 7 2 19 30 59 -29 27·

P - Pontos; J . Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; Gp· Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A· Aproveitamento.

29'RODADA

11/10
19h30· América-MG x Boa
19h30· Joinville.x lcasa
21lI50 - Palmeiras xGuaratinguetá

12/10
16h20· Oeste x Spcrt
16h20· Avaí x Chapecoense
16h20 - Ceará x Paraná Clube
16h20 - América-RN xAtiétiCO{;O
21hOO - São Caetano x Rgueirense
21hOO - Bragantino x f>SA

22/10
19h30· PaY;"'ndu-PA x ABC

Promovidos para a Série A
Rebaixados para aSérk!cC

.

Lanterna do campeonato

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP24
www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRÓ DE 2013

A GRANDEPROMoçÃO ÉHOJE!
VENIjA HOJENA fMMENDÕRFER CONFERIR
OMAX/MP EM TECNOLOGIA, PERFOR}4ANCEE
INOVAÇAO PORMENOS DO QUE VOCE IMAGINA.

CRUZE (R7D) 2014'COMPLETO
TAXAO,49%
24XDE R$1.321 E ENTRADA DE
R$44.090

CLASSIC LS (R6R) 2014
TAXAO,99%
48X DE R$379-E ENTRADA DE
R$11.790

ONIX2014

CIassic LS 1;0 ano!JnodeIo2Oj3l2014,�(5I.l1!lfE�AliR), c:vm FtlÇO 1llllllllei!lRahhliáa a pa1IfdeR$ 25A90, 011 afrlWés de plano de finaIICiamenIo,mil 45,38% de entrada (R$ 11.790,00),48 prestações mensais de R$ 379,44, com taxa 0,99% a.m.

CET: 15.]6%aa VaJorfolal finarJáado;R$ 30.003,15.CnaelT tal��201312014, (�opciooaIR7D),mil�FomocíonaIámta a parti'deR$ 72.990.00 ou através de plano de financiamento com 60,00% de entrada (R$ 44.090,00), 24 presta
çõesmen$ais de R$1.321,37COOllaXadejlJosdeO,_ am eCET: 9,47'haaV*lIifaI� R$75.B02,9!'i. Onk2014áproofa entreo!l.� de preço e promoções válRlasapenas no perlodode 10/10/2013 ou enquanto durar os estoques no Estado
de SantaCatama.O&váuos�eslãtH!!ffl�emI(Il�-f'l�de�da�doNP'"·VeIcúos AuIomoIores.Pr�a Yida. Useo cinto de segurança. A Imagem do veiculo é Ilustrativa, não condizente necessariamente
COOlomodelo�.Mai5�petl.'NWIr�.ComUIfe�m_��qII!WJloaFeço,taI!a$dejIKose�lfefinancíamentoaquíanuncíados.SAC:08007024200.OuyídoríaGMAC:OSOO7226022.

GMAC
-

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.
-J-�
��
Conte Comigo
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Chegou a hora da nossa festa!
PÁGINAS 18 E 19

LÚCIOSASSI

Jaroguá do Sul e Vrue do Itapocu • Ano 94 • Edição n" 7.308 • Sexta-feiro, 11 de 1.!qlll,I;108 de 2013 • R$ 2,50 A vida acontece aqui.
EDUARDO MONTECINO

Pode faltargás
Refinaria reduziu o fornecimento às

distribuidoras e revendas da região
limitam as vendas. Página 17

Câmara
Aumento
é adiado
Projeto de reajuste
salarial dos médicos deve
ser votado na próxima
terça pois o vereador
Jeferson Oliveira pediu
a retirada do texto na
sessão de ontem. PÁGINA 8

. �A
Morrsot
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DO LEITOR

ORotary e as crianças
"1""'>do ano perto de sete milhões de criançasmorrem antes

� de completar cinco anos. Pessoal, elas estão morrendo.

Não porque não podemos ajudá-las,mas porque com frequên
cia ninguém as ajuda. ORotary iniciou uma guerra contra apo
liomielite em 1980, hoje somente em alguns países ainda não

foi erradicada. Mais de ummilhão de-rotarianos estão sempre
em estado de alerta, porque temos certeza que venceremos esta
batalha, e os beneficiários serão as crianças. Unidos somos for-

. tes evencendo apoliomieliteestaremos próximos da felicidade.
Não vamos esperar que a neve caia sobre nossas cabeças e

que as rugas marquem nosso semblante para compreender e
ajudar as crianças. Deus colocou o homem no mundo para ser

amado, portanto não deixem que os relógios determinem seu

tempo. Somente quando olhamos para as fotografias verifica
mos que quem passou pela vida somos nós e não o tempo.

O ser humano não vive sem música, sem esporte e sem

.amor e as crianças também fazem parte deste contexto.

Os humanos tem o maior tempo dentre os animais para
se aperfeiçoar e crescer como espírito, porque ele pensa,

\

raciocina, somente ele dentre todos sabe que um dia vai

morrer e por isso deve repensar: O que estamos fazen

do aqui? Temos uma missão? Porque nascemos? Porque
crescemos e morremos?

Nomomento a palavra correta é conscientização, quando o

homem se conscientizar que é insignificante e pequeno perante
ouniverso e que sua passagem émuito rápida, ele será solidário
com o mundo. Enquanto pudermos ouvir as crianças, es-

. cutar os adolescentes, amanhã teremos jovens e futuros

homens comprometidos com o destino deste planeta,
deste país e desta cidade.

. Atenção, muita atenção... as crianças precisam de nós.

Quando nascem e quando crescem, pois os filhos serão os pais
no futuro.As crianças precisam saber seus limites e nós adultos
devemos quebrar essa barreira para amá-las, e não adianta se

desculpar que não temos tempo, porque trabalhamos demais.
,

Um dia, elas não serão mais crianças e perderemos o tempo
que poderíamos amá-las para ficar esperando o dia 12 de outu
bro.Vamos dar-a devida atenção enquanto elas crescem, todas,
não só nossos filhos,mas todas as crianças domundo.Apaz é o

objetivo. O Rotary é o caminho.

• AriovaldoXavier dosSantos, Rotary Club de Jaraguá do Sul

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dia da Criança
Pedágio arrecada
2,6mil brinquedos

A promoção Pedágio do Brinquedo, realizada
pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul, arrecadou 2,6mil unidades que serão re
passadas às entidades de assistência do municí

pio. Quem ainda não contribuiu pode participar
levando brinquedos amanhã, na Schützenfest,
no Parque Municipal de Eventos, onde o Sesc

estará fazendo a coleta. Informações pelo tele
fone 3275-7070. Estiveram envolvidos na ação
o Sesc, Ókity, os colégios São Luís, Bom Jesus e

Evangélico, e a empresa Marisol.

COMENTÁRIO

O Papa é solteiro...
OPapa meteu a colher onde

não devia: no dia a dia do ca
samento. O que ele sabe é o que
ouve nas "confissões" ... Ele não

sabe, por exemplo, o que é ir para
a cama emburrado, ele ou ela,
sem vontade de dar o braço a tor

cer. Quem nunca acordou numa

segunda-feira com o marido ou a

mulher emburrado ao lado, não
sabe o que é um dia desses pela
frente. E, pior que tudo, ambos
de caras lavadas, sem "maquia
gem". Quando estamos brigados,
vemos o outro bem mais feio ...

O Papa andou sugerindo aos

casais que brigam durante o dia

que não durmam à noite sem a

reconciliação. Fácil dizer, fácil
sem a experiência, só com o ou

vir dizer. O casamento era para
ser "casamento", dois em um, ta

manha a afinação, um consórcio

gura, chata e desagradável. Mas
nada disso ela vê ou admite. Ou o

. contrário, ele pode ser tudo isso.
E aí, como é que se faz a reconci

liação? É preciso que os parcei
ros afinem na mesma frequência
da compreensão, da tolerância,
do entender que tudo vai passar
e que "tem" que passar.

. Bolas, não é. por outra ra

zão que os casamentos andam

durando. o que duram, nada.
Mesmo que os dois continuem

juntos,'o "casamento" mesmo já
acabou faz tempo. Só acreditaria
em "felicidade" retilínea no ca

samento se de fato pudéssemos
achar o nosso outro lado, a nos
sa outra metade jogada no uni

verso. como castigo de alguém
que um dia nos fez e nunca gos
tou de nós. O Papa não sabe da
missa a metade ...

lUIZ CARLOS PRATES
quase divino. Mas o problema
começa com o desencontro das

almas, duas pessoas podem afi
nar muito bem até certo ponto,
daí em diante é cada um por si
no seu jeito de ser.

O Papa não sabe, talvez, que
o marido pode ter boa vontade,
brigou, pensou, deu-se conta de

que errou e procura a reconcilia

ção. Dá com a cara na "parede",
a parede é ela, empedernida,
se achando com razão para até
o dia do Juízo Final. A mulher

pode ser daquele tipo de não ce

der, rancorosa, vingativa, inse-

• Noite
Passei dois dias em Joinville, palestras na Expo-

ville. Fiquei encantado com o calor do povo com re

lação ao nosso trabalho no SCCjSBT-Santa Catarina,
um baile nas outras moçadas ... ÀS noites, saí para
jantar, que beleza Joinville na Via Gastronômica. De
música e danças árabes a cantos e músicas mexica

nas, um negócio sério. Fico pensando, por que Flo

rianópolis, toda metida a cidade turística, deixa tanto
a desejar, é tão fraca em tudo? Sugiro que o pessoal
de Floripa dê umas voltinhas por Joinville...

• Sapatos .

Vi, dia destes, uma das últimas entrevistas da Hebe

Camargo, foi ao Serginho Groissman. Perguntada por
que ela só usava saltos altos nos programas que fazia,
Hebe respondeu que o fazia em respeito ao público. Ex-

plicou que é falta de respeito aparecer na tevê de qual
quer jeito, "popular", usando sapatilhas ou sapatinhos ...
O salto alto valoriza, empresta elegância e, no caso dela,
significava respeito ao telespectador. Essa a Hebe imor
tal. Hoje o que você mais vê na televisão é gentinha "po
pular", populachos se achando a tal, o tal. Essa gentinha
pensa que sermaloqueiro na televisão é aproximar-sede
povo, ser como o povo. Troco de canal. Aliás, troco de
canal quando me aparece um bobão qualquer querendo
parecerbommoço, politicamente correto...

• Falta dizer
Já no plano político Santa Catarina está bem na pa-

rada para escolher seu próximo senador. Os nomes na
vitrina são Ângela Amim, Luiz Henrique, Esperidião
Amim, Paulinho Bornhausen e Paulo Bauer. Todos
bons.Avaga vai ficar entre eles,

LÚCIOSASSI

MÃE PEDE AJUDA PARA A FILHA
Reportagem publicada pelo OCP na edição de

.

29 de agosto deste ano mostrou a jovem Suelen

Schuchardt, 16 anos, portadora de um tumor
incurável alojado no sistema nervoso e descoberto

há três anos. A mãe, Doraci, apelava para a ajuda de
. pessoas com fraldas, roupas e alimentos, incluindo
leite que a jovem toma quando ingere um dos seis

tipos de medicamentos diários. Suelen já pesou
200 quilos por causa de um remédio chamado
Decadron. Atualmente está com cerca de 170 quilos.
Depois de receber a solidariedade de algumas
pessoas, ela voltou a pedir ajuda. Suelen precisa
de fraldas e pomadas que amenizam os efeitos das
assaduras. Como fica quase que o tempo todo na

cama, também precisa de roupas adequadas ao
seu corpo. A mãe sonha ainda com um colchão

do tipo piramidal, usado por pacientes internados
em UTls. Os medicamentos agôra são fornecidos

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
livrando a'família de uma despesa'mensal ao redor
de R$ 200. Quem puder ajudar pode ligar para o

telefone 9902-3940 ou 3376-4301. A família mora na

rua Erwin Rux, 4841, no bairro Rio da Luz..
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CHARGE

órgão público, que seria a corporação mi
litar - a qual representa o Estado -, e não

uma entidade vista como privada, no caso
dos bombeiros voluntários.

EDITORIAL

Justiça aos Voluntários
Independente da discussão envolvendo
a lei que garantiu maior poder de fis

calização aos Bombeiros Voluntários do

Estado, o que se valoriza na aprovação do
projeto é a permanência desse serviço a

uma instituição que está ligada à história
da comunidade onde atua.

Os deputados estaduais' que aprova
ram a proposta com as emendas usaram

o bom senso para valorizar o trabalho
I •

executado com qualidade pelas equipes
técnicas que atuam em cidades de refe

rência, como Joinville e Jaraguá do Sul, e
construíram em longos anos de trajetória
um símbolo de credibilidade e confiança
junto à população.

O tema é polêmico e poderá apresen
tar novos capítulos na esfera juridica. Os
militares alegam a inconstitucionalida

de da lei, porque fere o princípio de que

quem tem o poder de polícia para fechar
um estabelecimento que apresenta a ir

regularidade das normas técnicas é um

"
o tema é polêmico e poderá apresentar
novos capítulos na esfera judicial

Assim como ocorreu na Assembleia

Legislativa, o bom senso também deve

prevalecer na avaliação judicial. Deve-se
ter a sensibilidade de valorizar o históri
co da atuação das corporações voluntá
rias nos municípios. Não dá para repri
mir as ações realizadas em cidades como

Jaraguá do Sul, onde o serviço de fisca

lização é feit,p pela equipe do Centro de
Atividades Técnicas, que atua de forma

exemplar nas vistorias de segurança dos
estabelecimentos comerciais, residen

ciais, hospitais e escolas.

iI•. � Fale conosco
,
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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

-----� -----

* Os artigos e opiniões assinados não retratam �

necessariamente o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autóres,

�� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Patricia Moraes

''Vereador não gasta demais'
José de Ávila, mais conhe

cido como Zé da Farmá

cia, é o entrevistado desta
semana. Ele nasceu em Barra

Velha e veio para Jaraguá do
Sul aos 21 anos. Tem origem
na agricultura e por anos

também atuou como enfer

meiro no Hospital Jaraguá.
Hoje é comerciante do ramo

farmacêutico. Começou na

vida política no PMDB, ain-

o senhor reapresentoú
requerimento para que aPre
feitura isente os portadores
de câncer do IPTU. O que o

faz acreditar que o projeto
desta .vez sairá do papel, já
que na legislaturapassada ele
teve como destino a gaveta?

Ávila - Infelizmente a prefeita
anterior vetou o projeto e os vere

adores mantiveram o veto. Infe
lizmente não tivemos êxito neste

projeto que pode dar uma susten

tabilidade a estas pessoas que tanto

sofrem e para as famílias que têm

gastos altos com a doença. Então
eu fiz o requerimento ao prefeito
para que avalie esta proposta.

A expectativa é de que o

Executivo acate a sugestão?
Ávila - Eu' tenho esperança

que o prefeito tenha sensibilida
de de olhar para estas pessoas. A

isenção é para quem tem somen

te um imóvel na cidade.

Como está o processo que
o senhormovepedindo a des
filiação do PSD? Mesmo com

a saída de Ivo Konell, sua de
cisão é demudar de legenda?
Ávila - Nós tivemos uma au

diência no Fórum na semana pas-
, sada, E o advogado do Ivo Konell,
o Mário' Peixer, pediu que fosse
eliminado o processo. Mas eu vou

adiante, assim como ele saiu, ama
nhã ele pode voltar também. O

processo continua. O Cacá (Cario
ne Pavanello) me pediu para ficar,
é uma questão de pensar.

Que balanço faz da pre
sidência até aqui? Muitas
vezes tenho a impressão de

que os vereadores não en

tendem o que a sociedade
'quer deles. Mais zelo com

da na década de 80. Depois
foi para o DEM, que mudou
o nome para PSD e trava ba
talha para deixar a sigla sem

perder o mandato. Foi eleito
vereador em 2000, na sua

primeira disputa. Quatro,
anos depois ficou como su

plente, IJ1as desempenhou' a
função na Câmara. Em 2008

venceu nas urnas mais uma

vez, assim como em 2012,

dinheiro público emenos in
teresse próprio, é tão dificil
atender este apelo?
Ávila - É muito difícil de

atender. Porque a comunidade
nos procura. É muito difícil ad
ministrar o dinheiro público. Até
porque nós temos que dar ampa
ro a todo mundo, a associações,
entidades, a todos. E a presidên
cia da Câmara é o maior foco, a
gente é muito procurado.

o concurso é uma coisa

que tem que ter consenso

entre todos os vereadores.

f'

Falando em custos, o se

nhor é um dos que mais gas
ta. É favorável ao limitedede
sembolso por gabinete?

Ávila - Euvou elogiarumapes
soa da maior simplicidade que nós
temos na Câmara, que é o Wmter.
Ele me avisou que o primeiro ano

de presidência émuito difícil. Hoje,
nós temos limite, não lembro se é

R$ 9 mil ou R$ 12 mil. (Na verda
de, o limite foiextinto). E eu, como

presidente, tenho dois gabinetes.
Também atendo meu celular. a

cobrar, claro que vou gastar. Em
entrevista a uma rádio, o vereador
Jair Pedri disse que a presidência
gasta muito. Ele é desconhecedor
dos fatos, imaturidade total, saben
do que a presidência tem dois gabi
netes, obviamente vai gastar mais,
a demanda de trabalho é maior,
tudo passa pela presidência.

Como justifica a sua abs

tenção na votação do pro

jeto que previa o fim do re
cesso? Tinha dito que seria
favorável,

quando fez quase dois mil vo
tos. Na entrevista, que pode
ser conferida na íntegra em

vídeo no www.ocponline, ele
fala sobre assuntos polêmi
cos como sua abstenção na

votação pelo fim do recesso,
aumento do número de vere

adores, e o processo que sofre

por ter contrátado uma asses

sora supostamente em' troca
de uma parte do salário dela.

SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013
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Ávila - Na verdade, tava tudo
certinho. Eu já tinha avisado que
iriame abster. Já tinha determina- '

do. Porque eu sabia que ia passar o
recesso. OVitorinho tinha dito que
iavotar a favor.

Que iria votar contra o se

nhor quer dizer?
Ávila- É que iria votar contra.

E na hora foi a maior surpresa.
Internamente eu tinha dito que
iriame abster.

Mas o senhor é contra o

fim do recesso dejulho?
Ávila-Vereadornãoprecisa de

lei para trabalhar.
- ,

Se não precisa de lei,-por
que não aprovar?

Ávila - Hoje eu mudei meu

pensamento. Votaria favorável ao
fim do recesso.

E quanto ao aumento do
número de vereadores?

Ávila- Eu sinceramente não

vejo tramitação dentro da Casa de
uma nova resolução. Se for apre
sentado, como presidente,' eu te

nho que colocar em votação.

Mas qual a sua opinião?
Ávila- Eu não tenho opinião.

Vou querer ouvir a comunidade
antes. Mas não a Acijs. Porque no
passado, eles chamaram a gente,
pediram voto contra o aumento de

vagas. Disseram que iam marcar,
'

fazer outdoor para quem votasse

contra e não aconteceu nada, não
apoiaram ninguém.

Por que até hoje a Câmara
não realizou concurso públi
co como orientou o Tribunal
deContas. Hoje, o número de'
comissionados émais do que,

o dobro de efetivos.
Ávila - O concurso é uma

coisa que tem que ter consenso

entre todos os vereadores. Se
houver movimentação, obvia
mente o presidente vai adotar a
sugestão. Mas até agora eu não

vejo esta possibilidade.
'

Faltavontade políticapara
fazer o concurso? Não é uma
medidaparamoralizar?

_

Ávila - Falta que os vereado
res adotem este projeto. Eu, como
presidente, se os vereadores da
base .quiserem, E para comparar,
se olharmos Blumenau, lá são 40
efetivos e 120 comissionados.

Mas este não é um bom

exemplo a ser seguido.
Ávila - Eu sei, mas não é eu,

é o conjunto que tem que ser fa
vorável.

Hoje eu mudei meu

pensamento. Votaria
favorável ao fim do recesso.

E quantoà presidência da
Câmara no próximo ano?

Ávila - Nós temos compro
misso de votar em alguém dabase.
Nós hoje não temos nome. Mas

temos boas opções. E el!- vejo tanta
imaturidade. Como eu vou querer

que um vereador vote para mim
se eu uso a imprensa para detonar

, \

os vereadores. Dizer que vereador

gasta demais ... , vereador não gasta
demais, gasta o necessário. Se acha
(Jair Pedri) de uma sabedoria im

portante que vai falar que quer ser

presidente e vai criticar a base. Os

quatro anos já estão comprometi-

dos. Em 2014, deve ser o João (Fia
moncini) ou oArlindo (Rincos).

O senhor foi condenado
em primeira instância por
ter supostamente nomeado
uma assessora em troca da
metade do salário dela. Já

apresentou.recurso, qual é a
sua defesa?

Ávila - Este processo que esta

menina colocou contra mim, uma
assessora que eu exonerei. Eujá re
corri em Florianópolis. Ela relatou
no processo que só me denunciou

por vingança, por eu ter movido
um processo de danos morais con
tra ela.MaS eu nuncamovi.

Mas há prova de que ela

depositava dinheiro na conta
de um dos seus filhos.

Ávila - Essameninadeviapara
o meu filhomais velho e namorava

meu filho mais novo. Meu filho ti
nha emprestado um dinheiro para
ela que eu nem sabia. Quando ela
trabalhava na minha farmácia,'
não conseguia pagar, porque ela

ganhava só R$ 1.500. Quando ela
foi minha assessora, passou a ga
nhar mais e começou a repassar
o que devia,para o meu filho, não
me lembro se R$ 600 ou R$ 800.

Umadas provas é de que se fosse
coisaminha, ela repassaria ameta
de e não esse valor. .

Como está .a relação dos
vereadores com o governo?

Ávila - No passado não ha
via harmonia entre o Legislativo
e o Executivo. Era uma briga cer

rada. Eu e o (Adernar) Possamai
apanhamos na administração pra
caramba. E o diálogo é de muita

importância para Jaraguá do Sul.

Hoje a gente liga direto para os se-
,

cretários pedindomelhorias.
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VIStas em debate cego
Foi justamente o vereador

que há pouco maisde um mês

ocupou a tribuna para cobrar
do governo um reajuste no sa
lário dos médicos o responsá
vel pelo adiamento da análise
do projeto ontem. Jeferson
Oliveira (PSD) mais uma vez

jogou para torcida ao tentar

esquentar a polêmica. Tanto
que já adiantou que apesar de
ter pedido vistas será favorável
ao aumento de 30% para cate
goria. Mas antes, diz que quer

Casamento

e saúde
"Só dá certo no namoro.

Depois do casamento, fer
rou". Resumo -feito pelo ve

reador e ex-prefeito Evaldo
Junckes (PT), o Pupo, sobre
o impasse entre Lauro Frõhli
eh e Paulo Veloso (PSDB), na
Prefeitura de Guaramirim.

Segundo Pupo, a única solu

ção viável para o hospital é

que ele seja assumido por um
grupo de empresários, como
acontece em Jaraguá do Sul.
A Prefeitura seria apenas par
ceira da unidade.

conhecer as demandas dos
professores. A questão está
sendo tratada com total falta
de bom senso. Outro exemplo
disso foi dado pormanifestan
tes contrários à proposta que
bradavam ontem em plenário
que não é preciso aumentar

o salário dos médicos, basta
chamar os cubanos para aca

bar com o déficit nos postos de
saúde. Assim fácil, o problema
estaria solucionado. Prova de

que é mentira é que apenas

dois estrangeiros se inscreve
ram no programa federalMais
Médicos para atuar em Jara

guádoSul.
E se foi baixo o número de

servidores na Câmara reivin
dicando benefícios para todos,
por parte dos médicos, a au

sência foi total. Uma pena que
estejam tão desinteressados
.sobre um tema que terá refle
xos não só para eles,mas para
toda população que procura
atendimento público.

Tudo embaralhado

/

POUTICA
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013

Há muito se especula sobre a possibilidade de Lula substituir
a presidente Dilma como candidato do PT nas eleições de 2014. A

interrogação sobre quem será o concorrente ronda ainda o PSDB. E

com ajogada do último fim de semana, ninguém mais sabe também

quem será o nome do PSB.

Hospital de Guaramirim
Foi divulgada ontem a nota oficial daPrefeitura deGuarami

rim sobre a situação do hospital PadreMathias. O documento é
assinado também pelo diretor da unidade, Claudio Marmenti
ui, que representa a São Camilo. Como o OCP tinha antecipado,
o convênio será mantido até o dia 6 de janeiro de 2014, com

repasse do município à entidade de R$ ôoomil ao mês. E nos

próximos 90 dias o modelo atual passará por avaliação.

Puxão de orelha
Como o agito foi grande em torno do debate sobre

o projeto que reajusta o salário dos médicos, o verea
dor Jocimar Lima (PSDC) teve que dar um pito para
que os colegas prestassem atenção na sua apresenta
ção sobre a criação da GuardaMunicipal. A sugestão
será entregue hoje ao prefeito Dieter Janssen.

Freio no balcão
-

O procurador-geral da'República, Rodrigo Ja

not, enviou parecer ao STF (Supremo Tribunal Fe
deral) defendendo a perda do mandato parlamen
tar para políticos que deixem seus partidos para
fundar novas siglas. O parecer foi enviado numa

ação apresentada pelo PPS em 2011.

Sem devolução
".

o Senado voltou atrás na decisão que obriga
va servidores da Casa a devolveram aos cofres

públicos o dinheiro a mais ganho com salários
acima do teto constitucional de R$ 28 mil. O

corte nos super salários, porém, foi mantido. A
partir da folha de pagamento de outubro, ne

nhum servidor vai receber salário acima do li
mite estabelecido na Constituição. A garantia foi
dada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros

(PMDB). Mais de 460 servidores do Senado es

tavam recebendo salários acima do teto. A devo

lução dos supersalários foi uma determinação do
TCU. Pelos cálculos, se o dinheiro for devolvido,
deve chegar a R$ 300 milhões.

EM FOCO

Vereador Charles Longhi
(PMDB) diz que deve tomar

medidas judiciais contra a

Prefeitura de Guaramirim.

Segundo ele, os pedidos
de informação estão sendo
sumariamente ignorados.

• • •

Vereador João Fiamoncini

(PT) foi o único a participar
de capacitação da Avevi na
noite de quarta-feira. Vai ver
tem parlamentar que só se

interessa em fazer cursos
fora. Como diz o ditado

popular: 'santo de
casa não faz milagre'.

• • •

o mês de novembro será
Ufl1 período de prova para
o primeiro escalão da

.

Prefeitura. O cumprimento
das metas será

detalhadamente avaliado

pelo prefeito Dieter Janssen.
Tudo indica que deve haver

mudanças na virada.
.
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Debate avalia
íNDICE PERíODO

Aposta nos geminados SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013

TR +0,09% 10.0UIUBRO.2013

• , Oferecendo ,todas as soluções do ramo,
CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013

perspectivas ate 2020 BOVESPA +0,85% 10.0UTUBRO.2013
em locação e venda de imóveis residen- NASDAQ +2.26% 10.0UTUBRO.2013

ciais e comerciais, a Ricardo Imóveis vem AÇÕES PETR4 18,15 +0,44%

presidente da Weg ria das Graças Foster (Pe- tou a necessidade e urgência dando ênfase também à construção de ge-
VALE5 30,56 +0,30%

SIA, Harry Schmel- trobras), Cledorvino Belini na execução de programas minados. "O mercado neste segmento tem
BVMF3 12,49 ·0,79%

POUPANÇA 0,5210 11.0UTUBRO.2013

zer Jr (foto). participou na (Fiat), Marcelo Odebrecht de investimentos que permi- se comportado de maneira positiva. Já
COMMODITIES

','

terça-feira, em São Paulo, (Odebrecht) e Paolo Rocca tam ao País voltar a crescer, entregamos oito imóveis deste tipo e es- PETRÓLEO· BRENT +2,36% US$113,090
de fórum internacional or- (Techint Group). Eles de- ao lado de políticas e con- tamos com outros 3 em vias de conclusa", OURO ·0,15% US$ 1285,930

garrlZado pela .Worldsteel bateram perspectivas para dições que garantam que informa Hilton Ricardo Vaério, diretorda
CÂMBIO VENDA

Association, entidade que a economia até o ano 2020 uma parte significativa da empresa, com sede em Jaraguá do Sul e COMPRA VAR.

DÓLAR COM, 2,1�04 2,1815 -1,13%
reúne fabricantes de aço do e inserção da indústria bra- demanda de bens de capi- atuação regional. Ele estima crescimento DÓLAR TUR, 2,1000 2,2400 -1,32%

planeta. O executivo inte- sileira no cenário da compe- tal seja atendida pelas in- de 30% nos negócios até 2014. EURO 2,9462 2,9485 -1,19%

grou painel ao lado de Ma- titividade. Schmelzer ressal- dústrias nacionais. LIBRA 3,4792 3,4818 -1,12%

[)IVULGAÇÃO

Peso no associativismo estadual

A região do Vale do Itapocu con

quistou espaço significativo no asso

ciativismo estadual. De Jaraguá, junto
com Christiane Hufenüssler, vice-pre
sidente de comunicação e inovação, in
tegram ainda a diretoria executiva da
Facisc Marcelo Noronha, como vice
de soluções empresariais da entida

de, Adriano Zimmermann (Guara
mirim) na pasta demicro e pequenas,
empresas, e Carlos Hugo Dequech,
de Guaramirim (vice-presidente da

região Norte). No Conselho Estadual
da Mulher Empresária estão Maristela

Moreti e Regina Perito; no Conselho
Estadual do Jovem Empreendedor
Tiago Coelho é o vice-presidente da re
gional Norte e Graziela Bordin respon
derá pela diretora de Projetos. No
Núcleo Estadual de Automecânicas
Odair Borges de Freitas assumiu a

presidência do conselho e Jeferson
Nicoluzzi é o líder da regional Norte
do NEA. Cristiano Hack, de Corupá
(Conselho Fiscal do Cejesc); e Altair
Weber-(Guaramirim) assume a co

ordenação do Núcleo Regional de
Imobiliárias.

,Emprego
recua

o número de em

pregados na indústria
caiu 0,6% entre julho
e agosto deste ano. É a

quarta queda consecu

tiva do emprego indus
trial, segundo dados

divulgados pelo IBGE

por meio da Pesqui
sa Industrial Mensal
de Emprego e Salário

(Pimes). Houve tam

bém reduções na folha
de pagamento real, de
2,5%, e no número de
horas pagas, de 0,7%.
Na comparação com

agosto de 2012, o em

prego caiu 1,3%, com

recuos em 13 dos 14
locais pesquisados e

destaque para a Região
Nordeste (-4;,9%). En
tre os 18 setores pes
quisados, 13 tiveram

queda. Os principais
impactos foram ob
servados nos setores

de produtos de metal

(-4,6%), máquinas e

aparelhos eletroeletrô
nicos e de comunica

ções (-4,3%), calçados
e couro (-4,7%), má

quinas e equipamentos
(-2,9%) e produtos têx
teis (-4,4%).

Apartamento com sacada e MOBILIADO

(cozinha, banheiro, lavanderia e closet)
65,31 metros>

Coordenador de Loja

Rede de Franquias de alimentação em expansão!
Expediente Seg à Sáb (tarde/noite).

SaláriO fixo + Variável/Resultado da Loja

Faça carreira!

VIN'NH�
mini s a n d u t c h e s

Menos dólares nomercado

Oportunidade
Vendo Caminhão Volkswagem 16 200
ano 1999/2000. -Carroceria aberta, em
ótimo estado. Garantia de motor e caixa.

R$75.000,00. Tratar com Maicon pelo
telefone: (47)9113-7653.

As saídas de dólares do

país superaram as entradas
em US$ 2,211 bilhões nos

quatro primeiros dias de

outubro, segundo o Banco

Central. O fluxo cambial

negativo supera o registra
do no mês de setembro,

US$ 2,058 bilhões. No acu
mulado do ano, até o dia 4
de outubro, o fluxo cam

bial está negativo em US$
2,032 bilhões. Em igual pe
ríodo do ano passado, esse
saldo era'positivo em US$
22,002 bilhões,

Legislação para e-commerce
Segundo o portal Ecom

merce Brasil, tramita no

Congresso Nacional projeto
de lei que vai obrigar lojas de
comércio eletrônico a devol
ver em dobro o valor pago

por produto adquirido na

Internet quando não entre

gue na data marcada. Parte
do valor é pago a título de

"indenização". O projeto tem
aceitação de 95%.

localizado na Rua Adolf Putjer, 232 - Barra do Rio Molha
Edifício Vicenzi

Valor R$ 155.000,00
Aceita financiamento bancário

'

Interessados Contato pelo telefone: (47) 9963-6572
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Otimismo no Dia das Crianças
PROCURA A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do

Sul (CDL) estima que 45% das vendas sejam de brinquedos

Natália Trentini

'-

As :ésperas do. Dia d�
.tlcnanças, muitos pais
saíram nas ruas para pro
curar o presente ideal para
os filhos. A Câmara de Di

rigentes Lojistas de Jara

guá do Sul (CD�) estima

que 45% das vendas sejam
de brinquedos, 32% vestu

ário e calçados e o restante

dividido entre outros seto

res do comércio.
Na hora de escolher o

que ganhar, a pequena Éri
ca Lemos de Souza, de seis

anos, não teve dúvidas. "Eu

quero uma boneca", decla
rou entusiasmada. Apesar
de já ter uma coleção em

casa, a possibilidade de es-

colherummodelo diferente
motivou amenina. "Eu gos
to desse dia porque é legal e
a gente ganha brinquedos",
disse.

Para o tio de Érica, Nil
son Martins, 41 anos, que
também levou o filho Gus

tavo,
.

de cinco anos, para
escolher o presente, a data
é importante para as famí
lias. "Quando eu era crian

ça não tinha essa regalia de

escolher, mas a infância é
o melhor tempo da vida da

gente, por isso deixamos os

filhos opinarem", disse.
O proprietário de uma

loja com foco na venda

brinquedos, Edinei Esco

pelli, estima um aumento

de cerca de 40% nas ven-

O.CRÉDITO QUE
A SUA EMPRESA
PRECISA PARA
INVESTIR EM
INOVAÇÃO�
o Badesc apresenta
o INOVACRED.

das nesse período. O índice
é maior apenas no Natal,
quando outros itens são co
mercializados e as compras
têm valormais elevado. "Os
consumidores normalmen
te gastam entre R$ 70 e R$
80 e o movimento é sem

pre maior no último dia",
ressaltou.

Segundo o presidente
da CDL, Neivor Bussolaro,
a data tem uma motivação
grande para as compras e

traz resultados para setores

específicos. A estimativa de
crescimento é de 2% a 3%
em relação ao ano passado.
Além de brinquedos e ves-'

tuário, o comércio de choco
lates, por exemplo, também
registra bons resultados.

LÚCIOSASSI

OpÇÔESPARA
CURTIR O FERIADO
';Ol�� AS =R A. �ÇAS
o Jaraguá do Sul Park Shopping
terá dia dedicado às crianças
com apresentação do teatro
lambe- lambe. Os atores sobem
ao palço, no primeiro piso, às
18 horas. A peça tem duração
de 1h30 e é gratuita. Durante
à tarde, lojas e franquias
também estarão com ações
especiais para as crianças no

segundo piso.
o Na tarde de sábado,
os pavilhões do Parque
Municipal de Eventos estarão
reservados para as crianças:
A partir das 13h haverá

brincadeiras, distribuição de

guloseimas e brindes. O evento
.. , segue até às 17 horas e terá

entrada gratuita.
o No feriado o comércio de
rua estará fechado. Os

supermercados ficarão abertos
e a estrutura de serviços do
Jaraguá do Sul Park Shopping
também ficará aberta.

