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A vida acontece aqui.Salvos!

Avião, com dois passageiros e o piloto Guilherme-Maguerroski (foto), caiu em Guaramirim. Ninguém se feriu. PÁGINA 20

Governo libera verbas
para Jara á do Sul

AJUDA GovernadOr em exercício, Joares Ponticelli, se encontra hoje com o prefeito Dieter Janssen para
oficializar o repassse de R$ 3,9 milhões do Fundo de Apoio aos Municípios. Recurso será usado em obras.

pÁGINA 5

Futebol

Jogo define
a classificação
Juventus precisa vencer o
Canoinhas, hoje, fora de casa,

para avançar ao quadrangular
final da Copa SC. PÃG1NA,21

Já estamos
atendendol

Bairro

Centenário

.

Ao estilo Tato Branco

Legumes com
.

sabor especial
Aprenda a preparar
berinjela, abobrinha e

pimentão gratinados, com
molho de queijo. PÁGINA 11

•

sem energia
Por causa da construção
do viaduto naWaldemar
Grubba, postes terão de ser
mudados de local. PÂGmft 17
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DO LEITOR

Alfabetização total
um desafio de todos

Dia 14 de novembro foi comemorado o Dia Nacional
da Alfabetização. Esta é uma data importante para

refletirmos sobre a situaçãoda educação básica em nos

so estado e em nosso país. Todos sabemos que, apesar
dos avanços registrados nos últimos anos, ainda temos
um grande desafio pela frente. Enquanto Santa Catari
na possui uma situação confortável no cenário nacional
com a menor taxa de analfabetismo do país, de apenas
3,1%, no Brasil este índice chega em 8,7%.

Esses números preocupam mais quando falamos
em analfabetismo funcional. Quando consideramos'
analfabeto também aquele que, apesar de possuir a

habilidade mecânica do ato de ler, não tem a capaci
dade de interpretar, compreendere produzir conheci
mento, a taxa sobe para 18,3% da população brasilei
ra, de acordo com o IBGE.

Para erradicar o analfabetismo absoluto nos próxi
mos 10 anos e reduzir pela metade o número de anal
fabetos funcionais, como prevê o Plano Nacional de

Educação, é preciso melhorar consideravelmente a

qualidade do ensino regular, pois muitos dos que leem
e escrevem precariamente frequentaram formalmente
a escola. Precisamos investir cada vez mais naeducação
infantil e no ensino básico, garantindo que as necessi
dades das crianças sejam atendidas, evitando a evasão e

a repetência e prevenindo o analfabetismo com o acesso

é permanência dos alunos na escola.
A sociedade precisa participar mais de perto deste

processo. Os pais devem estar presentes na escola e

acompanhar o progresso dos seus filhos. Somente com

a união do Estado e da sociedade conseguiremos supe
rar esse enorme desafio. O mundo está cada vez mais

globalizado e o Brasil já sofre com a fal'ta de mão-de
-obra qualificada. Se quisermos um futuro melhor para
nossos filhos e netos, agora é a hora de agirmos.

• Joares Ponticelli, governador em exercício do
Estado de Santa Catarina

CO'lIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

'paraQ redacao@ocorreiodopovo.com.br

Palestra

Atendimento
ao cliente

O presidente e consultor do Grupo Friedman,
Fernando Lucena, ministra a palestra "Atendi
mento nota 10", em Jaraguá do Sul, no rua 25
de novembro. O evento acontecerá nó Grande
Teatro da Scar, às 19h30, e custa R$ 50 para a

comunidade e R$ 25 para associados da Câmara
dos Dirigentes EOjistas (CDL). Lucena abordará

.,

temaS como aS tendênciâs do varejo, relaciona
mento e regr� paja,q atendimento ao cliente.

