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com que Prefeituraplaneie
a substituição dos atuais
equipamentos. PÁGINA 19

Segurança ..... ..

Morte de jovem
é investigada
Adolescente de 13 anos é
encontrado dentro de casa
baleado por um disparo de
espingarda, PÁGINA 20
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. No esquecimento

Cerca de cem túmulos de crianças estão praticamente abandonados no cemitério daVila Lenzi. Página 17
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Lâmpadas
trocadas

Já estamos
atendenoot

Câmaras gastammais de
R$ IOO-mil com diárias

REGIÃO Levantamento das verbas utilizadas entre janeiro e outubro deste ano aponta
que vereadores de Schroeder são recordistas em despesas. Corupá não apresentou dados.
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COMENTÁRIO

Tempo e inveja
DO LEITOR

O exemplo deMujica
"l Tocêquerserpopularnaempresa,
V no clube, no partido, na igreja,
no pátio da universidade, onde for?

Quer? Então, seja medíocre. Seja co
mum, vulgar, vista-se como se veste

a maioria, fale como fala a maioria,
ache graça dasmesmas coisas, vá aos
mesmos lugares, seja, enfim, igual
aos que o cercam, vulgares...

O bom mesmo é ser "odiado",
invejado a criar labaredas de des

peito nos que nos costumam cercar

e diante dos outros medíocres que
um dia vamos conhecer. E todo esse

"ódio" gerado por qualidades, com
petências e ética.

.

Eu não estaria neste assunto mo
nótono, outra vez, não fosse por um
acaso dos meus dedos ter clicado
num canal de televisão a apresentar
um programa medíocre, algo como

escola de amor, ou do amor, mais

afazer, meiahora, produz um tumul
to de modificações em nossa cabeça,
em nosso fazer, em nossa felicidade.
Meia hora. Mas vá dizer isso aos va-

.

dios, aos que andam por aí arrastan
do os chinelos do nada e achando que
um diploma ''latino'' conquistado em
Harvard ou onde for resolve tudo na

vida. Resolve nada.
A propósito, no que você tem

usado essa proverbial meia-hora

para o sucesso na vida? Aliás, há
quem diga que com 15 minutos de
estudos de português ou de inglês
por dia você chegará à Academia
Brasileira de Letras ou à Casa Bran
ca. Meia hora, 15 minutos. E por ver
tanta gente amuada, sem graça, me

díocre, dá pára dizer que meia hora
ou 15 minutos de qualquer esforço
produzem uma enorme exaustão na
maioria que anda poraí.,

Cir�ula pela internet uma declaração que revela bem
o perfil do presidente do Uruguai, JoséMujica. "Eu

não sou pobre! Pobres são aqueles que acreditam que
eu sou pobre. Tenho poucas coisas, é certo, as mínimas,
mas apenas para ser rico. Quero ter tempo para dedi
cá-lo às coisas que me motivam. Essa é a verdadeira
liberdade, a austeridade, Q consumir pouco. Vivo em

uma pequena casa, para poder dedicar tempo ao que
verdadeiramente aprecio. Se eu tivesse muitas coisas,
teria que me dedicar a cuidar delas, para que não fos
sem levadas. Verdadeiramente, não somos pobres!"

Conhecido como "Pepe" Mujica, o presidente uru

guaio recebe USD$12.500/mês (doze mil e quinhentos
dólares mensais), mas doa 90% de seu salário. Quando
li o texto, imediatamente me lembrei dos atuais edis da
CâmaraMunicipal, que, por sinal fazem parte de uma das
piores nominatas, na média, desde que cheguei em Jara

guá do Sul, em 1979.
Emblematicamente, edil era um antigo magistrado

romano, representante da plebe em meio à-nobreza. Por
razões históricas "edil" se tornou sinônimo de vereador,
talvez pela semelhança de funções.

Pois bem, interessante seria trazer o Mujica para Jara

guá do Sul, para a Câmara Municipal absorver um pouco
da pureza do vizinho uruguaio, já que aqui, os nobres edis
parecem nunca esgotar o seu repertório de peripécias à

margem do apoio popular: aumento do número de co

leguinhas (de 11 para 19, para quê?), desperdício de R$
3.000.000,00 na compra de um terreno para a nova casa

(do povo?) e manutenção das férias de julho (para viajar
com seus filhos estudantes?) bem como dos seus 130 salários
(ganham pouco?). O que, afinal, eles ainda reservam para
nós, seus atônitos eleitores decepcionados, hem?

Um dos edis já foi preso pelapolícia federal e um outro

diz que se enganou ao apetar o botão em uma das impor- .

tantes votações. Isto tudo numa cidade progressista, de c,

altos valores culturais e ícone em desenvolvimento social.
Imaginem como é em outras plagas (pragas?), deste

Brasil afora ...

lUIZ CARLOS PRATES
ou menos isso. Um dos levianos no

programa babava indignação contra

o "pecado" da inveja. A inveja só. é
danosa à saúde quando é inveja pura,
a não provocar qualquer reação que
nos tire do comodismo da mediocri
dade para ser igual ou melhor ao in
vejado. Mas a inveja que me cutuca,

,

queme faz sentir vergonha diante do
espelho da vida; a inveja que me faz
consciente de que sou um acomoda

do, um nada, enfim, essa inveja éboa,
Meia hora por dia de esforços

continuados na busca de qualidade
em qualquer que seja o trabalho ou

do trabalho não há amínima possibilidade de alguém ser

feliz. E omuito trabalho, quando feito com entusiasmo,
é omelhor anestésico para a consciência da finitude, O

.

trabalho só é "castigo" na cabeça de religiosos imundos.

• Morte
Um sujeito queria conhecer a morte, estudou, pen

sou, visitou religiões, mergulhou na filosofia e nada ...
Pensou em se matar, mas deu-se conta de que não po
deria voltar da "viagem"... Quase desespero. Desistiu,
desistiu de conhecer a morte. Desistiu e passou uma

semana em casa, sem fazer absolutamente nada. Nisso,
descobriu o que era amorte: nada fazer, férias sem fim ...

• Falta dizer
No site Terra, discutia-se uma pesquisa feita pelos

americanos da Universidade de Michigan sobre quem
sofre mais no divórcio: os homens ou as mulheres?

Pesquisa idiota. Sofre mais o que é rejeitado, manda
do embora. Ninguém sofre quando não quer mais a

pessoa ao lado. Há, todavia, uma diferença: a mulher
quando sofre, sofre com ela,do modo dela, não segu
ra lágrimas; já o homem fica furioso, bebe, se droga,
xinga, volta, surra ou mata. O "machinho impotente",
mimado pela mamãe, não suporta perder a chupeta .

• Coitados
.

O filósofo Alain de Botton considera improvável
encontrar felicidade no trabalho. Já o seu companheiro
Domenico DeMasi afirma que, quantomais o homem
trabalha, mais tempo precioso ele perde ... E dizer que es-:

ses caras ganham dinheiro dizendo essas baboseiras que
só contentam os vadios. O vadio adora ouvir isso. Fora

• EmílioDa SilvaNeto, empresário

DlVÚLGAÇÃO
Saúde

Programa ajuda a
combater o vício

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraQ redacaotiiocorreiodopooo.com.br

O Programa Municipal de Pre
venção e Controle do Tabagismo
vai iIliciar novos grupos terapêu- .

ticos em novembro. Todos serão

acompanhados por um médico
pneumologista, com agendamen
to prévio. O programa funciona
na Unidade Sanitária Central,
anexa ao Pama 1 (Czerniewícz).
Os grupos tem horários alterna
dos no período noturno e sábados

pela manhã, e são destin�dos a

pessoas que têm interesse em

parar de fumar. O telefone para
c

agendamento é (47) 2106-8300
ou 2106-8301.

�
Atendimento
por telefone

"Qualidade no atendimento telefônico" é
o tema do treinamento promovido pela As

sociação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu (Apevi) de 18 a 21 de novem
bro. O evento ocorrerá no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, ministrado pelo consultor
Emílio Mufioz Moya. Inscrições pelo telefone
3275-7024 ou capacitacao@apevi.com.br. Os

.

valores são R$ 230 (nucleados e empreende
dores individuais associados), R$ 253 (asso
ciados) e R$ 380 (comunidade).

I.Hí

APOIO À APAE
A Apae de Jaraguá do Sul recebeu a doação de R$ 30 mil da 1 ª Vara do
Trabalho para adequações do espaço físico da unidade e compra de

equipamentos. Na foto, a presidente da entidade Mônica Schmidt Menegotti
Schunke e o juiz titular, Fernando Luiz de Souza Erzinger.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

OPINIAO SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2013
,

CHARGE
E FALANDO EM DIÁRIAS .•.

ARRôTt
PoDt c.oBPPR

cfD�Lr: .'

EDITORIAL

Agriculturaem despertar
Um município não pode ignorar o se

tor primário, mesmo que ele tenha

vocação para a produção industrial.Abase
da economia é a agricultura. Jaraguá do
Sul foi moldada com o suor do homem
do campo. Com a industrialização do País
houve' uma migração em massa às áreas
urbanas e a formação da classe operária.

Isso resultou na queda da produção
rural e um esvaziamento das áreas agríco
las. Agora, com os altos e baixos da indús

tria, o campo volta a surgir como caminho
fértil para quem quer produzir. A região
tem a característica de produção em pe
quena escala e direcionada a produtos
que tem boa aceitação no mercado: frutas
e legumes. Organizados em cooperativas
e associações" os agricultores familiares
terão força para conquistar o mercado e

garantir sustentabilidade e permanência
nesse setor.

A economia equilibrada é formada por
várias matrizes. Sem a presença da comu-

nidade rural, háum desequilíbrio quepode
provocarproblemas sociais, além de deixar
limitada a força produtiva. Quanto maior
for o leque das matrizes econômicas, me
nos se compromete o dinamismo para o

estímulo do empreendedorlsmo local.

"
Organizados, os agricultores familiares
terão força para conquistar o mercado.

Com a indústria forte e a área rural
em busca da recuperação, a tendência é

que surjam novas oportunidades de in
vestimentos.

Além disso, quem decidir permanecer
nas propriedadespode contar comuma es

trutura de apoio técnico da Epagri e Prefei
, tura, e programas de aquisição demudas e
sementes.A agricultura em Jaraguá do Sul
se reergue graças à persistência e trabalho.

ii
'

,

Fale conosco
"

.'
. ._
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LOTERIAS
.

t OBITUÁRIO
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N2 04810
1 º 22.347 250.000,00
2º 88.825 17.100,00
3º 22.203 16.600,00
4º 23.148 16.100,00
5º ,49.652 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO NQ 1543
07 - 15 - 20 - 23 - 30 - 41

LOTOMANIA
SORTEIO NQ 1396
04 - 09 - 18 - 24 - 25
36 - 39 - 47 - 50 - 52
54 - 56 - 63 - 70 -74
79 - ao - 82 - 83 - 87

QUINA
SORTEIO NQ 3329
07 - 21 - 24 - 34 - 44

• GUIDOOHFmorreu em 30 de outubro,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha 61 anos

e deixou enlutados a esposa, irmãos,
madrasta, sobrinhos, parentes e amigos. O
sepultamento aconteceu no cemitério do

Rio da Luz I.
• CFSARQUIRINODACRUZmorreu

em 30 de outubro, em Jaraguá do Sul. Ele
tinha 52 anos e deixou enlutados a mãe,
filhos, esposa, irmãos, parentes e amigos.
O sepultamento ocorreu no cemitério da
VilaLenzi.
•MAYKELADRlELROWEDER

morreu em 31 de outubro, em Jaraguá do
Sul. Ele tinha 13 anos e deixou enlutados

os avós, pais, irmão, tios, primo, parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no
cemitério de Três Rios do Norte.

Prevenção à dengue
Durante as celebrações de Finados, cinco agen

,

tes do serviço de endemias da Prefeitura estarão nos
cemitérios do Centro e da Vila Lenzi orientando as

pessoas sobre como manter os locais livres de depó
sitos criadouros domosquito. Além das orientações,
serão distribuídos folders com dicas de prevenção
aplicáveis aos cemitérios e também às residências e

aos estabelecimentos comerciais e industriais.

"

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

de inteira responsabilidade de seus autores,

ç;,� OCorreio da Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreseroando asflorestas no mundo.
Recicle a i'lfOnndção. Passe estejornalpara outro leitor,

Federalizar esse caso é uma-coisa
insensata, irrazoável, é como se fosse

federalizar briga de rua.- As manifestações
são problemas locais e, como tal, têm que ser
resolvidas estritamente pelas polícias locais.
A Polícia Federal já tem
poucos recursos

para cuidar de suas

incumbências, ela
mal dá conta do'
combate ao tráfico de

entorpecentes no Rio e
,

em São Paulo.

José Vicente da Silva,
ex-secretário nacional
de Segurança Pública,
em crítica à medida do
Ministério da Justiça.
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Oentrevistado desta semana é
o vereador Eugênio Juraszek,

do PP. Ele nasceu em lrineópolis,
norte do Estado, chegando em

Jaraguá do Sul em 1978. Como

muitos, veio em busca de oportu
nidade de trabalho. Foi colabora
dor da Weg por 23 anos. Depois,
decidiu se arriscar no mundo dos

negócios e abriu urna empresa no

ramo de metalurgia. Desde jovem
busca soluções para os problemas
da comunidade e dos menos favo
recidos. Também tem como ban
deira a defesa dos pequenos agri-

EDUARDO MONTECINO

A Natália já
foi vereadora,
tem coração
politico ..Não
sei se ela

chega para
ser presidente
ou não.

cultores e do trabalho voluntário.
Juraszek foi candidato a vereador

quatro vezes. Em 2008, ficou de
fora por meio voto. Já em 2012 al

cançou uma cadeira ao fazer 2.524

sufrágios. Na entrevista, ele adian
ta que transformará o projeto ve

tado, que estende desconto no

vale transporte a todos os servido
res da educação, em minuta. E
também garante que será
contra qualquer pro
posta de aumentar o

número de cadeiras
na Câmara.

grande. Envolve toda cadeia de
terceirizados com o fechamento.
da Seara.
f·'

o senhor desde que as

sumiu vem trabalhando
em prol dos avicultores du-

o ramente atingidos pelo fe
chamento da Seara. O que Alegando inconstitucio

essas pessoas, que fizeram nalidade, o Executivo vetou

dívidas para se adaptar às projeto de sua autoria, que
exigências da empresa, po- estendia o desconto de 50%
dem esperar? na passagem de ônibus a to-

Juraszek .; A gente teve dos os servidores da Educa

uma reunião esta semana em ção, E agora, como o senhor

Florianópolis, com o secretário pretende tirar esta iniciativa
adjunto de Agricultura, e com do papel?
deputado Carlos Chiodini, foi Juraszek- Inclusive eu es

bem produtiva. A gente vai se- tava falando com o Elson, o se

gunda-feira novamente, levando
. cretário de Educação, ele é a fa

os agricultores para discutir com vor da minha proposta. Vamos
o Banco do Brasil estas dívidas. transformar ela emminuta.
Eles fizeram muitas dívidas para
se adaptar e não adianta colocar
outra atividade como opção de

renda, porque eles não têm como

fazer novo financiamento. Pri
meiro temos que resolver esta dí

vida, talvez até com perdão dela.

"
Quando fui para o

palanque pedir voto, eu
disse que manteria os 11

e jamais vou trair o povo

que votou em mim.
Quantos agricultores em

Jaraguá estão nesta situa

ção?
Juraszek- São 56 aviculto

res que precisam sanar as dívi
das. O impacto social foi muito

O senhor já conversou

com prefeito a respeito dis
so?

Juraszek - Já conversei sim.

Porque hoje se fala que mil pes
soas teriam este direito, mas são

400 que usariam. A proposta é
beneficiar a todos, porque hoje só
os professores recebem o descon

to, merendeiras e serventes, que
mais precisam, não têm o direito.

que pretende aumentar de

11 para 19 o número de va

gas parlamentares chegasse
ao plenário?

Juraszek- Quando fui para
o palanque pedir voto, eu disse

que man�era os 11 e jamais vou
trair o pov.e> 'que votou em mim.

Vamos manter os 11.Daqui a pouco mais de
um mês, a Câmara vai fazer
eleições para formar a nova
Mesa Diretora. O que se

pode esperar?
Juraszek- O PT, com João

Fiamoncini, é urn bom candida

to, é da coligação. Mas se a coli

gação achar que tem que ser meu

nome, estou à disposição.

E quanto à possibilidade
de alterações no Regimento
Interno e na Lei Orgânica?

Juraszek - Ainda não se

fez urna reunião. Mas acho que
este é um trabalho que tem que
ser feito conjuntamente, porque
cada urn tem uma ideia, urna coi
sa que quermudar.

E o retorno deNatália Pe

try à Câmara, esse fato tem
força para mudar o cenário
que se desenha para elei

ção?
Juraszek - Eu trabalhei

com ela pouco tempo. Mas a

Natália já foi vereadora, tem

coração político. Não sei se ela

chega para ser presidente ou

não. Ainda é cedo.

.

Dabase aliada, como ava
lia este quase um ano de go
verno?

Juraszek- Em nove meses, a

.
gente já mostrou trabalho, mes
mo com dificuldades financeiras.

Depois do GeraldoWerninghaus,
nós temos o Dieter, que tem uma

mentalidade empresarial. Ele

quer ver a cidade crescer. Com

certeza este governo vai fazer um
bom trabalho. Vamos esperar.Como votaria se oprojeto

.,1 I , �, "" . H II .111 ,.
,
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Tramitando
Projeto de lei com a prop01

ta orçamentária do prefeito à

Massaranduba, Mário Fernar
do Reinke (PSDB), para 2014, j
está na Câmara de Vereadore:
Entre receitas e despesas, sã:
R$ 37.965.000;00 milhões, de I

quais R$ 8,4 milhões para açõe
na Saúde. A Educação fica COI

a maior fatia: R$ 11,6 milhõe
vindo depois o setor de Obras Pí
blicas e Urbanismo, com R$ 8:
milhões, e Transporte, com R

2,3 milhões. Paraa Câmara o 01

çamento reserva R$ 1,6 milhão..

Vistas e atraso

Projeto de lei de autoria do d{

putado Carlos Chiodini (PMDB
que estende as bolsas do artig
170 para os alunos do ensino a di1

tância, teve pedido de vista apn
sentado na Comissão de Finança
e Tributação, o que pode atrase

ainda mais a tramitação da mau

ria, apresentada ainda em 2012.

Mudança
naAcias

No dia 7 de novembro, quer:
assume a presidência da Asse

ciação Empresarial de Schrt
eder (Acias) é o empresári
Hervé Sandmann Souza, enge
nheiro civil e corretor de imé
veis. A gestão vai até 2015.

Passe livre
O governo federal tenta imp

dir de todas as formas a votação
pelo Senado, do passe livre. O pn
sidente do Senado, Renan Calhe
ros (PMDB), quervotar o tema ei
doismeses. E o presidente da CC
Vital do Rêgo (PMDB), marco
audiência pública para a seman:

que vem. O Planalto diz que o pn
jeto é "urna loucura" e que não 11

de onde tirar o dinheiro. Realmer

te, não há almoço grátis, alguét
tem que pagar a conta.
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Sem quadro e semgiz
ACâmara aprovou ontemminuta de proje

to, de autoria do presidente José de Ávila (So
lidariedade), que proíbe a utilização de quadro
negro e giz nas escolas da redemunicipal. Esta
é uma reivindicação inclusive dos professo-

res, já que o mercado hoje conta com diversas

opções mais modernas e menos prejudiciais à
saúde. Em Caçador, há fábrica de lousa e car

teiras digitais. O prefeito de Corupá, Luiz Car
los Tamanini (PMDB), já sondou o mercado.

Parceria renovada
Os 138 mil servidores do governo do Estado vão. continu

ar recebendo salários pelo Banco do Brasil. A renovação do
contrato já foi assinada pelo governador Raimundo Colombo
(PSD). Hoje, a folha de salários, que consome quase 47% do

orçamento e já no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal,
gira ao redor de R$ 9 bilhões/ano. Como compensação, o Es
tado garante R$ 182 milhões na forma de recursos a fundo

perdido para novos investimentos. A parceria começou em

2008 com a incorporação do BESC pelo BB.

PUC e Amvali
Convênio firmado, sem custos, entre a Amvali e a PUC/

PR, vai detalhar o potencial econômico dos municípios da

região. Apontando quais são os mercados mais promissores
e também as necessidades.

1����iYu!1
, I

I Você, tranquilo. II (47) 3370-0212
I

I

PT quer reeleição
Um impasse entre PT e PMDB sobre o fim da reeleição

impediu a conclusão dos trabalhos do grupo da Câmara que
discute sugestões para a reforma política. O grupo já aprovou _

o fim da reeleição, mas os petistas pressionam por um recuo.

Outras temas já aprovados envolvem o voto facultativo, a re
dução de 1 ano para seis meses o prazo exigido para que um
político esteja filiado a um partido para disputar eleição; a
criação de uma cláusula de desempenho, e o voto regionaliza-
do para escolha de deputados.

DIVULGAÇÃO

Menos que
amédia

O número de matriculados no

ensino superior brasileiro subiu

4;4% de 2011 para 2012. Porém,
cursos com mais demanda no país,
como medicina, tiveram um cresci
mentomais lento do que amédia no
mesmo período: 2,8%. Os números
são do InepjMEC. Hoje o país tem
2-416 instituições de ensino supe
rior, sendo 193 universidades.

Sem contato
Natália Petry (PMDB) tem

evitado dar declarações à im

prensa sobre sua exoneração' do
quadro de servidora pública e de
secretária. de Assistência Social
e até mesmo sobre seu retorno

à Câmara. Segundo informações
da Casa, a 'volta deve acontecer

a partir do dia 15 de novembro,
quando Vitória Lazzaris deixa a

cadeira de suplente.

Parcelamento
"Prefeitura boa é aquela que não

atrapalha". Declaração do vereador
Jair Pedri (PSDB), pedindo voto

favorável a projeto de 'sua autoria
e de Vitória Lazzaris (PMDB), que
permite o parcelamento em até 12

vezes do Imposto Sobre Transmis
são de Bens Imóveis quando com

prados por pessoa física. O texto foi

aprovado, recebendo voto contrário
apenas de Jeferson Oliveira (PSD). I

POLÍTICA
SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO. DE 2013

DECONT

GuardaMunicipal em debate
. Foi aprovado pela Câmara ontem requerimento do vereador Jo

cimar Lima (PSDC) para que a Casa realize uma audiência pública
para debater a criação da GuardaMunicipal em Jaraguá do Sul. Po
líciaMilitar, Associação Empresarial, Ujam, além do prefeito Dieter
Janssen (PP), e do diretor de Trânsito, Rogerio Kumlehn, já foram
convidados. O encontro vai acontecer na Câmara no dia 27 de no
vembro e trará também experiências positivas da estrutura.

Drogas, tô fora
Na sessão ordinária de on

tem, a Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul também

aprovou requerimento do ve

reador Jair Pedri (PSDB) para
realização de uma audiência

pública sobre o combate às dro

gas. Uma das questões aborda
das será a falta de opções para
internação dos dependentes. A
iniciativa contou com apoio dos

•

I demais tP�l�emares.

Barreira
A presidente Dilma Rousseff

sancionou, sem vetos, G projeto
de lei que inibe a criação de no

vos partidos políticos. O texto

impede que parlamentares que
mudem de partido no meio do
mandato transfiram para a nova

agremiação parte do fundo par
tidário e do tempo no rádio e na

1V da sigla de origem. A prática
gerava um verdadeiro balcão de

,
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Levantamento envolve gastos das Câmaras da
- região disponibilizados no Portal da Transparência

De janeiro a outubro de 2013,
.
as Câmaras de Vereadores

da região gastaram mais de R$
107 mil com viagens dos parla
mentares. O cálculo foi reali
zado a partir das informações
divulgadas no Portal da Trans

parência das Câmaras de Coru

pá, Guaramirim, Massaranduba,
Schroeder e Jaraguá do Sul.

Além de constatar gastos de
elevado custo, a pesquisa permi
tiu perceber, por exemplo, que o

Portal de Transparência da Câ-

mara de Vereadores de Guara
mirim deixou de funcionar; que

.

os arquivos sobre os gastos com
diárias referentes aos meses de

janeiro e fevereiro não constam

no site de Massaranduba, que a

organização não é prioridade do

portal <Clisponibilizado pelo Le

gislativo de Corupá e que Schro
eder já gastou mais de R$ 46 mil
em diárias desde o início do ano

e 23% da quantia correspondem
às diárias do presidente do Le

gislativo, Valdevino dos Santos.

CORUPÁ: SEMTRANSPARÊNOIA
A Câmara de Vereadores de'

Corupá não disponibiliza infor
mações detalhadas no Portal da

Transparência que possibilitem
visualizar os gastos parlamenta
res com diárias. Dos 12 itens de
consulta disponibilizados pelo
Menu de serviços do Portal, sete
não trazem qualquer informa
ção. Os demais apresentam ta-

belas, balancetes e detalhamen
tos de execuções financeiras,
movimentações bancárias, mas
sem a discriminação do que foi

pago. ou empenhado.' Apenas
no item contratos é que apare
cem dois gastos discriminados,
especificamente com serviço de
radiodifusão, equivalente a R$
4,5 mil, em junho.

;

JARAGUADO SUL: GASTO DE RS 22MIL
De janeiro a agosto de 2013,

Jaraguá do Sul gastou com di
árias R$ 22.685,00., Os gas
tos foram maiores nos meses

de setembro (R$' 8.290,00)
e maio (R$ 3.230). O parla
mentar que lidera o ranking
é o presidente do Legislativo,
José Osório de Ávila (Solida-

riedade), com R$ 12.085. O
'valor gasto pela maior cidade
do Vale do Itapocu corres

ponde à metade do gasto por
Schroeder. Se comparado com

Guaramirim, o desembolso de

Jataguá é cerca de R$ 6 mil 'su

perior e cerca de R$ 5mil amais
se comparado a Massaranduba.

. .

MASSARANDUBA: VERBA PARA CURSO EM JARAGUÁ
De janeiro, a outubro, o

gasto total foi de R$ 9.680.
,

Apenas Pier Berri (PMDB)
gastou R$ 2.340. Em Mas

o, saranduba, o que chama a

atenção é o pagamento in-
" diêidualde R$lSo,oo (para
custear despesas com deslo
camento e alíméntação) aos
vereadores 'e funcionários

que fizeram cursos gratui-.
tos nas'cidades vizinhas de

Jaraguá do Sul e Joinville.
,

Ambos osloeaisonde forãin
realizados os cursos - Asso-

ciação Empresarial de Jara-
guá do Sul (Acijs) e Câmara
de Vereadores de Joinville
- estão, respectivamente, a
45 e 79 quilômetros de dís
tância da sede do Poder Le
gislativo de Massaranduba,"
Vale lembrar que o preço
médio do litro de combus
tível (gasolina coimim) se

gundo' pesquisa realizada
em outubro pelo Procon de

Jaraguá doSul, é R$ 2,96.
Emmeio aosmeses com

arquivos publicados 110

'INEORMA�ÕESDET.Al.HAD�
.

,. Março: R$ 3.240,00
• 12/3 -: R$ 1.620,00 • Máio: R$ 960,00 �

A quantia foi désembolsada no pagamento '

de despesas com alímentação
ê

hospedagem
pata que QS vêreadores Pier Gustavo Berri,
Geraldo Michelluzzi e Mauro Brarnorski

participassem do Encontro Estadual de

Vereadores, realizado dias 14 e 15 de março
em Florianópolis. Cada um dos parlamentares
recebeu R$ 540 para o custeio das despesas.

• 18/3 - R$ 900,00
A quantia custeou as despesas com
hospedagem e alimentação de viagem a

Brasília do vereador Pier Gustavo Berri,
realizada nos dias 19 e 20 de março. A viagem
foi para representar o Poder Legislativo em

audiência do Ministério da Pesca.

• 18/3 - R$ 720,00
O valor custeou as despesas com alimentação
dos vereadores Suzane Reinke e Geraldo
Michelluzzi e dos funcionários da Câmara,
Jair Michelluzzi e Marilu Ziehlsdorff, durante
a vinda a Jaraguá do Sul para participar do
curso "A Arte de servir no Legislativo e Gestão

Documentai", no dia 20 de março. Cada um

deles recebeu, individualmente, a quantia de

R$180,00.
.

• Abril: R$ 2.160,00,
• Em abril, os gastos com diárias foram de
funcionários da Câmara. Os gastos de três
deles totalizam R$.2.160,OO.
Os funcionários Marilu Ziehlsdorff e Dionisio
Kemczynski participaram do curso de Auditor
Interno da Qualidade, realizado em cinco

etapas, na Câmara de Vereadores de Joinville.
Cada um deles recebeu R$ 900,00. Cada ida a

Joinville; custeada com recursos do Legislativo
de Massaranduba, custou R$ 180,00, por
funcionário.

Na tabela de gastos ainda consta a

participação de Dionisio Kemczynski na \

palestra "A lso sob a ótica holística humana",
realizada pela' Avevi na Câmara de Vereadores
de Joinville dia 5 de abril. R$ 180,00
custearam a alimentação do funcionário.

Enquanto isso, foi disponibilizada para o

funcionário Jair Michelluzzi a quantia de R$
180,00 para despesas com locomoção para
participação na reunião com o Conselho
Consultivo da Avevi, realizada'dia 10 de abril.

L

portal, faltam documentos
referentes a janeiro e feve
reiro. Diferentemente.vnos
meses de junho e setembro,
em que não houve gastos,
há arquivos'' disponíveis
COm o.tefmo: "'0'1.

.
.

-A eq\Úpe de redação ten-

• Em maio, o maior 'gasto fOI equivarer::íte� ','

a R$ 600,00. A quaritia foi destinada às'
'

despesas com alimentação, hospedagem e

deslocamento com táxi do vereador Vanderlei
Sasse durante viagem:à Brasflia, nos'Clias 15
e 16 de maio: O parlamentar acompanhou'

.

6 prefeito em audiência com o senador Luiz

Henrique da Silveira.
· Além dele, há gastos com diárias dos
funcionários Marilu Ziehlsdorff e Dionisio

Kemczynski, de R$ 180,00 cada, para
participarem da sexta e-sétima parte do curso

· de Auditor Interno da Qualidade, na Câmara
de Vereadores de Joinville.

• Junho: Não existem gastos em junho.

• Julho: R$ 720,00
• Apenas no dia 30 de julho, foi gasto com

diárias de quatro pessoas a�quantia de R$
760,00, com a participação de dois vereadores
e de dois funcionários no XV Ciclo de Estudos
de Controle Público da Administração
Municipal, promovido pelo Tribunal de Contas
de Santa Catarina, realizado na Assoclação
'Empresarial de Járaguá do Sul.

Os 'vereadores Vanderlei Sasse e Suzane
Reinke, e os funcionários Marilu Ziehlsdorff
e Dionisio Kemczynski, receberam
individualmente R$ 180,00 para custear as

despesas com alimentação e deslocamento de
Massaranduba a Jaraguá do Sul.