DECIDIDA Érica, de seis anos, já escolheu o presente.
Ela quer uma boneca. "Eu gosto é de brinquedo", diz.

f·f

"

o Badesc traz até você o INOVACREO.
Com esta linha de financiamento, as
micro, pequenas e médias empresas'

de Santa Catarina podem obter

empréstimos pelo FINEP, a Agência
Brasileira de Inovação.

Se você quer investir na inovação de

produtos, processos ou marketing,
procure o Badesc.

INOVACREO.
Com o Badesc, você tem
crédito para inovar. badesc. gov. br

ui
<CD

E
o
m

,,, Crédito* entre
R$150 mil
e R$10 milhões.

.. Até 72 meses

para amortização.
• Prazo máximo de
8 anos com taxa

TJLP**.

• Carência
de 24 meses.

·BADESC GOVERNO
DE SANTA
CATARINA
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DEFESA Líder de governo, Arlindo Rincos (PP) pediu educação aos manifestantes

Adiada decisão
sobre reajuste
CÂMARA Projeto que prevê aumento para os médicos foi

retirado da pauta e deve ser analisado na próxima terça-feira

Carolina Veiga

Overeador Jeferson de
Oliverra (PSD) p�u

vistas-ontem, durante vota
ção do projeto de Lei Com

plementar9/2013, que institui
aumento de 30% para os mé
dicos que atuam na rede pú
blica de Jaraguá do Sul. Com

isso, a proposta deve voltar
a ser analisada na sessão de

terça-feira, dia 15. Apesar da
manobra regimental, Jefer
son adiantou que votará a

favor do reajuste.

"Pedi vistas para ganhar
tempo e verificar o déficit
salarial dos professores e

dos médicos, porque um de
les alegou que mesmo com

o aumento continua com

déficit de<50% no salário",
justifica Oliveira, Contudo,'
o parlamentar defende o re
ajuste. "Com certeza votarei
favorável na próxima sema

na", concluiu. Nas sessões

anteriores, ele já havia de
fendido o aumento durante
discursos na tribuna.

Pelo PCL 9/2013, os mé-

dicas receberão aumento de

30% em duas parcelas de

15%. A primeira será paga
imediatamente e, a segun
da, após seis meses. Na pri
meira etapa, o salário base
do clinico-geral que atua por
40 horas semanais passa
rá de R$ 9443,64 para R$
10.860,19. Após os seis pri
meiros meses, o efetivo sobe

para R$ 12.276,73. Já os que
trabalham por 20 horas/se
manaispassarão a receberR$
6.138,37. Atualmente, o efe
tivo equivale a R$ 4.721,00.

Sinsep faz manifestação contra proposta
Cerca de 20 funcioná

'rios públicos, representan
do o Sindicato dos Servido
res Municipais de Jaraguá
do Sul e Região (Sinsep)
acompanharam a sessão

ordinária e protestaram
contra o aumento destina
do aos médicos. Com fai
xas e cartazes que diziam

"Queremos uma PCL para
todos" e "Antes de pedirem
aumento, cumpram o ho

rário", os manifestantes in
terromperam com gritos a

defesa do projeto; realizada
pelo líder de governo, Ar
lindo Rincos (PP), que sem

conseguir falar pediu edu

cação aos manifestantes.

Para dar prosseguimento à

sessão, o presidente da Câ

mara, José de Ávila (PSD),
interrompeu a sessão por
10 minutos. Os represen
tantes do sindicato deixa
ram a Câmara logo após- o
pedido de vistas ao projeto,
antes do término da sessão

ordinária.

Médico diz que aumento é avanço
Segundo o médico gi

necologista Luis Fernando

Gonçalves, o reajuste ofere
cido ainda deixa os salários
abaixo do teto estipulado
pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM), mas já

Creches

Ministério Público quermais vagas
Um prazo de 90 dias

para zerar a fila de espera
nas creches de Jaraguá do
Sul. Este é o primeiro ter

mo da Ação Civil Pública

proposta ontem pela Vara
da Infância e Juventude
do Ministério Público à
Prefeitura. O MP também

pede que a partir de 2014,
cada novo pedido de vaga

seja atendido em até 30
dias. Segundo a Secretaria
de Educação, atualmen
te faltam vagas para 850
crianças de até seis anos.

Quando o Ministério
Público instaurou o in

quérito para acompanhar
a demanda na educação
infantil, a Prefeitura se

comprometeu a criar 665
novos - postos até dezem
bro de 2014. "Durante as

reuniões percebemos a

boa vontade do poder pú
blico, porém ainda não é
suficiente para suprir a'

demanda", explicou o pro
motor de Justiça Rafael
Meira

.

Luz. "Existe uma

demanda crescente e não

podemos deixar mil crian
ças sem creche. O objetivo é
fazer com que o município
melhore a sua gestão em

relação à educação infantil
e faça programações de in
vestimento mais eficientes."

A diretora de educação
infantil da Secretaria Mu

nicipal de Educação, Mira-

ci Solange Ribeiro Hahn,
confirma que há enorme

demanda de vagas, prin
cipalmente para crianças
entre zero e três anos. "São

quase 200 nascimentos

ao mês, e mais as famílias

que vêm de outras cidades

para morar aqui. Estamos
fazendo reformas e am

pliações, além da constru

ção de seis novos Centros

de, Educação Infantil",
explicou. Segundo Mira

ci, desde- o início do ano

foram criadas 500 novas

vagas na rede municipal,
e cerca de 850 crianças es

tão na fila de espera. Atu

almente 6.637 alunos são
atendidos pelo município.

as que não sejam apenas a

têxtil, elétrica e mecânica,
Entre 100 trabalhos ela
borados pelos alunos, 40
foram selecionados para
a feira. Entre eles uma

proposta para construção
de submarino movido a

energia nuclear, e de um

lançador de satélites. Os

primeiros lugares rece

bem talets, smartfones e

câmeras digitais.

Programação
Logo após a abertura

prevista para às 8 horas de

hoje, o desenvolvimento

tecnológico da Marinha do
Brasil será tema de pales
tra com o capitão de mar e

-Feira em Schroeder

Trabalhos voltados à segurança
guerra e capitão dos portos
de Santa Catarina, Hilbert
Strauss. Às 14 horas have
rá apresentação dos proje
tas pelos expositores para
os avaliadores, imprensa
e público (comunidade)
e, depois, o palestra sobre

importância do desenvol
vimento tecnológico para
a Força Aérea Brasileira
com o tenente coronel
aviador Marcelo Mella-
'ti Marcucci. Amanhã, às

nhgo, palestra sobre o de
senvolvimento tecnológico
para o Exército Brasileiro
com o major Rogério Au

gusto Pereira. Em seguida,
encerramento da feira com
as premiações.

LÓCIOSASSI

pode ser considerado um Jaraguá do Sul desde 1992.

avanço. "Os 30% ainda es- De acordo com a Federação
tão abaixo do nosso teto, Nacional dos Médicos, o

mas em comparação ao que teto salarial para o profis
se tinha antes, temos' um sional 'clínico geral que atua
avanço", concluiu. Fernan- 20 horas/semanais é de R$
do atua como médico _ em . 10-412,00.,. eRfArrIVíOADg Estudante Hilário Ristow desenvolveu o projeto de um submarino

Alunos do ensino fun

damental, médio e técnico
de escolas de Schroeder

apresentam hoje e amanhã
no ginásio de esportes Al
fredo Pasold trabalhos que
desenvolveram em áreas

consideradas como estra- .

tégicas pela Defesa Nacio
nal. Segundo o secretário
de Educação, Maykel Ro-.
berto Laude, o município
sedia a feira, que também
mostrará equipamentos
da Marinha, Aeronáutica
e Exército, a ideia par
tiu do Instituto Grade
de Ciências Básicas (de
Schroeder) e pretende es

timular a criatividade dos
estudantes em outras áre-
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Schützenfest

Varal Fotográfico
o grupo Fotojá leva o Varal Fotográfico à 2Sa Schützenfest, neste sábado. Qualquer

pessoa pode participar com até três fotografias, de 20X30, sobre o tema "Tradição e Cultura".

O varal será instalado ao lado da exposição comemorativa da festa, das 14h às 22h.

LÚCIOSASSI
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Tal livro, tal escritor
OBRAS

A editora Camus, da
escritora Elyandria
já tem cinco livros

publicados

L TERATURA Camus

Editora nasce com proposta .

de independência e espaço
para a opinião dos autores
no processo de edição

Bárbara Elice

Uma das comportas na litera
tura jaraguaense foi aberta. A

recém-lançada Camus Editora -

antiga Moleskine - surgiu para dar
mais liberdade à autora proprietá-

. ria Elyandria Silva. Contudo, a pro
posta atraiu outros escritores e o

catálogo chegou a dez obras, sendo
cinco já publicadas neste ano.

A ideia de abrir uma editora in

dependente, em 2010, foi a estra

tégia de Elyandria para ganhar au
tonomia na produção dos próprios
livros. "Queria liberdade. Como co

nhecia o caminho e os detalhes que

envolvem uma editora, pensei que
eu mesma poderia escrever, editar
e distribuir", conta.

Foi no evento do lançamento do
seu mais recente livro, "Labirinto
de Nomes", em setembro de 2012,

.que os escritores da cidade conhe
ceram a editora. Até dezembro da

quele ano Elyandria recebeu três

propostas de publicação, o que a fez
abandonar outros projetos e inves
tir na nova empresa.

O nome foi uma escolha do pai
de Elyandria. Juntos, eles encon

traram no escritor francês Albert
Camus uma boa referência literária.
Neste ano, a Carnus Editora lançou
"Céu, Inferno e Outros Lugares",
de Eduardo Carvalho; a coletânea
"Tramas"; "Arrumadinhas", de
Marcelo Lamas e "Cova Rasa", de
Charles Schauffert. Até o mês de

dezembro, Elyandria deve finalizar
I a primeira parte da biografia de um

empresário de fora da cidade.

Independente
A Camus é uma editora independente.

Por não depender de distribuidora e não
atender a muitos projetos simultaneamen
te, os autores têm espaço para contribuir
com o processo. "Tradicionalmente, eles

(os escritores) mandam o arquivo do texto

para a editora e só veem o livro com a capa

pronta, sem muita chance de mudança. No
nosso caso o cliente participa de tudo, então
o livro sai do jeito dele", comenta.

Segundo Elyandria, o trabalho da edito-

ra dura, nomínimo, dois meses. O processo
envolve a pesquisa com o cliente, estudo de
cores, diagramação e três revisões antes da

impressão. Outra característica da Camus é
a valorização das noites de autógrafos. "É o

ápice para o escritor, é o momento que ele
vai autografar e vender os seus livros. Nos
últimos eventos o público tem ultrapassado
150 pessoas. E aqui em Jaraguá as pessoas
valorizam a literatura e, o que é muito bom,
escrevem bastante", diz.

Internet
No site camuseditora.com.br, no ar desde a semana

passada, a empresa disponibiliza outros recursos. Até
novembro será lançada a versão para dispositivos mó
veis. Para 2014, o plano é preencher a seção "Eventos"
com a participação dos autores locais em eventos literá
rio de outras cidades; em "Parceiros" serão divulgadas
as empresas apoiadoras, como livrarias. Outro serviço
será o book trailer - vídeo de divulgação dos lançamen
tos da editora para circular nas redes sociais .. No próxí
mo ano também haverá venda de e-books,

I I I" I I' I"
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Charles Zirnmermann . Escritor

G charlesautor@gmail.com

Cobaias dos americanos e russos

Enquanto sentado sorvendo café, a vinte metros de distancia
de um gigante navio que atravessava o Canal do Panamá,

tendo a sensação que estava a olhar rente a uma parede de um

prédio e reparando que o canal é

aparentemente um simples sistema
de eclusas, eu poderia me dar conta
que aquele era o momento que eu

entrava num território de contrastes.
Provavelmente nenhuma outra

parte do planeta deve ter tantos
contrastes num tão pequeno espaço
de terra, quanto a América Central.

70% da população da Nicarágua,
50% da população de EI Salvador e
Guatemala vivem abaixo da linha
de pobreza, ou seja, menos que dois
dólares por dia. Historicamente,
desastres naturais como furações
e terremotos também fazem parte
do cotidiano desse povo. O último
terremoto em EI Salvadorocorrído
poucos anos atrás, ceifou a vida de
um a cada 20 de sua população.

Nas capitais desses paises, vê-se
mais BMW e Mercedes de última

geração que na própria região da

Bavária, na Alemanha, onde esses

carros são produzidos.
Na Guatemala, que é o país mais

industrializado da região, 21 famílias
centralizam todo o poder. Ouvir
sobre o movimento sandinista-, um
confronto que movimentou toda
uma população, tirando do poder
da Nicarágua, em 1979, um ditador

Clique animal

chamado Samosa, foi o que sempre direcionouminhas orelhas para
a região. Samosa era dono de tudo na Nicarágua, mas absolutamente
tudo, de automóveis e vacas leiteiras, o que transformava seu povo

'em seus empregados. Durante o

confronto, ao longo dos anos de

1970, era o povo recebendo bombas
sobre seus telhados vindas de aviões
de seu próprio governo. Exceto
Panamá e Costa Rica, que foram
habitados por indígenas tribais,
as outras nações eram banhadas

pelo Império Maia. Foi a população
que tem suas origens nos Maias,
lutando pelos seus direitos, o pivô
de sangrentas guerras civis que se

arrastaram pormuitos anos e ainda
se vendo um certo rancor entre
eles e a população colonizadora, de
origem espanhola.

No embalo desses atritos,
essas pequenas nações serviram
de iaboratório para americanos
e russos fazerem negócios com
seus armamentos. Sempre, um
deles apoiava quem detinha o

poder, e o outro, apoiava rebelados
que queriam o poder. Faz pouco
mais de 15 anos em que as coisas
se acalmaram, mas ainda pelas
ruas das cidades de El Salvador,
Guatemala, Honduras, é comum
pessoas saírem de casa sempre
acompanhados de um facão, ou
mais no interior, com um revolver

junto á cintura.

70% da população da Nicarágua, 50% da

população de< EI Salvador e Guatemala vivem

abaixo da linha de pobreza, ou seja, menos
que dois dólares por dia.

ME LEVA PRA CASA!
Essa cachorrinha,

ainda filhote, sofreu
maus tratos, foi

abandonada le está
procurando por um
lar cheio de amor.

Mais informações
com Egildo 8415-7824

ADOTE! Essas quatro fofuras foram encontradas
abandonadas. Precisam de um lar, amor e
carinho. São fêmeas. Contato com Suzana pelo
telefone 9267.8620, à tarde ou à noite

'Envie a foto do seu animalzinho para contato@?
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nás páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013
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Aniversariantes

11/10
Afonso Hupner
Alcenira Grechuski
Alvino Tait

Amadeus Mahfud
André D. Todt

Angelica K. Schuh

Angelica Konig.
Antonio S. Ribeiro
Araci S. Spézia
Azira Aparecida Ferreira

Carla Ap. de Souza
Cleonice A. Rocha

Cristiane Heck

Dorvalino Eleutério
Edécio D. Beck

Fabiana B. G. da Silva
Fernando Grechuski

Francieli Ap. Persch
Francisco Machado
Guilherme F. Lorenzi

Guilherme Wackerhagen
Ines de J. Ferreira

Iria Schons Sanches

lsabeli Klistke -

Jeferson Juraci de Bitencourt

Julia Gabriela B. Rossato

Leonardo Andrezjewscki
Lucas Macedo Dejaico
Luiza S. Gessener
Luiza Sell Gessner
Marceli K. Ehlert

Maria S. Henn
Marli Bartel
Marta Pachecuski
Matheus W. Raitz
Meraci Muller Strelow

Miraci Strelow
Roberto H. Reichow

Terezinha K. Tassi

Curiosidade
11 de outubro...

... é o 2840 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 81 para acabar o
ano. Em 1968 aApollo
7 faz a decolagem da

primeiramissão tripulada
do Projeto Apollo, Em
1996, falece Renato Russo,
cantor e compositor, líder
-da banda Legião Urbana.
Em 1997 o Papa João
Paulo II, em sua terceira
e última viagem ao Brasil,
permanece 75 horas no
Rio de Janeiro.

Fonte: Wikipedia
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Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados. .

Tradição e Qualidade.

Rua Felipe Schlmdt,129

Espaço aberto! .

Quem me conhece sabe que gosto de conversar e trocarfigurinhas sobre todo tipo de

receita. Assim, atendendo a pedidos, abro espaço para algumas receitas de sobremesa.
Também aproveitopara convidar você leitorpara participar da coluna, enviando
aquela receita especial ao seu estilo para tatobranco@tatobranco.com.br. Lembre-se
de mandarfoto, lista de ingredientes e modo depreparo. Aguardo suaparticipação!

Costela de panela Dirija-se ao açougueiro
de sua confiança e solicite

a melhor costela. Eu me

direcionei ao Jardel, da
Verdureira da Raquel e
deste momento em diante

foi uma diversão preparar
este cardápio. Vou descrever
opreparo ao meu estilo,
mesmo sabendo que muitos

preferem cozinhar em uma

panela de pressão .

INGREDIENTES:
• 1 k[J de costela bovina cortada na

largura de scm e depois separadas entre os ossos.

