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Grupo Pedala Jaraguá incentiva a prática do ciclismo e promove
treinamento e aventuras na região nos finais de semana.
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Futsal
Derrota doída
emCorupá
AD Jaraguá abre 3 a o,
mas deixa Florianópolis
virar para 4 a 3, em partida
válida pelo Campeonato
Catarinense.

PÁGINA21

Imóveis
Edifício de
alto padrão
Grupo Estrutura entregou
na semana passada seu
primeiro empreendimento
em Jaraguá do Sul.
RONALDO CORRÊA,
MERCADO, PÁGINA 8 -

Prefeitu ra vai fazer
estudo do tra"llsporte

ÔNIBUS Objetivo é ter um diagnóstico real e atualizado do serviço em daraquá do Sul
e qual o caminho a ser seguido para melhorar o atendimento aos usuários.

PÁGINA 6
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EDITORIAL

52 anos de Massararuluba
Massaranduba celebra 52

anos com o foco direciona
do à qualidade de vida dos seus

moradores. A capital catarinense
do arroz consegue manter ativa

,
a produtividade primária que ga
rante o sustento de diversas famí-:
lias domunicípio, numaprodução
anual de 1,5milhão de sacas.

Além disso, valoriza o plan
tio de banana e de palmeira real.
Esses cultivares também agre-
gam�taS para os agricultores.

T)
está sendo estimulada

PONTO DE VISTA

a criação de peixes em açudes e

nas arrozeiras, além de fumo,mi
'lho feijão,'gado de corte e suínos.
Assim, a riqueza vinda do campo
aquece o comércio local.

O município mantém a essên
cia produtiva inalterada desde a

época da sua emancipação polí
tica, em 1961. Além disso, nesse
período, o espírito empreendedor
local motivou o surgimento da in
dústria de transformação, princi
palmente nas áreas dametalurgia,
gêneros alimentícios e têxtil.

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Negra, pobre, '

lésbica edeficierue
N'a próxima encarnação, eu quero nascer mulher, ne-

gra, pobre, lésbica e deficiente! '

- Porque este desejo tão macabro? Disse-me -uma

amiga. Macabro é o preconceito de achar que há proble
ma em ter uma ou mais dessas características associadas.
Lembro que comentei sobre este meu desejo aos meus

.
.

.

�
, alunos de um curso de pós-graduação e, pasmem, Edu-

cação Inclusiva. Foi um choque, quase parei a aula. No

lugar da expressão "macabro", usada pela amiga, uma
aluna pedagoga' naquela aula perguntou por que uma

pessoa deseja tanto "mal" junto para si. É õ nossopre
..conceito. Sair do normal vira "mal", vira "defeito". Na'

espontaneidade, frente a algo incomum, deixamos vazar
o preconceito embutido na curiosidade sobre o outro.

Ainda preferimos que nasçam meninos (justificativas
variadas), mas falam em igualdade entre os gêneros. Quem
gostaria de nascer negro (fora eu), se pudesse escolher?Vi
ve-se falando contra o racismo, mas paga-se menos a ne

gros e menos ainda a negras. Elogiamos pobres que lutam,
que sobem na vida. Masquem escolheria nascer pobre?

Mas piora: desejar ser gay ou deficiente é corrio se

blasfemasse contra Deus. Cansei de ver religiosos de

.araque agradecendo por nascerem sem' "defeitos físi- '

cos". Um cadeirante ou paralítico cerebral, na cabeça das
pessoas, tem defeito. Pode agradecer a este deus, de não
nascer "pior", ouvi, um dia. Duvidam que a pessoa nasça
gay ou.lésbica. Atribui-se a falhas genéticas, más compa
nhias, a algo ruim.

Ser deficiente, .gay, pobre ou negra não é problema,
nummundo que se planeja paraNÃO ser normativo-e ego

,

- ístà. Nem todas as' formas seriamproblema algum. Proble
ma é achar isto um problema. Tomara não encarnar aqui.

O que se projeta sempre para
a manutenção da qualidade de
vida não é o crescimento popu
lacional, mas ações que garan
tam o desenvolvimento social
e profissional dos seus 14,6 mil
moradores. As políticàs de estí
mulo à rentabilidade do homem
do campo, além das atividades
básicas de melhorias à educa
ção, como também nasaúde, são
necessárias para a permanência
das boas referências de Massa
randuba à região.

CHARGE
DIAGNÓrnCO DO TRANSPORTE PUBLICO

COMENTÁRIO

Nós e os outros
"l Tou recontar uma história, mas
V antes preciso dar umas voltas,
corno sempre. Deixe-me antes de
tudo dizer que as coisas não são
o que nos parecem ser. Elas são o

que aprendemos sobre elas, o que
elas passaram a significar para nós
depois da educação que recebemos
em casa, na infância. Depois disso,
tudo tende a se repetir, é muito
difícil sair dos trilhos dos condi
cionamentos. Vêm desse tempo os

nossos preconceitos, todos somos

preconceituosos da cabeça aos

sapatos, todos. Quem se diz sem

preconceito devia ser preso. Num
manícômio.,

-

. A tal história, contam, passou
se nometrô de Nova Iorque. Bra

,

um domingo de manhã, quase ne-
.

nhurn movimento na estação. Um
homem�entou-senum banco para

e disse - "Poxa, seusmeninos estão
com todo o espírito hoje, hein"! A
vontade era dizer uns palavrões .

O pai das crianças, um tanto

aéreo, disse em meia voz que es

tava a pensar... Acabara de saber

que a esposa, mãedas crianças,
morrera -há pouco no hospital e
ele pensava em como dizer ISso
às crianças.

O leitor incomodado mudou
de ares, tornou-se compreensivo
e afável, as crianças, coitadinhas,
iriam sofre muito dali a pouco. As

crianças continuaram a correr e a

gritar mas o "leitor" já as achava
lindas e pobrezinhas. As crianças
eram asmesmas, o homem-leitor

já era outro. A percepçãoque ele
tinha das crianças mudara., as.
crianças eram as mesmas, Somos
assim, todos somos assim.... ,

.• ' .:"

lUIZ CARLOS PRATES
esperar pelo metrô e ler seu jornal
dominical em paz:

Passados alguns minutos, che-
,

ga outro homem com três crianças
e sentam-se todos no banco ao

lado. Uma gritaria, as crianças não
param quietas, correm, batem no

jornal do homem pacífico que lá

já estava há bom tempo. Tensão.
O "leitor" não aguentava mais as

crianças gritonas e mal-educadas
batendo a todo momento em seu

jornal. Ele estava fulo, mas quieto.
Passado mais um tempo, o

''leitor'' perdeu o controle, olho�
para o presumido pai das crianças.

sem-vergonha tinha colocado uma pedaço de fitá i$o
lante sobre o número da bandeira, que bempoi:Íiã'ser
2, coberta como estava. Amoça pediu parª, el�p���:r,
desceu e o mandou longe dizendo que o ia d1e:iIün
ciar. Isso acontece todos os dias com canalhasdisfár
çados de taxistas. Ferro nesses caras, muito "ferro",
dá para entender...? E eles fazem isso especialmente
com mulheres. Canalhas.

• Falta dizer
Todo dia leio e ouço que faltamão de obra qualifica

da no Brasil, geralmente estão falando de empregados
comuns. Tudo bem, é verdade, os vadios não se querem
qualificar, querem bom salário e trabalhar pouéo... Sim,
más não esqueçamos que amão de obramais qualificada

. ainda é a que está faltando nas gerências, nas adminís- '

trações, É desses degraus "mais altos" que vem o proble
mamaior. E ali os caras não se coçam.. "Pilantras,

.Elas
.
É hoje, 19 h na Livraria Catarinense do Beira-Mar

Shopping em'Florianópolis o lançamento do meu livro
- "Prates, Verdades e Elas". Um livro para cutucar os '

pais na educação das "meninas" e para ajudar amuitas
mulheres a "acordar" para uma vida melhor. Um livro
sem açúcar. E sem adoçante...

• Cuidado
Uma amiga minha, jornalista, carinha de sonsa

mas uma baita esperta! .pegou um táxi no centro de

Florianópolis e pediu por uma corrida bem longa. O
taxi põe-se emmovimento e omotorista não mexeno
taxímetro. A passageira oalerta sobre isso e ele disse

'que estava tudo bem ...A passageira insistiu: - Mas eú
não consigo ver a bandeira do carro, se está na 1, na
2 ... Discussão. Final da históriao safado, ordinário e

iJ)" :!!�!!���.""""'-'"""""_._--- -Edição: Diego Rosa,'_M_. _
• Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.k.Assinaturas:2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932· Plantão Entregas: 2106-1919·99021380·9161

DESDE 1919 4112 • Horário deatendímento: 8h às 171130 .,Endereço: Av, PrefeitoWaldemarGrubbaiaoo- Baependi - CEP 89256-'500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores,

a o éorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
<.:::JI' fontes renováveispreservando csfiorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor,
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MISSAO TECNICA

UMA VIAGEM DE EXPERIÊNCIA
PELO MELHOR VAREJO DO MUNDO.

o Senac aproxima você das principais tendências do

varejo mundial. Na terceira edição da Missão Técnica

New York você terá a oportunidade de acompanhar

palestras, workshops, visitas técnicas a grandes

empresas e ainda conhecer o maior evento de varejo

no mundo: o RetailJs Big Show. Participe e busque

novas ferramentas e tecnologias para o seu negócio.

07 a 17 de janeiro de 2014. .

Mais informações: missaony@sc.senac.br

�omérciO se
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''E nossa obrigação proteger o consumidor'
Questionado sobre a interdição de

uma feira, realizada no fim de sema

na no Baependi, o presidente do Procon,
Luís Fernando Almeida, garante que as

irregularidades eram tantas que seria im

possível fechar os olhos. Vindos de São

Paulo, os feirantes não tinham nota fis
cal, cupom, ou ao menos comprovante de
compra. Também estavam expondo sem

preços, além de não ter no espaço sequer
um Código de Defesa do Consumidor. Ou
tra questão era de que a licença permitia
a eles vender roupas e calçados, mas no

local estavam sendo negociados diversos

tipos de eletrônicos. O movimento gerou
contestação de quem foi ao clube fazer

compras. Alguns deles argumentavam
que a Prefeitura não deveria ter concedido
alvará, evitando o problema de antemão.

Porém, são dois momentos distintos. A
fiscalização só pode ser efetivada poste
riormente, como acontece com o comércio
de Jaraguá do Sul. "O Procon cobrou dos
feirantes aquilo que está na lei e que é co

brado também das lojas daqui, nada mais
do que isso", explica Almeida. Segundo ele,
este ano, o órgão jámultou o comércio local
em R$ 600 mil e interditou duas lojas por
irregularidades. "Estamos sendo rigorosos,
não podemos permitir que a lei seja ignora
da. É nossa obrigação proteger o consumi
dor", diz.Amesma feira foi realizada no ano

passado, os consumidores que tiveram

problemas ficaram a ver navios, sem nota,
não tiveram a quem reclamar.

Este tipo de ação vem sendo contestada
pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
há anos. Os lojistas reclamam da concorrên
cia desleal, já que como pagantes de tributos
e estando dentro do que prevê a legislação,
fica mesmo impossível competir com os fei
rantes nômades. Para resolver uma parte
do conflito, uma nova legislação. do setor,
elaborada pela Prefeitura em parceria com

a CDL, deve ser protocolada naCâmara, não
com objetivo de impedir a entrada de feiran
tes de fora, mas criando regras específicas e
evitando que omunicípio fique no prejuízo.

(47)3275-0100

Tu compras,
, eu fecho

Cena engraçada foi regis
trada na feira do Baependi. A
ex-presidente do PSDB, Isaura
Silveira, ao encontrar o presi
dente do Procon, Luis Fernan
doAlmeida, fechando as portas
do comércio, não se conteve.

- Que falta de gestão, que
feio fazer isso.

Pressionado pelos con

sumidores afoitos, Luís Fer
nando lascou:

- Feio seria eu deixar a se

nhora comprar sem nota.

o PPno comando
J

Comitiva do PP de Jaraguá do Sul prestigiou a posse de Joares Ponticelli como gover-
nador de Santa Catarina, na sexta-feira. Da esquerda para direita, Ademir Izidoro, Luís
Fernando Almeida,Ponticelli, Dieter Janssen e Eugenio Juraszek. O governador interino
recebeu uma lista de reivindicações dos correligionários.

Fora da lista
Dosmais de 800 filiados ao JYfem Jaraguá do Sul, cerca de 200 foram

às urnas no domingo. O quórum não foimaior porquemuitos tiveram QS
nomes retirados da listados aptos aparticiparda eleição. O vereadorJoão
Fiamoncini foi um dos que não pôde votar, porerro do diretório estadual.

Não é bem assim...

Emmeio às polêmicas da eleição para a presidência da Câmara, João
Fiamoncini (PT) admite que se precipitou ao afirmar que iria para oposi
ção caso não seja eleito para o cargo, o que não significa que esteja fora da
disputa, pelo contrário. Diz que esta é uma decisão de partido e que o JYf

,

esperapoder auxiliarDieterJanssen. "Falei de cabeça quente,mas tenho
sido o primeiro a defender o governo na Câmara", ressalta o vereador.

Ouestão de prioridade
"Temos também demandas de alguns prefeitos, como o de Jara

guá do Sul, que vamos tratar por esses dias. Será um período curto

à frente do governo, mas espero que seja bastante produtivo". Frase
do Joares Ponticelli que assumiu o governo do Estado até o dia 17

por conta da viagem de Colombo � Rússia e França. II t.

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO

Campanha pela internet incentiva que
os moradores de Guaramirim cobrem
cobertura da coleta seletiva em todo
o município. Na empresa Serrana,
a informação dada á coluna é que o

serviço já atende 100% da cidade.

. . ..

Sebastião Camargo, assessor do .

gabinete de Jaime Negherbon, deve
pleitear cadeira na exeCutiva estadual
do PT. E ele aposta em uma possível
aliança com o PMDB, do deputado

Carlos Chiodini, em 2014.

.. .. ..

Analisando o resultado das eleições
do PT, Marcel Salomon, Zé Padre
e João Fiamoncini ressaltaram
a importância de Sebastião no

processo que culminou com a

escolha por consenso. Para eles, a
unidade vai fortalecer à sigla.