. Iriformaçõy.s·pero telefone: ,,3275-7070 ou pelo e

mâil: �ve!ltos@cdliaraguadosul.com.br

COMENTÁRiO

Levante os olhos

Qual é a graça quando você já
conhece o caminho? Vamos

supor que você já tenha ido a Pa

ris, sua filha não. Ela está ansiosa

pela viagem, você já conhece bem
o roteiro, ela está feliz, muito fe

liz, já a sua felicidade é vê-la feliz,
afinal, nada de novo lhe vai ago
ra cruzar as retinas quando você

chegar outra vez a Paris, certo?' Os
prazeres "renovados" nunca são
como os primeiros-prazeres. Vem
daí a necessidade de nos renovar
mos, mudarmos a paisagem do
cotidiano que nos- cerca, trocando
os óculos todos os dias ...

No futebol, por exemplo, o In
ternacional de Porto Alegre usa do
título de "Campeão de tudo", isto
é, ? clube ganhou todos os títulos

satisfeito com os "royalties" que a

vida já lhe deu mas não, continua
olhando para cima.

E ele tem razão, a montanha da
vida não tem topo, quem se achar
no topo, seja do que for, está des

cendo, descendo para o aniquila
mento do ânimo e encurtando o ca
minho para a morte, tanto a morte

propriamente dita quanto à morte

profissional. Jamais. Jamais olhar

para baixo e dizer: - Ah, estou no

topo! O topo não existe, o que existe
é o ilimitado das ambições, e quan
do chegamos perto do nosso objeti
vo omelhor é olhar aindamais para
cima. Jamais alguém será "cam

peão de tudo", porque há ainda um
título a ser vencido, o título dos im

possíveis: vencer a si mesmo.

lUIZ CARLOS PRATES
à disposição no mundo do futebol.
Quando o Inter ganhar outra vez

um daqueles títulos haverá festa
mas não mais a mesma festa da

primeira vez.

Venho a esta charla, leitora,
leitor, porque acabei de ler uma
frase do veterano atar Robert

Redford, 77, que diz que "Prefere
continuar escalando a ter que se

contentar com o topo". Redford

pode-se considerar um ator vito

rioso, bem que se podia dar por

• Exemplo
o mau exemplo "educa" mais que o bom exemplo,

sem dúvida. Numa certa novela que anda por ai, um
sujeito cheio de trejeitos vive chamando a secretaria
de cadela; claro, diz isso quando está frustrado. Só que
os homens vagabundos concordam com ele e usam da
mesma linguagem. Usem na minha delegacia, usem.
Vão engolir a língua aos pedaços ...

• Eles
Você lembra de como os jornais, as tevês, tudo, ficou

pintado de rosa durante o Outubro Rosa? Eram as

mulheres lembrando outras mulheres da importância
de fazer regularmente o exame de mamas para evitar
o câncer, certíssimas. Agora me diga, você já viu um
único homem vestindo uma camisa "azul", do Novem
broAzul, mês e campanha para prevenção do câncer
de próstata? Os únicos de camisas azuis que vejo pelas

ruas são os torcedores do Cruzeiro, BH. Depois os ho
mens vão se queixar para o bispo na hora do apuro. Ou
será que eles estão esperando pelas mães para irem ao

médico? As duas mães que os homens têm: a mãe mes
mo e a mãe/esposa. Sim, porque se amulher não for
mãe domarido, o babaca vai acabar debaixo da ponte ...

• Falta dizer
Acabei de ler uma frase da Gisele Bundchen, men

tira dela. Ela disse que: - "Parei de fazer coisas para
agradar. Não vivo mais pelos outros, vivo por mim".

Duvido, Giselel É impossível a qualquer um, e mais
ainda a uma pessoa "metida", não dar ouvidos, igno
rar a certas pessoas, mentira. É apenas uma frase. Pre

cisamos, sim, em certos momentos fingir de surdos,
fazer, pintar e bordar de acordo com vontades alheias.
É da vida. Nem Heródes no seu esplendor dizia não

para o de que não gostava, nem ele ...

HORