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QUE PERIGO!
Bombeiros de Massaranduba resgataram
ontem uma jararaca que estava na casa de

bonecas de uma adolescente. PÁGINA 20

Educação
paraevitar
acidentes

TRÂNSITO Diversas ações de consçientização ocorrem nas
. escolas de Jaraguá do Sul e direcionam uma atenção
especial ao assunto por meio de atividades lúdicas.

PÁGINAS 18 E 19

Rede estadual

Matrículas
vão até sexta
Ontem iniciou o período
de inscrições de alunos
novos no EnsinoMédio
da região. Senhas são
-distribuídas para os pais.
PÂGlNA7

J8 estamos
atendendoI

Dativa

Estado paga
advogados
o acordo firmado no
último fim de semana

prevê que governo repasse,
em dezembro, R$ 50
milhões para quitar
dívidas com a OAB.
PATRICIA MORAES.
PLENÁRIO, PÁGtNAS4ES
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Dida e Pato
Dida detesta entrevistas. Pato adora os holofotes.

Dida foi lenda no Milan. Pato saiu do Milan con

testado. No Milan, namorava a filha do dono do time,
o que lhe dava garantias. Dida, negro brasileiro (na Itá
lia), discreto e calado, sem badalação, encarou a reserva

de cabeça erguida, sem Jazer biquinho, sem pagar re

pórteres para a imprensa pressionar o técnico e, quando
notou que estava sem as devidas condições técnicas, se
aposentou sem festa, sem nenhum alarde, voltou 2 anos -

depois, também discreto.
Cada gol miserável que Pato faz contra os "criciú

mas e naviraienses" da vida são "feitos épicos", como
se um gênio ressurgisse. Dida nunca se excedeu; nem
em jogo, nem com badalação, mesmo tendo mais títulos
que qualquer Pato, Ganso ou outro "melhor jogador do
mundo da última semana". Dida acena aos torcedores,
discreto, "na dele". Pato faz máscara com a mão, segre
dinhos, pose e dancinha. Dida tem história de sucesso

na seleção brasileira. Pato tem um histórico de fiascos
com a amarelinha.

Dida classificou um time. Pato afundou um time.

Um, consagrado, em alto nível aos 40 anos. Outro, es
corraçado, vivendo o acaso aos 25. Eis a diferença entre
humildade e exibicionismo. Infelizmente, os Patos da
vida são semideuses. Os Didas, mesmo altamente efica
zes e éticos, serão esquecidos.

Ao perder aquele pênalti na noite de quarta, da for
ma como perdeu, no menosprezo à figura do mestre à
sua frente, Pato mostrou o quanto é desprezível como .

atleta e como pessoa. Dida apenas teve a grandeza de

proteger Pato, dizendo que não sentiu menosprezo no

chute do jovenzinho obtuso, eterna promessa, que ape
nas pegou uma bola. Ser simplesmente humano é para
poucos. Ser pato é ser Pato.

COMENTÁRIO

Casos de amor
Ela entrou e sentou-se no ban

co do corredor, eu estava no

banco ao lado, o corredor a nos

separar. Em minutos o barco se

guiria para um passeio pelo Rio
da Prata, Buenos Aires, foi agora,
por estes dias das minhas férias.

Lá pelas tantas, a moça "adi
vinhou" que eu era brasileiro, a
camisa pólo que eu usava, o logo
do SBT e a frase Santa Catarina
me identificavam de longe. Gen
tilmente, a "companheira" do
banco ao lado perguntou-me se

eu lhe podia tirar um foto com

a bela paisagem ao fundo. Claro

que sim. Daí em diante iniciou
se uma longa e interessante con

versa, acabou em almoço, almo
ço com outros brasileiros.

Nesse meio tempo, a tal moça,
30 anos, funcionária em Brasília,

lUIZ CARLOS PRATES
e mais não posso dizer, desnu
dou-se psicologicamente. Tive
mos uma conversa psicanalítica.
Ela contou-me de seus amores

fracassados e de seu desânimo
com os homens. O "penúltimo"
namorado, por exemplo, durou
o tempo do primeiro jantar. Saí
ram para jantar, troca de olhares,
a conversa mole de sempre e no

final das contas, a conta. Ele, sem
cerimônia, perguntou se ela ia pa
gar a parte dela com cartão ou di
nheiro ... Ela disse que com cartão
e ali aeabou o romance, a moça
não aceitou a falta de cavalhei-

• Canhão
Já estive várias vezes em Buenos Aires, sempre

vestindo "camisas" mas nunca como desta vez, Santo

Deus, que poder tem o canhão SCCjSBT-Santa Ca
tarina. Nas ruas, nos teatros, nos restaurantes, em
todos os lugares, um psiu, Prates! E lá vinham os de

talhes, sou de tal cidade, te vejo e te leio sempre etc

etc. Uma das minhas filhas, que estava comigo, só me
olhava, como que a dizer poxa ...

• Louco
Circulo e tiro fotos na Praça de Mayo, onde acam

pam as mães dos desaparecidos da ditadura argenti
na ... Pois não é que me aparece um brasileiro de Ma
naus que vive há 25 anos na Argentina, apresenta-se
a mim e lamenta pelo mau momento por que passa o
país. Diz que a solução seria um Lula ou um Chavez.

rismo do sujeito. Dei-lhe inteira

razão, esses tipos folgados têm

que sair para jantar é com a mãe

deles, folgados e pobretões.
Depois dessa experiência,

surgiu-o novo "amor" da moça,
o atual. E é esse o caso mais in
teressante. Ela me contou que
esse namorado é delicado, aten
cioso, um belo sujeito, ele é "ape
nas" namorador, vive a deixá-la

empenhada, some e depois volta
com conversa de tigre... Mas o

mais patético é que ela me disse

que "dos males o menor", que é
melhor assim, que ele não lhe es

conde muito do que faz ... Sacros

santo, depois elas se queixam das

traições no casamento, das sur

ras e dos tiros. Elas pedem. Nos
despedimos trocando cartões, o
meu com o endereço do blog ...

/

Saí correndo, devia ser um fugitivo de alguma colô
nia psiquiátrica. Um louco varrido ... .:

� Falta dizer
Já disse que estive várias vezes em Buenos Aires, falta

dizer que em todas vou ao show no Senhor Tango, uma
casa noturna ao melhor estilo da Bela Época européia.
E sempre que vou lá choro no final do espetáculo. Não
consigo agüentar duas cantoras gêmeas, loiras absoluta
mente iguais, cantando Não Chores porMim Argentina.
As bandeiras argentinas no final caindo do teto, os papéis
picados, a dramaticidade da canção e as imagens da Eva
Péron discursando, abraçando opovo e depois as imagens
do povo na rua chorando por ela. No começo, a reprodu
ção em áudio de um locutor da RádioNacional anuncian
do ao povo argentino que Evita Péron acabara de falecer.
Drama puro. A alma castelhana no palco, nas vozes, nos
cenários, no clima. Lágrimas.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para êredacao@ocorreiodopovo.com.br

Senac
Curso de Vendedor
abre inscrições

Estão abertas as vagas para o curso de
Vendedor pelo programa Senac de Gratuida
de: As aulas iniciam em 5 de novembro e se

gue até fevereiro de 2014, na sede da empresa
Balaroti.. O pré-requisito para a matrícula é
ter idade mínima de 15 anos e ensino funda
mental completo. Com o curso, o profissional
terá formação para trabalhar com processos
operacionais de vendas e atendimento ao

cliente, a partir de técnicas específicas. Mais
informaçõespelo telefone 3275�84oo.

REPRODUÇÃO

CALÇADA
LEGAL
ESCOLHE'
MASCOTE
O desenho deVitor Henrique de
Oliveira, da Escola Municipal
AnnaTowe Nagel, venceu Q

concurso para a escolha da , 1

mascote do projeto Calçada
Legal. Ele e os demais
vencedores serão premiados hoje
à noite, no auditório do Centro
Integrado de Pl'9fes�ores (CPL).
Em segundo lugar no concurso
ficou Lucas dos santos, da
Escola Professora Valdete Inês
Piazera Zindars. Osâesenhos de
Allan Santos, da Escola Jonas
Alves de Souza, e de Flavia de
Assis, do maternal da Escola
Jader Marcolla receberão menção
honrosa no evento.

ERRATA:
• O crédito da foto da edição de
final de semana, dia 26 e 27, é de .

Eduardo Montecino.

Educação
Jangada com
novos cursos

A Faculdade Jangada confirmou
'mais dois novos cursos que passam a

fazer parte da graduação da institui

ção de ensirio. As novas qualificações
são nas áreas de farmácia e fisiote

rapia. Ambos estarão disponíveis no
Processo Seletivo 2014, com inseri-

.

ções abertas até dia 5 de dezembro;
através da página www.faculdadejan
gada.com.br. 'Serão oferecidas turmas
no período matutino e noturno.
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F;uito importante essa mobilização
ara que sejam elaborados programas

de orientação e conscientização ao uso das
ciclofaixas em Jaraguá do Sul. A medida
também não deve estar voltada apenas aos
ciclistas, mas também motoristas e pedestres
paraque respeitemesse espaço criadoparadar
segurançaecondiçõesdemelhortráfego.

Essas vias estão sendo priorizadas nas
áreas centrais da cidade para incentivar
às pessoas a usarem esse meio alternativo
para o deslocamento e, assim, diminuir a
dependência do automóvel. Por isso, estão
sendo projetados mais corredores de ôni
bus e ciclofaixas.

Essa mudança de aprimoramento no

trânsito vai necessitar uma adaptação à
nova estrutura. OU seja, com os corredo
res, os ciclistas não terãomais justificativas
para circular nas calçadas. Assim como os

pedestres terão de respeitar esses locais e

não utilizá-los para caminhadas.
Nesse aperfeiçoamento exigido para

dar espaços a todas as opções de trafega-

EDITORIAL

Mobilidade ordenada

Paz

Lions Clube expõe cartazes
o Lions Clube de Jaraguá do Sul promove até

31 de outubro a exposição de 22 cartazes do con

curso sobre a paz. A mostra reúne no Museu Emi
lio da Silva os cartazes produzidos em 16 escolas
da rede municipal e seis da estadual. Hoje à noite,
a comissão julgadora selecionará cinco cartazes
finalistas. Os vencedores serão premiados numa

cerimônia no dia 4 de novembro e representarão
o clube na etapa estadual.

LOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA
SORTEIO N' 1395 SORTEIO N' 1542
03�06-07-11-15 07-11-12-30-39-57

LOTERIA FEDERAL 18 - 42 - 45 - 48 - 51
SORTEIO N' 04809 54 --55 - 57 - 71 - 77 DUPLASENA
l' 60.294 500.000,00 79 - 82 - 90 - 91 - 97 SORTEIO N' 1223

2' 11.548 34.200,00 Primeiro Sorteio

3' 93.986 33.600,00 QUINA 12-16-22-28-39-43
4' 57.756 32.800,00 SORTEIO N' 3326 Segundo Sorteio

5' 13.131 31.940,00 50 - 53 - 56 - 59 - 66 26 - 30 - 32 - 35 - 40: 45

bilidade, uma melhoria puxa outra. No
momento em que mais ciclistas estiverem
circulando, maior será a observação deles
para estimular o aperfeiçoamento dessas
áreas. Quanto mais pessoas se desloca
rem a pé ou de ônibus, maior também
será a observação das mesmas quanto aos'
estados das calçadas e das condições dos
ônibus e seus itinerários. Assim, poderão
cobrarmais.

"
Quanto mais pessoas se deslocarem a

pé ou ônibus, maior será a observação
acs estados das calçadas e dós ônibus.

Os ciclistas têm uma importância
vital em ajudar J)R elaboração de pro
postas de incentivo à prática e também
de apontar melhorias nas vias. Eles são
vozes para serem ouvidas nesse processo
de aperfeiçoamento de humanização da
nossamobilidade urbana.

Fale conosco

·LEONILDE
CAMPREGHER
BISONI morreu em

27 de outubro, em
Jaraguá do Sul. Ela
tinha 77 anos e deixou
enlutados filhos, genro,
noras, netos, bisnetos,
parentes e amigos.
O sepultamento foi
realizado ontem, no
cemitério de Santa
Luzia.
·VILMAR
CAMPESTRINI
morreu em 27 de
outubro, em Jaraguá do
Sul. Ele deixou enlutados
a esposa, filho, nora, pai,
parentes e amigos. O
corpo foi cremado.

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

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

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

'

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe este jornal para outro leitor.

tOBITUÁRIO
• CARMEN SUELI
BRUGNAGO morreu

em 26 de outubro, em
Jaraguá do Sul. Ela
tinha 60 anos e deixou
enlutados os filhos,
nora, irmãos, parentes e

amigos. O sepultamento
aconteceu no Cemitério
Municipal do Centro.
·FAUSTINO
BRAUN morreu em

25 de outubro, em
Jaraguá do Sul. Ele
tinha 78 anos e deixou
enlutados o filho, nora,
cunhado, sobrinhos,
parentes e amigos.
O sepultamento foi
realizado no cemitério
do Rio Cerro 2.

" Um dia o telefone vai tocar e eu vou
sair. Isso aqui não é um lugar para

muito tempo, nem pode ser para muito tempo.
Eu sei que é asslm.e .eu quero estar preparada
para este dia. Mas aqui dentro da empresa
não tenho mais para onde
ir. Esse aqui é o ponto, o
ponto de equilíbrio, onde
tudo ee fecha. Não sei se
escreveria um livro,
mas eu talvez
desse aulas.

Maria das Graças
Foster, presidente da
Petrobrás e a mulher
mais poderosa do
país nos negócios,
segundo a Forbes.
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1ransporte coletivo eDl análise
�amita ainda na Câmara o projeto de rios. A qualidade do serviço, com rapidez,1. lei do prefeito Mário Reinke que cria conforto, regularidade, segurança, conti
o serviço de transporte coletivo urbano de nuidade, modicidade tarifária, eficiência,
passageiros, ainda inexistente nomunicípio atualidade tecnológica e acessibilidade, par
onde o deslocamento em ônibus só é possí- ticularmente para as pessoas com deficiên-

- vel em horários contratados por empresas cia, idosos e gestantes, é urna das exigências
da região para beneficio dos seus funcioná- da lei que passa pelo crivo dos vereadores

antes de o município abrir o processo lici
tatório. Onde o serviço for implantado, diz
o projeto, o usuário não poderá se deslocar
por mais de 600 metros até o ponto mais
próximo. O prazo da concessão do serviço é
de 15 anos, prorrogáveis por até mais duas
vezes, de cinco anos cada urna.