.. .. ..

Com os vereadores Natália Petry
(PMDB) e AdernarWinter (PSDB)
afastados por licença de saúde, os
cofres da Câmara pagam o salário
de 13 e não de 11 vereadores.
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POLITICA
IdeliSalvattí; agrande derrotada TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

A primeira leitura que se faz do resultado das eleições do PT em Santa Catarina é clara a

quem quiser ver. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, é a grande derrotada
do pleito. O PED reforçou a sentença popular, que avisa: um dia da caça, outro do caçador. Ao
assumir a pasta em Brasília, Ideli foi logo cortando cabeças, a de Claudio Vignatti teve prefe
rência. Ele foi demitido da Secretaria de Relações Institucionais. Neste episódio, a ministra
deu provas de ser uma pessoa vingativa e disposta a passar por cima das decisões do diretório
para mostrar que manda. Três anos depois, a resposta, os filiados no Estado mostraram em

que lado estão e, pelo que parece e se não houver intervenção, sepultaram a possibilidade de o

PT embarcar na aliança pela reeleição de Raimundo Colombo (PSD), em 2014, como gostaria
Ideli Salvatti, que apesar da fragilidade, ainda terá força no diretório. Agora, o grupo vencedor
tem uma clara preferência, apostando todas as fichas em um namoro com o PMDB, apesar do
discurso de candidatura própria. O cenário vai clarear somente depois de dezembro, quando a

sigla de Luiz Henrique da Silveira renova os diretórios nacionais.

Carrinhomenor Maioridade
penal

Agenda cheia
O Senado decidiu enxugar a lici

tação de compra de alimentos para a

residência oficial de Renan Calheiros

(PMDB-AL). Foram excluídos os 45

quilos de camarão previstos em uma

concorrência anterior. A compra,

depois da repercussão na imprensa,
caiu de R$ 98mil para R$43 mil.

Além de gravar entrevista para o "Pro

grama do Jô", ontem à tarde, Eduardo

Campos (PSB) 'aproveitou sua estada em

São Paulo para se encontrar com empresá
rios do setor agrícola, a convite de Roberto

Rodrigues, ministro do governo Lula:

Campanhapelomundo

Um assunto polêmico entra

na pauta do Senado nesta terça
feira. AComissão de Constituição
e Justiça (CCJ) começa a discutir
a redução damaioridade penal.

Os vídeos da campanha "O quevocê tem
a ver com a corrupção?" - do Ministério Pú
blico de Santa Catarina (MPSC) - foram
traduzidos para o inglês e para o espanhol
e receberam o carimbo oficial da ONU. O
material será divulgado no site da organi
zação internacional e o gibi da campanha
também terá versões em inglês e espanhol.

Lobby pesado ...
Segundo o colunista Ancelmo

Gois, do O Globo, o cantor Roberto
Carlos vai gastar uns R$ 2 milhões,
incluindo advogados, ria operação
para tentar evitar a liberdade das

biografias.

rerssranssen
ARQUITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

ta ao Hmpresári
Empresariais de Gorupá, Guaramirim,'
Schroeder comunicam, com satisfação e

.e do mais completo banco de dados comerciais.
- Serviço Central de Proteção ao Crédito.

sua empresa informações confiáveis e de

mada de decisão segura em todas as etapas

· Análise e concessão de crédito, mi
· Gerenciamento e otimização da car
· Renegociação de dívidas e cobrança
· Prevenção à fraude, suportando o

decisão.

Val_e observar que hoje, numa economia aSe?âdâ q
exclusivamente no consumo, com oferta excessiva de cre tOj
mais de 50% das famílias brasileiras encontram-se num nrvel

alarmante de endividamento, e que está na nossa missão
contribuir para construção de uma economia saudável e
sustentável em todos os setores produtivos.
Representamos uma parceria importante da indústria, do
comércio, da prestação de serviços e da agricultura, e precisa
oferecer soluções e produtos para todos os segmentqs, a
atender nosso propósito maior e dé contribuir pará
fortalecimento das nossas empresas.
Diante disso, apresentamos serviços para as empresas do Vale do

Itapocú, com os diferenciais exclusivos que somente a Boa Vista

Serviços pode oferecer.
Conheça um pouco mais do SCPC - Boa Vista, através das

Associações ou visite o site: www.boavistaservicos.corn.br

dos negócios.
A Boa Vista Serviços, administradora do SCPC, presta serviços
para aproximaClamente 2,3 mil entidades de classe, com 1,2
milhões de clientes diretos e indiretos dos mais diversos

segmentos a economia, e mais de 200 milhões de consultas

em 1955, ampliado e modernizado em 2010

pele álie'êr otid'ades empresariais dos maiores centros.

comerciaisdo pals,}ais como: Associação Comercial de São Paulo,
">

.

.
.

'\

Associação CàlTlEircial do Paraná, CDL do Rio de Janeiro e CDL do

Rio Grande do Sul. A Boa Vista Serviços está presente em todos os

estados da federação, com o mais completo banco de dados do

segmento - são'rnaís de 350 milhões de informações comerciais e

um histórico superior a 5 bilhões de ocorrências de pessoas físicas
e jurídicas.
As Associações Empresariais ofereeelTl:
; Serviços de Prospecção para identificar novos clientes e fidelizar

·os atuais;
Presidentes das Associações Empresariais.
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CONSENSQ Da direita para esquerda, Marcel Salomon, João Fiamoncini e Zé Padre comemoram união da sigla em Jaraguá
-,

Novo presidente do PT
•

nega cnse com goveITIO
Dr&lÕRtO Marcel Salomão considera a presidência da Câmara reconhecimento dos aliados

Carolina Veiga

Oadvogado Marcel Salo
mon é o presidente eleito

do diretório municipal do Par
tido dos Trabalhadores de Ja

raguá do Sul. Líder da chapa "A
unidade que constrói mudan
ças", que representa a união
dos principais nomes do PT no
município em um único proje
to, Salomon foi eleito na tarde
de domingo pelo Processo de

Eleição Direta (PED).
Na presidência, provavel

mente a partir de janeiro de

2014, mas a posse pode ser an

tecipada. Salomon tem como

metas fortalecer as lideranças
partidárias e reestruturar o PT.
Por enquanto, contudo, haverá
um processo de transição. "Va
mos iniciar um 'diagnóstico para
descobrir nossos pontos fortes e

fracos. Vou querer ser paizão e

ouvir todomundo para conduzir
o partido para aquilo que o filia
do quer", garante.

O vereador 'João Fiamonci
ni, que ocupa apresidência inte
rina da sigla, avalia o resultado
do PED como uma vitória para

o PT local. "O partido reuniu

pessoas que estavam juntas em
2009 e que estariam em lados

opostos. Eu não via dessa forma
e considerava que todos deve
riam estar unindo as diferenças
dentro do mesmo projeto. O

partido ganhou muito ao alcan

çar a unidade", afirma.
No novo projeto, Salomon

tem ameta de aumentar o nú
mero de filiados. Ao lado dele,
a executiva será composta por
oito membros. Entre os nomes

devem estar o ex-vereador Zé
Padre, como vice, Marli Car-

doso Bayer, Valcir Rodriguez,
Airton Comunello e Luiz Ortiz
Primo. Também comporão a

executiva o chefe de gabine
te e a esposa do vereador João
Fiamoncini, Harysson Passig e

Rubia Fiamoncini, e Riolando

Petry, Esse último representan
te do governo.

Atualmente, o PT conta com
824 membros no município.
Nas eleições de 2012, Marcel
Salomon foi eleito segundo su

plente do PT, com 1.208 votos.

No PED, ele recebeu 131 votos,
dos cerca de 200 possíveis.

PT continuará na base da administração e'apoiando o Sinsep
A possibilidade de rom

pimento doPT com o gover
no Dieter Janssen (PP) está
completamente descartada,
segundo o presidente elei
to, Marcel Salomon. "Não há

rompimento com o governo.
Queremos continuar à dis

posição contribuindo para o

cumprimento das promessas
de

.

campanha, que também

foram do PT. Queremos que
este seja o melhor governo
da história do município", sa
lientou.

Conforme ele, nem mesmo

a não eleição do vereador João
Fiamoncini para a presidên
cia da Câmara de Vereadores,
como teria sido acordado no

início do ano, poria fim ao di

álogo entre PP e PT. "A. presi-

dência da Câmara seria vista

pelo PT como uma forma de

reconhecimento. pelo apoio
dado pelo partido à aliança que
elegeu prefeito do PP e vice do
PMDB. Mas, se não vier, não
vamos radicalizar", garantiu.

Assim como conferiu ama

nutenção do apoio ao governo,
Salomon garante apoio ao ser

vidor municipal, mas destaca

a independência' do Sinsep.
"Apesar de ter líderes filiados
a partidos políticos, o.sindica
to é independente. Mas, quan
do os servidores precisarem
reivindicar seus direitos, nós
temos que nos colocar ao lado
do servidor. Neste momento,
eles querem o direito de ser

tratados como as demais cate

gorias", pontua.

Sct�d��
Estudo no transporte

No ano que vem, uma empresa espe
cializada, paga pela Prefeitura, fará um

estudo detalhado epontual das caracterís
ticas do transporte coletivo urbano, que,
segundo o diretor de Trânsito, Rogério
Kuhmlen, "é arcaico e obsoleto." Diferen
temente de pesquisa feita no ano passado
pela Universidade do Sul de Santa Catari
na (Unisul), quando o foco principal girou
em torno da satisfação dos usuários.

O anúncio foi feito ontem de manhã
pelo prefeito Dieter Janssen, durante reu
nião com quatro moradores da região de

Garibaldi, representando mais de 300
usuários da região signatários deum abai
xo-assinado endereçado à Prefeitura em

setembro deste ano.

�kQPasso
Segundo Janssen, depois da redução

do preço das passagens e a implantação
dos corredores 'de ônibus o estudo será
o terceiro principal passo para melhorar
o transporte coletivo urbano. De acordo

. com o prefeito, com isso se terá um diag
nóstico real e atualizado sobre o sistema
e qual o caminho a ser seguido para aten
der a demanda presente e futura com

uma nova e moderna estrutura, viável
economicamente para o usuário e para a

empresa concessionária do serviço. Pro
postas como ônibus circulares na, região
central da cidade e mini-terminais de

integração com os bairros, por exemplo.
Segundo o diretor de Trânsito, o modelo
atual precisa ser esquecido. "Isso sempre
foi um problema e nunca uma solução.
Hoje, tudo é focadopara atender as em

presas (indústrias) e não o coletivo", afir
mou. Kuhmlen disse que a contratação
de uma empresa se faz necessário porque
na diretoria de Trânsito não há profis
sionais especializados em transporte de

passageiros, ou que tenham participado
da implantação deste serviço.

l*1IM�
AVIação Canarinho, que nãomandou

representante à reunião de ontem, já se

comprometeu a atender às necessidades

apontadas pelos moradores da região,
incluindo horários nos finais de semana

e feriados, como ocorre na próxima sexta
feira, 15 de novembro, com trajetos mais
longos. Oferta do serviço nas localidades
de Ribeirão Alice e Ribeirão Cacilda, im
plantado desde o dia 20 de outubro e, ain
da, com ônibus saindo do terminal central
às nhgo, evitando que alunos do Senai e
outros passageiros se obriguem a espe
rar até às 13h4o para se deslocarem para
casa. Segundo Kuhmlen, novos horários
só poderão sermantidos se a demanda de
passageiros justificar. "Cada extensão de
linha ou um novo horário gera mais cus
tos e omunicípio não tem nenhum tipo de
subsídio para a empresa", ressaltou.
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Empreendimento
de alto padrão

Há mais de três décadas
presente no mercado

imobiliário e com matriz em

Joinville, o Grupo Estrutura
entregou na' semana passa
da seu primeiro empreendi
mento em Jaraguá do Sul, o
Emmendorfer Home e Clu
be. Durante a cerimônia de

entrega, o presidente Mauro
Bartholi e o diretor comercial,
Marconi' Bartholi, anuncia
ram ainda planos de expan
são para o litoral catarinense.
Com uma sólida trajetória,
os empreendimentos cons

truídos pelo GrupoEstrutura
atendem mais de 1.000 famí
lias que optaram por morar
ou investir em um dos mais
de 50 edifícios entregues e

que, juntos,' ultrapassam a

marca de 500 mil metros

quadrados de área construída
em cidades como Jaraguá do

Sul, Joinville, São Bento do
Sul e Balneário Camboriú.

EMPREENDIMENTO GRUPO ESTRUTURA

Indústria discute técnicas
o Núeleo de Metal-mecânica ligado à Acijs

e Apevi realiza nesta terça e quarta-feira semi
nário voltado à área de soldagem, com palestras
aos profissionais que atuam neste que é um dos

segmentos mais fortes da indústria local. Inte
grando o evento, ocorre o "Concurso de Escultu
ras Soldadas", com o objetivo de destacar a cria
tividade dos profissionais em trabalhos artísticos
utilizando a técnica da soldagem. Informações e

confirmações de participação no seminário po
dem ser feitas pelo telefone 3275-7016 e pelo e

mail eventos@acijs.com.br.
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íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,02% 11.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +0,72% 11.NOVEMBRO.2013
NASDAQ +0,01% 11.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,09 +2,29%
VALE5 33,25 +1,19%
BVMF3 11,72 ·0,68 %

POUPANÇA 0,5536 12.NOVEMBRO,2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +1,41% US$105,820
OURO 0,00% US$1284,120

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3296 2,3303 +0,51%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3800 ·0,83%
EURO 3,1250 3,1282 +0,92%
LIBRA 3,7257 3,7288 +0,42%

Inflação
O Índice Nacional da Construção

Civil (Sinapi) subiu 0,44% em outu

bro, ficando 0,10 ponto percentual
abaixo da taxa de setembro (0,54%),
informou ontem o Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística (IBGE).
O índice de outubro-do ano passa
do ficou em 0,34%. No acumulado
do ano, a taxa acumula variação de
-o,Tt/o, ante 4,99% em igual período
de 2012. O estudo aponta que o resul
tado foi influenciado pela desonera

ção da folha depagamento de empre
sasdo setor, prevista na Lei 12.844.