• Agosto: R$ 2.700,00
A quantia de R$ 2.700,00 foi gasta com o

custeio da viagem dos parlamentares Suzane
Reinke, Mauro Bramorski e Pier Gustavo
Berri para Brasília, no dia 7 de agosto. Os
parlamentarés acompanharam o prefeito,
Mario Fernando Reinke, em réunião com

o ministro de Relações Exteriores, Antônio .

Patriota, para tratar da exportação das
bananas equatorianas. Cada parlamentar
gastou R$ 900,00 com Uma diária e meia e

alimentação.

• Setembro: Não existem gastos em setembro.'

• Outubro: Não há arquivo publicado.
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,EDUARDO MONTECINO

" Em Schroeder só viaja vereador que tem projeto
para apresentar. Sem projeto, não tem autorização.

Presidente da Câmara, Valdevino dos Santos

GUARAMIRIM: BANCADA DO PMDB LIDERA

Em Guaramirim a con

sulta aos dados foi prejudi
cada porque em meados de
outubro o Portal de Trans

parência deixou de funcio
nar normalmente. O pre
sidente, Juarez Lombardi

(PPS), tomou conhecimento
da falha por meio da repor
tagem, assim como o dire
tor da Câmara, Irineu Vei

ga. Veiga prometeu entrar

em contato com a empresa
responsável pelo sistema, a
IPM Software Inteligentes,
para solucionar a questão.
Ontem, 'o portal voltou a

funcionar e foi possível ve
rificar que o Legislativo gas
tou R$ 28.511,28 de janeiro
a outubro de 2013.

Apenas uma agência de
turismo recebeu a,quantia
de R$ 24.932,33 por servi

ços realizados, especifica
mente, compra de passa
gens aéreas e hospedagem
de vereadores do municí

pio em Brasília. A atenção

se volta para a bancada. do
PMDB, que apenas em uma

. viagem ao Distrito Fede
ral empenhou R$ 6.290,76
somente com a compra de

passagens aéreas, como

consta no empenho n?

515/2013. As compras
acontecem, pela modalida
de de tornada de preços. A

quantia foi utilizada para a

compra de passagens aére
as para os vereadores que

'

compõem á bancada do

PMDB, Everaldo Sprung,
Regina Jahn, Charles Lon

ghi e Rafael Otto.
Os quatro foram à Brasí

'lia com o objetivo de obter
recursos para o município e

de acompanhar o andamen
to dos projetos Cidade Di

gital, de Pavimentação da
Estrada Bananal Sul e das
Ruas Vila Tilles, yila Frei
tas e Vila Malibu. Estive
ram também nos gabine
tes dos deputados federais
Jorginho Melo e Mauro

SCBROlIDER: CÂMARARECORDISTADE GASTOS

O presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder, Val
devino dos Santos (PMDB),
gastou nos 10 primeiros meses

de mandato R$ 11.041,23 com

diárias e viagens. O valor cor

responde a 23,75% do total em

penhado pelo poder Legislativo
na atividade no mesmo perío
do, equivalente a R$ 46-478,97.
Em contrapartida, o parlamen
tar Marcos Zilz (PMDB) não

gastou um centavo do orça
mento de 2013 da Câmara com
diárias ou viagens.

Valdevino justifica os custos

e diz que é através das viagens
que o município consegue re

cursos. "O objetivo foi ajudar o
município e conseguimos. Como
resultado concreto, tem emen

das garantidas de R$ 250 mil
do Celso Maldaner, de R$ 300
mil do Mauro Mariani, conse
guimos 850 bolas do Ministério
do Esporte, e empenhos de pa-

, trola, pneus de trator, ambulân
cia para o Corpo de Bombeiros,
de R$ 400 mil para o posto de
saúde e um' compromisso com

o senador Luiz Henrique de R$
500 mil para asfalto no Itoupa-

Mariani solicitando emen

das parlamentares.
Há ainda outros oito

empenhos, cujos. valores
variam do mínimo de R$
2Ó9,00 ao máximo de R$
4.236,27. Todos os gastos
têm como justificativas
passagens aéreas ou hos

pedagens durante viagens
a Brasília dos parlamen
tares Lino Venturi, Altair
Aguiar, Lauro da Silva Er
thal e Evaldo Junckes (PT),
e de retorno dos peernede
bistas Everaldo Sprung e

Rafael Otto.
Em Guaramirim, contu

do, o parlamentar arca com
os custos da viagem e, pos
teriormente, tem o valor das
notas fiscais ressarcido pelo
-Legislativo, Além dos empe
nhos à agência de turismo.'
há os gastos individuais de
cada um dos parlamentares,
que totalizam R$ 3.578,95.
Confira quanto cada um de
les gastou até aqui ao lado:

va Sul", detalha.
Além de salientar as con

quistas, Santos afirma que mais
de R$ 100 mil do orçamento da
Câmara deste ano será devol
vido ao Executivo. "Viajamos
bastante e ainda assim devolve
remos dinheiro. E em Schroeder
só viaja vereador que tem proje
to para apresentar. Sem projeto,
não tem autorização", garante.

Comparando as datas dos

pagamentos dos empenhos das
diárias com as notícias veicula
das no site da Câmara, é pos
sível determinar, por exemplo,
que no dia 30 de janeiro deste

ano, o presidente do Legislati
vo esteve, acompanhado pelo
vereador Leonor Jacobi (PP),
em Porto Alegre (RS), para a

inauguração do escritório re

gional da União dos Vereado
res do Brasil (UVB). Em nome

de ambos, no Portal da Trans

parência, aparecem dois paga
mentos de quantias iguais de

R$ 669,73. O primeiro datado
em 29 de janeiro e o segundo,
em 5 de fevereiro.

Pelo mesmo processo é pos
sível saber que nos dias '25, 26 e

27 de fevereiro, quatro vereado
res do município gastaram in
dividualmente pelo menos R$
1.144,34 para participar do XI

Congresso Catarinense de Mu

nicípios da Fecam. No dia 20

de fevereiro foi pago empenho
com a mesma quantia aos vere

adores Adriano Kath (PSDB),
Danilo Tizziani (PMDB), Ma
noel Burgardt (PT) e aos já ci
tados anteriormente Valdevino
dosSantos e Leonor Jacobi.

Logo atrás do presidente do

Legislativo, lideram os gastos
os parlamentares Leonor Ja
cobi (PP), com R$ 6-408,36,
Danilo Tiazziani (PMDB), com
R$ 6.112,20, Manoel Bugardt
(PT), com R$ 5.135;13, Claude
mir Lindner (PSDB), com R$
3-421,23, Aurino Wudtke (PT),
com R$ 2.526,22 e Nelson João
Zaz (PSDB), com R$ 977, 07.
Além dos parlamentares, viaja
ram com recursos do poder.pú
blico os funcionários Elio Fro

ehner, (R$ 1.256,98), Viviane
Lessmann (R$ 796,31), Dirceu
Antônio Campos (R$ 589,80),
Sérgio Rohden (R$ 459,42) e

Angélica Sontag (R$ 93,87).

LÚCIOSASSI

Site de Guaramirim
estava fora do ar.

Presidente solicitou

adequaçÕes para
atender a lei

,:dl :W'_l'<,il'
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Ronaldo Corrêa

ERCADO

Co:m.ércio aposta no Natal
"

or não aconteceu". A afirmação
do presidente da Câmara de Diri

gentes Lojistas Neivor José Bussolaro

pode soar pessimista, mas é a pura re

alidade. O setor acreditava que 2013
seria um ano tão bom ou melhor do

que o anterior, mas com exceção de
leve pico de crescimento em agosto as

vendas deixaram a desejar. A aposta

agora é quanto ao Natal. Campanha
promocional de sorteio de prêmios
começa nesta sexta-feira. A meta é
distribuir 1 milhão e 250 mil cupons
aos clientes das trezentas lojas parti
cipantes e quem sabe recuperar o ano.
O líder lojista estima que alcançando
um aumento de 4% nas vendas o setor

mereça comemoração.

Outra estratégia da CDL para alavan
car o consumo nesta reta final de 2013
é a campanha de recuperação de crédi
to. Até o dia 20 de dezembro, clientes
inadimplentes podem fazer a negociação
de dívidas diretamente na entidade, o

Recuperação de crédito
"

que traz mais comodidade e evita cons-

trangimentos. Fábio Cristiano Stein, di
retor do Serviço de Proteção ao Crédito,
lembra que o retorno tem sido positivo,
especialmente devido à entrada de re

cursos do 13° salário.

MPEs de olho na Lei Geral
Movimento nacional das micros e

pequenas empresas acompanha com

atenção o projeto de revisão da Lei Ge
ral do setor. Há forte apelo para que a

votação do projeto ocorra ainda este

ano. Por esta razão, entidades do Es-

tado articulam junto à bancada par
lamentar catarinense no Congresso.
Há preocupações com a instituição da

cobrança sindical às micro e pequenas
empresas, sob a alegação de aumento

da carga tributária.

nimestre positivo naWeg
A Weg alcança expansão de renta

bilidade no terceiro trimestre de 2013.
A companhia com sede em Jaraguá e

atuação global em cinco linhas prin
cipais de negócios (motores, energia,
transmissão e distribuição, automação
e tintas), obteve no período receita ope
racional líquida de R$ 1.758,4 milhões,
com crescimento de 9,0% sobre o ter

ceiro trimestre de 2012, e de 3,5% sobre
o trimestre anterior. Outro destaque é o
EBITDA - sigla inglesa para Lucro An
tes dos Juros, Impostos, Depreciação
e Amortização - que atingiu R$ 326,9

milhões e uma margem de 18,6%.
Representa a geração operacional de
caixa da companhia, ou seja, o quan
to a empresa gera de recursos apenas
através de suas atividades operacio
nais, sem levar em consideração os

efeitos financeiros e de impostos. O
lucro líquido foi de R$ 228,8 milhões,
com margem de 13,0% e crescimento
de 23,8% na comparação com o período
.em 2012 e de 11,6% em relação ao se

gundo trimestre, e os investimentos em
ativos fixos totalizaram R$ 182 milhões
nos nove primeiros meses de 2013.

Casa do Chocolate
Valdir e Geovana Hornburg têm

motivos para comemorar. Não são
curtos os voos que almejam alcançar
com a sua Casa do Chocolate, empresa
fundada em. 1999 em Jaraguá do Sul.
Nesta sexta-feira às 20h, no salão no
bre da Acijs, os empreendedores dão
mais um passo na caminhada, com a

apresentação. de nova logomarca de
senvolvida pela Design Inverno, pre
miada agência baseada em Joinville
e atuação nacional. Além da identida
de visual, comemoram o registro da
marca junto ao Instituto Nacional de

Propriedade Industrial, e apresentam
a linha de chocolates com a grife "Pi
kantus". Vem mais por aí: até 2016 a

Casa do Chocolate quer se consolidar
como franquia pelo Brasil afora.

wlseup
Inglês Inteliqente

NEEDED IMMEDIATELY

Experience in EngHsh-speaking
country preferred

Please, send CV to Cabo Harry
Hadlich)309

Centro - Jaraguá do Sul - SC.
(47) 3055-0234

ACIASmuda
diretoria

Jovem liderança do associativis

mo, Hervé Sandmann Souza tem

novo desafio a partir do próximo
dia 7. Engenheiro civil e corretor de
imóveis, foi eleito para a presidên
cia da Associação Empresarial de
Schroeder, em substituição a Ivan
del Hambus, com mandato até ou

tubro de 2015. Entre as principais
.

metas do novo presidente, que inte
gra aAcias desde 2008 e faz parte
da diretoria desde 2010, está a de
manter e aprimorar os trabalhos já
oferecidos pela Associação e refor

çar os Núcleos Setoriais de Comér
cio e do Jovem Empresário.

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2013
.

INDICADORES ECONÔMICOS
� �-"" \

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,04%- 31.0UTUBRO.2013
CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013

BOyESPA +0,15% 31.0UTUBRO.2013
NASDAQ -0.28% 31.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,43 +2,41%
VALE5 32,84 +0,83%
BVMF3 12,63 -1,48%

POUPANÇA 0,5210 1.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -0,81% US$107,740
OURO -0,01% US$ 1325,660

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2336 2,2343 +1,93%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3100 +2,21%
EURO 3,0391 3,0423 +1,36%
LIBRA 3,5889 3,5929 +2,52%

Missão nos EUA
A empresa Priori Softwares busca

oportunidades no mercado interna
cional. Ademilson Piccoli, diretor co
mercial, e Cleber da Cruz, diretor de
tecnologia da companhia jaraguense,
embarcam para os Estados Unidos,
para estreitar relacionamentos junto
a empresas como Nest GSV, Google,
YouNoodle, CAMEO, Sales Force e

LA Chamber, além de participarem
da Small Business Expo, que realiza
se até o próximo dia 10 em de no

vembro emNovaYork.
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Atrama
do filme Thor 2: OMundo Som

brio continua as aventuras do perso
nagem Thor, o PoderosoVingador, nas
elonas do cinema. Desta vez, enquan
o luta para salvar a Terra e os Nove

Reinos, Thor tem de enfrentar um inimigo sombrio
que tem planos para destruir todo o universo. Após
os acontecimentos no filme The Avengers, Os Vin
gadores, da Marvel, o herói Thor continua sua luta

para restaurar a ordem nos cosmos. Emmeio à sua

jornada pela justiça, uma antiga raça liderada pelo
vingativo Malekith retorna para levar o universo
inteiro às trevas. O ruim é que desta vez nem mes

mo Odin e Asgard são capazes de derrotar o inimi

go. Com isso, Thor, sendo pressionado até os limi

tes, tem de embarcar em uma perigosa jornada que
o reunirá com Jane Foster e o forçará a sacrificar
tudo para salvar seus entes queridos.

O fil:tne Thor 2: O Mundo Sombrio foi escrito

por Don Payné, o mesmo roteirista do primeiro fil
me, e revisado por Robert Rodat, de O Resgate do
Soldado Ryan.A direção do filme ficou por conta de
Alan Taylor, que também ficou muito bem conhe
cido pelo seu ttãltalho nas séries Game of

ThrOnes.\Confira os horários na página 14.
.