• 1 cabeça de cebola (prefiro a roxa)
• 2 colheres (sopa) de alho poró picadinhos
·1 colher (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1/2 pimentão vermelho picadinho
• 2 tomates maduros sem pele e sementes picadinhos
• Temperinhos verdes (a gosto)
• Sal epimenta (a gosto)

MODO DE PREPARO:

Umedeça bem os pedaços de
costelas com o molho do líquido
dos vidros de azeitonas (eu prefiro
das pretas, sempre reservo na

geladeira). Em seguida tempere
com sal e pimenta a gosto e deixe

marinando por 45 minutos. Em
uma panela de ferro ou alumínio
fundido coloque a manteiga e o

azeite e frite as costelas em fogo
médio. Quando elas tiverem
douradas de todos os lados,
acrescente a cebola, o tomate, o
pimentão e alho poró.

Refogue bem e vámexendo aos poucos. Na

sequência, acrescente água quente até cobrir as
costelas. Tampe a panela e deixe cozinhando
até amolecer a carne. Mexa de vez em quando
para não grudar no fundo. Quando a carne

estivermacia, salpique os temperinhos verdes,
misture bem retire do fogo e sirva com arroz

branco e aipim cozido. Também é indispensável
uma salada bem colorida. Sempre que tenho
oportunidade preparo esse prato em fogão à

lenha, bem ao estilo antigo. Não sou contra o

preparo em panela de pressão, mas os antigos
vão concordar, o sabor é diferenciado e nos �
traz agradáveis recordações. �

e tatobranco@tatobranco.com.br

ranc
OCPII

www.ocponline.com.br

Doce de abacaxi cremoso

INGREDIENTES:

·1 abacaxi
• 300 ml de água
• 1 xícara bem média de açúcar
• 1 colher de chá de gengibre
ralado

• 1 caixinha de gelatina
sabor abacaxi

• 1 lata de creme de leite
com soro

• 1 xícara de àguafria

OOOSúL) :
R JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 i
____ . ••• .' • ._._-2

MODO DE PREPARO:

Descasque o abacaxi e corte em cubinhos retirando a parte dura

(centro), Leve ao fogo uma panela com 300 ml de água, açúcar e o
gengibre. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, cuidando para
não secar. Em seguida, retire do fogo, acrescente a gelatina (somente
o pó). Mexa bem até dissolver. Para finalizar, misture a àgua fria eo

creme de leite. Reserve na geladeira até o momento de servir.

3375-1019

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-sc

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocP 12e13
www.ocponline.com.br

Bom dial
Bom dia, urbe! É super sex

ta-feira, dia 11 de outubro de

2013. Dia do Deficiente Físico
e parece que o dia será também
de temperaturas altas. Uma cal

ça jeans e camiseta regata serão

combinação perfeita. Mas como

em terras de Saint Sebastian
tudo muda não esqueça aquela
jaqueta de couro. Além de estar

na moda, irá manter a sua tem

peratura em baixa, mas com o

look em alta!E vamos à coluna
mais lida de toda região. Antes,
uma frase para você curtir: "Eu
discordo do que você diz, mas
defenderei até a morte o seu di
reito de dizê-lo" (Voltaire).

ta.

ff5J&.ftallRulfe e {§l[;yaria
3370-3242

Expedição
SolAmarok-

A jaraguaense Sol Paragli
ders, a única fabricante de pa

rapentes no Brasil, e a Volkswa

gen,
- importantes contas da

Cliezoon, movimentam omega

lançamento da "Expedição Sol
Amarok". Trata-se de uma aven
tura de vôo livre pelo árido nor
deste com os pilotos quebrando
recordes mundiais de distância.
Tudo isso sendo acompanhados
em terra pela pickupAmarok. O
início da Expedição será no dia
12 de outubro, neste sábado, no
pátio da Caraguá Auto Elite.

Schiitzen!
Nossa urbe sorriso amanhe

ceu em clima de festa e com sabor
de chope. Leone Silva, o nosso

querido presidente da Funda

ção Cultural de Jaraguá do Sul,
levou ontem à noite colegas cata
logados do press da região para
os famosos metros quadrados
do Pavilhão A do Parque Muni

cipal de Eventos. Neste sentido,
todos eram apenas um. Só ale

gria e curtição no lançamento da

2Sa Schutzenfest, uma das festas
mais esperadas do ano!

Pizza Sadia Alcatra com

460/440gr maminha s/ osso

-------------

MAURICIO HERMANN
---

ÇJRCULANDO Amanda e Eron Waltrick conferindo
as delícias da Noite Australiana, no Bela Catarina

Solteiro, sim senhor
Edson Renhke, o fortíssimo '''Ca

pivara Monstro", vai arrumar namo
rada nova só quando o verão chegar.
Disse que quer curtir a Feijoada do
Moa livre, leve e solto. Então tá!

Dica
Uma dica para hoje à noite? Restaurante Cheers lris

Pub, em Corupá. Lá você irá encontrar pratos de alta

qualidade preparados pelo chef e dono do pedaço, Ra
fael Borges. É de deixar qualquer gourmet com água na
boca, se é que você me entende. Anotem aí!

DUPLA
O industrial

Alberto Correia
troca figurinhas

com o amigo
e técnlco da

Seleção, Felipe
Scolari, no
Aeroporto

Internacional de
Guarulhos

Moa Gonçalves

NAS-RODAS

Denise Rocha, a bonita
esposa do empresário Alberto
Correia, está organizando as

malas e o passaporte carimbado.
A darling, a tiracolo dos filhos,
vai curtir temporada de férias
em dezembro na linda casa
em Scottsdale, no Arizona,

Estados Unidos.

+ + +

Hoje, todos os caminhos têm
um sentido: a direção é a Epic
Club. Pois é lá que rola, nesta
sexta-feira, o projeto Hands Up.
Presença dos tops DJs André
Rezende e Leo Silva. Não

precisa consultar a Mãe Dinah.
Vai bombar!

+ +_+

Final de semana Beta Fiscal
arma mesão, em clima de

happy hour, no Restaurante

Mama, em Balneário Camboriú.
Já convocou desde ontem os

amigos íntimos para uma sessão
de-risos e papos em dia. Tônica
máxima entre amigos. Thank's,
pelo convite. Quem sabe ...

f
KAY�ÓS
H O T E L

Prateleiras
Umasuper dica para

as mulheres de plan
tão: a Upper Donna
está com uma coleção
de camisas femininas

para o Verão 2014 que
é de deixar qualquer
fashionista de plantão
passando mal, se é que
vocême entende. Fale
com a Rose do Nasci

mento, ela é expert no
assunto! De nada!

Dia da Criança

\íT,ARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013

Q moagoncalvestg'netuno.com.br

A empresária, Marlise Hersing, que comanda

com muito sucesso o Restaurante Típico da Malwee

ao lado da filha, Ana Larissa, reunirá seus clientes

amanhã com um concorrido almoço em homena

gem ao Dia da Criança. A tarde promete altos encon
tros. Além do tradicional buffet, vai rolar uma mesa
super cheia de guloseimas para a garotada e, é claro,
muita diversão. Valeu pelo convite, estaremos lá em
peso, se é que você me entende!

Hoje a Upper Floor abre
a sua porta para uma

das sextas-feiras mais
concorridas de nossa

região e com sabor do Dia
da Criança. No comando,
a dupla sertaneja Alvaro
& Matheus. Chegue cedo.
Quem sabe a gente se

encontra por lá. De nada!

Nesta sexta-feirá, ao meio

dia, o cantor Eneias Raasch
solta a voz e o violão no

- Bela Catarina. Muito bom.

Pensando bem...

Fazer caridade é o processo que movimenta

alegria, diminui enfermidade, multiplica esperan

ças e dividi a felicidade. Ajude o próximo. Faz um
bem danado!

Dia 18 de outubro vai
rolar na Epic o 1 Q Wine Day.
Serão Mais de 150 rótulos
de vinho num_a seleção
especial. Quem manda
o recado é o somellier

Thiago Airoso Menezes,
da Decanter. A confraria

começas às 16h30. Anotem!

DESTAQUE
A vegetariana
Malu Rausis é

destaque na

Revista Nossa

_ deste mês

Nosso alvo
é a sua alegria.
TIro, música, ga."tr01wmia emuita díverslÍo.

'araguá da Sal
ParqueMunicipal deEventos

Co!'fJllra a prO/{f'(J,fTulçiio comptetel no 5tte:

www.8chulUDl8t.cDIII�..r

Tato Branco está mais feliz

que banqueiro sueco em dia
de depósito. A felicidade veio
através dos mimos enviados

pelo industrial Wander

Weege. Livros de receitas
assinados por chefes super
renomados. Está mostrando

para todo mundo. Contado.

Domingo tem Pegada
Certa no Aloha lanches.
Anote!

Pensando bem, até que
seria bom se todos nós

pensássemos da mesma

forma. Pois é a diferença
de opinião que promove as

corridas de cavalo.

• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

• Com essa, fui!
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Tirinhas Sudoku

Piadas

O louco suicida
o louco se atira do terceiro andar do hospício. Logo, junta uma multidão
em volta dele e um sujeito, percebendo que o maluco ainda está vivo,
pergunta:

'

- O que aconteceu, cara?
Eo louco:
- Não sei! Eu tô chegando agora!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Elysium - Ficção - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - sessões: 14h40, 16h50,
19h,21h10

ARCOPLEX2
• T.á Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - sessões:
14h, 16h, 18h

'Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - sessão: 20h
ARCOPLEX3 '

• Meu Malvado favorito - Animação - Dublado - 98 min - Censura: livre - sessão: '14h
• AviÕes - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - sessão: 17h

'Invocação do Mal- Terror - Legendado -112 min - Censura: 14 anos - sessões: 19h1 O, 21h20

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:30, 15:30, 17:30 - 3D DUB-

Animação
• Gravidade - 19:30, 21 :30 - 3D - LEG • Ficção
• Riddick 3 . 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30 . LEG . Ação
• Dragon Ball z . a Batalha Dos Deuses 13:50, 15:45, 17:45, 1.9:45

. DUB - Animação
'Invocação de Mal 22:10· LEG . Terror
• As Bem-Armadas 19:20 • LEG - Comédia'
• Família do Bagulho· 22:00 - LEG • Comédia
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20, 15:20, 17:20· DUB·
Animação

• Mato Sem Cachorro ·13:40, 16:15, 18:50, 21 :20 • NAC •

Comédia
• Gravidade ·14:20, 16:50· 3D • LEG . Ficção
'0 Tempo eo Vento -19:10, 21 :40· NAC - Drama
• GNC MUELLER
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:30,15:30,17:30,19:.30 - 3D

DUB . Animação
• OHenascimento do Parto- 21 :20 . NAC . Documentário
• Mato Sem Cachorro- 13:45, 19:00, 21 :30 . NAC - Comédia

-O'lempo e o Vento· 16:20- NAC· Drama
• É o Fim - 14:1 Q, 16:40, 19:15, 21 :40 - LEG . Comédia

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chuva chega
ao Estado

Sol com aumento de nuvens em
se e chance de pancadas isoladas
de chuva com trovoadas a partir
da tarde, especialmente no Oeste,
Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral
Sul. Risco de temporal isolado.
Temperatura em elevação,

- �
J J' Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 18°e

MÁ)(: 26°e ,

Parcialmente
Nublado

�.
"l,..r
),'

DOMINGO
Instável

, MíN: 17°e
JMÁ)(: 27°e
Nublado

LUAS

• NOVA 4/10
..'

Chuvoso

• CRESCENTE 11/10 SEGUNDA
.. CHEIA 18/10 MíN: 200e

• MINGUANTE 26/10 MÁ)(: 26°e

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repeti r.números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

c
Im
C,>
=,
-'

c
cn

Palavras Cruzadas

234 5 6 7 8 9HORIZONTAIS
1. Mamífero carnívoro da América do Norte, o nosso

guaxinim / O melhor amigo do homem
2. Célebre santuário de Portugal
3. Pedaço de revista, jornal etc. que se separa do

todo
4. (Pop.) Apartamento / Planta herbácea usada,

como condimento
5. Caracterizado por notável abundância / Produto

adesivo
6 .. O país com as ilhas de Santorini e Mykonos / As

iniciais do pintor Manet
7. Destruído, empobrecido
8. Diários Associados / Decair
9. Aumento, elevação de preço / (Matem.) Razão en

tre o cateto oposto a um ângulo de um triângulo
retângulo e a hipotenusa

10. O designer Oonner / Um pronome para mais de
uma pessoa

11. Desgraçado, infeliz
12. Peludo

2

II
II II

11
ii II
II

II
,

II
•

II II
II

II II

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13. Preposição que indica o último termo, o limite
12

extremo I Neste momento.

,13
VERTICAIS
1. Ato de dar a partida em uma corrida, competição

etc./lnfusão aromática

2., As iniciais do ator Fontoura / Menino pequeno
3. Ter falta / A capital de Taiwan
4. O rabo do. .. mamute / Aquele que tomou posse

de alguma coisa
5. Mineral usado como isolante / Três, ern algaris

mos romanos / Local onde são ministradas as

aulas
6. Grupo indígena, hoje considerado extinto, que

habitava a área de c.onnecticut, nos EUA i Ca
chorro, em inglês

7. Grupo de ossículos que permite o movimento do

pulso / Diz-se de solo como o da praia
8. O natural de cidades homônimas do Paraná, de

Minas Gerais e da Espanha / O fim da ... dor
9. As vogais de coronel/Afetuoso,

'OSOJOUrv
'aoo '6 ''o 'OU.paIOl '8 'osoua,v 'od,.O 'L '500 'SOUY�!OI'J '9 'eIRS 'III '.�!V� '5
'ajUYdnoQ 'am 'v '"d!"l Ja�a,OO T '0411m1d �V '2 '040 'opofi,., '� :SIVOIIH3A

'oJofiV '"lV 'E, 'osolad 'U 'op
·ev.oo ',. 's9N 'suuH 'm 'ouas '.lI\f '6 JeJOld ''Ia '8 'OPOUIOlJlf 'L 'W3 'OIO,,'� '9
'0100 'OOIH S 'odlV 'gdV 'v 'ajJooaH 'E 'YWQYd '2 'O?:J 'WnOYH "

:SllflNOZIHOH

OYJ010S

fOlÇ<Ct .

A RECREATIVA
PASSATEMPOS MBJGENTES
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Pérola logo fica amiga dos monges. Laura se prontifica a

acompanhar o tratamento de Peteleco no hospital. Hilda chora
por não conseguir cantar no teste do cabaré. Décio chega de

viagem e hostiliza Tavinho. Matilde e Serena são contratadas

por Arlindo. Aurora decide ir para o Brasil à procura de Décio.

Pérola conta para Amélia que sonhou ser Ananda. Laura vê

lolanda e Mundo se beijando. Uma baleira contratada por
Manfred aborda Apolônio e Pérola na fila do cinema e lhes ofe

rece bombom. Apolônio passa mal e desmaia. A baleira leva a

menina para um local ermo e a deixa lá sozinha.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Wilson fica transtornado com a pdssibilidade de que Ben

to seja o responsável pela sabotagem no bufei. Amora finge
sentir falta de seu suposto bebê. EmOia se assusta com o jeito
como Malu fala com Zezão. Damáris joga pimenta em Mel.

Fabinho sai de casa e vai para um hotel. Bento deixa Amora

em casa e vai atrás de Wilson na Acácia Amarela. Amora fica

atônita quando vê Malu entrar em casa com Zezão. Wilson

atira pedras na loja de Bento. Amora ameaça Malu, e Socorro
fica horrorizada. Tina se desespera com o desprezo de Lucin

da. Malu é empurrada de uma escada por uma pessoa e cai

desacordada na rua. Amora vibra com o acidente da irmã. Luz,
Kevin e Dorothy vão com Bárbara visitar Malu. Giane se pro
duz na Para Sempre. Lucinda chama Gládis para ficar com ele.

Tina pede ajuda a Áurea. Amora tenta saber notícias de Malu.

Giane teme que Fabinho seja acusado pelo acidente de Malu.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Priscila diz que não pode votar contra César. Félix desco

bre o romance de Rebeca e Pérsia. Vega afirma que dará seu

voto para Pilar. Olenka fala para Thales que Nicole tem uma

mensagem para ele. Amarilys garante a Eron que não vai abrir

mão de Fabrício. Niko fica comovido com Jayme. Ordália fala

para Herbert não decepcionar sua nova namorada. Paloma

Amor à Vida

Dono do bar volta à trama como pastor evangélico
Um novo personagemvai chegar emAmor àVida: é o pastor

Efigênio (Gláucio Gomes). Na verdade, ele está voltando para a

trama.Não se lembra? Ele era o dono dobarondePaloma (Paolla
Oliveira) deu à luz Paulinha (Klara Castanho) - ou seja, esse ho
mem é testemunha-chave da tentativa dehomicídio de Félix (Ma-

descobre que a filha escondeu dela e de Bruno que suas au

las têm terminado mais cedo. Paulinha marca de se encontrar

com Ninho depois do colégio. Herbert leva Gina a um restau

rante refinado. Rebeca pede um tempo a Pérsio para contar a

sua família sobre seu romance.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Mili diz pra Duda que aceitou ir com ele no cinema porque

gosta de ver filme e é um lugar que quase nunca vão, mas

que se as outras crianças não podem ir, ela acha errado. A

garota pede desculpa e diz que não irá mais. Cintia que está

na sala sugeri que todos vão juntos ao cinema. Carol diz que
antes precisa ter a autorização da diretora, carmen. Cintia diz

a Carol fi para as chiquititas que eles devem ir ao cinema e

que:depois ela mesma fala com a Carmen e com José Ricardo

Almeida Campos. As crianças comemoram e Carol, mesmo re:

ceosa, acaba cedendo. Na mansão dos Almeida campos, José
Ricardo conta pra sua irmã, carmen, que Junior descobriu a

verdade sobre a gravidez de Gabi. Carmen sugere que ele

aproveite a situação pra tentar uma reconciliação com o filho,
já que supostamente não existem mais segredos na farnâia,

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão puxa Dorotéia pela bolsa e a leva debaixo do bra

ço. Ele fuça e acha a chave do carro. Depois ameaça bater

nela, que encolhe e cede. Carlão chuta a porta com raiva e

faz sinal para Caravaggio, que toma distância e arromba a

porta. Picasso e Monet entram com armas na mão. Danilo

fica inquieto a espera de um telefonema. Peixoto vê Carlão e

acena. Laura e Catarina ficam frente a frente. Catarina amea
ça falar, mas uma das strippers vem de dentro cantarolando.