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do
código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao res

ponsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de3 (três) dias úteis,

. a contar desta publicação, sendo facultado o direito à susta
ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos

����' dentro do prazo legal. FICAMINTIMADOSDO
Apontamento: 264715/2013 Sacado: ANDREI MANFREDINl
ME Endereço: RUA PE VICENTE 21 SAlA 02 - CENTRO -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000Cedente: ffiO1YSUPRIMEN
TOS PARA IMPRESSAO rmA - ME Sacador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: DP-3022/5 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
206,86 - Dataparapagamento: 18/11/2013- Valor total apagar
R$336,07 Descrição dos valores: Valor do. título: R$ 206,86 -

Juros: R$ 0,48 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 37,60-Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 264619/2013 Sacado: ANTONIO SERGIO G
NUNES Endereço: R PADRE ABERTO JACOBS 656 - JARA
GUADO SUL - CEP: Cedente: FIDRIFARMADISTRIBUIDO
RA FARMACEUTICA IT Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
00679 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 11)4,88 - Data

para pagamento: 18/11/2013- Valor total a pagar R$246,69
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 164,88 - Juros: R$
1,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 264323/2013 Sacado: DORILDO LEITHOLD

Endereço: R IEOPOLDO MEYER, 158 - AGUA VERDE - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-650 Cedente: PAilll OFICINA
MEC DIESEL E mANSP IlDA Sacador: - Espécie: DMI - W
TItulo: 1658 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 660,40
- Data para pagamento: 18/ 1lI2013- Valor total a pagar
R$742,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 660,40 -

Juros: R$2,64 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: RH9,33

Apontamento: 264634/2013 Sacado: EURarHERMO EQUll'
DEAQUE. INDT Endereço: RUADASAUDADE ,138 - SEMI
NARIO - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: SUPRIFER
COMERClALEMACESSORIOSDEACOrmA Sacador - Es
pécie: DMI - W Titulo: 860/A - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.084,83 - Data para pagamento: 18/ll/20l3-Valor
total apagarR$2.215,64Descrição dosvalores: Valor do título:
R$ 2.084,83 - Juros: R$ 2,08 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 264914/2013 Sacado: EURarHERMO EQlli
PAMENTO DE AQUECIMENTO IN Endereço: RUA DA

-

SAUDADE, 138 - SEMINARIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-.
000 Cedente: ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS
rmA Sacador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 6825/11- Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 354,10 - Data para pagamento:
18/ll/2013-Valor total a pagar R$484,12 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 354,10 - Juros: R$1,29 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 -

Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 264513/2013 Sacado: GEORGEWIS DEFREI-
Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 28

"

Tabelionato 6riesbach
No�s e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

TAS Endereço: RUA DORVAL MARCATIO" 221, CHICO DE
PAUL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-825 Cedente:
RCF INCORPORADORA rmA Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 0000000204 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
406,16 - Data para pagamento: 18/1lI2013-Valor total a pa
garR$485,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 406,16
- Juros: R$1,62Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 264682/2013 Sacado: INOVACAR CENTRO
AUTOMaTIVO IlD Endereço: AV PREFEITD WALDEMAR
GRUERA 1033 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89256-500 Cedente: IE MONDE COM DEVEICUIDS IlDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 0075620101 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 236,52 - Data para pagamento:
18/11/2013-Valor total a pagar R$315,41 Descrição dos valo
res: Valor.do título: R$ 236,52 - Juros: R$ 1,41 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,63

Apontamento: 264691/2013 Sacado: J. ZAPELLINI COM. E
SERVI Endereço: RUA ADEllA FICHER, 720 - BAEPENDI
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-400 Cedente: SCHRA
DER COM E REPR rmA Sacador. - Espécie: DMI - N'Titulo:
115786/4 - Motívo: falta de pagamentoValor. R$ 741,89 - Data

para pagamento: 18/11/2013- Valor total a pagar R$819,65
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 741,89 - Juros: R$
1,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10.
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94_

Apontamento: 264796/2013 Sacado: JAISON JOSE KASPR
ZAK Endereço: AV. PREEWALDEMAR GRUBRA, 1033 - VIlA
BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - cEP: 89256-500 Ce
dente: CERTIA CENTRO ESPECIALIZADO EM REPAROS
E Sacador. - Espécie: DMI - N'Titukx 6836299410 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 250,00 - Data para pagamento:
18/11/2013- Valor total a pagar R$328,56 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$1,08 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 17,63

Apontamento: 264658/2013 Sacado: JOAO. RENI DA SILVA
MATHIAS Endereço: RUA GENI DE FATIMA ZANEIlA DE
IlMA8 - JARAGUADO'SUL-CEP: Cedente: INFRASUL- IN
FRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:
DMI - W Titulo: 02145530ll' - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 143,78 - Data para pagamento: 18/ll/2013- Valor
total a pagar R$222,89 Descrição dos valores: Valor do título:
R$143,78 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Conduçã�: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 264616/2013 Sacado: JOSE CAIRU ZEFERINO
Endereço: RUA BABA0 DO RIO BRANCO, 411 - APTO 502 -

Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-400 Cedente: INFRASUL - IN
FRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0205134020 - Motívo: falta de pagamento
Valor. R$ 191,09 - Data para pagamento: 18/ll/2013- Valor
total a pagar R$262,81 Descrição dos valores: Valor do título:
R$191,09 - Juros: R$1,08Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$IO,79

Apontamento: 264915/2013 Sacado: JUllO CESAR STETHA
NI Endereço: RUA MAX EUGENIO ROBERTO ZIEMANN,
38 - CZERNIEWICZ - Jaragua do Sul-SC - CEP: 89255-360
Cedente: O RT SOM E ACESSORIOS AUTOMaTIVOS IlDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0007304001 -rMotivo:
falta de pagamentoValor. R$141,70 - Data para pagamento:
18/ll/2013-Valor total a pagar R$218,1O Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 141,70 - Juros; R$ 0,61 Emolwnentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Apontamento; 264763/2013 Sacado: KEIY PRESENTES E
ACESSORIOS rmA Endereço: RUAWAI1'ER:MARQUARDT
623 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-970 Cedente: COOPE
RATIVA CREDI IlVRE ADMISS ASSOOAOOS GUARAM
Sacador. EPISTEME EVENTOS E TURISMO IlDA Espécie:
DMI - N°Titulo: 1/0002 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$
362,50 - Dataparapagamento: 18/11/2013-Valor total a pagar
R$429,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 362,50 -

Juros: R$ 0,96 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 264586/2013 Sacado: L & S COMEROO D
MOVEISEmA Endereço: RUABERIAWEEGE, 1305 - BARRA
DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Ceden
te: AQUINO & BARBOSA rmAME Sacador. - Espécie:DMI
- N° Titulo: 2615/02 - Motívo: falta de pagamento Valor: R$
297,80 - Data para pagamento: 18/ll/2013- Valor total a pa
garR$383,94Descrição dos valores: Valor do título: R$ 297,80
- Juros: R$ 3,57 Emolwnentos:R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 264526/2013 Sacado: MARCEID ODORIZZI
Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSE
CA, 118 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702
Cedente: FHf SERVICOS EMPRESARIAIS rmA ME Saca
dor. MP INFORMATICA rmA ME Espécie: DMI - W Titulo:
1295/03 - Motivo: faltadepagamentoValor.R$ UI0,00 - Data

para pagamento: 18/ll/2013- Valor total a pagar R$1.207,65
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.110,00 - Juros: R$
27,01 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 264527/2013 Sacado': MARCEID ODORIZZI

Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSE
CA, 118 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702
Cedente: FHf SERVICOS EMPRESARIAIS rmA ME Saca
dor: MP INFORMATICA ·rmA ME Espécie: DMI - N° Titulo:
1295/04-Motivo: faltadepagamentoValor.R$1.110,00 - Data

para pagamento: 18/11/2013- Valor total a pagar R$U96,18
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1110,00 - Juros: R$
15,54 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 264775/2013 Sacado: MONYKE COMERCIO
DE CAlCADOS Endereço: R JOAQUIM FRANCISCO DE
PAULA,317 S 102 - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89254-710
Cedente: COOPERATIVA CREDI IlVRE ADMISS ASSOQA-

.

DOS GUARAM Sacador. EPIsrEME EVENTOS & TURISMO
rmA ME Espécie: DMI - N' Titulo: 1/0002 - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 562,05 - Data para pagamento:

18/11/2013-Valor total a pagarR$641,02 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 562,05 - Juros: R$ 1,49 Emolwnentos:
R$ 12,25 - Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,63

Apontamento: 264431/2013 Sacado: PAULO HENRIQUE
FERNANDESMATIA Endereço:RUARlliBARBOSA, 49 - RAU
- JARAGUADO SUL-se - CEP: 89254-155 Cedente: OFICINA
MECANICAB rmAEPP Sacador. - Espécie: DMI - W Titulo:
3862-2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 597,12 - Data
para pagamento: 18/ll/2013- Valor total a pagar R$68.0,47
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 597,12 - Juros: R$
4,17 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 264621/2013 Sacado: PEDRO RODRIGUES
DEMORAES Endereço: RUASILVINO LESCOWIGZ, 55UITE
68 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89250-300 Cedente: INFRASUL
- INFRAESffiUTURA EEMPREENDIMENT Sacador. - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 0214958015 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 147,89 - Data para pagamento: 18/11/2013- Valor
total a pagarR$240,70 Descrição dos valores: Valor do título:
R$147,89 - Juros:R$ 0,83Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 32,13

Apontamento: 264894/2013 Sacado: PP PlAST INDUSTRIAL
rmA Endereço: RUA ERWINO MENEGOrTI, 1460 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: rsrrsc IN
DUS1RIAL DE PIÀSTIcos IlDA Sacador. - Espécie: DMI
- N' Titulo: 7530/10 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
12.940,00 - Data para pagamento: 18/11/2013- Valor total a
pagar R$13.053,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
12.940,00 - Juros: R$ 34,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 264857/2013 Sacado: PREMIER INCORPORA
DORArmA-ME Endereço: RUACESAREVALENTINI - ffiES
RIOSDO�U - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-193 Ceden
te: RIO BRANCO EQUlP rmAME Sacador. - Espécie: DMI
- N° Titulo: 579/2-3 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
505,00 - Data para pagamento: 18/ll/2013- Valor total a pa-.
garR$593,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 505,00
- Jurós: R$ 2,18Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

A;;�����;�-��7��/2Õi3-���d�-RS:KDiST-É-CÕMDE
MArDE CONST IlDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 1472 - Jaraguá do Sul-SC Cedente: OIAR INCOR
PORADORA rmA Sacador. - Espécie: DMI - W Titulo: 76
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.000,00 - Data para
pagamento: 18/1lI2013- Valor total a pagar R$2.082,45 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 6,66
Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 264519/2013 Sacado: R&KDISTRIBUIDORAE
COM. MAI CONST rmA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
ARYOSO 1472 - JARAGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89253-100 Cedente: OPAlA CONCRETO rmA
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: NGOO1755 - Motívo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 7.419,00 - Data para pagamento:

18/ll/2013- Valor total a pagar R$7.512,1O Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 7.419,00 - Juros: R$17,31 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$-
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 264847/2013 Sacado: ROSANGEIA CAR
UNI 82174091968 �dereço:JOAOTOZINI CX02 - SN - SL
2 - JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: .

NANGE CONFECCOES rmA Sacador. - Espécie: DMI - N'
Titulo: 1526161/1 - Motívo: falta de pagamento Valor. R$
314,93 - Data para pagamento: 18/11/2013-Valor total a pa-,
garR$444,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 314,93 .

- Juros: R$ 0,62Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 264600/2013 Sacado: SONIA MODAS rmA
Endereço: RUA ROBERTO SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul
se - CEP: 89259-280 Cedente: LES AMIS CONFECCOES
E COMEROO rmA Sacador. - Espécie: DMI - W TItulo:
000829B1/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 933,33
- Data para pagamento: 18/11/2013" Valor total a pagar
R$LOOl,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 933,33
- Juros: R$ 2,17Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 264838/2013 Sacado: SR PAO J;'ANIF E All
MENTOS CONGElADOS rmA Endereço: RUA ERMINIO
NICOUNI, 80 GALPAO 2 - SANTAWZIA - JARAGUADO SUL
se - CEP: 89267-140 Cedente: TUPER S/A Sacador. - Espécie:
DMI - N'Tltulo: 0082487/01-Motivo: faltade pagamentoValor.
R$ 5.775,30 - Data para pagamento: 18/ 1lI2013- Valor total a
pagar R$5.896,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.775,30 - Juros: R$15,4O Emolumentos: R$12,25 - Publícaçãn
edital: R$ 23,10 Condução: R$OI,50 - Diligência: R$45,88

Apontamento: 264987/2013 Sacado: SR PAO PANIFICADO
RA E ALIMENT Endereço: RUA ERMINIO NICOLINE, 80
- SANTA LUZIA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89267-140 Ce
dente: INOXDOBRASILCOMACO rmAME Sacador: - Es

pécie:DMI - N'Título: 043165/1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 593,71 - Data para pagamento: 18/11/2013- Valor
total a pagarR$700,42 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 593,71- Juros:R$ 0,98Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24;50 - Diligência: R$ 45,88

Apontamento: 264767/2013 Sacado:mOARIEMATERIAISDE
CONSffiUCAO Endereço:AVPREFEITDWALDEMARGRUB
BA 4386 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-S02 Cedente: BFAC
ASSESSORIA COMERCIAL E FOMENTO IlDA Sacador. SIN
TEG S Espécie:DMI - N' Titulo: 9793-001 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 514,76 - Data para pagamento: 181ll/2013-
Valor total a pagar R$586,60 Descrição dos valores: Valor do
título: R$514,76- Juros: R$ UOEmolwnentos: R$12,25 - Publi
cação edital R$�,10 Condução: R$24,SO- Diligência: R$1O,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto fui publi
cado no jornal "OCorieio do Povo", na data de 12/11/2013.

JaraguádoSul (SO, 12 de novembro de2013.
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públicas e, por último, ocorre a socializa
ção entre o autor e. os estudantes. Os in
teressados devem entrar em contato com

Cátia Hoeft, P�19 t�lefone 2106-2220 ou

npso2@unimedsc.com.br.

