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A vida acontece aqui.

Vestir bem o cérebro é vestir os
lábios de ideias, criatividades,
saberes e admirações alheias.
LUIZ CARLOS PRATES, PÁGINA 2

Espera do ônibus

Passageiros em
pontos de madeira
Por causa de problemas nas estruturas
de metais, Diretoria de Trânsito trocou
alguns abrigos. Eles são provisórios até a

chegada dos novos, em 2014. PÁGINA 18

Já estamos
atende.ndol

Opinião
Dica para ser
bem valorizado

Ponte do Rau tem
projeto finalizado.

. INFRAESTRUTURA Prefeitura de Jaraguá do Sul busca financiamento, no valor de
R$ 1 O milhões, para investir na obra. Objetivo é lançar o edital de licitação ainda neste ano.

PÁGINA 19

HENRIQUE PORTO/AVANTE!,
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Serfoliz
Tnicio O artigo dehoje comumapergunta: "O quevocêpreci
lsapara ser feliz"?A resposta somentevocêpodedarpara si.

Conta-se que certa vez, um empresário rico, ouviu um
de seus empregados praguejar: "Ah, se eu tivesse apenas
R$ 100,00 agora seria'perfeítamente feliz".

O empresário resolveu fazer uma experiência, chamou
o empregado, deu-lhe os R$ 100,00 e se retirou do local.
No dia seguinte, viu o mesmo empregado conversando
com um colega, e escutou as seguintes palavras: "Por que
eu não falei R$ 200,00"?

Então o empresário teve certeza que o dinheiro não tor
na uma pessoa "completamente feliz". Ele é necessário, e
com certeza, ajuda a termos conforto, bensmateriais e uma
vida commais facilidades, porém se não tivermos paz inte
rior, não conseguiremos ser felizes. Saibam que nenhum
dinheiro domundo é capaz de comprar uma família unida,
amigos leais e as coisas simples da vida.

Para encerrar este artigo, faço questão de citar algumas
palavras, que recebi por e-mail alguns dias atrás: "Você
é 100% responsável pela tua felicidade. Não espere pelas
outras pessoas, pelos parentes, pela empresa, pelo mundo.
Seja você 100% responsável pela tua paz de espírito. Os ou
tros poderão até ajudar, já que vivemos em comunidade.
Entretanto, a vida é tua e ela será consequência das tuas
atitudes e decisões. Não culpe os outros se você não conse
guir ser o que quer e precisa ser".

Belas palavras. E então, como você está consigo mes

mo? Você está em paz com seu espírito? Você tem culpado
muito os outros por não conseguir ser o que quer? Que tal
vocêparar algunsminutos e fazer esta reflexão. E após esta
meditação, espero que você realmente encontre o que lhe
traz paz de espírito e que você pare de culpar os outros por
não ser feliz. Enfim, seja feliz, como dito acima, somente
você é responsável pela sua felicidade.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Rotary
Hospital recebe doação
o Hospital eMaternidade Jaraguá recebeu R$ 54.047

mil, arrecadados pelo Rotary Club de Jaraguá do Sul na
Feirada Ponta deEstoque.Acerimôniade entrega aconte
ceu na terça-feira, naRecreativa Duas Rodas. Os recursos
são destinados à reforma e ampliação do hospital.

CASA DE BAMBU
Da aula de matemática surgiu a ideia da

construção de uma casa de bambu para abrigar
as oficinas da Escola Almirante Tamandaré,
em Guaramirim. Alunos, professores e pais

trabalharam na obra. O projeto ganhou o apoio
das empresas Ondulini e Rede Breithaupt. Mais
informações em projetobambu.blogspot.com.br.

COMENTÁRIO

Apostem nasfilhas
Dia destes, me apresentaram

uma pessoa num coque
tel, um homem. Conversa vai,
conversa vem, ele me conta que
tem quatro filhas; digo a ele, sem
piscar, que el� já tem garantida
a melhor "Previdência" que um

homem pode ter no futuro: filhas
mulheres. Disse ainda e, imagi
no que ele já devia saber disso,
que são as filhas mulheres que
seguram a velhice dos pais, só, as
filhas mulheres. Só.

Os filhos homens quando
ajudam, ajudam no dinheiro, fi
nanceiramente, não mais, eles
não têm tempo ... E ainda, pior de
tudo, quando casam, as suas mu

lheres, as noras, não gostammui
to de aproximação dos maridos
com suas famílias, pais e mães.
Já elas, por maioria, nem aí para

Este assunto me veio, mais
uma vez, às telhas da cabeça len
do um artigo sobre a Previdência
Social brasileira. Os casais estão
tendo cada vez menos filhos, o

que é saudável e sábio, mas, de
outro lado, luz vermelha. Como
a população está mais longeva,
na velhice dos pais quem lhes vai
segurar a mão, trocar-lhes a fral
das geriátricas sujas, levar-lhes ao

médico, garantir-lhes, não raro, o

pão sobre a mesa? Repito, os gu
ris dão o dinheiro, quando dão, e
é só. Se todos estão tendo menos

filhos, o inteligente então é torcer

que esses poucos filhos sejam, em
maioria, mulheres. Os pais te

rão mais segurança e mais amor,
amor'demonstrado em ações de
zelos. Discordar disso é garantir
vaga num asilo ...

lUIZ CARLOS PRATES

os amuos do marido diante das
famílias delas, elas ajudam, visi
tam, cuidam e amam, sem discus
são. É por isso que vivo dizendo,
os homens babacas esfregam as

mãos quando lhes nasce um filho
homem, torcem o bico quando
"vem" uma guria. Babacas. Mas
a culpa não é só deles, as mulhe
res fazem o que podem e o que
não devem para dar aos maridos
um "machinho". Não só isso, dão
também o nome dos maridos aos

filhos homens. Depois, na velhi
ce, velhas, se queixam da sorte.

• Vergonha
Engraçada essa sociedade dos sepulcros caiados,

como dizia o Cristo. Quando unia mulher gira a bolsi
nha na esquina, a chamam de prostituta. E o que dizer
de uma mulher que vai para o quarto com um pé-rapado
tipo Justin Bieber, pé-rapado, burro, sem graça, sem voz

e sem educação, o que dizer? Veja esta: manchete de dia
destes: - "Brasileira que ficou com Justin Bieber cobra
para comentar o afffair". Cobra? Para contar o quê? Tal
vez de sua falta de vergonha na cara. Eu queria essa fã na
minha delegacia, ela ia contar tudo, tudo ... Bah, se ia!

seguisse esse conselho! Um casaco pode durar anos e anos
sem nos tirar o brilho dos olhos, desde que o cérebro seja
iluminado regularmente por novas leituras. Vestir bem o

cérebro é vestir os lábios de idéias, criatividades, saberes e
admirações alheias. Quem não pode? Não podem os que
só cuidam das aparências de fora, deixando as aparências
damente numhorror de escuridão. Maioria escandalosa.

• Frase
Mais uma vez achei uma boa frase na coluna daminha

amiga Débora Bombilio, frase deWIlliam Phelps: - "Use
o casaco velho e compre um livro novo". Ah, se a maioria

• Falta dizer
Num programa de televisão, discutiam educação de

crianças. Claro, não faltou uma psicóloga/mãe para dizer
que omais importante é o amor incondicional dos pais para
com as crianças. Mas ela não disse, por ignorante ou dengo
sa do amor, que o verdadeiro amor de pai emãe se expressa
numa palavra: Não. ''Não faz isso, não faz aquilo, não vai,
não pode, não deve, não"... Só o�o" educa para o ser.

DIVULGAÇÃO

São José

Em dia
com a saúde

Em comemoração aos

77 anos de história, o Hos

pital São José promove a

ação "Em dia com a saú
de", no dia 23 de novem

bro. Serão oferecidos cerca

de 20 serviços e atividades,
como orientações sobre os

serviços de enfermagem,
fisioterapia, nutrição, pas
toral e psicologia. O evento,
promovido pela Comissão
Interna de Humanização,
acontecerá na Praça Ângelo

, Piazera, dasçh às 13h.
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CHARGE

A TERRA VAI TREMER
.
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EDITORIAL

Guerra cal
prejudicial

A guerra fiscal existente entre os estados
Í\do Brasil causa uma concorrência que
é prejudicial ao desenvolvimento do país.
Uma emenda do senador catarinense Pau
lo Bauer sugere mecanismos compensató
rios às unidades da federação que tenham
perdas com a redução da arrecadação, re
sultante das alíquotas do ICMS incidentes
nas negociações comerciais realizadas en-
tre os estados.

.

dade entre os estados pelas suas qualida
des produtivas e de infraestrutura e não,
somente, pelas vantagens fiscais.

O que se espera é um ordenamento
mais racional dos impostos, Atualmente,
existem duas alíquotas incidentes (�/o para
a região Sul e Sudeste e 12% às demais re
giões). A nova proposta, com emendas su

geridas, define a redução gradativa desse

imposto e cria três novas faixa de cobrança,
com variações de 4%, �/o e 10%, conforme
os tipos demercadorias e áreas em que são

produzidos. Pode parecer uma boa inicia
tiva porque cria uma redução do encargo,
mas continua setorizando ainda mais as

taxas conforme características dos produ
tos. O que o Brasil precisa é de uma ur

gente reforma fiscal e direcionarum pacto
federativo para que a distribuição da renda
oriunda dos impostos aumente a fatia de

ganhos aos Estados emunicípios.

"
o que o Brasil precisa é de

uma urgente reforma fiscal.

Essa proposta pode amenizar um pro
blema enfrentado numa nação que não

priorizou a padronização dos percentuais.
Se houve um sistema integrado de taxação
do ICMS, seria estimulada a competitivi-

- .

ii Fale conosco
. ..
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t OBITÚÃRIO Parôquía
PastelVocacional

Alfabetização
Seminário em Corupá
o iO Seminário Municipal do Pacto Nacional de Al

fabetização na Idade Certa (Pnaie) ocorre hoje em Coru

pá. Professores e técnicos em educação estarão reunidos
durante o'dia na Secretaria de Educação para debater o
tema "Letras, desafiando a aprendizagem". Mais infor
mações pelo telefone 3375-1399.

• ELEONORANA

LESSMAN morreu em 12

de novembro, em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 81 anos e deixou

enlutados os irmãos, cunhados,
sobrinhos, filha, neta, parentes
e amigos. O sepultamento
aconteceu ontem no Cemitério

Municipal do Centro.
Concurso

Schroeder contrata ACT
·IAURAMARlADA -

CONCEIÇÃOmorreu em 12

de novembro, em Jaraguá do
Sul. Ela tinha 93 anos e deixou
enhitados afilha, genro, netos,
bisnetos, parentes e amigos.
O sepultamento ocorreuno
Cemitério de Santa Luzia.

Estão abertas as inscrições para a contratação tempo
rária de profissionais para a SecretariaMunicipal de Edu
cação de Schroeder. Há vagas para professores de Ensino
Fundamental- anos iniciais e finais - auxiliar de sala, auxi
liar de serviços gerais e servente. As inscrições devem fei
tas pelo site schroeder.sc.gov.br até o dia 17 de novembro.

• SEBASTIÃO CORREIA

DOS SANTOS morreu em 12

de novembro, em Jaraguá do
Sul. Ele tinha 69 anos e deixou
enlutados a esposa, filhos,
genro, nora, netos, parentes
e amigos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

A Paróquia Nossa.Senhora do Rosário realiza
o 20 Pastel Vocacional no dia 23 de novembro,
das ioh às 22h. Haverá venda de salgados e doces
a R$ 2,50, música, cama elástica e piscina de bo
linhas para as crianças. Amissa vocacional acon
tecerá às 19h. A paróquia está localizada na Rua
Luiz Sarti, 1397, Nereu Ramos.

ERRATA:
Segundo o prefeito Mário
Fernando Reinke, o servidor
efetivo da Prefeitura de
Massaranduba, Flávio
Augusto Reinke, não é seu
sobrinho, Os dois e outros
secretários foram' citados Pelo
Tribunal de Contas do Estado
por suposta irregularidade na

distribuição de macadame.

.• ERICHMAAS morreu em

12 de novembro, em Jaraguá do .

Sul. Ele tinha 77 anos e deixou
enlutados a esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisneto, parentes
e amigos. O sepultamento
aconteceu no Cemitério de

RibeirãoGrande da Luz.

LOTERIAS
QUINA

. SORTEIO NQ 3339
08 -11 -45 -46- 80

LOTOFÁCIL
SORTEIO NQ 980
01 - 02 - 06 - 07 - 08
09 - 10 - 11 - 12 - 13
17 - 20 - 21 - 22 - 24
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Co:mputadorpara todos
Cumprindo agenda oficial de dois dias no

Uruguai para participar do Parlasul (Encontro
de Parlamentares do Mercosul), o deputado es

tadual Carlos Chiodini (PMDB), visitou o Plan

Ceybal, uma iniciativa do presidente uruguaio,

Pepe Mujica, de colocar na mão de cada crian

ça e professor um microcomputador. Em seis
anos de existência, o programa já entregou
mais de 600 millaptops para estudantes e do

centes, ganhando o reconhecimento daUnesco.

Aqui, no Estado e no Uruguai
Em Jaraguá do Sul, a Prefeitura já entregou 5.700 laptops aos estudantes dos últimos anos do ensi

no fundamentaL Conforme o secretário deEducação, ElsonCardozo, oprogramapassarápor reformu
lação, mas continuará promovendo a inclusão digital. Uma das ideias é comprar equipamentos mais
modernos. No Uruguai, segundo o deputado Carlos Chiodini, a utilização do microcomputador vem
acompanhada de metas educacionais, um sistema de criação e tecnologia. O parlamentar pretende
apresentar urna indicação para que as escolas estaduais adotem omodelo em Santa Catarina,

Hortamedicinal
O Bairro Vila Nova abriga a primeira horta comunitária de plantas medicinais de Jaraguá

do SuL No espaço, cedido pela Associação de Moradores, a Pastoral da Saúde da Paróquia
São Sebastião começou a cultivar, nesta semana, plantas medicinais, aromáticas e condimen
tares. Um dos incentivadores do projeto é o vereador Arlindo Rincos (PP), que acredita que
está colaborando na construção da política pública de fitoterapia e resgate de cultura popular.
Alecrim, carqueja, babosa, alcachofra e manjericão são algumas das variedades que foram

plantadas, n�_ área verde, através doprpj�t� Ge�wJnar,I9:� Secretaria deAgricultura -,

Subsídio ao
transporte
coletivo

Prefeito Dieter Janssen

(PP) encomendou a sua

equipe projeto de lei que
cria um fundo para o trans

porte coletivo. A proposta,
arrojada, é que o subsídio
beneficie todos os usuários
do sistema com uma tarifa
mais acessível. A verba será
arrecadada através de taxas

da cadeia que envolve servi

ços automotivos, como lava
ções, mecânicas e etc ..

Leida
mordaça

Envolvido em denúncia
'do TCE sobre a distribuição
de macadame, o prefeito
de Massaranduba, Mario
Fernando Reinke (PSDB),
além de se negar a dar ex

plicações também' proibiu
os secretários citados pelo
Tribunal de se manifestar �
O órgão pede detalhamen

to sobre gastos de R$ 780
mil sem previsão legal com
macadame e sinaliza para
devolução do dinheiro aos

cofres públicos. Reinke será

julgado pelo mesmo progra
ma pela Justiça Eleitoral, por
suspeita de compra de votos.