Catarina disfarça e vai para o bar. Laura não dá a mínima.

Otávio empurra Juliano e gera briga. Juliano não quer ma

chucá-Ia, apenas imobilizá-lo. Patrícia e Helena estão com o

carro parado no posto. Ambas do lado de fora, olhando para
os lados, não sabem de que lado Carlão virá. Carlão dirige,
Dorotéla tenta morder o barbante para se soltar. Carlão fica

atento aos retrovisores, bastante alerta. O hippie inibe Doro

téia dando um murro na janela. Dorotéia consegue abrir a

porta do carro. Pedro e Paulo voltam da praia.

* O resumo dos capítulos ê de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Morre a atriz Norma

Bengell, aos 78 anos
Na madrugada desta quarta-feira (9),

morreu a atriz e cineasta Norma Bengell,
de 78 anos. Ela estava internada no Centro '

de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospi
tal Rio-Laranjeiras, em Botafogo, na Zona

Sul do Rio de Janeiro, conforme mostrou o

jornal Bom Dia Brasil, da Globo. A atriz deu

entrada no hospital no último sábado (5) e '

sofria de problemas respiratórios há seis me

ses, quando os médicos diagnosticaram um

câncer no pulmão direito.

Silvio Santos escolhe

caçula como sucessora
Aos 82 anos, Silvio Santos já escolheu

quem será o seu substituto no comando do
SBT. Em entrevista à revista Claudia, a mu
lher do empresário, a autora de novelas Iris

Abravanel, contou que o marido escolheu a

caçula, Renata, de 27 anos, para ficar à frente
do Grupo Silvio Santos. "A caçula, a menor
zinha, é um Golias. Silvio percebeu que seria

Renata quando fomos visitá-la na universi

dade, nos Estados Unidos. Para ganhar um
dinheirinho, ela administrava dois andares
da moradia estudantil. Levava tudo aquilo
na ponta do lápis, com técnica, mão de ferro
e não perdeu a amizade dos colegas", disse.

teus Solano) contra a própria sobrinha. Ele vai surgir no bairro
onde Denizard (Fúlvio Stefanini) tem o seu bar e chegará acom
panhado deMaristela (VeraMancini) eVerônica (Miriam Lins) e
vai se entrosar com o próprioDenizard, além de Rinaldo (Marce
lo Flores), Gina (Carolina Kasting) e Carlito (Anderson Di Rizzi).

Horóscop�
Aforça de vontade dosfracos

se chama teimosia.
Marie von-Ebner

,
II

Áries
: 20/3 a 19/4 - Fogo

Vai sermais fácil se aproximar de
superiores: procure causar uma boa
impressão. Depois do almoço, mos
tre que é responsável" mas tenha cui
dado com imprevistos. À noite, um
bom papo será amelhormaneira de
se aproximar de quem deseja. Vai se
entender com o par. Cor: vermelho.

i.
Touro

.

20/4 a 20/5 - Terra
,

Pelamanhã, pode serdificilman-
ter a concentração, mas você não vai
deixar suas obrigações de lado. À
tarde, faça planos a longo prazo e

divulgue suas ideias. Na paixão, uma
viagem pode reacender o romance.

Alguém de fora pode balançar seu
coração, se estiver só. Cor: rosa

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Você não terá dificuldade para
lidar com grandes mudanças. Tra
balhar sozinho(a) será a melhor es

colha. À tarde, terá disposição para
encarar até as tarefas mais chatas. À
noite, conversarcomapessoaamada

pode ser uma boa, mas cuidado com
brigas. Desejo em alta. COr: pink.

Câncer
21/6 a21/7 -Agua.

Tudo que puder ser feito em gru

po trará melhores resultados. Pela

manhã, converse com os colegas e

tente retomar um projeto que estava
abandonado. No romance, dedique
se mais e mostre ao par quanto ele

é importante. Se está só, vai sonhar
com compromisso. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Sua atenção estará totalmente

concentrada no trabalho. Dê duro

logo cedo e vai marcar pontos com

seu chefe. À tarde, poderá assumir

novas responsabilidades. À noite,
pode se interessar por alguém do
trabalho. Nos assuntos do coração,
deixe o egoísmo de lado. Cor: preto.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você pode contar com o seu

charme para se entender com todos
no trabalho. Imprevistos podem sur

girno fim damanhã: fique deolho!À
tarde, estará disposto(a) a dar conta
de qualquer tarefa. Na paquera, sua
estrela vai brilhar e só ficará só se

quiser. Aproveite! Cor: amarelo.

. Libra
• 23/9a22/1O-Ar

Se souber separar os problemas
familiares da vida profissional, mar
cará pontos com os chefes. Pelama-

, nhã; aja com responsabilidade e dará
conta de tudo. À noite, um parente
pode te apresentar alguém mteres
sante: fique atento(a)! No romance,

controle o seu ciúme. Cor: marrom.

Escorpião
23/lOa21/11-.Água

Na parte da manhã, converse

com seu chefe e reapresente um an

tigo projeto: vocêpode ter sorte. Mas
cuidado com imprevistos. À tarde,
vai ser mais fácil dar conta das suas
tarefas.Napaquera, háboas chances
de se dar bem: aposte no diálogo! A
dois, saia da rotina. Cor: branco.

se. Sagitário• 22/11a21/12-Fogo
Vai ser mais fácil lidar com mu

danças e transformações no trabalho
esta manhã. Mas cuidado com im

previstos nahora do almoço.Ànoite,
converse mais com quem ama Se

está só, vai buscar segurança e não

terá disposição para se envolver em

aventuras. Cor: branco.

Capricórnio
22112 a 20/1 - Thrra

Vai sermais fácilmostrar as suas

qualidades. Mas, antes do almoço,
pode se chatear com tarefas repeti
tivas: vá com calma, pois logo terá

disposição para encarar qualquer
serviço. Na paquera, um bom papo

pode aumentar suas chances. No

romance, conversemais. Cor: roxo.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Hoje, amelhor política é ficar na
sua e evitar problemas. Depois do al
moço, você terá inais disposiçãopara
encarar suas tarefas. No começo da

noite, será mais fácil conversar e

mostrar o que pensa, mas a paquera
e o romance exigem um pouco-mais
de cautela Cor: marrom.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Logo cedo, você terá mais facili
dade para lidar com mudanças que
atrapalhem a rotina no trabalho.
Mas não deixe de lado seus ideais.
À noite, passeio ou encontro com

os amigos promete muita diversão e

pode animar a paquera. A dois, po
dem se entendermelhor. Cor: pink.
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" Em 2 de 0l1tubro deJ953 et:;a....fundada.�
Sociedade HospitaLematétnicmde SantoÀnt€lnih
de GuaraIQirim. A entidad� beneficente, de
assistênçia socialaos doentese parturientes.
Seus estatutos registrados em 12 de outubro,
diziam que dariam assistência a todos que
os procurassem, aos pobres e de qualquer
crença, inclusive indigentes. Os recursos �eriam
provenientes de um fundo social criado para este
fim, composto de:mensalidades, donativos, bens,
além de: subvenções é ai,OOlios públicgs. Adireção
dá sociedâde estava a cargo daCongregaçãf;l das
Irmãs Franciscanas, além de umConselho Fiscal

form�dop�Ios sócios, Dehtreos52 fundadoréS .

.

foram ele�tososmembros dá J)iretoria dá
Spciedad�,��pd0pr�sidente:RuQ.olfo TepasSêe
vice-;;presidente JoséAmillGhanep.

Apresenta Candidatos a Vereador
A AIi·allça Renovadora Naolen "1, .• preSlónla 08

seus CBIHiióslOI p"ra U 11 Yagas ti... CãllUI8 Mu
ni{\;p.l A 15 da Noyprnbf'o de 1972 <lê um voto 1le

'c(mfianç� a Juegull do 8ul, volslIClo .. ID UDI d.t
nomes abaixo s pontadoa.

EoCt·Bça o númer o ou o nome do C!\D,:!j!'!ata
rt·e sita pref"rêneia.
'2101 - ,KffoDBO FrSDZDl!r
2l02·- Alhlo·o W"h'mei.ter
2103 - Engenip Gefl6Ch:o
2J(J'l -ee- I!.�roliÍo Ristew

,íD:Pií - Jo."-; {jarlo. Nav""
2101j - F',(!"h. Canto. Hruschks

21Q7 �. W.ld·ems'f Ro,.'ha
21C8 _- B'lI.rmi.Do (>j�·FGill

21Q1J - M�rto Muinho Rjrbini
2110 - JO'8 "lo-ri\) .Klilzke
Bll11 - J;l8iD� Banel

Herton Schünemann

eutscheEcka,
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)
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4l hertons@gmail.com
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Schlaflosigkeit
In ein paarWochen gibt'swie

der Sommeruhrzeit. Für manche
macht es nichts aus. Aber für
andere werden die Nâchte eine

Qual. Die lângeren Tage machen
die Nâchte zu kurz. Besonders für
Menschen, die nicht gut schlafen,
oder an chronische Schlaflosi
gkeit leiden.

Schlafmittel haben einen sehr
schlechten Ruf: Sie sind gefãhrli
eh und machen abhângig, heifít
es. Aber für Menschen mit chro-
"nischer Schlaflosigkeit sind die
se Substanzen oft die einzige
Lõsung. Schlaf ist so wichtig wie
Essen und Trinken. Wer nachts
nicht schlafen kann, ist tagsüber
müde und hat viele Probleme.

Die Ursachen für Schlafs

tõrungen sind oft psychologischer
Natur, viele Leute kônnen nachts
nicht abschalten und denken nur

über AI!tagsaufgaben nach. Auch

organische Krankheiten kõnnen

Ein bisschen
lernen

Das heutigeThema geht ums Schla
feno Daher hier einige Verben, die im
Zusammenhang damít sínd.

.verschlafen" = lãnger schlafen, als
geplant. Zum Beispiel:

"Oh nein, ich habeverschlafen,jetzt
komme ich zu spât zurArbeit"

·"ausschlafen" = so lange schlafen,
bis man von alIeine aufwacht, bis man
genug geschlafen hat. Ein Beispiel ist
"das Tollste am: Wochenende ist, dass
man ausschlafen kann".

.eínschlafen" = die Phase wenn

man beginnt zu schlafen. Hierzu .Vie
le Leute kõnnen nicht von selbst eins
chlafen und nehmen Schlaftabletten",

zu Schlaflosigkeit führen. Ganz
natürlich einzuschlafen, ist im
mer die beste Lõsung. Aber eini
ge Leute schaffen es nicht mehr
ohne Einschlafhilfe und brauchen
Schlaftabletten. Das Problem ist,
dass Substanzen in Schlafmitte
ln stark abhãngig machen. Wer
die Substanzen lãnger als zwei
Wochen einnimmt, riskiert irgen
dwann nicht mehr ohne Tablette
einschlafen zu kõnnen. Eventuell
verlieren die Mittel nach lângerer

"

Zeit auch ihreWirkung.
Alie Schlafmittel haben eines ge

meinsam: Sie verândern das Schla

fprofiI. Daher forschen WlSsens
chaftler schon lange an der ideaIen
Schlaftablette ohne Nebenwirkun

gen. Bis j�tzt gibt es die ideaIe Schlaf
tablette aber noch nicht.

Das Beste ist auf natürliche
SubstanzenWert legen. Diese kõn
nen Menschen dabei helfen, sich
zu entspannen und einzuschlafen,

twitter.com/hertonls

DIVULGAçAO

Aber sie wirken oft nur bei milden
Formen VOI). Schlaflosigkeit. Und
wenn alIes nicht hilft, sollte man

lieber noch ein bisschen lesen oder
. auf die Oktoberfeste gehen, die ge
rade überalI passieren und dazu

passend sind .

....

Resumo em português:
Logo mais teremos o horário de

verão novamente. Para alguns, nada ..
demais. Para outros, as noitespassam a

ser uma tortura,principalmente àqueles
com distúrbios do sono. Pessoas com
insônia crônica apelampor vezespara
medicamentos que induzem ao sono. Q

problema é Ç[Ue algumas substâncias são
altamente viciantes epreiudiciais.Além
disso, após umperíodoprotonqado,
podemperder o seu efeito. Pesquisa-se,

.

ainda, medicamentps ideais sem efeitos
colateraispara ajudar estaspessoas.
Se nada ajudar a quem sofre desses
distúrbios, resta ler umpouco oumesmo
ir àsfestas de outubro, que acontecem
agora emmuitas cidades.
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Região pode de ficar
ALERTA Restrição do

produto na refinaria
deixa revendedores

preocupados com
o baixo estoque
disponível para
atender a demanda

Celso Machado

Se os e�toque� atuais de g�
de cozinha nao se normali

zarem dentro de, no máximo,
dois dias, toda a região doVale
do ltapocu, onde moram cer

ca de 250 mil pessoas, corre o

risco de ficar sem o produto.
O desabastecimento também

.

atinge todo Estado, além do
<Paraná e parte dos estados de
São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Essas regiões são atendi
das pelo produto que vem da
refinaria de Araucária (PR).

No Vale do Itapocu, o con
sumo mensal de Gás Lique
feito de Petróleo (GLP) bate
na casa dos 600 mil quilos.
O racionamento começou há
cerca de ummês. Na refinaria,
caminhões esperam até qua
tro dias pelas cargas. E, mes
mo assim, quase sempre com

30% do volume pretendido.

Motivos
Há duas versões para que

isso ocorra: uma política de
sordenada de exportação por

• conta da qualidade do produto
extraído- no litoral do Paraná,
firmado em contratos que pre
cisam ser cumpridos à risca,
sob pena,de multas estratosfé
ricas. E exportadores de outros

. países que teriam freado a dis

ponibilidade do produto desti
nado ao mercado interno bra
sileiro para elevar os preços.

�

sem gas
EDUARDO MONTECINO

1
I

•

•

!'<

�
PERDAS Revendas da região reduziram a quantidade de oferta de gás por causa da limitação na refinaria

Sindigás desconhece as causas da baixa oferta
O próprio presidente execu

tivo do Sindicato dos Revende
dores de Gás de Santa Catarina

(Sindigás), Jorge Magalhães de

Oliveira, disse não ter informa

ções precisas nem mesmo da

Petrobras, "onde ninguém dá ex

plicações". Mas acha que isso se

deve a "problemas com a impor
tação", sem precisar, contudo, as

causas.

Ele alerta que, a partir de hoje,
algumas regiões do Estado podem
ficar sem o produto. É que os esto

ques das distribuidoras são limita

dos pela Agência Nacional do Pe

tróleo (ANP). Além disso, as sete

empresas distribuidoras que atu

am em Santa Catarina precisam
de autorização específica da ANP

para comprar o produto em outras

refinarias, o que só ocorreria se

não houvesse risco de desabasteci
mento para outras regiões do País.

Oliveira lembra que o último gran
de desabastecimento ocorrido no

Brasil foi nos anos 1990, durante

a Guerra do Golfo Pérsico, inter
rompendo as exportações daquela
região. "Foi terrível", recordou.

.Prioridade para o Presídio e as escolas
Domingos Sávio Mon

teiro, dono da Sávio Gás,
revende o produto distri
buído pelaUltragaz e tam

bém se obriga a racionar

as entregas já que também
não consegue a quantidade
necessária em Araucária.
"No máximo 3.0% do que

preciso", afirma o comer

ciante. Que também tem

caminhão na fila de espera
da refinaria desde o início
da semana. Por contratos

ganhos em licitações públi
cas, ele também abastece

todas as escolas estaduais
da região, algumas creches,
as prefeituras de Guarami
rim, Corupá e Schroeder e,
ainda, o Presídio Regional.
Para onde ainda ontem

levou botijões de 13 qui
los que devem durar até
a próxima segunda-feira,
dia 13. "Você já imaginou
aquilo lá sem gás?".

A capacidade do Pre

sídio é de 168 presos, mas

hoje abriga' 375. São 20

toneladas/mês distribu
ídas para um mercado

que Monteiro não pode
ampliar pela incerteza do
momento. "Nem estou

visitando possíveis novos

clientes", disse.
Na refinaria ele paga

. R$ 30 por um botijão de

13 quilos, repassa para o

comérciovarejista aR$ 40,
que revende por até R$ 47.
"Sobre a diferença entre o

que é pago na origem e o

preço de entrega aos clien
tes incidem custos com sa

lários e encargos, pedágios
nas estradas", detalhou.

Protocolo: 48367 Sacado: DAVID AILISON CARDOSO RlBEI-

REPúBucAFEDERATIVADOBRASIL-
FSTADODESANTA CATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAlJCEMARI1NELLI PESSOA,ThbeliãDesignada
RuaOerõnímoCorreans 188, Telefone: 47-33721494

Horário de Fnncionamento: 9h às 18h

EDITALDE INI1MAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedo

res intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quan
to à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo

prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de

a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição
Geográfica da Serventia ou, alnda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo
em confonnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

RO CPF: 048.699.639-57 Endereço: 23 DE MARÇO n' 1644,
ITOUPAVA SUL, 89275-970, Schroeder Cedente: CSM COMPO
NENTES SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:
76.840.537/0001-21 Número doTítulo: 3062019 Espécie: Duplicata
deV�ndaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 23/09/2013
Valor: 396,25 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

MENTOSSADataVencimento: 07/01/2010 Valor: 23.659,60 liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$16,0I, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48489 Sacado: NEIVA ADRIANA SCHWENDLER BAR
BOSA CPF: 022.741.739-90 Endereço: Rua Rafael Marangoni n'
507, BeiraRio, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADES
CO FINANCIAMENTOS SA CNPJ: 07.207.996/0001-50 Número do
Título: 4296972629 Espécie: Nota Promissória Apresentante: POR
m DE DOCUMENTOS SADataVencimento: 17j1112011 Valor.

