
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu + Ano 94 .+ Eclição nO 7.310 + Terça-feira, 15 de (.llhl!:);l.), de 2013 + R$ 2,50 A vida acontece aqui.
.

'A
. Opinião Schützen Futebol

Avaliação Público Juventus

para ser feliz partícipatívo completo
Mcnsot Precisamos apenas de Em apenas quatro dias Clube apresenta o novo

consciência para saber de festa, mais de 30mil elenco que vai disputar
49 Anos� que felicidade é uma ideia. pessoas visitaram os a Copa Santa Catarina.

Sua Felicidade, LUIZ CARLOS PRATES. pavilhões.do Parque de Equipe conta com atletas

Nossa ínsulracâo. Eventos. PÁGINA� 18 E 19 da base. I 2'

""

Reajuste para osmédicos
é aprovado na Câmara

NO PLENÁRIO Votação teve sete votos favoráveis ao aumento de 30% para a categoria. Vereadores
Jeferson Oliveira (PSD), Amarildo Sarti (PV) e Adernar Winter (PSDB) se ausentaram da sessão.

PÁGINA 6

LÚCIOSASSI
.

,

Usuários do transporte coletivo da região do Garibaldi bloquearam a estrada ontem para protestar por mais linhas. PÁGINA 8
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Descaso com

o futuro
OS alunos das escolas particulares, em geral, estão.

em forte preparação. para a maratona dos vestibu

lares, inscritos e treinando. para tentarem vaga nas uni

versidades mais concorridas.
Os alunos das escolas públicas da rede estadual (que

o.ferece o. Ensino. Médio), namaioria das vezes, continuam
·

sem as devidas informações sobre profissões, faculdades,
cursos tecnológicos e formas de ingresso, prazos de inscri
ção. e toda a informação que os faça desejarem carreiras

sólidas. Não. me refiro. à qualidade do. ensino. (ainda inci
piente), mas às informações dos vestibulares e das diver
sas carreiras, novos cursos e até uma "pressão." que des

perte nos jovens o. desejo. de seguir em frente no.s estudos,
A realidade é que poucas escolas dispuseram tais in

formações aos alunos, salvo alguns cartazes de universi
dades. Atividades de orientação profissional e aconselha
mento sobre carreiras co.ntinuam distantes. Simulados,

· palestras, visitas e esclarecimento. aos pais, desde o início.
·

do. Ensino. Médio: o. real e o. ideal tão. opostos.
Um exemplo: quantos alunos dos terceiros anos da

rede estadual sabem que a UDESC Joinville oferece en

genharias (civil, elétrica e mecânica) e outros ótimos

cursos, gratuitamente, com alta qualidade? E que nela
há cotas aos alunos egressos da escolapública e de cotas
étnicas, quantos sabem?

'

.
A maioria das escolas recebeu a visita de divulgado

res das faculdades da região., com promoções. É pouco,
assim como apenas visitar uma universidade não. gera
o. desejo. de se incluir nela (e po.ucas visitam). Não bas
ta apenas oferecer cursos técnicos no. Ensino. Médio; as
escolas precisam pensar projetos de estímulo. e informa
ção no. acesso. às carreiras. Não. se despreza o. futuro!

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para (;) rcdacaotipocotreiodopooo.com.br

Apevi
Curso .sohre
gestão dematerial

A Apevi promove curso. de Gestão. de Mate
riais e Esto.que. Ele será realizado. entre o.S dias
21 e 24 de o.utubro.: no. Centro. Empresarial de
Jaraguá do. Sul (Cejas). O aprendizado. é vo.ltado.
para pro.fissio.nais que desejam implantar siste
ma adequado. de gestão. de esto.ques e pesso.as,
dentro. da o.rganização., co.m po.tencial de promo.
ção. para o.cupar cargo.s na área de administração.
de materiais. Os valo.res são.: R$ 210 (nucleado. e
empreendedo.res), R$ 231 (asso.ciado.s), R$ 347

(demais interessado.s). Info.rmações: 3275-7024.

-

OPINlAO TERÇA-FEIRA, 15 DE o.UTUBRo. DE 2013

COMENTÁRIO

Esp(}rando oquê?
Quando. falo. em felicida

de nas minhas palestras,
costumo mostrar vários exem

plos que catalogo de jornais e re-
.

vistas envolvendo pessoas famo
sas e que só se descobriram para
a felicidade depois de levar um
sonoro tombo da vida... Todas
elas dizem-se hoje mais felizes e

a dar valor à família, ao.s amigos e

ao. trabalho. Sempre que ouço ou

. leio. alguém dizer isso, a minha

pergunta é por que essas pesso
as só descobrem que eram felizes

depois de perder a felicidade? Te
nho. mais uma história dessas.

Dentre as discussões que
estão. a envolver as mulheres e

seus cuidados com a saúde dos
seios neste Outubro. Rosa, aca

bei de ler num jo.rnal de Porto

Alegre uma dessas histórias de

mulheres com câncer. de seio.
Essamulher.jovem ainda, diz na
entrevista ao. jornal exatamente
o. seguinte: - "O remédio. mais

poderoso para combater o. cân
cer é a alegria. Quem passa pela
doença se transforma, Ela é uma

oportunidade". Amoça diz que a

pessoa se transforma? Claro. que
ela está dizendo. que a pessoa se

transforma para melhor, diz que
a alegria é o. melhor remédio,
isso. me incomoda.

Por que as pessoas precisam
primeiro. cair da escada para só
então. dar-se conta de que existe

o. corrimão ... ? Por que as pesso
as se transformam para melho.r
só depois de levar uma surra da

vida? Isso. me incomoda, mas é

típico. do. ser humano. comum,
você conhece algum "incomum"?

Você tem saúde? Tem famí
lia? Tem trabalho? Tem amigos?
Tem liberdade para ir e vir? .En
tão. você tem tudo, do. que mais

poderá precisar para ser feliz?
O resumo. da felicidade está nes
ses "poucos" itens citados, tudo
o. mais é complemento. Grosso

modo, aliás, ninguém precisa de
nada para ser feliz, claro, vai pre
cisar apenas de consciência para
saber que'felicidade é uma idéia,
não. mais. E aí, corno você está,
feliz? Celebre. É bom não. preci
sar de uma doença para dar-se
conta da felicidade "perdida" ...

-

mulheres poderiam entrar durante toda a noite e não.
-

pagar nada, e tu sabes por que, não. é mesmo, leitora?
O que na verdade os promotores do. tal bailão que-

. riam mesmo. era muita mulher no. baile, em outras

palavras, muitas "iscas" para os bermudões impoten
teso E elas se prestam. Aliás, mulher que aceita "free"

seja no. que for, credo, que tipo. sem respeito.
• Falta dizer

TonyRamos andou dizendo. que é feliz como. é, com o.

nariz adunco, com os pneuzinhos na barriga, co.m os pe
los fartos pelo. corpo todo, assim mesmo. ... Ele em razão,
não há corno ser feliz tentando. ser diferente. Nossas dife

renças "ruins" podem estar no.s desenhos do. corpo, mas
uma cabeça bem cuidada, l_llllamente arejada e com sa

beres diversificados para pensar e dizer faz de qualquer
um uma pessoa bonita, interessante. Quer dizer, todos
podem ser bonitos e felizes ...

• Cuidado
.

Há pessoas que se enganam, pensam que idade é

sabedoria, sabedoria coisa nenhuma. Ontem, vi um
casal de velhos descendo. de um ônibus e atravessando.
a rua pela frente do. ônibus, não.por trás, co.mo. é o. cor

reto e seguro. Será que esses velhos não. sabem que se

atravessa a rua por trás do ônibus e nunca pela frente?
Pela frente, os pedestres não têm visão. de quem vem

na o.utra pista. Costumo dizer que quando. uma pessoa
tem idade mas não. tem juízo. é velha, velho. Quando.
tem, é idoso, idosa, E estamos conversados.

• Elas
Andando- por Porto Alegre, passo. por um cartaz

anunciando. um bailão, um cartaz estúpido e que
bem revela intenções por trás do. pano. ... O anúncio.
dizia que "Mulheres free toda a noite". Quer dizer, as

,

'Terceira dade
Abertas as inscrições
para jogos ;,

Uniõentro de Referência do. Idoso de

Jaraguá do. Sul está com inscrições abertas

aos idosos interessados em participar dos
70s Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti),
etapamunicipal. O evento. é promovido pela
Federação. Catarinense de Esporte (Fespor
te) e conta com a parceria dos município.s
catarinenses. O prazo. para se inscrever se

�ncerra no. dia 4 de no.vembro., co.m exce

ção. da mo.dalidade de bolão., cujo prazo é 31
de outubro. To.das as pesso.as co.m idade de
60 ano.s o.U mais, mo.radores de Jaraguá do.

Sul, po.dem participar, independentemente
de fazer parte de um grupo. de idosos o.U de

alguma o.ficina do. Centro. de Referência do.
Ido.so.. Info.rmações: 3372-3116, 9619-7868.

Sociedade
.

.

Festa do Pastel
AComunidade Nossa Senhora Rai- .

nha da Paz, do. BairroVila Nova, em Ja

raguá do. Sul, promove no. próximo. sá
bado, dia 19, a Festa do. Pastel. O evento.

inicia às 10 horas. O valor do. pastel é
R$ 2,50 a unidade. A comunidade fica

na Rua José Marangoni, 250.

LOTERIAS .'

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04805
1 º 61.106 360.000,00
2º 01.235 51.000,00
3º 92.747 36.750,00
4º 59.372 17.100,00
5º 88.065 15.000,00

QUINA
SORTEIO. Nº 3314
10- 14 - 21 ·25 -!i6

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1391
01-04-10;14-18
19 - 28 - 36 - 41 - 49
53 - 55 - 66 - 68 - 70
72 - 75 - 82 - 89 - 92

MEGA SENA
So.RTEIO Nº 1538
23 - 27 - 35 - 52 - 53 - 57

Oualificação
Curso de Fotografia

A Unisul está co.m inscrições até o. dia

31 de o.utubro do. curso. de Intro.dução. à
Foto.grafiaDigital.Aqualificação aco.ntece
na unidade de Pedra Branca, em Palho.ça.
São. 16 ho.ras aula, entre 6 e 27 de novem

bro, sempre nll!' quartas-feiras, das 14h às
18h. O investimento. é de duas parcelas de
R$100,00. Inscrições: www.unisul.br.

,

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1219
Primeiro Sorteio
14 - 16 - 21 - 29 - 36 - 46
Segundo Sorteio
05 - 07 - 16 - 23 - 42 - 50
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CHARGE

PARA SUBIR, PRECISAMOS
DESSA MÃOZINHA

-EDITORIAL

Somos todosprofessores
A data de hoje é para homenagear as

I'lpessoas que cumprem a nobremissão
de educar. Ainda mais num País em que a

educação é colocada em segundo plano, os
professores são as referências que a socie
dade tem da certeza de que o comprome
timento c�m a qualidade do ensino é uma

prática que osmotivam diante de todas as

dificuldades.
Não é só a falta de reconhecimento

salarial que prejudica a classe, mas tam
bém adversidades de falta de estrutura

escolar, menosprezo por alunos que não

respeitam a autoridade ria sala de aula,
, muitas vezes porque trazem de casa o re
flexo de um ambiente familiar com fragi
lidades educativas.

. O que se espera sempre é umavaloriza
ção constantedequemestáàfrentedo com

promisso de levar aos jovens os princípios,
doutrinasevalores que irãonortearapopu
lação do futuro.Mas esse trabalho é em vão
se essas ações não tiverem o aval da família.

Os pais também são educadores e devem
estar envolvidos na formação educacional
dos seus filhos constantemente.

A participação da família no ambien
te escolar fortalece o elo que garante
uma educação de qualidade, voltada ao

respeito, à valorização da qualidade, da
meritocracia, e com garantias pontúais
para enfrentar os desafios impostos pela
vida para quem quer ter sucesso na vida

profissional e pessoal.

"
A participação da família na escola

garante umaedueação de qualidade .

No Dia dos Professores, todas as pesso
as envolvidas com esse belo ato de educar
devem se sentir orgulhosas e valorizar esse

gesto de direcionar o conhecimento para
formar cidadãos de boas índoles.

Ql!' 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-retmtam
necesscncmenre o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Pouo utiliza papel produzido a partir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Reajuste é prova do bom senso

Depois demuito embate, manifestação con
trária do Sinsep e um pedido de vistas, foi

aprovado ontem, em sessão extraordinária da

Câmara, projeto que reajusta o salário dos mé
dicos em 30% (sendo 15% ria próxima folha e

outros 15% somente em 2014). O texto passou
por unanimidade, mostrando bom senso dos
vereadores que enxergaram que este não é um

projeto de governo, mas sim de uma medida
necessária para Saúde. Estiveram ausentes Je
ferson Oliveira (PSD), AdernarWinter (PSDB)
e Amarildo Sarti (PV). Os críticos ao reajuste
dizem que ele não vai resolver as deficiências
da rede pública. Seria ingenuidade achar que
resolveria. Mas é uma das decisões que precisa
vam ser tomadas, assim como o cumprimento
do horário, o concurso público, a contratação

. emergencial e outras tantas que garantam o di
reito da população ao atendimento.

Se os médicos tiveram reajuste aprovado,
as outras categorias mostram disposição para
reivindicar. Como sinal que está aberto ao diálo
go, o prefeito Dieter Janssen (PP) deve parti
cipar de assembleia geral do Sinsep na noite
de hoje. O governo sabe da importância dos
servidores. São eles que. garantem o anda
mento da máquina. Prova deste reconheci
mento é que a administração já cedeu quanto
aos feriados e decretou inclusive folga no Dia
do Servidor. Também sinaliza que o estatuto

da categoria pode ser enviado à Câmara este

ano. Mas infelizmente não é possível ceder a
todos os apelos. É preciso trabalhar dentro da
realidade orçamentária, dos limites da Lei de
-Responsabilídade Fiscal, e também fomen-

.

tando caixa paranovos investimentos, que nas

últimas décadas só têm acontecido mediante

empréstimos emais empréstimos.

EDUARDO MONTECINO

.:â, �_

Quebranr O a tra
Pr.efeito Dieter Janssen (PP) tem sido o principal garoto propaganda da.Schiitzenfest.

Tanto que quebrou o protocolo e não se restringiu apenas a acompanhar o desfile acomo

dado no camarote, domingo. Acompanhado da esposa Zélia Breithaupt e das filhas, ele
passeou junto com os atiradores pelaWalter Marquardt.

Complexo penitenciário
Secretário Regional, Lia Tironi (PSDB); recebeu dos promotores Aristeu Xenofontes

. Lenzi e Marcia Cota e da juíza da Vara Criminal, Anna Finke Suszek, pedido de apoio para
construção de um complexo penitenciário em Jaraguá do Sul. A estrutura terá capacidade
para abrigar 600 presos e deve custar em torno de R$ 25 milhões. Os recursos para obra
viriam do Programa Pacto por Santa Catarina e o terreno seria uma doação da Prefeitura.
Tironi se comprometeu a fazer os trâmites burocráticos para assegurar o projeto.