< Suplente
assume

O professor Irineu Pom

merening, terceiro suplente do
PMDB, tomouposse na Câma
ra de Cuaramirim e fez o jura
mento na presença dos novos

colegas. Ele fica na Casa por
32 dias, período em que Rafael

.

000 ficará afastado para tratar
de problemas de saúde.

rersuanssen
ARQUITETOS

Projetos para você e sua empresa
(41) 3371.0••3

www.reIIJan...n.com.br
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EM FOCO
Ainda está aberta a vaga deixada

por Emanuela Wolff no gabinete
do prefeito. A cadeira só deve ser

preenchida no início de 2014.

-

Deve chegar à Câmara na -

próxima semana projeto do Executivo

que cria uma incubadora. O objetivo é
_
beneficiar empreendedores individuais

que precisam de um endereço para
legalizar o n.egócio.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul vai
receber do governo federal um ônibus
escolar adaptado para cadeirantes. A

indicação foi do deputado Décio Lima.

O vereador Eugênio Juraszek vai hoje
a São João do ltaperíú, onde encontrará
produtores afetados 'pelo fechamento da
empresa Seara/Marfrig. O parlamentar
busca unir forças para apresentar as
demandas dos atingidos de forma

conjunta ao governo federal.

Mais abrangente
A polêmica do fechamento de uma

feira no último fim de semana não para
de repercutir. Outro ângulo precisa ser

levado em consideração. Os lojistas da

qui, -que pagam impostos e empregam
o ano inteiro, merecem ser protegidos,
legalmente, como o Executivo está pro
panda, ainda que detalhes precisem ser

melhor debatidos. Ao consumidor pode
parecer bom negócio comprar um pro
duto mais barato, mesmo de qualidade
questionável, mas na conta final, todo
mundo perde e pa:ga caro. Impostos dei
xam de ser recolhidos e empregos ficam

ameaçados. É prejuízo na certa!
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Parece piada, DIas não é
A Comissão de Constituição de Justiça (CCI)

do Senado aprovou ontem projeto que introduz

mudanças pontuais, pura maquiagem, na legisla
ção eleitoral, chamada de minirreforma eleitoral.
O texto aprovado na Comissão libera a doação de
campanhapor empresas ligadas a concessionárias
de serviços públicos, uma aberração. Pelo texto,
tambémnão existirálimitaçãodonúmero de cabos
eleitorais, a realização de comício será permitida
até amadrugada do dia das eleições; limita gastos
com alimentação a 10% da receita da campanha e,

com combustível, a 20%; proíbe "envelopamento
de carros" com adesivos e veta pintura de muros
e uso de cavaletes. Além disso, manifestações em
redes sociais não serão consideradas campanha e

autor de ofensa nessas redes pode responder civil
e criminalmente. Enquanto isso, a proposta séria
e completa que o país precisa, a que toma o voto

para deputado regional, aproxima o eleitor do

representante, tendo poder para diminuir a cor
rupção, caminha a passos de tartaruga. É deboche
demais à custa de verbas públicas.

BMW consegue licença
A licença ambiental de instalação (LAI), que permite a cons

trução da unidade da BMW em Araquari, foi assinada ontem. A
expectativa é de que a empresa COmece as obras nos próximos
dias e opere em 2014. A construção envolverá mais de 700 fun

cionários, depois da inauguração, serão mais 1.150 empregos di
retos. Serão produzidos anualmente 45 a 85mil veículos na nova
fábrica, que já está mudando Araquari.

Flores no cargo
Governador em exercício, Joares Ponticelli (PP) participou, ao

lado do prefeito Udo Dõhler (PMDB), da abertura da Festa das

Flores, em Joinville, na noite de terça-feira. "Há 30 anos eu vim

pela primeira vez nesta festa. Nunca imaginei voltar como gover
nador do Estado, nessa deferência que o governador Raimundo
Colombo e o vice EduardoMoreira promovem", discursou.

/

Máfia do asfalto
Deputados federais da bancada de São Paulo que tiveram

seus nomes citados Ruma lista que aponta suposto pagamento
depropina para fraudar licitações públicas apresentaram emen

das que indicaram R$ 10,9 milhões nos últimos três anos para

, municípios onde atuou a chamadamáfia do asfalto. Arlindo Chi
naglia (PT), Cândido Vaccarezza (PT), Devanir Ribeiro (PT) e

Jefferson Campos (PSD) apresentaram 148 emendas parlamen
tares, que totalizaram R$ 172 milhões, entre 2010 e 2012 .:

FHCnãovai
Dilma Rousseff convidou todos os ex-presidentes vivos

para a cerimônia de chegada dos restos mortais de João Gou

lart, hoje, em Brasília. Só Fernando Henrique Cardoso não. irá.
Ele ainda se recupera de uma diverticulite.

1rocasno
governo

Anunciada pela propna presi
dente Dilma Rousseff, a reforma
mirtisterial do fim do ano ou início
do próximo pode levar o ministro
Aloizio Mercadante (Educação)
para o comando da Casa Civil. Ou
tra troca em análise é a nomeação
do empresário Josué Gomes da

Silva, filho do vice-presidente José
Alencar (1931-2011), para o lugar
de Fernando Pimentel no Ministé
rio do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior. Dilma fará mu

danças na equipe daqui a dois meses
para substituir os ministros que vão

disputar a eleição em 2014, casos de
Gleisi Hoffmann (Casa Civil), Ale
xandre Padilha (Saúde) e Pimentel.

-'" '" .

E com Aécío
As bancadas do PSDB no Senado

e na Câmara já preparam moção de

apoio à candidatura presidencial de
AécioNeves. Será aprimeiramanifes
tação formal para antecipar a escolha,
o que contraria acordo entre o minei
ro e José Serra, mas segue orientação
de FHC, que não quer ver o partido
perdendo tempo.

Buscando>
a verdade

Aconteceu ontem, na presença
de diversosministros emanifestan

tes, no cemitério Jardim da Paz, em
São Borja (RS), a exumação do cor
po do ex-presidente Jango. O obje
tivo é investigar, 37 anos depois, se
ele foimesmomorto por envenena
mento. Segundo os peritos, tecno
logias modernas permitem acredi
tar na coleta de respostas após os

exames toxicológicos.

"
"Garotinho, você é

governo ou oposição?"

De Ideli Salvatli (PT), ministra da

Relações Institucionais, reagindo
irritada àS intervenções do líder
do PR, Anthony Garotinho (RJ),
na reunião de lideres para tratar
do Marco Civil d<J Internet,. " �

'"

POUTICA
QUINTA-FEIRA, 14 DE No.VEMBRo. DE 2013

. Construímos o seu futuro
para você viver o presente
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Decreto vai regulamentar feiras
CONCORRÊNCIA LEAL

Documento pretende
.equiparar exigências
para reaUzação do

evento às cumpridas
pelo comércio local

Carolina Veiga

Uma proposta que deve se

transformar em decreto re

gulamentando a realização de
feiras no município de Jaraguá
do Sul foi entregue na tarde de
ontem ao prefeito Dieter Jans
seno O documento foi elaborado
nos últimos meses por uma co

missão e em resumo faz com que
as taxas, hoje pagas só pelos pro
motores de eventos, seja recolhi
da -também dos expositores. O

prefeito, que participou de algu
mas reuniões do grupo, já adian
tou que caso nenhuma alteração
seja necessária, o decreto deve
ser assinado ainda" esta semana.

Elaborado pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, a

normativa não traz novidades. Ela

apenas regulamenta uma série de
leis já existentes nas ·esferas federal,
estadual emunicipal sobre a realiza
ção dos chamados "comércios even
tuais". De acordo com o responsável
pela pasta,MárcioManoel da Silvei
ra, foi feito apenas um "check list"

para regulamentar todas elas. "Não
criamos uma nova lei porque elas já
existem. Sintetizamos todas elas em
um único documento. Por isso, o de
creto", explicou.

A proposta contempla com

igualdade de direitos e deveres
tanto o feirante que vem à cida
de quanto o comerciante já esta

belecido em Jaraguá. "Partimos
do princípio da isomonia. Assim
como nosso lojista precisa cum

prir uma série de exigências para
abrir e manter em funcionamen
to o comércio, o feirante deve

passar pelos mesmos critérios.
Trata-se de oferecer tratamento

igual", esclareceu.
Silveira é claro ao afumar que a

possibilidade de o decreto inibir a

realização de feiras existe, mas não
é :temida. "Se afastar feiras irregu
lares, melhor. Nossa maior preocu
pação é a de assegurar o emprego
do jaraguaense e a segurança do
consumidor. Além disso, queremos
que a renda gerada fique no nosso

município e seja revertida embene
ficio de todos", salientou.

Estão excetuadas do decreto fei
ras de exposição de produtos e com

vendas que não são destinadas ao

varejo, como de máquinas e imó

veis, as-que possuem apoio da Pre
feitura ou que são realizadas dentro
de outros eventos como o Femusc
ou a Schützenfest, e as de hortifru

tigranjeiros e de produtos coloniais.

EDUARDOMONTECINO

FEIRAS AMBULANTES Marcia da Silveira: "queremos
que a renda gerada fique no nosso município"

CDL defendemedida,
promotora questiona

Para o presidente da CDL, Neivor Bus
solaro, o decreto é bem-vindo uma vez que
há necessidade de proteger o comerciante
local. "Acredito que vai regulamentar o

comércio no nosso município. Será uma

forma de valorizar e incentivar o comércio
local.ACDL não concorda com a realização
de feiras, exceto em datas especiais.", diz.

Já a promotora de eventos Márcia Al

berton, responsável pela realização da tra
dicional Feira Saldão de Feirão, destacou
que os promotores de eventos de Jaraguá
do Sul poderão ser prejudicados com a

aprovação do decreto. "Há questões como
os preços de taxas elevadas e a porcenta
gem de participação de lojistas local exigida
que poderão inviabilizar tudo", pontua. No
entanto, ela se colocou favorável à fiscaliza

ção e ao aumento do número de exigências
para 'garantir que a feira atenda aos pré
requisitos legais. "Defendo a CDL no que
se refere à parte legal do lojista que vem a .

Jaraguá participar da feira", concluiu.
Márcio da Silveira esclarece que apro

posta não alterará a forma de realização de
feiras quanto aos participantes. "O decreto
não determina número de lojistas de Jara
guá. Para isso seria necessária uma nova

legislação", pontua. Ele também esclarece

que os valores continuam os mesmos. "A
única diferença é que agora, além do orga
nizador do evento, OS comerciantes tam
bémpagarão taxas e impostos e issopoderá
elevar o valor recolhido", concluiu.

Papaj.Noel
Câmara gastará R$ 27mil em bônus de Natal

Os 36 funcionários da Câ
mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, incluindo comissio

nados, vão receber no mêsde
dezembro um bônus de Natal

equivalente a R$ 750, o que
soma R$ 27 mil. O pagamen
to da benesse foi aprovado na

sessão do dia 12 e recebeu nove
votos favoráveis. O projeto é de
autoria da.Mesa Diretora, com
posta pelos vereadores Arlindo
Rincos (PP), Eugênio Juraszek
(PP), João Fiamoncini (PT) e

José deÁvila (Solidariedade).
Porém, Rincos garante que

não assinou a autoria do proje
to e foi contrário à proposta em
plenário por não concordar com
o valor pago. "Eu faço parte da
Mesa Diretora, mas não assinei.
.Não concordo com o valor pago.PRESENTE, IIÁviJa diz que bônusélreccnhecíménto pelotraba'lno Firestado, 1

Acheiexcessivo.Omáximo, para
mim, seriam R$ 300. Conversei
comosvereadores nesse sentido

, porque acredito que a conjuntu
ra não permite", defende.

Ele salienta, entretanto,
que foi favorável à proposta
na Comissão de Legislação.
"É preciso deixar claro que na

comissão damos um parecer
sobre a legalidade dos projetos
e como este não feriu a legisla
ção em nenhum momento" o

parecer foifavorável" , pontua.
O presidente da Câmara,

José de Ávila, justificou o pa
gamento como uma forma de

agradecer pelo trabalho desen
volvido pelos funcionários ao

longo do ano. Segundo Ávila, o
benefício está previsto no Re

gimento Interno e já é pago há

vários anos. "É uma forma de
reconhecer o trabalho presta
do. No ano retrasado foi pago
R$ 500, ano passado R$ 600, e
este ano aumentamos para R$
750". O vereador se defende
dizendo que a Câmara segue o

exemplo das Casas superio
res e mencionou a Assembleia

Legislativa de Santa Catarina.

Lá, cada funcionário recebeu,
em 2012, R$ 3.000,00 como

bônus natalino. O' valor deste
ano ainda não foi definido. Em

Jaraguá, não terão direito ao

bônus os estagiários (que por
serem contratados por tempo
determinado não compõem.
o quadro de funcionários da

Casa), e Os vigilantes e zelado
ras, que prestam serviços ter
ceirizados.
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soluçóes construtivas

A Fecomércio de Santa Catarina projeta
crescimento de 3% das vendas deNatal deste

ano, na comparação com o ano passado. O
crescimento é considerado pequeno, já que
em anos anteriores a expansão foi maior.

Segundo pesquisas da entidade, em 2012 a

expansão foi de 4,35% e, em 2011, de 3,89%.
As vendas continuarão crescendo, porém em

ritmo inferior ao de outros anos.Aexpectati
va da Federação tomaporbase alguns aspec
tos da economia catarinense, como o cres

cimento da renda das famílias, que aponta,
entre setembro de 2012, até o mesmo mês
deste ano, média de 2,2% no Brasil. Ou seja,
as famílias têm mais renda disponível para
consumir nesteNatal do que no anterior.

Natal com poucas
vendas no comércio

Mais fusões
em Santa Catarina

\

Com 21 transações registradas nos nove

primeiros meses de 2013, Santa Catarina apre
sentou um crescimento de 75% nas fusões em

comparação ao mesmo período do ano passa
do, quando foram realizadas 12 negociações. Os
dados foram retirados da pesquisa de fusões e

aquisições, realizada pela KPMG, que avalia 43
setores do mercado. Segundo Marcelo Tonini,
sócio da consultoria e responsável pelo escritó
rio sediado em Joinville, o grande diferencial do
período foram as operações do tipo doméstica,
que passaram de 10 para 17 em 2013, ou seja,
um aumento de 70%.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
mM orienta a gestão de pessoas
Adiretora de RH da IBM Luciana

Camargo esteve na terça-feira
em Jaraguá para um encontro com

grupo de gestores da área. No evento

promovido pela Natipê Consultores,
Kenexa Brasil e IBM, a executiva en

fatizou que, embora tenham atualiza

ção globalizada, as empresas precisam
compreender que as ações podem ser

locais em relação às estratégias da cor
poração. Sustenta que é preciso tirar

proveito das informações disponíveis
internas e externamente para avaliar
os colaboradores, usando as redes so
ciais aliadas às soluções empresariais
oferecidas no mercado. Outro desafio
é fazer com que os líderes concedam
mais autonomia aos gerentes dos di
versos setores da empresa, lembrando

que hoje quando se fala em gestão de

pessoas, tudo se concentra na figura
do gestor de RH.