LÚCIOSASSl

Finançasso .' ontrole
Trabalhando ontem, embora feriado do dia do servidor público, Osvaldo Jurck (PSDB)

fez as contas e garante que, apesar da queda mi arrecadação, o caixa está sob controle. Isso
porque, .as despesas foram realizadas com pé no freio, já prevendo a baixa. O Orçamento
para este ano foi projetado em R$ 36 milhões, mas deve fechar em torno de R$ 33 milhões.
Porém, a preocupação com o limite prudencial de gastos com a folha de pagamento, hoje em
53,8%, ainda persiste. O desafio é ficar próximo dos 48% em 2014.

Saúde
descentralizada

A descentralização dos ser

viços de Saúde foi, para Osvaldo
Jurck, o maior avanço do ano.

Além da mudança no sistema de
agendamento que acabou com as

filas de madrugada. "Antes tinha
dia específico para agendamento,
o que considero um absurdo. Sen
tia calafrios ao ver aquelas filas",
conta Jurck. Hoje,quem precisa
de atendimento pode procurar o
posto a qualquer dia de semana

e horário para marcar consulta. A
dificuldade continua sendo a con

tratação de mais médicos, princi
palmente pediatra e ginecologista.

Assinatura
em Brasília

Quem também trabalhou
normalmente ontem foi o prefei
to Dieter Janssen (PP). De olho
nas metas e projetos, ele deve ir a
Brasília esta semana receber a li
beração de R$ 18,7 milhões pelo
PAC2. O programa é voltado às
obras de pavimentação.

OAB e Estado fecham acordo
.

Presidente da subseção da OAB de Jaraguá do Sul, Romeo Pia
zera Junior, espera as tratativas finais entre a entidade no Estado
e o governador Raimundo Colombo para reiniciar os trabalhos
daDefensoria Dativa na região. Até março deste ano, mas de 80
advogados prestavam assessoria gratuita a pessoas carentes pelo
sistema. O serviço foi suspenso por falta de pagamento. O acordo
firmado no fim de semana prevê que o Estado repasse em dezem
bro R$ 50 milhões à -OAB. Outros R$ 50 milhões serão divididos
em seis parcelas, a ser pagas a partir de fevereiro.

Simulação
Em data ainda não definida, a Petrobras Transporte, que

tem terminais emGuaramirim e São Francisco do Sul, fará urn
simulado de acidente juntamente com as secretarias de Infraes

_ trutura,Agricultura,Águas deGuaramirim eDefesaCivil.Apo
pulação saberá com antecedência para evitarpossível pânico já
que o exercício terá todas as características deum acidente real.

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2013

EM FOCO
Passou pela Comissão

de Legislação projeto que
destina R$ 400 mil, mediante
subvenção social, da Prefeitura

para CDL. O recurso será
utilizado na decoração natalina.

.. .. '"

Outros R$ 1,7 milhão serão
remanejados para Secretaria
de Obras. O montante será
investido na construção de

pontes e-pontilhões.

Prefeito Dieter Janssen
voltou a defender a queda na

alíquota do ISS como forma de
incentivar a regularização de
novos empreendimentos.

. . ,.

O comunicador Junqueira Junior
deve assumir oficialmente a

presidência do PR esta semana.

Segundo ele, a previsão é de que
o deputado Jorginho de Mello
venha a Jaraguá do Sul.

. ,. ,.

Na região, apenas à Prefeitura
de Massaranduba abriu
normalmente ontem. Nas

restantes, foi decretado ponto
facultativo em virtude do Dia
do Servidor Público, que

paralisou as atividades também
nas Câmaras de Vereadores
e secretarias de Estado.
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PEC das pesquisas eleitorais
A proposta de emenda à

Constituição (PEC) do sena

dor catarinense Luiz Henri
que da Silveira (PMDB), que
proíbe a divulgação de pes
quisas eleitorais nos 15 dias
que antecedem as eleições,

deve ser debatida por mais

tempo na CCJ. O relator da
comissão, Randolfe Rodri
gues (PSOL), anunciou que
vai adiar a votação, apesar de
já ter dado um parecer favo
rável ao texto. O senador diz

"

POUTICA
TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2013

ter sido surpreendido pela
quantidade de manifestações
contrárias ao projeto. Nes
ta semana, ele apresentará à
CCJ requerimento para que
seja realizada uma audiência
pública em torno do projeto.

rerssianssen
ARQUITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

Jogos Abertos
A organização dos 25°

Jogos Abertos de Santa Ca
tarina, de 20 a 30 de novem
bro em Blumenau, já tem
um plano B caso a pista de
bicicroos que começa a ser

construída esta semana não
fique pronta: as disputas"
serão transferidas para Ja

raguá do Sul, usando a pista
do Parque Malwee.

Vale-transporte
A pedido do deputado Mauro

Mariani (PMDB), a Comissão de

Viação e Transportes daCâmara
dos Deputados discute hoje (29)
um novomodelo de financiamen
to do transporte público, serviço
através da universalização do va
le-transporte: empresas e órgãos
públicos repassariam diretamen
te às concessionárias os valores

correspondentes aos funcioná
rios, que utilizariam um cartão

magnético. O sistema deixaria
de ser sustentado apenas pelo
passageiro. O vale-transporte foi
criado pelo ex-senador parana
ense Affonso Alves Camargo, que
morreu em março de 2011 aos

81 anos de idade. Foi ministro
dos Transportes no governo de
José Sarney e das Comunicações
e Transportes na gestão de Fer
nando Collor de Mello.

Sentença
O Tribunal Regional Federal da

4a Região confirmou sentença que
condenou a Centrais Elétricas de
Santa Catarina a pagar indenização
aos consumidores de Florianópolis
pelo apagão ocorrido em outubro de
2003. O valor por danos morais cau
sados à população, de R$ 5 milhões,
deverá ser pago integralmente pela
Celesc. Livrando a Agência Nacional
de Energia Elétrica, a quem cabe a

fiscalização dos serviços prestados
pelas concessionárias.

.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

Buscando
o consenso

Marina Silva abriu o encontro
ontem do PSB e Rede, que deve
culminar com um plano de gover
'no conjunto, falando sobre a ne

cessidade dos dois grupos se abri
rem ao diálogo para que consigam
superar divergências. "Às vezes a

gente tem o vício de escutar só ri
que quer. Caetano já disse: Narci
so acha feio o que não é espelho,
estamos aqui para achar bonito o

que não é espelho. Não é possível
estabelecer a troca namesmice, só
na diferença", discursou. Foi um
claro sinal de que as siglas vão tra-

.

balhar para buscar consenso entre
os temas que envolvam ecologia e

desenvolvimento econômico.

DIVULGAÇÃO
•

o

Simples e rápido.
Fale com seu Gerente
ou ligue 0800 273 3486.

�_f>"
-:;�
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INDICADORES ECONÓMICOS

Governo proíbe
venda casada

íNDICE PERíODO

SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,02% 28.0UTUBRO.2013

CUB 1.303,74 OUTUBRO.2013

BOVESPA +1,70% 28.0UTUBRO.2013

NASDAQ ·0.08% 28.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 19,89 +7,28%
VALE5 32,65 +1,49%
BVMF3 12,83 +1,83 %

POUPANÇA 0,5210 29.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +2,45% US$108,500
OURO +0.01% US$ 1353,810

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1786 2,1799 -0,4%
DÓLAR TUR. 2,1300 2,3000 +1,32%
EURO 3,0047 .3,0079 -0,4%
LIBRA 3,5179 3,5218 -0,48%

A padronização sobre a venda de seguro de

garantia estendida na venda de produtos pelo
comércio foi publicada no Diário Oficial da

União, as lojas não poderãomais fazervenda ca
sada da garantia estendida conforme decisão do
ConselhoNacional de Seguros Privados (CNSP),
ligado ao Ministério da Fazenda. Caso descum
pram as regras, as seguradoras que oferecem a

garantia estendida pagarão multa. O valor que
varia de R$ 10mil a R$ 500mil. De acordo com
a Superintendência de Seguros Privados (Su
sep), as medidas valerão a partir da publicação
no Diário Oficial da União, que deve ocorrer na
próxima semana, mas as seguradoras terão até
180 dias para se adaptar às novas normas. Procon apresenta

balançoPetrobras quer
mudar reajuste

Conforme o diretor do Procon

de Jaraguá do Sul Luís Fernando
Almeida o órgão tinha em janeiro
1.008 processos parados, alguns
com mais de três anos sem qual
quer tipo de movimentação. Do'
dia 4 de janeiro até 23 de outubro,
foram julgados mais de 790 pro

cessos, sendo que se encontram

apenas 218 processos em movi

mentação, e não parados, como

os 1.008 encontrados no início da

gestão. Foram atendidos até hoje
4.262 consumidores, sendo que

.

dos 4.262 consumidores, 3.923 ti
veram seus problemas resolvidos

no Procon amigavelmente. 339

processos administrativos foram

gerados esse ano, porém, cabe

destacar, q�e temos uma média
de 50% de resolução dos proces
sos em audiência de conciliação.

A Petrobras confirmou que pretende
1"\fazer mudanças na metodologia de

reajustes de preços de combustíveis. Con
forme o diretor financeiro e de Relações
com Investidores Almir Barbassa a nova

metodologia tem como principal produto
. a maior previsibilidade na geração de cai-

xa da companhia e uma visão de que, com

ela, haverá redução da alavancagem (uso
de capitais de terceiros para investimen

to), com níveis aceitáveis. A proposta tem
como objetivo não prejudicar as metas

previstas no plano de negócios da Petro

bras, assinala o executivo.

Produção no pré-sal aumenta
A produção de petróleo da camada

pré-sal nos campos operados pela Petro

bras chegou ao recorde diário de 337,3mil

barris, no dia 2 de setembro. O volume

anterior havia sido 326mil barris/dia, em

22 de junho. Amédia do mês de setembro

foi 326,8 mil barris por dia, somando-se a

parte relativa à Petrobras e às suas parcei
ras, em campos como Lula e Sapinhoá, na
Bacia de Santos.

Inadimplência
menor em setembro

Expectativa
com 13° salário

Pouco mais de R$ 143 bilhões, decor
rentes do pagamento do décimo terceiro

salário, devem ser injetados na econo

mia brasileira neste ano, indica estudo

divulgado pelo Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos Socioeco

nômicos (Dieese). O montante repre
senta aproximadamente 3% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma de todos os

bens e serviços produzidos no país). O
valor deste ano representa crescimento

de 9,8% em relação ao de 2012.

A inadimplência das empresas diminuiu

7,4% em setembro sobre agosto último. No
entanto, se comparada a igual mês do ano

passado, houve um aumento de 1,2% e, no

acumulado de janeiro a setembro, há alta
de 1,4%. Os dados são da pesquisa Indi
cador Serasa Experian de Inadimplência
das Empresas. Na avaliação dos economis
tas da Serasa Experian, essa melhora em

setembro sobre agosto ocorreu porque os

consumidores também estão conseguindo
honrarmais <:' seus compromissos.

Sobe o custo
l---------------------------------l

I �Ç�!��YuR� I
.

Você, tranquilo. I
(47) 3370-0212 I

O Índice Nacional de
Custo da Construção - M

teve alta média de 0,33%,
em outubro, segundo a Fun

dação Getulio Vargas. O
aumento foi menos intenso
do registrado em setembro

(043%). No acumulado do

ano, o índice atingiu 7,53% e,
'nos últimos 12 meses, 8,08%.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Matrículas vão até sexta-feira
PEREGRINAÇÃO
Procura de pais
para vagas na rede

pública estadual

começou ainda no

domingo de manhã

Diego Rosa

OS pais que forem às es
colas estaduais da re

gião matricular seus filhos

para opróximo ano terão de
ter paciência até a próxima
sexta-feira, dia 10 de no

vembro, quando encerram

as inscrições. Para atender
à demanda, senhas estão
sendo distribuídas. A pe
regrinação, como sempre,
começou ainda no domin

go em algumas unidades e

também teve aumento na

madrugada de 'ontem.
O morador do Bairro

Três Rios do Norte Louri-

PELA EDUCAÇÃO Na escola Abdon Batista, movimento começou na madrugada

val Schuster, 51, chegou por
volta das 4 horas da manhã
de ontem para matricular
o filho Roberto, 14, no pri
meiro ano do Ensino Médio
da Escola Abdon Batista,
Centro da cidade. Até as 9
horas de ontem ele aguar
dava para ser chamado. Ti-

nha a senha de número 35.
"Viemos cedo para garantir
essa vaga. Essa escola foi a
mais próxima para ele (fi
lho) porque no bairro não
tem uma perto", disse.

Três servidoras ficavam
na Secretariapara receber os
documentos das inscrições.

Foram abertas 300 vagas
para alunos novos, do con

tingente total de 700 estu

dantes dessaunidade.
Na maior escola estadu- .

aI de Jaraguá do Sul, a José
Duarte Magalhães, do Bair
ro Barra do Rio Cerro, on
tem o dia foi tranquilo para

ii procura das matriculas.
Porém, o movimento maior
aconteceu ainda no domin

go de manhã, com a fila for
mada por cerca de 100 pais.
A maioria passou a noite na

unidade, que abriga 1.050
estudantes.

Para evitar que fossem
mantidas as filas ontem de

manhã, foram priorizadas
83 senhas do período matu
tino para que os pais pudes
sem voltar à escola ainda du
rante a semana, com data e

horário pré-agendados, sem
a necessidade de ficar espe
rando. Outras 180 senhas
são destinadas pará o ves

pertino. "Há três anos ado
tamos essemodelo que evita

que o pai fique esperando
na fila", disse a diretora Ro

sângela Hansen Kreut;zfeldt.
Outras 80 senhas estão dis

poníveis para serem entre

gue até sexta-feira.

NÃO eSQUeçA
• As matrículas nas

31 escolas estaduais
vão até sexta-feira,
nas secretarias de
cada unidade.

ATENÇÃO
• Quem não se

matricular nesse

período poderá
tentar matricular
entre os dias 3 e 7
fevereiro de 2014.