32.938,84 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 5;00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48343 Sacado: JULIANE SCARLIIT QUllANTE CPF:
042.582.149--81 Endereço: RUA FREDERICO ZIIZ n' 122, CEN
TRO NORrE, 89275-000, Schroeder Cedente: AYMORE CREDfID,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10
Número do Título: 20018260348 Espécie: Apresentante: PORm
DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 05/04/2013 Valor:
3.973,11 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, lO de outubro de 2013.

•
Protocolo: 48601 Sacado: JOSÉ VALDERI WFF CPF: 740.987.809-
68 Endereço: Rua DANIEL CAMPREGHER n' 249, liha da FI

gueira, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCO SANTANDER

(BRASIL) SA CNPJ: 90.400.888/0001-42 Número do Título:
6415000008122890 Espécie: Apresentante: PORTAL DE DOCU-

"

Protocolo: 48580 Sacado: PURAS DO BRASIL SA CNPJ:
87.001.335/0070-34 Endereço: RUA ALPHONS MARIA SCHMA1Z,
87, centro, 89275-000, Schroeder Cedente: INSTITUTO DE ME
TROWGIA DE SANTA UfARINA CNP): 07.410.720/0001-74
Número do Título: 42584 Espécie: Certidão da Dívida Ativa Apre-

,

sentante: PGF - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL Data Venci
mento: 02/10/2013 Valor: 98,14 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 11 de outubro de 2013.

ANAAIlCE MARTINEW PESSOA, Tabeliã Designada

"
o desabastecimento

poder causar prejuízos
irreversíveis.

luis tnneua, dono de
revendedora de.gás

Estoque
reduzido

I
I

Luís Innella, gerente ad

ministrativo; e o irmão José

Flávio, comandam a Midigás
Ltda. O estoque máximo li
cenciado pelaANP é de 50mil

quilos de gás. A empresa que
eles administram tem uma

média mensal de vendas em.

Jaraguá do Sul, Corupá, Gua
ramirim, Schoroeder �Massa

randuba, além de Pomerode e

Luis Alves, de 130 mil quilos.
O produto é destinado para
consumo residencial, restau

rantes e até emmáquinas em
pilhadeiras. Porém, ontem,
o estoque disponível era de

, apenas 5,7 toneladas. "Esta
mos com um caminhão na re

finaria de Araucária há cinco
dias esperando para carregar
e outros dois parados aqui
no pátio. Somos obrigados a

racionar as vendas. O desa
bastecimento poder causar

prejuízos irreversíveis", preo
cupou-se Innella.

Sem citar números rela
cionados ao comércio de gás
e eventuais prejuízos, Rogério
Reinert, dono da Cidade Dis
tribuidora de Gás, disse que
até ontem ainda tinha gás para
sua clientela porque cómpra
o produto de distribuidora de

Itajaí. "Eu espero que essa cri
se acabe logo", resumiu.

10A
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EDITAL DE PRAÇAllEllAO
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
JUIZADO ESPECIAL CíVEL E

CRIMINAL

Processo: 036.03.004050-21002

Exequente: Roberto Cesar Schroeder
Executado: Moacir Lípinski
Bem: Automóvel Volskwagen Gol, 1.0. 2007/08,
branco, álc/gas. MFC8779, Renavam 945465181;
avaliação R$ 16.000.00 em 12/05/12. Débitos R$
476,21 Depositaria: Moacir Lipinski. Vistoria:
Estrada de Amolar, 5350,1'_ estrada a esq.após

1'j,,_oill1jQ/fuç_�: 18/10/2013 -14:00 horas _
HoteITureck,PedradeAmolar, Corupá-Sü.

Por valor igual ou superior à avahação.
- Processo: 036.08.00_9533.5

t Lellão/Praca: 01111/2013·14:00 horas _ A Exequente: SebastiãoK:auseME
quemmais ofertar, desde que não a preço vil Executado: JorgeAndrel Rosa

.

Local: Fórum de Jaraguá do Sul-SC _ Rua: Bem: Direitos que o executado pOSSUI sobre o

-G-c-I C" '8 V' Escort, 1996, LYX3469, 1.81 GL, Renavam
UI herme risfianoWackerhagen, n 7 - lia 661966259 chassi 8AFZZZ54ATJ050054'

Nova, f?ne.: (47) 3276-7200. . avaliação RS 7.000,00 em 22/08/2011. Total do�
,1I.dve_rtenc!l!l;: 01) Ficam I�bmada� as partes Débitos R$ 310,17. Depositârio: Jorge ARosa.
alraves deste Editai, caso nao o sejam pelo Sr. Vistoria: R RI 022, 216, laleral da rua 918 -José
OfiCiai de. Justiça. (Artigo 687 CPC); 02) Os Martins,TrêsRiosdoNorte,JaraguadoS'uL
c�edores hipotecários, usufrutuános ou senhono Ónus:Os tributos inciden.'essobre os bensmóveis
dl,",o que nao fo�am Intimados pess0a!mente, e imóveis, multas sobre os automóveis bem como
floarn neste ato Inti�ados da reahzaçao dos contas vinculadas as concessionárias telefônicas,
respech�os praçasrleãões (art. 698 9PC). 03) A correrão por conta exclusiva do arrematante. Para
venfi"",çao do .estado de conservaçao dos bens arrematação em primeira praça, os valores das
jlOde�a ser reah�da pelo pretenso arrematante, se avaliações serão corrigidos monetanamente até a
deseJad�, mediante acompanhamento de OfiCiai data do leilão/praça, onde o valor do lanço não
de JUStiça, 04) O pagament? dos encargos poderá ser inferior à avaliação efet�ada, sendo
relativos a pr�pnedade (transferencla patrímoníaí) que. não ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
e/ou obngaçoes referenles a des';lembramentos, será levado a segunda oportunidade, confonne
aberturas �e matriculas. averbaçoes,_bem como data e horário supra. onde haverá a alienação a

qualsqu�r onusrefe!ente a regulanzaçao dearea e quem mais ofertar (art. 686. VI, CPC), desde que
edlficaçoes, correrao por cont�. do arrematante, não a preço vil (art. 692, CPC). Os honorários do
05) O procecirnento expropriatório restnnge-se as Leiloeiro na razão de 5% (cinco porcento) correrão
areas acima lndivldualizadas. Exclue.m-se por conta do comprador, remitente ou adjudicante
quaisquer outra: benteitorias e/ou areas

em caso de arrematação. acordo/remição ou'
remanescentes nao alcançadas pelo presente adjudicação, respectivamente, conforme
Instrumento edltallCIO,

. . competente Portaria expedida por esta Comarca.
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, l.eüoeiro Informações: (47) 3026-6900, end. Rua XV de
Publico OfiCiai e Rural pelo Exmo. Sr. Oro Novembro, 4315, sala 109/111, Centro Comercial
RAFAEL MAAS DOS ANJOS, Juiz do Expoville, Glória - Joinville-8C_ Exmo. Sr; Dr.

Juiz.Esp.Cível e Criminal da Comarca de RAFAEL MAAS DOS ANJOS, Juiz de Direito do

Jaraguá do Sul, vendera em PraçalLeilão, na Juizado Especial CíVel e Criminal da çomarca de

forma da Lei, em dia, hora e local supracitados, Jaraguá do 8ul- SC.
os bens penhorados nos processosa seguir:
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2Sa SCHUTZENFEST
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DIÇAOCELEB
JUBILEU

DA
Principal evenlo cultural da região foi aberto ontem à noite com a presença dos representantes das 16 sociedades de tiro

Desde ontem à noite vigo
ra 'um decreto assinado

pelo prefeito Dieter Janssen.
Ele determina que deve im

perar na cidade a alegria, a

amizade e a confraternização.
A simbólica formalidade assi
nada no ParqueMunicipal de
Eventos realça o espírito da
maior festa cultural de Jara

guá do Sul e.região.
Na abertura do ano em

que a Schützenfest celebra o

jubileu, com a realização da

25a edição, os destaques fo
ram as 16 sociedades de tiro
do Vale do Itapocu. Elas são
as motivadoras da manuten

ção desse evento.
Como é de costume, re

presentantes dessas entida
des abriram a festa ao som da
banda, Estrela deOuro, no Pa
vilhão A. Com trajes típicos,
com símbolos de cada clube,
os sócios dessas agremiações

deram o tom do que esperam
da Schützenfest: alegria e a

permanência dessa cultura.
"Só quem vive as sociedades
sabe a dificuldade de manter
viva essa tradição. Todo' ano
esperamos esse evento e que
remos que ele cresça' sempre
para continuar esse prestígio
que engrandece a todos que
fazem parte das entidades",
salientou o presidente da As

sociação dos Clubes e Socieda
des de Tiro doVale do Itapocu,
Wilson Bruch.

O prefeito Dieter .tJanssen
destacou a energia de Jaraguá
do Sul em celebrar a tradição
e afirmou que a Schützenfest

representa a força de uma

cidade. "Jaraguá é vibrante,
trabalhadora e também sabe
fazer festa", disse ao abrir o
evento.

Durante a cerimônia foi
reverenciado o casal de ma-

jestade do tiro, formado pela
rainha Lilian Kreutzfelb e

pelo rei Cláudio Schmidt,
ambos da sociedade Inde

pendência, na comunidade
do Jaraguazinho. "É muito

gratificante participar mais
uma vez da abertura da festa,
ainda mais nesses 25 anos.

Mas. não é fácil ser rainha
do tiro", salientou Lilian.
Ela conquistou o título da
melhor pontaria entre as

mulheres nos anos dê 2004,
2005 e 2012.

A cerimônia inicial da
Schützen 2013 também ho

menageou a primeira rainha
do evento, realizado em 1989.
Sonéia Hornburg recebeu do

prefeito Dieter uma home

nagem pelo pioneirismo.
"Estou muito orgulhosa em

.

fazer parte dessa história",
comentou. A festa segue até
o dia 20 de outubro.

FOTOS LÚCIO SASSI

Jaraguá é vibrante,
trabalhadora e também

-

sabe fazer festa.

'I ':' ,*" f f�ito
ln,

Prefeito
Dieter entrega

-

homenagem à

primeira rainha da

Schützen, soneta
Hornburg
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Representantes
das 16 sociedades
de tiro foram
destacados na

cerimônia de
abertura

� PRIl\J.IEIRA SCHÜTZEN NÁ
Em muitos momentos, a vida

o músico Raimundo Piske, 61

anos, se confunde com a história
daShützenfest. Das inúmeras his
tórias que carrega na memória, a
abertura da primeira edição do

evento, em 1989, ganha destaque.
Naquele ano,junto com os de-

ais membros da banda Aurora,
o trompetista embalou a noite que
marcou o início da festa mais tra
dicional de Jaraguá do Sul. "Era a

sangria do primeiro barril, estava
marcada para às 20h. Perguntei
que horas iria terminar e me dis
seram que umas 22h não teria

mais ninguém,mas o pavilhão es
tava lotado", recordou Piske.

Com bom humor, ele relem
bra que os organizadores não sa

biam o que esperar daquele dia,
e o resultado surpreendeu. Piske
contou queabanda estavacontra-

tada para tocar duas horas, mas
acabou ficando no palco até de

pois da meia noite, estendendo o

showpor quase quatrohoras.
"Se a gente parasse naquele

instante, iriamos apanhar. Foi

preciso tiraroutrabanda da cama,
.

o conjunto Cruzeiro do Sul, para
continuar a festa", riu. Naquela
época, o Parque de Eventos con

tava com apenas uma estrutura,
que hoje é o Pavilhão B. Na lem

brança, ele tem nítida a imagem
que gravou do palco, onde uma

verdadeira multidão se erguia à

frente, tomando conta do pátio.
Depois disso, a banda voltou

aos palcos em praticamente todas
as edições. 'Tocamos até 2011,

quando saí da formação por não
concordar com algumas deci

sões", declarou.
Antesmesmo do primeiro ano

da Festa dosAtiradores, Raimun
do Piske vivia emmeio das tradi

ções germânicas. Tanto através

da banda, com repertório amplo
de músicas típicas, como dentro
da família. Em casa guarda re

cordações do tempo de banda e

inúmeros trajes, inclusive vindos
diretamente daAlemanha.

Freqüentador assíduo de to

das as festas típicas da região, ele
lamenta o rumo que a Schützen
fest tomou em anos anteriores
e espera uma valorização cultu
ral. "A força das sociedades deu

origem a essa festa e houve uma

defasagem com contratação de

grandes shows ao invés de incen
tivar a tradição", considerou. Para
o músico, é preciso resgatar a uti
lização dos trajes e colocar em evi

dencia a música germânica para
atrair opúblico, inclusive ojovem.

Seu Piske·
tocou na noite
de abertura
da primeira
edição da
Schützenfest,
em 1989

ocr 18e19

repertório é planejado para agra
dar todas as idades. "Trazemos a

música germânica, com dança e

referências no idioma, mas tam

bém diversificamos com canções
domomento", comentou.

Próximo a área de alimenta

ção, no Pavilhão B, se revezam

as bandas típicas e grupos folcló
ricos. Nos fins de semana, a mo

vimentação no palco começa du
rante o dia.

Hoje, amanhã e na próxima
sexta-feira e sábado haverá baile
no Pavilhão C. A ideia foi reservar
um espaço para mostrar um pou
co do que acontece durante o ano

nas sociedades de tiro. As bandas
subirão ao.palco sempre às 23h.

"A maior parte'das bandas
tem cerca de 40 anos de estrada.
Trouxemos um pouco do que deu
certo nas sociedades, com foco
em manter a tradição", concluiu
Prochnow.AFesta dosAtiradores

segue até o dia 20.

www.ocponline.com.br
SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013

PROGRAMAÇÃO COM 80 HORAS DEMÚSICA
Cerca de 80 horas de música

dividas entre 52 apresentações
esperam um público animado na:

25a Schiitzenfest. Desde ontem,
as bandas começaram a subir ao

palco dos pavilhões do Parque
de Eventos, que foram divididos
entre os estilos típicos das festas

germânicas.
"Foi comomontarum quebra

cabeça, estamos desde março em

contato com os grupos para encai
xar agenda e horários", destacou
presidente do Comitê Organiza
dor Central, Marcelo Prochnow

No Pavilhão A irão se concen

trar as bandas show, como Cavali

nho,Vox 3 e outros grupos que bus
cam uma performance centrada na
animação, misturando a tradição
com dança e outras coreografias.

Segundo o produtor da banda
Os Montari, Nadir Antônio Mon

tanari, que sobe ao palco em dois
dias da festa, a preparação para
o tradicional evento é grande e o

Banda Cavalinho, uma. das mais conhecidas nas

festas e balles tradicionais, é a atração no dia 19

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 14/2013 - DISPENSA

CÂMÁRA DE
VEREADORES
DE JARAGUÁ DO SUL

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para contratação
de Empresa especializada na prestação de serviços técnicos e especializados
de manutenção, realizados pela Contratada à Contratante, referentes ao "web
site'; localizado na internet através do endereço eletrônico: www.jaraguadosul.
sc.leg.br., em favor de Perspectiva Comunicação Empresarial Sr Ltda Me, novalor
total de R$ 3.120,oo(três mil cento e vinte reais), com base no Art24 Inciso VIII,
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer
da Diretoria Jurídica da Câmara, e tendo em vista os elementos que instruem o

Processo nO. 14/2013 - Dispensade Licitação

VENCEDOR: Perspectiva Comunicação Empresarial Sr Ltda Me.
CNPJ: 04.206.621 /0001-87
VALORTOTAL HOMOLOGADO:'R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte-reais)

Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 2013.

JoséOzório deÁvila
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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entregue no
própria doMP

fim do ano
ATENDIMENTO
Entidade terá

espaço destinado a

assistente social e

oficial de diligência

Débora Rernor

.

Inicialmente previsto para
ser inaugurado em outubro,

o prédio do Ministério Público
em Jaraguá do Sul só deve ficar
pronto entre dezembro de 2013
e janeiro de 2014. O atraso se

deve à troca de fiação necessá

ria, descoberta há algunsmeses.
Apesar disso, o órgão já iniciou
a licitação para compra de mó
veis e equipamentos.

Será a primeira sede própria
da entidade catarinense, com

um prédio de 1,6 mil metros

quadrados e espaço para até dez
gabinetes de promotoria. ''Tam
bém terá estrutura para acomo
dar o setor de assistência social
e do oficial de diligência, pois
hoje os profissionais trabalham
em espaços inadequados", ex
plicou o coordenador adminis
trativo das Promotorias de Jus-

LÚcrOSASSI

�

sera

ESTRUTURA. Prédio de
três andares está em fase
final e terá acomodação

para dez promotorias

tiça da comarca de Jaraguá do
Sul, Aristeu Xenofontes Lenzi.