DIVULGAÇÃO
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INDICADORES ECÔNÓtVÍícos' ;';
INDICE PERíODO

SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,05% 13.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,83% 13.NOVEMBRO.2013

NASDAQ -0.26% 13.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20.41 +0.79%

VALE5 30.44 +1.38%

BVMF3 12,13 +1.08%

POUPANÇA 0,5829 14.NOVEMBRO.2013

CoMMoDITIES

PETRÓLEO - BRENT +0,57% US$105,470
OURO -0,02% US$ 1317,530

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2820 2,2835 -0,25%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3300 -0,43%
EURO 3,0906 3,0917 +0,17%
LIBRA 3,6795 3,6805 +0,1%

Mais alcance
para.rádios AM

O decreto que permite a migra
ção das rádios AM para a faixa FM
atende a um pleito do setor, preocu
pado com o aumento dos níveis de
interferência. A realidade é que as

rádios de Amplitude Modulada, de
inegável contribuição ao País, sofrem
prejuízos devido à limitação do alcan
ce.Usara faixa destinada àFMs signifi
ca também possibilidades demelhor o
desempenho junto aos anunciantes.
Na região, emissoras como a Jaraguá
'AM e a Brasil Novo AM já realizam
investimentos e se prepararampara
esses novos tempos.

"COMUNICADO

Foram extraviadas da empresa Top Tools Industrial Ltda,
Inscrita no CNPJ sob nO 02.755.949/0001-27 e Inscrição
Municipal n021.700-0, os Blocos de Serviços nO 020091

A 20.500, Série 02, AIDF340907700029274."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jaraguá do Sul em avaliação
ESTUDO

Pesquisa vai

comparar os índices
de desenvolvimento

com outras 37

cidades brasileiras

Natália Trentini

A té o final do ano, o

..l"l:rnstituto de Pesqui
sa e Planejamento Físico
Territorial (Ipplan) deve
ter o resultado final de uma

pesquisa comparativa en

tre Jaraguá do Sul e outros

município de mesmo porte
no Brasil, com faixa demo

gráfica de 150 mil habitan
tes. As informações sobre

serviços públicos, econo

mia, entre outros itens do
desenvolvimento de outras

37 cidades deve apontar
como está a base econômi
ca do município

Dados divulgados neste
ano peloAtlas de Desenvol
vimento Humano, da Orga
nização das Nações Unidas,
colocaram Jaraguá do Sul
como 14a cidade no Estado
com maior renda per capta.
O rendimento médio por

pessoa é de R$ 1,1 mil por
mês. Na última análise, de
2003, omunicípio figurava
na 23a posição, com ga
nhos de R$ 816 pormês.

"O importante é se

manter na lista, muitos

mumcipios saíram do

ranking. Issomostra que as

políticas se consolidaram a

longo prazo, mas é preciso

ser cuidadoso ano analisar
médias porque olhando
isoladamente elas podem
não corresponder com a

realidade", destacou a ge
rente de pesquisas do Insti
tuto, Márcia da Silva.

O comparativo entre
cidades deve satisfazer

questionamentos mais es

pecíficos e melhorar o en

tendimento sobre o rumo

de políticas econômicas.
Jaraguá do Sul ganha des
taque no índice que aponta
a distribuição de renda. É
mais uma medida estatís
tica, só que esta considera
as pessoas economica
mente ativas. O município
desponta com o segundo
melhor indicador do Esta
do desde 2003.

Matrizes produtivas
diversificadas, indústrias
consolidadas são alguns
dos fatores

-

destacados

pelo presidente do Ipplan,
Benyamin Fard, para jus
tificar as bases econômicas
sólidas de Jaraguá do Sul
ao longo dos anos. Entre

tanto, alguns pontos pre
cisam ser trabalhados para
manter o desenvolvimento
econômico.

"Nosso trabalho é au

mentar ainda mais os

ramos produtivos, prin
cipalmente .comércio e ser

viços. Temos o problema
de expansão territorial que
queremos resolver inves
tindo em inovação, sus

tentabilidade ou empresas
de tecnologia que agregam
valor", ressaltou Fard.

••

.�.
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
.III&IIIIWIlI_

EDITAL PREGÃO' PRESENCIAL N° 117/2013. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Tipo: Menor preço POR LOTE. OBJETO: Aquisição de UNIFORMES ESCOLA

RES (camiseta, calça bermuda, parca), destinados para os alunos da Rede Muni

cipal de Ensino deste Município, conforme as especificações e condições estabe
lecidas nos Anexos do edital. REGIMENTO: Lei Federal N.o 10.520/2002, de 17

de julho de 2002; Decreto Municipal N. ° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002;
Lei Municipal N:o 5.794/2010 de 19 de novembro de 2010 e Decreto Municipal N.o
8227/2011 de 03 de novembro de 2013. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA

dos ENVELOPES: Até às 13:30 hs do dia 02 de dezembro de 2013, no Setor de

Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sito a Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRI;:DENCIAMENTO, disputa de preços
e abertura dos envelopes (Proposta e Habilitação): serão as 13:45 hs do dia 02

de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contra

tos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO: R$1.145.238,00 (um milhão cento

e quarenta e cinco mil duzentos e trinta e oito reais). INFORMAÇOES: A íntegra
do Edital _poderá _ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.
jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 25 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

• Variação: 56,7 %
• Posição no IDH dos

municípios: 100° lugar

CIDADES CATARINENSES COM MAIOR RENDA PER CAPITA
• r Florianópolis
• Renda (2013): R$ 1.798,12
• Renda (2003): R$ 1.383,78
• Variação: 29,9%
• Posição no IDH dos

municípios: 3° lugar

• 5° Joaçaba
• Renda (2013): R$ 1.338
• Renda (2003): R$ 891,50
• Variação: 50,1 %
• Posição no IDH dos

municípios: go lugar

• 2° Balneário Camboriú
• Renda (2013): R$ 1.625,59
• Renda (2003): R$ 1.563,49
• Variação: 4%
• Posição no IDH dos municípios: 4° lugar

• 6° Presidente Castello Branco
• Renda (2013): R$ 1.255
• Renda (2003): R$ 588,04
• Variação: 113,6%
• Posição no IDH dos

municípios: 227° lugar
• 3° Rio Fortuna
• Renda (2013): R$ 1.570
• Renda (2003): R$ 511,55
• Variação: 207%
• Posíção no IDH dos municípios: 25° lugar

• 7° Blumenau
• Renda (2013): R$ 1.253
• Renda (2003): R$ 910,29
• Variação: 37.7%
• Posição no IDH dos

municípios: 25° lugar• 4° Treze Tílias
• Renda (2013): R$ 1.471
• Renda (2003): R$ 633,62
• Variação: 132,3%
• Posição no IDH dos municípios: 56° lugar

.8°Timbó
• Renda (2013): R$ 1.214
• Renda (2003): R$ 774,58

• 12° Brusque
• Renda (2013): R$ 1.116
• Renda (2003): R$ 817,76
• �ariação: 36,6%
• Posição no IDH dos

municípios: 56° lugar
• 9° Seara
• Renda (2013): R$ 1.188
• Renda (2003): R$ 591,68
• Variação: 100,8%
• Posição no IDH dos

municípios: 141° lugar

• 13° Rio do Sul
• Renda (2013): R$ 1.114
• Renda (2003): R$ 766,54
• Variação: 45,4%
• Posição no IDH dos

municípios: 36° lugar
• 10° São José
• Renda (2013): R$ 1.157
• Renda (2003): R$ 842,19
• Variação: 37,4%
• Posição no IDH dos

municípios: 21° lugar

• 14° Jaraguá do Sul
• Renda (2013): R$ 1.111
• Renda (2003): R$ 816,54
• Variação: 36,2%
• Posição no IDH dos

municípios: 34° lugar
• 11° Joinville
• Renda (2013): R$ 1.126
• Renda (2003): R$ 796,17
• Variação: 41,5%
• Posição no IDH dos

municípios: 21° lugar
Fonte: Atlas de

Desenvolvimento Humano

�TADO DE SANI'ACATARlNAlPoDBJUUDlCÍÁJUO.
..C\pi.,ç. de IaragüÂ do sui / i' vare cl\OCl . .

Rtia Guijberme.Cri.tíano;Wackerbag<n, 87;Vilil Novo - CI!P 89.Í59-300.Jaraguá do Sul..sC, g-mail;'
jaragua.ciyol2@tjsc.jus.Q,

. " .

Juiz de Direito: EZcquiel-Sch1emper
'Chefe dó Ca�óiló: Ana Lu�ía:Ro1iZ" .

I'OrrALDE.ciTAÇÃO·" INTI.MAÇÁO - ARRESTO- EXECVI;ÁO. COI1,lpRA7.0 DES!)DIi).S'·

Execução Por Quãntia Certa Contra Devedor Solvente nO 036,OO.OO6131�5
Exequente: lia6"Uoiliancó �.1Í.' . '.

.

Executado: Célio Cristóvão c cutoc

Ci�.do(.)(,)·llntlmando(.j(,): Célio Cr�do, brasili:iro(a), oa.".1, de I�guã do Sul-Se, Casado
em regime de comunhão universal de bens, Empresário, nascido'> em 30/05/1951. RG 2/R.238:077, cpp
154,169.929.72; Rúa 1500, 719,. Esquina ecm , a -Rua: 1536, Centro. CI!P 88.330-$24; 'Balneário
Camboriú..sC.' Dolva ç<élli. Ílerloti CristÓv�o, brasileiro(a), natural de Jàraguâ do se-se, Casada,
Empresário, nascida em 09/01/1950, RG 167.191/SC. CPF 522.005.589-53; pai João José Bertoli, mãe
AlmWa 'Dalcanale Bertoli, Rodilvià BR 280, km 51, 7.7�8, junto' à empresa,PQIo Ne\vs Indústria e'

Ccerercío, Avai - Guaramirim..sC.
D�scriÇã.o does) Bem(ns):O àpsdamplfo DII. • .. .302, tipo '6, JocaJizado nó: 13° "atidar doo e4ificio
Scliioehet, situado na R1IaBaráodriBio bnoCo'oo'76O,.esquina com a RU,a Pau1o.Schiochet, Centro �

neSta,�idade,' de �rente na la.teral esquerda de quem da Rua Barllo dô ,ruo 'Branco, olba o edificio;,
com �reu de·308;97'm'; 4na de uso ,coDulm de 32,7�,mI, área' do C?'tatinnamtnto' para ,veíçulos de
Z1,74m:l, (c>rrepondenttS' as' garagem' nOs' 55, e 56,. focalizados no andar terrço do edifitioj' ârea
construída' de'uso e.xclusivp de 248;16m2 e fraç.do.idcal do sele 'de 0,03473. q edificio Si;hlothet achá;
se 'construkto,sóbre o rérreáé, fazendo' freüté. cO.ni-s Rua ,Rio flranco em 34,50 jnerrcs, coincidindo
cOUl o-'alinh.!lim�to' predial, tra.ve$Sdo,�os'ItlDdos com terras' de FjdélLs "AlferêS Scbi-ocJtet em34,22
-met�� extremado lado diteito êo� a Roa.,Pa�lo' Schideh,et em'S8!21 metros, coincidindo'cOlU o

':aUnbamênto. pnidjal, e ,do lado esquerdo com terias de Jacflb <:;amoregotti em 58,'21 metros,
ceuíeudu

..
irea't'Dtal de 2.000,90 m\ RegiStfll(JO nu C.RI1JS sob II�R�l'a�2.0J2/R�1.2z.032, 'matricula

'ri. 22.032) Vaíor dei Débit,o: !tS 131,.052,56. Data do CáJado: t5/09Il(lO�_ Per.intermédio do pres�nte.
a{s) pes�a'(s) acima identifi��a(s)� atualmente em localmcerro ou não, sabido,' fic.a(.m) �n!e($) de que,
neste Juízo de Direito, tramitam os autos.de processo epigrafado. bemcomo crrAI1A(S)'para. em.'3
(três) dias,: contadás do tral).�foo do praia, destc;' edftiJ� efetuar(crn) o pagamento. do .principal,
acessórios, :honQráiios advocatícios e 'despesas processuais. Não ocorrendo o pagamento;' será
transformada em penhora-o arrestc'efetuédc DO(S) bem(ns),acim� descrito(s), O executado poderá opor-se
'à execução pormeio de embargos, no prazo de 15 (ql)jra-e} di!ts,'a contar <W términodo prazo da 'citação ,

E, para que chegue ao conhecimento de todos. partes-é terceiros; foi eipedido o presente ediuU.' o qual
�r4 afixado nolocai de costume e publicado � vez(esr),\com Intervalo doe Q dias'na forma da lei.

Ja,aguã do Sul (SC). 22 de outubro de 2013.
.

ANAAIlCEMARI'INEW PF5SOA, TabeliãDesignada
I, II,

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

.

ANAAIlCEMARTINElllPESSOA,TabeliãDesignada
Rua GerônímoCorrea n= 188, Telefone: 47-33721494 Horário deFuncionamento: 9hàs 18h

EDlTALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de aIs) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou douúciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
cornos arts, 995, 997 c/cl023, todos do CNCG).

Protocolo: 49597 Sacado: LAURO MURARA CPF: 019.645.269-49 Endereço: RUA ESTRADA JACU
AÇU n" SN, )ACU Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA
COMERCIAL ITDA CNP): 03.625.949/0001-75 Número do Título: 37014-1 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 30110/2013 Valor: 2.602,40 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 8,28, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49493 Sacado: MIRIANI MIIDA )ACOBOWSKl CPF: 521.371.989-91 Endereço: RUA 11
DE NOVEMBRO, SN, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZERMIANI COMARr ESP ITDAME
CNP): 07.931.732/0001-44 Número doTítulo: 004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 15/09/2013 Valor: 172,80 Liquidação após a intima
ção: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49621 Sacado: SILVANAAPARECIDA BARBOSA CPF: 050.469.619-03 Endereço: RUAVAL
DIR PRUSSE n" SN, NOVA ESPERANÇA, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CRE
DITü VALE DO I1i\JAI CNP): 82.639.45110001-38 Número do Título: 011/0005 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 30110/2013 Valor. 770,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 49606 Sacado: TRANSCINI TRANSPORTES ITDA ME CNP): 15.764205/oooJ.l0 End...
reço: RUA PEDRO HACKBARf n" 60, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCOVlPAL CNP):
09.526.594/000143 Número do Título: 108 E 114 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 31/10/2013 Valor.
1.530,00 Liquidação após aintimação: R$12,25,Diligência: R$24,50,Condução: R$ 5,00,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49669 Sacado:VILSONHACKCPF: 026.371.779-85 Endereço: RUALINHATELEGRAFICA
1 n" SN, GARAM A U, 89108-000, Massaranduba Cedente: AYMORE CREDITO, FlNANCIAMEN1D E
lNVFSTIMENTO CNP): 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017219036 Espécie: DiversosApre
sentante: POR1l\L DE DOCUMEN1DS SA DataVencimento: 23/07/2013 Valor. 1.824,27 liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim,14denovembrode2013.