CALENOÁRIO
• As aulas do ano

letivo de 2014
, iniciam em 13 de ,

fevereiro

REDE MUNICIPAL
• O período de
cadastramento e

recadastramento
nas creches será
entre os dias 7 e

11 de novembro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Massaranduba

Só três propostas para atuar no serviço de táxi
As propostas entregues

ontem na Secretaria de Ad

ministração e Finanças de
Massaranduba para a con

cessão de nove pontos de
táxi não preencheram a de
manda existente. Dos pon
tos ofertados, apenas três

despertaram interesse. Um
na rodoviária e outros dois
nas localidades rurais de

Benjamin Constant elo Bra
ço do Norte. Por conta disso
uma nova licitação deverá
ser aberta em 2014. Por en
tender que o sistema funcio-

nava demaneira irregular,já
que nem mesmo concessão
domunicípiohavia, o prefei
to Mário Fernando Reinke

(PSDB) determinou a sus

pensão do serviço emmarço
deste ano. O secretário de

Administração e Finanças,
Maurício Prawutzki, disse

que das quatro propostas re
cebidas ontem, uma foi des
cartadapor falta de certidões

negativas. Outras três foram
aceitas, entre elas a de Mar
cileni Grabowski da Costa,
que será a segunda mulher

do mumcrpio a abraçar a

profissão. A primeira foi
Toni Iafin que, aos 85 anos

e ainda fazendo corridas na

comunidade onde mora,

preferiu não participar da li
citação. Com contratos de 10

anos, prorrogáveis por igual
período, os profissionais se

lecionados estão impedidos
de transferir ou ceder a ou

torga do serviço a terceiros,
sem autorização expressa da
Prefeitura, podendo contra

tar apenas ummotorista au
xiliar. Em caso de morte do

titular, o direito à exploração
do serviço será concedido
aos sucessores legítimos
como prevê o Código Civil.
Os futuros taxistas (dois
deles ainda vão financiar os
carros) terão agora 30 dias

para atender todas as exi

gências do edital. Incluindo
o pagamento de R$ 6 mil

(pelo ponto na área urbana)
e R$ 3 mil (cada um) pelos
pontos da área rural. Hoje, o
alvará que autoriza o funcio
namento dos táxis custa em
torno de R$ zoo/ano.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-CentroNotas e Protesto 89251-201- JARAGUADO SUL-SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGIISÇ, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação.
sendofacultadoodireitoàsustaçãojudicialdeprotestoeouoferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 263507/2013 Sacado: ADEMARMOURA DOS SAN
TOS Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 178 - BARRA
DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89260-270 Cedente:
HPN SECURITlZADORA DE CREDTIDS SA Sacador. KAM BESS
IND E COM DE CONFECCOES =A Espécie: DMI - N° Titulo:
609/05 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$446,75 - Datapara pa
gamento: I / - Valor total a pagarR$530,51 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 446,75 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicaçãoedital:R$23,IO Condução:R$24,50-Diligência:R$22,72

Apontamento: 263508/2013 Sacado: ADEMAR MOURA DOS SAN
TOS Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 178 - BARRA
DO RIO CERRO - JARAGUADO SUL-SC - CEF: 89260-270 Cedente:
HPN SECURITlZADORA DE CREDTIDS SA Sacador. KAM BESS
IND E COM DE CONFECCOES=A Espécie:DMI- N° Titulo: 633-
.04/04 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 932,20 - Data para pa
gamento: / / - Valortotal apagarR$1.0I6,94Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 932,20 - Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263510/2013 Sacado: ADEMARMOURA DOS SAN
TOS Endereço:RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 178 - BARRA
DO RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89260-270 Cedente:
HPN SECURITlZADORA DE CREDrros SA Sacador. KAM BESS
IND E COMDECONFECCOES=A Espécie:DMI-N°TItulo: 678-
02/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 487,86 - Data para pa
gamento:' / / - Valor total a pagarR$571,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 487,86 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263600/2013 Sacado: ALEXANDRA JUNCKES COR
REA Endereço:RUAPLACIDOSTIlER 145- JaraguádoSul-SC- CEF:
89256-740 Cedente: BERIA!MOVEIS Sacador. - Espécie: DMI - N"
Titulo: 102/NEGOOA - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 401,33 •

-Dataparapagamento: // -ValortotalapagarR$485,50Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 401,33 - Juros: R$1,6O Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$22,72

Apontamento: 263608/2013 Sacado: ANA CLAUDIA DOEGE DOS
PASSOS Endereço: RUA WURENCO KANZLER 526 - Jaraguá do
Sul-se - CEF: 89256-000 Cedente: ESQUADRIAS DE ALUMINIO
BENID =A Sacador. - Espécie: DMI- N° Titulo: 3365 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 335,00 - Data para pagamento: / / -

Valor total a pagar R$416,40 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 335,00 - Juros: R$1,34Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 263407/2013 Sacado: ANDREl MANFREDINI - ME
Endereço: RPEVICENTE 21 SALA 02 - CORUPA-se - CEF: Cedente:
TR CITY SUPRIMENIDS PARA IMPRESSAO IlDA ME Sacador -

Espécie: DMI - N° Titulo: DP-3022/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 206,86 - Data para pagamento: / / - Valor total a pagar
R$336,07Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 206.86 - Juros: R$
0,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$37,60 - Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 263594/2013 Sácado: ARAPUThN DE CASTRO En

dereço: RUAOSVALDO GLA1Z 40AP 302 - Jaraguá do Sul-SC - CEF:
89259-120 Cedente: AUTO MEGA.NICA PROCHNOW=A Saca
dor. - Espécie: DMI - N° Titulo: 2506 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 960,00 - Data para pagamento: / / - Valor total a pagar
R$1.029,4O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 960,00 - Juros:
R$3,84Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

. Apontamento: 263504/2013 Sacado: AUTO PECAS 25 DE JUlHO
IlDA - ME Endereço: RVINIE E CINCO DE JUlHO, 1650 SL 01 -

VllANOVA - JARAGUADO SUL-se- CEF: 89259-000 Cedente: BAN
CO SAFRA SA Sacador. ZP AUTOPARTES=A Espécie: DMI - N"
Titulo: 447480782 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$465,31 - Data

parapagamento: / I - Valor total apagarR$502,63Descrição dos va
lores: Valordotítulo:R$465,31- Juros: R$ 2,17Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 0,00 - Diligência: R$O,OO

Apontamento: 263603/2013 Sacado: BELLOEBOSCATID=AME
Endereço: R REINOLDO RAU 165 - CENTRO - JARAGUA DO SUL
se-CEF:89251-600Cedente:GUMZCON1ABIIIDADEECONSUL
TORIAEMPRESA Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo: 9200177826-
Motivo: falta de pagamentoValor.R$37l,00 -Data parapagamento:
/ / -Valor total a pagar R$443,12 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 371,00 - Juros: R$1,48·Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50- Diligência:R$IO,79

Apontamento: 263557/2013 Sacado: BIOMEm MAr MED HOSP
IlDA Endereço: RUA MARCELO RARBI 031 Si\J4 I - TIPA MAR
TINS - JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89252-550 Cedente: MAXICOR
PRODUTOS MEDICOS=A Sacador. - Espécie: DMI - N°Titulo:

l.J ,

5033b - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.484,95 - Data para
pagamento: / / -Valor total a pagarR$4.575,47 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 4.484,95 - Juros: R$ 10,46 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 263538/2013 Sacado: 01 E NETE BAR E LANCH.
=AME Endereço: AV. MAL DEODORO DAFONSECA- 45 SALA
C - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89251-401 Cedente:
SCHlEWE COMERQO S IlDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N"
Titulo: 2639 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 675,00 - Data

para pagamento: / / - Valor total a pagar R$747,44 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 675,00 - Juros: R$ 1,80 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

.

Apontamento: 263470/2013 Sacado: FLOR DE UZ IND E COM DE
CONFECCOES=A Endereço: FElJCIANO BORfOLlNI, 389 SALA
03 - BARRA DO PJO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEF: 89260-
180 Cedente: FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS IlDA Sacador:

- Espécie: DMI - N°Titulo: I 018639 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 942,00 - Data para pagamento: / / - Valor total a pagar
R$1.026,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 942,00 - Juros:
R$ 2,19Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263342/2013 Sacado: GREICE KELY DE UZ Ende
reço: RUA ROBERTO JOSE JUNCKS 122 ex OI - IlRA FIGUEIRA
- Jaraguá do Sul-se - CEF: 89250-000 Cedente: RENATA NIELS Sa
cador. - Espécie: NP - N"Titulo: 01/02 - Motivo: falta de pagamento
Valor.·R$I.225,73 - Datapara pagamento: / I - Valor total a pagar
R$1.329,29Descriçãodosvalores: Valordotítulo:R$I.225,73 - Juros:
R$ 26,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

R$ 2358,96 - Juros: R$ 136,03 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 263491/2013 Sacado: MCV COM E INSfALAÇOES
ELETRICAS lIDA Endereço: RUb ERICH MlELKE,80 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89251-350 Cedente: PERFIL CON
DUTOBES ELETRICOS IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Título:
54082-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 616,13 - Data para
pagamento: / / - Valor total a pagar R$688,41 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 616,13 - Juros: R$ 1,64 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$IO,79

Apontamento: 263655/2013 Sacado: ME1l\L E ARTE COM DE ME
TAIS LID Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FON
SECA - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEF: 89251-701 Cedente:
MODELACAO ANDRADE LIDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N°
Titulo: 6769 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 244,82 - Data

para pagamento: / / -Valor total a pagarR$315,94 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 244,82 - Juros: R$ 0,48Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: l!$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 263524/2013 Sacado: ME1l\L E ARTE COM. MET
=A ME Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA
855 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89251-701 Cedente:
FECHA-ARf IND METAWRGICA LIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N'Titulo: 868-ST - Motivo: faltade pagamentoValor. R$47,66 - Data

para pagamento: / / - Valor total a pagarR$118,41 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 47,66 - juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 263475/2013 Sacado: NEIZER TEXTIL =A En
dereço: AV. MAL DEODORO DA FONSECA 1188 SL - CENTRO -

Apontamento: 263355/2013 Sacado: INOVATI TECNOWGIA=A JARAGUA DO SUlrSC - CEF: 89251-702 Cedente: COMERCIAL DE
- ME Endereço: RUAARNO HENSCHELK. 83 - TRES RIOSDO NO - MODAS E TEXTIL TENDER FASHI Sacador. - Espécie: DMI - N"
JARAGUADOSUL-SC - CEF: 89266-403 Cedente: AUTOMATIC IND Titulo: 633270 C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.534,86 -

COM EQ ELET=A Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 13913B Data para pagamento: I / - Valor total a pagarR$1.609,08 Descri-
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.000,00 - Data'para paga-:·

.

ção dos valores: Valor do título: R$ 1.534,86 - Juros: R$ 3,58 Emolu-
mento: / / - Valor total a pagar R$1.079,30 Descrição dos valores: fnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 8,66 Emolumentos: R$12,25 - - Diligência: R$10,79
Publicação edital:R$23,1O Condução:R$ 24,50-Diligência: R$1O,79

Apontamento: 263347/2013 Sacado: J. ZAPEllJNJ COM. E SERVI

Endereço: RUAADElJA FICHER, 720 - BAEPENDI - JARAGUA DO
SUL-se - CEF: 89256-400 Cedente: SCHIlADERCOM E REPR=A
Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 115786/1 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$139,25 - Data para pagamento: / / - Valor total
a pagar R$215,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,25
- Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263530/2013 Sacado: jE[SON LImo ROSNIAK En
dereço: RUAMANOEL FIlANCIseO DA COSTA, 100 AP 204 - JOAO
PESSOA - JARAGUA DO SUL-Se-- CEF: 89257-505 Cedente: TRI
PLAC MIDIA EXlERNA =A ME Sacador. - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1843-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 320,00 - Data
para pagamento: / / - Valor total a pagar R$407,17 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$1,28 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,04

Apontamento: 263579/2013 Sacado: KARINA ANTONIO DE OLI
VEIRA Endereço: RUA IRMAO LEANDRO 1855 - Jaraguá doBul-SC
- CEF: 89252-395 Cedente: JP INFORMATICA& pAMES=AME
Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 000000000012345 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$144,00 - Data para pagamento: r I - Va
lor total a pagarR$224,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$
144,00 - Juros:R$ 0,33Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 263581/2013 Sacado: KRUT7SCH WC. DE EQlJlP,
CONSTRUÇAO Endereço: RUA JOSE MENEGOI11 272 - NOVA
BRASlllA - Jaraguádo Sul-SC - CEF: 89252-190 Cedente:AUTOPOS
TO SALOMON=AME Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 170 -

Motivo: faltadepagamentoValor:R$ 803,22 - Dataparapagamento:
/ / - Valor total a pagar R$880,88 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 803,22 - Juros: R$1;87 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263441/2013 Sacado: L&S COMERCIO DE MOVEIS
IlDA ME Endereço: RUA BERmAWEEGE 1305 SL 01 E 02 - Iara
guá do Sul-se - CEF: 89260-500 Cedente: MOVEIS CAWMA=A
Sacador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 030962/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 409,46 - Data para pagamento: / / -Valor total
a pagar R$493,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 409,46
- Juros: R$1,50Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263462/2013 Sacado: MARISEDESOUZA Endereço:
RUA NEREU RAMOS, I - CENTRO - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000
Cedente: AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO EINVESTlMEN
TO SA Sacador. - Espécie: CT - N° TItulo: 20016971170 - Motivo:
faltade pagamentoValor. R$ 2.358,96 - Datapara pagamento: / / -

Valor total a pagarR$2.623,72 Descrição dos valores: Valor do título:
I I

Apontamento: 263488/2013 Sacado: PRISCllA DE ALMEIDA CA
MACHO Endereço: RUAARfHUR GUMZ 91 - VILA NOVA - VllA
NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEF: 89259-340 Cedente: SICOOB
seBIDCREDI COOPECON ECREDTID Sacador.EDIFICIO IDCI
LA IARA Espécie: DMI - N° Titulo: SETEMBRO 2 - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$51,08 -Dataparapagamento: /1 -Valortotal
a pagar R$116,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 51,08 -

Juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 263415/2013 Sacado:REJANE FAGUNDES PEREIRA

Endereço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 1311 - Jaraguá do
Sul-SC - CEF: 89256-500 Cedente: D RT SOM E ACESSORIOS AU
TOMOTIVOS=ASacador.- Espécie:DMI-N°TItulo:0006620003
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 217,18 - Datapara pagamen
to: // -ValortotalapagarR$293,63Descriçãodosvalores: Valordo
título: R$ 217,18 - Juros: R$ 0,86Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263498/2013 Sacado; ROBSON DE ALMEIDA GA
TURANO Endereço: JOAO JANUARIO AYROSO 3188 - JARAGUA
ESQUERDO - JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89253-100 Cedente:
POSTO PEROLADOVALE=A Sacador. - Espécie:DMI-N'Titulo:
19494 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 606,78 - Data para pa
gamento: / / - Valor total a pagarR$684,99 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 606,78 - Juros, R$ 2,42 Emolumentos: R$ 12,25 -

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

Apontamento: 263354/2013· Sacado: ROSANGELA CARLINI
82174091968 Endereço:RJOAOTQZINICX02-SN -SALA02-CEN
TRO - CORUPA-se - CEF: 89278-000 Cedente: NANGE CONFEC
COESIlDA Sacador. - Espécie:DMI - N'Título: 1498591/2 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 788,13 - Data para pagamento: / /
- Valor total a pagarR$918,96 Descrição dosvalores: Valor do utulo.,
R$ 788,13 - Juros: R$2,1OEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução:R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 263669/Z0l3 Sacado: RSR INDUSTRIA E COMER
CIO Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO - JARAGUA ES
QUERO - JARAGUA DO SUL-se - CEF: 89253-295 Cedente: FER
NANDES COMERCIO M=AEPP Sacador. - Espécie: DMI - N°
TItulo: 4361/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.487,50 - Data
para pagamento: // -Valortotalapagarll$l.566,76Descriçãodos
valores: Valor do título: R$ 1.487,50 - Juros: R$ 3,47 Emolumentos:

.