Filtro nas escolas Flores e placas
Depois da GuardaMunicipal, o vereador Jocimar

de Lima (PSDC) eneaminha ainda esta semana uma
minuta do projeto "Água Mais Saudável", voltado à
rede pública de ensino. Em resumo, o vereador suge
re que a Prefeitura instale filtros em todos os centros
de educação infantil e escolas municipais, De acordo
com levantamento, realizado pelo vereador, das 27
creches existentes, 16 fazem uso da água filtrada. E
das 31 escolas, apenas dez utilizam,o filtro. "

As sessões da Câmara de Vere
adores de Jaraguá do Sul ocorrem
às 18h nesta semana. Isso porque
hoje a Casa faz homenagem aos

professores e, na quinta, aos mé
dicos. Já na próxima semana o

agraciado será o Credo Pelo jeito,
daqui até dezembro, veremos uma
enxurrada de homenagens:

EM FOCO

Curiosamente, os três vereadores
que faltaram à sessão de ontem'
são da bancada de oposição. Jair
Pedri (PSDB) foi o único que não

fugiu da raia.
.. .. .

Incompetência ou falta de
interesse. Difícil definir a novela do .

Cedup. A construção deveria ter

sido entregue há dois anos, mas
ficou parada e só agora o Estado
e a União conseguiram rever a

planilha dê custos e admitir que
havia erro. A promessa é de

que antes de dezembro as

máquinas voltem ao local.

.. .•. +

Andréa Ziehlsdorff deixou o PHS,
partido pelo qual concorreu a

vereadora no ano passado, para
assumir a presidência do PTN

em Jaraguá do Sul.

Ficha Limpa
Aprovado em 10 turno no dia 7 de

julho, o projeto que cria a Ficha Lim

pa em Guaramirim deve passar por
segunda votação esta semana. Amu
dança do texto original retira das pu
nições os crimes demenor potencial.
Originalmente, esta é uma proposta
/do vereador Charles Longhi (PMDB)
que, depois de ciumeira política; le
vou o selo do Executivo.

Nudec
A Defesa Civil de Guaramirim

formou O" primeiro Núcleo de De
fesa Civil (Nudec) no município. Os
voluntários foram capacitados para
atuar em atividades de prevenção,"

'>.. auto-socorro, em casos de emer- .

gência, educação, conscientização e

auxílio em situações adversas.

Calendário
adiantado

Em Massaranduba, as conversas

não são para definir quem sairá can

didato em 2014. O interesse é mais

para frente, com as negociações já
abertas para o pleito municipal de
2016. PMDB e PSD cogitam seus pos
síveis candidatos. São duas as prin
cipais apostas. Sesar Tassi para pre
feito e Valdir Zapellini (PSD) de vice,
ou então a renovação com Pier Berri

(PMDB).eMauro Bramorski (PSD).

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

Limite-de andares
O vereador Eugênio Juraszek .

(PP) começa a articular a revisão
da legislação atual que determina
limite de andares para os prédios.
Ele se reúne hoje com o secretário
de Urbanismo, Ronis Bossi, para
discutir uma proposta. Na opinião
do vereador, a legislação atual en
carece o preço dos imóveis, obri
gando os construtores a direcio
narem grandes investimentos na

aquisição de terrenos.

,._.......-

1 �lf'4*f''!f'fifii��.Q�''l�!J$lt#-l-;a�·e ta.", !tIQIt':l\ ,lblf:

(47)3275-0100

Minuta deve ser
apresentada

A Comissão Especial res

ponsável pela revisão da lei
� 1824, que versa sobre a pro

teção do patrimônio históri

co, volta a se reunir hoje, às 9
horas, na sala em U da Câma
ra. O grupo deve apresentar
uma minuta de projeto de lei
criando incentivos fiscais e um

decreto para regulamentar a
.

aplicação de multas em caso de

descumprimento da lei de pro
teção. Além dos vereadores;
participam representantes do
Executivo,' da Promotoria, do
ramo imobiliário e arquitetos,
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POLITICA
o perigo das emendas impositivas

Aloysio Nunes Ferreira (SP), líder do PSDB
no Senado, saiu atirando contra a chamada PEC
do Orçamento impositivo - proposta de emenda
à Constituição que obriga o governo a pagar as

emendas orçamentárias de congressistas, hoje de

execução facultativa. Para Aloysio, a aprovação
da novidade vai potencializar o risco de "comer

cialização" das emendas. A lista de escâridalos en
volvendo as emendas é vasta. Vai dos Anões do

Orçamento à Operação Navalha. Vai das ambu
lâncias dos Sanguessugas às ONGs da era petista,

tão ativas nas pastas do Turismo, dos Esportes
e, sobretudo, no Trabalho. "É coisa de arrepiar
os cabelos de calvo", diz o tucano. Aloysio receia

que, aprovando-se a proposta das emendas orça
mentária automáticas, o Congresso estimulará os

Estados e os municípios a fazerem o mesmo. Com
uma diferença: no plano federal, bem ou mal; o
TCU ainda exerce algum controle sobre os des
mandos. Namaioria dos Estados e municípios, as
irregularidades proliferariam sem freios. "Este é
um risco iminente", diz o tucano.

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

LÚCIOSASSI

\

João Fiamoncini (PT) enfrentou a ira dos integrantes do Sinsep
ao deixar a Câmara ontem. Apesar da pressão, ele e os demais
parlamentares presentes agiram com responsabilidade. Pior seria
serem culpados por uma debandada maior de médicos.

Fenômeno digital
A senadoraAna Amélia (PP-RS) é um fenômeno das redes sociais. Há

15 dias sua página no Facebook registrou 850 mil acessos em apenas uma
semana. Das 20maiores cidades de onde se originaram estes acessos, nove
são capitais. Sua caixa de e-mail no Senado recebeu, em um final de sema
na, três mil mensagens e o canal que abriu no youtube com os vídeos dos
seus discursos teve 120mil visualizações. Ex-jornalista de TV, AnaAmélia
atribui este fenômeno às causas nacionais que defende como o voto aberto
dos parlamentares para todas as decisões do Congresso.

Comoassim
Barbosa?

NoMaranhão
O PT vai apoiar a eleição de Flá

vio Dino (PC do B) no Maranhão,
rompendo proximidade com a

família Sarney, indigesta para
muitos da sigla. O descolamento
de Dilma e Lula de Sarney será,
no entanto, cuidadosamente pla
nejado para não produzir efeitos
colaterais indesejados na aliança
PT-PMDB em outros Estados e no

plano federal. A ideia é restringir o
rompimento ao Maranhão.

Durante palestra ontem, na
Conferência Global de Jornalis
mo Investigativo, o presidente
do STF, Joaquim Barbosa, ace
nou com a possibilidade de con
correr à presidência da Repú
blica no futuro. "No momento,
não tenho nenhuma intenção de
me lançar candidato a presiden
te, mas pode ser que no futuro
isso mude", disse o ministro.

E-mails protegidos
o ministro Paulo Bernardo (Comunicações) anunciou ontem que, por

meio de um decreto, a ser publicado nos próximos dias, toda a adminis
tração pública terá de adotar o serviço de e-mail brasileiro.criado pelo
Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados). A medida se deu
em resposta às denúncias de espionagem do governo americano nas re

des brasileiras. Além da mudança nos e-mails, o governo pretende tam
bém ampliar a instalação da rede da Telebras, para que o governo possa
usar apenas infraestrutura própria para comunicação.

retssranssen
ARQ,UITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

Mais baratas
Alvo de críticas das

bancadas do PT, PCdoB,
PSB e PDT, a minirrefor
ma eleitoral pode ser vo

tada pela Câmara nesta se

mana com uma mudança
que promete aumentar a

tensão entre os deputados.
Relator de uma proposta
de reforma política pronta
para votação desde zon e

nunca analisada na Casa,
Henrique Fontana (PT-RS)
quer reduzir pela metade
os gastos de campanha nas

eleições proporcionais e

majoritárias.

Fora da
executiva

A comissão executiva
da Rede não aceitou convi
te para integrar a executiva
nacional do PSB. O convite
havia sido feito pela cúpula
dos socialistas, na semana

passada, mas, em vez dis
so, o movimento político
liderado pela ex-senadora
Marina Silva (AC) referen
dou a indicação de cinco

pessoas que vão agir como
interlocutoras com o PSB.
Foram escolhidos, além de
Marina, os coordenadores
da Rede Cássio Martinho,
Bazileu Margarido, Pedro

. Ivo e Martiniano Caval
canti. A ideia é que eles
iniciem discussões de um

programa para a coligação.

Agenda do Senado
AMedida Provisória (MP) 621/2013, que instituiu o Progra

ma Mais Médicos, é o item mais polêmico da pauta do Plenário
nesta semana. AMP, que vence no início de novembro, está tran
cando a pauta, que inclui, ainda, projeto sobre procedimentos
para incorporação, fusão e desmembramento de municípios. E
o projeto que reverte alterações do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) em relação à distribuição das vagas na Câmara dos Depu
tados também pode ser votado.

,.

PTdividido
Alguns dos principais líderes do PT em Pernambuco anun

ciaram a entrega dos cargos ocupados no governo Eduardo
Campos (PSB). A posição foi tomada pelo senador Humberto
Costa (PT-PE), pelo deputado federal João Paulo (PT-PE) e pelo
atual presidente estadual do PT, deputado federal Pedro Eugê
nio. Já o grupo do ex-prefeito do Recife, João da Costa (PT), e
do presidente do diretório municipal, Oscar Barreto, defende a

manutenção dos cargos, sem ruptura com o PSB. O partido deve
se posicionar, oficialmente, nesta semana.

Perfil das favelas
Quase metade dos moradores das favelas brasilei

ras (47%) tem TV de plasma, segundo estudo que o

Data Cufa fez em 43 comunidades. E mais: 28% das
residências têm TV por assinatura. A pesquisa mostra
ainda que 75% dos moradores das comunidades são a

favor da pacificação, embora 47% deles sejam amigos
de alguém envolvido no tráfico.

I
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Aprovado aumento aos médicos
AUSÊNCIAS Vereadores Jeferson Oliveira (PSD), Adernar Winter

(PSOB) e Amarildo Sarti (PV) não compareceram à sessão

Carolina Veiga

"'[]oi aprovado, ontem,
r por sete votos favorá
veis, o PCL 9/2013, que
prevê aumento de 30% no

salário-base dos médicos

que atuam na rede públi- .

ca de saúde de Jaraguá do
Sul. A votação ocorreu em

sessão extraordinária mar

cada exclusivamente para
avaliação do projeto de lei
de autoria do Executivo. Os
vereadores Jeferson de Oli
veira (PSD), Ademar Win
ter (PSDB) e Amarildo Sar

ti (PV) não compareceram
à sessão, que iniciou com

30 minutos de atraso. Sar
ti foi o único a enviar ofício .

justificando a ausência.
Em tom de protesto,

professores da rede muni-

.

cipal de ensino de Jaraguá
.
do Sul, que integram o Sin
dicato dos Servidores Pú
blicos (Sinsep), ocuparam
quatro fileiras do plenário
para tentar impedir a apro-
vação da pauta. Eles reivin
dicavam que o aumento

fosse concedido a toda cate

goria de servidores. Após a

aprovação do PCL, osmani
festantes viraram as costas

para os parlamentares. A
sessão terminou com gri
tos de "vergonha", "voltem
pra escola para aprender
a ser justos'" e "parabéns
pela homenagem aos pro
fessores".

O presidente da Câmara,
José de Ávila (PSD), pediu
compreensão aos sindica
listas. Segundo Ávila, a vez

dos professores chegará e

receberá apoio do Legislati
voo "Na reunião semana pas
sada eu pedi para que eles
tivessem compreensão e fos
sem parceiros. O projeto de

cargos e salários deles só não
foi votado porque quando
veio para essa Casa no ano

passado tinha erros. Quan
do voltar, seremos parceiros
também", garantiu ..

Assim que a lei for san
cionada pelo prefeito Dieter
Janssen (PP), os médicos
deverão receber o reajuste
em duas parcelas de 15%,
sendo a primeira delas paga
imediatamente e a segunda
após seis meses. O salário
base dos profissionais que
atuam por 40 horas sema

nais subirá de R$ 9443,64
para R$ 12.276,73 a partir
de abril de 2014.

Saúde pública
Seis médicos no serviço temporário

Seis médicos se inscre
veram no edital para con

tratação de profissionais
temporários aberto em

setembro pela Secretaria
da Saúde de Jaraguá do
Sul. A previsão é a de que
todos sejam homologados
e iniciem os trabalhos dia
21 de outubro, junto a três

postos de saúde e ao Pron
to Atendimento Médico
Ambulatorial (Pama I, no
bairro Czerniewicz).

Segundo o secretário
de Saúde, Adernar Possa
mai, os profissionais são
clínicos gerais. Quatro de
les atuarão por 40 horas
semanais e dois por 20 ho
ras. O edital foi aberto dia

23 de setembro e dispo
nibilizava vaga para sete

clínicos e um médico do
trabalho. Os profissionais
contratados receberão
R$ 4.721,82 (clínico geral
aoh/s) e R$ 9443,65 (clí
nico geral aoh/s),

O posto de médico do

trabalho, . cujo salário base

para 20 horas semanais é de

R$ 6.345,77, não foi preen
chido. O profissional é ne

cessário para atuar na Saúde

Operacional da Prefeitura.
A contratação deve

rá diminuir a carência de

profissionais após o pedi
do de demissão de sete clí
nicos gerais, dois cardio-

logistas, um ortopedista,
um pediatra e um gineco
logista. A previsão é a de

que eles fiquem no cargo
até dezembro, quando
deve ser efetivada a con

tratação dos aprovados no
concurso público realiza
do no início do mês.

CÂMARA DE
VEREADORES
1J�JUAGUÁC�SUl

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 14/2013'- DISPENSA _

Ratifico por este termo, a Dispensa d.e 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, no valor
total de R$ 3.1 20,00(três mil cento e vinte reais), com base no Art.24 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 - Dispensa de Licitação

VENCEDOR: Perspectiva Comunicação Empresarial Sr Ltda Me.
CNPJ: 04.206.621/0001 -87
VALORTOTALHOMOLOGADO: R$ 3.120;00 (três mil cento e vinte reais)

Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 2013.

José Ozório deÁvila
Presidente

LÚCIOSASSI

-
_ ,:-,q.,l

Integrantes do Sinsep protestaram contra a decisão do Legi�lativ�
.

"'�"�""

'Sessão de�enagem

•

I
A solenidade será uma forma de
reconhecer os profissionais que atuam

pela saúde no - município e no·

atendimento a comunidade. Compareça!
Será no dia 17 de outubro, às 19 horas,
no plenárioda Câmara.