I�as da Imaginação" seleciona autor
A Unimed Jaraguá do Sul seleciona

uma obra literária para a edição de 2014
do "Asas da Imaginação", O projeto se

ii � lec���ará .um escritor local, fa.�iÍ a distri
m·· bUlçaG dos exemplares em dez escolas
�

,

�

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

Contemporânea
de si mesma
CIRCULAÇÃO Novo projeto do Sesc traz o
espetáculo de dança contemporânea "Autorretrato"
Bárbara Elice Festival de Dança de Joinville. Ela se

apresenta gratuitamente no Teatro do
Sesc hoje, às 20h.

Durante o dia, das 14h às 18h, Érikami
nistra a oficina "Corpo consciente = corpo
presente". A atividade é dividida em rea

lização de exercícios de percepção corpo
ral e criação coreográfica. As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas pelos e

mails paulo.7363@sesc-sc.com.br ou lu
cassc@sesc-sc.com.br.

. Na primeira edição do Sesc na Dança,
a joinvilense circula por onze cidades da
região. Para o Sul e Oeste do Estado, a Triz
Cia. de Dança, de Florianópolis, leva o es

petáculo "Em Constante" .

Como um passo para o desenvolvimento
da dança contemporânea catarinense,

o projeto Sesc na Dança leva espetáculos
e oficinas a 23 cidades, em novembro. Em

Jaraguá do Sul, a premiada bailarinajoinvi
lense Erika Rosendo faz apresentação única
de "Autorretrato" eministra a oficina "Corpo
consciente = corpo presente".

'Com duração de 35minutos, o solo "Au
torretrato": retrata as diferentes imagens
que Erika produz com o próprio' corpo.
Com essa coreografia, em 2008, a bailari-

-

na recebeu o Prêmio de Melhor Bailarina
e 1° lugar. em Dança Contemporânea no

.

.

.

CKIID
............U47�Z75-0808", ....._ Power Imports

Blumenau • Bal. Camboriú • jimíguá do Sul
joinville • Florianópolis' São José

*Exoner.lÇâo de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmeino de veículos médios no 2012 8!azil Vehicle Owneship Satisfatipn Study da
J.D.Power. O estudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelosde veículos de passeio no 8!asil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 20i2. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site www.jdpowe!dobrasil.mm.Fonte:J.D.PowerandAssoclates.Mais Alta Satisfação
Gemi doOiente pera fabricantes de veiculos de passeio. Declaração de Consumo de Combustfvei em amformidademm a Portaria Inmetro n' 0101201<1. Respeite os limites de velocidade.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é super terça-feira, dia 12 de no

vembro de 2013. Dia doDiretor de
Escola. Estamos começando mais
uma semana de coluna em nossas

vidas. Faltam apenas 41 dias para
o Natal. O fim de ano está logo ali.
E vamos que vamos à coluna de

hoje, que está cheia de novidades
e assim, oh .... De babados. Antes,
claro, uma frase para você refletir:
"O que você faria se não tivesse
medo?" (Richard Bach).

SanSushi
Omeu amigoEdilton dos San

tos Pereira, o Dinho, depois de al
guns dias de portas fechadas com
o seu San Sushi, volta com tudo.
A casa vem todinha repaginada
e com mil novidades no menu.

Pára celebrar .o reencontro, um
concorrido coquetel hoje à noite.
O fotógrafo deste colunista,Mau
ricio Hermann, estará presente e

depois a gente conta tudo. Haja
flashes! Tá combinado?

Legal!
o presidente da Fundação

Cultural, Leoni Silva, tem procu
rado ser eclético na suas ações.
Domingo, por exemplo, apoiou
o Palco Alternativo, na Estação
Ferroviária. Por lá, varias ban
das soltàram a voz. Foi o máxi
mo. Um bom incentivo. O povo.
também compareceu em peso.

Médico
O ortopedista, Dr. Daniel

Wullf, está feliz da vida com tudo
o que estudou e viu em sua área,
a medicina ortopédica, em tem

porada naAlemanha!

�;�l

f
"

Procure ser uma pessoa de

valor, em vez de ser uma

pessoa de sucesso.

A'1Jett EiMfem

Pensa o babado
. í

!
[I,

Alguém mais esperto que eu,
o que não é muito difícil, poderia
dizer quem foi aquele cara que
tomou todas na balada de sába
do, deixou a namorada e foi bei

jar a ex no banheiro? Juro que eu
mantenho segredo!

CHEeRS Ana Lú Campestrini e Carlos Sabei ,no
festejado restaurante Cheers Iris Pub, em Corupá

,

E lero!
Já ouviu falar da banda Amada? Ele nova aqui no Sul, mas

depois que esse grupo lançou a música "Lera ok?" tem muito

garoto por terras de São Sebastião mudando com suas histó
rias. Os que antes diziam ficar com várias por noite, que tinham
várias a fim deles, agora estão mais cuidadosos, pois a gente
sabe que é lera, ok?

Alcatra cj osso Linguicinha de

frango Veneza

NAS RODAS

Depois de algumas investidas e

muitas negativas, o presidente
do Conselho da Weg, Décio

Silva resolveu aceitar o convite
e estampará a capa da Revista
Nossa em setembro de 2014.
O poli e inteligente empresário
falará sobre a carreira, os 53
anos da Weg e a repaginação
do Museu Weg. Anotado.

.. .. ..

Hoje, sob os olhos atentos
de Tato Branco e Valdirzinho
da CEF, quem comanda a

cozinha do grupo Loks é este
colunista. A tiracolo, voo levar

alguns agregados para dar
valor ao cardápio. Até!

Diego Raussis e sua

Amanda estão queimando
gordurinhas pelas caçadas da
urbe sorriso. Bom demais!

Dayana Dahmer foi a
aniversariante mais festejada da
cidade ontem. Tim tim pra você.

Renato
Hoje quem estreia nova idade

é o empresário, Renato Freiberger,
leia-se BelArte.Quem tem o núme
ro do celular dele, por favor, ligue.
Ele vai adorar saber que foi lembra
do. Os cumprimentos da coluria.

Pensando bem...

Cada pessoa tem uma histó
ria. Cada um é como é por algum
motivo. Pense nisso antes de jul
garalguém.

� Thiago Ayroso
e Carolina Peter, somelier e
diretora de exportaçãoVinícola
Saurus, na sexta passada, na
confraria da Enotéca Decanter

Moa Gonçalves'

f
KAy�s
HOTEl.

3370-3242

, LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

�
\�

DIPI
S A.C. 0800 702 5152

Rua J(J�é .JF:&uino Corrniay 1300, Krn13
Indur::.tría! Zeferino Kllkhns�·'d
Mas'3aranduba - se � BrasIl

www.dipil.com.br

TE CONT I
• A pesca predatória está
proibida, a não ser as

de esporte e em locais
autorizadas pela Polícia
Ambiental. Vamos respeitar a
natureza, ok?

a tarde de domingo entre

cervejinhas e papinhos.

.. Colesterol não está na

moda. Ele é arquiinimigo de
uma boa noite de sexo. Aff,
só faltava essa!

.. Os vinhos nacionais estão
na moda. Experimente! A
Enoteça Dencatar está com

as prateleiras recheadíssimas
de seleções.

• Sonia Marcatto está na

moda com as ações da
Creche Constância Piazera.

ir Fazer "gato" de energia
elétrica pro bar famoso de
nossa city não está e nunca

vai ficar na moda!

• Os seios no Hemisfério
Norte não estão mais na

moda! Agora quem dás
cartas é o bumbum. Os

glúteos estão com tudo .... • Se manca, maluco! Gente
mala nós tratamos com

trambuco. Rua Barão do Rio Bram::o, 41 - çemre
Fone (47) 3311-2662

• Esta na moda sentar
nas soleiras das janelas da
Rua Reinoldo Rau e passar • Com essa, fui!

;;JlJ
BALADA Jéssica Bolzanel, sexta
feira, nos corredores da Patuá

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

Língua afiada
Domingo passado, o grupo Língua

Afiada estava com a corda toda. Além de
destilar o tradicional veneno, alguns dos

integrantes resolveram apostar alto na fi
nal da Copa do Brasil. Vai dar Flamengo
ou Atlético? Não importa muito! O que
vale serão as 36 Originais e os 10 kg de

picanha apostados. Tô nessa! Serão dois

jogos. O primeiro' rola quarta-feira, em

Curitiba. Está lançada a temporada de
sorte. Que vivam os heróis! Dá-lhe, Brasa
e Volnei!

Destaques
.

Os aniversariantes de destaque hoje
são: Juliana Correia, Camila Delabona e

Zinho Tomio. Tim tim pra vocês.

Circulando
O herdeiro do grupo Weg, o boa praça

EduardoWerninghaus está sempre corte

jado pelo'time feminino. Ele poooodeeee!

• •

NÃoAD.lA DISFARÇAR.
;'. .

. . ,

COM ltETRODOMESTICO ANtiGO,
-. ,

MAO DA PRA ECONOMIZAR.

EC
MU

lEI
MAIS

o Bônus Eficiente é utrlJqrograrna da Celesc.;�
na redução do consumo ãe energia na sua casê}�I'\(;) valor' da sua

conta de luz. Por meio do Bônus Eficiente1 você:�r'oCP s�u freezer
ou geladeira antigos, sem o selo Pracel, por :um tlQV(}r com' até
50% de desconto em relação ao valor mécli<.) ••bél�
de mercado, passa a economizar mais energiá ��"A':."

···50%�:�r:i:::��:=a��ds::!t�;::::��7ã�� recursQs ia .amN:nJ
Acesse www.celesc.com.br ou

www.colombo.com.br/especiais/promocao/celes�r
leia o regulamento e participe.

TlLIVENDAS

0800 642 4242GOVERNO
DE SANTA
CATARINA

_DI
EFlCltNCIA
ENERGtncA Distribuição
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Temporada de-tendências Inverno 2014
FOTOS REPRODUÇÃO

No início do mês rolou a semana de moda maisfamosa do Brasil, o
SPFW. E como no blog eufiz umaeobertura completa do que as marcas

trouxeram para apassarela, resolvifazer um especial dos meus desfiles
prediletos, com o que veremos nas ruas na préxima estação - para vocês

aqui na coluna. Tudo bem que o verão nem chegou, mas o bacana é
saber o que usaremos no inverno quejá podemos começar a apostar na
próxima estação, não é?Anotem meninas!

Animale
A grife trouxe às passarelas Uma
coleção inspirada em elementos
místicos da cultura Celta,
provenientes de países como a

Grã-Bretanha. Os materiais mais
usados foram as lãs em tramas e

construções variadas, couro, feltro,
tule, seda e renda.Apaleta de cores
teve predominância de tons de
vermelho, verde e petróleo.

TufiDuek
A inspiração para a marca -

Tufi Duek veio da África; mais
especificamente do trabalho do

fotógrafo Malick Sidibé entre

os anos de 1950 e 1960. Os
materiais mais usados foram
a seda, couro, ráfia e lã em

diversas construções. Nas cores,
predominância de preto, cru,

. marrom, vermelho e amarelo.

JulianaJabour
Seguindo a tendência da

temporada, Juliana Jabour
apresentou uma coleção
confortável e feminina.

Malhas, tecidos sintéticos
brilhantes e trabalhos em lã e

crochê marcaram a passarela,
produzidos em tons de preto e

branco, azul e cinza. Mais uma
vez, os comprimentos roubaram
a cena, provando que os midi
vieram pra ficar!

Triton.
A Triton veio com uma coleção
curiosa: os looks masculinos
pareciam inspirados num
universo "mochilão" e foram
trabalhados em tons mais fortes
e coloridos. As meninas, por sua
vez, tiveram uma coleção PIais
rock, porém com tons bem mais

sóbrios e alguns pastéis. Detalhe
para as bótas, que deixaram todo
mundo de queixo caido.

Forusn.
AForum trouxe a top internacional
Candice Swanepoel para desfilar
uma coleção eclética e colorida.
Elementos arquitetônicos puderam
ser notados nas contruções das
roupas e estampas, trabalhadas de
forma multicolorida e quebrando
amonotonia dos tons acizentados.

Transparências e tomara que caia
tambémmarcaram bastante o
desfile da marca.

Ellus
AEllus se inspirou nos esportes
demontanha e no guarda-roupa
clássico do lenhador para criar uma

coleção de denim em tratamentos

e lavagens diversas, couro, lã,
jacquards e bordados no jeans e no

couro com paetê, cristal, canutilho
e miçanga. Trabalhados em tons de

preto, cinza e vermelho, a direção
criativa da marca classificou a

coleção como um "desafio em
apresentar o jeans de umamaneira
nova". Amei as jardineiras. Notem
que elas ficamViu?

Calcei
Inspirada num universo esportivo,
urbano e anos 1990, a Colcci veio
fortemente trabalhada no jeans,
nylon, lã e moletom. Tendo como

'DNA o jeanswear, desta vez a

marca apostou forte no moletom
costurado como alfaiataria. O
feminino trouxe um ar "college",
que sempre faz sucesso entre as

\

adolescentes e jovens mulheres.
O masculino aposta em uma

alfaiataria 'esportiva e despojada
na medida certa.