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$15,94

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jómal "OCorreio do Povo': na data de 29/10/2013. Jaraguá do Sul

.

(SC), 29de outubro de 2013.

ManoelGustavoGriesbacbTabelião Substituto
Total detítulos publicados: 29
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EM 2014 Devido à baixa adesão de interessados em

atuar com táxi, Prefeitura vai fazer nova concorrência

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato nO. 213/2013-PMS

Processo Licitatório n", 153/2013-PMS - Tomada de Preços nO.04/2013-PMS
Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.
3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: ÁGUIAASSESSORIA E CURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO.
10.324.158/0001-70, estabelecida na Rua Florianópolis n". 804, Itaum, Estado de
Santa Catarina, CEP: 89.210-085.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de con
sultoria, assessoria e treinamento nas áreas orçamentária, financeira, patrimo
nial, contraditórios ao Tribunal de Contas do Estado, encerramento de balanço
anual, planos: plurianual, diretrizes e orçamentos.diaqnósticos para integração
dos sistemas Betha, na sede do Município de Schroeder/SC, conforme consta na

proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,· como se transcrito
fosse.
Valor total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, totalizando R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Data da Assinatura: 28/10/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

MUNICjplO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOlOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO
MODALIDADE TOMADA DE PRECO N°. 04/2013·PMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a lei Federal nO. 8.666/93 e

suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela co

missão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Aber
tura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE PREÇO N°. 04/2013-
PMS, PROCESSO N°. 153/2013-PMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado-o menor preço GLOBAL,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
consultoria, assessoria e treinamento nas áreas orçamentária, financeira,
patrimonial, contraditórios ao Tribunal de Contas do Estado, encerramento
de balanço anual, planos: plurianual, diretrizes e orçamentos,diagnósticos
para integração dos sistemas Betha, na sede do Município de Schroeder/
SC, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste
Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: ÁGUIA ASSESSORIA E CURSOS lTDA, inscrita no CNPJ sob
o n° 10.324.158/0001-70.
Valor da proposta vencedora: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais,
totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Data da Assinatura: 28/10/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CISÃO PARCIAL

BRACOl COMERCIAL E IMPORTADORA lTDA. (Cindida), NIRE
42201452531, CNPJ 85109932/0001·20 e BR INCORPORADORA
lTDA. (Cindenda), NIRE 42205104023, CNPJ 19134153/0001-50,
atendendo o disposto no Art. 1.122 da lei nO 10.406/02, tornam pú
blicas as deliberações tomadas em evento de Cisão 'Parcial entre as

sociedades e a mutação ocorrida no Capital Social de ambas, confor
me seguem: I. Deliberações tomadas pela unanimidade dos sóólos,
ao fina'l nominados. II. Cisão Parcial: Aprovada a Proposta de Cisão
Parcial, seguida de absorção de parcela cindenda, da qual resultou
a redução parcial do patrimônio da sociedade BRACOl COMERCIAL
E IMPORTADORA LTDA:' cujas parcelas foram absorvidas pela so-

I ciedade BR INCORPORADORA LTDA., no valor de R$ 9.385.078,00
(nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e setenta e oito reais),
nos'exatos termos do Protocolo e da Justificativa de Cisão Parcial Se
guida de Absorção de Parcela Cindenda e Laudo de Avaliação Contá
bil de Bens, anexos às alterações contratuais das sociedades arqui
vadas pela JUCESC sob protocolos 13/242676-5 e 13/242675-7 em

24/10/13. III. Modificação no Capital Social das Sociedades: Respei
tadas as participações dos sócios em ambas as sociedades, o Capital
social da BRACOL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. foi reduzi
do em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passando a ser de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais); e o Capital Social da BR INCORPORADORA
LTDA., foi integralizado em montante equivalente ao diminuído naCin
dida, passando a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Jaraguá do Sul,
SC, 25/10/13. Bruno Breithaupt e Roberto Breithaupt, administradores.
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Bárbara Elice

A pesquisa de Sandra Baron so-
1"\hre o "universo feminino", ini
ciada em 2011, resultou no primei
ro espetáculo da companhia. Após
o processo demontagem que levou
a atriz a três cidades em busca de

aprimoramento, "Palhaça Verme
lha no Dia do Pé Esquerdo" estreia
em Jaraguá do Sul em duas apre
sentações gratuitas nesta semana.

O primeiro fruto da pesquisa
foi "Feminin[a]", que a atriz chama
de "rascunho de cena", pois não se

concretizou como um espetáculo.
Nesse trabalho, os problemas co

muns às mulheres são abordados
de maneira dramática e mais sé
ria do que a atriz gostaria. Foi no
palhaço que Sandra encontrou o

caminho para abordar os conflitos

femininos com bom humor.
"O universo do palhaço é mais

descontraído, mas cheio de pro
blemas. O palhaço lida com eles
e os articula para trabalhar com o

público. E o universo da mulher é
engraçado porque é problemático",
comenta. Para a atriz, uma palhaça
mulher conversar sobre problemas
femininos também contribui para a

reflexão do público.
Assim iniciou a montagem de

"Palhaça Vermelha" - espetáculo
com 30 minutos de duração. Para
desenvolver a personagem, Sandra
buscou a orientação cênica de Mi
chele Silveira da Silva, de Chapecó,
que interpreta a palhaça Barrica
e circula pelo "EmCenaCatarina"
neste ano.

Segundo Sandra, a chapecoense
contribuiu com elementos e técni-

Jaraguá em Dança
A programação do 19° Jaraguá em Dança

segue até sexta-feira, com espetáculos diários
às 19h30. As apresentações são de 16 grupos da

região inscritos na mostra. Os ingressos estão à
venda na bilheteria da Scar e na Fundação Cul
tural a R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada).

cas para a interpretação da palha
ça. "Como a pausa, necessária para
que o público tenha tempo de com
preender e rir.E o palhaço tem que

.

compartilhar o tempo todo as suas

descobertas, angústias. Ele nunca

está sozinho,' está sempre com o

público", explica.
Além das orientações deMiche

le, a atriz apresentou ensaios aber
tos ao público em Chapecó, Brus
que e Florianópolis. A montagem
do espetáculo recebeu R$ 16.250
do FundoMunicipal deCultura. De
acordo com Sandra, os recursos fo
ram investidos no pagamento pela
orientação de Michele, despesas
com logística e divulgação. As duas
apresentações que ocorrem no

Sesc, nesta semana, são gratuitas
por serem contrapartida ao inves
timento público.

'Na sexta-feira, mais dois convidados do fes
tival recebem o público. Às 19h30, a Wald Oli
veira Dança & Cia., de Jaraguá do Sul, estreia
"Boreal". Na sequência, às 20h30, os curitiba
nos Luiz Dalazen e Giuliana Manfio apresen
tam a dança de salão em "Eu, você & nós".

FABIO PRATES/DlVULGAÇÃO

Sesc Celebra.Dia do: Liyro
Em comemoração ao Dia Internacional do Li-

.vro, o Sesc Jaraguá do Sul tem programação espe
cial neste 29 de outubro. Das çh às 17h; a entidade
oferece visitamonitorada e amostra Baú do Pintor,
sobre a obra de Candido Portinari, na biblioteca:
Nomesmo local, às lOh30 e 16h30, ocorre o projeto
Usina de Histórias, com as contadoras Eliane Flo
riani, do Instituto Jangada, e Claudia Schneider, da
EscolaAnna Tõwe Nagel.

Mostra de teatro da Sear
A 6a Mostra Teatral dos Alunos da Scar recebe o público

no Pequeno Teatro durante toda a semana. Hoje, às 20h,
será apresentada a peça "Boi de Mamão" com a participa
ção do grupo de teatro de bonecos, dos alunos da Escola Ri
beirão Molha, do projeto Música Para Todos e do coral. A
entrada é gratuita. Amanhã será a vez das peças "Escola de
Bruxinhas" e "A Princesa dos Cajueiros".
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com
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EoFim
Seth Rogen e Evan Goldberg são

responsáveis por algumas das
melhores comédias dos últimos anos.
São deles os roteiros de Superbad - É
Hoje e Segurando as Pontas (ambos
protagonizados por Rogen), entre
outros títulos: É o Fimmarca a primeira
incursão dós dois na função de diretores
e, apesar de alguns bons momentos,
serve mais para comprovar que eles são
melhores roteiristas do que cineastas.
Escrito pela dupla, com base no curta
Jay and Seth vs, The Apocalypse,
de Jason Stone, o filme mostra um
grupo de conhecidos comediantes

interpretando caricaturas deles
mesmos. A trama acompanha o ator

Jay Baruchel (Ela É Demais pra Mim),
que chegaa Los Angeles para visitar o
amigo Seth Rogen e acaba indo parar
numa festa na casa de James Franco

(Oz: Mágico e Poderoso), onde fica
preso após o apocalipse ter início.
As piadas internas e a interação entre
os atores geram alguns momentos
engraçados, mas eles exigemmuito
conhecimento prévio para total
entendimento das referências - eu, por
exemplo, não fazia ideia de que Regen
e Baruchel eram amigos no Canadá, e
essa é limá informação importante para
o desenvolvimento da trama. Aíndâ
assim, é divertido ver alguns dos seus
artistas favoritos interpretando versões

Clique animal

Daniel Medeiros

bizarras deles próprios - oMichael Cera
cocainômano é hilário.
Curiosamente, amaior qualidade de É
o Fimé também o seumaior defeito. Ao
colocar o ator Jay Baruchel no centro da
trama, automaticamente se estabelece
um olhar de fora daquelemundo
hollywoodiano, um olhar com o qual o
público pode se identificar. E por mais

que isso seja uma decisão acertada do

ponto de vista narrativo, ela se revela

equivocada, uma vez que Baruchel é,
sem dúvidas, a elo mais fraco daquele
grupo. E não consigo deixar de pensar
como seriamais interessante se o filme
se tivesse investidomais naqueles
personagens que são mortos na primeira
meia hora de projeção.
Como diretores, Rogen e Goldberg
mostram-se bastante limitados . Apesar
de algumas composições interessantes
- como ao colocarem os três atores de

Superbad juntos, interagindo no mesmo

plano -, namaior parte do tempo eles
>

se limitam amanter a câmera rodando

para incentivar o improviso, o que
prejudica (e muito) o ritmo da narrativa.
Como resultado, sobram piadas
sobre ejaculação e faltam momentos

realmente engraçados - como a cena da
continuação de Segurando as Pontas.

Concluindo, É o Fim é um filme
>

divertido no seu conceito, mas falho na
sua execução. É indicado para quem
gosta dos trabalhos estrelados por Rogen
e sua trupe, mas também não deixa de
ser um dos exemplos mais fracos dessa

filmografia.
Direção: Boan
Goldberg e Seth

Rogen. Elenco:
Seth Rogen, Jay
Baruchel, James
Franco, Craig
Robinson,
JonahHill.

ADOTE JUCA! Esse lindo
cãozinho gosta de brincar,
correr e dar carinho. Se
dá bem com outros cães e

gatos. Porte médio, um ano

de idade, castrado, vacinado
e vermifugado. Contato com

>

Rose, no telefone: 8499-7751

Enrick Picui Barcarolo, da Musuca - Escola
de Música e o sócio Renato, que adoram
cães e já possuíam um labrador (Rambo)
residindo na escola, recentemente adotaram
uma companheira para ele. A Pretinha, que foi
anunciada aqui no espaço do Clique animal,
agora está muito feliz ao lado do novo amigo >

Tosa
1887

est.com.br
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VARIEDADES
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18/10
Lilian B. Babireski

28/10
Antonio Babireski Júnior

29/10
Albano Sudemann

Alberto Seidemann
Ana P. Weller

Antonio Lennert

Bernadete Pereira

Bruna Engel
Bruno Pommerening Filho

Celso Petters
Daniela Pianezer

Deivis Koepp
Diego Brych
Ednei R. de Jesus
Ermelinda Ripplinger
Fabiola Amaral da Silva
Geei F. Chaves
Heinz Rahn

Isabel B. Pedrelli
Ivaniria T. Guimarães Souza
Jean C. Wolf

João O.de Mila Júnior
Jorlei Lucio Tissi
Jurandir Kneuluhler

Leandro Bardin
Lourdes Campestrini Raupp
Lucas Torri

Luiz C. dos Santos
Maristela L. Krehnke

Narana Engler
Rosana R. Mayer
Rubia M. Junckes
Taíse Balsanelli

Simone Spoladore - Atriz
• ClaudeteTroiano -

Apresentadora
•Winona Ryder - Atriz

Curiosidade
"

29 de outubro.. �
� '."�,�

> >

... o 302.o ma do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 63 para acabar
o ano. Dia Nacional
do Livro no Brasil. Dia
Mundial da Psoríase.
Dia deSão Narciso e

da Beata Chiara Luce
Badano festejado pela
Igreja Católica. 2004 -

Osama bin Laden assume

a responsabilidade
pelos ataques de 11 de>
Setembro. Fonte:Wikipedia
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Tendência: rabos de cavalo
Sabe aquele dia em que você quer sair de casa com um penteado
diferente, mas não tem tempo para uma super produção? Então, fica
aqui a dica: aposte nos rabos de cavalo. O penteado está super em alta

entre as celebridades e dá pra variar os estilos para sair da mesmice.
'

Selecionei alguns exemplos de como você pode criar um visual

diferente sem perde horas na frente do espelho

l-Beyonce
Dona de longos fios loiros, a Diva Pop apostou
num rabo de cavalo justo, usando as próprias
madeixas para segurar o penteado.A dica é usar

um pouco de mousse ou spray na parte superior
para evitar o frizz.

2 - JessícaAlba
A atriz optou por repartir o cabelo
em uma das laterais e amarrar o
rabo de cavalo na lateral oposta..
A escolha pelo rabo de cavalo
lateral traz um ar jovial ao seu look.
Aproveita pra ousar no make e o
sucesso é garantido!

3 - Jeni:ffer Lo
A cantora usou e abusou do volume e das curvas
na hora de criar esse penteado. Antes do rabo de

cavalo, dê volume aos cabelos usando mousse,
secador de cabelos com difusor ou babyliss. Uma
vez criada a textura, arremate com um rabo de
cavalo alto, no centro da cabeça.