CÂMARA DE
VEREADORES
e r j ABASIlA no S. ut

CÂMARr"l'. A.co�e I'.leg
Av. Getúlio Vargas, 621 • camaramunicipal@jaraguadosul.leg.br

• Tel, (47) 3371-2510· Fax: Ramal204

-
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Ronaldo Corrêa

ERCADO
Aposta nas

vendas' de Natal
'

A Câmara qe Dirigentes Lojistas come
l"'\mora o -sucesso da campanha "Natal
em Natal", que a partir de 1° de novembro

começa a distribuir cupons para clientes
do comércio de Jaraguá do Sul que reali
zarem compras para o fim do ano. A meta

Premiação atrativa
"A cada ano temos um incremento do

número de adesões e isto representamui
to para o fortalecimento das nossas ini- .

ciativas", comenta o presidente da CDL
Neivor José Bussolaro. Este ano a novida-

Expedição
Para quem gosta de aventura uma

boa dica é ver de perto a caminhonete
Amarok (Volkswagen) em exposição na

Caraguá Auto Elite, de Jaraguá do Sul.
O veículo participou da expedição de

de alcançar pelo menos 300 lojas associa
das já foi superada. A campanha oferece
.como prêmios viagens e a estimativa da
entidade é que o total de cupons para sor
teios supere a marca de 2012, quando fo
ram entregues 1 milhão de cupons.

'

de é o sorteio de viagens a Natal, capital
do Rio Grande do-Norte, um automóvel
Chevrolet Onix, três televisores LCD 42

polegadas, três tablets Ipad, e 100 vales

compras com valor individual de R$ 300,

voo livre promovida pela empresa Sol

Paragliders pelo Nordeste brasileiro
no último final de semana. O evento é
conhecido pela adrenalina que envolve
seus participantes:

WILLIAM FRITZKE

Refis da crise
. o Diário Oficial da União publicou no

dia 10, a Lei 12.865 que, entre outras coi

sas, reabre o prazo até 31 de dezembro

para o parcelamento de impostos atrasa

dos, o chamado Refis da Crise. Instituída
em 2009, a iniciativa socorre empresas e

pessoas físicas em dificuldade financeira,
e este ano deve contabilizar quase R$ 700
bilhões em débitos de empresas com o go
verno federal - que poderão ter abatimen
to e ser parcelados.

Consumidor
não ganha

A diminuição de tribu
tos sobre as importações,
sancionadana semanapas
sada pela presidente Dilma
Rousseff, fará as compras
de produtos do exterior fi
car em 3% a 5% mais bara
tas. Essa redução de custo

drnficilmenteserárepassada
ao consumidor por causa

do dólar alto e da competi
ção com os produtos nacio
nais. De acordo com Luís
Celso de Sena, especialista
em regimes especiais, os

empresários importadores
estão com as margens de
lucro reduzidas. Segundo
ele, em muitos casos, os

preços não foram reajus
tados quando a cotação da
moeda norte-americana

subiu, embora os custos

das importações tenham
aumentado.

OCP7
www.ocponline.com.br

íNDICE PERíODO

SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,05% 14.0UTUBRO.2013

CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013
BOVESPA +1,92% 14.0UTUBRO.2013

NASOllQ +0.62% 14.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,27 +0,94%
VALE5 32.27 +4.03%

BVMF3 12,68 +0,88%

POUPANÇA 0,5210 15.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,46% US$111,590
OURO +0,04% US$1273,160

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1765 2,1780 +0,01%
DÓLAR TUR. 2,1200 2,3100 +3,13%
EURO 2,9572 2,9603 + 0,5%
LIBRA 3,4855 3,4887 +0,53%

GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

GVT de olho na região
Jaraguá do Sul é uma das cidades incluídas no plano

de expansão da GVT. A empresa anunciou investimentos
de R$ 60 milhões em 2014 para expandir a oferta de sua
rede de banda larga, rv por assinatura e telefonia fixa.

Asmelhore$�em�
�pamsavibes

de adariIteme pata ta1ari....

..,.
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Moradores fecham
a Estrada Garibaldi
r- � Usuários do sistema de transporte público
reclamam da qualidade do serviço e querem mais linhas

Celso Machado

Moradores da Estrada
Geral do Garibaldi e

de localidades próximas,
como Ribeirão Alice, Tifa
Germano e RibeirãoCacilda

protestaram ontem durante
todo o dia. Com faixas e car
tazes e de forma bastante

disciplinada eles impedi
ram a passagem de ônibus
da Viação Canarinho que

transportam trabalhadores
de indústrias e passageiros
comuns. Eles pediam mais

horários e novos trajetos na
região. O movimento come

çou pouco depois das três
horas da madrugada.

Segundo a zeladora Si
mara Prosowsky, uma das
mulheres que lideraram o

protesto, não há mais como
suportar ônibus superlo
tados em uma região com

cerca de 10 mil habitantes.

Apoiada pela colega Eliane
Laiton, também zeladora,
ela mostrou um abaixo
assinado feito em feverei
ro deste ano com mais de

300 assinaturas entregue
na Câmara de Vereadores
e Prefeitura e que, segun
do ela, resultou em nada
até agora. Nas 24 horas do

dia, são cerca de 18 horá
rios (bairro/centro e vice

versa) durante a semana,

quatro aos sábados, dois
aos domingos e nenhum
horário em feriados.

Os ônibus que trans

portam trabalhadores para
indústrias como Weg, Ma
risol e Malwee, são os mes

mos utilizados pelos passa
geiros que têm empregos
em outros setores. O que

provoca demora acima do
normal para o trajeto até
o Centro, com os veículos

superlotados nos princi
pais horários do dia. "Se
marcamos uma consulta
médica para 8, 9 horas, é
preciso pegar um ônibus às
6 horas para chegar a tem
po. Aempresa já disse que

aqui é uma área rural e, por
isso, não haveria deman
da para mais horários",
reclamou Maria Rosimar

Bochardt. Sugerindo que
veículos do tipo microôni

bus ou mesmo vans façam
o transporte quando o mo

vimento é menor. Alunos

que frequentam cursos ma

tinais do Serviço Nacional
deAprendizagem Industrial

(Senai) na escola daWalter

Marquardt, são liberados às

nhgo, mas se obrigam a es

perar pelo ônibus que deixa
o terminal central às 13h40
para voltaram para casa.

Os moradores prome
tem novo bloqueio hoje,
caso algum representante
da empresa não for con

versar pessoalmente com a
.

comunidade.
LÚCIOSASSI

Moradores esperam uma solução para ter acesso ao serviço de transporte em mais horários

Pedido dos moradores não tem uma definição
O gerente operacional

da Viação Canarinho, Ru
bens Missfeld, disse que
cabe à Prefeitura determi
nar novos horários e traje
tos' e em quais regiões da
cidade isso seria necessá

rio, mediante um estudo de

viabilidade. Ele admitiu que
a concessionária já tinha co
nhecimento de que o protes
to iria ocorrer.

O diretor de Trânsito da

prefeitura, Rogério Kumh

len, afirmou que o abaixo
assinado feito pela comu-

nidade já foi analisado e foi
solicitada àCanarinho a via
bilidade prática em ampliar
o serviço naquela região. A
Canarinho, disse Kumhlen,
ainda não deu uma respos
ta sobre a possibilidade em

atender as comunidades com

novos itinerários. Mas já se

sabe que algumas delas não
serão atendidas porque se

ria preciso reajustar a tarifa
(hoje deR$ 2,75 com cartão)
para cobrir gastos com itine

rários mais longos, adiantou
o diretor deTrânsito.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212-

PODER JUDICIÁRIO

AÇÃO RESCISÓRIAW 0013179-66.2011.404.0000/SC
AUTOR UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional

RÉU LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA

EDITAL
DE CITAÇÃO

DE: LUIZ KIENEN BEBIDAS LTDA., na pessoa de seu representante legal.
A EXCELENTíSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL

MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÉRE, DO TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 4· REGIÃO.
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem

conhecimento, que tramita neste Tribunal, perante a egrégia 1· SEÇÃO, a
AÇAO RESCISORIA acima referida, cumulada com pedido de antecipação
de tutela. visando rescindir acórdão da egrégia � Turma do Tribunal

Regional Federal da 4· Região, proferido nos autos' da ação originária nO

99.01.06183-0, da 1· VARA FEDERAL E JEF CíVEL DE JOINVILLE/SC,
onde foi condenada a reconhecer ao contribuinte o direito ao creditamento

do IPI na aquisição de insumos isentos. E, não tendo sido encontrado o

representante legal da parte ré no endereço constante dos autos e sendo

desconhecido seu domicilio atual, CITA-O, através deste, para que.

querendo, no prazo de legal, responda aos termos da referida ação, tudo
conforme as peças que compõem os autos, que poderão ser examinados

na Secretaria do Plenário, Corte Especial e Seções. E, para que chegue ao

conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandei passar
o presente, que será afixado no átrio desta Corte e publicado na forma da

lei. Porto Alegre, 23 de setembro de 2013< Eu, Claudia Tonetto Picarrelli,
Diretora da Secretaria do Plenário. Corte Especial e das Seções, conferi.

Des·. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrêre
Relatora

.� ESTADO DE SANTA CA:rARINA

... MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

�

EDITAL N° 29/2013. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

PREÇOS. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TIPO: Menor

Preço por Item. SUSPENSÃO DE PROCESSO LlCITATÓRIO. OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao

Registro de preços para AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS ao

longo de 06 (seis) meses destinados às famílias em vulnerabilidade so

cial atendidas pelos programas do Fundo Municipal de Assistência Social,
conforme especificações e quantidades descritas no ANEXO I do edital

e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei

Federal nO 8.666 de 21/06/93, Lei Federal nO 10.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e DECRETO n° 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. O PREGÃO
PRESENCIAL, marcado para o dia 16 de outubro de 2013, fica suspenso

para adequação do Edital, tendo em vista a revogação Instrução Norma

tiva 51/2002-MPAS. Novas informações serão publicadas na forma da' lei.

Jaraguà do Sul (SC), 14 de setembro de 2013.
SÉRGIO KUCHENBECKER

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

28 de Outubro 2013

Pelo presente ficam convocados todos os Senhores CONSELHEI

ROS do CLUBE ATLÉTICO BAEPENDlde conformidade com o artigo
55, II, letra "a" do Estatuto Social em vigor, para se reunirem em sua

sede social sita à Rua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próximo
dia 28 de outubro de 2013 às 18h30min em primeira convocação e/

ou 19h em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DIA:

1-Fixação do valor da mensalidade para o ano de 2014.

2 - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Jaraguà do Sul, 14 de outubro de 2013.

llárlo Bruch

Presidente do

Conselho Deliberativo

do Clube Atlético Baependi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dois lados da
mesma peça
TEATRO Após recursos do Fundo Municipal, espetáculo
"Duas Mulheres" encerra circulação com montagem aprimorada-

Bárbara Elice

Com temas polêmicos suscitados

pelo enredo, o monólogo "Duas
Mulheres" chega ao fim da circulação
no mês de outubro. O espetáculo da

Cia. Artística Avenida Lamparina, de

Jaraguá do Sul, retrata a incestuosa
história de uma mulher apaixonada
pelo pai, que se transforma após a mor

te dele. Nesta semana, as apresentações
ocorrem no Teatro de Bolso do Gats e

Faculdade Senac.

A peça foi montada em 2012, com

direção e dramaturgia de Thiago Da

niel e Suzi Daiane no elenco. Em 2013,
com recursos do Fundo Municipal de
Cultura, "Duas Mulheres" circulou

por três meses em instituições de en

sino e teatros de Jaraguá do Sul, Ita-
I

jaí, Brusque e Rio do Sul. O incentivo
também permitiu o aprimoramento
do espetáculo com a oficina "O Corpo
Permeável", da atriz e cantora Barba
ra Biscaro, de Florianópolis.

Conforme Suzi, levar uma peça que
fala sobre incesto e aborto a locais como

.

a Faculdade Jangada, Instituto Federal

de Santa Catarina (IFSC), Anhanguera,
Senai e Senac foi uma estratégia para

perceber a resposta dos espectadores
do ambiente acadêmico. "A peça tem

esses dois lados. Pensamos tanto no

aprimoramento técnico, poético e es

tético, como na forma como essa peça

atinge o público. Porque a temática é

forte. Para nós, é uma experiência saber
sobre esse choque", comenta. Segundo
a atriz, para o público que está acostu-

4.44%
AUDIÊNCIA

mado a ir ao teatro para se divertir, a

peça pode causar incômodo. A classifi

cação indicativa é 14 anos.

Aprimoramento

Por abordar esses temas de forma

dramática, a Cia. Avenida Lamparina
investiu nos movimentos corporais
sugeridos por Barbara Biscaro. Na

visão de Suzi, isso permitiu afastar a

peça de um realismo "chocante de
mais". "Tentamos criar duas narrati
vas na peça: visual e de texto. Eu en

contro formas com os objetos e o meu

próprio corpo. Mas esse movimento

não diz exatamente o que eu estou fa
lando. Essas duas perspectivas, a Bar
bara nos ajudou a achar", diz Suzi.

Após a oficina e a circulação, "Duas
Mulheres" passou por várias alterações.
Para as apresentações na Sociedade
CulturaArtística, Sesc, Itajaí e Brusque,
alguns elementos da peça foram mo

dificados. O texto permaneceu o mes

mo, embora as sugestões do público de

Itajaí para a dramaturgia chamaram a

atenção da atriz.
De acordo com Suzi, o momento

é de entender a peça artisticamente e

como ela atinge o público. "É um pro
cesso. O teatro é uma opção estética,
mas também é uma forma de refletir,
porque nos possibilita fazer mais leitu
ras de uma única coisa. E a peça é isso:
o visual e o texto dão essas leituras, mas
ela não é explicativa. O público tem que
se envolver", frisa. O espetáculo tem 45
minutos de duração.

./

EVOLUC�O

Após a oficina com Barbara Biscaro, de Florianópolis,
a técnica e a estética da peça foram aperfeiçoadas
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Daniel Medeiros

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no CLU"SO de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica � daniell.cinema@gmail.coll1

Família do Bagulho
A pesar da péssima tradução em
rlpOltuguês, Família do Bagulho
é um ótimo exemplo de comédia
despretensiosa e divertida, que apesar de
não trazer absolutamente nada de novo,
e ainda cair em alguns dos clichês mais
batidos, consegue entreter o público, em
especial por causa da boaquímica do
elenco.
Escrito a oito mãos por Bob Fisher, Steve
Faber (ambos de Penetras Bons de Bico),
Sean Anders e JohnMorris (esses dois

responsáveis porOs Pinguins do Papai), o
roteiro apresenta uma aura politicamente
incorreta envolta em um conteúdo um

tanto conservador, aomostrar a história
de um traficante que forja uma família
(formada por uma stripper, uma garota
rebelde e um rapaz isolado) para tentar
passar despercebido na fronteiraMéxico/
EUA, trazendo um enorme carregamento
de maconha.
Ao contrário de outros filmes com
temas similares (como os estrelados

por Cheech e Chong ou Harrold e

Kumar), os personagens de Família do
Bagulho transportam a droga, mas não
a consomem - afinal isso seria errado
demáis. O problema é que essa temática

pudica envolta em uma estrutura liberal
acaba quase que "obrigando" o roteiro
a inserir uma subtrama romântica e

um final·semi-moralista, elementos

.

que semostram deslocados do restante

da narrativa. Mas esses problemas são
pequenos comparados às risadas que o

filme causa.