�

�
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Charles Zimrnermann. Escritor
A •

e charlesautor@gmail.com

Uma China que não é a China
N-uma cafeteria em Xianjiang, província

do extremo oeste da China, fronteira
com os países da ex-União Soviética
aqueles de final "stão" - Cazaquistão,
Quirquistão -, tomo chá preto com um

cidadão da etnia uyghur. A polícia chinesa
certamente pediria meu passaporte e faria
questionamentos ao ver-me com algum
uyghur - o que não ocorreu aqui.
Os uyghures, povo de raízes mongóis, nada
tem a ver com as faces dos chineses que
imaginamos. Seus olhos são mais abertos
e arredondados, e as bochechas não são
sobressalentes. Dando uma forma de "v" a
face dos olhos para baixo. Xianjiang é uma
província barrenta e distante a seis mil

quilômetros de Pequim. Essa província,
rica em minérios, que até quando os

chineses não tinham essa fome louca do
desenvolvimento, era esquecida. Xianjiang
junto com o Tibet, foi a melhor experiência
que tive enquanto na China - um povo
receptivo sem igual. Xianjing tem uma

Clique animal

ADOTE! Essa fofa foi resgatada da rua e agora
espera encontrar um lar amoroso para ser feliz.
Fê-mea, muito querida e carinhosa. Contato com
Cheila, através do e-mail: apae@gnetisp.com.br

�:en"ie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajap-:,a e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

fortíssima ligação com o antigo
comércio global. Era o principal
entreposto da lendária rota
da seda, que ligava a China à

Europa até meados do século
XV quando os europeus
descobriram os mares com suas

naus. "Quanto maior a repressão,
mais forte o movimento
contrário", dizia o uyghur que
passou seis de seus trinta e cinco
anos de idade, preso num campo
de trabalho forçado.
Os uyghures sempre quiseram
a autonomia da província. São
muçulmanos, assim como seus

vizinhos, os dos países "stão", a começar
pelo Paquistão. Falam árabe. Os uyghures
certamente lhe convidam para alguma
refeição e se bobear te convidarão para se

hospedar em suas casas. Aproveitei para
_

fazer ao uyghur uma pergunta inevitável:
"É verdade que o governo chinês quando
fuzila um rebelde, sua família tem que
pagar pelos projéteis?". Ele responde com
a naturalidade em responder que na feira
naquele dia não havia tomate frescos: "Sim,
é verdade. Isso acontece bastante por aqui" ..
A repressão por parte das autoridades
chinesas foi visível naquelas semanas
que permaneci em Xianjiang. Havia
somente um local em que os estrangeiros
podiam ficar. Um hotel que era um antigo
quartel do exército chinês. O chuveiro
era simplesmente um cano. Por causa da

pressão, a água batia na cabeça feito uma

pancada. O vaso sanitário era um buraco no
chão rodeado por um mundo de mosquitos
e de piso escorregadio. Os chineses
cresceram num ambiente sem valorizar as
necessidades pessoais. Oito da noite, as
ruas já escuras e desertas. Os poucos carros
que passavam tinham os faróis apagados,
porque os motoristas queriam poupar as

lâmpadas, conforme informaram.
De um salão de beleza, na esquina do
hotel; algumas lindas jovens chineses, de
etnia han, dessa face que conhecemos os
chineses via televisão, aproximavam-se
de vários homens. Oferecem massagens.
"Não havia prostituição, nem brigas, nem

. roubos e as filas eram respeitadas antes da
chegada dos han", dizia o uyghur. A etnia
han já é a dominante na região. Provinda
da costa leste, o governo chinês incentiva a

migração da etnia para reduzir a influência
dos uygurs na região.

PROCURO MEU
DONO Esse
gatinho foi
encontrado no

pátio da empresa
LMG (Carinhoso). É
bem dócil e estava
bem limpinho e

cheiroso. Acredita
se que ele tenha

fugido de casa.

Contato: Suelen,
telefones: 9166-
5353 ou 3054-0764

-

após às 17h30
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Anna Lucia B. dos Santos
Anna L. Bortolini

Auany N. de Oliveira Engel
Bertolaío E. Neto
Carolina Petris
Cleiso E. dos Santos
Davi tucca Weoers Pellis

Diego F. Zapella
Erotildes Mahs
Florentina Fiedler
Ivone R. Zapella
Jeferson Klug
Jéssica T. Leitzke

Jorge Bisenski
Luan Heinzeh
Lucio Neubecker
Marcelo Jardim
Maria Diefenthaler
Mário Donini
Márcio Dênis Schalinski
Marli Fiamoncini
Osmarina Fernandes'
Osmarina Fernandes
Pamela P. da Silva

Rodrigo Sjoberg
Sandra Jordam
Sandro A. Moretti

Terezinha A. Alves

I:.ázaro Ramos· Ator
• Anthony Kiedis . Cantor
• Gilberto Braga· Dramaturgo

Curiosidade
1 de novembro ...

... é o 3050 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 60 para acabar

.

o ano. Dia de Todos-os
Santos. 1942 - Entra em

vigor o padrãomonetário
do Cruzeiro no Brasil. 1512
- O teto da Capela Sistina,
pintado porMichelangelo,

-

é exibido ao público pela
primeira vez. 1800 - A
Casa Branca é inaugurada.
John Adams torna-se
o primeiro presidente
norte-americano amorar

na ExecutiveMansion
(mais tarde rebatizada de
Casa Branca): 1952 - Os
Estados Unidos detonam o

primeiro artefato bélico de
fusão nuclear.

Fonte:Wikipedia

.(
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Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

EM SÃo BENTO DO SUL

Rua Felipe Schlmdt,129 R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114

Por solicitação de um grupo de amigos, TatoBranco,
recebe em sua coluna a receita de Fernando Leite,
ilustre companheiro português, nascido na Cidade
do Porto, e residente em, Cidade de Maia (Portugal)
é um apaixonadopor culinária. Fernando Leite,
atualmente reside mais em Blumenau e Jaraguá do Sul

do que Portugal. A receita de bacalhau apresentada é

tão bem vindapara esta coluna como a sua amigo(a)
que deseja mostrar suas habilidades na cozinha. É só

contatar com: tatobrancotduatobranco.com.br:

�
..

natural
prodútôsnaturais

3375-1019

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-sc

Bacalhau na brasa
INGREDIENTES:
6postas de bacalhau
10 batatas com cascas pequenas
10 ovos cozidos e fatiadosfininhos
4 cebolas fatiadasfininhas
Azeitonaspretas com caroço
Azeite de oliva extra virgem
12 unidades.de dentes de alhos descascados
5 pimentões verdes
500ml de leite

MODO DE PREPARO:

Faça fogo na churrasqueira para grelhar o bacalhau e os pi
mentões. Precisam ser grelhados na brasa e não nas chamas.
Este processo leva tempo até termos uma boa qualidade no
braseiro, Grelhe próximo da brasa e não de longe como se faz
com uma costela ou paleta de ovelha, Em uma panela coloque
metade de água e 500 mi de leite, e quando levantar fervura,
cozinhe o bacalhau por 10 minutos. Retire, escorra e reserve.

Coloque as postas de bacalhau numa grelha apropriada para
peixe e levar ao braseiro. Ao lado grelhe os pimentões, virando
os lado para não queimar em excesso, deixá-lo bem tostados.

Após deve-se abrir os pimentões e retirar as sementes e pele.
Disponha em um recipiente, mergulhados em azeite de oliva e

deixemarinando para servir com o bacalhau. Cozinhe os ovos'
.

em água e corte em fatias finas. Lave bem as batatas e disponha'
em recipiente de vidro ou cerâmica. Cobrir totalmente com sal

grosso e levar aomicro ondas por 10 minutos, após este tempo
as batatas estão prontas, é só retirar o excesso do sal grosso (um
pouco pode deixar). Coloque as batatas sobre uma tábua de

.

picar temperos e amasse um pouco para abrir. Para dar quali
dade e boa apresentação, use uma travessa Oxford para acomo
dar o bacalhau, as batatas já abertas, as cebolas cruas cortadas .

. finas, as azeitonas, os ovos cozidos fatiados finos. Para dar o
preparo final, aqueçao azeite em uma panela com os dentes de
alhos descascados e inteiros. Regue todo o conjunto na .travessa.

II j !�o lado sirva os pimentões já marinados e despelados em azeite:
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super sexta-feira, dia IOde no
vembro de 2013. Dia de Todos
os Santos e também véspera de
feriado. Portanto, aproveite o

sábado para descansar e rever

os conceitos. E vamos que va

mos à coluna de hoje, que está

assim, oh ... De novidades. Mas

antes, uma frase para você re

fletir: "A vida é um prestígio
que Deus nos deu, saiba usá-la,
plante sua árvore da vida e vive
rá eternamente" (Cícero).

- 3370-3242
Pensando bem...

Devo agradecer todos os dias
aomeu Deus por tanta coisa boa.
Pedir a Ele que mantenha longe
de mim as pessoas do mal, frívo
las e lobos em pele de cordeiro,
que tentam sugar nossa alma.
Têm pessoas que quando a gente
se afasta, até a saúde melliora.

1
)

Subway
Rodrigo Ibanês e An

dré Hering festejam no

próximo mês os cinco
anos de sucesso da pode
rosa franquia Subway em

Jaraguá. Para celebrar, os
jovens empresários prepa
ram, com o auxilio de suas

respectivas esposas, uma
grande promoção para co

memorar ao lado de ami

gos e clientes.

. ,-::

r
KAY�ÓS
HOTEl.

,

}I.,

I�
, \

'"

I ,-.a' I

Moa Gonçalves

Alcatra bovina cl
maminha 51 osso

PRESENÇA
O fotógrafo Diego
Jarschel, ladeado

pela galera do

projeto Dexters, na
Feijoada do Moa

ELA É TOP Lucianne Rodrigues
é destaque �� I��yj�,ta NVe�I:<�liId III, I I ': I

Cheers
IrishPub

AndersonMoretti
Foi o grande ganhador da

Já foi ao Cheers lrish Pub,
moto elétrica sorteada pela Jai-.

em Corupá? É o máximo! O pub _

me Motos; sábado, na 13a Feijo-
ada do'Moa. Garoto sortudo!

,é reduto de gente bonita e tem
muita música ao vivo. Sem con-

tar com o cardápio, que é uma
delícia, e as cervejas nacionais e

importadas super geladas. Ano
te aí e passe para os amigos! Na
sexta a galera bacana de 'Jara

_

guá se transfere para lá.

NAS RODAS

Elogios
'Pelo meu iPhone super pop,

tenho recebido vários elogios
para a Bete, da Bycássia Deco

rações. Com a participação da

darling, as festas de casamento

tem outro glaníour. De nada!

o evento que este
colunista colocou em pauta'

para 2014 é de abalar '

qualquer estrutura dos grandes
aconteciméntos de Santa
Catarina. Volto ao assunto.

Logo mais, no finzinho da tarde,
tem o esqUenta do Madalena, .

que vai mover grande parte dos
descolados e dos amantes do
tradicional happy hour. Anotem!

.. .. ..

Dona Janice Haffermann
Breithaupt, presidente da

CornuoidaceIerepêuílca
Campos de Luz; linda,
como sempre, distribuiu

Sua simpatia na 13ª Feijoada
do Moa! Valeu o prestígio.

CIRCULANDO

Rodrigo "Bula" Fogaça,
e sua Jeniffer,

nos corredores da

Feijoada do Moa

Adeus! César
Às vezes, batemos de frente com

determinadas situações que apenas a

própria vida 'divina tem explicação. E
.

essa está bem distante de nossos con

ceitos e denossosentendimentos, por
mais que eles sejam apurados, A saída
de cena de César Quirino, o Nego Cê

sar, deixa uma grande lacuna no lega
do de amigos que ele possuía.

'João&Iria
Um casal destaque nas rodas é, com certeza,

formado pelos apaixonados, Iria Lúcia e João
Valcioni Daniel. Felizes e de bem com a vida,
curtiram no sábado a 13a Feijoada do Moa. Até
receberam um mimo das mãos do colunista.
Hehhehe ... Valeu mesmo!

VÓ ISOLI;lE Comemorou 80 anos ontem.
Um abraço cheio de energias de seus

filhos, neto, nora, genro e bisnetos,

(47) 3055-3404

�Speetl 'ress
\!IN3SA""""''''''��

CARIMBOS
Fone (47) 3371-2552

. Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

VAPJEDADES

moagoncalves@netuno.com.br

Upper
Logo mais à noite, os bala

deiros de plantão terão destino
certo para, mais uma festa de

azaração regada à música ser

taneja e pagode, com Augusto &
Robert e grupo Atitude. A pro
posta é da Upper Floor, um dos
metros quadrados de "Guara"

que mais recebe gente bonita

para curtir um som bacanérri
mo. Aposte! Será muito legal.
Vão e depois me contem.

Agende!
As duas maiores festas open

air da região Norte de Santa Ca
tarina já'foram agendadas para
2014: a Stammtisch será dia 2

de agosto e a Feijoada do Moa

dia .20 de sete�bro . .voito ao as

sunto.

,. Hum ... Tudo está muito

quieto. O que será que
estou pensando? O que
foi determinado na noite de
ontem? Será que o Capitão
Caverna estava presente?
Essa mesa de bar é um

luxo mesmo!!!!

tt.· Quer jantar? Arriba. Uma
delícia de cardápio e está
na moda a gastronomia
mexicana. Anotem!

.. Um happy hour? Bar do

Ferazza, Os petiscos fazem
multo sucesso.

., Ontem à noite, este
colunis,t� dividiu mesa

com.oscapsda Epic,
Rodrigo Fogaça, Nando
Raboch e Eduardo Fogaça.
Destrinchamos. as arrestas
ela F�ijoada .dó MOa.
�rinbípio fundamental que
fodareligiãQ dev,eria ensinar:
nenHum serhumahopode
se sentir superiorao outro
Somos todos iguais.
.". Grie tempo para as

pessoas lmportàntes da
sua vida.

.. Com essa, fui!
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Tirinhas

-

PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Cadê o chocolate?
o pai vira-se para o Joãozinho e pergunta com voz ríspida:
- Joãozinho, há duas horas tinha dois chocolates na geladeira! Você

pode me explicar por que agora só tem um?
- Ah, é que eu não vi o outro, pai!

Cinema

'1 JARAGUÁ DOSUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Thor - O mundo Sombrio - Aventura - Legendadq, - 111 min

- Censura: 10 anos - 14h40, 17h, 19h1 O, 21 h20
ARCOPLEX2
• Elysium - Ficção- Legendado - 109 min - Censura: 16 anos

- 14h40., 21 h1O-A partir de sábado: 21 h1 °
• É o Fim - Comédia - Legendado - 107 min - Censura: 14

anos - Sexta-feira: 16h50, 19h
ARCOPLEX3
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95
min - Censura: livre - 14h30

• Rota de Fuga - Ação - Legendado - 115 min - Censura: 14

anos-16h40, 19h10, 21h30

JOINVILlE
• GNCGARTEN
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:30, 21 :30 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 ,19:00 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:10, 15:15, 17:20, 19:40, 21 :50 -

NAC - Comédia

·Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:45,16:20 - DUB - Animação
• Capitão Phillips Pré-estreia - 21 :15 - DUB - Drama
• Os Suspeitos - 18:20 - LEG - Suspense
• Mato Sem Cachorro - 14:20 - NAC - Comédia
• O Conselheiro do Crime - 19:15, 21 :40 - LEG - Suspense
• Serra Pelada - 16:45 - NAC - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50,22:00 - LEG - Ação
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -14:10 - 3D - DUB - Animação
• Gravidade -16:10, 18:10, 20:10 - 3D - LEG - Ficção
'Silent Hill: Revelação - 22:10 -3D - DUB - Terror

• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00, 19:00 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio -16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 -

NAC - Comédia

'Thor: o Mundo Sombrio -13:20,15:30,17:40,19:50,22:00 - DUB - Ação

Thor: o
Mundo
Sombrio
Thor(Chris
Hemsworth)
e Jane Foster

(Nat�e
Portinan) terão
que se adaptar a
nova dinâmica

intergalática,
causada pela
ausência de
Odin (Anthony
Hopkins).A
trama será

passada nos
NoveMundos

presentes
namitologia
nórdica.A

direção será
deAlan Taylor
(Gameof
Thrones), que
assumiu a
função após a
desistência de

Patty Jenkins,
que abandonou
o barco alegando
díy�1igências
criativas.

Sudoku

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

Fontes: Epagri e Tempo �gora
.

-,

Temperatura
em elevação
o ar seco mantém o.tempo firme,
com pr�d<iiriíri.io-de sol e algumas
nu,vej�B�h.í·se: êaior, à tarde. (.
Sábado;�RrildomíilÍO de sol com
aum�nt� de �uvens apartir da"
tarde e pancadas de chuva com
trovoadas no fim do dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
'

,� -
Ensolarado

AMANHÃ
.�MíN: 18°e

MÁX: 26°e ,

Parcialmente

�
Nublado

"'-

lir i"

DOMINGO
Instável

MíN: 19°e
MÁX: 300e

Nublado

�• J "

Chuvoso

SEGUNDA ..MíN: 18°e
MÁX: 29°e Trovoada

LUAS

• NOVA" 3/11

• CRESCENTE 10/11

8 CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

HORIZONTAIS
1. Parte da roupa que cinge o pescoço ou está junto dele

/ Imposto Predial e T�rritorial Urbano
2. Pequena rua / As vogais de litoral
3. Fortificar
4. Episódio ou personagem lendário / A moeda dos paí-

ses da União Europeia
5. Passado I Apupar
6. Conforme a regra / As iniciais do ator Gianecchini
7. As iniciais da atriz norte-americana Swank, de "Menina

de Ouro" / O mundo dos que se foram

8. Estimado, querido
9. Árvore ornamental de alamedas e parques, originária

do Oriente
10. Pentagrama musical/Doença Sexualmente Trans

missível
11. Planta marinha / Alicerce
12. (Pop.) Reprovação em exame / Utilização proveitosa

de algo ou alguém
13. Empresa Brasileira de Aeronáutica.