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

perguntas, dúvidas ou,sugestõe5),esQr-eva,para�,micamaGho@molUJlisaQe,batom.c.om. Beijokas! •
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Daniel Medeiros

,

Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica
-,

daniell.cinema@grnail.com

S
.Uma Noite de Crime

funcã ., áculoucesso surpresa nos crnemas J sltexto soci� sua trama, ao �cMcaYaem çao o espetac o.

americanos, UmaNoite de Crime apresentar urna sociedade que defende Sendo assim, o cineasta opta por
traz um conceito interessante e bastante

promissor, procurando estabelecer um

paralelo entre uma sociedade futurista
fictícia e os problemas domundo real
contemporâneo. O problema é que
o roteiro tenta de urna maneira urn
tanto forçada fazer tudo o que estava
no subtexto vir à tona, o que acaba
prejudicando a proposta inicial.
Escrito e dirigido por James DeMonarco,
o filme mostra urna sociedade de urn
futuro não tão distante onde, uma
vez ao ano, todo e qualquer crime é

.

permitido por lei (inclusive assassinato,
conforme 'afirma a chamada televisiva).
Nessa realidade, James Sandin (Ethan
Hawke) trabalha vendendo sistemas de
segurança, o que faz dele um dos homens
mais ricos da região. Mas quando a tal
noite de crime tem início, seu filho deixa
urn estranho entrar em casa, e a família
Sandin passa a ser ameaçada pelo grupo
que perseguia esse homem.
É visível a intenção do diretor de criar

Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Amélia não atende ao pedido de Ernest. Pilar diz
a Sílvia que Manfred não é confiável e a aconselha a

prestar atenção em Gertrude. Amélia deixa que Zefinha

fique em sua casa até encontrar um emprego. lolanda
se oferece para ajudar Mundo a descobrir provas contra

Ernest, mas ele a despreza. Amélia vai à mansão buscar

Pérola, mas Franz decide que a filha passará a noite com

ele. Toni paga a fiança de Odilon com o dinheiro de suas

economias. Amélia diz a Silveira que quer impedir legal
mente que Ernest veja Pérola. Ernest recebe um bilhete
anônimo avisando do namoro de Hilda e Toni. Amélia diz
a Franz que não o ama mais.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Lili se desespera com o atropelamento e presta so

corro a William. Priscila afirma a Heloísa que sua amiga
está preocupada com o casamento. Lili leva William

para casa, ao sair do hospital. Thomaz tenta descobrir

o que Lili queria com André. Priscila apoia Lili. Sandra

se preocupa com William. Heloísa desçobre que a filha

se envolveu em um acidente. Kléber discute com Celina
na sala de aula. Marlon conta para Paulinha sobre sua

tia Tereza. Lili não vê um cartão da livraria que Rafa fre

quenta cair de um dos livros de seu pai. Flávio procura
o filho para conversar. Paulinha e Marlon se assustam

com os barulhos que ouvem pela mata. Júlia se decep
ciona com o homem com quem passa a noite. ·Marlon,
Paulinha e Joana se deparam com uma onça na selva.
Fátima chora ao afirmar para Celina que sua mãe levou
a "besta" para Tapiré, vila da novelaAlém do Horizonte.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Maristela libera a entrada de Márcia no hospital. Sim(}

ne procura Jacques. Márcia fala para Félix que lembrou de
tê-Io visto no bar onde Paloma teve Paulinha. Bruno com

bina com Efigênio uma maneira para desmascarar Félix.
Aline se insinua para Bruno. César avisa ao genro que eles

a violência, contanto que ela não seja
direcionada a eles próprios, e acreditam
fielmente que essa é amelhor solução.
E mais, assim como na sociedade atual,
aqui também se paga caro por uma

ilusão de segurança, seja através da
localização da residência, em câmeras de

vigilância ou grades nas janelas, sem que
isso de fato ofereça alguma proteção.
Além disso, dentro dessa realidade (e na
nossa também) existem pessoas que se

utilizam dessa liberdade para resolver
problemas que antes seriam resolvidos
com urn simples diálogo (como conflito
entre namorado e sogro, ou inveja entre
vizinhos) ou para fazer uma limpeza
étnica, eliminando aqueles que são
consideram inferiores.
Talvez por não confiar na inteligência
do espectador, DeMonarco escolhe
trazer à tona tudo o que a princípio
estava nosubentendido. Mas para que
isso funcione dentro da narrativa, é
preciso que a coerência dei roteiro seja

precisam de mais provas para incriminar Félix. Paloma não
libera Amarilys de sua conta no hospital, e Eron tem uma

ideia para tentar resolver o problema. Félix exige que Jac

ques se mantenha afastado de Pilar. César pensa em usar

a echarpe que estava com Pau linha quando ela foi encon

trada como prova contra Félix. Eron tenta vender sua parte
no apartamento para Niko. Félix se recusa a falar com Már
cia. Brunoguarda a echarpe de Paloma em uma mochila e
a leva para a exposição de Ninho.

colocar O protagonista como a vítima de

praticamente todos os exemplos citados
anteriormente, o que soa um pouco
forçado.
Ao exaurir todo o subtexto do seu longa,
James DeMonarco parece ignorar
todas as suas qualidades iniciais do seu
trabalho e se focar apenas no simples
entretenimento. É urna decisão urn
tanto preguiçosa, mas que, dentro dessa
nova proposta, acaba funcionando.Sim,
Uma Noite de Crime é entretenimento
de primeira. Tem tensão, ação, algumas.
viradas na história, e lá no fundo (bem
no fundo) urn resquício de crítica
sociocultural .. E isso justifica o seu

sucesso nos cinemas.

Direção: James
DeMonarco. Elenco:
Ethan Hawke,

I Lena Headey,
Max Burkholder,
Adelaide Kane.

Clique animal
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Ana L. Colella

Angela C. Priebe

Angelika Grandberg
Antonio C. Padilha
Carmin B. Hoeft
Caroline Luciani
Debora Altine
Débora dos S. Silva
Delírio Tassi
Everson Hoegen
Felipe Bogo
Fernando A. Springmann
Gabriela Kauling
Helena Maria Vieira da Rosa
Helmuth Becker

• lliane Krueger
Jaciara Kammers
Juarez A. Demarchi
Juciane Vicznevsky
Neide .Eichstaedt

.. '

Neide Linder
Nilsete Teresinha Francener
Otllia Eichinger
Paulo J. Terme
Renato J. Freiberger
Ricardo Schimidt
Schaiane J. Marquardt
Selma Pinho

Sérgio M. Melchioretto
Vera Kotek

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
As chiquititas vão à sala de Cintia e perguntam à

nova diretora se ela não pode contratar Carol novamen
te. Cintia diz que o orçamento do orfanato está aper-.
taco, mas promete que quando as coisas voltarem ao

normal ela chama Carolina para trabalhar novamente. A
diretora se incomoda com o pedido. No pátio, Junior es
pera Carol. Ansioso, o rapaz treina uma maneira em pe
dir Carol em casamento. Mosca, Rafa e Binho observam
Junior de longe e dão risada do rapaz. Junior pede para

que os meninos guardem segredo e mostra para eles o

anel que irá dar para a amada. Maria Cecnia se prepara

para sair e avisa a mãe que irá se encontrar com Tomás.

Empolgada, Eduarda dá dicas para a filha e a supervisora
fica a espera do namorado. No orfanato, Junior explica a

Mosca, Rafa e Binho o motivo de querer casar com Carol.

Durante a conversa, Junior se distrai e deixa a caixa de joia,
com a aliança, no banco do pátio e Pipoca pega o objeto.

ADOTE Essas fofuras foram encontradas abandonadas à própria
sorte. São dois machos' e cinco fêmeas .com aproximadamente 40 dias.
Porte pequeno/médio a julgar pela mãe, que estava abandonada junto
com eles. Contato: Clara Quadros no telefone: 337-1-7920

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Otávio conta para o irmão sobre o tiro e o coma. Marco

Antônio não se lembra dos anos em que viveu como Carlão.
Picasso suborna Donana e mostra gravação de conversa

.

entre eles. Donana desesperada escuta trecho em que ela
manda sequestrar os netos. Picasso dá prazo de uma hora

para que Danana lhe entregue o dinheiro. Laura sai enfure
cida, procurando Gui. Gui não está em casa. Laura encon
tra suspeito de oferecer droga para o filho e o esbofeteia.
Michele vai até apartamento de Patrícia. Patrícia pede para
que Michele use sua influência para prender Picasso. Ge
túlio diz pera Michele que Donana foi vista vendendo jóias
dela. Michele, desconfiado, pede para que sigam Danana.

Envie a fólodo seu animalzinho para cOI'I�i:!to@beatrizsasse.com.br
ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do

-

Pacebook.da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos -

14h40, 17h, 19h10, 21h20
ARCOPLEX 2
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - 14h1 O, 16h, 18h, 20h
ARCOPLEX 3

'

• Mato Sem Cachorro - Comédia - Nacional - 122 min - Censura: 12 anos - 14h30, 16h50
• Rota de Fuga - Ação - Legendado - 115 min - Censura: 14 anos - 19h1 O, 21 h30

,20/3 a 19/� - Fogo
Aproveite o começo' da manhã

para se dedicar ª tarefas mais difí

ceis, pois ferá mais disciplina. Con
trole melhor a sua irritação, pois há
risco debrigas no trabalho.Ànoite, a
vontade de se isolar aumenta e pode
atrapalhar o namoro ou a paquera.
Cor: vinho;,

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Vocêpode assumir novas tarefas,
mas não deixe nada para entregarna

, última hora. Pode ser mais fácil se

aproximar de alguém se agir de ma
neira mais descontraída. Com opar,
deixe o egoísmo de lado e tente aju
darno que puder, assim, vai estreitar
os laços. Cor: creme.

20/4 a 20/5 - Terra
" Hoje, você não "deye perder de
vista os seus sonhos. Batalhe pelo

, que acredita e mostre que é respon
sável, assim; poderá assumii novas
tarefas. Saia com amigos, passeie

,

e aproveite para se divertir. A dois,
converse' sobre seus planos para o

"futuro com o par: Cor: verde.

Escorpião
23/10a 21/11 -Água

Saberá dar conta das suas ativi-
,

dades; mas controle seu tempera
mento pára evitar brigas. No final
da tarde,

I
as coisas vão fluir mais

,

facilmente: seja otimista e explore
melhor o seu encanto. No roman

ce, é hora de se divertir com quem
'ama! Na'paquera, explore seu

charme. Cor: laranja.
Gêmeos
21/5 a20/6 -Ar

Procure se esforçarpara dar con
ta detodas as suas tarefas. Porém,
cíiídado com rivais, À tarde, as coi
'sas melhoram e as tarefas vão fluir
sem difículdade. Pode se dar bem na

paquera se anda interessado em al

guémmuito popular.Adois, dêmais
atenção ao seu par. Cor: lilás,

Não deixe nada para a última

hora, pois pode se dar mal, À tarde,
se precisar de ajuda, conte com al

guém da família. À noite, conte com
obomhumorpara se darbem na pa
quera. Pode conhecer alguém atra

vés de um parente. A dois, oontrole
o ciúme. Cor: verde.

21/6a21/7-Água
Mostre que é responsável e leva

, suas tarefas muito a sério. Pode se

desentender com colegas de traba
lho. Mantenha a calma. Se está só,
preste atenção em uma pessoa que
veio de outra cidade. A dois, um
programa animado vai esquentar o
romance. Cor: verde.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Dê duro para cumprir suas tare
fas. À tarde, as coisas vão correr me
lhor e você contará com boas ener

gias no trabalho. Na paquera, pode
envolver quem deseja se apostar no

diálogo. A dois, fale sobre o que sen
te, mas ouça também o que diz o seu

par. Cor: marrom.

22/7 a 22/8 - Fogo
Aproveite o começo da manhã

para se concentrar no serviço e co-
.' locar as coisas em ordem. Mas pes
soas não confiáveis podem atrapa
lhar os seus planos. Não comente

sobre seus projetos. Não .terá difi
-culdade para envolver,um paquera
ou quem ama. Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Pode aumentar seus ganhos se

provar a sua competência no servi
ço. Mas rivalidades ou discussões
não estão descartadas. Nada de
sufocar quem ama. Controle sua

possessividade. Se está de olho em

alguém, não deixe seu ciúme atra

palhar a paquera. Cor: azul.

Virgem .

Peixes,
Você estará mais focado no tra

balho, mas aja com diplomacia, pois
o trabalho em equipe vai aumentar
sua produtividade. À noite, sair dá
rotina pode aumentar suas' chances
na paquera. Se tem alguém, seubom
humor vai contagiar o par e garantir
ótimos momentos. Cor: azul.

19/2 a 19/3 - Terra

Logo cedo, encare seu trabalho
com disposição. Use, sua sensibilída- ,

de para evitar rivalidade com colegas: ','

Use seu charme para encantar quem
deseja,Você estará confiante, mas não ,

deixe o egoismo atrapalhar o convívio
com sua cara-metade. Cor: creme.

sas

13. Forma popular de senhor / Uma tecla muito utili- 10 •
zada pelo usuário de computadores, t----t--+---I--+--t----t--+--_+_� �

1..:j I---t----!--+--+---t---!--"'I-"�+___II
�:�����o que chefia grupo organizado de traba- í2 t-_�__,_-,___--+-._+----+"-_,____, l

Ihadores I O poetabrasileirc de origem portugue- 13. 1
sa Antônio Gonzaga (1744-1810), de "Marília de ã,

Dirceu"
2. Que goza do privilégio de um afeto partic;ular /

Uma ave marinha
3. No surt, iniciar a desci (la sobre a onda em uma

prancha I Automóvel
4. Gênere de plantas que cempreende espécies
_

como o limão I Árvore e'spinliôsa de jardim
5. Automóvel tabricado pela Fiat INatural da princi

pal C[dÇige lia Ilha ct�Marajó, no Pará
6. Fazer ,giro de inspeção / A linha mais curta Que

une dois.�ontos
,

7. Artieula o braço corn o antebraço f A platina, 'para
os químicos

_

8. Dar como P[�Sflote I Palavra com que se desigc
na urnaclasse decoisas, pessoas, um luga� um

-: acidente geográfico etc.
. ,

9, Um tipo de mensagem .enviada pelos çelUlares /
Reduzir a densidade de um'gás.' _

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 �x3. ,

Q
lia"
C>
=

'iS
cn

Palavras .Cruzadas

HORIZONTAIS
1. As iniciais da atríz Pitanga, das telenovelas I Tipo

de nuvens altas, esparsas e de aspecto tênue
2, Corajoso, audaz! Fraquência Modulada
3. Bens, objetos pessoais
4. Aquele que rende culto a Deus
5. Exemplo / Não deixar ir adiante
6. Cada um 'dos agrupamentos lnternos de um p:arti

do politico 7 Larva de insetos, que d;;miticª muitas
plantas

7. Liquidar, saldar I Olhar intencionalmente
8, O Martim, da obra: 'de Cassiano Ricardo
9. Tangível
10. Líquido incolor usaoo como solvente
11. Local próprio para guardar embarcações I Os

extremos de ... Ormuz
12. Em lugar posterior (Pequenas e Médias Ernpre-

4-

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Calor e pancadas
de-chuva em SC
No início do dia ainda hámais
nebulosidade e chuva em boa

parte de se, melhorando com
aberturas de sol no decorrer do

períod, com o avanço de uma
massa de ar seco. Temperatura
agradável, com pequena elevação
durante a tarde.