Hábil ao construir uma narrativa

fluída, que em nenhummomento soa

esquemática (o que é o grande problema
das comédias atuais), o cineasta Rawson
Marshall Thurber (o mesmo do divertido
Com a Bola Toda) acerta ao investir num

humormais pesádo, que faz graça por
meio do exagero. Piadas como a cena do

beijo ou o bebê de maconha (isso mesmo)
só funcionam graças ao timming cômico
específico do diretor.
Porém, o grande destaque do filme
ficamesmo para o seu elenco afiado.

Enquanto JenniferAniston sai do seu

lugar comum de donzela em comédias

românticas para viver uma stripper
falastrona, Jason Sudeikis aparece hilário
como o patriarca da família. E se Emma

Roberts não temmuito espaço para
desenvolver sua personagem (o roteiro

opta por não explorar o seu passado),
o jovemWill Poulter acaba roubando a

cena. O garoto é responsável por alguns
dos melhores momentos do filme ao

interpretar o inocente Kenny, alguém que

parece não se importar em se submeter

a uma situação como aquela apenas
pela ilusão de ter uma família (pormais
bizarra e problemática que ela seja).
Divertido e previsível, Família do Bagulho
não eleva as expectativas, mas cumpre
tudo o que promete. O que mais poderia
se esperar de um filme com esse nome?

Direção: Rawson
Marshall Thurber
Elenco: Jason

Sudeikis, Jennifer
Aniston, Emma
Roberts,Will Poulter,
EdHelms,Nick
Offerman, Kathryn
Hahn.

Clique animal

DOA-SE CACHORRINHA! Oito meses, raça
desconhecida, mistura com beagle. Tem todas

vacinas em dia. Motivo: Não nos adaptamos a um

cachorro em casa. Ela é uma fofa, estamos com
dó de doa-Ia, mas será melhor para ela. Pedimos

que seja alguém que vá cuidar bem e tratá-Ia com

carinho! O nome dela é Lola! Interessados ligar:
3274-8926/96133336. falar com Angela ou Maurício

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

I. 1 . I

_�/_-----·
I

MUITO ESPERTO! Esse é o Jakinho que todas as manhãs busca

o jornal O Correio do Povo para a família Pommerening

; J;\ cada toque,. . ';�
�i:�·:uma prova decannho.. .J
z� .�

Banho& Tosa
4732751887
danibrecht@ibest.com.br

.
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Aniversariantes

15/10
Analisa D. Wortmeyer
Celi G. K. Franzner

César Augusto Machado

Cesar Muller

Claudinei C. Vieira
Davi Meurer

Emilia Ida silva

Estanley Rafael Florêncio

Flavio Ricardo de Souza

Gabriel Lampert
Gertrudes Borchardt

Igor Luiz Campreghaer
Jane Gnewuch

José Roberto Kuhn

Juarez I Xavier

Ketlin B. da silva Natalí

Longuina Postai

Luis C. Falenski

Marcelo Pires Cabral

Mareio S. Fuchter

Marcos Lennert

Marcos Schewer

Mateus Silveira De Abreu

Melania Alquíne
Sandra Maria Braum

Sandreia Cristina Garcia

Sandréia Gareia

Sueli M. Ramos

Vanessa Petry
Vanessa R. Woladasczyk
Wilson J. Gerent

1 Rodrigo Lombardi - Ator
• Denise Fraga - Atriz
• Flávio Migliaccio - Ator
• Giuseppe Oristanio - Ator

Curiosidade
15 de outubro....

... é o 2880 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 77 para acabar o
ano. Dia da Prevenção
das Doenças do Coração.
Dia do Professor. Em

1815 � Napoleão Bonaparte
é exilado para a ilha de
Santa Helena (território).
Em 1897 - Chegada dos
Maristas ao Brasil. Em

1969 - GolpeMilitar
de 1964: é ordenada a

reabertura do Congresso
Nacional. Em 1983-
Nelson Piquet é bicampeão
mundial de Fórmula 1,

repetindo a façanha obtida
por Emerson Fittipaldi em
1974. Fonte:Wikipedia
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Sonho de
consumo
Pois é meninas, a Semana de Moda de
Paris acabou e me deixou aqui babando
com tudo o que vi. É claro que a vontade
é de comprar tudo, mas como não dá,
resolvi fazer uma seleção das coleções
e peças que mais gostei e compartilhar
com vocês. Assim como eu, vocês
também vai ficar com água na boca viu?!

Lanvin
A bolsa saco

dividiu opiniões
(mas a gente aqui
do Monalisa amou)
e o look dourado
com rnaxi-colar de
estrelas é daqueles
que deixa você
se sentindo uma

super star. E o

salto que pra nós
foi o vencedor
dessa semana de
moda: luxuoso
na medida certa,
extremamente

feminino e com um

toque retrô. Não
tem como errar!

Michele Camacho

www.ocponline.com.br
J

ro'

â micamacho@mollalisadebatom.com � monalisadebatom.ocponline.conl.br

MiuMiu
A combinação de
cores fortes nas
sandálias e nas meias
foi o ponto alto do
desfile. Os óculos
vieram com lentes
mais claras, laterais
decoradas e as

estampas de gatinho
são simplesmente
encantadoras. Não
tem como não amar!

.,'
.

Louis Vuitton
MarcJacobs trouxe

uma coleção pradeixar
as amantes de preto
cheias de opção. Da

bolsa toda trabalhada ria
textura, às meias com

aplicações, e a jaqueta de

motoqueiro fashion, tudo
extremamente luxuoso
e provando, mais uma

vez, que o pretinho não

precisa ser nada básico.

Alexander
McQueen
Com uma inspiração
Glariadora Moderna, a grife
trouxe à passarela uma
combinação de braceletes
e pulseirar que fez a gente

, suspirar. A sandália de

phyton e fivelas e o vestido
com ares romanticos e

, camadas completaram a

trinca perfeitamente.

Valentino
Sempre um dos nossos

favoritos, a Valentino não

decepcionou. A combinação de
headband com o colar dourado

deu um ar medieval ao look,
completado pela resteirinha

que é perfeita pra o verão que
está chegando. Pra completar,

. a maxi-bolsa de franjas
vermelha é daqueles acessórios

que não deixa você passar.
desapercebida.

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar ernail com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é dia 15 de outubro de 2013. Dia

do Professor! Começamos mais

um dia em nossas vidas. E neste

sentido, cheio de energias positi
vas e astral altíssimo, vamos à co
luna social de hoje, que será lida

por mais de 30 mil pessoas, fora

os virtuais. Antes, uma frase para
você curtir: "Nenhuma corrente é

mais forte queseu elo mais fraco"

(Carlos Bernardo González Peco

tche - Raumsol).

f
KAy�ÓS
H O T

Língua afiada
Dia 20 de outubro rola, no

Espaço do Oca, a primeira co

memoração do Língua Afiada,
um grupo de amigos que se re

úne todos os domingos para,
entre outras coisas, falar da vida
dos outros. Também pode! O

frege será regado a assados e

grelhados, preparados por Je

remias Rozza, cerveja, música,
alegria e muito buxixo, é claro!

Feijoada doMoa
Não deixe para última hora!

Adquira já o seu ingresso para a

13a Feijoada do Moa e curta dia

26 de outubro, na Epic, a maior
festa do norte catarinense. Lo

cais de venda: Loja Tevah (Sho
pping Breithaupt), Academia

Espaço Maior, Jaime Motos,
A&E Outlet Chie ou pelo site

oiingressos.com.br. Mais infor

mações no 3370-9000.

Cerveja
'<aiser ex cf 12 350m'
- - ---
---"_

f
/

CfRCUL.A.NnO Gabriel e Miertz Petter Seifert conferindo

as delícias do Restaurante Típico Malwee

� ,

PARABENS, JOAOillM!
Omais festejado aniversariante de ontem, dia 14

outubro, foi omeu filho caçula, JoaquimGonçalves.
Kim, quero desejar a você, que também mu

dou a minha vida, um feliz aniversário.
Se eu já conhecia a alegria, quando olhei para

os seus olhinhos brilhantes pela primeira vez

pude sentir o que era a verdadeira felicidade. Essa
alegria transborda sempre que estou com você.

O dia de hoje me faz olhar para dentro de

seus olhos e ficar com o coração cheio de cari

nho por você sermeu filho e uma criança que eu
tanto amo. Você e os seus irmãos, João e Anna,
a quem ainda devo e darei muito carinho, serão
sempre a minha maior alegria. Saibam que são

muito amados e certamente serão os respon
sáveis pelas minhas maiores emoções. Sei que
poucas vezes uma pessoa muda na vida, mas
confesso que me tornei outro homem quando
você veio fazer parte do meu mundo.

Para o seu pai não há nada mais iÍnportante que
a sua felicidade, o seubem-estar. E eu desejo de todo
o meu coração que Deus te ilumine para sempre,
meu filho, e te faça eternamente feliz.Mil vivas!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o amarelo está em alta. Pode se

entreg_ar a essa cor, que será a

bola da vez neste verão.

• • •

o empresário Alidor Lueders,
retornou de Nova York neste fim

de semana após uns dias de
business na poderosa Big Apple.

• • •

A escolha de hoje com a família
não pode ser nada menos que o

restaurante Bela Catarina.

• • •

Emanoelle Zimmermann foi
aniversariante mais festejada da
cidade, ontem. Tim tim pra você.

3370-,3242

Escolhe,
escolhe mas...

Segundo frequentadores cos

tumes das baladas damoda, algu
mas garotas passam a noite esco

lhendo e vão para casa chupando
o dedo.

Café
Você já experimentou tomar,

o seu café da manhã no Saint
Sebastian? Não? Você não sabe
o que está perdendo. Varieda
des afins e aquele cafezinho que
é de dar água na boca. Mas a

especialidade fica por conta do

carinho da amiga, Schirley Se

bastiana. Uma darling!

r:
\�

DIPIL
S.A.C. 0800 702 5152

Rua José Jesuíno CorreIa. 1300, Km13
Industrial Zeferino Kuklinski
Massaranduba - SC - Brasil.

-

www.dipil.com.br
"; � '.,

Não deu!
Mesmo com todo o amor

que a gente tem pela Seleção
brasileira, acordar às 8 horas

no sábado para ver Brasil X

Coreia do Sul ficou difícil.

Pensando
bem...

Quando começamos a vi

ver muito em torno do que o

outro gostaria que a gente fos

se, é sinal de que está muito

mais preocupados com o que
o outro pensa sobre nós, do
que necessariamente sabe
mos sobre nós mesmos.

Buena
O banqueteiro, Adolar

Souza, leia-se Buena Eventos,
está' na onda. É a bola da vez,
visto que os mais importantes
eventos sociais estão ocorren

do na sua agenda e em seu

espaço, que é um arraso de

qualquer ângulo.

'VARIEDADES,
TEHÇA-FETRA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

8 moagoncalves@netuno.com.br
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LINDAS
Camila Moretti
e Ana Carolina

Buzzarello. Duas
beldades nos

corredores da

Épic Club

• As camisetas da 13ª Feijoada do

Moa já começaram a ser entreques.
Basta levar o ingresso e retirar no

local onde foi adquirido o convite.

TE CONTE�

Capa
Juliano Vengrzen é a capa da
Revista Nossa. Na matéria, muito
bem escrita pela jornalista Priscilla
Pereira, entende-se a consagração
do empresário frente ao Madalena
Cozinha e o seu profissionalismo
brilhante. Ele está classificado
entre os que faz emuito bem feito!

• Se Ele ainda não lhe deu o que
você quer, tenha certeza, é porque
você não precisa. Pense nisso!

• Salve, salve, salve ... Junto com as

águas de verão vai rolar muita gente.
Cala-te "mia" boca.

• Hoje é terça-feira, dia de Loks!
Dia de almoçar no Rtlstaurante Típico
da Malwee, de saborear um rodízio
na Confraria do Churrasco e de curtir

aquele jantar no Cheers Iris Pub.

noe BílIào dnRio arance. 41-Cenlro
Fone (47)J371-2662

• Com essa, fui!

• Crie tempo para as pessoas

importantes na sua vida.

Nosso alvo
é a sua alegria. 10.20

de outubroTiro, música; gastronomia e muüa dh'er'Sào.

I.raguá do S,ul
ParqueMunicipal deEventos

I

71

Confira fi progr«mO!;tl0 f'I'.Unp/('hl no site:

www.schutzenfest.com.br
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Tirinhas Sudoku
PREVISÃO DO TEMPO

.

Piadas

Como enlouquecer sua mulher
com uma palavra
Duran{e uma discussão ...

Ela:

-Salafrário, viciado, preguiçoso, vagabundo, pão-duro, mau caráter,

sanguessuga, imbecil, mulherengo, ordinário, idiota, bêbado, inútil,
burro!!!
Ele:
-GORDA!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Elysium - Ficção - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos -

sessões: 14h40, 16h50, 19h, 21 h1 °

ARCOPLEX 2
• Tá Chovendo Hámburguer 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 0,21 t120

É O fím
O atar James Franco

está dando uma
tremenda festa em
sua casa. Diversas

celebridades estão

presentes no local,
como Seth Rogen,
Jay Baruchel e
EmmaWatson. O

que eles não espera
vam era, de repente,
ter que enfrentar um

apocalipse zumbi.

JOINVILLE
IGNCGARTEN

• 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, 19:45 - DUB - Animação

·Invocação do 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
• O Tempo e o Vento· 19:10, 21:40 - NAC - Drama

I GNC MUELLER
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 - 3D DUB - Animação
• O Renascimento do Parto - 21 :20 - NAC - Documentário

• Mato Sem Cachorro - 13:45, 19:00, 21 :30 - NAC - Comédia

• O Tempo e o Vento - 16:20 - NAC - Drama

• É o Fim - 14:10, 16:40, 19:15, 21 :40 - LEG - Comédia

Fontes: Epagri e Tempo Agora
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Dias mais

quentes
Sol entre nuvens em se e condição
de pancadas isoladas de chuva
entre a tarde e noite especialmente
no Oeste e nas regiões mais
próximas ao Paraná. Temperatura
amena na período noturno e em

elevação durante a dia.

III j JJ Ensolarado

, AMANHÃ .:?"

MíN: 19°C
MÁX: 21°C Parcialmente

Nublado

c'

19°C, QUINTA
In�tável

124°C
MíN: 15°C
MÁX: 19°C >

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10
j Ji

Chuvoso

CRESCENTE 11/10 SEXTA
CHEIA 18/10 MíN: 13°C

• MINGUANTE 26/10 MÁX: 21°C

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.