Outra acomodação prevista
na sede será a sala dos técnicos
de informática, que vão prestar
assessoria para o MP de Jara

guá, Guaramirim, Mafra, São
Bento do Sul, Rio Negrinho e

Papanduva. Os serviços de lim
peza, manutenção, zeladoria,
telefonista e recepcionista já fo
ram contràtados através da lici
tação de uma empresa terceiri
zada e prevê o trabalho de cerca

Apontamento: 261778/2013 Sacado: ANlDNIO SERGIO G NUNES Endereço:
RPEAIBERI'OJACOBS656-VIlALENZI-JARAGUADOSUL-SC-CEP89252-
280 Cedente: FWRIFARMA DISfRIBUIDOBA FARMACEUTICA tr Sacador.
- Espécie: DMI - N'TItulo: 00685 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 228,41'
- Data para pagamento: 16110/2013- Valor total a pagar R$311,21 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 228,41 - Juros: R$ 2,74 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 261487/2013 Sacado: EDllMA CORDEIRO FLORENTINO

Endereço: RUA JOSE LESCOWIC2 335 CASA - JARAGUA 99 - Iaragua do SuI
SC - CEP: 89260-306 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Sacador. - Espécie: NP - N'Titulo: 4306791735 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 32.904,26 - Data para pagamento: 16/10/2013- Valor total a pagar
R$39.744,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.904,26 " Juros: R$
6.756,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 261490/20l3 Sacado: EMERSON RODRIGUES ALVES Ende

reço: RUAASSIS CHATEUBRJAND 78 -ILHA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89258-446 Cedente: BANCO J. SAFRA SA Sacador: - Espécie: CBI - N"
TItulo: 088000010851 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 17.500,00 - Data

para pagamento: 16/10/2013- Valor total a pagar R$21.735,76 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 17.500,00 - Juros: R$ 4.159,16 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 261743/2013 Sacado: IITHOS SERVICOS TECNICOS lJ'DA

de dez novos trabalhadores.
"A transferência será ime

diata, e todos os sete promo
tores terão gabinete e espaço

adequado para seus assesso

res. Com isso teremos maior

agilidade na prestação de ser

viço e a comunidade será me
lhor atendida", garantiu Lenzi.
Segundo ele, o prédio de três
andares também terá um ele
vador para suprir as necessida
des de acessibilidade. A obra foi

orçada em R$ 3,1 milhões e foi

Estacionamento
Erguida ao lado da ponte do

Vailatti, a sede do MP poderá
teruma praça de estacionamen
to. Segundo o promotor Lenzi,
o projeto está sendo negociado
com a Prefeitura, já que o terre
no em questão é do poder pú
blico. "Será um estacionamento

público, o município cederia o

espaço e o MP entra com os re

cursos", completou.

iniciada em outubro de 2012.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL-SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 - CENTRO -

JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89251-702 Cedente: SO BOMBAS COMERCIO
E ASSISTENCIA TECNICA lJ'DA EP Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo:
004.088 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 450,00 - Data para pagamento:
16/10/2013-Valor total a pagarR$521,69 Descrição dos valores: Valordo titulo:
R$ 450,00 - Juros: R$I,05 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 261776/2013 Sacado: JOAO ANDRE CORREIA NIffi)
05006189918 Endereço:AV.MARECHALDEODORODAFONSECA,1188-JA
BAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-70J Cedente: KAlAPOS TEXTIL lJ'DA EPP
Sacador. - Espêcie: DMI - N°TItulo: 1728-01 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$I66,70 - Data para pagamento: 16/10/-2013-Valor total a pagarR$237,78
Descrição dosvalores: Valordo titulo: R$I66,70 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamemo: 261493/2013 Sacado: KAREN DE MIRANDA Endereço: RUA
ERICHDOUBBAWA 50 AP 104 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-660 Cedente:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Sacador'- Espécie: NP - N' TI
tulo: 4338870045 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 33.638,88 - Data para
pagamento: 16110/20l3-Valor total a pagarR$36.344,56 Descrição dosvalores:
Valordo titulo: R$ 33.638,88 - Juros: R$ 2.635,04 Emolumentos: R$12,25 - Publi

cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 261750/2013 Sacado: KELY PRESENTES E ACESSORlOS lJ'DA

Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT 623 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-
970 Cedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMISS ASSOCIADOS GUA
RAM Sacador: EPISTEME EVENTOS E TURISMO Espécie: DMI - N" TItulo:
1I000l - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 362,50 - Data para pagamento:
16/10/2013-Valortotal a pagarR$428,78 Descrição dosvalores: Valordo título:
R$ 362,50 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261751/2013 Sacado: L E S COMERCIO DE MOVEIS LIDA

Endereço: RUA BERmA�VEEGE 1305 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500
Cedente: COOPERATIVA DE CREDfIDVALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador.
EFRATA Fl.EX IND E COM lJ'DA Espécie: DMI-N' TItulo: 21110003 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 373,00 - Dataparapagamento: 16/10/2013-Valor
total a pagar R$456,56 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 373,00 - Juros:
R$ 0,99 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261726/2013 Sacado: LANCHONETEGESSER lJ'DA Endereço:
VALDIR JOSEMANFRINI, 60 - JARAGU DO SUL-SC - CEP: 89253-800Cedente:
CIM DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS lJ'DA Sacador: - Espécie: DMJ. - N'
TItulo: 9968-51111- Motivo: falta de pagamentoValor: RS 214,40 - Data para
pagamento: 16/10/2013- Valor total a pagar R$295,03 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 214,40 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 261991/2013 Sacado: USMAY CONF E ACAB TEXTEIS lJ'DA

Endereço: RUAWILYGUNfHER, NUM. CAIXAPOS1l\L 11 - RIO CEDRO - JA
RAGUADOSUL-SC-CEP:99999-999Cedente: INSTITUTO DEMETROLOGIA
DE SANTACATARINA Sacador. - Espécie: CDA - N' TItulo: 6523265 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 986,47 - Dataparapagamento: 16/10/2013- Valor
total a pagar R$1.06�,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 986,47 - Ju
ros: R$ 0,00Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 261247/2013 Sacado: MARCELO RONCHI Endereço: RUA
BERroLDO DREWS 194 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Cedente: IN
FRASUL - lNFRAESfRUTURA EEMPREENDIMENT Sacador: - Espêcie: DMI
- N'TItulo: 0205466019 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 231,34 - Data

para pagamento: 16/10/2013-Valor total a pagarR$309,25 Descrição dosvalo
res: Valordo título: R$231,34 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,75

Apontamento: 261753/2013 Sacado: MONIKE COMERCIO DE CALCADOS
lJ'DA Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 317 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89254-710 Cedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMISS
ASSOCIADOS GUARAM Sacador. EPISTEME EVENTOSETURISMO Espécie:
DMI - N'TItulo: 1/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 562,05 - Data

para,pagamento: 16/10/2013-Valor total a pagarR$640,65Descrição dos valo
res: Valordo titulo: R$ 562,05 - Juros: R$I,12Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento:'261835/2013 Sacado: RENAN BEZ MARCIUO Endereço: RUA
PROFESSORHENRIQUEHEISE 1284- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-410 Ce
dente: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA Sacador. - ESpécie: DMI - N' TItulo:
0000000007 r Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 151,25 - Data para paga
mento: 16/10/2013-Valortotal a pagar R$234,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$151,25 - Juros:R$0,70Emolumentos: R$12,25 - Publicaçãoedital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$22,72

A��;;;���;�:-2�;623i2õl-3-�;;';d�:SAlEiEÃWA-DE-ALMElDÃ-fud���
RUA JOAO AGUSTlNHO FABIANO 140 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-794
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 0229151007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
317,08 - Data para pagamento: 16/10/2013- Valortotal a pagar R$398,93Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 317,08 - Juros: R$I,79 Emolumentos: R$
12,25: Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 261981/2013 Sacado: SL COM DE FERRO E ACESS lJ'DA En
dereço: RUA 25 DE JUlljO, 1153 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89250-000 Cedente: INSTIlUIDDEMETROLOGIADE SANTACAD\RINA Sa
cador: - Espécie: CDA - N° TItulo: 174240174 - Motivo: falta de pagarnentoVa
lor. R$ 111,71 - Data para pagamento: 16/10/2013-Valor total a pagar R$I77,27
Descrição dos valores: Valor do titulo:R$ 111,71 - Juros: R$ 0,00Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261982/2013 Sacado: SL COM DE F.lmRO EACESS lJ'DA En

dereço: RUA 25 DE JUlljO, 1153 - VILA NOVA - JARA9UA DO SUL-SC - CEP:

Supermercado
Homem furta bebidas

Um homem de 29 anos foi preso em

flagrante e encaminhado aQ Presídio acu

sado de furto. Ele teria roubado de um su

permercado uma garrafa de licor, um litro
de tequila e um desodorante, um total de

aproximadamenteR$ 500. O suspeito con
fessou o crime e admitiu não ser ª primeira
vez que furta este tipo de estabelecimento.

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJlSC, 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 judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROTESID:
Apontamento: 261486/2013 Sacado: ADINALDO DA SU,VA EVANGEJ..IS1}\
Endereço: RUAMONTE SINAI 86 - JARAGUAOITENTA QUATRO - Jaraguá do
'SuI-SC - CEP: 89260-880 Cedente: AYMORE CREDfID FINANC!AMEN1D E
INVESTIMENTO SA Sacador. - Espécie:Cf - N° TItulo: 20015421534 - Motivo:
faltade pagamentoValor. R$ 2.244,89 - Data para pagamento: 16/1O/20l3-Va
lortotal a pagar R$2.518,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.244,89
- Juros: R$181,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 261790/2013 Sacado: CERRO METALMECANICA lJ'DA En

dereço: RUA FRANCISCO PIERMANN - \lllA LENZI - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89252-500 Cedente: SANTlNVEST SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTI Sacador.tEPI INDUSI'RlA E COMERCIO DERELOGIOS tr Espécie:
DMI - N' Titulo: 0004700000 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.100,00
- Data para pagamento: 16/10/2013- Valor total a pagar R$U92,36 Descrição
dosvalores: Valordo título:R$UOO,OO - Juros: R$2;20Emolumentos: R$12,25

_

- Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Ônibus
Passageiros brigam

Uma discussão dentro do ônibus ter

minou na Delegacia de Polícia para dois

passageiros, de 17 e 38 anos. O motoris
ta do coletivo parou o veículo na Avenida
PrefeitoWaldemar Grubba, naVila Lalau,
e acionou a PM devido a briga, por volta
das 13h de quarta-feira. As testemunhas
contaram que o adolescente estaria mexen
do no banco do homem, que se sentiu inco
modado e começou um bate-boca.

Trânsito

Vítima não resiste
Foi sepultado na tarde de ontem, no

Cemitério de Guaramirim, o idoso atingido
por uma carga de madeira enquanto trafe

gava pela SC-lO_8, em Guaramirim, na últi
ma terça-feira. A carga era levada em uma

carretinha engatada no veículo do cunhado
da vítima, de 50 anos, que teria perdido o

controle e atingido o ciclista Gervásio Reitz,
de 64 anos. A vítima chegou a ser socorrida
e permaneceu no Hospital São José, onde
morreu na tarde de quarta-feira.

89250-000Cedente:msrrrtrroDEMETROLOGIADESANTACATARINA Sa
cador. - Espécie: CDA - N'Título: 173240173 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$111,7I - Data parapagamento: 16/10/2013-Valor total a pagarR$177,27
Descrição dos valores: Valor do título: ns'ui,71- Juros: R$ 0,00Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261983/2013 Sacado: SL COM DE FERRO EACESS lJ'DA En

dereço: RUA 25 DE jUll-IO, 1153 - VILA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89250-000 Cedente: INSTITUTO DEMETROLOGIADESANTACATARINA Sa
cador. - Espécie: CDA - N" TItulo: J 72240172 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor:R$l1l,7I - Data para pagamento: 16/10/2013-Valor total a pagarR$I77,27
Descrição dosvalores: Valordo título:R$lll,71- Juros: R$ 0,00Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261984/2013 Sacado: SL COM DE FERRO EACESS lJ'DA En

dereço: RUA 25 DE JUlljO, 1153 - VIlA NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89250-000Cedente: INSTlIUTO DEMETROWGIADESANTACATARlNA Sa
cador. - Espécie: CDA - N' TItulo: 171240171 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor.R$113,71 - Data para pagamento: 16/10/2013-Valortotal a pagarR$179,27
Descrição dos valores: Valordo titulo: R$ 113,7I - Juros: R$ 0,00Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261988/20l3 Sacado: SL COM DE FERRO E ACESS lJ'DA En

dereço: RUA 25 DE JUlljO, 1153 - VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89250-000Cedente: INSTlIUTODEMETROLOGIADESANTACAD\RINA Sa
cador. - Espécie: CDA - N' TItulo: 7323273 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 203,70 - Data para pagamento: 16/10/2013- Valor total' a pagar R$269,26
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 203,70 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: .

R$12,25 - Pnblicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 26185112013 Sacado: SONIA MODAS lJ'DA Endereço: RUA
HENRIQUE SPENGLER 630 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-280 Cedente:
tE BASIQUE CONFECCOES lJ'DA ME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
817475BIIB - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.260,00 - Data para pa
gamento: 16110/2013- Valor total a pagar R$1.328,50 Descrição dos valores:
Valordo título:R$1.260,00 - Juros: R$ 2,94Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 261849/2013 Sacado: S1'ASSO CALCADOS E CONFECCOES
lJ'DAM Endereço: RUAJOSENARLOClH192 SL 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89253-790 Cedente: DENIS CARLOS DOS SANlDS Sacador: IND CALe NA
TAlLYWOOD Espécie:DMI - N'Tírulo: 4469B - Motivo: faltade pagamentoVa
lor: R$ 540,00 - Data para pagamento: 16/1 0/2013-Valor total a pagarR$618,74
Descrição dosvalores: Valor do título: H$ 540,00 - Juros: R$I,26Emoluroentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

.

Certifico, que este Edital de Intimação cie Protesto fui publicado no jornal "OCor
reio do Povo', na data de11110/2013. Jaraguá doSuI (SC), 11 de outubro de 2013.

ManoelGustavoGriesbaehTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HENRlQU� PORTO/AVANTE!

pouco TEMPO Apesar de ficar apenas pouco mais de dois meses no comando, Banana revelou que sai de forma amigável do clube

ADJ em processo de
enxugamento da equipe
D 'C"!LlG M�f\ TO� Técnico Banana, supervisor Mário e atletas Jonas e Ren�tinho não

fazem mais parte do elenco. PC e Pepita também estão fora dos planos da diretoria

Lucas Pavin

Depois de ser elimina

do pelo Corinthians

nas quartas de final da

Liga Nacional e ter até o

final da temporada ape
nas a disputa do Estadu

al e dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, a dire

toria da Associação Des

portiva Jaraguá (ADJ),
entidade que mantém o

futsal em Jaraguá do Sul,
anunciou oficialmente on

tem a demissão do técnico
João Carlos Barbosa, o Ba-

nana, do supervisorMário
de Oliveira e os jogadores
Renatinho e Jonas. O fixo
PC e o ala Pepita também
foram dispensados, mas

não de forma oficial.
A informação do des

ligamento foi confirma

da por Cristiano Raboch,
superintendente da CSM,
uma das patrocinadoras
do time, após uma reunião
feita pela diretoria. Ele afir
mou que a saída destes

profissionais foi em virtu

de da necessidade em bai
xar o orçamento do clube.

Com a saída de Banana,
o time jaraguaense volta
rá a ser comandado pelo
técnico Sérgio Lacerda. "O

Sérgio pode vir a conduzir

e ajustar o time muito bem.
Além disso, está enqua
drado dentro do nosso or

çamento", disse.
Após uma sequência

de resultados ruins na

segunda fase da Liga, Ba
nana foi contratado na

reta fin�l. da competição
e conseguiu classificar a

equipe para a fase de ma

ta-mata. Apesar de ficar

pouco tempo no clube, o
treinador não guardamá
goa. "Quando decidi ser

treinador, eu sabia que
não dependeria apenas
da minha competência.
A função abrange uma

série de fatores e eu en

tendo .

o planejamento
que existe dentro do Ja

raguá", afirmou. "Como

profissional aceitei a res
cisão da melhor maneira

possível. Eu tenho ami

gos dentro do Jaraguá e

gosto muito da Cidade",
concluiu.
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Esta��.DeClSaO
Apesar das demissões e

viver .urn momento pouco
conturbado na tempora
da, a ADJ está na final do -

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial e, na

manhã de ontem, a Fe

deração Catarinense de
Futsal divulgou as datas
e horários dos confrontos

contra a KronajJoinville,
válidos pela primeira fase
da competição. Os jara
guaenses têm a vantagem
de poder decidir em casa

por ter feito melhor cam-
..
�

panha até o momento.

Com isto, o'primeiro due
lo acontece na próxima
quinta-feira, dia 17, às

2oh15, 'no Ginásio Cen

treventos Cau Hansen,
em Joinville. A partida de
volta será dois dias depois,
no sábado (19), às zoh, na
Arena Jaraguá.

CA
----_ . ..,

,

lU
CORRETORA DE Set:;UROS

Vocêl tranquilo. 1·
I
,

(47) 3370-0212
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Jaraguá recebe
Campeonato
de.Badminton
CRAQUES· Competição que será realizada no Ginásio das

Duas Rodas terá presença de atletas que compõem a Seleção

Lucas Pavin

Promovido pela Asso

ciação Jaraguaense de

Badminton, com apoio da

Fundação Municipal de Es

portes e da Recreativa Duas

Rodas, acontece neste sá
bado (12) o II Campeonato
Aberto de Badminton. Os jo
gos serão realizados no giná
sio de esportes da Associa

ção Recreativa Duas Rodas,
com início às çh.

A competição é dividida
em dez categorias: sub-is
(masculino e feminino),
sub-ig (dupla masculino),
sub-rz (simples feminino),
simples feminino C, simples

masculino C, duplamasculi
no C, simples masculino A,
simplesmasculino principal,
dupla masculina principal e
duplamista principal.