VERTICAIS
1. Instrumento usado por carpinteiros, marceneiros, tor- í 1

neiros, construtores náuticos etc. para traçar riscos
paralelos à borda de uma tábua/ Na linguagem infantil 12

e na familiar, qualquer alimento
2. Os órgãos de audição e de equillbrio dos vertebrados / 13

Aba frontal dos bonés
3. Aquele que, em editoras, companhias teatrais etc.,

está encarregado de ler e avaliar os originais remeti
dos pelos autores / Peça com dois ou três pinos que
penetram na tomada, estabelecendo a ligação elétríca

4. Qualquer coisa / Cidade gaúcha próxima a Montenegro
5. Àq[!ele, àquilo / Pequena escavação à beira de ruas ou

estradas, para o escoamento de águas / Abreviatura
de verbo

6. Poder régio / Em ambientes domésticos, recanto com

balcão e bancos altos, de onde se 'servem bebidas
7. O estado das cidades de Picos e Piripiri / No tanmsmo,

diagrama composto de circulas e quadrados concên
tricos, imagem do mundo e instrumento que serve à

meditação
8. Secar muito / Conjunto de documentos relativos a uma

pessoa, a um processo, reunidos numa pasta
9. Unidade Astronômica / Instrumento musical frequente

nas igrejas onde acompanha os cantos litúrgicos /
Nome genérico de aparelhos para tecer.

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9-

•
•

•
•
•

•
• •
•
• •

•
•
•

•
)eal'o�fijO

'\ln '6 '.!SSOa 1RJJOl '9 '"Ieptm� '!ne!d 'L 1.e '"aleaH "9 'q" 'elale" '011 "i;
'?IRJB� 'ODIII"P 'anfinld 10l!"1 '€ 'Bl1ld 'SOP!!\JlO "� 'Bdlld '04U!WeJ� "� :SI1I�llH3A

"Jal!Jqw3 "€� '.!Ie" 'nlld"U
'asee 'RDI1I 'I L ISO 'eln"d 'Ol 'OU"WId "6 'OP"zaJd '9 'W�III 'SH"L '9\J'!"WJON "9
]e!"" 'OPI 'S 'OJn3 'Ol!� 'p 1l!JofilAlI "€ 'ROI 'elany 'Z 'nldl 'l!I09 '� :SlltlNOZIYOH

OYJnlOS

Quer desafios
maiores?
AdqUirO

nossas (ole�ões
de r:ev:istas - ci�"

�í:;;;!!m;y;�
'�m ((l�(!,v{)ltime.. -

por um J1te�6, e:s{l�dnn .
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Sonan diz a Pérola que os meninos não brincam com ela

porque a respeitam. Pressionada pelo marido, lolanda pede
que Mundo se afaste dela. Venceslau entrega a joia para Er

nest Pérola confessa a Amélia que pediu ajuda a Viktor para

impedir a viagem de Silvia. Manfred tenta convencer Emest

a não demitir Venceslau. Aurora gosta de ouvir Odilon cantar.

Laia discute com Aurora. Pérola fica feliz quando os meninos

aceitam jogar bola com ela. Franz e Amélia se beijam. Sonan
diz que está na hora de Pérola ser apresentada como o novo

Rinpoche. Franz se declara para Amélia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
último capltulo não divulgado.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Denizard afirma a Herbert que ele é o pai de Gina. Pa

lama ajuda a cunhada, que se desespera. Bruno e Denizard
mandam Herbert embora. Ordália afirma a Gina que Herbert
não é seu pai e lhe conta sua história. Denizard fica furioso
com o que descobre de sua esposa e decide se separar. Mi

chel vê Herbert chegar ao bar e tenta consolá-Io. Valentim e

Vivian se beijam. Félix sonda Edith para tentar descobrir algo
sobre os imóveis adquiridos de seu pai. Pilar consola Herbert
Gina decide abrir a Bíblia que ganhou de Maristela para se

confortar. Herbert relembra o passado com Pilar. Joana man

da Luciano embora de sua casa. Wagner ouve Edith comentar
com Tamara que teme que Félix descubra que Jonathan é filho
de César. Paloma tranquiliza Eron sobre o estado de Amarilys.
Gigi e Sandrinha incentivam Murilo a se candidatar à vaga de

professor de etiquetas. Ordália procura Herbert Félix suspeita
de que Edith esteja chantageando César e pede que Glauce
descubra tudo sobre o nascimento de Jonathan.

• CHIQUlTITAS - SBT . 20H30
Tobias diz pra Maria Cecilia que vai desistir de se apre-

Malhação
Anita beija Martin na festa cosplay e Ben fica arrasado

Recordar é viver! Será que é nisso que Anita (Bianca
Salgueiro) vai pensar quando resolve ceder aos encantos
de Martin (Hugo Bonemer) de novo? O gatinho esbarra
com ela na festa cosplay e percebe que amenina está fragi
lizada, depois de causar simulando um striptease em cima

sentar como Tomás Ferraz no programa da Eliana. Maria
Cecüla conta que compreende e que gosta do namorado

de qualquer jeito. As chiquititas descobrem os anúncios
com a promessa de recompensa pela cachorra Pipoca.
A empregada Shirley diz pra Eduarda que estão pagando
uma boa recompensa pela cachorra. A empregada suspeita
que Carmen estava querendo se livrar da cadela. Eduarda

pede pra Shirley ligar no telefone do anúncio para apurar
as informações e perguntar o valor da recompensa. Após
ligar, a empregada diz que é melhor devolverem a cachor

ra antes que os Almeida Campos descubram, pois senão
vão ficar sem o dinheiro da recompensa e sem a cachorra.

Duda vai ao orfanato Raio de Luz para falar a sós com Mili.

O garoto diz que vai embora e que sua mãe já comprou as

passagens. Duda pega na mão da chiquitita. Mili pergunta
se vai demorar pra ele voltar e o garoto diz que ficará alguns
meses por lá até sua mãe decidir voltar.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Michele fica sem reação áo receber ligação de supostos

sequestradores. Patrícia decide não continuar com Carlão.

Picassofaz acordo com Veludo para dividir a grana roubada.
Patrícia diz a Carlão que quer outros policiais investigando o
sequestro. Donana discute com Carlão. Donana e Michele

conversam sobre Carlão. Ela tenta colocar algumas dúvidas
na cabeça de seu marido. Carlão desabafa com Ramiro e

o defende perante Michele. Danilo e Dorotéia pensam em

ajudar Carlão a resolver o sequestro. Patrícia e Carlão dis

cutem novamente. Patrícia diz a Carlão que O casamento

deles não existe formalmente. Patrícia fica mal após discutir
com Carlão. Gui e Laura conversam. Anjo diz a Jurandir que
não irá desistir de Laura. Leila descobre que sua mãe teve

um caso com Marco Antonio. Michele vai até o apartamen
to de Getúlio e convoca Otávio para uma missão. Carlão co

meça a desconfiar que Picasso pode ter sequestrado seus

filhos. Michele chama Patrícia para jantar com o restante

da tarnília Veneta. Dorotéia e Danilo investigam o sequestro
dos filhos de Carlão. Jurandir procura Laura para falar que
Anjo corre risco de morte. Das Dores descobre que um dos

ladrões que pegou o dinheiro de Danilo é um policial. Monet
tenta tirar cópia da chave quando Picasso chega.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Olin Batista pendura
conta de R$ I6.mil

O fato de serherdeiro do milionário Eike Ba
tista não quer dizer que Olin Batista pague to

das as suas contas em dia. O rapaz deixou uma
casa noturna no Rio pedindo que pendurassem
a conta de R$ 16mil gastos na noite. Segundo a
coluna "Retratos daVida", Olin curtiu a noite ao

lado da namorada, Babi Rossi, e de alguns ami
gos em um camarote e simplesmente saiu sem

pagar. Mas parece que o fato não incomodou o

dono do local, já que herdeiro de Eike costuma
voltar para pagar suas dívidas na casa.

Vencedor do

programa 'Astros, do
SBT,morre afogado

o cantor gospel Cleiton Frack, 29 anos,
morreu afogado na tarde de terça-feira (29),
na praia de São Miguel; em Ilhéus (BA). Ex
vocalista da banda Artpella, que venceu o

reality show Astros, do SBT, em 2008. Se

gundo o Corpo de Bombeiros, Cleiton foi à
praia acompanhado de um amigo não iden-'
tificado e acabou se afogando quando toma
va banho de mar. A assessora da Associação
Bahia da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
JhacyMattos,divulgou Q acontecimento em
suas páginas do Twitter e Facebook.

da mesa e despertar os ciúmes de Ben (Gabriel Falcão).
Aí ele não perde tempo e vai jogando o maior charme pra
cima da ex. Justamente na hora em que os dois estão na

quele amasso, Ben aparece e vê sua "princesa plebeia" nos
braços do ex. O garoto fica pas-sa-do.

�Á'
.

iii 20�!/4 - Fogo
O <lia começa tenso. Cuidado

com imprevistos. Pode ter proble
mas com rivais.À tarde, procure tra
balhar em equipe, assim, vai render
mais. Ànoite, vai sermais fácil se en

. tender com quem ama. Na paquera,

pode dispensar aventuras. Cor: azul.

Touro

Il j:
20/4 a 20/5 - Terra

No trabalho, a manhã promete
ser tensa, por isso, aja com cautela.

À tarde, o clima melhora e vai ser
mais fácil se concentrar nas suas

tarefas. Se está só, pode se interes

sar por alguém do trabalho.A dois,
ofereça apoio às ideias do seu par.
Cor: azul.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Logo cedo, cuidado com impre
vistos e brigas com rivais. Depois, o
astral melhora e você poderá contar
com a sorte para dar conta das suas
tarefas.Ànoite, aproveite para se di
vertircom o par e saia da rotina. Na

paquera, seu charme vai garantiróti
mosmomentos. Cor: branco.

Câncer
-

1Jt121/6a21/7-Agua
W Hoje, sua atenção vai se concen

,

. trar na família. Mas, logo no começo
da manhã, cuidado com problemas
domésticos. Também pode ficar

mais dificilse entender com seus su

periores. Na paquera, não vai querer
algo passageiro. A dois, controle o

ciúme. Cor: branco.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

É melhor agir com cautela na

parte da manhã, pois pode enfren
tar contratempos no trabalho. De

pois, o astral melhora e você terá

facilidade para mostrar o que pen
sa. Um amor à primeira vista não

está descartado. A dois, diálogo e

descontração garantem bons mo

mentos. Cor: lilás.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

No trabalho, as coisas talvez não
aconteçamdamaneiraqueplaneiou, '

Redobre a atenção com o dinheiro,
para não ternenhumprejuízo.Ànoi
te, você estará em busca de seguran
ça e pode chatear o par com excesso

de ciúme.Apaquera também deixa a

desejar. Cor: azul.

Vicfl}rHugo

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Vai ser dificil se concentrar nas

tarefas e você pode se desentender
com os colegas. À tarde, use seus

pontos fortes para colocar tudo em

dia. Se usar o seu charme, pode se

dar bem na paquera. A dois, use a

diplomacia e o romantismo para en

cantar quem ama. Cor: marrom.

n Escorpião.

.. 23/10a 21/11 -Agua
É melhor redobrar o cuidado

hoje, principalmente rui parte da
manhã. Se puder cuidar das suas ta
refas a SÓS, vai se sair melhor. Fique
longe de brigas. Não desconte sua

insegurança em quem ama. Na pa

quera, pode se envolver emum lance

proibido. Cor: laranja.

.. Sagitário
_

22/11 a21/12-Fogo
No trabalho, pode se irritar com

tarefas repetitivas e há risco de riva
lidades com colegas.À tarde, porém,
vale a pena focar e perseguir seus so
nhos. À noite, um programa anima
do com os amigos podemovimentar
a paquera. Saia da rotina com seu

par. Cor: laranja.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, você precisa concentrar a

sua atenção na carreira e aproveitar
todas as oportunidades para se des
tacar. Na parte da manhã, o astral
fica pesado e há risco de desenten
dimentos com os colegas. Você pode
se dar bem na paquera. A dois, faça
planos para o futuro. Cor: vinho.

IFJA /.

'lII21��Ar
Logo cedo, pode ficar dificil se

concentrar nas suas tarefas. Não dei
xe rivalidades ou o estresse atrapa
lhar seu rendimento. Trabalhar em

equipe vai Ser mais fácil na parte da
tarde. Uma viagem com quem ama

tem tudo para ser uma delícia! Cor:
marrom.

�
�

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Se puder trabalhar a sós, vai se
sair melhor: Na parte da manhã,
redobre a atenção com imprevistos.
Na paquera, não terá dificuldade

para at:raii- a atenção do seu alvo. Só
ténha cuidado com quem se envolve.
A dois, o desejo esquenta a relação.
Cor: verde.

- >
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anunciada,
em 1938

Herton Schünemann

eutsche�CKe_
EinRãtsel

o hertons@gmail.com a twitter.com/hertonls

FOTOS DIVULGAÇÃO

Diesmal etwas anderes für -Sie. Eine Kopfnuss für
unruhige Gehimakrobaten. Es ist eine spannende Auf
gabe, díe sicherlich Spaf machen wird. Sie kõnnen es

mal ausprobieren und in der nâchsten Woche teile ich
Ihnen die Lõsung mit.

Ein Fâhrmann steht vor folgendem Problem:
Er muss einen Fluss in einem kleinen Bott überque

ren und dabei einenWolf, ein Schafund einen Kohlkopf
mit zum anderen Ufer nehmen. Das Boot ist leider zu

klein, dass auBer ihm nur ein Tier oder der Kohlkopf
mit ins Boot passen. Das Schaf darf nichtmit dem Kohl-

. kopf allein bleiben, weil es ihn frisst. Ebenso frisst der
Wolf das Schaf, wennsie allein am Ufer zurückbleiben.

Wie schafft der Fãhrmann es, alle auf die andere Sei
te zu bringen, ohne dass jemand dabei gefressen wird?

....

Resumo em português:
oproblema dofazendeiro, o lobo, o carneiro e a alface é um clássico quebra-cabeça de travessia de rio. Umfazendeiro
comprou um lobo, um carneiro e uma alface. No caminhopara casa, àmargem de um rio, ele arrendou um barco.Mas, na
travessia do riopor barco, elepoderia levar apenas a simesmo e mais um item. Sefossem deixados sozinhos em uma mesma

margem, o lobo comeria o carneiro, e o carneiro comeria a alface. O desafio dofazendeiro é atravessar a simesmo e as suas-

compraspara amargem oposta do rio, deixando cada compra intacta. Como elefará isso?
(

Gar nicht schwer
Mànchmal verwechselt man folgende beide Fortnen auf Deutsch,

Was ist eigentlich derUnterschied zwischen "frei haben" und "frei sein"?
"frei haben" bedeutet nicht arbeiten müssen, nicht zur Schule gehen

müssen. Ein Beispiel dafür: .NâchsteWoche muss ich nur vier Tage ar
beiten. Montag habe ich frei!"