496 5 2 7 8 3 1

1 7 8 693 4 5 2

3 5 2 1 4 8 6 7 9

7 8 9 2 6 1 543

6 4 3 9 7 5 2 1 8

2 1 ·5 8 3 " 7 9 6

837 4 1 6 9 2 5

5 2 1 7 8 9 3 6 4

964 3 5 2 1 8 7
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Palavras Cruzadas

7 g ,. 9
HORIZONTAIS 3

5

15
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1. Desgastar o filete de uma rosca a ponto de não,
mais poder atarraxar

2. Grupo humano característico por vínculo de raça
de lírigua ou de cultura I A letra entre o cá e o eme

3. (Fr.) Porcelana usada para pequenos objetos (bi
belôs etc.)

4. Árvore ornamental de belíssima floração / Pessoa

que é objeto de veneração
5. As mulheres nascidas no país árabe que tem Bei

rute como capital
6. O ator e diretor teatral Assunção / Conselho Tu

telar
7. Fogueira crematória I Pingo
8. As iniciais do flautista Carrilho / Caminhar rapi-

damente

9. (Pop.) A turma, o pessoal
10. (Pop.) A cor negra
11. A língua da ilha de Páscoa (Chiie)
12. Triiha / Serviço Nacional de informaçôes
13. O estado das praias de Jericoacara e Canoa Que- 11

brada / Gemido triste e doloroso.

2

LI

P"J

7

8

10

12

VERTiCAIS 13
1. Pouco resistente! Uma das grandes regiões natu-

rais da Argentina
2. Caracterizar, tornar-se peculiar I Emenda Cons

titucional

3",Engordurar I A parte interior e mais dura do lenho

das árvores
4. (l.at.) Textualmente I Creme de certo fruto de pol

pa amanteigada
5. Município do estado do Amazonas, na região de

Boca do Acre I Exercer uma função
6. Símbolo gráfico que não representa um valor fo

nético, porém, uma imagem ou uma ideia

7. Os filhos dos filhos / Disposições dadas por um

superior
8. Sigla do estado do Alagoas / Farinha asada para

alimentação infantil/Cidade da zona cacaueira

da Bahia
g. Afastar obliquamente da posição vertical / 1003,

em algarismos romanos,
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Novelas

• JOIA RARA· GLOBO· 18H
Abraçado a Pérola, Sonan chora de emoção ao ver o ja

iamala de Ananda. Dália se comove ao reencontrar Davi. ven

:eslau demite Nuno para que ele não descubra o desfalque
la empresa. Sonan se surpreende ao ver em um dos dese

lhos de Pérola o mosteiro dos Himalaias. Franz avisa Amélia

ue Emest reabriu a ação na justiça pra ficar com a guarda de
Jérola. Manfred apresenta Benito aos operários como o novo

sncarregado da fábrica. Silvia posa para Viktor. lolanda se sen

:e acuada quando Mundo lhe pressiona para se separar de Er

iest, Nuno avisa Emest sobre o desvio de dinheiro na fábrica

, insinua que Venceslau e Manfred estão envolvidos. Emest

oede a Franz que volte para a fundição. Sonan tem uma visão

:l conclui que Pérola é a reencarnação de Ananda.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Amora fica paralisada diante das acusações de Bento.

fv1aurício termina seu namoro com Malu. Verônica manda Natan

confessar que roubou o slogan da agência de Érico. Érico troca
olhares com Verônica. Bento se enfurece com Amora, e Simo

ne tenta confortá-Ia. Damáris desiste de ficar com Lucinda: que
decide voltar para Tina. Simone afirma que cuidará de Amora.

Xande e Tábata confortam Glória e Brenda observa escondida.

Renata questiona Érico sobreseussentimentos porVerônica. Pe
ráclo se insinua para Lana e deixa Brenda intrigada. Vitinho sofre
com o fracasso de seu seriado. Bento procura Malu na casa de

Plínio. Érico briga com Renata. Bárbara ouve a conversa entre

Malu e Bento. Gilson leva Bento para falar comWilson.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Pilar fica abalada com o depoimento de César, e Félix

teme que ela desista do hospital. Eudóxia provoca uma dis

cussão entre Atmo e Márcia. Ordália pede para Gina convidaro

namorado para a formatura de Luciano. O antigo dono do bar

onde aconteceu o parto de Paulinha surge no bar de Denizard,
com Maristela e Verônica, para convidar os presentes para um

Sangue Bom

Balxarlal Giane entrega os podres de Amora na frente de Sueli
Giane (Isabelle Drummond) está por aqui comAmora (So

phieCharlotte).Ao encontrar apatricinhapedindo desculpas a
Caio (ThiagoAmaral) na agência em que ele trabalha, ela apro
veita para dar uns bons esculachas na it-girl. O show fica com

pleto quando Sueli Pedrosa (Tuna Dwek) chega ali também.A

modelo abre todo o jogo para a repórter contando que Amora

nunca esteve grávida! Caio até tenta segurar a ex-namorada.

Sem papas na língua, ela continua. "Essa aí mandou a presi
dente do ta-clube dela falsificar dois exames deDNA pra ferrar

o Fabinho e obrigar o Bento a ficar rico namarra", entrega.

culto religioso. Félix não deixa que Pilar pense em desistir de

ficar com o hospital. Niko dá entrada na documentação para

adotar Jayme. Amarilys contrata Adriana para cuidar de Fabrí

cio, e Niko fica furioso. Lídia entrega a Thales o que restou do

laptop que Leila jogou pela janela. Pilar faz um depoimento

emocionado, e o juiz toma sua decisão.

Horóscopo

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

Logo cedo, confie em sua intui

ção para evitar encrencas. A Lua

inferniza seu astral e você terá mais

chances dedar conta das suas tarefas

se trabalhar sem ajuda:À tarde, cui
dado com a preguiça.Ànoite, procu
re fortalecer os laços com quem ama.

Paquera em baixa. Cor: branco.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Maria Cecâia mostra o clipe de Tomásferraz, "A Festa Ain

da Pode Ser Bonita", pra sua mãe, Eduarda. No orfanato, to

das as crianças vão ao quarto das meninas para uma reunião

organizada por Mosca. O menino diz que todos precisam fugir
do orfanato, já que Carmen é muito má. Duda escuta a conver
sa atrás da porta. Eduarda diz para Maria Cecília que achou o

clipe "tosco demais". Maria Cecília explica que o clipe com lin

guagem caseira é uma grande tendência. Eduarda diz que pra

ela, Junior continua sendo o melhor, mas que Tomás Ferraz

não fica atrás. Clarita consegue convencer Letícia a ligar para
o crítico Rui Salgado (Daniel Morozetti) para dizer que aceita o

convite dele para jantar. No orfanato, a reunião acaba virando

uma discussão entre Mosca e Mili devido à aproximação da

chiquitita com Duda, que escuta Mili dizer que ele é chato. No

outro dia, Beta diz para Tobias e Letícia que colocou o vídeo

de Tomás Ferraz na internet e que o videoclipe já é um webhit

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Ouça sua intuição. Se precisar
de conselhos ou ajuda, conte com o

apoio dos amigos. É hora de ir atrás
dos seus sonhos! À tarde, não deixe

que a preguiça atrapalhe seu desem

penho. Que tal dar um passo mais

sério no romance, à noite? Paquera
com amigo pode surpreender. Cor:
marrom.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão tenta resistir à prisão, mas é detido por Picasso.

Stella acha que a relação com Michele não vai continuar. Mi

chele fica indignado e dá bronca em Otávio após saber da inva

são. Starsky interroga Danilo. Bernardo ajuda Patrícia. Carlão

é preso por Picasso. Lili provoca Danilo. Patrícia conversa com

Picasso e tenta convencê-Io a soltar Carlão. Donana é dura

com Otávio. Juliano e Michele conversam. Patrícia pede ajuda
a Das Dores para soltar Carlão. Vegetal e Mineral jogam bola

na favela. Anjo continua jogando charme para Laura. Baldochi

diz a Starsky que Otávio é o culpado pela invasão da casa dos

Ashcar. Paulo e Pedro mentem para Das Dores, que fica preo

cupada com a situação dos sobrinhos. Das Dores ordena que

Pedro e Paulo façam as malas e voltem para Minas Gerais.

Leila e Vergueiro conversam sobre Otávio.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Pela manhã, dê mais atenção à

sua imagem, pois isso pode ajudar
você a Se destacar na carreira. À
tarde, não deixe a preguiça atrapa
lhar seu rendimento. Na paquera,

alguém que tem uma boa posição
social pode despertar seu interesse.

A dois, é hora de se comprometer.
Cor: laranja.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

O dia começa com boas energias,
principalmente se você ouvir a sua

intuição. A vontade de se aventurar

pode falar mais alto, mas espante
a preguiça à tarde. Se está sain

do com alguém, é hora de dar um

passo mais sério ao romance. Uma

conquista pode virar algo duradou

ro. Cor: pink,

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Filho caçula de Eilte
Batista é batizado'

Eike Batista e sua namorada, Flávia Sam

paio, batizaram neste domingo (13) o filho,
Balder, de 3 meses, na Igreja Santa Inês, na
Gávea, Rio de Janeiro. O evento foi uma ceri

mônia simples, para poucos convidados. En
tre eles, a atriz Fernanda Pontes com o ma

rido, Diogo Boni, e a filha do casal, Malu. O

empresário também é pai de Thor, 21 anos, e
Olin, 17 anos, de seu casamento com a mode

lo Luma de Oliveira.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Não confie tanto nos outros, pois
alguém pode tentar te enganar. Con
centre-se mais nas suas atividades

esta tarde. O desejo pode esquentar
a relação, principalmente se já en

controu a sua cara-metade. Se está
saindo com alguém, vai querer com
promissomais sério. Cor: pink.

Helena Carter nega
traição de Tim Burton

Helena Banham Carter negou os rumores

de que seu companheiro, o cineasta Tim Bur

ton, poderia estar traindo-a com outra mu

lher, depois que supostamente o diretor foi

visto saindo com uma misteriosa loira, de um
discreto cinema, dia desses, emNovaYork. De

acordo com o jornal Daily Express, o repre
sentante da atriz de 47 anos disse que os boa

tos sobre o diretor de 55 anos 'são infundados

e uma idiotice'.'Burton foi fotografado com

essa mulher misteriosa, após ver o filme The

Wicker Man. Fontes revelam que o casal en

trou em uma viela após deixar o cinema para
se beijarem, antes de voltarem ao seu carro.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Trabalhar em equipe será o me
lhor jeito de dar conta das suas tare

fas. Um projeto que estava engave
tado pode ser colocado em prática, à
tarde. A dois, aproveite para fortale
cer os laços com quem ama. Um lan

ce recente pode se tomar algo mais

sério, como você,deseja. Cor: lilás.

o que torna a ingenuidade tão graciosa é que
ela nãofoifeita para durar.

Anônimo

Jft� Libra
23/9 a 22/10 -Ar
- Sua atenção estará totalmente

voltadapara o trabalho.Você nãovai

se importar em dar duro. Só deixe a

carência de lado na parte da tarde.À
noite, você não vai se importar em
colocar os interesses do par em pri
meiro lugar. Pode se interessar por

alguém dotrabalho. Cor: creme.

Escorpião
23/1O-�21/11 -Água

Logo cedo, sua intuição estará

afiada. Use seu charme e seu caris

ma para se entender melhor com

os colegas. A sorte também estará

ao seu lado. Mas a preguiça pode
atrapalhar depois do almoço. No
amor,' assuma um compromisso.
Na paquera, sua estrela vai brilhar.

Cor: branco.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Assuntos domésticos podem
exigir sua atenção de manhã e des

viar sua concentração do trabalho. .

Não deixe que a preguiça atrapa
lhe. Algumas mudanças não estão
descartadas, mas saberá lidar com
isso. Na paixão, é hora de dar um

passo mais sério. A dois, controle o

ciúme. Cor: cinza.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Aproveite esta manhã para
trocar ideias com os colegas, pois
será mais fácil se entenderem. À
tarde, seu desafio será espantar a
preguiça e resgatar um projeto que
estava guardado .. Se está saindo
com alguém, comprometa-se. Na

paquera, fale sobre o que sente.

Cor: creme.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Você vai se concentrar em suas

finanças e fará todo Q possível para
aumentar seus ganhos. À tarde,
ouça sua intuição e tente se apro
ximar mais dos seus superiores.
À noite, mostre o quanto o par é

importante em sua vida. Se está só,
não vai querer um lance passagei
ro. Cor: lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

A Lua brilha em seu signo, ressal
tando suas qualidades. À tarde, terá
chance de Causar boa impressão em
um superior: aproveite! Ànoite, é hora
de dar um passo mais sério, se anda
saindo com alguém. Um romance fir
me recebeboas energias. Faça planos
com o seu amor. Cor: roxo.
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

His toriadora

a redacaorg'ccorreiodopovo.oom.l»

Schützenfest
ontem e hoje

Elemento de tradição e identidade das
famílias alemãs que colonizaram Jaraguá,
as festas dos atiradores se incorporaram à
comunidade. Desde 1906 temos sociedades
constituídas com a finalidade da prática
do tiro ao alvo em diversas modalidades:

chumbinho, carabina, seta, ao pássaro. A Festa

dos Atiradores, ou Schützenfest, acontecia
em diversas programações anuais e vem se

perpetuando. Atualmente as Festas de Rei e
Rainha acontecem durante todo o ano nas

diversas sociedades de Jaraguá do Sul e região.
AAssociação dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu criada em março de 1989
com o intuito de congregar as sociedades da

região vem cumprindo seu papel na manutenção
desta tradição, principalmente com a grande
festa de congregação, a Schützenfest, que está
.completándo vinte e cinco anos.

Convite da
Sociedade
Atiradores
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alemão,
para a

Festa dos
Atiradores
de 19j!5

A Missão do professor
o prefeitoWaldemarGrubba aprovou a

Resolução 49/1935 que criava o Regulamento
Geral e Programa de Ensino doMunicípio,
estabelecia a estrutura pública, as funções, bem
como a forma de nomeação e requisitosmínimos
para ser professor, entre eles saber trabalhar
na agricultura, pois os professores contratados
moravam na casa cedida pelo município e tinham
um terreno para cultivar diversos produtos. Em
seu Artigo 16 dizia que os professores nomeados,
no ato de posse deveriam assinar o livro especial
com o seguinte compromisso:
"Prometo servir com amor e dedicação à
Pátria e àRepública, procurandofazer dos
meus alunos, cidadãos dignos do Brasil".

Quer publicar sua foto'? Envie foto e nomes completos para tJcontato@beatrizsasse.com.bl:

__Yocê aquíl,__

o casal Neusa e Adolar
felizes na sua recente viagem
ao Paraguai, onde puderam

acompanhar a colheita do trigo
na fazenda do senhor Osvaldo

Steilein, pai de Adolar

Mais uma vez em 2013, a Adlin contribui com a campanha
Outubro Rosa. Dentre as ações organizadas pela empresa, em

parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do

Sul, estavam a organização do 1Q Brechó Interno Adlin, que objetivou
arrecadar valores para doação, a venda de camisetas da campanha e a

participação de voluntários no pedágio Outubro Rosa� Para contribuir
com um valor mais significativo, a Adlin adicionou uma quantia a cada

camiseta vendida a seus colaboradores e no dia 7/10 nas dependências
da empresa, com a presença da presidente e vice-presidente da

Rede Feminina efetivou suas doações. Empresa e colaboradores
sentem-se felizes por fazerem parte desta campanha!