4 - Kate Hudson

Separe pequenas mechas de cabelo e comece

intercalar de forma aleatória (não precisa
ficarmuito preocupada, porque o efeitomeio

bagunçado é o que
interessa aqui). Depois
de criado esse efeito,
arremate com um

rabo de cavalo baixo e

finalize criando ondas
nas pontas. O visual têm
um certo ar ano 70 e

combina bem com tudo!

5 - Nina Dobrev
A estrela deVampire

Diaries apostou no rabo de cavalo pra criar um visualmais chique.
Comece deixando um leve topete na parte superior da cabeça. O rabo
de cavalo deve ser feito
no meio do crânio, não
muito baixo e não no

topo da cabeça (como
o da J.Lo). Pontas

.

chapadas ajudam
a criar um visual
mais glam e brincos

longos arrematam
perfeitamente o look!

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

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho�monalisadebatom.com. Beijokas! _.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Super mento da feijoada... Tudo isso valeu

terça-feira, dia 29 de outubro de demais! Pedimos desculpas por al-
2013. Hoje é dia de agradecer, pois gum transtorno causado e assumi

nós, da organização da 13a Feijoa- mos aqui que para 2014 faremos o

da do Moa, somos profundamente melhor, acertando falhas e inovando

gratos por todo o apoio e confiança neste grandioso evento.
depositados para a realização deste Obrigado a cada pessoa que co

concorrido e admirável evento. Cada laborou de forma direta ou indireta,
contrato fechado, cada participação que compareceu no evento e confiou
confirmada, cada palavra amiga, em nós! Em especial ao meu ami
tudo isso nos deu forças e a certeza go Nivan Correia, da Construtora
de que tudo daria certo, o que, de Correia; Ellen Henschel, da Cia da
fato, aconteceu. A 13a Feijoada do Saúde; Paulinho, da Kia; ao Tato
Moa foi idealizada por nós, mas o Branco; ao Bruno Uma, da Elô Ca
sucesso dela se deve a soma de cen-" misaria; a Alde, da Mimi Decora
tenas de pessoas, que se dispuseram ções, Lidiane Atala, da Nutrili; a VF
a colaborar, além, é claro, das 1.560 Metais; aos meus parceiros da Epic .

pessoas que prestigiaram as mais e à equipe da Revista Nossa e muito
de 14 horas de festa, na Epic. Todo mais .... Um salve bem grande para
agradecimento seria pouco diante todos! Obrigada mesmo e até 2014,
do carinho que recebemos em troca se Deus assim permitir.
de nosso trabalho. A manifestação E vamos à coluna de hoje. Antes
das pessoas foi emocionante e nos uma frase para você curtir. "Quem
contagiou com o sentimento de lIlÍS- tem um amigo, mesmo que um

são cumprida e vontade de quero só, não importa onde se encontre,
mais para 2014! Cada sorriso, cada" jamais sofrerá de solidão; poderá
brinde, cada prato saboreado, cada morrer de saudades, mas não estará
palavra dita em prol do enriqueci- só". Amyr Klink

f
KAY�ÓS
fi O T t.

FEIJOADA
Este

colunista
e Nivan

Correia,
presidente da
Construtora

Correia,
parceiraço da
13ª Feijoada

do Moa

LINDA
Paula Pereira,

durante o

desfile da Elô
Camisaria, na
13ª Feijoada

do Moa

Gata
Scheila Cristina,

da Prefeitura de
Schroeder, desfilou
pelos camarotes "in"
da Feijoada do Moa.
Na melhor forma
de sua vida: linda e

morena.

"�o
Saber

encontrar a

alegria na

alegria dos

outros, é o

segredo da

felicidade.

Georges
Bernanos

: ���R);,.Rni�·(_)(J;
j Troféus e Medalhas

i_ ..an5:::.� .:

Pensando bem...

As pessoas que se apegam muito
minuciosamente às coisas pequenas,
frequentemente tomam-se incapazes
de coisas grandes. Pode acreditar!

Botequeira
"Loira botequeira", grande de ta

manho e pequena de inteligência, que
adora criticar as pessoas' pelo Face-

.

book e não olha o próprio rabo sujo,
logo, logo, será chamada para sentar

em frente ao "Capa Preta". Será que
vai amarelar seu vultuoso cabelo?Vol
to ao assunto.

Moa Gonçalves

Alcatra bovina cl
maminha 5/0550

NAS RODAS

Quem deu rasante na

13ª Feijoada do Moa foi o
ex- senador Leonel Pavan.
Distribuiu alegria e tirou
muitas fotos. Arrasou!

.. .. ..

Ademir Izidoro, presidente
da Samae, foi o grande

aniversariante de ontem na .

cidade. Quem esqueceu, por
favor, ligue. Ele vai adorar
saber que foi lembrado.

.. .. ..

o poderoso da Kia em

Santa Catarina, Alexandre,
e sua bela esposa,Juliana

Finardi, agitaram o camarote
da concessionária Power

Import na Feijoada do Moa.

... .. ..

Cris Badu desfilou
solteira na Feijoada do Moa.

A tal paixão secreta

(platônica) não apareceu
ou disfarçaram muito bem.

Aposto na segunda opção.

3370-3242

Pizza
Para a galera que vai ficar em

casa hoje à noite e quiser se deliciar
com uma boa pizza, a dica é a Pi
zzaria Rainha, do amigo Eugênio. É
tudo de bom. Aprovadíssima!!!

Dieter Janssen
O prefeito Dieter Janssen,

depois do anfitrião, claro, foi o
mais prestigiado da 13a Feijoada
do Moa.

Dupla
Parece que é verdade, acredi

tem! Mas a Rede TV está plane
jando um 'especial de fim de ano

.

com João Kléber, dirigido por
Alexandre Frota. Isso não é dupla,
está mais para uma formação de

quadrilha. Hehehe...

Fotos da
Feijoada

Acesse o site Moa Gonçalves
e confira a cobertura total da 13a
Feijoada doMoa.

DESTAQUE Casal amigoTino Duwe e sua Lia. Presença super bacana na 13ª Feijoada do Moa

VARIEDADES
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moagoncalves@netuno.com.b

TE CONTEI
.. Meu amigo Miro Maba,
movimenta hoje à noite o grupo
Loks com um concorrido entrevero.

Bom também.

.. Todas as quintas-feiras o Bela
Catarina estará movimentando um

concorrido happy hour. Agendem!
De nada!

• Outra presença legal na Feijoàda
do Moa foi a das amigas Tânia
Zoz e luzia Wilbert.

,. Hoje é terça! Vamos começar
um novo dia em nossas vidas,
uma nova etapa. Coloque' alegria
no coração e faça uma pauta de

alegria. A soma disso certamente
será felicidade.

•• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

,. Com essa, fui!

Jaraguá do Sul: 47 3275�0808 Av, Prefeito Waldemar Gfubba, 1346· Baependl

*Exon�ção de responsabilidade: o modelo. Kia Cerato recebeu a mais alta pomuação numérica entre os modelos do segmento de veiculas médios no 201 2 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. O estudo fofbaseado em mais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veícul�s de passeionoBrasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e perc�Wí;;s
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações, VIsite o srte www.]dpowerdobrasll.com.Fonte:j.D.PowerandAssooates.Mals Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio, Declaração de Consumo de Combustível em confonnidade com a Portaria Inmetro n' 01012012.

Power Imports
Blumenau • Bal. Carnboriú • jarilguá do Sul

joinvílfe' Florianópolis' São José
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Tirinhas PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Com a mão na massa

o gerente do banco sai da sua sala, flagrá o caixa colocando pacotes de
notas de cem reais em sua pasta e pergunta, indignado:
- O que você está fazendo?
- Nada! - responde o caixa, sem ficar nem um pouco nervoso - Apenas
estou levando um pouco de trabalho pra casa!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Tempo e o Vento - Drama - Nacional - 127 min - Censura: 14 anos - 14:00, 16:30,
19:00,21 :30

'

ARCOPLEX2
• Elysium - Fição - Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - 19:00, 21 :10
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 15:00, 17:00
ARCOPLEX3
• É o Fim - Comédia - Legendado - 107 min - Censura: 14 anos- 19:10, 21 :20
• Serra Pelada - Drama - Nacional - 120 min - Censura: 14 anos - 14:20, 16:40

JOINVILLE
• GNC GARTEN
• Gravidade . 19:30, 21 :40 . 3D - LEG . Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 ,15:30, 17:30 - 3D -

DUB . Animação
• Meu Passado me Condena ·13:20,15:20,17:45,19':50,
22:00 - NAC - Comédia

• Mato Sem Cachorro ·16:30,'19:00· NAC - Comédia
• Serra Pelada- 14:20, 21 :30 - NAC . Drama
• O Conselheiro do Crime· 14:00, 16:45, 19:15, 21 :50 . LEG

- Suspense
• DragonBall z - A Batalha Dos Deuses- 18:45· DUB-

Animação
• Os Suspeitos - 15:45, 20:45 . LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:45 - DUB· Animação
• Gravidade - 14:10, 16:10· 3D . LEG • Ficção
• Silent Hill: Revelação· 18:10, 20:10, 22:10 . 3D . DUB - Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto- 21:10 . NAC • Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 14:20, 16:50, 19:00 • 3D DUB

- Animação
• Mato Sem Cachorro- 16:30, 21 :30 - NAC . Comédia
• Serra Pelada- 14:00, 19:15 . NAC • Drama
• Meu Passado me Condena- 13:30, 15:30, 17:40, 19:50,
22:00 . NAC • Comédia

o
Oonselheíro
do Crime
Um advogado (Michael
Fassbender) está
prestes a se casar com
sua noiva (Penélope
Cruz) e decide juntar
diàheíro participando
de um dos esquemas
ilegais organizados por
seus clientes. O plano
envolve o tráfico de
centenas de quilos de
droga, no valor de 20
milhões de dólares.

Apesar de hesitar no
início, ele aceita. Mas a
execução do esquema
não ocorre como

planejado e Iogas todos
serão vísados pelos
chefes de um cartel

mexicano. Enquanto
os outros parceiros
têm experiência
no crime e sabem
como desaparecer, o
advogado não sabe
como agir e teme pela
segurança desua noiva.
Sem escapató,l;ia, este
homem pernijbado

, começa a refletir
sobre seus atos,
tendo que aceitar as

consellluênciâs brutais
de seu envolvimento no

crime.

Sudoku

8 59

1

1

6

2
3 2

8

2

7

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Trovoada '

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol e tardes de

temperaturas elevadas
O ar secomantémpresença de sol,
commais nuvens do Planalto ao
litoral. No início e fim do diapode
ocorrer chuvisco na faixa litorânea
Temperatura elevadadurante o dia
e baixanamadrugada com chance
de formação de geadamuito fraca e
isolada nas áreas altas doPlanalto Sul.

�-
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁ)(: 25°C

Parcialmente
Nublado

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

.
Instável

QUINTA
MíN: 15°C
MÁ)(: 21°C

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11110

CHEIA 18110

• MINGUANTE 26/10

4'
Chuvoso...�

SEXTA
MíN: 18°C
MÁ)(: 22°C

VERTICAIS
1. (Lions) Entidade internacional de serviços huma

nitários I Acorrentar
2. Uma saudação popular inglesa I Zombaria
3. Que não contém erro I História cheia de aconteci

mentos I As lniciais do sambista carioca Nobre
4. Os elementos Que compõem um livro, caderno,

jornal etc., cujas duas faces são chamadas de
páginas I Descanso Que se dá a uma terra cul
tivada

5. Relatar, contar \

6. Muco das pálpebras, Quando está ressecado I
ÍVlandioca-doce

7. Ato de pegar com as mãos I Sem demora
8. Soltar a sua voz (a' avé) I Choque de corpos I O

acento de acentuação
9. Elemento químico de símbolo a, usado em aços,

reatores nucleares, semicondutores etc. I Unida
de de medida de área de fazendas, sítios etc.

HORIZONTAIS
1. Pessoa Que comanda / Música Popular Brasileira
2. (Pop.) Coisa ordinária> malfeita I Faísca elétrica
3. Alucinar, perturbar
4. A atriz Goulart, das telenovelas e do teatro / Pare

de que cerca uma área
5. A cantora carioca Elza
6. As iniciais do músico inglês de rock e blues Clap

ton / Escolha antológica de trechos ou obras li
terárias

7. O fim do ... Amazonas / Depósito de milho
8. Modalidade do jogo de cartas "paciência" jogada

por uma ou duas pessoas / As letras entre o N
eoR

9. Diz-se de certa raça de gatos de pelo muito longo
e fino I O sujeito de bebo ou como

10. Diz-se do espaço de tempo de 24 horas na Qual
se trabalha

11. Extremo Oriente / Fruto de baga oval e polpa 10
amarela

12. Administrar
13. O grande rio Que banha Suíça, Áustria, Lie

chtensteirí, Alemanha, França e Países Baixos I
12

(Fig.) Que se comove facilmente.
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RE.SPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS· APENU R$ 4,90
- �'

MAJS UMA QEVISTA MENSAL
COM QlJAlIDADE A RECREATIVA

CONfiRA AS NOVIDADES
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2013 VARIEDADES
OCPlS

www.ocponline.com.br

Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Tenpa vai para os Himalaias com Snvia. Ernest desconfia
de que Venceslau roubou a joia e acusa o sogro na frente dos
outros empregados. Lola machuca o pé depois de discutir com
Aurora e não consegue se apresentar no cabaré. Mundo diz a

Fabrício que fugirá com lolanda. Gertrude escreve um bilhete

para Ernest, que flagra lolanda e Mundo se preparando para

fugir. Ele tranca a mulher no quarto e manda seus comparsas
atacarem Mundo. Aurora faz sucesso com sua apresentação.
Mundo chega em casa machucado. Pérola se encanta ao che

gar aos Himalaias e se perde dos pais.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Fabinho tenta salvar Giane. Socorro põe o celular de Ben

to na bolsa de Amora. Irene fica angustiada para falar com

Bento. Fabinho denuncia Amora à polícia. Socorro e Fabinho

acusam Amora de ser a culpada pelo atentado a Giane. Irene
acredita que estão tentando incriminar Amora e testemunha a

seu favor. Nestor lamenta o cancelamento de sua festa. Cami
linha sugere que Caio reclame de Lara para Manolo. Karmita

apoia a ida de I'lenata para o Rio de Janeiro. Willy surpreende
Verõnica com o convite para uma turnê nacional. Natan pro
cura Érico. Amora presta depoimento sobre o atentado contra
Giane. Malu e Irene defendem Amora. Bento ameaça se afas

tar de Wilson. Gládis termina seu caso com Lucindo. Natan

tenta convencer Érico a ir atrás de Verônica.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Amarilys é resgatada das ferragens desacordada. Félix

conta para Edith que terminou o romance com Anjinho. Már
cia concorda com as condições de Eudóxia. Lutero contraria

Herbert e autoriza a transferência de Amarilys para o San Mag
no. Leila cobra de Félix o dinheiro que lhe emprestou quando
Pau linha foi sequestrada. Joana avisa a Eron sobre o aciden
te de Amarilys. Carlito leva Márcia para casa é Valdirene fica
arrasada. A fsmilla de Linda procura por ela em uma livraria.