,

"frei sein" hat aber eine andere Bedeutung. Es ist Freiheit haben,
nicht mehr im Gefàngnis sein. Zum Beispiel: "Der Bankrâuber ist nach
15 Jahren im Gefàngnis wieder frei."

- SpaB IDUSS .seín
-,

Weil Spaf und Lernen Hand in Hand gehen
müssen. Die Mathematiker und Informatiker der
Technischen Universitât Miinchen haben ein neu

es Zuhause in Garching. Das Markenzeichen und
auch Attraktion dieses Gebâudekomplexes hatsich
schnell. herurngesprochen. Es ist ein Kunstobjekt
am Bau - .eine riesige Parabelrutsche.

'

_

Johannes Brunner und Raimund Ritz, zwei
_ J\ü�&tler,_hatten diese Idee. Siel4�ben einé gigan-

tische Rutsche im Herzstiick' des Gebâudes für
die die Fakultâten Mathematik und Informatik
der TU München entworfen.

"-

Vom dritten Stock runter ins Erdgeschoss, Dle
zwei 26 Meter langen Pipelines aus Stahl schwin
gen sich aus 13 Metern Hõhe hinab in die F4_B

_ gãngerebene der Magistrale.
-

Das ist der'schnellste
Weg, um runter zu kommen, Wirklich,sch0tl.: ;lU'se-
hen und auszuprobieren.'

._,
- -

-

-

'

-
-eÓ:
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JAZIGO Alguns túmulos onde estão sepultadas as crianças não têm referências

.

Covas rasas,
sernlápides
e cuidados
VILA LENZI Espaço onde estão sepultadas as crianças há

sinais de abandono dos jazigos. Local também está no limite

Celso Machado

A o lado de túmulos e

rljazigos revestidos de
mármore e granito, cerca
de 100 covas rasas no ce

mitério do bairro de Vila
Lenzi e identificadas ape
nas com um número guar
dam os corpos de crianças
cujos nomes e famílias só

podem ser encontrados no
livro de registros .dos 10

mil sepultamentos regis
trados desde que o cemité
rio foi ativado, em 1991.

Não há túmulos e lápi
des com mensagens que
lembrem a eriança mor

ta e, às vezes, sepultada
ao lado de outros jazigos
bem cuidados, também de

crianças. O cenário choca
as pessoas que visitam o

cemitério e que, às vezes,

preferem nem mesmo co

mentar. "Em respeito às

próprias crianças que es

tão aí enterradas", disse
uma mulher que limpava
o túmulo do marido bem

próximo de algumas des
tas covas.

"Há casos em que as

famílias mudaram para
outras cidades, mas não
é a regra geral", diz o ad
ministrador do cemitério,
Adilson Helio dos Santos,
creditando boa parte das
covas abandonadas a Ulll

"relaxamento" dos familia
res; Isso porque as regras

que regem o cemitério não

prevêem nenhum tipo de

punição às famílias que
não fazem a necessária

manutenção dos túmulos.

Mas os problemas não

se resumem a estas sepul
turas. É visível, também,
jazigos de adultos aban
donadas ou muito pouco
cuidadas. O que obriga a

consertos constantes. "Os
túmulos são construídos
com tijolos e quando não
há pelo menos o reboco,
o material apodrece por I

conta da chuva", lembra
Santos, que tem contado
com uma "parceria" de

pedreiros que trabalham
no cemitério construindo
novos jazigos. "Sempre
cedem um ou dois tijolos,
um pouco de areia", diz
Santos. 'Embora a. manu

tenção do espaço exija
poucos recursos, não há

orçamento específico para
'isso

www.ocponline.com.br

Alternativas para aumentar os espaços
Um "terreno", como se

costuma chamar a área de
trêsmetros por 1,50 metro
onde a� covas são abertas,
custa hoje R$ 169 e são

propriedade perpétua das
famílias. No cemitério da
Vila Lenzi não há espaços
para novos sepultamentos
em áreas ainda não ocu

padas. Cada túmulo pode
abrigar, a cada cinco anos,
mais um corpo depois
de exumados os restos

mortais já existentes no

mesmo espaço e que ali

permanecem. Em muitos
casos os túmulos são pre-

parados de outra forma,
com as chamadas caixas
externas (construídas so

bre as sepulturas), permi
tindo novos sepultamen
tos em um prazo menor.

Santos vê a solução
para a lotação atual do
cemitério da Vila Lenzi
na construção de um os

sário comunitário, como

já existe em Curitiba, por
exemplo. Entretanto, será

. preciso criar lei específi
ca com aprovação da Câ
mara de Vereadores e a

concordância das famílias

que quase não se impor-

tam com a manutenção
e que são proprietárias
vitalícias das sepulturas.
Os restos mortais seriam
colocados em urnas, 'com

identificação também na

parte externa do ossá
rio. Outra saída, segundo
Santos, seria a construção
de grandes estruturas no

sistema de gavetas. Ele
disse que pretende conhe
cer este tipo de estrutura,
coberta e com espaço para
atos fúnebres, em cemité
rio localizado no Centro
de. Blumenau, e trazer a.

ideia para o Executivo.

(Vila Chartres): 91130

• Comunidade Sãó José
João Pessoa): 8 ii

!
)

�
www.jaraguadosul.sc.leg.br
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.Nova emenda terá
• •-,

que Ir as. conussoes
MASSARANDUBA
Vereadores
alteram ideia

inicial, permitindo
contratação de

parentes apenas
para temporários
Oarollna Veiga

OProjeto de Emenda
02/2013, que seria vo

tado na sessão de ontem da
Câmara de Vereadores de
Massaranduba, foi retirado
da pauta pela presidente do
Legislativo, Suzane Reinke
(PSDB). A ação foi neces
sária para apreciação, das
Comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final,
Finanças e Orçamento e da
Ordem Social e Econômica,
de uma nova emenda pro
posta pelos parlamentares
Giovanni Tonet (PT), José
Ronchi (PP) e Geraldo Mi
chelluzzi (PR). A expectati
va é de que a votação ocorra
em duas ou três semanas.

LÚCIOSASSI

ITINERANTE Sessão foi no interior de Massaranduba, na região de Rio Bonito

A emenda proposta on
tem pelos parlamentares
sugere uma alteração ao

texto do Art. 133A da Lei

Orgânica de Massarandu=
ba, ao contrário da proposta
02/2013, já aprovada em

primeiro turno, que propõe
a substituição total do pará
grafo pela Súmula Vincu
lante n013, do Supremo Tri-

REPúBU�FEDERATIVADOBRASIL-FSfADO DESANfACAll\RINA
Thbelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEUlPESSOA,TabeliãDesignada

RuaGeIônimoCorrea n° 188, Telefone: 47-33721494Horário de Funcionamento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados ne:sta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo; ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forCem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 49299 Sacado: ABS COMERDO DE MATERIAIS ELEfRICOSDDA CNPJ: 07.609.805/0001-
86Endereço: Rua28 deAgosto nO 635, Centro, 89270-000,Guaramitim Cedente: SAIBRO - REPRESEN
TACOES COMEROAlS CNPJ: 09.133389/0001-18 Número do Título: 002495 Espécie; Duplicata de
Venda MercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 17/10/2013 Valor.
Ll79,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$

.

22,25 .

Protocolo: 49200 Sacado: CARLOS tJEXANDRERUDIGER CPF: 069.070.299-01 Endereço: Rua
. VERGIUO NART nO 127, amizade, 69270-000, Guaramirim Cedente: D R T SOM E ACESSORlOS
AuToMOTIVOS DDA CNFJ: 05.234.3 Íl/000l-39 Número do Título: 5530306 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/10/2013
Vaiar: 407,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edi
tal:R$22,25

Protocolo: 49278 Sacado: DILCE DAAPAREc;IDASHMOUER CPF: 663.081.789-34 Endereço: Rua
BelaVIsta n° sln. Recanto Feliz, 89270-000, Guaramitim Cedente: VANDIR ANTONIO DOS SANIUS
CPF: 389.697.619-9í Número do Título: 00023 Espécie: Cheque Apresentante:VANDIR ANTONIO
DOSSANTOSDataVencimento: 20/09/2010 Valor. 775,00 Liquidação após a lntímação: R$12,25,Di
ligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49296 Sacado: OUMPIO socó )UNlOR CNPJ: 15,239.054/0001-81 Endereço.Rua Mare
chal Castelo Branco nO 1188, Centro, 89275-000, ScbroederCedente: GELASlq INDUSTRIADE PEÇAS
E TRONFARlA DDA CNPJ: 83.872.028/0001-46 Número do Título: 14391/2 Espécie: Duplicata de
Venda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALnataVencimento: 17/1012013 Valor.
428,17 Iíquídaçãoapós. intimação:R$12,25,Diligência R$ 37,60, Condução:R$ 27,73,Edital: R$ 22,25
Guaramirim, OI de novembrode2Ql3.

.

ANAAU��PESSOA"ThlieIiãDesignada

bunal Federal. Pela emenda

apresentada na noite de on
tem, o parágrafo 133A fica
ria da: seguinte forma:

"Apartir de 1° de janeiro
de 2014, os cargos em comis
são e as funções gratificadas
não poderão ser o cônjuge,
companheiro e os parentes
consanguíneos ou afins, até
o terceiro ou por adoção, do

prefeito, dos secretários, do
presidente da Câmara de

Vereadores, bem como os

vereadores e ocupantes de

cargos semelhantes aos dos
secretários municipais 11,0

âmbito do Poder legislati
vo." Em resumo, a mudan
ça abre brecha apenas para
contratação de parentes em
casos de vagas temporárias.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Extrato do Contrato nO. 218/2013-PMS
Processo Licitatório nO. 155/2013-PMS - Tomada de Preços nO.05/2013-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Bran-

.

co, nO. 3201, no Municipio de Schroeder/SC.
Contratado:

Objeto: contrato consiste na contratação de empresa especializada pres
tação de serviços técnicos para elaboração de projeto de engenharia vi
ária urbana para diversas ruas do Municipio de Schroeder/SC, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como se transcrito fosse.

.

Valor total: R$ 55.945,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos e qua
renta e cinco reais).
Data daAssinatura: 31/10/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO
MODALIDADE TOMADA DE PRECO N°. OS/2013-PMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n".
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE

PREÇO N°. OS/2013-PMS, PROCESSO N°. 155/2013-PMS, adjudican
do em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresenta
do o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos

participantes:
� cohtratação de empresa especializada prestação de serviços
técnicos para elaboração de projeto de engenharia viária urbana para di
versas ruas do Municipio de Schroeder/SC, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito
fosse.
Vencedor: GREIDE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO
00.894.553/0001-35, estabelecida na Rodovia Augusto Hasse, nO 530,
Benedito, na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.130-
000.
Valor da proposta vencedora: R$ 55.945,00 (cinquenta e cinco mil e
novecentos e quarenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 31/10/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Pre(eito Munic)�a! '
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Rede é ampliada no Corticeira
Quando a aposentada,

Eluida Bastos Meira, 57
anos, abre a torneira da co

zinha, fica maravilhada com
água cristalina que escorre.

Há quatro dias, a situação
era bastante diferente. Ela e

duas famílias da Rua Ermí
lio Frõhlich, no bairro Cor

ticeira, precisavam recorrer

a uma nascente particular
paq ter água dentro de casa.

Comum investimento de
R$ 21mil, aÁguas deGuara
mirim ampliou a capacidade
de um bombeador de água
e aumentou em 500 metros

a rede para atingir a rua.

Agora, cerca de 15 famílias
finalizam as ligações para ter
acesso ao serviçomunicipal.

A situação ficou preocu
pante quando uma análise

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

da água retirada da nascente
indicou a presença de coli
formes fecais. A outra parte
dos moradores tinha feito,
por conta própria, uma ex

tensão na rede que passa na
. rua principal do condomínio
residencial Flor de Mara
cujá. Mas' devido a altura a

água não chegava a todas as

casas. O consumo registra
do por um relógio era dividi
do igualmente entre eles. "A

gente dependia da chuva",
contou o borracheiro Peter
da Silva, 32 anos.

EDlTALDElNTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERA'ITVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro 89251-201-JARAGUADOSlIL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, ele o artigo 995 do código deNormas daCG) lse, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOSDOPROTFSlD:
Apontamento: 26401312013 Sacado:BELAllOUTIlMODASDDAME Endereço:RUANEREURAMOS
48 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: DRAY INDUSTRIA E COMERDODDA Sacador. - Espé
cie: DMI - N" TItulo: 63422/1- Motivo: falta de pagamentoValor. R$1325,16 - Data para pagamento:
06/11/2013-Valortotal a pagar R$1.457,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.325,16 - Juros:
R$ 3,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 263323/2013 Sacado: G1LVAN SfEFEN Endereço: RUA 25 DE JUlHO 82 - CORUPA-se
- CEP: 89278-000Cedente: COOPERATIVACREDEMPRESARlOSAITDVALE DO RIO NE Sacador: GE
FERSON GEAN FISCHEREspécie:DMI - N' TItulo: 000068/0004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
270,00 - Data para pagamento: 06/11/2013-Valor total a pagar R$399,45 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 270,00 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

.

Apontamento: 263414/2013 Sacado: INOVACAR CENfRO AU1DManvO DDA ME Endereço: AV.
PREFEI1DWAillEMARGRUBBA 1033 - Jaraguá do Sul-se - CEP: Cedente: COREMMADDA Sacador.
- Espécie:DMI - N"TItulo: 0707022501- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ Ll43,50 - Data para pa
gamento: 06/ll/2013-Valor total a pagarR$1221,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ LI43,50
- JUros: R$ 2.86 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$15,94

Apontamento: 263855/2013 Sacado: J. ZAPEIllNl COM. E SERVI Endereço: RUAADEUAFICHER, 720
- BAEPENDI - JABAGUADOSUL-se - CEP: 89256-400 Cedente: SOlRADER COM EREPRDDA Saca
dor. - Espécie:DMI - N'TItulo: 115786/2 - Motivo: faltade pagaroentoValor.R$ 741,90 - Dataparapaga
menta: 06/ll/2013-Valortotal apagarR$819,86Descrição dos valores: Valordo título:R$ 741,90 - Juros:
R$ 1,97Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$'23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263799/2013 Sacado: LC EMBALAGENS DDA Endereço: RUA JORGE CZERNlEWICZ
590 GALPAO 09/- JABAGUADOSlIL-se - CEP: 89254-000 Cedente:ANJOQUlMICADO BRASILDDA
Sacador: - Espécie: DMI ' N" TItulo: 06218 2 - Motivo: falta de pagaroento Valor: R$ 4.964,50 - Data
para pagamento: 06/ll/2013-Valor total a pagar R$5.051,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.964,50 - Juros: R$ 11,58 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Apontamento: 263956/2013 Sacado: MARLO TElXEIRA DEAZEVEDOME Endereço: RUADASAUDA
DE209B-CORUPA-se-CEP: 8S278-OOOCedente: l.S.N.MEfAlSCOMERDOEINDUSTRlADEFERRO
EAC Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 4804/1 - Motivo: falta de pagamentoValor.-R$ 637,36 - Data
para pagamento: 06/11/2013- Valor total a pagar R$767,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$
637,36 c Juros: R$ 1,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,80 - Di
ligência R$ 55,78

Apontamento: 263812/2013 Sacado: OTAVIO ADRIANO PEREIRA ME Endereço: R 13 DE MAIO SI
NR - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: PASTIFIDO SELMI SIA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo:
1607399502 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$1243,47 - Data para pagamento: 06/ll/2013- Valor
total apagarR$1.324,23Descrição dos valores: Valor do título:R$1243,47 - Iuros;R$4,97Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263654/2013 Sacado: PAlllil CESAR AMORIM INSTAlACOES Endereço: RUA JOSE
SCHEUER, 318 - AMIZADE - JABAGUADO SUL-se -.CEP: 89255-800 Cedente: DEAGUIAR COM EQ
ELDDA Sacador: - Espécie:DMI - N' TItulo: 794NF8463 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 241,09
- Data para pagamento: 06/11/2013-Valortotal a pagar R$324,14 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 241,09 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263980/2013 Sacado: RAlMUNDAVALQUIRlA CAVALCANTE EDWlRGENS Endereço:
'RUANEYFRANC0329 - BAEPENDI - Jaraguá do Sul-se - CEP: Cedente: ESCOLAOlNlCORPO Saca
dor. - Espécie: NF - N'Trtulo: 03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 325,00 - Data para pagamento:
06/11/2013- Valor total a pagar R$418,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00 - Juros: R$
18,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 264007/2013 Sacado: ROSANGELA CARLINI 82174091968 Endereço: RJOAO 1UZINl
CX02-SN-SAlA02-CENfRO-CORUPA-se-CEP:89278-oooCedente:NANGECONFECCOESDDA
Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1485331/3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 728,66 - Data para
pagamento: 06/11/2013-Valor total a pagarR$859,33Descrição dos valores; Valor do titulo: R$ 728,86-
Juros: R$ 1,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$
55,78' .