As meninas
da Loja

Jomar no
clima da

Schützenfest _/ J

Dia Rosa realizado na Bell Arte Indústria de Estofados.
A empresa abraçou a causa convidando todos os

funcionários a virem com vestimenta rosa. E foi entregue a

todos um folder explicativo da importância do auto exame.

Os padrinhos Deise e Walmor
Rivelles parabenizam Bruna

Erbes, que no dia 8 de outubro

completou 15 anos. Desejam
saúde e muitas felicidades!

Martim Dai-Ri e a esposa
Regiane Dal-Ri completam
quatro anos de casados
amanhã (16). Martin diz:
"a cada dia que passa
amo mais minha esposa
IH. e nossos filhos".

)

A princesirtha Thayná EmanueUe

-cornpletará no próximo dia 17 seus
cinco aninhos, para a alegria dos seus

pais Fernanda e Ivo Junior. Familiares
e amigos marcarão a data com uma

super festa no dia 19.

Cleberson Stein completa mais um

ano de vida dia 17 de Outubro.
- "Feliz Aniversário meu amor! Que
você continue sendo esse encanto

de pessoa que me conquistou. A sua

sinceridade e transparência me

fizeram conhecer o quanto é lindo o

seu coração. Parabéns pelo seu dia!
-

Eu te amo!" Com carinho de sua

namorada Viviane Longen.
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PARTICIPAÇÃO
Desfile e atrações culturais atraíram um bom púb1ico

em apenas quatro dias do evento. Meta é chegar a 80 mil

Natália Trentini é de que até o final da festa,
no próximo dia 20, o público
chegue a 80mil pessoas.

Durante a semana, algu
mas atrações como a Noite

Pomerana, que terá um con

curso d�' receitas de rocam

bole, devem atrair as famílias

para a festa. Todos os dias .a

programação também conta

'com apresentações musicais.
"Se mantiver essa -média

vamos alcançar a meta. No

sábado, a quantidade de pes-.
soas, que a noite chegou a 10

mil, superou a expectativa",
destacou o vice-presidente
da Comissão Organizadora e

presidente da Fundação Cul
tural, Leone da Silva.

"Em quatro dias, a 2Sa
Schiitzenfest já atraiu

32,5 mil pessoas ao Parque'
Municipal de Eventos, em

Jaraguá do Sul. Os dados são
da Comissão Organizadora
Central (CCO), levantados na
tarde de ontem.Aexpectativa

Integrantes das sociedades e clubes de tiro da região deram um

shaw de alegria; organização e participação no desfile do evento

que resgata as tradições culturais do Vale do Itapocu

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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DES�CONTAG�E

Em cada traje, uma riqueza de cores e

detalhes. Nos rostos das 2,5 mil pesso
as que desfilaram no domingo passado,
sorrisos que demonstravam uma ale

gria contagiante. Música, dança, gas
tronomia e a tradição do tiro trouxeram
para a RuaWalterMarquardt, um pou
co das práticas das 15 sociedades que

integram a 2Sa Schützenfest.
"É importante manter as raízes, os

valores da nossa origem, preservar essa
tradição que é de festa e alegria. Ainda
mais para nosso povo que trabalha tan

to", disse a integrante da sociedade Alvo
rada, DaysiMinatti, 30 anos.

Acompanhada pelo marido, Alexan
dre, 34 anos, ela desfilou o percurso de

1,5 quilômetro pedalando. Na diantei

ra do carrinho, os filhos Theodoro, dois
anos, e Evelyn, quatro anos, devidamen

te trajados, aproveitavam o passeio e

abanavam para o público.
.

Enquanto muitas famílias faziam a

apresentação, outras acompanhavam da

calçada.A estimativa é de que setemil pes
soas tenham passado pelo local. 'O casal

Ivan eMarinaRincaweski, deGuaramirim,
aproveitouo máximo. Quem insistiu para

ver o desfile foi a filha,-Vítória, de três anos.
"Já viemos na festa e ela quis voltar. É óti
mo, algo bonito e diferente do nosso dia-a

dia: É bem alegre e cria um clima festivo, a
cidade precisa disso", destacou Ivan.

O desfile percorreu 1,5 quilômetro,
durante ihgo. A animação vinha ao som

dos trompetes, percussão e gaita tocados
pelos grupos típicos, ou das caixas de

som carregadas por bicicletas, carros e

caminhões enfeitados. Seguindo o ritmo,
dançarinos aproveitavam o espaço para
mostrar as coreografias da dança ger
mânica. Também ganharam destaque as

majestades da beleza e do tiro.
"As sociedades trazem suas festas, suas

tradições, seus associados.Além da prática
do tiro, eles desenvolvem ao longo do ano

outras festas e atividades que fortalecem as

comunidades", destacou o vice-presidente
da Comissão organizadora Central e presi
dente da FundaçãoCultura, Leone daSilva.

No sábado acontece pela primeira
vez desfile das etnias em homenagem
ao jubileu de prata da Festa dos Atirado

res, que irá incluir outras manifestações
culturais e sociais do município. Será no

.

mesmo local, a partir das 10 horas.

oo- 18e19
www.ocponline.com.br

Clima festivo do desfile da
Schützen envolveu também

várias gerações

., er DI 5
Blumenau • SaL Camboriú • Jafagu� do Sul

Joinville • Florianópolis· São José

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da

j.D.Power.O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de prooríetéros que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções

de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o sitewww.jdPOWerdobrasil.com.Fonte:).D.PowerandAssociates.MaiSAItaSatisfaçãoR·tl.·t d
" d

.

Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012. espe I .e os Im!.es e ve 10CI aae .
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TJ vai analisar
600 processos
P SÃ"" Mutirão

Carcerário vai

revisar todosos -

casos da execução
penal de Jaraguá

Débora Remor

A pesar da superlotação
1"\em praticamente todas
as unidades prisionais cata

rinenses, o mutirão carcerá

rio tem ajudado a solucionar
os problemas encontrados.

Esta é a análise que a coor

denadora de Execução Pe

nal e Violência Doméstica

(Cepevid), desembargadora
Salete Silva Sommariva, fez
durante a abertura do muti
rão carcerário, realizado na

tarde de ontem, no Fórum

de Jaraguá do Sul.
A equipe de quinze servi

dores do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina chegou
ontem e permanece até sex

ta-feira, dia 18, em Jaraguá
do Sul para analisar todos os
600 processos de execução
penal' da Comarca. Atual

mente, cerca de 380 pessoas
estão no Presídio Regional,
entre condenados e presos

provisórios, que aguardam
julgamento.

Na cerimônia de aber
tura foi prestigiada por
membros do poder judiciá
rio (TJ), Ministério Público

(MP), Ordem dos Advoga-

LUCIOSASSI

JUSTiÇA Juíza da Vara Criminal, Anna Suszek (O)
recepciona a desembargadora Salete Silva Sommariva

dos do Brasil (OAB), polícias
Civil e Militar, Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Presídio Re

gional e Conselho Peniten

ciário. "Estamos aqui para
contribuir. Com a união de

esforços teremos avanços
no objetivo, a ressocialização
dos detentos. Nos últimos
anos percebemos uma mu

dança de consciência, de que
para proteger a sociedade
devemos dar dignidade aos

detentos", disse Sommariva.
, Para o diretor do Pre

sídio, Cleverson Dreschler,
o mutirão ajuda na autoes

tima dos apenados, que se

sentem ouvidos. "Entretan

to, há pouca perspectiva de

liberar detentos, pois não

EDUARDO MONTECINO

temos processos atrasados.

Quando alguém tem direito
a saída temporária, liberda
de provisória ou progressão
de regime, o setor de exe

cuções do Presídio e do MP

analisa e, 15 dias antes, já es
tamos com os papéis pron
tos", garantiu.

A realização do mutirão

carcerário foi determinada

pelo Conselho Nacional de.
Justiça em 2008 e é realiza

do em Santa Catarina desde
2010. Segundo o TJ, 5.676
detentos foram ouvidos nes
tes três anos de mutirão. Só
este ano, já foram concedi
dos 600 beneficios e 196 li
berações, entre saída tempo
rária e progressão de regime.

BALANÇO DO
TEM'PORAl
O forte temporal
que caiu na noite de

domingo na localidade
de Ribeirão da Lagoa,
em Massaranduba,
causou o destelhamento

de parte do salão

paroquial daquela
comunidade (foto),
além de atingir também
a sede da Associação
dos Bananicultores,
que sofreu danos
na estrutura. Não
houve feridos e nem

desabrigados.

Massaranduba

Vigia de baile
se recupera

Permanece internado
no Hospital São José, em
Jaraguá do Sul, o segu

rança de um baile que foi
baleado na madrugada de

domingo, em Massaran

duba. O homem, de 44

anos, foi atingido no pole
gar esquerdo por um dos

disparos efetuado por três
homens, conforme relatou
a Polícia Militar. Segun
do a vítima, os suspeitos
teriam sido expulsos do
salão de uma igreja, na

localidade de Alto Guara

ni-mirim, por mau com

portamento e voltaram ao

local armados. O respon
sável pelos disparos já foi

identificado, mas ainda
não foi detido. A vítima foi
socorrida e se recupera no

hospital.

Guaramirim

Queda causa
umamorte

Vítima de uma queda
de altura em Guarami

rim, Márcio de Farias, de
38 anos, foi sepultado no

município de União da Vi
tória no Paraná. Ele e um

colega, de 29 anos, traba
lhavam no telhado de uma

igreja, no Bairro Avaí, na
manhã de domingo, quan
do o andaime teria se sol
tado. Os dois não usavam

equipamentos de seguran

ça e caíram de uma altura
de seis metros. Farias foi
socorrido pelos Bombeiros
Voluntários, mas morreu

ao dar entrada no hospital.
O outro trabalhador sofreu
ferimentos leves.

se-I08

Vítima permanece na UTI
Ainda está na UTI a jo

vem de 15 anos, passageirade
uma motocicleta que colidiu
contra um carro na SC-108,
na Vila Freitas, em Guara

mirim, na noite de sábado. O
acidente provocou ferimen-

tos graves na adolescente,
que foi socorrida inconscien

te, com suspeita de hemorra
gia interna e fraturas genera
lizadas. O condutor da moto,
de 18 anos, também se feriu,
mas sem gravidade.

EDUARDO MONTECINO

CAPOTAMENTO E SUSTO
Um Clio capotou depois que o motorista perdeu

. o controle do veículo na SC-108, em Guaramirim,
na tarde de ontem. Depois da curva próxima a-Vila

Freitas, o carro saiu da pista, bateu contra o barranco

e parou com as rodas para cima. O condutor não se

feriu, mas ficou em estado de choque.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFiCIO DE REGISTRO DE IMÓVBS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Município.s que compõem a comarca: Jaraguá do. Sul e coru

pá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro. de Imóveis da comarca de Jaraguá do. sunsc

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo
presente edital, que JEUNETE MARIA LESKOWICZ REISER, CI

n015/R-2.988.760-SESP/SC, CPF n° 636.411.789-91, do lar e seu

marido MARCOS REISER, CI n° 19/R-2.988.572-SSP/SC, CPF

n0891.923.039-00, pedreiro, brasileiros, casados pelo regime da Co

munhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e

domiciliados na Rua 502-Bertha Weege n° 3.805, bairro Jaraguá 84,
nesta cidade; requereram com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o
REGISTRO DE DESry1EMBRAMENTO, situado na Rua 502-Bertha

Weege, bairro Jaraguá 84, perimetro urbano de Jaraguá do Sul/Se,
abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sul/

SC, conforme Certidão n° 511/2009 e revalidada em 17/06/2013,
Proc. n° 16513/2013, assinando como responsável técnico, o en

genheiro civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART
n° 3604942-7. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 26.797,55m2, sendo constituído

de 6 (seis) parcelas e remanescente. iSl("<>t�"" �""l
O prazo de impugnação por tercei- v/1"1

ros é de 15 (quinze) dias, contados da data da

.�.�
-' •.

última publicação do presente edital, e deverá ·,.',·.�·:·::'\�
...•".�,;o.,ser 'apresentada por escrito perante a Oficiala
1'.

�'"

que subscreve este, no endereço da Serventia:
k ' ......i.:

Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, centro," 'f:-:
Jaraguá do Sul/SC. \�, _"

JARAGUÁ DO SUL, 11 de Outubro de 20;13.

A OFICIALA
lIlI'l11túJ·,�l\�

.

�
ANGaONI
www.:a/lgtloHi:éom.br

Somos uma empresa que acredita e valoriza a contribuição
única de cada profissional. Venha fazer parte da nossa equipe!
Angeloni seleciona para trabalhar em suas unidades de Jaraguá do Sul:

i
VAGA PARA LIDERANÇA NO VAREJO (Perecível e Não Perecível)

Requisitos:
- Ensino Superior Completo Será um Diferencial;

- Experiência em coordenação de equipes;
- Habilidade com gestão de processos

- Disponibilidade de horário e trabalho

aos finais de semana,

Oferecemos:
- Possibilidade de crescimento profissional;

- Seguro de vida;
- Refeição no local;

- Vale Transporte;
- Prêmio Assiduidade;
- Assistência Médica;

-Assistência Odontológica.

Envie seu curriculo para o e-mail isolete.ponticelli@angeloni.com.br
com pretensão salarial até dia 22/10/2013. Telefone para contato 47 3274-3700

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juventus apresenta elenco
para a Copa Santa Catarina

______ Agência Avante! Esportes. redacao@avanteesportes.com

VAI COMEÇAR Com grupo de 32 atletas, Moleque Travesso te.m sua estreia ne�ta quinta-feira, fora de casa

ter Emerson Gonçalves,
a coletiva teve primeira
mente o anúncio dGS 32

jogadores que disputarão
a Capinha com a camisa

tricolor.-sendo 15 atletas

da base e 17 contratados,
e posteriormente, dos três
responsáveis pela. comis
são técnico da equipe.

Apesar do curto pe
ríodo de treinos (dois
meses) e a falta de entro
samento por ter jogado
res que recém chegaram
ao clube, o grupo está
confiante em um bom

desempenho da equipe

na competição. "Eu vim

para o Juventus por essa

mudança, acredito que
houve uma reformula

ção da diretoria. Já estou
treinando há um mês e o

grupo é qualificado. Ago
ra é trabalhar, porque
minha expectativa émui
to grande e acredito que

possamos fazer um gran
de campeonato", disse o

volante Anderson Pedra,
que disputou o Campe
onato Catarinense pelo
clube no início do ano.