. I

Amor à Vida

Paloma flagra Leila cobrando de Félix o dinheiro do sequestro
O vilão Félix (Mateus Solano) dápinta na tarde de autógra

fos de Thales (Ricardo Tozzi), mas não contava que Leila (Fer
nanda Machado) fosse colocá-lo em uma saia justa ao cobrar
uma dívida antiga, adquirida para financiar o sequestro de
Paulinha (Klara Castanho): "Primo, que tal você pagar aque-

la grana que pegou emprestada. Foi na época que a Paulinha
foi sequestrada e foi parar no Peru. Lembra?". Paloma (Paolla
Oliveira), que está ali perto, estranha e quer saber por que o

irmão precisou dessa grana. Edith (Bárbara Paz) trata de tirar
omarido da enrascada e finge que o dinheiro era para ela,

Eronse preocupa com o estado de Amarilys. Neide repreende
Rafael por andar com Linda pela livraria. Carlito apoia Márcia.
Eudóxia proíbe Valdirene de visitar sua mãe. Linda entra em

surto por causa de Leila. Eron conta para Niko que Amarilys
sofreu um acidente e ele se sente culpado. Thales conhece

Natasha. César tenta conversar com Atmo. Niko vê a aflição
de Eron por causa de Amarilys e o questiona sobre seus sen

timentos por ela.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Na mansão dos Almeida Campos, Carmen fala sozinha

que Cintia irá se arrepender de ter cruzado seu caminho.

Pata, Mili e Bia ajudam Vivi a treinar beijo com receitas tira
das da, internet, como tentar pegar gelo de dentro do copo
com a língua. Ana e Tati planejam montar a casa de Pipo
ca. Cintia manda sua empregada levar a cachorra para to

mar banho. Carmen segue' a mulher. Mosca toma banho e

capricha' na hora de escovar os dentes. Vivi faz o mesmo. A

empregada de Cintia deixa a cachorra na parte de fora do

supermercado e entra para faze! compras. Carmen aprovei
ta e rouba a cachorra. Eduarda encontra Carmen na rua e

fica encantada com a cachorra. Carmen presenteia Eduarda

com a cachorra. Eduarda fica muito feliz. No orfanato, Chico
aconselha Mosca a tratar bem Vivi no primeiro encontro. O

cozinheiro ajuda as pequeninas a construir a casa de Pipoca.

• PECADO MORTAL": RECORD - 22H
Helena fica em choque após ver Patrícia sendo seques

trada. Patrícia tenta se soltar mas é ameaçada pelo seques
trador. Michele vai até a casa dos Ashcar e surpreende Omar

e Dorotéia. Carlão flagra Danilo com Lili. Carlão ameaça contar
toda a verdade para Omar. Stella vai até a delegacia para dar

queixa do roubo e encontra Das Dores. Van Gogh ajuda Cara

vaggío, que contínuadebllltado por causa do tiro. Cartão e Do

rotéia conversam sobre o sequestro. Picasso leva Caravaggio
até o hospital. Otávio vai até o inferninho e procura por Laura.
Jurandir diz a Angelo que Laura ligou .. Picasso obriga Van Gogh
a aceitar o dinheiro do roubo. Danilo diz a Omar que deu pro
blema com o dinheiro que estava sendo transportado. Patrícia
percebe que foi sequestrada por Michele.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras,

Fofocas
Thleton 2013 bate a
meta dos R$ 26mi

A maratona do bem em prol das crianças
da AACD atingiu, mais uma vez, a sua meta

com sucesso. O objetivo era alcançar R$ 26

milhões. Comemorando 16 anos no ar pela
TV brasileira, o Teleton 2013 arrecadou R$
26.907.550,00. O valor será utilizado em me

lhorias e em novos projetos para as unidades
daAACD espalhadas pelo país. As doações po
dem ser feitas até o dia 9 de novembro pela in
ternet, direto no site da atração teleton.org.br.

Paula Fernandes
não fará novela

Boatos diziam que a sertaneja Paula Fer
nandes estava sendo cogitada como principal
candidata ao papel de protagonista na novela
"Meu Pedacinho de Chão", próxima atração
das 18h, da Globo. Mas segundo o autor do

folhetim, Benedito Ruy Barbosa, não é bem

por aí. "Paula Fernandes? Não! Ela até fez a

trilha de uma de minhas novelas, mas nem
ela e nem nenhuina atriz é nossa protagonis
ta (até omomento)", comentou. Ruy Barbosa
falou que está "cansado de ·tanta especula
ção", e deve se reunir com o diretor da nove

la, Luiz Fernando Carvalho, para analisar o
material dos testes e fechar o elenco.

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, sua disposição para o tra

bailio será, impressionante. Mas

pode ficar dificil se concentrar no

final damanhã. Afaste o desânimo e

confira as informações com cuidado

para evitar erros. Ànoite, um convi
te de última hora pode render uma

conquista: fique de olho! Cor: roxo.

, 20/4 a 20/5 - Terra

A Lua brilha em seu paraíso as

tral, aumentando a sorte e o magne
tismo. Mas, no final damanhã, pode
serdificilcumprirhorários e darcon
ta das suas tarefas. Mais atraente,
não terá dificuldade para encantar

admiradores. A intimidade promete
ótimosmomentos a dois. Cor: roxo .

; Gêmeos
,

21/5 a20/6-Ar
Pela manhã, talvez tenha que

darmais atenção ao pessoal de casa.
Faça isso, mas tenha cuidado para
não se esquecer de compromissos
no trabalho.Alguém da família pode
apresentar uma pessoa interessante,
se estiver só. Um lance iniciado ago
ra pode ficar sério. Cor: azul-escuro.

,

Câncer
__•. 21/6a21/7-Agua

Você não terá dificuldade para
fazer novos contatos. No final da

manhã, redobre a atenção com deta

lhes, pois pode receber informações
erradas ou perder prazos. À noite, o
desejo vai dar as cartas e esquentar o
romance. Pode se surpreender com
declaração de um amigo. Cor: verde.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Sua atenção vai se voltar para as

finanças e você não deixará nenhu
ma chance de ganhar dinheiro pas
sar em branco. Mas, cuidado com

distrações.Ànoite, aceiteum convite
de última hora. Boas vibrações na

paquera. A dois, invista no que você
e o par têm em comum. Cor: bege.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Émelhor ficar na sua e ter cuida
do com inimigos, inclusive no traba
lho. Faça suas tarefas sozinho e fique
atento aos seus compromissos. O

astral melhora à noite, mas émelhor
não abusar. A paixão esquenta, mas
há risco de se envolver com alguém
comprometido. Cor: laranja.

Escçrpião
23/10a 21/11 -Agua

Você pode contar com uma

ajuda dos amigos para resolver um

problema ou mesmo pedir um con

selho.Ànoite, emumprograma com

os amigos, pode conheceralguém in

teressante. Um lance iniciado agora
tem mais chances de ficar sério. A
intimidade esquenta. Cor: verde.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, sua atenção vai se con

centrar na carreira. É hora de fazer

planos profissionais. Mas, no final
damanhã, tenha cuidado com a dis

tração. À noite, um romance recente

tem boas chances de se firmar. Se
você já encontrou seuamor, a intimi
dade promete pegar fogo. Cor: pink.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Hoje, o dia promete ser movi
mentado. Você terá mais disposição
no trabalho, Mas cuidado com dis

tração ou esquecimentos no final da
manhã. À noite, um �ce recente

temboas chances de ficarmais sério.
Saia da rotina e deixe que o desejo
ajude aesquentar a paixão. Cor: azul.

: Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Émelhornão confiar demais nos
outros eouvir a sua intuição.No final
da manhã, redobre o cuidado com
horários e compromissos assumi
dos.Ànoite, o desejo promete pegar
fogo. Embora seja mais fácil atrair

.

quem deseja na paquera, veja bem
com que envolve. Cor: preto.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

No trabalho, tudo o que puder
ser feito em parceria terámais chan
ce de dar certo. Mas cuidado com

mudanças de humor, À noite, curtir
a sua alma gêmea será prioridade e o

desejo deve esquentar a intimidade.
Se está só, vai sonhar com um com

promisso sério. Cor: tons pastel.

Virgem
23/8 a 22/9 - Thrra

Al.naentraemseusignnaumen
ta a confiança. Explore suas qualida
des para dar conta das suas tarefas.
Mantenha o foco no fim da manhã.
À noite, seu magnetismo estará em

alta e você vai brilhar na paquera!
O desejo promete esquentar os mo
mentos a dois. Cor: verde-claro.
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Quarta feira, dia 27 do! xlliar Arr Mafra.
,

corrente, Jaraguá do Sul
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Parabéns Tatiane Dias,
integrante do grupo de

dança Laços de Tradição que
aniversariou no dia 14 de

outubro. Os amigos desejam
�

muitas felicidades!

No dia 5 de outubro, Francisca
Dallmann completou mais

um ano de vida. Os familiares
e amigos desejam tudo de
melhor para esta pessoa

maravilhosa e amiga querida

Renilda Reich e família parabenizam
a pequena Camille Rower Slomp, que

no dia 14 de outubro completou
2 anos. Amamos você Camiíle!

Nos' dias 26 e 27 de
outubro aconteceu o

Culto de Confirmação
2013, na Paróquia
Evangélica Luterana
de Corupá, celebrado
pelo pastor Adenor
Saatkamp. Este ano

foram 31 confirmados,
dos quais 17 na turma
de sábado (26) e 14 no

domingo (27). O culto
esteve lotado, com a

participação de pais,
padrinhos e convidados.
O Coral Ecumênico
abrilhantou o evento
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SACB 0800-475800

Loja PRO: Rua Exp.Gumercindo da Silva, 31 O - Fone: (47) 3274-7900.

Loja Barra: Rua Angelo Rubini, 1163 - Fone: (47) 3274-7661.

,.
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OFERTAS VÁUDAS DIA 29/10 a 31/10/2013 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
SALVO ERRO DE IMPRESSÁO - FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - Heservemo-nos o

direito de limitar por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Os acessórios
constantes nas fotos não fazem parte da promoção - 0+ 10 pagamentos no crediario

próprio Breithaupt Sem taxa de juros.

awww.breithaupt.com.brDlacebook.com/redebreithaupt
@redebreithaupt lii youtube.com/redebrelthilupt

Loja Eletro Shopping: Av.GetúlioVargas, 268 - Fone: (47) 3372-9910.

Home Center: Av.Marechal Deodoro, 338 - Fone: (47) 3276-9999.

Autocenter: Rua Epitácio Pessoa, 1131 - Fone: (47) 3273-1377
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MOBiliDADE

POR UM
A.

NSITO
CONSCIENTE

PREVENÇÃO
Iniciativas voltadas à comunidade tentam reduzir a

quantidade de acidentes por meio da educação

(
,

1

Você sabia que 90% dos
acidentes de trânsito re

gistrados em Jaraguá do Sul
têm como causa principal o
desrespeito às normas, ou

seja, são provocados direta
mente por atitudes irrespon
sáveis dos envolvidos? Além
disso, os acidentes de percur
so estão entre as principais
causas de

.

afastamento das
funções profissionais.

Dados como estes confir
mam as falas dos responsáveis
pelos órgãos ligados à temáti
ca na 'cidade. Todos são unâ
nimes ao afirmar: nas ruas, os

jaraguaenses se transformam
em pessoas individualistas,
insensatas e mal-educadas.
Por isso, o foco de ação tem'

sido direcionado à conscien

tização.' "Precisamos pensar
que dirigir é como estar arma-

do e com o dedo no gatilho", .'

enfatiza Rogério Kurnlehn,
diretor de Trânsito e Trans

portes da Prefeitura.
O major Gilda Martins

de Andrade Filho, chefe do
setor de Trânsito do 14°
Batalhão da Polícia Mili
tar tem uma opinião seme-

.
lhante. Segundo ele, grande
parte dos problemas regis
trados nas vias jaraguaen
ses poderia ser solucionada .

com mais atenção e educa
ção. "Nossa cidade é relati
vamente bem estruturada,
bonita e urbanizada. O que
vemos, diariamente, nas

estradas não condiz com

isso", ressalta. Segundo ele,
a população vem esquecen
do o fato de ter deveres, e

não apenas direitos.
Conforme Dinael Ma-

. ,., "

PREVENÇAO E PALAVRADE ORDEM
. Para reduzir os' aciden

tes de trânsito no município,
prevenção e educação são pa
lavras-chave. De acordo com

o diretor da pasta na Prefei

tura, os cidadãos devem ter

em mente que conduzir um
veículo, seja ele qual for, não
é algo automático. A direção,
explica

.

Rogério Kurnlehn,
requer programação prévia e

atenção. "Cada circunstância
tem características próprias e

comportamentos diferencia-

dos", alerta.
Atentando a isso, ele ex

plica que vários projetos
educativos estão em fase de

construção dentro da direto
ria. Um deles ganhou o nome

'Se essa rua fosse minha' e

visa à educação de trânsito
voltada aos alunos das esco

las municipais matriculados
no 3° ou 4° ano. Conforme
a articuladora Inês Petry, da
Secretaria de Educação, a

previsão é iniciá-lo em 2014

chado, diretor de um Cen
tro de Formação de Con-

. dutores da cidade, coibir
os abusos é, sim, um de
safio. "As pessoas che

gam para fazer a primeira
habilitação já com vícios
estabelecidos. Saber diri

gir,· controlar a máquina,
é uma coisa, mas saber se

comportar no trânsito é to
talmente outra", afirma.

Ele comenta que a cultura
do 'jeitinho', tão comum no

Brasil, tem papel fundamen
tal na situação quase caótica
vista das ruas. "Quanto mais
se desrespeita, mais regras
são inventadas e nada faz o

efeito desejado", diz. Para o

especialista, o grande pro
blema é a falta de conscien

tização associada à impuni
dade.

já levando atividades de

conscientização às 31 unida
des de Jaraguá do SuL

Outra iniciativa negocia
da envolve os estudantes do

município que passarem a

frequentar aulas em período
integral. No próximo ano, a

intenção é oferecer a modali
dade de ensino em seis colé

gios e, com isso,abrir espaço
na agenda das crianças para,
no colitraturno, abranger te
mas relacionados ao trânsito.

PDft�OS···
.