-_- ESTADO DE SANTA CATARINA

��SUI. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N" 119/2013.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SECRETARIA DA FA,?ENDNFUMPOM.
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 EXPEDIENTE ao longo de
12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas no ANEXO
I e Minuta da Ata de Registro de Preços - ANEXO III, deste edital. REGIMENTO:
Lei Federa18.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta): Até às 13:30 horas do
dia 29 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 14:00 horas do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão
será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equi
pe Técnica da Secretaria Administração (Obs.: Para fase não há necessidade
da presença dos representantes). O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes 02 - HABILITAÇÃO serão às 08:00 horas do dia 09
de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contra
tos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 207.581,10 (duzentos e sete mil

quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos). INFORMAÇOES: A integra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima o!.i via Intemet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 31 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

�.. ESTADO DE SANTA CATARINA

�:.. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2013-
FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO:'
Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Regis
tro de preços à aquisição de MATERIAL MÉDICO E AMBULATORIAL ao longo
de 12 (doze) meses, destinados para as Unidades Básicas de Saúde da rede

municipal, conforme especificações e quantidades estimadas no Anexo I eAnexo
III - Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 6.737/2009 de 09
de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES

(Habilitação e Proposta): Até às 08:45 hs do dia 29 de novembro de 2013, no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES
01-PROPOSTA- ás 09:00 hs do dia29 de novembro de 2013, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa para aná
lise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da Secretaria
de Saúde (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos represen
tantes). O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
OZ.HABILlTAÇÃO serão as D8:00 hs do dia 11 de dezembro de 2013, na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA

AQUISiÇÃO: R$ 962.623,54 (novecentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte
e três reais e cinqüenta e quatro centavos). INFORMAÇOES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaragua
dosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração
ADEMAR POSSAMAI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jaraguá no Festival Catarinense de Teatro
Dois grupos de Jaraguá do Sul estão na programação

, de oficina do lt> Festival Catarinense de Teatro. O evento

iniciou no dia 9 e segue até 17 de novembro, em Chapecó.
Os espetáculos "ChapeuzinhoVermelho naTerra dos Bo
necos", da Cia. Alma Livre, e "Rigobello - O InspetorGe
ral", do GpoEx - Grupo de Experimentação Cênica, serão

apresentado no sábado.
Além da troca de experiência entre os 18 grupos que

participam do festival, os espetáculos serão avaliados pe
los debatedores convidados:Marcelo Bones (MG) eMari
saNaspolini (SC). O festival é organizado pela Federação
Catarinense de Teatro.

NO sise Periplo Companhia
, '1lilt"

, Jeatra_l; de Buenos Aires, apresenta'
__,,:1\1ois espetáculos em Jaraguá do Sul
:r:."' '

-

'VOCE TIRA UM
POUQUIN,HO

..

,DO LEAO

FOTOS: Momento Zoológico Musical FEMUSC. Oportunidade para as crianças conhecerem os insfrumentos musicais,

o dinheiro destinado ao

seu imposto de renda
(pessoa,físicá ou jurídicq)
pod� ser revertido ao,'
FEMJJSC':Festival de Música-"

,

de Sà/fta Cat'€Mlna. em "

,

. Jaragvó do Si/f.. '

".

� �
.\ } .:E.?� -

" VOCÊ AJUDA:
"

- Mais de 200 crlanccs �. jovens
,

estud�;mdo.músi�a , .: ,', ,"
,

com os melhores prQfessQfés,do mundo.
� Fortalecimento d.a econo�J� e do

'

turismo clilturàl. "

'

-

" ,.-
�

,-
,

lnCÊGANHA: ,

c,� Homênagem em píaca.cQm
'."; 'Feiação dos mecenas.:

-

.:
. gressas e'Xç"l�si1os para os
"

;!Jc;erto��" :�;�:����;C� ,:'.'
UM-4ESTO NOBRE' ,

,

TRAJSFORMA-SEIM CULTURA
,FAÇA ASUAADtsÂo. AGORA,
FALÊ COM O SEU CONTADOR.

Cazabat, a montagem foi

inspirada em textos de Carl

Oolhar poético sobre o Sagan, Stephen Hawking,
comportamento hu- Henri Bergson e Friedrich

mano, provocado pela Pe- Nietzsche, por exemplo.
riplo Companhia Teatral, O espetáculo estreou em

da Argentina, chega à Ja- 2003 em Copenhague, Di
raguá do Sul nos espetácu- . namarca, e no ano seguinte
los "O dragão e sua fúria" e ganhou o prêmio de estíniu
"Ensaio sobre o artificial". lo à qualidade, outorgado
O grupo é o convidado do pelo Instituto Nacional de
projeto Repertórios" do Teatro da Argentina. Pela

, Sesc, que circula em 16 ci- primeira vem em' Jaraguá
dades catarinenses para do Sul, ele será apresentado
promover o intercâmbio e o no Sesc, hoje, às zoh.
fomento das artes cênicas. Em "Ensaio sobre o <tr;ti�

Em "O dragão e sua fú- ficial", o enredo reflete O:sei
ria", Mirta (Andrea Ojeda) humano.ílndído, em.�li�$t�� ,

e André (Hugo de Bernar-
.

de 'transfdriJt«ç"ãO':�ifriê se

di) iniciam uma conversa coústrói a partil; das ��pa
sobre a origem do homem e, rêncías, Ao longo da peça,
a evolução da vida. Pergun- questiona-se se ele é o au

tas sem respostas surgem tor daprópria personalida
e o debate se transforma de óu apenas se transforma '

'numa disputa pela f.�ão. pata :sé' proteger. O espe
Com dramaturgia d.�'�1os táculo acontece no sábado
'Pérez 'e a direção de Diego (iô), às 'zoh.

Bárbara Elice

ESTIVALd8
MóSI
deSAN
CATARINA,!

,
rAR'AGuÁ DO SUL

DE 19 DE JANEIRO A 01 DE F:EVEREIRO, I 2014

femusc,com.'br fi
,.,.;"

financeiro@femusc.com.br 473,373 8652

-. li f
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João Chiodini . Escritor

A fi)
OCPIO
www.ocponline.com.br

G escritor@joaochiodini.com.br

Aquela voz ranzinza que vem de dentro
Numa loja:
Atendente: Pagamento à vista?

Respondo: Sim.
Atendente: No dinheiro?

Respondo: Sim.
Meu lado ranzinza diria: Não! É pagamento à vista com favores
sexuais, ou, se preferir, em pedras de crack!
Numa loja de calçados:
Atendente: Procurando por um sapato?
Digo: Sim. Pode me ajudar?
Meu lado ranzinza diria: Não. Eu vi um gnomo correr para
dentro da loja e se esconder dentro de um desses calçados (se eu
falasse isso, a pessoa, com certeza, ia achar que eu tinha fumado
um cigarrinho do capeta e estava, de fato, vendo gnomos).

. No elevador (1):
Quando está no térreo e alguém pergunta: Sobe?
Respondo: Sim.
Meu lado ranzinza diria: Não, tô indo pro inferno e vim te buscar
pra ir comigo!
No elevador (2):
Entra uma senhora que tomou um banho de perfume forte e

enjoativo. ,

Digo: Nada! Fico quieto, prendendo a respiração e sorrindo.
Meu lado ranzinza diria:A senhora mergulhou no tubo de perfume
propositalmente, ou comeu um buquê de rosas e tá peidando?
Num restaurante:

Garçom: Boa noite. Quer que 'eu traga o cardápio?
Respondo: Sim, por favor.
Meu lado ranzinza diria: Não. Dance uma salsa para animar a
minha noite. (Isso eu nunca direi, pois tenho medo que ele cuspa
naminha comida).
Aindabem que pen�amos bem antes de falar e, quando escapa
uma brincadeirinha de mau gosto, faz-se valer aquele velho
ditado: Fala o que quer, ouve o que não quer. Não é verdade?

Ainda bem que somos bem-educados e temos uma espécie
de filtro entre as coisas que nosso cérebro pensa e aquilo

que nossa boca diz. Em especial naqueles dias que estamos

com um velho ranzinza encarnado no couro. Nesses dias,
existem algumas situações que nos deparamos e gostaríamos
de dizer coisas que, pelos princípios éticos, morais, sociais,
enfim ... , pelo bom senso, não é possível.
Para exemplificar, seguem algumas situações:
Num supermercado:
Atendente: O senhor está levando tudo que precisa?
Respondo: Sim, obrigado.
Meu lado ranzinza diria: Não. Só peguei o que não preciso.

e animal
,

,

ADOTE KIKÍ! Porte
pequeno, 1 ano,
castrada, vacinada
-e vermifugada. É
calma, se dá bem
com crianças e

se adaptaria em

apartamento. Contato
com Rute, no
telefone: 3374-1182

ME LEVA PRA CASA!
Rabito vive nas

ruas do bairro Três
Rios do Norte e

precisa urgente de

pelo menos um lar

temporário. É super
fofo e dengoso.
Visita todos os

dias uma escola
das redondezas
para brincar com
as crianças. Merece
um lar cheio de
amor para ser feliz!
Contato: Elaine ou

Juliane, no telefone:
3276-0591

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro d�

estimaCião nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

: VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2013

, "

Aniversariantes

14/11

Ademilso da Silva
Alvine Gaedke

Angari Wilker
Antonio M. Ferreira

Antonio Reginaldo de Andrade
Cibele de Godoy Leite
Claudemiro Beninca
Clementina Baumann
Devanir Signorelli
Dionei W. da Silva

.

Edgar Hornburg
Evandro C. Bucker
Glaucia Mayer
Henrique Kuster
Iracema peggau .

Isabel F. Meurer
Isolina Lechinski
Ivone da S. C.oradini
Julio Lutínpergher
Maria A. H. Heleodoro
Maria Nilva Dalprá Spézia
Marlise Muller
Nathan R. Correa
Nelson Krehn.ke
Odila da Silva
Oswaldo Steilen

Rangel L. da Rosa
Rosane Schutze
Roseli Roweder
Rosiris E. Schmitz Stortz
Sidnei M. Scoz
Simone Werhmeister Mohr
Tania de Oliveira
Tania T. A. Brandt
Valdir Rezena

• Max de Castro - Músico
• Josh Duhamel, ator

Curiosidade
14 de novembro..

... é o 3180 dia do
ano no calendário
gregoriano. Faltam 47
para acabar o ano. 1821
- Porto Alegre no Rio
Grande do Sul é elevada
à categoria de cidade

por D. Pedro L 1922
- Início da construção
da ponte Hercilio Luz,
em Florianópolis. Dia
da Amizade. Dia do
Bandeirante. Dia Nacional
da Alfabetização. Dia
Mundial da Diabetes.

Fonte:Wikipedia
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com Gcontato@poracaso.com m@poracaso o /poracaso

Aniversário Cano Quente
oMotoclube Cano Quente celebra neste sábado (16) seus

13 anos de estrada, promovendo ,urna festa na Sociedade

Aliança com bandas, apresentações folclóricas, tiro ao alvo,
camping, café da manhã 0800, churrasco e muito mais. O

ingresso fica a R$ 5,00 ou 2 quilos de alimentos não pere
cíveis, sendo que 100% da arrecadação será convertida em

doações para entidades carentes da cidade. Maiores infor

mações no 9174-1270 ou na URL on.fb.me/iaurüt.

Três anos de Sacra \ .

Adivinha quem é o aniversariante do mês? Em novem

bro o Sacramentum Pub completa 3 anos de funcionamento,
celebrando com agenda incrementada que nesta sexta conta
com banda Diorama (RJ) e demais convidados especiais du
rante o mês, como Tribo da Lua, Patifaria e ainda uma apre
sentação dose dupla com Deserta e Camaleão Robô no dia 23
de novembro. Lembrando que com a éhegada do calor a casa
volta a abrir às 18h, e a partir dessa semana a galera já pode
curtir o happy hour no pub mais rock'n'roll da cidade.

ERICDEUMA

o sorriso de Karoline Michaelsen em destaque na
.

galeria da balada Happy Birthday, do London Pub

ERIC DE UMA

.

A despedida
.

de solteira de
Lilian Tomelin,
ce.l_t!brada com .

as amigas
no garden

do Madalena

Chopp &
Cozinha

Novo restaurante
E continua crescendo a cena gastronômica de nossa

cidade, próxima semana rola inauguração em sofisticado

ponto na Vila Nova. Apresentado como "um verdadei
ro presente para quem aprecia a boa gastronomia", abre
portas o restaurante Gazebo Gourmet, prometendo boas

surpresas para os presentes. Na próxima edição traremos
mais detalhes, não deixem de conferir.

Curso de culinária árabe
Quem quer incrementar os dotes culinários não pode

deixar de participar do novo curso de culinária árabe da
Mercearia Dona Rita, que acontece no dia 20 de novembro

.

ao preço de R$ 70,00. Vagas limitadas. Mais informações
e reservas no telefone 3084-3012 ou via e-mail pelo mer
ceariadonarita@gmail.com.

Melhor nem entrar na água
Vai para o litoral neste feriadão? Antes da saída reco

mendamos urna passadinha no blog, onde compartilha
mos os resultados do último estudo de balneabilidade feito
pela Fatma para as praias de Santa Catarina. Os dados de
sanimam, mais deurn terço de nossas praias é considérado
impróprio para banho, sendo que grande partes dos locais
fica aqui entre Barra Velha e Penha. Anotem e confiram, a
URL para acesso é bit.lyjiliggMGj.

o registro da Zombie Wall�
Quer ver alguns dos melhores momentos da passeata

zumbi que rolou em Jaraguá no último sábado? O fotógra
fo João Azevedo marcou presença no dia e compartilha
o resultado, quem acessar a URL bit.lyj1cRUbOl vai ter
acesso à galeria com mais de 80 fotos em seu Flickr.

ocP II
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
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Pare, rêflitã� Viva,
"

Neste domingoacontece o Dia:Mundial em Memó-
ria das Vítimé:J:S�:ho Trânsíto onde ocorrem no pais diver
sas manifestações em face da: imprudência no trânsito,
Muito mais do que urn ato emmemória das vítimas, em
Jaraguá do Sul a Marcha do Silêncio é urna iniciativa'
comunitária com o objetivo de conscientizar os moto
ristas de toda região. A concentração para a 6a edição
do evento acontece neste domingo, 17 de novembro, às
8h30h na Praça Ângelo Piazera, Ali, inicia-se a cami
nhada em favor da vida e contra a violência no trânsito.

DIEGO JARSCHEL

Camila Fábris dá o tom da

simpatia na pista do club TheWay
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Bom dial
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Bom dia, urbe sorriso. Hoje
é dia 14 de novembro de 2014!
Dia Nacional da Alfabetização
e véspera de feriadão. Aprovei
tem! Namore, viaje, reúna os

amigos, celebre a vida com in

tensidade, mas lembre-se: com
muito juízo, tá! E é nestesentido

que vamos à coluna de hoje, que
está assim, oh.: .. Recheadíssima
de novidades. Antes, claro, uma
frase bem legal para você refle
tir: "Educação não transforma
o mundo. Educação muda pes
soas. Pessoas transformam o

mundo" (Paulo Freire).

Mesa concorrida
Terça-feira foi mais uma noi

te sensacional, movida a papos

inteligentes e pensamentos sau
dáveis. Este colunista se refere
ao nosso encontro com o grupo
Loks. Nomes como Tino Duwe,
Elias Raasch, Reinoldo Esser
e mais, uma legião de amigos
compunha' a mesa. Vários as

suntos estavam na pauta, mas o

melhor dele foi sobre Deus, sua
causa e efeito ..Muito bom!

3370-3242

�
CORREIA
CONSTRUTORA E tNCORPORAOORA

Níver
Já que gente boa é as

sunto, seria um crime este

colunista não publicar que
hoje, dia 14 de novembro,
é o aniversário de Mayara
Krauss, profissional da área
de pilates. Os cumprimen
tos ficarão por conta do seu

celular, que não deve parar
de tocar. Parabéns!

Inauguração
Ontem um badalado co

quetel 'movimentou noite
de inauguração na cidade.
Noines de A a Z catalogados
do high jaraguaense foram

prestigiar a nova loja daMó
veis Cedro, do amigo, Nei
vor Busolaro, presidente da
CDL. Sucesso e bola branca.