"A expectativa é amelhor

possível, isso porque nós

Lucas Pavin

Faltando apenas dois
dias para a estreia na

Copa Santa Catarina, o

Grêmio Esportivo Juven-
. tus apresentou oficial
mente o seu elenco na

noite desta segunda-feira.
Conduzida pelo repór-

') 'Ml ,
,r.'!.� ��mUi\.

fizemos amistosos onde
o time criou uma cara' e

com jogadores que vie
ram para ajudar. Tenho
certeza que faremos uma
grande Copa Santa Cata

rina", ressaltou o técnico

Marcia Ventura.
Vale lembrar que a es

treia do Moleque Traves

so na Copa Santa Catari

na será nesta quinta-feira
(17), às 2oh30, contra o

Brusque, no Estádio Au

gusto Bauer. O reencon

tro com o torcedor acon
tece no domingo, contra o

Metropolitano.
LUCAS PAVIN

APOSTA Mesclando caras conhecidas com amadores, juniores e promessas, Moleque, espera surpreender

ARTEFATOS. DE' CIMENTO FJ
.

--'.- . ento 'produzidos
Artefatos d� 7''de alta qualidade

materiais.
(47) 117.=I'7Q
RYâ lOf!i@ �f"i@Ni{;l� �tJ7 = Cif!ffliêWi@ I Jjfâ�Yª do S'ul � $C

FICHA TÉCNICA
• Goleiros: Maurício, Andrezão e Andre

• Laterais: Dudu, João Rodrigo, Rodrigo Crasso e Caique
• Zagueiros: Acassio, Ferreira, Jacenir, Sueliton, Zapella e Matheus

• Volantes: Anderson Pedra, Jair, Joe, Cícero, Meias, Alisson, Lima,
Robson, Thiago Amaral, Willian e Andrei

• Atacantes: Dias, Edipo, Léo, Thiago Constância, Mineiro, Eder
Salles e Cadu

• Comissão técnica: Mareio Luis Ventura - Treinador, Marcão

Preparador de goleiro e Rafael - Preparador físico

TABELA - COPA SC
:1:' RODADA - TURNO

m+.�ffl":tfflffii. Mi®lM ';;JíMi$$ !II
A 17/1O-QUI 20h30 CACADOR X CANOINHAS

B 17/10·QUI 201i30 BRUSQUE X JUVENTUS

C 16/10-QUA 20h30 TUBARÃO X IMBITUBA

L,·tt"'ftií 't?ii8WM
16h PORTO

B 16h JUV�NTUS X METROPOLITANO

C 19/10-SÁB 17h GUARANI X TUBARÃO

3"RODADA-TURNO

B 23/10·QUA 20h30 METROPOLITANO X BRUSQUE

C 23jl0-QUA 20h30 GUARANI X IMBITUBA

27/10-DOM

C 27/10· DOM
16h JUVENTUS X BRUSQUE

16h IMBITUBA X GUARANI

B 30/10-QUA
C 30/10·QUA

20h30 METROPOLITANO X JUVENTUS

20h3Q TUBARÃO X GUARANI

B

C 3/11· DOM
16h

16h IMBITUBA

X METROPOLITANO

X TUBARÃO

ttU) II'I.SIH. , (4JX IJ1't?MI8
IW@ �êftt\(� w§��� l�Q '"�fªIYª)� I J.@fª�Uá' §@ $\11 � se
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I ; Jaraguá, do atacante Eric, lutou até o fim, mas não conseguiu o g01

se Jaraguá
sofre derrota

pesada em casa
COMPLICOU Com revés, Leão do Vale vê concorrentes se
distanciarem e as chances de subir diminuirem no Estadual

Lucas Pavin

Precisando da vitória

para encaminhar a

classificação para a final
do returno do Campeona
to Catarinense da Divisão
de Acesso, o Sport Club
Jaraguá entrou em cam

po pressionado no últi
mo domingo (13) e não

conseguiu repetir as boas
atuações apresentadas
durante o campeonato.
Resultado: derrota por 1

a o para o Internacional
-de Lages, no Estádio João
Marcatto, e chances pe

quenas de conseguir uma
vaga na decisão e o aces

so. O único gol da partida
foi marcado pelo zagueiro
Brenno.

Com o revés, o time co
mandado pelo técnico Mo-

1·
i

zart estacionou na quinta
posição da tabela de classi
ficação com quatro pontos.
O líder é o Pinheiros com

10, mesma pontuação do

Oeste que é o vice. Na ter
ceira colocação vem o In

ter com sete, seguido pelo
BEC que tem cinco.

"Foi um resultado

inesperado para .nós,
onde tínhamos que ga
nhar e acabamos per
dendo. A realidade é que

agora dificilmente vamos

chegar a final do returno ..
O que temos que fazer é
terminar a competição
demaneira honrosa, pois
ainda faltam cinco jogos",

, disse Mozart.
"SÓ faltou o gol, tive

mos muitas oportunida
des e acabamos perdendo,
mas faz parte. Agora ficou

.

complicado a classifica-

ção, mas não vamos de
sistir e continuar com a

cabeça erguida para ver

o que vai acontecer daqui
pra frente", afirmou o vo

lante Rafa, se referindo
as inúmeras chances de

gol que a equipe teve no

segundo tempo e não con

seguiu aproveitar, depois.
da expulsão do atacante

Brasão, do Inter, ainda na

primeira etapa.
Na próxima rodada, o

Leão do Vale encara o até

então líder da competição
Pinheiros. O confron
to acontece amanhã, às

2oh30, no Estádio Cam

pinense, em Garopaba.
Já o Colorado Serrano

enfrenta o Navegantes,
também fora de casa, no

mesmo dia e horário.

.l\.OJ

1reino
Visando a final da pri

meira fase do Campeonato
Catarinense da Divisão Es

pecial contra o rival Joinvil

le, o elenco da AD Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMan
nesjFME) voltou aos treina
mentos namanhã de ontem.
O primeirojogo ocorre nesta

.

quinta-feira, às 20h15, no

Ginásio Centreventos Cau

Hansen, em Joinville.Apar
tida de volta será no sábado,
às 20h, naArena Jaraguá.

Bicicross

Estadual
O Parque Malwee rece

beu neste fim de semana,

a 5a Etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross,
que reuniu 150 pilotos de

. todo Estado. A equipe Jara
guaense de BicicrossjFME
conquistou 15 títulos de

campeão, sete de vice e seis

30 colocados: Destaque para
Felipe Gonçalves que ficou
em primeiro na Categoria
Elite e Leonardo Spreddman
naJuniormen.

I(aratê
Medalhas-
A aluna da escolinha de

.

karatê de Guaramirim, Ni
cole Andressa Otaviano, de
apenas 14 anos, conquistou
duas medalhas no Campe
onato Mundial da modali

dade, disputado na Itália. O

ouro 'veio na categoria ku
mite equipe e o bronze no

kumite individual acima de

55kg. Além disto, a jovem
terminou em sexto' lugar no
kata individual.

Schroeder

Futebol Suíço
Teve início neste domin

go (13), o 10 Campeonato
Municipal de Futebol Suíço
de Schroeder, com nove jo
gos. Confira os resultados:
Schmidt

.

3 x 2 Itoupava,
HD Construt 3 x o Mitsu

tec, Juventus 1 x 2 Néki, De
Menor 2 x 4Anapoli,Meta
lúrgica Dalleri 1 x 6 Amigos
daVila, Independente o x 2
Banana Brasil, Tupy o x 4
Mercado Kadú, Empreiteira'
Dom o x 5 Pessate e Juven
tude i x 2 Rio Hem.

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul - AEA

JS iniciará dia 21/10 o Curso de Educação Continuada - PEC 2013
"

Incbrporação de Edifícios ( NBR 12.721)" dirigido a Engenheiros
Civis, Técnicos em Edificações, Arquitetos, Empresários e Profissio

nais que atuam na Execução e Gestão de Obras e Incorporações de
Edifícios.

O curso acontece no áuditório do CPL e tem como objetivo apresentar
todo processo que compõe lima incorporação imobiliária, detalhando
cada uma de suas etapas e mostrando a visão do empreendedor,

alé� da legislação e documentação pertinente, visando orientar tanto

aqueles que pretendem iniciar um empreendimento quanto aos que
buscam unia atualização de todo processo. Também serão apresen

tados conceitos de viabilidade econômica e financeira de empreendi
mentos. Mais informações no telefone 3371-0863

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES
MUNICIPAISJARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL N" 13/2013

ALIENAÇÃO - REGIME DE VENDA PARTICULAR .:

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICI
PAIS
O ISSEM de Jaraguá do Sul -a SC comunica que está realizando a aliena

ção pelo regime de venda particular, para a venda de 01 veículo, em con

formidade com a Lei n" 8.666/1993, com a Lei Municipal n" 3.879/2005,
dispondo neste Edital as condições de sua realização.
- Objeto: VEíCULO CLlO SEDAN AUT 1.6, 5 PORTAS, ANO MODELO

2008.
.

- Data de Entrega das Propostas: 31/10/2013
- Data da Abertura: 01/11/2013
- Horário da Abertura: ·09 horas
O Edital e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.is

sern.corn.br, ou através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de Licitações
ou e-mail compras@issem.com.br.

Justino Pereira da Luz - Diretor Presidente

.� ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNiCíPIO DE JAR.\GUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 10312013. SECRETARIA DE EDUCA

çÃO. TIPO: menor preço por Item. OBJETO: O presente edital consiste na

aquisição de PARQUES INFANTIS, destinados para a EMEF Henrique Heise

e para os CMEI's: Guilherme Tribess, Estrada Nova, Cecília S. Karsten, Tulipa
e Azaléia, em conformidade com as especificações e quantidades descritas no

Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho
de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia

29 de outubro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jara

guá 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
14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações. e
Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 49.864,00 (quarenta e nove

mil oitocentos e sessenta e quatro reais). INFORMAÇÕES: A integra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereçoWww.jaragua
dosul.sc.qov.br Jaraguá do Sul (SC), 30 de setembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
CONCORRÊNCIA N. 02/2013 - PMS

PROCESSO-LlCITATÓRIO N. 41/2013 - PMS
OBJETO: outorga de'permissão de serviços de remoção por guincho,
guarda e depósito de veículos removidos, apreendidos e retirados de cir

culação pela Polícia Militar e Civil no Município de Schroeder, nos termos
'da lei municipal nos termos da Lei Municipal n.O 1.681/2008, de 16 de
setembro de 2008 e Lei Federal n.? 8.987, de 13/02/1.995 e Convênio n.?

15.743/2007-0.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 14 de novembro de

2013 às 08h45min.
Abertura do Processo: 14 de novembro de 2013 às 09h.
tocai: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao se

tor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das

13h3Ómim ás 17h. Fone/fax (Oxx.47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitilcao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 15 de outubro de 2013.

Osvaldo Jurck -Prefeito Municipal
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Campeonato Brasileiro

Brigas de torcidas podemprejudicar clubes
o procurador-geral do

Superior Tribunal de Justi
ça Desportiva (STJD), Pau
loSchmitt, deverá apresen
tar denúncias lIO decorrer
desta semana contra São
Paulo e .Cruzeiro por con

ta de brigas de torcidas
nos jogos da 2Sa rodada
do Brasileirão. O domingo
de clássicos estaduais teve

várias cenas de violência.
No Morumbi, torcedores
do São Paulo entraram em

confronto com a PM no in
tervalo do jogo contra o Co

rinthians, que terminou em

o a o. Duas bombas explo
diram entre os tricolores.

No Independência, antes

de Atlético-MG 1 x o Cru

zeiro, torcedores do time

azul brigaram entre si e

foram detidos por policiais
militares.

De acordo com o pro

curador, Tricolor e Raposa
devem responder com base

.

no artigo 213 do Código
Brasileiro de Justiça Des

portiva (CBJD): deixar de
tomar providências capa
zes de prevenir e reprimir
desordens em sua praça de

desporto. A pena é de mul

ta de R$ 100 a R$ 100 mil.
De acordo com o parágrafo
lOdo artigo, se a desordem

atrapalhar o andamento da
partida, o clube da torcida

que se envolveu em confu
são' pode perder mandos

de campo.·. "Tomaremos

providências não só com

relação ao jogo do São Pau

lo, mas também com o jogo
entre Atlético e Cruzeiro.
Além das imagens, aguar
damos os relatórios do árbi
tro", disse. Os clubes podem
responder pelos atos.

\ '
,
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EDITALDE INI1MAÇÃODE PRarFSTO
Nos termos do artigo IS da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGlISC, 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 ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do

prazo legal FICAM INTIMADOS DOPROTESTO:

Apontamento: 262075/2013 Sacado:ADAOMASSANElRO Endereço:RUAAI.
FREDO MAX FUNKE 35 - Jaraguá do SUl-se - CEP: 89251-120 Cedente: BAN
CO B!WlESCO FINANCIAMENIOS SA Sacador. - Espécie: NP - N' TItulo:

42.7.808.542-0 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 46.492,75 - Data para
pagamento: 18/10/2013-Valor total apagarR$60.449,22Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 46.492,75 - Juros: R$ 13.885.83 Emolumentos R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígência R$1O,79

Apontamento: 262090/2013 Sacado: ANTONIO KLEIN Endereço: JOAO PlA

N1NCHECK, 462 - JARAGUA DO SUL-SC - CBP 89252-220 Cedente: FINO
PISO COMEROO DE PISOS LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:

511 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.220,00 - Data para pagamento:
18/10/2013-Valor total a pagar R$2.302,45 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo:R$2.220,00 - Juros:R$6,66Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262203/2013 Sacado: COM VARE)ISIA COSM FACE CORPO
liDA Endereço: R REINOlDO RAU 165 SL 5 - JARAGUA DO SUL - CBP: Ce
dente: MR EMBAlAGENS LIDA - EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo:

701251101-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 153,05 - Data parapagamen
to: 18/10/2013- Valor total a pagar R$224,09 Descrição dos valores: Valor do
título: R$153,05 - Juros: R$0,40 Eniolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 262198/2013 Sacado: COM.VAR.DE eOSM.FACE E CORPO

Endereço: RUA REINOlDO RAU - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-600Cedente: MR EMBAlAGENSLIDA - EPP Sacador;- Espécie:DMI
- N'Titulo: 788451/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 43,40 - Data para
pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$114,14 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 43,40 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23, I O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 261944/2013 Sacado: nons ACESSORIOS DE INFORMAT

Endereço: RUA ERWINO MENEGOTIl 869 - CIflCO DE PAU' JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: 4LINUXSOFrECOM.DEPROG.LIDA Sa

cador. - Espécie: DMI - N' TIll�O: 255465 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 108,35 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$I86,08
Descrição dos valores: Valordo titulo: R$108,35 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos:
R$12,25 - Publicaçãoedital: R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 261945/2013 Sacado: nons ACESSORIOS DE INFORMAT

Endereço: RUA ERWINO MENEGOTI1 869 - CHICO DE PAU - JARAGUA DO .

SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: 4LINUXSOFrE COM.DEPROG.JTI)A Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 255466 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 108,35 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$186,08
Descrição dos valores: Valordo titulo:R$ 108,35 - Juros:R$ 0,25Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 262336/2013 Sacado: ELEN ANDREZA DOS SANTOS SILVA

Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK,293 - NOVA BRASIUA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: ABF - AUTO MECANlCA JTI)AME Saca
dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9516/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
209,83 - Data para pagamento: 18/10/2013-Valor total a pagar R$286,38 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 209,83 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261915/2013 Sacado: EÍlANE BEBER EVANGEUSTA ME En

dereço: RUA JORGE CZERNIEVICZ 99 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-072

NEGAT1IIO
Torcedores do

São Paulo (E) e do
Cruzeiro brigaram
antes dos clássicos
contra o Corinthians
e Atlético Mineiro

Tabelionato Griesbach .