�,
�

AMANHÃ
MíN: 19°G
MÁX: 30"C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado
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" .'NOVA 3/11 ,

� ..
Chuvoso

.CRESCENTE
,,'

..10/11 SEXTA,
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

e redacao@ocorreiodopovo.com.br

Preservação da

arquitetura alemã
De 10 a 13 de novembro de 1981, a FUndação

Catarinense de Cultura e a Fundação Nacional Pró
Memória realizaram em Florianópolis o primeiro
encontro sobre a preservação da arquitetura alemã.
Estiveram presentes prefeitos, empresários, órgãos
de cultura, turismo e plãnejamento, que estudaram
formas de preservar este patrimônio no estado. A

Fundação Catarinense de Cultura registrou 38 áreas
a serempreservadas, urbanas e rurais, onde constam
170 casas ,em estilo enxairnel catalogadas. Diante da

importância dos estudos, o prefeito Victor Bauer "

promoveu idêntico encontro em Jaraguá do Sul. Fi
zeram-se presentes autoridades estaduais e federais.
O objetivoprincipal segundomatéria publicada nes-
te periódico era despert® a comunidade e OS empre
sários "que preservar prédios históricosnão impede
o desenvolvimento, desde que se saiba o que preser
var, a sua importância e como preservar".

Prédio do �apas.ê
inaugurado

Entre 1;930 e o final ga .década d� 1960 neste

terreno 'existia a Empresa de Transportes Frenzel.
Ali os governos,municipal e federal, se.uniram para
construir o Instituto deAdministração da Previdên
cia e Assistência Social (lapas), abrigando também

, o Inamps e o INPS.A inauguração acoateeeu no dia
11 de novembro de 1986, contando com a presen-

ça do Superintendente do Iapas/Sü Sr. Lourenço
Brancher, de autoridades previdenciárias do Es

tado e de candidatos à eleição daquele ano. O pre
feito Diirval,Vasel e o sr. Lourenço descerraram a

fita inaugural. A obra contava com um espaço de

1.470m2• Hoje funciona neste prédio o Instituto

Nacional de SeguridadeNacional (INSS).A agência
local foiinstituída para atender Jaraguá do Sul e ci
dades vizinhas.

ACERVO ARQUNO HISTORlCO/PMJS

Agência do lapas, durante a inauguração,
em novembro de 1986

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

___)Tore qUl_._

Marcos Felipe Urbin

completou três aninhos, dia
11. Os avós, pais, padrinhos e

tios desejam felicidades, paz,
harmonia e muita alegriaAs funcionárias da loja Jomar em clima natalino

Lucas Barbosa da Silva fez dois

aninhos, dia 9. Quem deseja saúde
e felicidades são os pais Graziela e

Claudemir, irmãos, avós e tios

"Quando o sorriso de um amigo lhe
fizer feliz, você saberá que se tornou

um amigo de verdade e especial!"
Obrigada pelos momentos que

compartilho com vocês e que fazem
valer a pena! Suelyn Dorn

Homenagem de Marlene, Tamires
e Miguel para 'os aniversariantes
da família: Valentina, que dia 5

completou um ano, e Jair Jacomini,
. que completa 49 anos dia 29

Jean Douglas
Kroeger e

Aline Fischer
casaram-se

no dia 9, na
Igreja Cei

Cristo Salvador,
na Barra do
Rio Cerro. A

recepção aos

convidados
ocorreu no

Restaurante
da Recreativa

Armalwee

"Seu Jair! Se todos
os adultos cuidarem
das crianças como
o senhor cuida de

mim, o mundo seria
melhor. Obrigado
e um abraço, com
muitas saudades".
Essa é a mensagem
da pequena
Milena Camilo,
que emocionou
o motorista da

Canarinho, Jair Borba

Parabéns para
Leandro Bernardo.
Ele completou 40
anos dia 6. Muita

saúde e felicidades.
Quem deseja é o

cunhado Adenilson
os sobrinhos Lara e

Augusto e sua irmã
Luciane. Deus te
ama! Um beijo no

seu coração!

Parabéns para Bruno
e Luzia Kitzberger. No
dia 6 comemoraram
42 anos de vida
matrimonial. Que Deus
os abençoe e lhes
deem muitos anos

juntos. Sejam muito
felizes! Quem desejam
felicidades são os

filhos, genros, nora e

netos. Amamos vocês!
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BICICLETAS
AVENTUREI

Grupo de praticantes de mountain bike desbrava roteiros de cicloturismo
r .

da região e, a cada novo percurso, sensibiliza mais pessoas

OdOmingo passado amanheceu nebulo- rumou em direção ao Czerniewicz, onde
soe dando a entender que seria pauta- encontrou o restante dos praticantes de

do pela chuva, apesar das temperaturas já mountain bike inscritos na aventura. A
elevadas. Mas, a garoa e as nuvens escuras partir de então, o comboio seguiu atraves
cobrindo os morros em torno da cidade não sando os bairros Santa Luzia, Bracinho,
foram suficientes para, nem sequer, mini- Braço do Sul e Rancho Bom até aportar
mizar a empolgação do Pedala Jaraguá. no Centro de Schroeder e retornar ao

Às 8h30, quando boa.parte da região ponto de partida por João Pessoa.
ainda acordava em ritmo de fim de se- Durante o trajeto, feito com a segurança
mana, o grupo estava a postos, começan- / da Polícia Militar e o acompanhamento de
do seu roteiro. Saindo da Vila Nova, ele equipe de apoio, as bicicletas se tornaram

urna atração especial para os moradores
das duas cidades. Afinal, o pedal coletivo
reuniu cerca de 180 pessoas. E essa verda
deira comitiva sob duas rodas não contou

somente com representantes locais. Na.
lista de chamada, estavam praticantes vin
dos de 15 municípios de três estados brasi
leiros: Santa Catarina, M� Gerais e Rio
Grande do Sul. Além disso, neste domingo
em específico, o grupo ainda teve a presen
ça de um italiano e urna portuguesa.

�DlfGAtllÕlJIlOO
Uma das regras para aproveitar

os roteiros de cicloturismo organi
zados pelo Pedala Jaraguá é respei
tar os limites impostos pelo corpo.
Isso porque o grupo tem desde

praticantes experientes até ciclistas
novatos. No meio deles, também
estão aqueles que possuem um ní
vel intermediário, como é o caso de
SimoneMaira Hoeppers, 40.

A cabeleireira de Blurnenau
aproveitou o pedal para reunir a
família em torno da bicicleta. Com
ela, estavam o marido e os dois
filhos, um menino de sete anos e

urna menina de 13.'Mesmo assim,
cada um deles pedalou no próprio
ritmo. "Não desistimos, mas quan
do cansa, pegamos carona com o

pessoal do apoio para recuperar o

fôlego", explicà.
Ex-sedentária, ela explica

que o cicloturismo foi a maneira
encontrada para voltar à ativa e

mudar o estilo de vida. "Começa
mos faz um ano e meio e é tudo
muito bom, pois saímos da roti
na. O que se vê de dentro do carro

.

é muito diferente quando visto da
bicicleta", conta.

Simone (E), com o filho e o marido, diz que pedalar
foi a melhor opção para ter uma atividades saudável

RETO I O .AOSPEDAIS
No caso de Jürgen Ehlert, 32, a prá

tica de mountain bikejá fez parte da ro
tina, mas ao poucos e com o passar dos
anos, foi deixada de lado e até esquecida.
Vendo a necessidade de abandonar o se
dentarismo, o corretor de imóveis deci- "

diu voltar a se exercitar, agora, na com
panhia da namorada, Nicole Costa, 24.

Há seis meses, o casal passou a pedalar
cerca de 15 quilômetros de três a quatro
vezes por semana. No último domingo, já
com o fôlego treinado, os dois resolveram
fazer o roteiro de cicloturismo pelo interior
de Jaraguá do Sul e Schroeder.

Assim como eles, o percurso também
foi uma novidade para Carla Deretti, 45.
Acostumada a passear com o marido sob
duas rodas, a lojista de Guaramirim foi de
terminada a se desafiar e participar da ini
ciativa. "Vi que é tudomuito bem organiza
do, tem apoio, pessoas que ajudam e estou

empolgada", Contou enquanto recuperava
as energias em uma das paradas do grupo.

OGR.UPO
O Pedala Jaraguá surgiu em 2011. Ele

foi criado por alguns praticantes demoun
tain bike que sempre se encontravam em

eventos dedicados ao esporte na região. O
objetivo inicial era se reunir para treinar
em grupo. No entanto, a iniciativa ganhou
proporção e, atualmente, conta com cerca

de 200 participantes e 500 simpatizantes.
Segundo uma das idealizadoras, Mari

nes Ronchi, o prazer de desbravar novos
roteiros é o que os motiva. "Já elaboramos
em torno de 15 grandes eventos envolven
do mais de doismil ciclistas", ressalta. No
centro dessas pedaladas, porém, sempre
está a natureza. "Os lugares bucólicos
transmitem mais paz e a beleza e a singu
laridade que encontramos na nossa região
encantam os olhos", complementa.

Para quem não se sente apto a encarar
os desafios do mountain bíke, Marines dá
a dica: para começar, o ideal é escolher um
pedal decinco a dez quilômetros de distân
cia. Depois, conforme o interesse aumen

tar, o percurso, automaticamente, ganha
novos obstáculos. As bicicletas, no início,
também podem ser simples. "Existembi
kes que vão de mil a R$ 20 mil. As dife
renças residem basicamente nas marcas

e nos recursos que elas têm, como freios,
câmbio, suspensão", explica.

Ml\A.�
Interessados em integrar o Peda

la Jaraguá podem acessar a página do
grupo no Facebook ou enviar um e-mail
para o endereço marinesronchi@gmail.
com. Os praticantes se encontram duas
vezes por semana, sempre nas terças e

quintas-feiras, com o objetivo de treinar.
Já os pedais costumam acontecer nos

sábados ou domingos.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



De bicicleta ou de dentro do

carro, não importa. Na família

Rosa, o passeio organizado pelo
Pedala Jaraguá é curtido por to

dos. Durante os primeiros 15

quilômetros, além de Marcia, 41,
o pequeno Enzo, 11, também em

barcou no desafio. Enquanto os

dois pedalavam, a esposa e a filha
do gerente de relacionamento de

Campo Alegre os acompanhavam
de automóvel.

Acostumados com esse tipo
de programa, eles não dispensam
os trajetos sugeridos pelo Pedala

"

www.ocponline.com.br

Jaraguá. "Este é o terceiro que

participamos. Já fizemos um pe
las praias e outro no Manso", ex
plica. Mas, entre esses percursos,
'a família não parou. Todo fim de
semana, os Rosa encaram cerca

de 50 quilômetros de incansáveis
e animadas pedaladas.

A bicicleta entrou na vida de
les para substituir o sedentarismo
e acabou se transformando em

puro prazer: "O pedal me trouxe

disposição, contato com a natu

reza e novos amigos", comenta

Marcia. Antes, os amanheceres

de domingo eram destinados ex

clusivamente ao sono. Agora, a

família evita excessos já no dia
anterior para não prejudicar o fô
lego nos passeios. "Aprimeira vez
que andei 30 quilômetros achei

que o mundo ia acabar de tanto

cansaço. Hoje, só sinto aindamais
energia", ressalta.

Por isso, após o cicloturismo
de domingo, Marcia prefere nem

descansar muito. Já na terça-fei
ra, ele volta a treinar, mas não por
causa do preparo físico e, sim, do
bem estar.

Morador de Balneário Camboriú, Gilson Pereira, 47,
ficou encantado com o cenário encontrado no interior de

Jaraguá do Sul e Schroeder. "Nunca'tinha feito esse per
curso, o cheiro de mato e esse contato com natureza são

fantásticos", comentou.
Depois de 15 anos sem pedalar, o advogado está retor

nando à prática de mountain bike porcausa da necessidade
de semanter saudável. Durante muitotempo, ele jogou fute
PaI, mas as dores no joelho o impedem de entrar em campo.
Como o ciclismo o libera desse incômodo no menisco, foi es
colhido como exercício físico principal.

Nunca tinha feito

esse percurso, o

cheiro de mato

e esse contato

com natureza

são tantástlcos.

QU��l'ilj '�.r��

costumam

pedalar 15
quilômetros
três ou

Moradores das áreas com risco de deslizamento ganharam um aliado contra os perigos
que as chuvas podem trazer: o projeto Pluviômetros nas Comunidades. O pluviômetro
mede a quantidade de chuva para saber se ela oferece riscos para a população, aíudando
a perceber uma situação de risco. Valorize a conservação deste aliado. E siga todas as

recomendações de segurança se sua cidade estiver em alerta.

Saiba mais em:

www.cemaden.gov.br/pluviometros

Ministério da
Ciência, Tecnologia

e inovação
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Rancho cai e
mata agricultor
em um bananal
MASSARANDUBA Corpo foi encontrado por um vizinho cerca

de 12 horas depois do acidente, causado pela colisão do trator

Débora Remor

Ocorpo encontrado de
baixo de um rancho,

em uma propriedade ru

ral, no interior de Massa

randuba, no final da tarde
de sábado, foi identificado
como Sérgio Luiz Dias,
de 48 anos. Ele estava em

cima do trator e a parte
dianteira da máquina te

ria batido contra um dos
pilares de sustentação do
rancho, que desabou. A

suspeita é de que a morte

tenha ocorrido devido ao

traumatismo craniano e

diversas fraturas, entre a

noite de sexta e a manhã
de sábado.

O vizinho mais próxi
mo, que mora a cerca de
três quilômetros do local,
disse ter procurado por

Dias duas vezes no sábado,
mas não o encontrou. Na
terceira tentativa, por vol
ta das 20h de sábado, viu
o trabalhador debaixo do
rancho e acionou os Bom
beiros de Massaranduba.
A corporação, com o apoio
dos Bombeiros de Guara

mirim, levou mais de duas
horas para conseguir res
gatar o corpo da Vítima.

Dias trabalhava no ba
nanal do Bairro Linha Te

legráfica há cerca de três
meses, e vinha de Join
ville para Massaranduba
com frequência. Segundo
o proprietário do local, ele
não tinha autorização para
usar o tratos e nem sabe
ria dirigir o veículo. Mas
vizinhos confirmaram que
a vítima frequentemente
saía de trator. Uma chave

de casa, usada por Dias

para ligar a máquina agrí
cola, ainda estava no trator
e foi recolhido pela perícia.