Hum!!!!
O que eu estou pensan

do agora? Hum ... A Sala de

Justiça pegou fogo terça
feira última. O que será que
Robin Wood determinou?
Estavam todos presentes: a

Mulher Maravilha, Batman,
Homem Aranha, Super Ho
mem e até o Capitão Améri
ca. Essa Sala da Justiça é um
Imo mesmo!!!!

Alcatra cl osso Linguicinha de

frango Veneza

JARBAS PAULO lMAGECARE

"
R01LÊ A estonteante

morena Ana scnrnídt, nos
corredores do Shed, em BC

Justo quando a lagarta pensou

que o mundo tinha acabado,
ela virou uma linda borboleta

l.amiadiIiIe
Delícia

MAURICIO HERMANN

Um dos restaurantes de gas
tronomia oriental que tem cha
mado a atenção da nosso urbe é o
San Sushi. Ontem o point pilotado
pelo expert, Edinho estava con

corrido na reabertura. Hoje com

certeza não será'diferente. Ponto
de encontro dos badalados, leva
notamil com louvor do colunista.

REABERiUif1A Terça-feira, Edinho e Glaucia Andrade
reabriram com sucesso o San Sushi

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Rodrigo Fogaça, um dos

caps da Epic, formatou ontem
à noite mesa concorrida na

área-de testa da casa, Thanks
pelo convite, brother!

• • •

o dentista Gustavo Dagostim,
da Oral Sin, passou a última

sexta-feira entre lentes e muitos
flashes. Ele será capa da Revista

Nossa, edição de dezembro.

• • •

Aterrissou terça-feira no

grupo Loks, o amigo Cristiano
Raboch, da CSM, um dos

patrocinadores e comandante
do time de futsal de jaraguá.

· .. .

Aterrissou ontem aqui na
redação o amigo e candidato
a deputado estadual, Jean

Leutprecht. Vem novidadepor aí.

.' .' .

Dia 21 de novembro rola
mais uma Garage. Será a

penúltima do ano e a 44ª edição.'

'Happyhour
Hoj€ é quinta-feira, dia de

happy hour no Bela Catarina.

Ah, e tem música ao vivo. Vá
cedo e reserve sua mesa. Quer
saber mais? Ligue no 3371-3412.

dia 15 de novembro a festa
de encerramento do grupo.

.. Está agendado para
o dia 28 de fevereiro de "

2014 a festa de aniversário
beneficente que este colunista
vai promover em prol de uma

entidade carente. Os meus
convidados vão doar R$ 10.
Volto ao assunto!

• Não se esqueça hoje é quinta
feira, dia de agito e gente bonita
no Madalena Cozinha.

.. Ontem, este colunista teve

encontro marcado com o

industrial Alberto Correia! Fui

conferir o Auto de Natal da

Dipil, em Massaranduba.

.. Língua Afiada agendou para Com essa, fui!

,

CAFE
VERDE

TE CONTEI

.. Sorria, você está
.sendo filmado!

O poli Jorge Vieira está feliz da vida. Ele tem recebido muitos elogios
pelo seu atendimento e pela qualidade dos lanches e chapeados da lan
chonete Arweg. Jorge é gente nossa, é gente grand�.

RASANTE A bela Dany Rocha,
apresentadora de TV e colunista da

Revista Amaury Jr, sábado último, em
rasante por Jaraguá, no Patuá Music

.. O empresário, César
Pradi será o novo Presidente
do Beira Rio Clube de

Campo, em 2014!

.. Mega empresário e super
conhecido está de namorada
nova. Por enquanto eu não conto

quem é o casal nem sob tortura,
mas prometo voterao assunto.

Feliz

V"ADTE-D,An"E-S,tUU.. - � 11.LI.

Tim tirn
Quem esqueceu ainda está em

tempo de se desculpar: a engenheira
e presidente da Associação da Cultu
ra Polonesa de Jaraguá do Sul, Ana
Maria Badura, foi a grande aniversa
riante de ontem. Quem temo núme
ro do celular dela, por favor, ligue!
Ela vai adorar saber que foi lembra
da. Ana, que Deus te ilumine e aben

çoe sempre. Tim tim pra você.

Pensando bem....

"Um 'dia, quando a gentemenos es

pera, o passado começa a, fazer sentido.
As peças do quebra-cabeça se encai

xam, a ficha cai, as verdades ganham
fôlego, a covardia abandona a mente,o

perdão é consentido e o coração final
mente começa a se sentir em paz."

Casamento
Nesta sexta-feira, dia 15 de no

vembro, .às 19h, quem .protagoníza
concorrido casamento, na Igreja M:ã�

,1'"

triz de ,Gu�ramirim, é o querido s,l!sal
VitOl�E_ernaiido Couto e amédieâ'Dé-
bora Éaroline Salomon.

" ,

.

o Café Verde é um potente
termogênico, antioxidante,
fonte de energia e disposição.
Mais um aliado para quem quer
perder peso.

hidicações:
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente àntioxidante;'

.

,

-Desintoxicação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos açúcares, regula os níveis de açúcar no sangue.

Temos o café verde disponível em cápsulas.

Manipulação de Fórmulas Médicas .

Dermatológicas· Fitoterápicos

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

feita especialmente pra você!
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Piadas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Lei Anti-Fumo

o cidadão toma lugar no ônibus ao lado de uma senhora e no

meio da viagem pergunta:
- A senhora se incomoda se eu fumar?
E ela:
- Não ... desde que o senhor não se incomode se eu vomitar!

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

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

• Capitão Phillips - 13:40 16:15 18:50 21 :30 - LEG -

Drama
• Bons de Bico - 13:30 15:20 17:30 - DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 19:2021 :40 - NAC . Comédia
-Thor: o Mundo Sombrio· 13:20 15:30 17:40 19:5022:00

- LEG - Ação
• Gravidade - 22:10 - 3D - LEG - Ficção
• Bons de Bico - 1 q_:50 15:50 17:50 20:00 - 3D - DUB -

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

• Thor: o Mundo Sombrio· 13:20 15:30 17:40 19:5022:00
- DUB - Ação

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lftl
C>
::I
-

O
CI)

Palavras Cruzadas

Fontes. Epagn e Tempo A�ora ..•�.

Tempo secOi���O
sol predoníinâm

':�.
Umamassa de ar secomantém
o tempo estável compresença
de sol em $<s5emperatura
amena à noite e início da
manhã e elevada durante o dia,
típica de primavera.

-

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
�-

Ensolarado

����e �
MÁX: 26°e

Parcialmente
Nublado

,�
V
I J'

InstávelSÁBADO
MíN: 17°e
MÁX: 25°e

Nublado

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11
,

fi CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

• J'
Chuvoso

DOMINGO
MíN: 16°e
MÁX: 19°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Campeonato ou torneio em que se disputa umataça

/Hérie, Sucessão �

2. Centralizar a transmissão de um programa noticioso
3. A metade dianteira da embarcação I As iniciais do

presidente da República Medici (1905-1985)
4. (Fig:) Alcance, campo de atuação I As iniciais da

escritora chilena Allende, de "A Casa dos Espíri
tos"

5. Sigla de uma agência governamental norte-arnen
cana, de grande poqer e influência J Dirigir

6. As iniciais do ator Magrini I Ficar imóvel numa de
terminada posiÇão, para ser fotografado

7, A atual é neezõíea I Tribunal de Coritas
8. Sigla do estado que faz divisa cem CE e PB I Nuvem

das camadas altas da troposfera
9. Abr!1viatura latina de e assim por diante! Um clien

te do oftalmologista)
,

1o, Caldo de caria I O símbolo químico do ósmio
1011: {EI) Famoso pintor espanhol de origem grega

(1541-1614) IMovimento dos Sem-Terra
12. (pop,) Jogadordeiutebol ruim de bola
13. Exame Nacional do Ensino Médio I Transpiração, 12

sudorese.

'VERTICAIS
1. Estilha ou lasca de madeira / O ritmo musical d!l

Bob Marley
2. Nutrir
3. O Sancho escudeiro de Dom Quixote I Tecido leve,

fino, de fios de seda ou de lã fina, quase transpa
rente

4. Tapir {Plano de Aceleração do Cr!1scimentol Carne
de segunda do lombo do boi'

5. A árvore tradicional do Ubano I Mandar com au

toridade
6. Metade do ... figo / País do centro da Eurofla, eorn

capital Viena / As iniciais do sambista Sargento
7. Cem metros quadrados / (Red.) Tipo de objetiva

usada para fotografar, em tamanho grande, inse
tos, flores, detalhes etc. I O pronome possessivo
do egoísta

8. Relativo à Hungria / Antagônico
9. Pôr em condições de disparar! Ficar situado,

.11.II.t j .1. ;l._l."ltll. :111 J. J

2

3

4

7

9

11

2 3 4 5 6 789

•
•

LI
LI

LI
LI II�

II .. LI •
-

LI LI
LI

II
II

LI
LI
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A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Amélia acalma Pérola dizendo que dará um jeito para pa

gar a escola. Tenpa aconselha Amélia a aceitar a ajuda finan
ceira de Franz. Toni diz a Mundo que vai tirar Hilda da mansão.
Amélia consegue um emprego como camareira no cabaré.
Silveira diz a Amélia que Pérola não pode frequentar o cabaré
ou correrá o risco de perder a guarda dg filha. Décio leva um

bilhete de Toni para Hilda. Sem querer, Aurora conta para Man

fred que Amélia está trabalhando como camareira no cabaré.
Dália pede a Aurora que ajude Davi. Toni garante a Odilon que
vai se casar com Hilda. Manfred diz a Ernest que sabe corno

fazer Amélia perder a guarda de Pérola.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Marlon e Paulinha pulam do precipício e caem na água,

nadando em direção à luz do sol. O vendedor da livrgria foto

grafa William e fala com Líder Jorge. Marlon e Pau linha encon

tram Assis ao saírem da água. Marcelo fala para Álvaro que
vai controlar sua noiva. lili avisa a Priscila que não vai mais

investigar o sumiço de seu pai. Matias pede para Celina deixar
Belinha participar do grupo de matemática. João e José fingem
estar doentes para se aproximar de Fátima. Inês pede para
Marcelo vigiar Thomaz. Júlia se surpreende com a decoração
de Rafa no estúdio de Paulinha. Álvaro procura Fernanda. Pris
cila encontra o cartão da livraria na sala de LC. William vai a

um grupo indicado pelo vendedor da livraria. Rafa elogia a pa
lestra de Líder Jorge. O motoboy segueWilliam, que percebe e

decide se esconder na casa de Guto. Celina tenta convencer

os pais de seus alunos a deixarem que eles participem do

grupo de matemática. Nilson observa Edu conversando com

Pedrosa. Marcelo descobre que Priscila está ajudando as in

vestigações de lili.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Bruno convence Paloma a esperar para saber o que ele

esconde. Simone entrega a xícara com a digital de Félix para

Amor à Vida

Casamento de Aline e César agita as gravações
POUCO a pouco, parece que Aline (Vanessa Gi

ácomo) vai conseguindo tudo que quer. Seguindo à
risca o plano contra César (Antonio Fagundes), ela
finalmente dará um passo importante e conseguirá
se tornar oficialmente a Sra. Khoury. Prova disso são

as gravações do casamento dois dois, que acontecem

desde cedo, nesta segunda-feira, dia 11 de novembro.
Esse casamento promete! Será que vai acontecer al

gum bafafá nele? Fique ligado nas próximas emoções
de Amor à Vida!

César..César se revolta com Félix por contratar Anjinho. Van
derlei repreende Perséfone por tentar emagrecer com um re

gime inadequado. César pede para Assis tentar encontrar as

digitais de Félix na echarpe de Paloma. Leila perde a paciência
com Natasha. Rafael presenteia linda. Neide pede para Lei
Ia afastar Rafael de linda. Ninho convence Paulinha a fazer
um programa diferente com ele. Leila discute com Rafael. As

mulheres do hospital ficam curiosas para conhecer Anjinho.
Paloma critica Félix por contratar seu amante. Valdirene visita

Márcia e acaba se encontrando com Carlito. Niko pede que
Eron o ajude a conseguir a guarda de Jayminho.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
No orfanato, todos se preparam para irem ao concurso

de dança. Ao chegarem no teatro os órfãos ficam encantados

com o palco e a decoração. Os pequeninos são surpreendidos
por Carol e Junior que os esperam no local. A garçonete elogia
o figurino de todos e acalma os ânimos dos pequeninos. Bia
aconselha Pata aproveitar a distração dos amigos para se ves
tir de menino. No mesmo momento, as Top 3 surgem e Débora

questiona Bia sobre o seu par. As chiquititas ficam encantadas

com os figurinos das patricinhas. Preocupada, Mili pergunta
para Junior se ele sabe onde Duda está. O rapaz liga para o ga
roto para questionar sua demora. Mili fala com Duda e o me

nino diz que está saindo da mansão e logo estará no local. Ao

desligar o telefone, o menino afirma que Mili terá o susto que
merece. No Café Boutique, Leticia e Clarita aconselham Tobias

e Beto a pararem de aceitar os trabalhos para Tomás Ferraz.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão se desculpa pela trombada na praia. Patrícia des

confia do encontro armado e Carlão confessa. Patrícia fica
irritada e triste por ele ainda não se lembrar dela. Otávio ri e

não acredita que a mãe pode ter sido mandante do sequestro.
Picasso se desespera e diz ter provas de que Donana armou

sequestros dos netos para Carlão reaparecer. Dorotéia desco

bre que Carlão não se lembra de Patrícia e dos filhos e come
mora. Carlão diz para Patrícia que deseja recomeçar a história
deles dois. Stella vai morar com Norma e Silvinha para ficar
mais perto de Carlão.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Cauã e Isis Valverde
teriam brigado feio

Cauã Reymond e Isis Valverde não assu

miram publicamente o romance. Mas parece

que o relacionamento está bem longe de ser

um mar de flores: além de ter sido o moti
vo do fim do casamento do galã com Grazi

Massafera, agora os pombinhos tiveram uma

briga feia. Cauã e Isis estão passando por sua
primeira crise, e o ator resolveu ir esfriar a

cabeça surl�ndo em Balneário Camboriú. En

quanto isso, a bela curtia uma festa em seu

luxuoso condomínio no Itanhangá.

Humorista diz que
foi parar naUTI por
brincadeira

Um dos que sentiu na pele o efeito das
''brincadeiras'' do programa Pânico, foiMarce
lo "Ié Ié", que se viu obrigado a tomar um chá

preparado com diversas pimentas dedos-de

moça. Brincadeira totalmente desnecessária.
Para ter ideia, o humorista chegou a ficar dois
dias internandos na UTI, com o estômago san
grando por dentro e pormuito pouco não pas
sou dessa para unia melhor. Será que o susto

serviu para que a produção doprograma pense
em mudar o conceito da atração? Um pouqui
nho amais de qualidade não. seria nadamal.

..

�Áries
� 20/3a19/4-Fogo

Se depender do seu empenho
para se dedicar ao trabalho, tudo
deve correr' bem, hoje. Pode se

envolver em uma aventura, se o

romance anda meio, desgastado.
Na paquera, você vai esperar mais

atenção do seu alvo, e talvez isso
não aconteça. Cor: preto.

� Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

Você vai se sairmelhorno traba
lho se ficar na sua. Evite falarmuito
sobre suas ideias ou planos. Se você
sentir que não recebe a atenção que
gostaria do seu par, há risco de se

envolver em uma aventura. Na pa

quera, atenção com romance proi
bido. Cor: marrom.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Mesmo que as coisas não este

jam saindo como gostaria no tra

balho, não desanime. Você deve
continuar correndo atrás dos seus

sonhos. A paquera pode deixar a

desejar, mas conte com os amigos,
para animá-lo. A dois, as coisas vão
estar tensas. Cor:pink.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Seu sucesso vai depender dire
tamente do seu esforço, portanto, se
quer uma promoção, terá que fazer
a sua parte. Não é um bom dia para

i· a paquera. Se o romance anda meio

I
sem graça, pode querer se envolver
em uma aventura. Pense bem para

,

.

não se arrepender. Cor: rosa.
'

Leão
22/7 a 42/8 - Fogo

Logo cedo, há risco de ter pro
blemas com rivais. Não leve as

coisas para o lado pessoal, prin
cipalmente no trabalho. Pode se

decepcionar com alguém em quem
estava de olho. Se tem um par, há
risco de pensar em "e envolver com
outra pessoa. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Não acredite em tudo o que as
.

pessoas dizem. Se algo parece bom
demais para ser verdade, é melhor
não se envolver. Em compensação,
serámais fácil se concentrar no que
precisa fazer. Se você se desenten
der com quem ama, pode pensar
em terminar, Cor: roxo.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

.Trabalhar em equipe será a

melhor saida para aumentar sua

produtividade, mas cuidado com

brigas. Pode se envolver em uma

aventura amorosa se não anda
muito satisfeito com o seu relacio
namento. Na conquista, pode se

sentir insatisfeito com o seu alvo.
Cor: branco.

Escçrpiâo
23/10a 21/11 -Água

Se . você se empenhar mais,
conseguirá dar conta das suas ta

refas numa boa. Hoje, seu sucesso

vai depender da sua determinação,
portanto, faça sua parte. Na paque
ra, pode sonhar alto demais. A dois,
se estiver insatisfeito, émelhor con
versar. Cor: cinza.

.

,

Talvez enfrente rivalidades e

disputas de poder logo cedo. Man
tenha a calma e tudo vai se ajeitar.
Você terá mais facilidade para se

destacar se trabalha com algo ligado
a diversão e festas. Seu poder de se
dução ajudará na conquista. É hora
de se divertir com o par. Cor: rosa.

Capricórnio .

22/12 a 20/1 - Terra

Se estiver em dúvida sobre algo
no trabalho, conte com a. experiên
cia e o apoio da família. Mas não
deixe que os problemas em casa

interfiram no seu rendimento no'

serviço. Tanto a paquera quanto e

relacionamento a dois podem en-'

W2
frentar dificuldades. Cor: roxo.

,.,. Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Pode aprender algo novo no tra-

, balho ou melhorar a relação com for
necedores ou clientes.Aproveite para
mostrar o que pensa e ouvir novos

pontos de vista, sEtia de colegas ou su
periores.À noite, uma viagem rápida
pode animara paixão. Não espere de-
mais da paquera. Cor: laranja.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Aproveite o dia para aumentar

seus lucros. Seu ganho vai depender
diretamente do seu esforço, portanto,
nada de ficar enrolando no trabalho.
Seu ciúmepode atrapalhar a conquis
ta. A dois, mostre que leva o relacio
namento a sério. Cor: branco.
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Cliques do Baile de Chopp na Sociedade Alvorada no dia 9/11

Larlssa Basag9io e Diorgenes Gnewuch

Rudicler Schiermann e

Ana Paula M. Copini

Arthur Leopoldo Zils e

Bruna Zappellne
�

. Bruna Medeiros Caroline Jantz Cristiane Vaz

HelaineWroblski, Sherika Regina,
Ana Paula Schneider e Cristiane Schneider

. ,

Fernanda Steinke'Gabriela Gedra
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Rede subterrânea de C--..�

orçada em R$ 65 milhões
Projeto do Ipplan prevê 12

quilômetros de aterrarnento da fiação elétrica

Celso Mac'hado da rede de energia elétrica foi ater-
'rada durante o segundo governo do

A proposta de aterrar 12 quilô- ex-prefeito Durval Vasel (93/96).
.1"\metros de fiação elétria é ousa- Neste trajeto as mudanças incluem
da. Tem prazo de 10 anos para ser todas as ruas laterais.

-

executado e um custo estimado de O projeto foi todo desenvol

R$ 65 milhões. Porém, sem tirar vido pelo Instituto de Pesquisa e

nenhum centavo do orçamento da Planejamento Fisico-Territorial
Prefeitura. (Ipplan) e, com a exceção dos

O projeto executivo daprimeira transformadores e da rede de ilu

etapa da obra de aterramento dos minação pública, prevê a condu
cabos da rede elétrica de Jaraguá ção dos cabos de energia elétrica
do Sul está pronto e a expectativa e de outros usuários, como TV a

é de que comece a sair do papel cabo, operadores de telefonia e
.

ainda em 2014. internet, por debaixo da terra.

O custo estimado da fase ini- Será implantado um sistema de

cial, de cerca de três quilômetros, canaletas enterradas a 'poucos
é de R$ 25 milhões. O trecho centímetros da superfície, para
abrange o Colégio Marista, na facilitar a manutenção.
Avenida Marechal Deodoro, até a Do Centro até o Distrito deIno
RuaMarina Frutuoso, retomando vação Tecnológica, na região. da
pela ruaÂngelo Schiochet, trechos' Católica de Santa Catarina, atra

das ruas Reinoldo Rau e Procópio vessando os bairros Nova Brasília,
Gomes de Oliveira até voltar ao Água Verde e Rau, o percurso é de

calçadão, onde cerca de 600 metros .': pouco mais de nove quilômetros.
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Proposta é
revitalizar
o Centro

s

Segundo o presidente
do Ipplan, Benyamim Pa

rham Fard, a ideia trans

cende a uma proposta de

simples revitalização da ,(

área 'central da cidade.
"Isso vai provocar mu-

danças positivas na rede
de comércio varejista e

de hábitos da população
para se alcançar uma

nova matriz de desen
volvimento econômico e

. social", avaliou. Além da

instalação de equipamen
tos urbanos próprios de
áreas modernas de conví
vio entre pessoas e esta

belecimentos comerciais,
as gfopostas de acessibi
lidade e mobilidade estão
contidas no projeto para
a área do calçadão. Como
o rebaixamento de esqui-

. nas, bolsões para traves

sias de 'ruas em algumas
_ esquinas, calçadas alar

gadas onde for viável e

que vão'absorver a ciclo

faixa, passeios com ciclo
vias integradas, ambien
tes de lazer e degustação
ao ar livre (cafés).

Fard adianta que al

guns bairros ainda não
selecionados- serão con

templados com
.

módu
los do projeto que será
construído na área do

calçadão da Marechal:
"A proposta é socializar
o projeto da forma mais

ampla". Segundo o presi
dente do Ipplan, que deve
retornar ao Ministério
das Cidades ainda este

ano com o projeto pronto
para habilitá-lo aos re

cursos públicos federais,
as obras previstas para a

região do bairro Rau se

rão desenvolvidas de for
ma paralela e, da mesma

forma, impactar 'de forma.
bastante positiva na pai
sagem urbana existen
te hoje. L.�, o Distrito de.
Inovação Tecnológica vai

abrigar o Serviço Nacio
nal da Aprendizagem In

dustrial (Senai), Serviço
Nacional de Aprendiza
gem Comercial (Senac),
Instituto Federal de Edu-
cação e a incubadora de

empresas já instalada na

. I

.

\

região.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura instala
abrigos de madeira
TRANSPORTE Estruturas substituiram coberturas que estavam
danificadas. Diretoria de Trânsito diz que elas são provisórias

Heloísa Jahn

A lguns abrigos de ôní
.1"\bus instalados na re

gião central de Jaraguá do
Sul têm chamado a aten

ção e dividido a opinião
dos usuários do transporte
público. Em dias quentes,
as estruturas de madeira,
com cobertura.de folhas de
amianto, aberta nas laterais
e ao fundo, retém calor e

pouco protege do sol quem
espera a condução. Em dias
de chuva, o problema é o

mesmo: os passageiros fi
cam expostos às mudanças
climáticas e desprotegidos
da água e vento.

Para a servente Andreia

Regina de Carvalho Borba,

37 anos, a estrutura não

agradou. "Antes eramais fe
chado, protegiamais. Agora
esquenta, fica muito calor e
nos dias de chuva vai mo
lhar tudo", disse. Ela estra

nhou também a diferença
entre os pontos de ônibus,
pois estava acostumada aos

outros modelos instalados
em Jaraguá do Sul. "Para
uma área central da cidade

poderia ser melhor, né?",
indagou referindo-se à sim

plicidade da estrutura, que
nada condiz com o perfil de
modernidade que omunicí
pio almeja representar.

Já a auxiliar de produ
ção Jéssica Lima, 19 anos,

.

aprovou o ponto de ônibus.
"Do jeito que os outros es-

tavam é que não dava para
ficar. Este é mais simples,
mas está melhor", avaliou.
Ela sempre pega ônibus
na Rua Jorge Czerniewi

cz, onde foram instaladas
as estruturas de madeira.
Jéssica conta que o abrigo
de metal estava condena
do. "O outro (ponto) estava
péssimo, nem dava para
sentar", recordou. Ao longo
dessa via, que liga os bair
ros Czerniewicz e Amizade,
foram feitas quatro subs

tituições dos abrigos pelas
proteções de madeira.

Estroturas

de Trânsito e Transportes
Rogério Kumlehn, as es

truturas de madeira usadas
como pontos de ônibus são
paliativas e a instalação foi
necessária, pois os outros

abrigos estavam em más

condições. "Estamos ins
talando algumas unidades
provisórias, enquanto se

faz a análise de qualmode
lo será implantado na cida- _

de. Onde houver a necessi
dade vamos fazer a troca",
afirma. Kumlehn explica
também que os abrigos de

ferro, utilizados em alguns
pontos de ônibus, não são

apropriados. "Os metálicos
não são adequados, eles

enferrujam. Nossa expec
tativ� é adotar outromode
lo. Estamos discutindo de
diversas formas para que

provisórias aconteça essa mudança",
De acordo com o diretor disse. -

LÚCIOSASSI

PROVISÓRIO Ponto instalado na Rua Jorge Czerniewicz, próximo ao Pama, é feito com cobertura de amianto

Novos abrigos devem ser colocados em 2014

O Instituto de Pesqui
sa e Planejamento Físico
Territorial de Jaraguá
do Sul apresentou para
a Comissão Especial de
Análise e Avaliação da
Concessão dos Serviços
de Transporte Coletivo

de Passageiros uma nova

proposta de abrigos de

ônibus, de acordo com a

necessidade da cidade.
O novo modelo de

abrigo está definido des
de o começo do ano. Mas
eles devem ser instalados

somente no ano que vem

Segundo o presidente
do Ipplan, Benyamin Pa

rham Fard, o instituto não
tinha conhecimento da ins

talação dos abrigos provi
sórios de madeira. "Não há

recomendação do Ipplan

para a troca dos abrigos,
até mesmo pela integrida
de das pessoas", disse.

O presidente comen

ta que a manutenção dos

pontos de ônibus é de res
ponsabilidade da Diretoria
de Trânsito e Transportes.

REFORMA Moradores esperam pela pavimentação
da principal rua de acesso ao Bairro Itoupava-Açu

1to1lpa'Va�Açn
Poeira causa incômodo
embairro de Schroeder

O secretário de Obras
de Schroeder, Rudibert
Tank, confirmou ontem

que a Prefeitura preten
de pavimentar um trecho

aproximado de 1,5 quilô
metro da Rua 23 deMarço,
principal acesso ao Bairro

Itoupava-Açu. A área com

preende Q p,ercurso entre

a ponte sobre o Rio Maca

quinhos, no acesso à co

munidade de Santa Luzia,
em Jaraguá do Sul, até a

proximidade da-Escola Rui
Barbosa e do posto de saú
de localizado no bairro. Po
rém, primeiro será preciso
fazer um projeto executivo
da obra e, depois, buscar
recursos estadual ou fede

ral, emmontante ainda não

definido.Atélá,moradores
da região terão de conviver
com nuvens de poeira.

O volume de veículos

pesados mais que dobrou
nessa rua, depois da inter-

dição de uma pista da cha
mada Ponte da Trindade e

por onde o tráfego de ôni
bus e caminhões está proi
bido desde- dezembro de

2012, depois que uma en

xurrada abalou a estrutura.

Isso 'provoca nuvens de po
eira o tempo todo. Eunice
Sacht mora próximo à es

cola e diz que não há nem
-

como abrir as janelas da
casa porque o caminhão

pipa que molha a rua passa
logo cedo e só Uma vez ao

dia. "Nos fins de semana,
isso aqui fica insuportá
vel. Nem há como limpar
a casa direito", reclamou.
O pó também vem de uma
rua lateral que dá acesso à
localidade de Rio do Júlio.

Porém, até se chegar
a uma solução em relação
à ponte ou ao asfalto, não
há como ampliar o atendi
mento com o carro-pipa,
prevê o secretário de Obras.

Ponte da nindade na espera
A Ponte da Tridade foi

construída numa parce
ria entre as prefeituras de

Jaraguá do Sul, Schroeder
e governo do Estado, a

um custo de R$ 465 mil, e
inaugurada em dezembro
de 2010. Porém, parte dela
foi assentada Sobre estru

tura de madeira com o re

aproveitamento dos pilares
já existentes da antiga pas
sagem sobre o rio. Segun
do o secretário, depois de
um trabalho de sondagem

que constatou a existência
de lajes de pedra no leito
do rio será preciso definir
o que deve ser feito. Ma o

problema, disse Tank, não
está na reforma da estrutu
ra, avaliada em R$ 120 mil.
"Há um visível desinteresse
de empresas especializadas
em perfuração de rochas
submersas por um serviço
de baixo CJJ8to. E nós pre
cisamos de no mínimo três
orçamentos para abrir a li
citação", explicou Tank.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ponte do Rau está definida
VERBA Prefeitura

deve levar projeto
para análise do

Badesç, na próxima
semana, para
realizar a obra

Natália Trentini

Extensão de 170 metros,
quatro pistas para veí

culos, duas para pedestres
e ciclistas e 21 pilares em

uma estrutura em concreto

protendido. Essas são as

especificações projetadas
para a ponte que irá ligar o
bairro Rau ao Amizade, em
Jaraguá do Sul. Para a obra
sair do papel, a estimativa é

que sejam investidos mais
de R$ 8 milhões.

O projeto foi apresen
tado ontem pela empresa
Concivil.A Prefeitura pagou
R$ 94,7 mil pelos cálculos,
especificações e orientações
que dimensionaram a pón
te. Em extensão, a estrutura
ganhou 30 metros além dos

140metros previstos inicial
mente. "Se ela seguisse até
a cabeceira do rio iria criar
um cruzamento com a ex-

-------------

-------------

EDUARDO MONTECINO

ACESSO Passagem da ponte para o lado do Bairro Amizade vai resultar na abertura de uma nova via, junto à Rua Vista Alegre 1.21.1

tensão da Rua 13 de Maio,
que iremos abrir no futuro.

Agora vamos transpor a

rua, criando um viaduto",
explicou o prefeito Dieter
Janssen.