'IlJftl�A�.�f.ll:C.&< � rUA.. .It�a

Enquanto o município não in
clui a educação em período integral
e as consequentes aulas de trânsito
à rotina dos estudantes, diversas
ações pontuais ocorrem nas esco-.

las jaraguaenses. Em 2013, duas
unidades de ensino direcionaram

atenção especial ao assunto por
meio de atividades desenvolvidas
por professores.

Na Escola Albano Kanzler, por
exemplo, cerca de cem alunos de
quatro turmas de 1° ano tiveram
acesso a informações importantes
durante a execução de um projeto
coordenado pelas docentes Diva
DemathêWiszniewski e Rosângela
Meyer. Elas relacionaram o trânsi
to a gêneros textuais como a músi
ca e a carta. Além disso, as crianças
visitaram a comunidade próxima
para conhecer as melhorias neces
sárias nas ruas, bem com analisa-

EDUARDOMONTECINO

ram o trajeto utilizado até chegar
.

ao próprio.colégio.
Conforme a professora Rosân

gela, a conscientização foi nítida.
"Fez diferença para eles, que gosta- .

ram de trabalhar essas questões do
dia a dia. Assim, também ficaram
mais atentos para a maneira com a

qual transitam, inclusive, nos cor
redores da escola", diz.

Já na Marcos Verbinen, as pro
fessoras Rosângela Kleine e Jocélia
de Carvalho decidiram envolver os
estudantes do 2° ano no, projeto
'Trânsito - leis e cidadaríía'. Com
ele, instruíram as crianças por
meio de. notícias, cartazes infor
mativos e histórias em quadrinhos
e mostraram que os cuidados. de
vem ser constantes. Para finalizar
ó aprendizado, os alunos ainda
criaram paródias e fábulas, unindo
diversão e aprendizado.

Precisamos pensar

que dirigir é como
estar armado e com

'

o dedo no gatilho.

�riaKumlehil. diretor
deTrânsitoeT�rtes
de,,Jamguá de Sul,

"

A cada ano, a Marcha pela Paz
é realizada em Jaraguá do Sul

para sensibilizar as pessoas
das perdas de vidas causadas
pelos abusos nas vias

Saber dirigir, controlar a
máquina, é uma coisa, mas
saber se comportar no trânsito
é totalmente outra.

Dtl"'� Ma�oo" .��.�I!IO
dêF�çiío .Cot�_

��
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CIDADEDO
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Paralelamente às ações
desenvolvidas nas escolas,
a Polícia Militar de Jaraguá

,

do Sul também projeta a

criação de uma verdadeira
cidade do trânsito. A Tran

sitolândia, como será cha
mada, deverá atingir alunos
na faixa etária dos dez anos,
ou seja, matriculados no 4°
ano do Ensino Fundamen
tal. Conforme omajorGildo
Martins de Andrade Filho,
a intenção é transformar

parte do pátio da Arena Ja

raguá em um local propício
para ensinar as crianças so
bre como se portar correta
mente nas estradas .

Com aulas práticas e

teóricas, a PM visa à cons

cientização por meio de

orientações dadas ainda
,

na infância. O projeto tem

custo estimado na ordem
de R$ 150 mil e já conta

com o aval do Núcleo de
Concessionárias da Asso

ciação Empresarial (Acijs)
e do convênio que envolve
a Prefeitura e a Polícia Ci
vil. O objetivo é colocá-lo
em prática-emeotq. r r , I", l

oo- 18e19

CBAMJUlDO
AArENÇÁtl
DOSAJ)OCTOS

Enquanto as esco

las tentam sensibilizar as

crianças, cabe às empresas
chamar a atenção dos adultos

para a educação no trânsito.
Por isso, a Polícia Militar tem
feito inúmeras palestras volta
das ao tema dentro do ambien
te de trabalho da população.
Segundo o major GildaMartins
deAndrade Filho, somente nes
te ano, mais de duas mil pesso
as já participam da iniciativa.

Recentemente, ele foi até o

Hospital São José para falar ex
clusivamente com os funcioná
rios da instituição. Na entidade,
os acidentes de percurso estão

entre os principais motivos de
afastamento do trabalho. Por

isso, em 2013, a programação
da Sipat (Semana Interna de

.

Prevenção de Acidentes do Tra
balho) focou no esclarecimento
de dúvidas e na conscientização
para um trânsito menos violen
to. "Fizemos blitz, teste de baliza
e um túnel que contou a história
de uma colisão", lembra Miche
le Tamanine, secretária da Cipa.

RAIO-XOOTRÂNSITO
- 2013 (janeiro a setembro)
• Acidentes registrados: 2, 7�O
• Pessoas feridas: 869
• Mortes: 8*
• Veículos envolvidos: 3.533

• Veículos envolvidos: 6,938 • Defeitos mecânicos: 1%

_ Ranking das causas -
,

Ruas campeãs em

presumíveis dos acidentes (2012) 'acidentes (2013)
• Waldemar Grubba: 232 acidentes

• Condutas errôneas dos
envolvidos (não respeito às
normas de, trânsito): 93%

• Animais e questões
climáticas: 4,21%

• Problemas nas vias e
.

de sinalização: 1,72%

• Walter Marquardt: 145 acidentes
• José Theodoro Ribeiro:
134 acidentes

• Epitácio Pessoa: 127 acidentes
• Bernardo Dornbusch:
102 acidentes

- 2012 (janeiro a dezembro) .

c· Acidentes registrados: 3,778
• Pessoasferidas: 1.149
• Mortes: 5*

Fonte:14BPM / * mortes no locar do acidente, em vias urbanas

Cada vez mais, as escolas estão envolvidas em ajudar na conscientização sobre trânsito'
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Porco espinho e uma

cobra são resgatados
,

FOTOS LÚCIO SASSI

I.eiSeca
Bêbados vão para o Presídio

Três motoristas foram
encaminhados ao Presídio

Regional, na manhã de

ontem, acusados de em

briaguez ao volante. Os três
foram flagrados na noite de

domingo, dois deles depois
de se envolverem em aci
dentes de trânsito.

Um homem de 54 anos

dirigia um Uno, pela Rua

Angelo Schiochet, no Cen

tro, quando foi abordado

pela Polícia Militar, por
volta das zih. Além de
não ser habilitado, ele fez
o bafômetro, que resultou
em 1,12mgjL. O veículo foi

guinchado e o motorista le-

vado à delegacia.
Moradores do Bairro

Estrada Nova ligaram para
a PM para denunciar um
motorista: bêbado que fazia
manobras perigosas na Rua
João Piccoli. Antes que a

guarnição chegasse, o con

dutor do Uno bateu na tra

seira de uma bicicleta e fu

giu do local do acidente, por
volta das 20h30. O ciclista
sofreu ferimentos leves e re
conheceu o motorista como
sendo seu vizinho. APM foi
até a casa do suspeito, de
39 anos, que confessou ter
causado o acidente. Ele foi
levado à delegacia. •

MASSARANDUBA
Bombeiros recebem

aproximadamente
dez pedidos por
mês para capturar'
animais silvestr.es

Débora Remar

Dentro de uma casinha
de boneca, sobre a

cama de madeira, estava

a jararaca de um metro e

meio. Por pouco a cobra
não atacou a menina de 13
anos quando ela foi buscar
a boneca, na tarde de on

tem, em Massaranduba.
"Eu avisei para olhar com
cuidado, já que a casa está

fechada, quase abandona
da mesmo", disse Brasilia
Franco, de 33 anos, depois
que o susto passou.

Moradora do Bairro

Guarani-mirim, Brasilia
conta que é comum encon

trar animais perto de casa,

principalmente se um vi
zinho limpa o terreno ou

desmancha um rancho.

"Agora com a mudança
do tempo, eles aparecem
com frequência, mas uma

cobra assim perigosa é a

primeira vez", lembrou.
Ela chamou os Bombeiros
Voluntários que fizeram a

retirada da jararaca.
Na noite de domingo,

os Bombeiros de Massa-'

JaraguáEsquerdo
, Fogo em carro é controlado

Um princípio de incên
'dia atingiu uma Parati, na
manhã de ontem, na Rua
João Januário Ayroso, em
Jaraguá do Sul. O veículo

apresentou pane e come

çou a soltar muita fumaça,
e testemunhas ajudaram a

controlar as chamas até a

chegada dos Bombeiros.
Cobra de

1,5m se instalou dentro da
casinha de boneca e foi

recolhida ontem
BR..280

Acidente causa umamorte'
Apaixonado por moto

e integrante do motoclu
be Cano Quente, foi sobre
uma motocicleta que Vil
mar Campestrini, de 46
anos, perdeu a Vida. O aci
dente ocorreu na BR-280,
em Guaramirim, por volta
das 16h de domingo, dia
27. Segundo a Polícia Ro

doviária Federal, um Ca
rona de Itajaí tentou fazer
o retorno no trevo do Bair
ro Poço Grande e não teria

visto a moto, que seguia em
direção a Jaraguá do Sul.

O motociclista bateu na

lateral do veículo e sofreu
traumatismo craniano e fra
turas generalizadas. Ele foi
socorrido pelos Bombeiros
e encaminhado ao Hospital,
Padre Mathias, onde mor

reu pouco tempo depois. O
condutor do outro veículo
não seferiu. Campestrini foi
cremado na tarde de ontem,
em Jaraguá do Sul.

PORCO ESPUI4HO
Mamífero estava

agarrado a um galho
de árvore, no jardim de
uma casa no Centro

randuba já haviam resga
tado um porco espinho. O
bicho estava agarrado em

um galho de árvore nos

fundos de uma residência
daRuaOtto Bauer, noCen- .

troo O proprietário temeu

pelos cães que mantem em

casa, mas ninguém se fe
riu. Tanto a cobra quanto

o porco espinho foram li- de animais. Ele alerta que
berados na mata durante a durante o verão, é ain
noite de ontem. da maior o risco de que
'O comandante dos bichos se instalem em

Bombeiros de Massa- forros, jardins ou cons

randuba, Adelson Bohn- truções abandonadas. A

Limberger, conta que população deve ligar para
todos os meses a corpo- -<

os Bombeiros pelo 193 e

ração recebe em média evitar fazer a retirada do
dez chamados de captura animal por conta própria.

WalterMarquardt
Colisão deixa 'um ferido
A colisão entre um Cor

sa e uma moto Bizz deixou
uma pessoa ferida por volta
das 9h30 de ontem, na Rua
Walter Marquardt, no Rio
Molha. Omotociclista, de 35
anos, tinha suspeita de fratu-

ra no ombro esquerdo e foi
socorrido pelos Bombeiros
Voluntários. Testemunhas
contaram que o veículo cor
tou a frente damoto, que se
guia em direção ao Bairro, e
teria causado o acidente.

São,Luís-
Homem é atacado com golpes de facão

Golpes de facão encerraram uma bri

ga entre dois homens, na noite de sába

do, no Bairro São Luís, em Jaraguá do
Sul. O agressor teria desferido os golpes'

Altura

'Irabalhador
cai do telhadona mão da vítima, de 30 anos, que teve

um dos dedos amputados. Ele foi socor
rido pelos Bombeiros e encaminhado ao

Hospital São José.

- Um homem de 25
anos se feriu ao. cair de '

uma altura de quatro
metros, na manhã de on-

.

'

.' EDITAL DE CONVOCA�ÃO
'

.'
, ,tem, em Jaraguá do Sul.

: o CLUBE DE ORATORIA E LIDERANÇA OE, JARAGUA DO SUL" inscrito no, CNPJ sob nO' � •
'

.

, 81,156.465/0001"38, vem mui respeitosamente, através da presente, convocar todos Os sócios a

'

A. vítima -trabâlhava no'

" participar da Assembléia Geral 'Extraordinária queserá: realizada na Sede Social da Associação telhado, "no Bairro Trê,s
"
"".,.', Atlética Banco do Brasil, Rua Adélta Fischer,' n° 24Q; Centr.o, .:Jaraguá do Sul, no dia 05,11.2013·, 'às Ri

-

'd" '1'I.T rt 'q .nd
'

"
'-

'_ os O�',J.�'(') e, uan o '
-

_
19 heras em 1 a chamada com .a presença de rriaisda metade dos sócios e às 19. horas e 3D.minutos ' " , • '

,

em 2" chamada com qualquer número de-sócios para a seguinte ordem do dia: ,'sofretÍ �'I:ill_�çlâ, por'vólta
- Conforme estabelecido no Artigo 53°, item "b"e "e"'do ESTATUTO do Clube, escolha dos candi- das 9h45;Elé'fÇli 'sôeonj.-

, datas para todos os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal entre os' sócios indicados, pela Comis-
, _
do pelos' Bombeiros,Vo'::'"

são nomeada pela Diretoria para este fim �. que obtenham-pelo menos vinte e cincoper-cento dos luntários ,çoi\i':':.susp,eit:a ,'::votos válidos na Assembléia, Jaraguá do Sul (SC), 29 de outubro de 2013. '.,.. , .

VALDIR TOMELlN - PRESIDENTE de fratura no 'quadril 'e, ÃTENÇÃO O veiculo teria 'côrIa�b::�f; __ r,:tt�'da moto,
�--� �.�,�I._"_I._lj�.rnu�••SI�rn�J lijl,i���nd��ac�e�e,�good��a�d��_e�nhH

LÚCIO SASSI •

i �
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AlíVIO Com gols de Cícero (foto) e Crasso, o Moleque Travesso bateu o Brusque e segue vivo na Capinha

Primeiro triunfo do
Juventus Copinha
2 A 1 A partida iniciou com 30 minutos de atraso por um motivo inusitado

lucas Pavin marcados pelo volante CÍ
cero e o lateral-esquerdo
Rodrigo Crasso, urn em

cada tempo, enquanto
Eydison anotou para os

brusquenses. "O treinador
do Brusque, o Perron, é

experiente. Viu que era o

jogo dá. classificação deles
e colocou quatro atacantes
em campo. Mas o nosso

empenho fOI maior e con

seguimos à vitória, que era

fundamental", disse o za

gueiro é capitão Acácio.
A partida, porém, não

foi marcada apenas pela
recuperação e os primeiros

pontos doMoleque Traves-
,

so na Copinha, mas sim,
por uni fato muito inusi
tado. Quando os atletas
entraram em campo, o gra
mado ainda estava com as

marcações de futebol ame
ricano, devido ao jogo do
Jaraguá Breakers contra o

Ipatinga Tigres que deveria
ter acontecido no dia ante

rior, mas não foi realizado

pois o time mineiro não

compareceu.
Com o problema, o árbi

tro Bráulio da SilvaMacha
do avisou que se as marcas

não fossem tiradas, ou ate-

nuadas, o confronto não
aconteceria. A partir daí,
funcionários do clube, tor
cedores e atletas do Jara

guá Breakers fizeram uma

força tarefa. Resultado: A
partida iniciou com 30 mi
nutos de atraso e entrou

para a galeria das maiores
bizarrices que ocorreram

no futebol catarinense nos

últimos tempos.
Agora, o Juventus en

cerra sua participação na

primeira fase, amanhã,
quando enfrenta o Metro

politano, às 20h30, no Es
tádio do Sesi.