Notas e Protesto

Cedente: MAJOKA UNIFORMES IND COM LIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N' TItulo: 1343/02 - Motivo: falta de pagamento:Valor. R$ 375,20 - Data para
pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$452,36 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 375,20 - Juros: R$ 1,37 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261801/2013 Sacado: ELINlDN )UNGES GOMES Endereço:
RUAMANDEI. FRANCISCODACOSTh, 4220, JOA - O PESSOA - JARAGUADO

.

SUL-SC - CEP: 89257-407 Cedente: HYGIE SYSIEMSCOML EDISf JTI)A Sa
cador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 15962/ - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 152,00 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$238,65
Descrição dos valores: Valor do título: R$152,00 - Juros: R$ 0,76Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 261994/2013 Sacado: EIZA DE OllVElRA 10NN Endereço:
RUA DANIELRUPEI.323 - BAEPENDI - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-
700 Cedente: D J D lMOVEIS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 207/
RENl124 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 740,00 - Data para pagamen
to: 18/10/2013- Valor total a pagar R$818,75 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 740,00 - Juros: R$ 2,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94 •

Apontamento:-262047/2013 Sacado: GENY SCHRAMM Endereço: PROFES
SOR IRMAO GERAlDINO 241 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-310 Ce

dente: BANCO BRADESCO FINANCIAMEN10S S/A Sacador: - Espécie: NP
- N'Titulo: 4300035599 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ SO,361,45 - Data

para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$98.600,61 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 80,361,45 - Juros: R$ 18.161,68 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 262113/2013 Sacado: HOBBY BUSTER MODEllSMO LIDA ME

Endereço: R CORONEL PROCOPIO GOMES - CENlRO - JARAGUADO SUL-SC
- CEP 89251-201 Cedente: SISI'EMAUM COMERQO DE MODEllSMO EX!' E

I Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: s000000073 - Motivo: falta de pagamento
Valor.R$ 857,43 - Dataparapagamento: 18/10/2013-ValortotaI apagarR$930,35
Descrição dos valores: Valordo título: R$857,43 - Juros: R$2,26Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 261912/2013 Sacado: INOVATI TECNOLOGIA LIDA ME En

dereço: RUAARNO HENSCHEL, 83 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP 89266-403
Cedente:SCACOS INDUS1RlAECOMDEACOLIDA Sacador: - Espécie:DMI
- N'TItulo: 33860/1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 304,50 - Data para
pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$376,05 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 304,50 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 261492/2013 Sacado: JOAO ANTONIO DE MORAES GIRARDI

Endereço: RUA EXP. FIDEllS STINGHEN 750 - CENTRO - Jaraguá do SUl-se
- CEP: 89256-740 Cedente: SANTANDER LEAS]jIIG S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL Sacador. - Espécie:Cl' - N'TItulo: 70007964712 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.539,48 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total
a pagar R$6.149,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.539,48 - Juros:
R$ 539,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$
24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 261674/2013 Sacado: WAYETE DECORACOES LIDA ME

Endereço: RUA MAXWILHELM 714 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 8!J256-000
Cedente: CiTIHERIN MAISON LIDAME Sacador. - Espécie-DMI - N'Titulo:
0000000675A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 879,16 - Data para paga
mento: 18/10/2013-Valor total a pagarR$958,75 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 879,16 - Juros: R$ 3,80 Emolumentos:R$12,25' Publicação edital:
R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

.

Apontamento: 261943/2013 Sacado: LCK EQUIPAMENTOS INDUSTRWS
LIDAME. Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH, 611- BAEPENDI- JA
RAGUA DO SUL-se - CEP 89256-100 Cedente: H SOlDAS E EQUlPAMEN-

, j j I � I f ••••• � . -J ,
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CAMPEONATO BRASILEIRO· SÉRiE AVasco

Suspensão
Além das dificuldades

dentro de campo, o Vasco

tem um novo problema. O
atacanteWillie será denun
ciado no Superior Tribu
nal de Justiça Desportiva
pela expulsão na partida
contra o Criciúma, no úl
timo domingo, e pode ser

suspenso de quatro a 12

partidas, caso seja denun
ciado por agressão física.

3° Grêmio 49 28 14 7 7 24 10 58

4° Atlético-PR 48 28 13 9 6 46 35 11 57

5° Atlético-MG 42 28 11 9 8 33 28 5 50

6° Vitória 40 28 11 7 10 40 41 -1 47

7" Internacional 40 28 10 10 8 43 40 3 47

8° Goiás 40 28 10 10 8 33 34 -1 47

9° Santos 39 28 10 9 9 34 30- 4 46

10° Flamengo 37 28 9 10 9 34 34 O 44

11° Corinthians 37 28 8 13 7 22 17 5 44

12° Bahia 36 28 9 9 10 30 35 -5 42

13° Fluminense 35 28 9 8 11 32 35 -3 41

14° Portuguesa 34 28 9 7 12 41 41 O 40

15° São Paulo 34 28 9 7 12 26 29 -3 40

16° Contíba 34 28 8 1010 31 37 -6 40

-""'Ji7,,�' CricrlÍ1ij�7"" �2 2S"''''g' 5 14-�t.. '1I1' -10.
18· Vasco 32 28 8 8 12 38- 45 -7 38

19° Ponte Preta 26 28 -, 5 16 29 42 -13 30-

São Paulo

Lesionado

20° Náutico 17 28 4 5 19 19 52 -33 20

? ·J->oI'\t(1'.:: j l;!ge�: v' Vi'.�';'jc'", t. &_�\�'?i(iS; o -Ul'lfH'lI<l'S::Ofo ··Gal{jlr;f\i; .
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O . atacante Luis Fa

biano era esperado. pela
torcida do São Paulo no

clássico deste domingo
contra o Corinthians que
terminou empatado em o

a o, mas, mais uma vez, o

jogador ficou fora de uma

partida decisiva do clube.
Em função de um pro
blema na coxa esquerda,
o camisa 9 também tem

pouca chance de enfren
tar o Náutico, amanhã.

28'RODADA São Paulo OxO Corinthians

Internacional 4xl Náutico

Criciúma 3x2 Vasco

Atlético-MG 1xO Cruzeiro

Botafogo 2xl Flamengo
Goiás 3xl Bahia

. Atlático-PR lxO Portuguesa

Sábado12/lO
Fluminense 1xl Grêmio

Vitória 2xl Coritiba
..

Lanterna do campeonato
Santos 2xl Ponte Preta

Domlngo6/lO .. sr

Palmeiras

Desfalque
Após sair machucado

durante a vitória sobre o

Guaratinguetá por 1 a o,
o meia palmeirense Men

dieta passou por exàmes e

ficou constatada a lesão no

menisco lateral· do joelho,
que precisará ser corrigida
com tratamento cirúrgico.
Com o problema, o jogador
corre o risco de perder o
restante da temporada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACArARlNA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL- SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

TOS LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'TItulo: 00053983/A - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$ 454,87 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total
a pagarR$S32,17Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 454,87 - Juros: R$
1,51 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262322/2ÓI3 Sacado: LEONARDO CAIO FlAMONONI En

dereço: RUAMARINAFRUIUOSO ISO - CENlRO - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89251-500 Cedente: PROCAD SOFIWARES LIDA Sacador. - Espécie: DMI
N'Titulo: 298669/B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 137,29 - Data para
pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$208,43 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 137,29 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 262226/2013 Sacado: MARCEW CORREA Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO, 1747 - JARAGUA ESQU - JARAGUA DO SUL-se
- CEP: 89253-295 Cedente: ACAO EDUCAOONAI. CLAREI1ANA Sacador.
- Espécie: DMI - N' 1itulo: NEGA763RUC - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 474,00 - Data para pagamento: 18/1012013- Valor total a pagar R$550,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$474,00 - Juros: R$0,94Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262081/2013 Sacado: MARIA LUCIA DOS SANTOS COZINHA
IND. M Endereço: RUAJOAO PLANINCHEK205 SL 18 - JARAGUÁDO SUL-se
- CEP: 89252-220 Cedente: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: ROOO225X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
306,58 - Data para pagamento: !8/1O/2013-Valor total a pagar R$384,20 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 306,58 - Juros: R$ 1,83 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261989/2013 Sacado: PANiF E CONF BOM GOSlD JTI)A En

dereço: RUA JOAO lDZINI,1359 - CENTRO - CORUPA-Se - CEP: 89278-000
Cêdente: INSlITUTODEMETROWGIADESANTACAThRINA Sacador. - Es

pécie: CDA - N' TItulo: 6823268 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 263,87
- Data parapagamento: 18/10/2013-Valor totalapagarR$392,60Descriçãodos
valores: Valordo título: R$ 263,87 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 261990/2013 Sacado: PANIF E CONF BOM GOSTO LIDA En

dereço: RUA JOAO TOZINI,1359 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP:,89278-000
Cedente: INSlITUTODEMETROWGIADESANTACAL\RINA Sacador. - Es

pécie: CDA - N' TItulo: 6923269 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,35
- Data parapagamento: 18/10/2013-Valor total a pagarR$461,08Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 332,35 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 262270/2013 Sacado: PP PIASf INDUSTRIALLIDA Endereço:
RUA ERWINO MENEGORrn - JARAGUADO SUL-se - CEP 89254-000 Ce
dente: TRITEC INDUSTRIALDE PLASTICOSLIDA Sacador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 7530/09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$12.940,00 - Data para
pagamento: 18/10/2013-Valor total a pagarR$13.053,68Descrição dos valores:
Valor do título: R$12.940,1Xr- Juros: R$ 34,50Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 19,33

Apontamento: 261993/2013Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Endereço:
AV PREFEITOWAlDEMAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-
500 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LIDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 0006620002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
217,16 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$293,81 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 217,16 - Juros:R$ 0,86Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262309/2013 Sacado: RODRIGO DOS SANTOS Endereço:
RUA IRMAO LEANDRO 2100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-395 Cedente:
GRATIDFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL LIDA Sacador. MAlK
LUIZ RIBEIROME Espécie: DMI - N'Tltulo: 111-B - Motivo: falta de pagamen-

toValor: R$ 1.350,00 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar
R$1.433,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.350,00 - Juros: R$ 3,15
Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Di

ligênc� R$ 20,21

Apontamento: 261895/2013 Sacado: ROMEUAAl.VESRODRIGUES FERNAN
DES Endereço: AVPREFEfIDWAlDEMAR GRUBBA 5249 SL 25 - Jaraguá do
Sul-se - CEP 89256-502 Cedente: AS.Y. CONFECCOES LIDA ME Sacador;

Espécie:DMI - N'TItulo: 1766/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 605,35
- Dataparapagamento: 18/10/2013-Valor total a pagarR$684,24Descriçãodos
valores: Valor do título: R$ 605,35 - Juros: R$1,41 Emolwnentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 262305/2013 Sacado: SACRIS TEXTlL LIDA Endereço: RUA
GUII1lERMEWEEGE 240 - STILUS - Jaraguá do Sul-se - CEP 89251-610 Ce
dente: AJUAI. CARGAS TRANSPORTES LIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 0002076934 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 82,23 - Data para
pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$153,06 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 82,23 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$1O(79

Apontamento: 261643/2013Sacado:VAlDillTOMIO Endereço: RUATEODO
ROAClPIOFAGUNDES97-AGUAVERDE-JaraguádoSuI-se-CEP:89254-4SO
Cedente: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO liDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: C270559496/6 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 137,94 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$217,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$137,94 - Juros: R$ 0,78 Emolwnentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 261644/2013 Sacado: VAlDill lDMIO Endereço: RUA TE
ODORO AClPIO FAGUNDES 97 - AGUA VERDE - laraguá do SuI-SC - CEP:
89254-480 Cedente: CASASDAAGUAMATERIAISPARACONSTRUCAO LIDA
Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: C27059460/6 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$17,45 - Data parapagamento: 18/10/2013-Valor total a pagarR$96,74
Descrição dos valores: Valordo título:R$17,45 - Juros: R$ 0,11 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 261645/2013 Sacado:VAlDill1OMIO Endereço: RUATEODO
ROAClPIOFAGUNDES 97 - AGUAVERDE - Jaraguá doSuI-se - CEP: 89254-4SO
Cedente: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO JTI)A Sacador.
- Espécie:DMI - N' TItulo: C270559456/6 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 113,33 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagar R$I93,26
Descrição dos valores: Valordo título: R$113,33 - Juros: R$ 0,75Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 261646/2013 Sacado:VAlDillTOMIO Endereço: RUATEODO
RO AClPIO FAGUNDES 97 - AGUAVERDE - Jaraguá do SuI-� - CEP 89254-

4SOCedente: CASASDAAGUAMATERIAISPARACONSTRUCAO LIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N'TItulo: C270559452/6 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 7,58 - Data para pagamento: 18/10/2013- Valor total a pagarR$86,81
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7,58 - Juros: R$ 0,05 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 261647/2013Sacado:VAlDillTOMIO Endereço:RUATEODO
ROAClPIO FAGUNDES 97 - AGUAVERDE - JaraguádoSul-se - CBP: 89254-480
Cedente: CASAS DAAGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO liDA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: C270559448/6 - Motivo: falta de pagamentoValor:
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araguá A�to Elite
A escolho perfeito

W\..w.vw.com.br.Promoção valida até 15/1012013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Fax 1.04 Parlas Completo 2014. à vista a partir de RS 35.990.00. Entrada 50<!·(', saldo em 24x, juros

O�O%,Voyage Completo 2014 a vista a partir de RS 34.990, Entrada 50%. saldo em 24x. Juros 0.49%. Gol 1.04 Portas 2014, à vista a partir de RS 31.990,00, Entrada 50(1,0., saldo, em 24x, juros 0.99% SpaceFox

2013 completo à vista a partir de RS 44 990,00. Entrada 50%. saldo em 24)(, juros (_LO'%.Amarok Trenc CD AT á vista a perttr de RS 115.990,00 Entrada SOo/n, saldo em 24X, juros 0,0%. Saveiro Cabine Estendida à

vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada 50Q/o, saldo em 24x juros 0,49% CET máxrmo para esta operação: 15,05'% a a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro

eletrônico da operação oao inclusas no calculo da prestação e do CET Consulte outras condições de Financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para OS demais modelos e 'planos de

ftnanoamento. o CET será calculado e informado ao cliente previamente àcontrataçêc.Crédüo sujeito a aprovação Garantia de 3 anos para linha vofkswaqen 13;13 e 14/14 �em limite de quilometragem, para
defeitos de fabncaçâc e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km), É necessárro. para sua utihzação, o cumprimento do plano de manutenção.

Ouvioorte: 0800701 2834. SACo 080077011926. AcessC? às pessoas com deücréncra auditiva ou de fala: 0800 770 1935.
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