O evento contará com

6S atletas, oriundos das ci
dades de Joinville, Joaçaba,
Blumenau, Curitiba, além
é claro de Jaraguá do Sul,
que irá disputar o campeo
nato com 18 atletas. "Todos
estão muito bem prepa
rados, porque fomos bem
na terceira etapa estadual,
que foi em Jaraguá, no mês

passado. Os principais fa
voritos para ficar entre os

três primeiros colocados
são: Francine (sub-ig), Sara

(sub-rz), Wellington (sim
ples masculina A) e Ronal
do e Elisangela (duplamista
principal)", disse o técnico
da equipe jaraguaense e um

dos organizadores do even

to, Mazinho, que também
destacou a qualidade dos
atletas de Blumenau eCuri
tiba que representam atual
mente a Seleção Brasileira.

A premiação do Aberto
será feita através de me

dalhas para os três me

lhores
.

colocados de cada

categoria. "Esperamos que
o público compareça para

prestigiar os nossos atletas
e também conhecer mais o

badminton", finalizou.
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

EM JARAGUÁ Jaraguaenses tiveram bom desempenho na última etapa do Estadual

Bicicress
Etapa do Estadual no ParqueMalwee

Após receber uma com

petição de Triathlon no úl
timo fim de semana, o Par

queMalwee recebemais um

grande evento neste domin

go (13). Desta vez, obicicross
estará em evidência no local
com sua Sa etapa do Campe
onato Catarinense que deve
reunir cerca de 200 pilotos,

provenientes de todas as re

giões de Santa Catarina. As

provas iniciam a partir das
ioh da manhã e as finais
estão programadas para às

131130. Ao todo, serão 3S, ca-
. tegorias divididas por idade.
Jaraguá do Sul compete com
42 pilotos. Os oito melhores
de cada categoria são agra-

ciados com troféus. ''Temos
bastante chance de ganhar
nas categorias 9 anos, Junior
que é uma das mais impor
tantes do campeonato, e na
Elite que é a principal, com
os atletas Guilherme, Luiz e

Filippi", afirmou o técnico
da delegação jaraguaense
ValdirMoretti.

Na tarde de hoje, a Sol

Paragliders, . empresa de

Jaraguá do Sul que é única
fabricante de parapentes no
Brasil, e a Volkswagen rea

lizam uma coletiva de im

prensa para apresentação
da "Expedição Sol Amarok"
que é uma aventura de voo

livre, com os pilotos que
brando recordes mundiais
de distância. A expedição

Ijfffm�TflmMftiftrM�nllúll-1------------'

aueimada

Competição
Nos próximos dias 17

e 18 de outubro, acontece

mais uma edição do Festi
val Escolar de Queimada. A
éompetição 'que é destinada

para atletas nascidos apartir
de 2003 (10 anos), contará
com treze equipes no naipe
masculino e dez no femini
no. Os jogos entre os meni

nos ocorrem dia 17, na Are

na Jaraguá. Já as meninas

. jogam no dia 18.

Tênis

ATJ
Encerram hoje as inscri

ções para 4a etapa (ultima
do ano) do Circuito ATJ de

Tênis, que acontece entre

os dias lS e 20 de outubro,
no Clube Atlético Baependi.
As adesões podem ser feitas
na secretaria do clube, ou

através do site oficial daATJ

para os associados. Os tro
féus desta etapa levarão o

nome do Sr;Eraldo Paciello,
tenista falecido em 2010.

Natação
Festival

A equipe de natação
AJINC/URBANO/FME,

. de Jaraguá, participou do

�estivar'cBDA Correios Sul
Brasileiro Mirim Petiz de

Natação, que aconteceu em

Palhoça e reuniu 400 nada

dores dos clubes de Santa

Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná. Destaqu� para
Gabriel Rial. Ele conquistou
três medalhas: duas de prata
e uma de bronze.

'·Voo livre

Coletiva

:': ESTADO DE SANTA CATARINA

11I.:'\la. MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 102/20.13. SECRETARIA DE AD

MINISTRAÇÃO Tipo: Menor preço GLOBAL OBJETO: Contratação de

empresa especializada para fomecimento de extensão de garantia para
hardware e software dos servidores centrais (blade) e vetor de discos

(storage) da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul'e garantia adicional
com suporte de hardware e software a ser fornecida pelo fabricante dos

equipamentos Hewletl Packard (HP) pelo período de mais 3 (três) anos
além do período originalmente contratado, em conformidade com o Ane

xo VII - Minuta de Contrato e Anexo 11- TERMO DE REFER�NCIA RE

GIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de agosto de 2002 e Decreto

Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45

horas do dia 24 de outubro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes serão às 09:00 horas do mesmo dia, na sala

de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO

PARA CONTRATAÇÃO: R$ 69.317,69 (sessenta e nove mil trezentos e

dezessete reais, sessenta e nove centavos). INFORMAÇÕES: A integra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endere

ço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de setembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração.

AÇÃO ENTRE AMIGOS EM PROL DOS BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DÊ GUARAMIRIM

Os Bombeiros Voluntários' de Guaramirim vem solicitar o apoio
da Comunidade para a sua 2" Ação entre amigos.
Esta ação se faz necessária para o efetivo funcionamento da

Entidade, sendo que toda a arrecadação será revertida para o

custeio E;l manutenção, especialmente nesta época do ano onde

as despesas são ainda maiores.

A rifa é composta por 20 prêmios, tendo como destaque uma TV

LED Smart de 42';, além de outros excelentes-prêmios doados

pela Comunidade.

O custo da rifa é de R$ 2,00 o Bilhete. informamos aos interes

sados que podem comprar seus Bilhetes no quartel dos Bom

beiros de Guaramirim, em vários estabelecimentos comerciais

da Cidade e também com os próprios Bombeiros adultos, mirins
ou aspirantes.
O sorteio da rifa será no dia 14 de Dezembro de 2013·às 9:30

horas no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim.
Todos estão convidados a prestigiar o sorteio.

Desde já agrade.cemos e contamos com o apoio de toda nos

sa Comunidade em mais uma Ação entre amigos em prol dos
Bombeiros Voluntários de Guaramirim.

"Servindo a Comunidade desde 06 de março de 1991··. "Em

nome de Deus e em defesa do próximo"

EDIT'ÀL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEiÇÃO DA DIRETORIA EXE�UTIVA, CONSELHO DE AD

MINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DAAPAE DE GUARAMIRIM.

AApae de Guaramirim, com sede nesta cidade, na rua Pedro Graf,
271, n·o 271, bairro Avai, através de sua Diretoria Executiva, devida
mente representada por seu Presidente Sr. Gutemberg Lopes Gue
des, 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 18:00. horas, do dia 18 de
Novembro de 20.13, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão
2011/20.13.
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 20.11/20.13,
mediante parecer do Conselho Fiscal.

.

3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e

Conselho Fiscal daApae de Guaramirim, em cumprimento ao dis

posto no artigo 25, inciso III e 26 do novo Estatuto padrão da Apae
de Guaramirim.
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria
da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará den
tre 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, preferendalmente, experiência diretiva no Movimento

Apaeano. (art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes)
,6- É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria

Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal,
com vínculo empregatícío direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do
novo Estatuto padrão das Apaes)
1- I/.��iá Ger.al iit1Ultíitar-5á em príneira CDIlVocação ás
lI��,,�.aJlll�.�_�e.emsegunda
�"�_��o, meia h.ooJ depoís, nao exigindo a
Il!ii�lliIIII111�iail�"�,,d,\llmlWlO&ltaIufopadtaodasApaes),

Guaramirim 10 de Outubro de 2013,

Gutemberg Lopes Guedes.
Presidente da APAE.
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isso seja possível, mas

salientou que vai �e
pender se a equipe, ven
cedora de títulos com

nome Benetton e Re

nault, conseguirá fechar
acordos com parceiros.

A Lotus anunciou

em junho que o consór

cio Infinity Racing, de
investidores privados,
incluindo um gestor de
um fundo de investi

mentos dos EUA e um

grupo multinacional,
baseado em Abu Dhabi,
havia comprado 35% de

participação. A equi
pe depois reconheceu'

que o acordo ainda ti

nha que ser finalizado.

"Queremos agora
concluir essa história
com nosso parceiro Infi
nity, pois isso deve nos

permitir pelo menos es

tarmos garantidos para
darmos o próximo pas

so", finalizou Boullier.

Vasco

Justiça
o Vasco recebeu on

tem uma boa notícia, mas
fora das quatro linhas:

após mais de um ano de
batalhas judiciais, o clu
be enfim obteve as Certi
dões Negativas de Débito
(CNDs) 'da Fazenda Na

cional. Os documentos en
caminham a assinatura de
contrato de patrocínio de
R$ 15milhões com a Caixa
Econômica Federal.

Seleção Brasileira
Massa e Hulltenberg
são os favoritos na Lotus

Felipe Massa e Nico

Hulkenberg são os fa
voritos para substituir
Kimi Raikkonen na

Lotus na próxima tem

porada da Fórmula 1,
mas' a equipe primeiro
deve assegurar novas

fontes de investimen

to, disse o chefe da es

cuderia, Eric Boullier,
ontem. "Hulkenberg e

Massa são os dois pi
lotos que se deve con

siderar por-causa da

experiência e perfil de
les", disse o francês.O

alemão Hulkenberg,
atualmente na Sauber,
sua terceira equipe em

três temporadas, disse
a repórteres no Japão
que queria resolver logo
seu futuro. "O que tenho
dito basicamente é que
eu gostaria de ter isso
esclarecido e certo até
o final de outubro", fa
lou. Boullier espera que

Seleção
Na lateral
Como não poderá con

tar com Maicon, cortado
da convocação após lesão
na coxa direita, o técni
co Felipão. pode deslocar
Paulinho para a lateral
durante os amistosos con
tra Coreia do Sul, amanhã,
e Zâmbia, dia 15, a fim de
testar outros jogadores no
meio de campo. Porém, o
camisa 8 elogiou os joga
dores da posição e descon
versou sobre uma possível
improvisação.

• ,J'j;:_ ........ Massa se despede
da Ferrari no final da temporada

�ró�
EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
2" VARA CíVEL

Antonio Dalri. Penhora inscrição: R·2-43.547.
Depositário: João Henrique Baptista. Vistoria:R
821-CaMos FredencoHamthum, Jaraguâ doSu!.
2- Processo: 036.11.010069·2
Exequente: Carta Fernandes Boos - Me
Executado: Profactor Factoring Fomento
Comercíalltda.

l' Leilão/Praca: 18/10/2013 -14:00 horas - Bem:Terrenodàreade420,00m',n'99.constante
Por valor igual ou superior à avaliação. lote 09, de frente Jado ímpar com a Rua Amábile

Z' Lellão/Praçl!: 01/11/2013 -14:00 horas - A Te�ila Pradi,. distante 111,50m da esq. c/rua 8 -

quem mais ofertar, desdeque não a preço vil Joao Januano Ayroso, fazendo frente �m 14,00m

Local: Fórum de Jaraguà do Sul-SC - Rua: comar.324-Amabll�TealaPra�l,colncldlndocom
-G-:-Ih C

.

t' W k h '87 Vil
o alinhamento predial, travessao dos fundos em

UI erme ns rano ac er agen, n - I a 14,00m com terras de Vanildo Pradi, extrema do
• Nova, fone: (47) 3275-7200. lado direito em 3000m com o lote 8 de Ivanete

Adve.rtências: 01) Ficam i�timadas as partes Franzneredólado�squerdoem30,OOmcomolote
alrayes deste Edital, caso nao o sejam pelo Sr. 10 de João Junkes, o qual possui atualmente uma
Ofictal de. Jusfiça (Artigo 687 .CPC); 02) 05 construção de material composta de um galpão e
credores nipotecános. usutrutuanos ou senhono uma residência. matricula 22.277 do CRI de
direto que não to�m intimados pessoa:mente, Jaraguá do S'ul; avaliação do lerreno R$
ficam neste ato Inbmados da realizaçao dos 125.000,00; avaliação da residência razoável
respectl�os praçasáeãões (art. 698 �PC): 03) A estado de conservação R$45.000,00; avaliação do
venficaçao do.estado de conservaçao dos bens galpão que está em mal/razoável estado de
poderá ser realIZada pelo pretenso arrematanle, se conservação R$ 40.00000' Talai das avaliaçóes
desejado, mediante acompanhamento de Oficial RS210.000,00em08/03i20i2.Gravameinscríção:
de Justiça; 04) O pagamento dos encargos R-4.22.277 ArrolamenlO Ot. SafisiDRF/JOI/SC
relativos a propriedade (transferência patrimonial) 09212007 Receita Federal em Joinville. Penhora
eiou obrigações r�ferenles a des,:,embramentos, inscrição:'R-5-22.277 autos 005.97.005835-1/002
aberturas �e matriculas, averba<;?es,_bem .c0il!0 que é exequente Carla Fern.Boos- Me.
qualsqu�ronus ref�rente a regulanzaçao de area e Depositário: Representante legal do executado.
edlficaçoes,correraoporcontadoarrematante;05) Vistoria: R Amábile Tecila Pradi Jaraguá
O procedimento expropriatório restringe-se às Esquerdo Jaraguá do Sul.

'

áreas acima individuali�adas. Excluem-se 3-Proce�so: 036.11.500463-2
quaisquer outras benfeitorias elou areas

.
..

remanescentes não alcançadas pelo presente Exequ.ente. Itapev� Multlcart�tra Fundo de

instrumenloeditalici(r . Investimento emDireitos Creditórios

VICENTE ALVES PEREIRA NETO leiloeiro Executado:AntonioBarabaxME

Público Oficial e Rural pelo Exm�. Sr. Dr. Bem: Vidros temperados, 310,00m' ap�ox.:
EZEQUIEL SCHLEMPER, Juiz de Direito da 2' avaliação R$ 62.000,OO.em 17/11/11. Deposltário:
Vara Cível da Comarca de Jaragua do Sul.SC, Anto�lo Barabax. Vlstor.,a: R60, Joaquim

derá P ca1L '1- f' d L
. Francisco de Paula, 578, ChiCO de Paula, Jaragua

ven era em raç el ao, na. arma a ei, em do Sul-SC. .
_

dia, hora e local supracitados, os bens Ônus: Os tributos incidentes sobre os bensmóveis
penhorados nos processos a segUir: e imóveTS multas sobre os automóveis bem como
1-Processo: 036,03.008451-8 contas vi�culadas às concessooánas telefônicas,
Exequente: LuizAntônioDalri correrão por conta exclusiva do arrematante. Para
Executado: JoãoHenrique Baptista arremalação em primeira praça, os valores das

Bem: Imóvel com área total de 656,05m', no lado avaliações serão corrigidos monetariamente até a

ímpar da Rua 821 - Carlos Frederico Ramthum, data do leilão/praça, onde o vaiar' do lanço não

distante 17,35m da casa de n' 16.877, bairro Santa poderá ser inferior à avaliação efetuada, sendo
luzia, constante da parcela 0·08, com frente de que, não ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
17,35m coma rua 821·Carlos FredericoRamthum, será levado à segunda oportunidade, conforme
coincidindo com o alinhamento predial, extrema do data e horário supra, onde haverá a alienação a

lado direito em 40,23m com a parcela 0-05, quem mais ofertar (art. 686, VI, CPC), desde que
extrema do lado esquerdo em 39.03m com a não a preço vil (art. 692, CPC). Os honorários do

parcela 0·07, ambas parcelas de Manoel Bassani, leiloeiro na razão-de 5% (cinco porcento) correrão
e travessão dos fundos em 15,82m, com terras de por conta do comprador. remitente ou adjudicante
Manoel Bassani, cadastrado na PMJS/SC sob n' em caso de arrematação, acordo/remição ou

36.792, edificado com uma casa de madeira, adjudicação, respectivamente, conforme

matricula 43.547 do CRI de Jaraguá do Sul; competente Portaria expedida por esta Comarca.

avaliação R$ 105.000,00 em 09/07/2012. Informaçóes: (47) 3026-6900, RXV de Novembro,
Gravame inscrição: Gravame inscrição: AV·3· 4315, sala 109/111, Centro Comercial Expoville,-
43.547 Existência de ação de Execução autos Joinville

..Emo.Sr.Dr.EZEQUIELSCHLEMPER,
036.98.000423-9/002 em que é exequente luiz JUIZ de Direito.

6 a 8 de tuwelltlJl'o
CEIAS .19h
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R$11S.000
Tiquan 2.0 TSI Completo

2012/2013

R$37.900
Voyaqe 1.6 Comfort Completo

4P 2011/2012.

_51.400
Focus GH 2.0 LHC

Completo 4P 201.0/2011

R$68.800
Jetta Variant Completo

2010

R$S8.800
Captiva Sport FWO Completo

2009

R$43.000
Focus 2.01 FC

Completo 4P 2010

SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2013

R$28.000
Novo Gol 1.0 POO
2P 2012/2013

- R$34.800·
Novo Gol 1.0 VE TE AQ LOT

4P 2012/2013

R$26.900
Corsa Classic AC OH TE OT

4P 2011

R$44.900
C4 GLX 1.4 Completo

2011/2012

R$26.900
Palio Fire Econorny

AC OH VE TE LOT 4P 2009/2010

A$67.800
Pajero TR4 Flex 4X4 AUT

,Completo 2011/2012

6 MESES DE
- 1000/0

GARANTIA* REVISADOS
1000/0
NOTA FISCAL

CaraguáAuto Elite FINANCIAMENTO
-EM ATÉ

GARANTJA
DE PROCEDENCIA

60X
Troco na troca. Valorização doseu carro.

Antes de comprar compare.
Promoções válidas até 11/10/2013. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeita$ a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito li aprovação
de Cadastro. Garantia 6 meses: veiculas acima de 2008 com revisões periódicas realizadas pela Caraguâ Auto Elite e "entro das normas do código consumidor.

Imagens meramente ilustrativas. Qualquer percentual de desconto invalida a presente promoção. •

TfCNOIOGIAAlfMÃ Gtvpo Auto Elite -40 anos de dedlbílídade. _.oufoetíte��.bT BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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