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio doPovo", na data de
01/11/2013. Jaraguá do Sul (sq, OI de novembro de 2013-

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto

: T?;alde,�os�'f'licad,Of 10

----------------------------:---------------------------------------------------------:------------------------------

Protocolo: 49274 Sacado: ERlK JONES DE OUVEIRA CPF: 009566.899-48 Endereço: RUA EXP.
OUMPIO JOSE BORGES, Avai, 89270-000, Guaramitim Cedente: CONF E CALe DERETTí DDA EPP
Número doTítulo: 0314 Espéciê: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:Banco ltaú
SA DataVencimento: 21/10/2013 Valor. 2500,00 Liquidação após a Intimação; R$12,25, Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital; R$ 22,25

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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POUCA lUZ Iluminação fraca em alguns pontos da cidade é motivo de reclamação
de moradores que aproveitam o período noturno para caminhar ou correr pela cidade

Diego Rosa

A s luzes de Natal ain
.1"\da não foram acesas.

Quando elas estiverem bri
lhando, a partir do dia 19 de

novembro, ajudarão a ame

nizar, provisoriamente, uma
situação bem perceptível em
Jaraguá do Sul: a fraca ilu

minação pública da área ur
bana. Em vias largas são fa-:
cilmente localizados pontos
de escuridão que surgem
entre as intercalações dos

postes. Somente em ruas

mais estreitas a luz artificial

amarelada das lâmpadas
de vapor de sódio ajuda a

clarear os caminhos.

Quem costuma aprovei
tar a noite para caminhar
ou correr tem um diagnós
tico mais claro desta defici
ência da cidade. Na área da
ciclovia localizada na Rua

Venâncio da Silva Porto,
região que limita os bair
ros Centro, Nova Brasília
e Vila Lenzi, a carência de
visibilidade só é compen
sada com a ajuda da luz
dos faróis dos veículos.

O casal Reinaldo e Leila

Althoff costuma caminhar
durante à noite nessa re

gião. Para eles, a reclama
ção da falta de umamelhor
iluminação nesses pontos
de circulação de pedestres
e ciclistas é constante.

"

Essa semana comentamos

novamente esse assunto.

Está bem precário mes

mo. Precisaria haver uma
melhoria", observou Rei
naldo.

No Bairro Chico de
Paulo, na longa Rua J0-

aquirn Francisco de Pau

la, como os postes ficam

somente num dos lados
da via - num trecho estão
no lado direito depois vão
para o esquerdo - sempre
há pontos de menor visibi
lidade. Só em alguns locais
mais habitados, a ilumina
ção das moradias ou vitri
nes dos estabelecimentos
comerciais ameniza a bai
xa claridade.

Adriana Wüerges, 26, e

Rafael FreyAlves, 20, costu
mam correr à noite no bair
ro. Levam junto o cachorro

Pingo. Para eles a maneira
de prevenir qualquer aci-

Prefeitura�er usar lâmpadas demaior qualidade
A Prefeitura' de Jara

guá do Sul projeta ainda
este 'ano lançar uma lici:
tação para a compra de

lâmpadas com a tecno

logia LED. Esse sistema,
segundo o secretário de
Urbanismo, Ronis Bosse,
oferece uma economia no
custo de energia de so%.
Porém, os preços desses

componentes são altos,
chegando a ser entreduas
e três vezes' maiores do

qu� os das lâmpadas de
.

vapor de sódio, usadas
atualmente no município.
"Temos esse objetivo de
substituir as lâmpadas,

. porém este ano estamos

com poucos recursos de
vido à limitação de gastos,
porém pretendo conse

guir até o final do ano R$
soo.mil para fazer essa li
citação", disse Bosse.

Esse valor; segundo'
o secretário, daria para
comprar 200 conjun
tosde b�aç(),.�_l!.m,i?�?� ,�i

lâmpada LED. O plano da
Secretaria é fazer a subs

tituição a partir das ruas
centrais e, depois, nos

bairros. "Vamos falar
com as polícias - Civil e
Militar - para ver quais
as áreas onde ocorrem as

maioresncorrências para
priorizar essas vias", sa

lientou o secretário.
Bosse revelou que a

iluminação nesse sistema Adriana e Rafael,
com o cão Pingo, se

apresenta uma cor mais
preocupam com os

clara 0.r�,Il�,�� ,��:��.�.��?!, , ' , . , . , , , , '

risco de acidentes

qualidade. Na cidade há
dois postes com esse tipo
de lâmpadas; usados para
testes, na Rua Marina
Frutuoso. Na ponte Wal
ther Breithaupt (próxima
ao Bradesco), no Centro, a
iluminação é feita com lu
zes mais claras, com lâm

padas de vapor metálico.

CHICO DE PAULA

dente é circular nos trechos
onde estão os postes e ficar

sempre atentos. "O maior

problema são os com os ve

ículos. Temos preocupação
de nãos sermos vistos pelos
motoristas, devido a pouca
luz existente", disseAlves .

No Bairro VIla Lenzi, o
pedreiro Paulo Ferreira de

Paula, 49, anos, também
lamenta a baixa visibilida
de em frente à moradia, na
Rua Marcelo Barbi. Ele é
favorável a um reforço do
sistema de iluminação na

via. "Eu vim do interior de
Rio Negro e lá parecia que
era mais iluminado do que
aqui. Mais luz ajuda na se

gurança de todos", opinou.

"

" ,
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Disparo mata jovem de 13 anos
ARQUNO PESSOAlJDNULGAÇÁO 14BPM

PERíCIA Laudo do IGP vai apontar direção do projétil para
confirmar se disparo foi acidental, principal tese da Polícia

Débora Remor

Oúnico tiro de calibre.

22, disparado por urn
rifle, matou Maykel Adriel
Roweder, de 13 anos, na

noite de quarta-feira, na

Rua Augusto Schwards, no
Bairro Amizade, em Jara

guá do Sul. O adolescente
estava sozinho em casa e

quando a mãe dele chegou,
por volta das 20h, encon
trou o garoto no- próprio
quarto com o ferimento
no queixo e a arma caída.

Maykel chegou a ser so

corrido e encaminhado ao

hospital, mas não resistiu.
-

A principal tese da Po
lícia Civil é que o disparo
tenha sido acidental mas o

delegado responsável pelo
caso, Adriano Spolaor,

aguarda o laudo da perícia
para finalizar o inquérito.
A análise do Instituto Ge
ral de Perícia deve apontar
onde o projétil entrou, onde
saiu e qual a inclinação do

disparo. "Com esses da

dos, saberemos se foi mes
mo acidente ou suicídio. A

princípio, tudo indica que
foi acidental", completou
Spolaor. O prazo para a pe
rícia é de 30 dias,

O padrasto do jovem
e dono do rife foi encami
nhadoao presídio Regional
na manhã de ontem e será
indiciado por posse ilegal
de arma e omissão de cau

tela. Como a pena somada
é de cinco anos, a fiança só

pode ser arbitrada por um

juiz. Segundo o delegado
Spolaor, o padrasto, de 38

TRAGÉDIA Vítima foi encontrada pela
mãe, no quarto, com um ferimento no

queixo provocado pela arma calibre 22

anos, admitiu ter esqueci-
,

do a espingarda debaixo da
cama. O acusado disse que
tinha o rifle para proteção
da família e que normal
mente guardava a arma em

cima do armário. "De qual
quer forma, o adolescente
sabia onde a arma ficava'
e já teria feito tiro ao alvo
antes do ocorrido." Naque
le dia o adolescente estava

com a mãe na casa de urna

vizinha, mas voltou para
casa meia hora mais cedo.

Ninguém
.

ouviu barulho
do disparo e a família não
acredita em suicídio, já que
o adolescente não apresen
tava mudança de compor
tamento. O sepultamento
foi realizado ontem, às 17h,
no Cemitério de Três Rios
do Norte.

DNULGAÇÁO/FME

SEGURANÇA. Armazenar a arma de fogo em local seguro, sem
munição e desmontada são cuidados obrigàtórios para esportistas

No�

Caminhão bate contra
_poste emMassaranduha

Parte da cidade deMassaranduba ficou sem ener

gia elétrica até às 4h de ontem devido a um acidente
na SC�108. O motorista de um caminhão, carregado
de papelão, perdeu o controle, capotou e bateu con
tra um poste, por volta das 20h30 de quarta-feira.
O condutor não se feriu e contou que um pneu fura
dó teria provocado o acidente. O veículo ficou total
mente destruído e parte da carga foi perdida.

IilllUKJS' Caminhoneiro não se feriu e disse que pneu furado foi a
causa do acidente. Energia foi restabelecida apenas [pela manhã

Perigo
Cautela no manuseio de armamento

Em plena cidade que se or

gulha de ser berço catarinen
se de atiradores, com direito
a festa do tiro, uma tragédia
como esta acende um alerta so
bre os cuidados com arma den
tro de casa. Além dos esportis
tas, atualmente a posse ou o

porte de arma só é permitido a

autoridades, trabalhadores do
setor de vigilância ou pessoas

que comprovem a real neces
sidade para defesa pessoal ou
patrimônio. �nda assim, não
é raro encontrar moradores
da região que possuam uma

arma, seja para caça ou sob

pretexto de se defender.

Com mais de 20 anos dedi- jogada no banco traseiro. Às
cados ao tiro, o esportista Sa- vezes a fatalidade é motivada
muel Leandro Lopes acredita pela negligência", comentoU: o
que alguns cuidados básicos campeão de tiro.
utilizados no esporte também "Np meio esportivo, são

"devem ser aplicados para evi- raríssimos os acidentes com

tar acidentes com armas e até armas porque seguimos todas
mesmo furtos e roubos. Em as recomendações e respeita
casa, a carabina é guardada mos a legislação", disse Lopes
desmontada, dentro de uma convidando os interessados em
caixa blindada, com cadeado e atirar, que venham até as so

dentro de um quarto com cha- ciedades ou clubes de tiro para
ve-tetra. As munições devem praticar o esporte com orien
ser armazenadas em. outro tação e segurança. "Brincar de
local, também com segurança tiro ao alvo em casa ou na rua, é

reforçada. "Não se pode dei- como jogar bola em urna aveni
xar uma arma no quartinho da movimentada, é dar condi
da bagunça ou transportá-Ia

.

ções para acontecer o pior."

DNULGAÇÃO/BOMBEIROS DE MASSARANDUBA

Coropá
Ciclista se fere em
acidente na BR-280

A colisão entre um carro e uma bicicle
ta deixou uma pessoa ferida na tarde de

quarta-feira, em Corupá. Uma mulher de 31 .

anos tentou atravessar a BR�280, próximo
ao Posto Isaac, quando foi atingida por um
veículo, por volta das 17h30. A ciclista foi
socorrida pelos Bombeiros com ferimentos

- leves e encaminhada ao PA da cidade.

?
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DeCISIVO

Arqueiro da ADJ

defendeu o pênalti
que valeu ao Brasil

o título do Grana

Prix de Futsal

Lucas Pavin

Destaque da AD Ja

raguá (CSM/Pré
Fabricar/Mannes/FME)
na temporada, o

- goleiro
Djony se reapresentou ao

elenco na última segun
da-feira (28) e foi um dos

grandes nomes na pri
meira vitória do time no

returno do Campeonato
Catarinense diante da AD

Hering, nesta quarta-fei
ra. Antes disto, o arqueiro
teve uma passagem pela
Seleção Brasileira onde foi
fundamental na conquis
ta do título do VIII Grand
Prix de Futsal. Isto porque,
na final contra a Rússia, a
partida terminou empata
da em 3 a 3 no tempo regu
lamentar e foi para os pê
naltis. Reserva de Guitta,
do Orlândia, durante todo
o campeonato, Djony foi
escalado pelo técnico Ney
Pereira no momento mais

importante do certame e

defendeu a cobrança do
russo Fakhrutdinov, dan
do o título aos brasileiros.

"Praticamentenão tinha

jogado a competição, mas

Estrela do goleiro
Djony brilha mais

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

FUTURO Apesar de ter propostas de outras equipes, Djony prefere focar na conquista do Estadual e do JASC

já tínhamos definido que se

tivesse pênalti ou tiro livre

quem pegaria seria eu. Fui
vendo que, a partida foi se
encaminhando para os pê
naltis e, do banco de reser

vas, fui me preparando psi
cologicamente para aquele
momento, porque tinha

que estar tranquilo", disse.

,

Brasil e chegando ao fim
da temporada, Djony já
começa a ter seu nome es

peculado em outros gran
des clubes como possível
reforço rio ano que vem.

O principal rumor é que o

atleta já estaria acertado
com o principal rival do
Jaraguá, a Krona/Joinvil-

le. O arqueiro falou sobre'
o assunto. "Prefiro não
falar sobre o meu futuro,
porque hoje eu tenho que
viver o momento em Ja

raguá e buscar os títulos
do Estadual e do JASC

pelo clube. Depois disso
vou pensar para frente",
finalizou.

"Quando consegui pegar
a penalidade do russo foi

algo muito emocionante,
porque querendo ou não, .

você participa diretamen
te de um título da Seleção
Brasileira, algo que eu não

esperava", completou.
Por ser atualmente um

dos melhores goleiros do

Downhill

Markolf, 'biker' de Schroeder, fica em quarto no Latino-americano
O 'biker' sehroeden

se Markolf Erasmos Ber

chtold participou no úl
tiino fim de semana da

. segunda etapa do Campe
onato Latino-americano
de downhill, realizado na

Argentina, e que reuniu

250 atletas de toda Améri- cipal no esporte.
ca do Sul. Mesmo voltando "Sempre foco nas vitó
de lesão que o deixou afas- rias, mas foi um resulta
tado das pistas por quatro do bacaha porque somou

semanas, o 'biker' teve um pontos importantes para
bom desempenho e ficou . me dar confiança e tentar

com o quarto lugarna ca- a liderança na categoria.
tegoria Elite, que é a l]Drin- Então a minha participa-

ção 'foi muito boa, mas é
uma pena que eu não es

tava mais bem preparado
devido a essa lesão", disse
Markolf que tem no seu

currículo dez títulos bra

sileiros, sete pan-america
nos e dois vices mundiais.