OJuventus está na prig�
por urna vaga na se

gunda fase da Copa Santa
Catarina. Jogando no Está
dio JoãoMarcatto, nanoite
de domingo (27), o Mole

que
.

Travesso conseguiu
urna importante vitória

por 2 a 1, de virada, sobre o
. Brusque. Assim, segue vivo
na competição que creden
cia apenas o campeão a dis
putar a Copa do Brasil e o

Campeonato Brasileiro da
SérieD do ano que vem: .

Os gols trieolores foram
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ADJ

Time vacila e cede empate
A AD Jaraguá (CSMj

Pré-Fabricar jMannesj
FME) segue sem vencer

no returno do Campeona
to Catarinense da Divisão

Especial. Fora de casa, a

equipe comandada pelo
técnico Sergio Lacerda

empatou em 4 a 4 com Tu

barão, após estar vencendo
por 4 a 1, no último sábado

(26), no Ginásio Salgadão.
Nas duas primeiras

rodadas, o time jaragua
ense perdeu para Rio do
Sul e empatou com o Caça
e Tiro, de Lages. Com o

resultado, o. campeão do
turno contabiliza apenas
dois pontos em três jogos

e busca a primeira vitória
nesta segunda fase dian
te da AD HeringjBlume
nau, amanhã, às 20h1S, na
Arena. Os blumenauenses

chegam embalado para o

confronto por uma gole
ada conquistada contra a

Chapecoense por sal, em
Blumenau.

"Apesar do empate
após ter estado em vanta

gem elástica, o ponto foi

importante. Viemos com o

pensamento de pontuar e

agora temos um pouco de
descanso para aproveitar",
afirmou o pivô Hugo, des
taque do time da ADJ ao

anotar três gols na partida. -

Copa Interbairros

Semifinalistas estão definidos
A Sa Copa Interbairros

de Futebol conheceu seus

semifinalistas na manhã do
último domingo (27). Es
tes seguem na disputa pelo
'Troféu RBN'. o Estádio
Waldemar Gurnz Santos,
recebeu dois jogos. Primei
ro, o atual campeão Três
Rios do Norte venceu a VIla
Lalau por 3 a 1 e avançou
com urn placar agregado de
4 a 1. Na sequência, o Água
Verde eliminou Santa Luzia,
com uma vitória por 2 a o.

No jogo de ida, as equipes
haviam empatado por 1 a 1.

Os outros dois jogos acon

teceram no campo do Santo
Antônio. No primeiro deles,
Braço do Ribeirão Cavalo
e Rio da Luz ficaram no 1 a

1. O Rio da Luz seguiu em

frente, pois havia vencido o

primeiro confronto por 2 a 1.

No jogo de fundo, os donos
da casa marcaram S a 4 no

Rio Cerro I e II e garantiram
sua vaga com o placar agre
gado ern Sa a.

CLASSIFICADO Rio da Luz (branco) é um semifinalista
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TITULARIDADE

Garoto Rafael

Leão continua à caça,

VENCER E GOLEAR Atrás de mais uma vitória e de muitos gols, Jaraguá encara o Barra

Lucas Pavin

A inda sonhando com

.l"\uma vaga na final do re'

turno do Campeonato Cata
rinense da Divisão de Aces

so, o Sport Jaraguá entra em
campo hoje para enfrentar o
Barra. A partida acontece às

20h, no Estádio João Mar-
.

catto, e é válida pela sétima
rodada do returno.

O técnico Mozart Batis
ta não poderá contar nova
mente com adupla de volan
tesNêgo - que voltou a sentir
dores nopúbis - ePiter. Com

isto, deve manter a escala

ção do último jogo contra o

Navegantes. No esquema
4-3-1-3, o Leão do Vale vai a

campo com Darci; William,
Neto, Ricardo e Maicon; Zé
Vitor, Rafael e Nando; João
Carlos, Eric eVandré.

"As chances de classifi

cação existem e temos obri

gação de acreditar nela, pelo
trabalho que viemos fazendo
nestes últimosmeses.No dia
10 de novembro, quando o

juiz apitar o final da partida,
veremos o que vai acontecer.
Sabemos a dificuldade que é

Sênior

Galácticos em vantagem
A equipe do Fixsul/ por 6 a 2, no último sába

Galácticos está muito do. Agora, os Galácticos

próxima do título do 120 podem perder por até qua
Campeonato de Futebol tro gols de diferença no

de Sete Sênior "Coroa Bom jogo da volta, que acontece
de Bola". Mesmo jogan- daqui duas semanas, no

do fora de casa, o time se dia 9 de novembro, que se

impôs e goleou o Guarany tomam campeões.

tirar esses gols de diferença
(em relação ao Internacio
nal), mas vamos lutar até o

fim", disseMozart.
O atacante João Carlos

destacou a mesma esperan
ça de classificação e as carac

terísticas do adversário de

hoje a noite. "Independente
das circunstancias, o grupo
se fechou e estamos traba
lhando com o mesmo ob

jetivo, que é o acesso", afir
mou. "O time deles é jovem
e veloz. Pelo menos foi isso

que nos apresentaram no

primeiro turno. Temos que

'entrar com cuidado, pois a

partida pode se tomar com

plicada", finalizou.
Além deste confronto, o

Jaraguá tem mais dois pela
frente contra Oeste (casa) e
Curitibanos (fora). Para se

classificar à final e continu
ar com chances de acesso, a

equipe precisa vencer estas

partidas e descontar a dife
rença no saldo de gols para o
Inter de Lages. Caso o Leão

vença hoje, chega aos mes

mos 13 pontos do Inter, mas
o rival tem atualmente treze
gols amais de saldo.

Futsal

Copa '�tleta Cídadão'<define campeões
A Copa Futsal "Atleta

Cidadão" encerrou no últi
mo sábado (26) indicando
os seus campeões nas cate
gorias Sub-v, Sub-ç e Sub

n, pela Primeira e Segunda
divisão. Pela Série B, na

Sub-z; a Adesc/Schroeder
foi a grande campeã ba
tendo a Pae/Corupá na fi
nal. Xoxo 10/0 Correio do
Povo ficou em terceiro. Na

Sub-ç, a Xoxo io/Lavan
deria Bonavita saiu com

a taça, levando a melhor
sobre Adesc/Schroeder.
Clube Evangélico Jaraguá
ficou com a medalha de
bronze. No Sub-ri, Xoxo

to/Imobiliária Morada
Brasil foi a campeã. Pae/
Corupá ficou em segundo e

Xoxo lo/Nevasca Alimen
tos em terceiro. Pela Séria

A, no Sub-v, o time cam

peão foi a Xoxo io/Olipê
com Xoxo io/Optica Safi
ra em segundo e Xoxo 10/

Optica Safira em terceiro.
No Sub-ç, a Xoxo io/Oli
pê também subiu no lugar
mais alto do pódio, deixan
do o Clube Evangélico Ja

raguá e a Pae/Corupá em

segundo e terceiro lugares,
respectivamente. Fechando
as categorias, no Sub-ri, a

Adesc/Sehroeder foi a equi
pe vencedora derrotando na
final o Jangada. O Clube Es
colar Evangélico ficou com o

terceiro lugar.

REVELAÇÕES Competição movimentou a criançada de 7 a 11 anos atrás da bola pesada

Breakers
PorWO

O jogo entre Jaraguá
Breakers e Ipatinga Tigres,
que ocorreria no sábado
(26), pela penúltima rodada
da primeira fase do Torneio

Touchdown, foi vencido pelo
time jaraguaense porWO. O
adversário teve problemas
no caminho deMinas Gerais
até Santa Catarina e após
aguardar por três horas fa
zendo de tudo para que hou
vesse a realização da partida,
os 'Quebradores' aceitaram
a regra imposta pelo evento

e venceram a partida sem

mesmo entrar em campo.
"Agora, os Breakers encerram
sua participação na primeira

.' fase do Torneio Touchdown
contra o Porto Alegre Búlls,
no domingo, às lsh, no Es
tádio João Marcatto. Em
dez anos de existência, esta
foi a primeira vez que oBre
akers ganhou por WO. Com
o resultado, o time continua
com uma campanha impe
cável, agora com seis vitórias
e nenhuma derrota.

conquista
vaga, no meio,

comas

ausências
de Nêgo
e Piter

FutebolAmador

Bola rolou pelaPiimeirona
Neste fim de semana,

teve início o Campeona
to da Primeira Divisão de

Jaraguá do Sul, intitula
do este ano como "Copa
Mime". No sábado, no Es
tádio Guilherme Tribess,
o Flamengo goleou o JJ

Bordados por 5 a 1. Já no

domingo, no Estádio do
Cruz de Malta, os donos
da casa ficaram no empa
te com o João Pessoa por
o a '0. Apenas estas qua
tro equipes participam da

competição em 2013.

GOLEADA Flamengo (branco) não teve pena e aplicou
5 á 1 no JJ, mesmo jogando na casa do adversário
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HETORNO Último trabalho de Abel no Inter foi entre
2007 e 2008, com direito a título Mu-ndial de Clubes

Internacional

Novo técnico?
o técnico Abel Braga

confirmou na noite deste

domingo que está próxi
mo de acertar com o In
ternacional para 2014.
Assim que demitiu Dun

ga, a direção colorada
tentou contato com ele,

mas uma viagem à Euro

pa com a família e o dese

jo de descansar até o fim
do ano atrasaram a nego
ciação, e Clemer acabou
efetivado. Abel já foi téc
nico do Inter em quatro
oportunidades.

Ofacebook.cOmlellllc«»IllIl1 .. «»1füciiâllll

CBF

Cancelado
A CBF decidiu cance

lar a festa de premiação
do Campeonato Brasilei
ro que tradicionalmente
acontece no final do ano.

O motivo é o conflito de
datas por causa do sor

teio dos grupos da Copa
do Mundo de 2014, que
acontecerá no dia 6 de de
zembro na Costa do Sauí

pe (BA). A entidade já dis
cutia a questão há algum
tempo e a decisão foi to
mada nesta segunda-feira.

Palmeiras

"Mago" fica
�s a confirmação do

acesso à elite do futebol bra
sileiro no último sábado,
com o empate sem gols dian
te do São Caetano, o elenco
do Palmeiras já começa a

projetar suapróxima tempo
rada. Nesta segunda-feira,
o chileno Valdivia, um dos

principais nomes do grupo
alviverde, garantiu que per
manece no Palestra Itália

para voltar a jogar a SérieA

Seleção
MundiaIS17
O Brasil segue vivo na

briga pelo tetracampeona
to mundial sub-rz. Nesta
segunda-feira, a seleção
comandada por Alexan
dre Gallo contou com uma

vantagem numérica em

campo para bater a Rús
sia por 3 a 1 e avançar às

quartas de final da compe
tição. Mosquito e Boschi
lia, duas vezes, marcaram

os gols da vitória verde e

amarela. Makarov des-.
contou para os russos..

Paulista

Sorteio
A Federação Paulista

de Futebol marcou para
amanhã a reunião do Con
selho Técnico com os clu
bes para aprovar a nova

fórmula do estadual de

2014. Como já havia con

versado com os dirigen
tes e o novo formato teve

boa aceitação, a entidade
. vai realizar no mesmo dia
o sorteio dos grupos do
Paulistão do ano que vem.
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CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

Coi. Time P J V E D GP GC SC A%
•

2· Botafogo 53 31 15 8 8 45 3510 56

3· Grêmio 53 31 15 8 8 37 30 7 56

4· Atlético-PR 52 31 1410 7 48 39 9 55

5· Goiás 49 31 13 10 8 40 34 6 52

6· Vitória , 47 31 13 8 10 45 44 1 50

7" Atlético-MG 45 31 12 9 10 34 30 4 48

8· Santos 44 31 1111 9 40 32 8 47

9· São Paulo 43 31 12 7 12 33 31 2 46

10· Internacional 42 31 10 12 9 47 45 2 45

11· Flame�go 41 31 10 1110 36 36 O 44

12· Corinthians 41 31 9 14 8 24 19 5 44

13· Coritiba 40 31 10 1011 37 39 -2 43

14· Portuguesa 39 31 10 9 12 45 43 2 41

15· Bahia 37 31 9 1012 32 39 -7 39

16· Fluminense 36 31 9 9 13 35 40 -5 38

r WP�{a-3'3·w: II 16 :r -�
lS· Vasco 33-31 8 9 14 41 51-10 35
19· Críclúma 3231 9 5 17 41 56 "15 34

20· Náutico 17 31 4 5 22 20 62 42 18

"'��J-�V-�E-�O-�GP-GoI5Pr6;
GC-GlIf5�SG-�*GdIi;_-�

Uderdo campeonato "
3O"RODADA

Bahia 1xl AtléticcrPR

Intemacional2x3 São Paulo

Ponte Preta 2x1 Vasco

Portuguesa OXO Flamengo
Náutico 0x2 Goiás

Coritiba 4xO Grêmio

Fluminense 2x3 Vitória

.. ,

G'ILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

6 (I; IJ de tWVeIRDro
CEIAS ., 1l9fí, ��;.� encom

" HI�o.'Hi"Om:(Ç) 'lj�t;;":'(�O

PQAACASO.COM

cr
lJ�jJi�;:;.�3-/i.:f.:J

vêmais
OQl'EAtiiEN1'E9.Z1ODOKHX>yt
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www.vw.ccm.br.Prornoção válida até 29'10/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete fnciuso.Fox 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros
O.O%.Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$ 34.990, Entrada 50%, saldo em 241(, Juros 0.49%. Gol 1.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ 27.59D,OO. Entrada 50%, saldo, em 24)(, juros O.99%.Gol G4 1.02
Portas2014. à vista a pertlr de RS 22.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 44.990,00. Entrada 50%. saldo em 24x, jUfOsO.O%.Amarok Trend COAT ê vista a partir de R$ 115.990,00. Enlrada 50%,
saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada 50%, saldo em 24xJúros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05'% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame
inclusos na operação e no CE! Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen
autorizada, Para os demats'rnodelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para tinha voxswaçen 13/13
e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes Internos de molar e transmissão (exceto Kombi. limitada a BO.OOOkm). e: necessário. para sua utüeação, o
cumprimento do plano de manutenção. �Ouvídorla; 0600 701 2634. SAC: 080077011926. Acesso as pessoas com deficiência audjtlva ou de fala: 0600770 1935.

! IlillilTECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com.br BANCO VOlKSWAGEN 473274 6000 ��,

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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