Só este trecho acrescen
tou mais de R$ 1 milhão a

Agência de Fomento de
Santa Catarina (Badesc),
na próxima semana. Só

depois será aberto proces
so de licitação da obra. Os
recursos devem vir de um

pacote de R$ 10 milhões
liberados pelo Estado, a

juros zero, com 12 meses

para pagamento.
"Nosso objetivo é lançar

o editar ainda em dezem
bro para que a concorrên-

-

da aconteça no início do
ano", comentou o secre

tário de Urbanismo, Ro-

nis Bosse. Enquanto isso,
ocorrem os processos de

desapropriação de cinco
terrenos na área. Um deles
no lado do Bairro Amizade
e outros quatro no Rau. O

prazo de execução está pre
visto em 14 meses.

obra, entretanto, a secre

taria de Planejamento Ur
bano considerou a medida
necessária para evitar pro
blemas de mobilidade no

local.

.'
O projeto será enca

minhado para análise na

COMO sERÁAPONTE
A ponte tem a extensão de 170 metros e

largura de 19 metros. São quatro pistas de
rolamento no centro e duas passarelas de pe
destres em cada ponta. Ela tem uma extensão
de 140 metros sobre o rio Itapocu. Nos outros
30 metros ela irá passar sobre a Rua 13 de

Maio, que será aberta futuramente no Bairro
Amizade Gado direito da ilustração).

A estrutura vai direcionar o trânsito para
a o trecho onde está a junção entre as ruas

José Bauer e Rua PrefeitoWaldemar Rau, no
Bairro Rau. Do outro lado, no Amizade, o

acesso será à Rua Roberto Ziemann, nua via
que será aberta ao lado da Rua Vista Alegre.
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Matrículas
nas escolas

•

terrmnam hoje
ESPERA No ensino infantil, os pais que fizerem as inscrições
devem receber a confirmação da vaga a partir de 9 de dezembro

Débora Remor

Operíodo de novas ma

trículas na rede mu

nicipal de ensino encerra

hoje. Apesar das filas dos

pais nas madrugadas para
garantir as vagas, a avalia
ção da Secretaria de Educa
ção é que omovimento tem
sido tranquilo nas escolas e
creches de Jaraguá do Sul.
No ensino fundamental, a
expectativa é de que dentro
de duas semanas todas as

questões pendentes como

as listas de espera sejam

resolvidas. "Se mesmo com
o remanejamento faltar va
gas, vamos indicar outras
escolas, cómo as da rede
estadual. Ninguém vai ficar
sem escola", garantiu a di
retora municipal de ensino
fundamental, Marcilene

Carmpregher.
Já no ensino infantil,

os pais que fizerem inscri

ções até hoje devem rece

ber uma resposta sobre a

confirmação da vaga entre

os dias 9 e 13 de dezembro.
"Vamos fazer a classifica
ção por renda por capita,

Soldado

Mulheres se formam na PM
A turma de formação

de soldados para 35 mu

lheres, que poderia acon

tecer em Jaraguá do Sul,
foi transferida para outras'
cidades do Estado, Um

grupo de 213 candidatas,
que foram aprovadas mas

não foram chamadas para
ingressarem na Polícia
Militar, conseguiu na Jus
tiça o direito de preen
cher as vagas em aberto.

A partir da próxima
segunda-feira, elas de
vem se apresentar para
iniciar o curso de oito

meses nas cidades de

Florianópolis, Tubarão,
São Miguel do Oeste, Ca
noinhas e Rio do Sul.

Segundo o diretor de

Instrução e Ensino da
PMSC, coronel Chaves, foi
preciso reorganizar as no

vas turmas em locais que
ainda não havia recebido
o curso de formação de
soldados este ano. Ainda
existe a possibilidade de
as novas policiais serem

transferidas para o 140 Ba

talhão, em Jaraguá do Sul,
após a formatura.

Engavetamento
Dois carros emoto colidem

Três veículos se envol
veram em um engaveta
mento no início da tarde
de ontem na Avenida Wal
demar Grubba, na Vila La

lau, em Jaraguá do Sul. O
Vectra, de Massaranduba,
foi atingido por uma moto

Twister, e na sequência

um JTA também colidiu.

Apenas o motociclista, de
24 anos, sofreu ferimen
tos leves ao cair do veícu
lo, mas dispensou atendi
mento médico. O acidente
causou congestionamento
na região por cerca de 30
minutos.

para privilegiar as crianças
de famílias mais caren

tes", explicou a diretora
Miraci Hahn. Este ano, a

lista de espera era de 800

crianças, mas houve pouca
procura por novas matrí
culas para 2014, segundo
ela. Quem perder o prazo
e não conseguir matrícula,
deve procurar os Centros
de Educação Infantil nos
dias 16 e 17 de dezembro
para buscar as vagas em

aberto. Um novo período
de inscrições será feito em

fevereiro e depois emabril.

Corupá
'Irilhanamata

O grupo de trilheiros
Chave 13 organiza um even

to para o próximo sábado,
e pretende reverter a renda
aos Bombeiros Voluntários
de Corupá. O 'Trilhão" co

meça no Bairro Isabel Alto,
na comunidade São Pedro
e São Paulo, e a expectativa
é de que 300 motociclistas
participem da trilha. A ins

crição custa R$ 30 e dá di
reito a um churrasco.

Guaramirim

·'freino em gás
A empresa responsá

vel pelo transporte de gás
do gasoduto Brasil-Bolívia,
TBG, realizou um simulado
de emergência na manhã
de ontem, em Guaramirim.
Além de funcionários da
empresa, bombeiros volun
tários, servidores da Defesa
Civil, policiais militares e

rodoviários participaram do
treinamento, que ocorre pe
riodicamente nas unidades
demanejo do combustível.

Atendimento
Parto dentro da ambulância

Uma gestante de 29
anos deu a luz dentro da
Ambulância dos Bombei
ros de Guaramirim. O caso

ocorreu ontem de manhã.
Geisiane da Cunha entrou

em trabalho de parto e acio
nou os Bombeiros. Por cau
sa da passagem do trem,
eles demoraram a chegar
para transferir a mãe até o

SIMONE DE MOURA

DIAS NUNES ME, sob
CNPJ 14.701.058/0001-
77 IM 33.879 informa

que foi-extraviado a

Nota Fiscal de Serviços
numero 000014 (1a via)
cfe. Registro de Perda de

Documentos Via Inter

net - ocorrência numera

325760 de 08/11/2013.

hospital. Próximo ao tre

vo do Marangoni; na Ilha
da Figueira, por volta das

5h30, a viatura estacionou
e três socorristas auxilia
ram no parto. Geisiane
teve uma menina, Fabiane.
As duas foram levadas ao

Hospital eMaterhidade Ja
raguá para mais exames e

atendimento especializado.

SESI

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FISICAS
Jara uá do Sul

01 Até o dia 19/11, pelo site.

NUTRICIONISTA
Jara uá do Sul

02 Até o dia 19/11, pelo site.

AUXILIAR DE COPA E COZIN.HA
Jaraguá do Sul

01

Até o dia 20/11, pelo site ou comparecer
no SESI em Jaraguá do Sul, no dia

21/11, das 08h ás 08h30min, munido de
currículo, para inscrição presencial e
em seguida realização de prova

técnica e entrevista**. Endereço: Rua
Walter Marquardt, 835, Barra do Rio
Molha. Telefone: 47 3372-9413.

(Qcêssó seletivo pe
��--<

275 Cedente: AYMORE CREDTID E FINANCIAMEN1D E iNVFSrJMENTos
S/A Sacador. AYMORE CREDITO E FINANCIAMEN1D E INVESTIMENTOS
S/A&pécie: CEI - N°TItulo: 232128413 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
786,77 - Data para pagamento' 20111 /2013-Valor total a pagarR$915.71 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 786,77 - Juros: R$ 29,37 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,1O Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 39,72

,
Tabelionato Griesbach

Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL-Se
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDnALDE�ÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo 995 do c6digodeNormas
da eGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protésto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusai dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 265046/2013 Sacado: ADEJAIRwnso» DIAS Endereço: ES
TRADA RIO NOVO, 1 - RIO NOVO - CORUPA-Se - CEP: 89278-000 Cedente:
AYMORE CREDTID E FINANCIAMEN1D E INVESTIMENTOS S/A Sacador:
- Espécie:CEl-N'Tltulo; 20016367622 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
3.148,38 - Data pará pagamento: 20111/2013- Valor total a pagarR$3.478,38
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.148,38 - Juros: R$ 162,66 Emolu-

•

mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$37,60 - Diligência:
R$94,39

Apontamento: 265147/2013 Sacado: ADENIR MOREIRA DE SOUZA Ende
reço: R HERCII10 ANACLEfO GARCIA, 431 - SANTO AN1DNlO - Jaraguá
do sul-se - CEP: 89266-270 Cedente: ELEVAMAQ EQUIPAMENTOS INDUS
TRIAIS ITDA Sacador. - Espécie:DMI- N°Trtulo: 1988·01l02 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 920,00 - Data para pagamento: 20/11/2013- Valor total
a pagar R$1.020,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 920,00 - Juros:
R$ 0,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 39,72

Apontamento: 264439/2013 Sacado: ANElllIDIA IAFFIN Endereço: R EGI
DlOVOITOIlNI,22 - CENTRO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: RIO
BRANCO EQl}lP ITDAME Sacador. - Espécie:DMI- N° TItulo: 639/1'-4 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 815,00 - Data para pagamento: 20/1112013-
Valor total a pagarR$946,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 815,00-
Juros: R$ 2,98 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10" Condução:
R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 265208/2013 Sacado: ClRLElAPARECIDAGONCALVES Ende-
"

reço: R GUllJIERME KOPMANN 41 - VilAlAlAU - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89256-480 Cedente: BANCO BRADESeO FINANCIAMEN1DS S/A Saca
dor. BANCO BRADESCO FINANCIAMEN1DS S/A Espécie; NP - N° TItulo:
4333824320 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 34.804,00 - Data para pa
gamento: 201ll/2013- Valor total a pagar R$38.965,14 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 34.804,00 - Juros: R$ 4.083,66 Emolwnentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 265214/2013 Sacado: COM E DJSlR DE FRlITAS STEIER
lElM ITDA Endereço: ESTANO BOM 1165 . CORUPA-Se - CEP: 89278-000
Cedente: CAIXAECONOMlCA FEDERAL Sacador. - Espécie: NP - N° TItulo:
20.1782.691.0000019-65 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 42211,48 -

Data para pagamento: 20/1lI2013- Valor total a pagar R$54.752,96 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 42.211,48 - Juros: R$ 12.410,17 Emolwnentos:
R$12,25-Publicação edital:R$23,10 Condução:R$37,60-Diligência:R$58,38

Apontamento: 265196/2013 Sacado: EllSANGElA SANTINI Endereço: R
OTAVlANO TISSI 34 - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89265-710
Cedente: AYMORE CREDTID E FINANCIAMEN1D E INVESI1MENTOS S/A
Sacador. AYMORE CREDTID E FINANCIAMEN1D E INVESI1MENTOS S/A
Espécie: CEI- N° TItulo: 235501984 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
7.607,26 - Data para pagamento: 20111/2013- Valor total a pagar R$8.300,92
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.607,26 - Juros: R$ 603,50 Emolu
mentos:R$12,25- Publicação edital:R$23,1O Condução:R$24,5O - Diligência:
R$30,31

Apontamento: 21j5096/2013 Sacado: ElZA DE OIlVEIRA TONN Endereço:
RUADANIEL RUPEL 323 - BAEPENDl - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-
700 Cedente: DJD lMOVElS ITDA Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 207/
RNIT24 - Motivo: falta depagamentoValor:R$ 740,00 - Datapara pagamento:
201ll/2013- Valor total a pagar R$818,75 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 740,00 - Juros: R$ 2,96 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 264317/2013 Sacado: FARMACIADOpovo lIDA - ME Ende
reço: RUA JOSEVICENZI, 241 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do SuI-SC . CEP:
89266-240Cedente:FWRIFARMADlSTRIBUIDORAFARMACEUTICAIT Sa
cador. - Espécie:DMI- N°TItulo: 00696 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
113,22" - Data para pagamento: 20/1lI2013- Valor total a pagarR$214,03 Des
crição dos valores: Valor do título: R$113,22 - Juros: R$1,24 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 39,72

Apontamento: 26503112013 Sacado:GILMARANTIINESDEUMA Endereço:
RUA 1097,1- IT 18 - TRESRIOS D,Q SUL - Jaraguá do suI'se - CEP: 89254-214
Cedente: AYMORE CREDTID E FINANCIAMEN1D E INVESTIMENTOS S/A
Sacador. - Espécie: CEI- N° TItulo: 231692897 - Motivo: falta de aceite, devo
lução e pagamentoValor. R$ 11.819,67 . Data para pagamento: 20/1lI2013-
Valor total a pagar R$13.308,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
11.819,67 - Juros: R$ 1.402,60 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação. edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 265052/2013 Sacado: JONAS LUIZ MARTINS Endereço: RUA
1032,PE FRANCKEN, 63 QDB - CENTRO - Jaraguá do sul-se - CEP: 89251-970"
Cedente: BANeO PANAMERICANO S/A Sacador. - Espécie: CEI - N° TItulo:
55158352 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.932,00 - Data para paga-

"

menta: 20111/2013- Valor total a pagarR$2.092,15 Descrição dos valores: Va
lar do título: R$ 1.932,00 . Juros: R$ 89,51 Emolwnentos:'R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 265094/2013 Sacado: JOSE PAUlD MflillONCA GIMENEZ
Endereço: RUA DAVI CASTRO DE PAUlA 219 RIBElRAO CAVALO - RIBEl-"
MO CAVALO - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89265-390 Cedente: CHOCANlX
COMERCIO DE CHOCOlATES ITDA Sacador. - Espécie; DMI - W TItulo:
5136 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 754,00 - Data para pagamento:
201ll/20l3- Valor total a pagar R$855,02 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 754,00 - Juros: R$ 2,26 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 264948/2013 Sacado: RD ASSESSORIADOCUMENIAL ITDA
ME Endereço: RWAIDEMARRAU 826 - JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89254-
260 Cedente: RADIO BRASIL NOVO ITDAEPP Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 56352 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 650,00 - Data para paga
mento: 20/1lI2013-Valor total a pagarR$733,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 4,76Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 265158/2013 Sacado: ROBSON MUEIlER Endereço: RUA
THERFZZIAFERRAZZA. 679 - TIFAMONOS - Jaraguá do sul-se - CEP: 89265-
450 CedeÍl.te: RACOES CATARlNENSE ITDA Sacador. - Espécie: DMI - W
TItulo: 2084868U - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 861,06 - Data para
pagamento: 20111/2013- Valor total a pagar R$963.81 Descrição dos valores:
'{alor do título: R$ 861,06 - Juros: R$ 2,00Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$ 23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$27,80

Apontamento: 264744/2013 Sacado: SUEIl MARlAW RICKERf Endereço:
RUA JOSE BRUMMER 253 - Jaraguá do sul-se - CEP: 89255-380 Cedente:
WALMARYS CONFECCOES ITDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N:' TItulo:
4768O-B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 238,40 - Data para pagamen
to: 20111/2013- Valor total a pagar R$314,98 Descrição dos valores: Valor do
título:R$ 238,40 - Juros: R$ 0,79 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do 1'0,",", na data de 14/ll/2013. Jaraguá do Sul (SO, 14 de no
vembro de 2013.

Apontamento: 265211/2013 Sacado: FABIANO SILVADE SOUZA Endereço: R Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
HlIDAFRIEDELlAFIN238- SfOAN1DNlO- J"f<lglládoSuI-Se - CEIf 89266- Tota) de títulO! publicados: 15
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NOVO USO Os gritos de gol darão um tempo, abrindo espaço para os tatames e às disputas de katá e kumitê, individuais e por equipes

Lucas Pavin

Pela terceira vez no Esta

do, a cidade de Jaraguá
do Sul sedia pela primeira
vez o Campeonato Brasi
leiro de Karatê Interestilos,
evento que acontece en

tre amanhã e domingo, na
Arena Jaraguá.