Visando o restante da

temporada, o schroedense
tem como principais obje
tivos. conquistar a 6a etapa
do Campeonato Catari
nense que acontece neste

fim de semana, em Balne
ário Camboriú, e o Cam-

OCP21
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PENTACAMPEÕES
Garotos correm atrás da
sexta conquista Estadual

Fútsal

Sub-I7 quer
vaga na final

o futsal Sub-17 de Jara

guá do Sul entra em quadra
hoje e arrianhã, para dispu
tar o returno da quarta fase'
do Campeonato Catarinen

se, . que será realizada no

Ginásio Salgadão, em Tu
barão. A equipe comandada
por Augustinho Ferrari terá
como adversários os donos
da casa, Lages e Rio do Sul.
O primeiro duelo da equipe
CEJ/Restaurante Manno's/
FME será contra Lages, hoje,
às 19h. Os garotos jogam no

vamente amanhã, às 10h30,
quando encaram Tubarão.
Por fim, voltam à quadra
de tarde, às Ish, para enca
rar Rio do Sul. Com quatro
pontos, Jaraguá avança a

fase finalda competição caso
vença Lages e Rio do Sul. Os
jaraguaenses buscam o sex

to título estadual na catego
ria. Sob a chancela do Clube
Escolar Evangélico Jaraguá,
foram campeões em 1996, .

2001, 2007, 2010 e 2011.

peonato Brasileiro que
ocorre em Benedito Novo

(SC), com duração de três

semanas, além dos Jogos
Abertos de Santa Catarina,
em Blumenau, mas com as

provas de downhill sendo
realizadas em Pomerode.
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Segundona define campeões
EQUILíBRIO No jogo de ida, pela categoria 'Titular', Atlético e Operário
empataram por 2 a 2. No 'Aspirante', Estrada Nova sai com boa vantagem

Lucas Pavin

Qcampeonato Regional da

Segunda Divisão irá co

nhecer seus campeões, tanto na

categoria 'Aspirante' como na

'Titular', na tarde de amanhã.
Pelo Aspirante, o Atlético Estra
da Nova está com uma mão na

taça, pois derrotou o Rio Molha,
na semana retrasada, pelo pla
car de 3 a o. Já pelo Titulares,
a decisão está completamente
aberta. Isto porque o jogo de ida
entre Atlético e Operário termi
nou empatado em 2 a 2.

A final do Titulares reser

va um fato interessante e fora
do comum em decisões: coloca
frente a frente, em lados opostos
do campo, dois irmãos. Pela pri-

j
j
\
{

meira vez em uma final de cam

peonato (mas a terceira vez no

ano), Jeferson Tomaselli, de 24
anos, meia-atacante do Atlético
Estrada Nova, e Ederson Toma
selli, 28 anos, zagueiro do Ope
rário, são adversários. Ambos
falaram sobre suas equipes e as

qualidades do rival.
"O Operário vem em uma

crescente durante o campeo
nato, onde começou a pegar

confiança e conjunto que foi
fundamental para chegarmos
a final. Sabemos da força do
time do Atlético, que já no

Varzeano chegou às semifi
nais e tem .um grupo muito
fechado e de qualidade", dis
se Ederson. "O Atlético tem

a consciência de que o Ope-

rário fez a melhor campanha
na competição e os respeita
mos por isto. Porém, o que
interessa para nós é a vitória

e, assim como o Operário, o

nosso time também vem cres

cendo e tem a união como

ponto forte para conquistar o
título", afirmou Jeferson.

As decisões acontecem no

campo do Rio Molha, a partir
das 13h45 - com a categoria
"Aspirante" - e na sequência,
às 16h, com a "Titulares". Além

disto, após as finais haverá um

pagode com o Grupo Pegada
Certa, que inicia às 17h30, e

será aberto ao público. Vale
lembrar que a Segundona é pro
movida pela Liga Jaraguaense
de Futebol (LJaF).

SEGURANÇA O Baga; do goleiro Edinho, sofreu apenas oito gols nos cinco jogos que disputou

Campeonato Peladáo
Hora de conhecer os finalistas do Aberto de Futsal

Das vinte e quatro equipes que
começaram a disputa do Campe
onato Peladão, o Aberto de Futsal
de Jaraguá do Sul, apenas quatro'
seguem na briga pelo título que
é defendido pelo tradicional Ki
ferro. O certame promovido pela
FME tem suas semifinais na noi

te de hoje, a partir das 19h30, nà
Arena Jaraguá,

No primeiro jogo da noite, às
19h30, a KSDM encara o Baga.
Em cinco jogos, a KSDM venceu

.

três e empatou, dois. Marc9Y 11

'(

gols e sofreu apenas 3 - é a me

lhor defesa do Peladão. O Baga,
por sua vez, também disputou cin
co jogos, dos quais venceu quatro
e empatou um. Marcou 21 gols e

sofreu8.
Na sequência, às 20h30, jo-

,gam Kiferro e KaiapósjSoletexj
DCar Veículos, em uma repeti
ção da semifinal do ano passado.
Dona do melhor ataque da com

petição, com 33 gols - nove deles
marcados pelo artilheiro Marlon,
a Kiferro soma �uatro vítórias

e um empate até aqui. Do outro

lado, a Kaiap6s é a única equipe
venceu os cinco jogos disputados,
marcando 26 gols e sofrendo 4.

Até o momento, o Peladão

apresenta uma média de 5,5 gols
por partida, com 268 tentos ano

tados em 48 jogos. Em jogo, uma
premiação em troféu e medalhas

para os quatro melhores coloca

dos, além de premiações individu-
.

ais para a equipe mais disciplina-
da, para a defesa menos vazada e OPORTUNIDADE Atletas serão treinados durante dez dias pelo
para o artilheiro. III i I t í I; II. ; I j t l : ;.'ieb"'i�lC!la �eleção Brasileira, o espanhol Ribera, en:' Blumenau _

FAMILIAR No primeiro jogo, meia Jeferson (branco) se saiu
melhor no duelo contra o irmão Ederson, zagueiro do Operário

Handebol

Ouatrojâraguaensesconvocados
Quatro atletas de Jaraguá

do Sul, sendo três deles bene
ficiários do bolsa-atleta muni

.

cipal, foram convocados pela
Confederação Brasileira de
Handebol (CBHa) para parti
ciparem do Acampamento Na

cional de Desenvolvimento e

Melhoria Técnica edição 2014,
na categoria Cadete Masculino.
São eles: Bruno Silveira Cami

lo (14 anos), Daniel Oldenburg
(15 anos, bolsa-atleta), Gusta
vo Almir Liesenberg (14 anos,

bolsa-atleta) e Jean Carlos Bar
bosa (15 anos, bolsa-atleta). O

evento será comandado pelo
técnico da Seleção masculina,
o espanhol Jordi Ribera, entre
os dias 21 e 30 de janeiro, no
SESI, em Blumenau. Os atletas

passarão por treinamentos, jo
gos � palestras, com o objetivo
de se desenvolverem na moda-

'

lidade. Ao todo, foram 121 con

vocados oriundos de 21 estados

espalhados pelo Brasil, através
da observação de Ribera em

Acampamentos Regionais, Jo
gos Escolares e outras compe

tições, além da indicação.das
Federações Estaduais.

IRIANE PORTO/AVANTE!
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Robinho e meia
Willian voltam
para a Seleção
SURPRESAS Outra novidade na lista, para os amitosos contra
Honduras e Chile, é o zagueiro Marquinhos, do PSG (FRA)

Dois anos depois de'
vestir a camisa verde

amarela pela última vez,

Robinho está de volta à se-

_ -leção brasileira. O atacan

te do Milan foi convocado

pelo técnico Luiz Felipe
Scolari, em anúncio nesta

quinta-feira, em um hotel
no Rio de Janeiro. O meia

Willian, ex-Corinthians
e Chelsea, é a outra novi
dade., O jogador ganhou
a vaga de Lucas Moura,
do Paris Saint-Germain,
que foi preterido pelo trei
nador. A lista anunciada
nesta quinta define os 22

jogadores que disputarão
os últimos dois amistosos
do Brasil no ano de 2013.
A primeira das partidas
acontece no dia 16 de no':

vembro, em Miami, contra
Honduras, e a segunda,
em 19 de novembro, em

Toronto, diante do Chile.
Outra novidade da lis

ta é o chamado do zaguei
ro Marquinhos, também
do PSG. Felipão já havia
adiantado que experimen
taria o ex-corintiano. Ain

da na zaga, Thiago Silva,
, retornando de lesão, volta
a ser chamado. O coman-

Cristiano Ronaldo

Português ultrapassaPuskas
Com a ótima atuação

e os três gols marcados na

partida da última quarta
feira contra o Sevilha, Cris
tiano Ronaldo assumiu,
ao lado do brasileiro Diego

Costa, a artilharia do Cam

peonato Espanhol, com 11

gols marcados. Assim, su
perou aMessi, seumaior ri
val, que marcou 8 vezes até

agora. Além disso, o portu-

'dante convocou apenas
dois atletas de clubes do

Brasil, o goleiro Victor e

o atacante Jô, ambos do
Atlético-MG. Ele expli
cou que conversou com

treinadores e decidiu não
desfalcar as equipes na

reta final do Brasileirão.

Depois dessas partidas,
a Seleção fará apenas
mais um amistoso antes

da tão aguardada lista fi
nal de convocados para a

Copa do Mundo de 2014.
O jogo acontecerá no mês
de março, provavelmente,
contra a África do Sul.

guês ultrapassou urn dos
mais lendários jogadores
de todos os tempos, Férenc
Puskas. Ronaldo chegou a

157 gols na Liga Espanhola,
contra 156 do húngaro.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO" RETURNO

3 qrêmio 53 37 30 7 57,0%
4 Atlético-PR 52 48 39 9 155,9%
5 Goiás 49 31: 1310 8 40 34 6 52,7%
6 Vitória 47 31138 10 45 44 1 50,5%
7 Atlético-MG 45 31' 12 9 10 34 30 4 48,4%
8 Santos 44 3111119 40 32 8 47,3%
9 São Paulo 43 31 12 7 12 33 31 2 46,2%
10 Internacional 42 31 1012 9 47 45 2 45,2%
11 Flamengo 41 31 10 11 10 36 36 O 44,1%
12 Corinthians 41 31 9 14 8 24 19 5 44,1%
13 Coritiba 40 31 10 10 11 37 39 -2 43,0%
14 Portuguesa 39 31' 109 12 45 43 2 41,9%
15 Bahia 37 31 9 1012 32 39 -7 39,8%
16 Fluminense 36 31 9 9 13 35 40 -5 38,7%

20 Náutico 17 31 4 5 22 20 61 -4118,3%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E" Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gpls pon,tra;,Sçr- Saldo de Gols; t:-_" Aproveitamento. I; ! ; ": J

32"RODADA

2/1l.

19h30 - Goiás x Botafogo
19h30 - São Paulo x Portuguesa
21h - AMtico-MG x Náutico

3/1l.

17h � Santos x Cruzeiro
17h • Vrtória x Corintllians
17h - vasco x Coritiba
17h - Grêmio x Bahia
19h30 - A�ético-PR x Internacional
19h30 - Aamengo x Fluminense
19h30 - Cliciúma x Ponte Preta

l.antema do campeonato

RAFAEL RIBEIRO I CBF

TESTES Felipão ainda analisa alguns nomes

antes da lista final para a Copa-14
.

Pato

Interesse
CBF

Sinalizadores
Segundo o jornal Dai

ly Mail desta quinta-feira,
Tottenham e Arsenal tem
interesse na contratação'
do atacante Alexandre
Pato. De acordo com a re

portagem, os dois clubes
de Londres farão propos
tas ao Corinthians pelo
jogador de 24 anos na pró
xima janela de transferên
cias, em janeiro de 2014.

'

O Flamengo venceu o

Goiás por 2 a 1, na última

quarta-feira, e ficou per
to de urna vaga na final da

Copa do Brasil. A equipe
rubro-negra, porém, pode
perder o mando de campo
na possível decisão do tor
neio, já que o árbitroWilson
Luiz Seneme colocou na sú
mula o uso de sinalizadores

pela torcida flamenguista.

ESCALAÇÃO
• GOLEIROS:
• Julio Cesar - Queens
Park Rangers
• Victor - Atlético Mineiro

• ZAGUEIROS:
• David Luiz - Chelsea
• Dante - Bayern de Munique
• Thiago Silva - Paris
Saint Germain
• Marquinhos - Paris
'Saint Germain

• LATERAIS:
• Daniel Alves - Barcelona
• Maicon - Roma
• Marcelo - Real Madrid
• Maxwell - Paris
SaintGermain

• MEIO-CAMPO
• Lucas Leiva - Liverpool
• Hernanes - Lazio
• Luiz Gustavo - Wolfsburg
• Paulinho
Tottenham Hotspur

•• ..111'"
•

• MElAIATACANTES
• Ramires - Chelsea
• Oscar - Chelsea
• Jô - Atlético Mineiro
• Robinho - Milan
• Hulk - Zenit
• Bernard - Shakhtar Donetsk
• Willian - Chelsea
• Neymar - Barcelona

Ginástica
Zenetti

Mesmo com o desgaste
após o Campeonato Mun

dial de Atletismo, no qual
terminou com o ouro nas

argolas, Arthur Zanetti
mostrou por que é urn dos
melhores do mundo e tam

bém' foi o primeiro coloca
do no aparelho, com nota

15.750, noMemorialArthur

Gander, emMorges, na Suí
ça, nesta quinta-feira.
o

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 33'RODADA

CoI. TIme P J V E O GP GC SG A% Hoje

2 Chapecoense 60 6 55 29 2662,5%
19h30 - JoirMlle x P3)Sandu
21h - América-MG x PSA-AL

3 Sport 53' 32 172 13 54 48 6 55,2%, 21h -Icasa-CE x Boa-MG
cf 21h50 - Atlético<lO x Ceará

4 Avaí ,.;53 32 15.8 ,8,4737,10'55,2%
, 5 Icasa-CE 50 32,155,12,4447'-3 52,1% 2/U

6 Paraná 50 32; 148 10 46 29 17 52,1%
7 Joinville 49' 321147 11 46 34 12 51,0%

16h20 - Guaratinguetá x CIlapeooense
16h20 - Paraná x Palmeiras

8 América-MG 48 3212128 43 37 6 50,0% 17h20 - sport x São Ceetano

9 Ceará 47 32 12 11 9 49 40 9 49,0%
17h20 - ABC-RN x América-RN
21h - Oest&SP x Bragantino

10 Figueirense 46 32 144 14 50 48 2 47,9%
11 Boa-MG 44 32 111110 27 36 -9 45,8% 2/U

12 Guaratínguetá 40 32 117 14 37 43 -6 41,7% 17h � Avaíx Figueirense
13 Bragantino 39 32 116 15 31 37 -6 40,6%
14 América-RN 39 32 109 13 38 47 -9 40,6%
15 Oeste-SP 39 32 109 13 32 46 -1440,6%
16 ABC-RN 35 32 105 17 36 52 -1636,5%

P - Pontos; J " Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
I , IG'C - Gols Contra; SG" Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Lanterna do campeonato
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www.vw.com.br.Promcção válida até 02111/2013 pára veiculas com pintura sólida e custo de frete lnctuso.Pox 1.0 4 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 RS 34.990, Entrada 50"/0. saldo em 24x, juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ 27.590,00. Entrada 50%. saldo, em 24X. juros Q,99%.Gol G4 1.0 2
Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,OO,SpaceFox 2013 completo â vista a partir de RS 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CD AT à vista a partir de RS 1.15.990,00. Entrada 50%,
saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada �O%, saldo em 24x juros 0.49%• CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame
inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrõnicc da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET, Consulte outras condições de financiamento numa concessjonárla Volkswagen
autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. 13/13
e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km).
cumprimento do plano de manutenção.
Ouvldcría: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficlênci� auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Carogu6 Auto Elite
A escolha perfeita�,
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