Segundo o proprietário
do local, o homem não era
casado e nem tinha filhos,
e a família era compos
ta por algumas irmãs. O

sepultamento foi feito no

final da tarde deste domin

go, em Joinville. Este é o

segundo caso de acidente
fatal envolvendo trator,
este ano, em Massaran
duba. No início de agosto,
Evaldo Otto, de 58 anos,
usava um trator esteira

para limpar um terreno

no Bairro 13 de Maio Alto
e acabou caindo em um

desnível na propriedade.
Na ribanceira, o trator ca
potou por cima da vítima,
quemorreu na hora.

Rodovia

Casalmorre em acidente na SC-I08
Foi sepultado em In

daial, no domingo, o casal
que faleceu depois de um

acidente na SC-108, em

Massaranduba, na tarde de
sábado. O condutor Ander
son Alfarth, de 32, e a pas
sageira Rosangela Pain de
Andrade, de 31 anos, esta

vam em uma moto Falcon,

que saiu dapista e se chocou
contra um poste, próxima a

curva do Reinke,: por volta
das 17h45. Amoto seguia de
Massaranduba em direção a

Blumenau e, com o impacto,
os dois foram lançadospara a
margem da rodovia, em um

barranco, cerca de sete me-
.

tros no local da colisão.

A Polícia Militar Rodo
viária acredita que o exces

so de velocidade tenha sido
a causa do acidente. Existe
indícios de que o casal esti
vesse na Stammtisch, .festa
de rua que foi realizada no
Centro de Massaranduba,
já que o rapaz usava uma

camiseta do evento.
EDUARDO MONTECINO

ÓBITO Casal de
Indaial estava em

uma moto Falcon,
e foi lançado para
um barranco após
o choque contra
um poste, na
curva do Reinke

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

Jaraguá do Sul
Jovem diz ter
sido atacada

Uma adolescente de 14
anos disse ter sido estuprada
entre a noite de sábado e a

manhã de domingo, em Ja

raguá do Sul. Ela chamou a

Polícia Militar por volta das

13h e contou ter sido dopada
e depois abandonada na Rua
Francisco Ruska, no Bairro
São Luís. O exame médico
deve comprov;ar o crime e a

vítima será ouvida pela psi
cóloga da Delegacia de Pr0-

teção àCriança eAdolescente.
Um homem teria pedido

ajuda da jovem na porta de
um shopping, no Centro, e

com a ajuda de outros dois

homens, que estavam den- .

tro do carro, conseguiu do-
---

par a adolescente, na noite f--
----�---

----;

de sábado. Ela só acordou ,I" �.C'
.

ASSIUS
.

no dia seguinte e pediu aju-
,

da dos moradores. A vítima I CORRETORA DE SEGUROS
contou aos policiais que I
teria sido levada para uma

II'. Você, tranqu iló,.casa demadeira, no meio do
mato, onde outras duas ado- I
lescentes também seriam Iabusadas. A Polícia Civil vai

investigar o éaso.

Corupá
DIC prende suspeito de tráfico

Um suspeito de tráfi
co de drogas foi preso na

manhã de ontem ao se

apresentar na Delegacia de
Polícia com o advogado.
Rodrigo Ari Calistro já ha
via sido detido na' semana

passada, em Corupá, com

21 comprimidos de ecstasy,

três unidades de LSD e iog
de maconha, mas durante a

operação conseguiu fugir de
dentro da viatura policial. A
Polícia Civil pediu a prisão
preventiva do suspeito, que
depois de prestar depoi
mento foi encaminhado ao

presídio.

ECSTASY
Flagrado
com drogas,
homem fugiu
de dentro da
viatura e se

apresentou
ontem à DP

��---

,

Sessão de HO[llenagem

Conselho
Municipal
de Educação

Participe da sessão em homenagem ao Conselho Municipal de
Educação, que completa 20 anos de existência em nossa cidade. São
profissionais dedicados a zelar e atuar por políticas públicas pela
educação.

'Compareça, dia 12 de novembro, às 15 horas, no plenário da Câmara
deVereadores de Jaraguá do Sul.

.'.leg
/

CAMAR)'Ã" A
.co'�e

., ChIARA DE
VEREADDRES
uJUU.UAHSIH

Av. Getúlio Vargas, 621 • camaramuriicipal@jaraguadosul.sc.leg.br • Tel: (47) 3371 -251 O· Fax: Ramal204
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SURPRESA Depois de faturar oTurno, ADJ - de Duda - cumpriu uma fraca campanha no Returno do Campeonato Catarinense

ADJ leva uma incrível
virada pelo Estadual
4 A 3 Em Corupá, jaraguaenses chegaram a estar vencendo por 3 a O e permitiram a reação adversária

Lucas Pavin

A AD Jaraguá (CSM/Pré
.l"\.Fabricar/Mami.es/FME)
terminou suamaratona de jogos
pelo returno do Campeonato,
Catarinense da Divisão Especial
com uma derrota incrível.

Após perder para a Chape
coense por S a 3, no sábado (9),
e golear o Concórdia por sal,
no domingo (lo), ambos fora
de casa, o time comandado pelo
técnico Sergio Lacerda encerrou

'

sua participação na fase classifi
catória com um revés para Flo-

rianópolis, pelo placar de 4 a 3. ,

Isso após estar vencendo por 3 a
o, na noite de ontem, em parti
da que aconteceu no Ginásio de

Esportes Willy Germano Gess

ner, na vizinha Corupá, graças
a uma parceria entre a diretoria
da equipe e a Fundação de Es

portes local, por intermédio da
Escolinha Xoxo 10.

"Abrimos 3 a o, perdemos'
um caminhão de gols e por isso
não podemos ficar lamentando.
Agora é trabalhar para zerar o

que fizemos até agora, porque
foi um mal papel neste segundo

turno. Vamos focar em fazer as sultados dos últimos jogos que
coisas certas, porque não pode- ocorrem durante a semanapara
mos perder um jogo desta ma- conhecer o seu adversário nas

neira", disse o fixo e ala PC. quartas de final da competição.
Com o resultado, o Jaraguá De momento, seria a equipe de

permaneceu com oito pontos Rio do Sul, que ocupa atualmen
e caiu momentaneamente do te a terceira posição no returno.
quinto para o sexto lugar na ta- Independente qual seja o ri
bela de classificação. Já o Floria- val na próxima fase, certo mes

nópolis chegou aos onze pontos mo é que os jaraguaenses atuam
e subiu para' a quarta posição, a primeira partida diante da sua
ultrapassando a própria ADJ e torcida. A princípio, o jogo deve
o Joinville. De momento, o líder acontecer já 'no sábado, dia 16,
do certame é a AD Hering, de em local a ser definido, já que a

Blumenau, com 13 pontos. Arena Jaraguá recebe um even-

Agora, a ADJ espera os re- , to de caratê.
.

SCJaraguá
Leão se despede com goleada da Divisão de'Acesso

Mesmo com uma nova go
leada, o Sport Club Jaraguá se

despediu do CampeonatoCatari
nense da Divisão deAcesso. Para
se classificar a final do returno e

continuar sonhando com o aces

so à Segunda Divisão, o Leão do
Vale precisava torcerporum tro

peço do Internacional de Lages

ou do Blumenau, ou até mesmo zart Batista por 4 a ° sobre o

conseguir um placar histórico Curitibanos, fora de casa. O In

para tirar os doze gols de vanta- ter derrotou o Oeste por 7 a °

gem que os lageanos tinham na +e o Blumenau passou por cima
frente dos jaraguaenses. ,do Maga pelo placar de 8 a o.

Porém, nenhuma das três Os gols do Jaraguá foram mar

possibilidades aconteceu e de cados pelos atacantes Eric (3X)
nada adiantou a vitória do time e João Carlos. O primeiro ter-

'

comandado pelo técnico Mo-' minou como artilheiro da equi-

pe na competição, com 14 gols.
Com os resultados, o Jaraguá

deu adeus ao Estadual com o

terceiro lugar na tabela de clas

sificação do returno - com 19

pontos - e na classificaçãogeral
com 39 pontos. Em breve o clube

apresenta o planejamento para a
temporada de 2014.

OCP21
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Guaramirim

União vence
O CampeonatoVarzeano deGuara

mirim conheceu seus campeões neste

fim de semana, tanto na la como na 2a

divisão. No sábado (9) aconteceram as

finais da Segundona. Na partida preli
minar, o Quati goleou o Força Jovem
por4 a 1 e ficou com o terceiro lugar. Na
sequência, em jogo equilibrado, o Boris
Amigos levou amelhor sobre o Xavan
tes por 3 a 2, sagrando-se campeão e

faturando o ''Troféu Jorge Timóteo Pi
nheiro". Já no domingo (10), foi a vez
dos duelos decisivos na Primeirona. Na

disputa do terceiro lugar, o Rio Branco
venceu o Bem Bolado/Barro Branco

pelo placar de 3 a 1. Já na grande final,
o União Jagunços ficou com o ''Troféu
Ronaldo Mir�n,da Silva" ao empatar
por 1 a 1 com o Couve Flor, por ter feito
melhor campanha durante o campeo
nato. (Os gols desta partida estão dis

poníveis noPortalOep)

Copa Interbairros
Rio da Luz na final

O Rio da Luz é o primeiro finalista
da Sa Copa Interbairros de Futebol. No
domingo (10), aequipe venceu o Água
Verde por 3 a 1 e se classificou pelapri
meira vez para a final da competição
prorriovida pela Fundação Municipal
deEsportes eThrismo. O Rio da Luz le
vou a melhor nos dois confrontos, ter
minando com um placar agregado de

S a 2. O outro time da decisão sairá do
duelo entre Santo Antônio e Três Rios
do Norte. Os atuais campeões conse

guiram uma ótima vantagem neste

fim de semana ao triunfarpor 2 a 0, no
João Pessoa, pelo jogo de ida da semifi
nal. Agora, podem perder até por 1 a °
no dia 24 de novembro, que avançam.
O certame apresenta umamédia de 2,8
gols porpartida, com 106 tentos anota
dos em 37jogos. Os artilheiros são Gre
gori, de Santa Luiza, e Gian, do Santo

, Antônio, com quatro gols.

Campeonato Peladáo

Fínafdefinida
Olympya e Panteras decidem o

Campeonato Peladão, o Aberto de
Futsal de Jaraguá do Sul, no naipe
feminino. Neste sábado (9), na Arse
pum, as atuais campeões do Olympya
(1°) golearam a Lion (4°) por 8 a 1, e
as Panteras (2°) derrotaram o João

Pessoa/Lecimar Malhas-Ig") por 3 a

2. A final está marcada pata o dia 23
de novembro, também na Arsepum,
às 16h. Antes, às ISh, tem a decisão
do terceiro lugar.
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PUBIlCAÇOES LEGAIS TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

RECEBIMENTO DA LAP

A Protenge Urbanismo Ltda., CNPJ 01.524.136/0001-63 torna
público o recebimento da Autorização da LAP (Licenciamento
Ambiental Prévio) da Fundação do Meio Ambiente (FATMA)
para Loteamento "Bela Vista", localizada a Rua 47 - Izidoro
Carlos Peixer, Bairro Ilha da Figueira no município de
Guaramirim/SC.

FATMA

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55 48 3216 1700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 198/2013-PMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos) de serviços
preliminares, drenagem pluvial, serviços complementares e sinalização
viária da Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, Município de Schroeder,
conforme convênio nO 6298/2013/7, por meio da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento. Regional de Jaraguá do Sul- SDR, projeto, memorial

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 29 de novembro
de 2013 ás 141<1.
Abertura do Processo: 29 de novembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
A integra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

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

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h3Omin ás 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 12 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2013 - FMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 94/2013-FMS - TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de

edificação de Unidade de Básica de Saúde (com fornecimento de mão
de' obra, materiais e equipamentos): sendo 302,63m2 de área, na Rua
Oristiane Zerbin, Bairro Rio Hern no M_unicípio de Schroeder/SC, conforme
projeto, memorial descritivo, planilha de "quantitativos e demais anexos

que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 02 de dezembro de
2013 ás 14h. r

Abertura do Processo: 02 de dezembro de 2013 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

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

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mím ás 1711: Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-maíl: IicitacOlo@
schroeder.sc.qov.br.
Schroeder, 12 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o CLUBE DE ORATÓRIA E LIDERANÇA DE JARAGUÁ
DO SUL, inscrito no CNPJ sob na 81.156.465/0001-38, vem

mui respeitosamente, através da presente, convocar todos
os sócios a participar da Assembléia Geral Ex1raordinária que
será realizada na Sede Social da Associação Atlética Banco do

Brasil, Rua Adélia Fischer, na 240, Centro, Jaraguá do Sul, no
-dia 19.11.2013, às 19 horas em 1" chamada com a presença
de mais da metade dos sócios e às 19 horas e 30 minutos em

2" chamada com qualquer número de sócios, a fim de deliberar
sobre os seguintes assuntos:
a) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal conforme estabelecido
no ARTIGO 530, item "d" do ESTATUTO do Clube;
b) Posse da Diretoria e Conselho Fiscal eleitos para mandato de
2 anos conforme ARTIGO 540 do ESTATUTO do Clube'
Jaraguá do Sul (SC), 12 de novembro de 2013.

VALDIR TOMELlN - PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo o..

cr
u

�: ESTADO DE SANTA CATARINA
�SI1I.MUNIC(PIO DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADODE SANTACATARINAI PODEI( JUDICiÁRIo
cbpiaTCa de laragilã do Sui t:íf VJraavel', ,

RUa Guilbemie,Crí.úanoWackeihagen, 87;,Vilá Nova - CEP 89.259-300, Jaraguà doSuJ-SC, E-mail:
jaragua:ciyel2@tjsc.í"".ti,'

,

'.