Organizado pela Fe

deração de Karate Inte
restilos de Santa Catarina

(FEKISC), o evento deve
reunir mais de 1.200 atle

tas, oriundos de 20 estados

espalhados pelo Brasil. A

competição é dividida em

categorias, que vão a partir
dos 4 anos de idade até o

Master, acima de 53 anos.
Como município sede

da competição, Jaraguá
do Sul estará representa
da por 16 atletas. "Temos
chances de chegar ao pó
dio, pois contaremos com
atletas que participaram
da Olesc, dos Joguinhos
e se preparam aos Jogos
Abertos. Então, temos

chances e expectativa de

medalhas", disse um dos

organizadores do evento

e professor jaraguaense,
Leandro Ganibeta.

Dentre as principais
estrelas neste torneio na

cional, estarão o pentacam
peão brasileiro na categoria
máster, Agnaldo Pereira, e
Margarida Rosa (Maga),
tricampeã brasileira na ca

tegoria adulto, que repre
sentam Rondônia,

Pela dificuldade da
rede hoteleira em absorver
o volume de atletas - de
vido a outros eventos na

cidade nesta data, mais
da metade dos atletas que

chegam na tarde de hoje
ficarão alojados na própria
Arena e em duas escolas.

A programação inicia
nesta sexta-feira (15) pela
manhã, com a categoria
katá individual e equipe, a
partir das 9h. No sábado
(16), ocorre o cerimonial
de abertura, às 8h, além do
kumitê individual, que se

desenrola durante todo dia.
Já no domingo, o kumi

tê por equipe fecha a pro
gramação, com inicio pre
visto para às 9h e término
no fim da tarde.

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ESPERANÇA
Gambeta

acredita que
jaraguaenses
devem subir

ao.pódio
no evento
nacional

Basquete
Na base, Jaraguá do Sul sedia duas decisões de Campeonato Catarinense

O basquete SUb-13 fe
minino e sub-ia masculino
de Jaraguá do Sul entram
em quadra a partir de hoje,
para as finais do Campeo
nato Catarinense.

Invictos até omomento,
os meninos terão pela fren-

te cinco times para definir o

campeão. São elas os dois
melhores colocados da re

gião Oeste (Chapecó e São

Miguel do Oeste), além
dos três melhores da nos
sa região, que é o próprio
Jaraguá, Joinville e São'

Bento do Sul. A forma de

disputa será feita através
de pontos corridos.

A partida de estreia dos

garotos' será amanhã, às

uh, contra Chapecó. No

mesmo dia, de tarde, eles
encaram São Bento Ido Sul, '

às 19h25. No sábado, o rival
será Joinville, às 20h. Por

fim, a equipe comandada

pelo técnico Manoel Neto

encerra sua participação
contra São Miguel do Oes

te, no domingo, às rohgo.
As partidas acontecem no

ginásio do Bom Jesus.

Assim como a equi
pe masculina, as meninas

também_chegam invictas
no hexagonal. Sob o co

mando de Vivian Mar

tins, elas tem seu primei
ro compromisso na tarde

de hoje, às 17h30, quando
enfrentam Criciúma, no

Ginásio do Beira Rio. No

naipe feminino, apenas a

vitória interessa para avan

çar na competição. Em

caso de derrota, a equipe
está eliminada.
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ê x-team_tearn@hotrnail.com

X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

•

Maís um
Machida lutando

I'

�oMachida, que é irmão do renomado lutador do UFC Lyoto Machida,
Virá voltar a urna competição deMMA no dia 22 de novembro, nos EUA
Ele vai preferir lutar na categoria de peso até 66 quilos e disse em
urna entrevista que já pegou dicas de seu irmão para
reduzir de peso na
base da alimentação.
Isso para não sofrer
demais na semana da

.

pesagem. Com certeza,
dentro demuito pouco
tempo estaremos
vendomais
urn integrante
.dafamília

.

Machida no UFC

representando
seu estilo de
Karatê para o
nosso deleite.

Rony Jason VS Parede do vestiário

Após ser nocauteado em sua luta, Jason socou a parede do vestiá
rio, rendendo 22 poritos e seis meses de suspensão por tolice. Prova
que ainda muitos lutadores estão preparados apenas fisicamente para
essa rotina profissional e não psicologicamente.

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

\
Campeonato
Jaraguaense
aponta finalistas
EM \(ANTAGEM
Cancha do Karsten

pode colocar seus
dois times na final

Lucas Pavin

010 Campeonato Ja

raguaense de Bocha
Livre conhece os finalis
tas hoje à noite. Em dis

puta, o "Troféu Prefeito
Durval Vasel".

Os duelos acontecem

na Cancha do Karsten,
próxima à ADV Aurora,
com o confronto entre

Karsten "A" e Soneca,

Breakers

Ingressos
Estão à venda os ingres

sos para o primeiro jogo do

Jaraguá Breakers nos playo
ffs do Torneio Touchdown,
contra o Timbó Rex. Os bi
lhetes podem ser adquiridos
no Restaurante Madalena,
com os jogadores ou no Ja

raguá do Sul Park Shopping
em urn estande montado ao

lado da praça de alimenta

ção, iDO valordeR$!I.o. ) i'l�j J,"

e na cancha do Big Bo

cha Brasil, localizada
no Águas Claras, com o

jogo entre os donos da
casa e Cancha do Karsten
"B". As partidas iniciam
às 19h30, com entrada
franca. Avançam de fase
as canchas que vencerem
os dois embates. Caso
haja uma vitória para
cada lado, a definição
do classificado será dada

pelo saldo de pontos nas

derrotas.
Nos jogos de ida, re

alizados na terça-feira
(12), as equipes "A" e "13"
da Cancha do Karsten

Ciclismo

Na Seleção
Beneficiário do bolsa

atleta municipal, .o biker

Felippi Gonçalves foi con
vocado pela Confedera

ção Brasileira de Ciclismo

(CBC) para compor a Se

leção Brasileira da modali

dade, na categoria Junior.
O jaraguaense representa
o Brasil na terceira e na

quarta etapas do Latin
Ameriaan Series, no Chile.

saíram na frente e estão
muito próximos da final.
Atuando em casa, o time
"B" venceu o Big Bocha
Brasil por 2 a 1, de vira

da, com parciais de 14 a

24, 24 a 20 e 24 a 8. Da
. mesma forma, a equipe
".L�" derrotou a Cancha do

Soneca, com parciais de
16 a 24, 24 a 16 e 24 a 8.

As finais da competi
ção estão marcadas para
os dias 19 e 21 de novem
bro e as equipes seguem
correndo atrás de uma

premiação total de R$. 11
mil, além de troféus e me

dalhas.

Corrida

Noturna
No dia 30 de novem

bro, urn sábado, Jaraguá
do Sul recebe ala Corrida
Noturna Super Nova FM,
urn evento promovido pela
Associação dos Corredores
de Jaraguá do Sul (ACOR
JS) e pela empresa Nada

Igual.icom trajetos de 5 e

iokm. As inscrições podem
ser feitas até o dia 28 deste

mês, norvalorde R$40.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FESTA CELESTE Título do Cruzeiro feoha o grande ano do futebol de Minas Gerais

E Cruzeiro
�. ,_,

etncampeao
CRIClÚMA AJUDOU Tigre bate o Atlético-PR, em crlctúrna, e
ajuda na conquista dos Mineiros, que venceram o Vitória fora

Campeão brasileiro em

966, 2003 e agorama

tematicamente em 2013. A

galeria de três títulos nacio
nais acabou confirmada na

noite desta quarta-feira por
volta das 23h, mas não na

capital baiana, onde o Cru

zeiro enfrentava o Vitória, e
sim emCriciúma.

A vitória do clube ca

tarinense sobre o Atlético
PR por 2 a 1, no Heriberto

Hulse, assegurou a taça,
quando ainda estava no

intervalo da partida no

Barradão.
Já garantido como um

dos campeões que menos

desperdiçaram oportuni
dades na história dos pon
tos corridos, o Cruzeiro

presenteou a torcida em

Salvador com a 23a vitó
ria na Série A: 3 a 1 sobre
o Vitória, gols de Willian,
Júlio Baptista e Ricardo
Goulart.

A equipe celeste, já era

o campeão brasileiro de

2013 na volta dos vestiá

rios, independentemente
do resultado fora de casa,
encerrando um ano glorio
so para Minas Gerais no

futebol nacional, iniciado

com o título da liberta
dores do Atlético-MG e

concluído com a Série A

cruzeirense.
A 34 rodada da compe

tição nacional foi comple
tada com outros seis jogos:
Grêmio 1 x o Vasco, Goiás
2 x o Ponte Preta,Botafo
go o x o Portuguesa, Criei
úma 2 x 1 Atlético-PR, São
Paulo 2, x o Flamengo e
Coritiba o x 1 Corinthians.
A rodada será completa
com três jogos hoje: San
tos x Bahia, Fluminense x
Náutico e Atlético-MG x

Internacional.

Copa doMundo

Uruguai goleiapela repescagem
o Uruguai não deu ne

nhuma chance para a 'zebra'
e goleou a Jordânia por s.a
o, no país asiático. Assim,

.

praticamente colocou os

dois pés na Copa do Mundo

de 2014. Maxi Pereira, Stua
ni, Lodeiro, Cristian Rodrí

guez e Cavani marcaram os

gols da fácil vitória. A sele

ção celeste e a Jordânia ain
da. voltam.a.se enfrentai' Jlíla

próxima- quarta-feira, desta
vez emMontevidéu. Os uru

guaiospodem perderaté por
quatro gols de diferença que
mesmo assim estarão garan
tidos no-Mundial doBrasíl..

Corinthians

Sheik
O atacante Emerson

Sheik sofreu na tarde da
última segunda-feira um

revés judicial. A Procura

doria da República no Rio
de Janeiro reiterou o pedi
do de condenação do joga
dor ao Tribunal Regional
Federal da 2a Região do
Rio de Janeiro. Em pri
meira instância, a decisão
foi favorável à condenação
do jogador.

Thrceirinha

Quase lá
O Internacional abriu

frente na decisão do re

turno do Campeonato Ca
tarinense da Divisão de
Acesso. Jogando em casa,
no Estádio Vidal Ramos

Junior, o Colorado Serrano
marcou 2 a o no Blumenau.

Agora, joga pelo empate no
domingo, no Vale do Itajaí,
para confirmar o título da
fase e o acesso antecipado
à Segundona Catarinense.

Vasco

Gafe?
O clima no Vasco já não

é bom. Para piorar, um dos

patrocinadores do clube'
soltou uma opinião para lá
de polêmica. Um dirigen
te da Nissan, parceira por
quatro anos dos vascaínos,
disse que planeja mais ex

posição na mídia com time
na Série B. A gafe forçou a

empresa a divulgar uma

nota oficial, negando torcer
pela queda cruzmaltina.

Santos

Reforços
Fazendo campanha ir

regular no Campeonato
Brasileiro, o Santos já está
voltado para a temporada
2014. Em questão de re
forços, a equipe alvinegra
trabalha com dois nomes

. para acertar o time para
o ano que vem: o ata

cante chileno Vargas, do
Grêmio, e o meia Marlone,
principal revelação do Vas
co neste Brasileirão.

Internacional

Desfalque
Scocco está fora dos-

próximos compromis-
.

sos do Internacional pelo
Campeonato Brasileiro.
Com lesão muscular na

coxa direita, o argentino
desfalcará o time colora
do não apenas do jogo de

hoje, contra o Atlético
MG, no Independência,
mas também da partida de

domingo, contra o Goiás,
no Serra Dourada.

CAMPEONATO BRASIL IRO - SÉRIE A

Coi. Time
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E O GP GC SC A%

2' Atlético-PR 58;34 16 10 8 53 411256%

3' Grêmio 57 34 16 9 9 38 33 5 55%

4' Goiás 56 34 15 11 8 44 35 9 54%

5' Botafogo 54:34 15 9' '10 46 38 8 52%

6' Vitória 51 34 14 9 11 50 48 2 50%

7' São Paulo 49 34 14 7 13 37 35 2 48%

8' Atlético-MG 49 33 13 1010 39 30 9 49%

9' Corinthians 48 34 1115 8 27 20 7 47%

io- Santos 45 33 11 12 10 42 35 7 45%

11' Internacional 45 33 11 12 10 49 47 2 45%

12' Flamengo 45 34 11 1211 38 39 -144%

13' Portuguesa 41 34 10 1113 46 45 1 40%

14' Coritiba 41 34 10 1113 38 42 -4 40%

15' Criciúma 39 34 11 6 17 45 58 ·13 38%

16' Bahia 39 33 9 1212 32 39 -7 39%

20' Náutico 17 33 4 5 24 20 67 -47 17%

!P--fP.GJ\�).Ij$�I;;\\I'·��rrr-(at'lfr�:ila='-€S08i>ffnj;
C8t�bJrit'Qi:$i}-$tillJo(tfe'�:tt.%·��lQmft!Jitb.

32"RODADA São Paulo 2 x o Flamengo
Coritiba O x 1 Corinthians

Vitória 1 x 3 Cruzeiro"""""

Goiás 2 x O Ponte Preta

Grêmio 1 x O Vasco

-=�===�.,_ Criciúma 2xlAtlêtico-PR

Botatogc O x O Portuguesa

19h30 - Santos x Bahia

21h - Atlético-MG x Internacional

21h - Fluminense x Náutico

CAMPEONATO BRASlLEIRO - SÉRIE B

3' 18 2 15 59 54 5 53%

4' lcasa-CE ,56 35 17 5 13 47 49 -2 53%

5' Ceará 56�35 1511 9 58 43 1553%

6' Figueirense ;55 35 17 4 14 58 49 9 52%

7' Joinville '53,35 15 8 12 51 40 11'50%

.8' Avaí .53;35 15 8 12' 48 44 4 50%
, ,

9' América-MG : 53; 35 ; 13 14, 8 I 47 I 40 7 ,50%
10 Paraná 151135 i 14 9 '12149 34 15 :48%

11' Boa-MG '50135' 13 '11,11: 31 39
i

-8 !47%
12' Oeste-SP 44! 35 ' 11 11 :13 I

38 50 -12 41%

13' Bragantino 42:35 12: 6 17 34 41 -740%

14' América-RN 42.35 10 12 13 43 52 -940%

15' Guaratinguetá 41 35 11 8 16 39 47 -8 39%

16' ABC-RN 39 35 57 ·17 37%

36"RODADA

, Líder dI' campeonato :

16/11
16h20 - Olapecoense x Bragantino
16h20 - Palmeirasx Boa-MG

17h20 -AvarxfVnérica-RN
17h20 - América-MG xAIlético-GO
17h20-Sportx Paraná

21h -0esteSP x Fi�rense
21h -SãoCaetanoxJoinville

15/11

r41ass1f1cados para a SérIeA 17h _ Guaratinguelá x Ceará

--'Ü0"1:1jI :�::::"ndU
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MISSAO TECNICA

UMA VIAGEM DE EXPERIÊNCIA
PELO MELHOR VAREJO DO MUNDO.

o seeae 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 Retai.', Bit Sbow.. Participe e busque.'
,

'novas ferramentas e tecnologias para o seu negócio.

07 a 17 de janeiro de 2014_

Mais informações: missaony@sc.senac.br

- .. _ r
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