Juiz de Direito: BiequJel,Scblemper
'Chefe de: Ca�tórl�: Ana Luçia·�oZ;(;a '

,EDITALDE,CITAÇÀO>E INTIMAÇÀ�- ARRE&'TO - EXECUÇÃO. COMPRAzoDE30 DIAS,
'

E"ecuçlió Por Ouéntíe Certa Contra Devedor Solvente nO 036.00.006131-5
Exequente:'ltaú UnibancóSA

'

Ex:cêutado: Céüc Cristóvão' e outro

CUilOdo(a)(.) IIntimando(a)(sj: Célio Crilt6váo, brasiléiro(a), n.lllra]; de laraguá do Sul-Se, easadó
em regime, de comunhão universal de bens" Empresário, nascido' em 30/05/1951; RG 2/R.238,077, CP"
154,169.929·72; Rua 1500, 719" Esquina com , •.Rua: 1536, Centro, - CEP SQ30-$24, Balneário
Camboriú-S,C • Dolva Çeéllia Bertoli Crístcvãe, brasileiro(a), natural de Járaguá do sa-sc, Casada,
Bmpresádo, nascida em 09101/1950; RG 167,192iSC, CPF 522.005.589-53; pai João Já,. BertoU,mãe
Almida Dalcanale E.rIoU, Rodóv;a BR 28(), km 51, 7.788; junlo' à empresa Pólcr News lndilslIia e'

Comércio, Avai - ü'uaramirim..sC,'
,

Dl)SOrição dÓ(') Bem(n,):O. lÍparíamento' n'" '002, tipo '6; localizado nó '13' 'olida, do ,edifícló
'SchioChet, situado ua Rua Barão d,o :ij.ío braeee n":760t e!Jqa.inã com a Rua .Paulo,Schi_ochet, Centro �

nesta, cidade, de frente na late.rat.esguerda de quem da �ua Bario do.ruo Branco, olha_o edifício;,
eum área de-308�97' m:t., �rea de uso comulD' de 3:1,74: m', área de �ç�namento-p'arn .vefculos de
27,74ne, eor�epondenteS'as�gar�gens'll,°g 55. e 56" loca�ad�s no andar térreo do �ificio; área,
construlda de usó exelu,lvo de 248,76m' • fraçlio ideal dosolo d. 0,0347.3. O edille" Sebio<het aeha
se 'construído sobre {lo tên:�Dô, fazendo' frente 00ni·a Rua Rio �ranco ew_ j4,SO metros. coincidind9
tom o "alInhamento' predial. travessáo .dos 'f�nd,os com terras: de Fidéhs Afferes Sclti��bet e�34.21
.metrcs, ex.trema:.do lado di,feito com a,Rua,Pa�lo Schkh:h,�t em 58,2.1 metros, 'to��idindo cem o

:aUnh.mônfo,pre'dial,e do lado csqueFd,o com ter.... de Ja""b eamoregotti em 58,21,lDetr%
conlend••ree ·!\lb}dó 2.000,00 III:, Registrado no CRI/JS sob n'R+22.U3Z; R-l.21.0J2; matrícuja
'ó' 22.032; Valor dO IiibHo: R$ t37.052,56. Data do C,i(clllo: 15/0912009. Por.íntermédío do pre..nte.
a(s) pe,"'''''(') acima id.ntifíc��(s). atualmente ero local'inçertoou não,�abido,' ftca(m) c'ionte(s) de 'que,
neste Juizo de Direito.. tramítam os aufos .do p�S? epigrafadb,. bem' .como �rrApA(S)' para, em"3
(três) dias,: contados do 1l�i!.,CI\r'so do praio. désfe editar, efetuar(ém) ° pagamento do principal,
'acessóríos, bonQráiios advocatícios e 'despesas processuais. Nâo occrreedo o pagamento;' será
transformada em penhora o arrestoeletuédc ",,(s) bcm(.s):acim! desáitq(s):O executado poderá opor-se
'à execução por meio de enlbar�os, uc prezc de,IS (qúioze) diaS;" coutar 9_\) érmíno do prézo da citação,
E, para que chega. ao conbecimento de todos, partes e terceiros; foi ejpedido o presente edital, ° qual
será alixa<lo nalocal de costume e publicado � veleeo),\Com intervalo de, O diilS na fonna da lei.
J�raguá do-Sul (SC), 22de outubro de 2013.

'

EEDlTAL PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2013. Processo:
42/2013-FMS. SECRETARIA DA HABITAÇÃO E

REGULARlAZAÇÃO FUNDIÁRIA. SECRETARIA DE OBRAS E

SERVIÇOS PÚBUCOS. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de APARELHOS
DEAR CONDICIONADO, destinados para as Unidades Básicas de
Saúde doMunicípio de Jaraguá do Sul e Secretaria da Habitação e
Regularização Fundiária, conforme especificações e quantidades
descritas no Item I - Objeto,do Edital. REGIMENTO; Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4_69812002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL
PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia
26 de novembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalterMarquardt nO 1.111,
baino: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de

preços e abertura dos envelopes serão às 13:45 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Orçamento estimado da aqUisição: R$174.929,24 (cento e setenta
e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro
centavos)_ INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida
no eI)dereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.brJaraguá do Sul (SC), 24 de outubro de 2013.

�. ESTADO DE SANTACATARINA
••

AM.='" MUNICiplO DE JARAGU DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGlSTRô DE PREços
NQ 11312013. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SECRETARIA
DA FAZENDAlFUMPOM. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO
PÚBLICOS. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto
da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de
preços à aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPAE
COZINHA, CAFt EAÇÚCAR ao longo de 12(doze)meses, conforme
especificações e quantidades estimadas noANEXO I e Minuta daAta
de Registro de PreçOs - ANEXO III, deste edi1al. REGIMENTO: Lei
FederaIS.666 de 2'1/06193, lei FederaI10.520I2oo2. de 17 de julho
de 2002 e DECRETO 6.73712009 de 09 de julho de 2009. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e

Proposta): Até às 09:00 do dia 26 de novembro de 2013. no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA
DOS ENVELOPES 01 - PROPOSTA- às 09:30 horas domesmo dia,
na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos. Após, a
sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e docUmentos
exigidos, pela equipe Técnica da Seaetaria Administração (Obs.:
Para fase não hã necessidade da presença dos represen1anI8s)_ O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
02 - HAElllITAÇAo serão às 08:00 horas do dia 04 de dezembro
de 2013, 'na sala de reuniões da Gerência de l.k:itações e Contratos.
VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇAo: R$476.245,65 (quatrocentos
e setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta
e cinco centavos). INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www_

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 21 de outubro de 2013_
,

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário deAdminis1raçio

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário deAdministração

ADEMAR POSSAMAI
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

•
�STADO DE SANTA CATARINA

OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
-COMARCA DE JARÀGUÃ óOáUL

MUt1icf!>ióó lJlIO�.�.Iafagd d!>Sut e eorup4.
GFtclAU< Iso. MA!lTAMQffitZlEMAlolN '

- . '--,,-'

,�
ReglstnJ de 1Inóvàià.da cciIIIarca di! Jaràgul do SuUSC

ISA IlWUA MOHR ZlEMANN, OfIcjala do Regi5lro de imóveis da
c-ca de Jaraguá do Su!ISC, iOl1lá p(jbllto' pelo pre$eJlle edíial, queANTOMIO RODRIGUES DA COSTA, 01 RG li" 4.920.313-4-5ESPISC, CPF li"
"188.205.129-04, lncIustJjéjjo e sua 11'1iII� EIUIESTlNA DE OUVElRA DA CeSTA,
CI RG li" 4,857,�6;SESpIPR. CPF li" 647.lI84,299-53, emprêgilda dot'I1eslíca.
�. casados pelo lIl(IIme da ComunhIio Parcial de Bens, na lIigé)lcia da
Lel &.5t5fT7, lIISideI!Ies e dom!ciiiados na Rua Beojamin BUC(;1o sllI" bairro Santa
�, nesta éidaiIe; REQUERERAM COIIl base no 8(ligQ 213, inciso II, da
Lei rI', 6;015173, COI1l as� introduzidas pela te] nO 10,931. de
02.0Il.2004, a RETlFlCAçAO OE, AREA 'de imóVel conslS1enta em'.um
Ie!..- � nesta cidade, na RUI! 83O.aef)jarnin Bucclo, matriculado sob
ri' 30,712. fiCha 01. LlIIro 2-RG, ii ser retilk:a!lll. conforme planta e memorial
cIescrIIÍ\IO� lII!$Ie RegIsIro de 1_, sendo que, nos termos dos
§§ 2" e 3!' do IIJIIIlclOlladO cIisposItivp legai, FICAM NOTIFICADOS OS
CONFRONTANTES A SEGUIR' N<?MINAOQS pata. qulÍrl!!1do. se manífe$la!em,
no pazo ,de 15 (lI\!IIIze) ·citas,

_
(a eooIar' da presente ,pubHtação);CONFRONTAIm:S - D�'VID SILVA OOS SANTOS e ',ETElVINA' PROENÇA

OOS SANTOS. Rua 1100,.sem Nome' n' 21-fUntIoJ. bàlrró SaJlla l.iízia ICEP)
89.267-060, JIIrIO,Já CIO SuÍ-SC; Se fQr o caso,,, a II1QÍ1lt!:$taçêo -dtoverá ser'
feita

'
na fiiima de impIlgiIaçao Iundametltadll.

,. '

ender,*, deste
� de I� (SiIU;Ido na !'i!J3 Jjatão do RiO n° '414, Centro. -

na cijade de � •. SII-'SC, expediente das;:- �-12:00hs e
das 14'0Ilt!I .. 18;�), lJdve!tintIo.se desde Jê que;' Ir.se-.é:� ",anuIínoia
CIO� que nêo lIfICt!SI!I\Iar ÍI'fIlliI9tIaOâ no ' da no\lficaçãq,
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Copa Santa Catarina
Juventus tropeça no Canoinhas e se complica

Antes de iniciar a partida
contra o Canoinhas, no últi
mo domingo, o Juventus ti
nha como objetivo conseguir
uma boa vitória para jogar
mais tranquilo no Planalto
Norte, pela fase sexta de fi
nal da Copa Santa Catarina.
Porém, o suado empate por
1 a 1, no Estádio João Mar

catto, foi comemorado pelo
elenco juventino.

Isto porque, o zaguei
ro Suéliton foi expulso na

metade da primeira etapa
e o Moleque Travesso teve

que atuar com um jogador
a menos durante cerca de
60 minutos. Os gols saíram
todos na segunda etapa.
Marlon abriu o placar para
os visitantes aos 11 minutos.
O lateral-esquerdo Rodrigo
Crasso empatou, aos 33.

Agora, no duelo de vol
ta, _

uma nova igualdade
leva a partida para a pror
rogação. O Canoinhas terá
a vantagem de outro em-

.

pate por ter feito melhor

campanha na primeira
fase da competição. Quem

Voleibol SOO-I6

Thtracampeão Catarinense
O voleibol masculino

Sub-16 de Jaraguá do Sul

conquistou no fim de sema
na o Campeonato Catari
nense da categoria, realizado
na cidade de São José. Com
vitórias no quadrangular fi':

nal sobre Rio do Sul (3 a 1),
São José (3 a 1) e ltajaí (3 a

o), os jaraguaenses levaram
o título estadual pela quarta
vez. Anteriormente a equipe
havia sido campeã em 2006,
2008e2012.

triunfar nos primeiros 90
minutos se classifica para o

quadrangular final. O jogo
está marcado para a próxi
ma sexta-feira, às 17h, no
Estádio Benedito de Carva-

- lho, em Canoinhas.
''Tivemos a infelicidade

de perder um jogador logo
no início da partida, o qual
prejudicou todo nosso plano
de jogo. TIvemos mais que
nos defender do que atacar.

Isso prejudica muito a qua
lidade do nosso time. Mas,
pelas circunstancias do jogo

foi um bom resultado", disse
o volante Cícero;

"Pela expulsão do Su
éliton e o que se tornou

o jogo, este resultado foi
muito importante. Temos

que saber usar o regula
mento, porque não existe
saldo de gols. O confronto
está totalmente aberto. Va
leu o esforço de todo mun
do. Estamos de parabéns e

vamos em busca da classi

ficação no próximo jogo",
destacou o autor do gol tri- BARREIRA Juventus, de Léo, encontrou dificuldades para
colar, Rodrigo Crasso. transpor o bem postado setor defensivo do Canoinhas

Futebol Sênior

Galácticos é o campeão
O Fixsul/Galácticos/

Malhas Pradi é o grande
campeão do 26° Campeo
nato Jaraguaense de Fute
bol Sênior. Após golear no
jogo de idapor 6 a 2, a equi
pe manteve o favoritismo e

conquistou outra vitória em
cima do SER Guarany, des
ta vez por 3 a 2, e faturou o

''Troféu Irineu Hoffmann".
A grande final foi disputada
no sábado passado, no Es
tádio Eurico Duwe.

FutebolÀmador

Rodada daPrUnenona
O Campeonato da Pri

meira Divisão de Jaraguá do
Sul prosseguiu no fim de se

mana. No sábado, o JJ Bor
dados derrotou o Cruz de
Maltapor 2 a 1. No domingo,
o F1an1engo venceu o João

Pessoa pelo mesmo placar.
O Flamengo é líder do cam

peonato com seis pontos.
O João Pessoa é o segundo
com quatro pontos, mesma
pontuação do Cruz deMalta.
OJJ Bordados é o lanterna.
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www.vw.corn.br.Prcmoçâo vállda até 12/1112013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golf a partir de RS67.990,OO. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de RS 35.990,00. Entrada
50%, saldo em 24x, juros O.O%Voyage Completo 2014 a vista a partir de RS 34.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%, Go11.0 4 Portas 2014, a vista a partir de RS 27.590,00. Entrada 50%, saldo, em 24x,
juros 0.99%.Gol G4 1.0 2 Portas 2014. à vista a partir de R$ 22.S90,OO.SpaceFox 2013 completo a vista a partir de RS 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CO AT à vista a partir de
RS 115.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x. juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de RS 36.610,00 Entrada 5Ç1%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máximo para esta operação! 15,05% a.8. IOF,
cadastro e despesas de gravame Inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no càícuío da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária 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. Garantia de 3 anos
para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombl, limitada a 80.000km). é_ necessário,
para sua utilização. o cumprimente do plano de manutenção.
Ouvkíorta: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deflclência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

BANCO VOLKSWAGEN 473274 60DD

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




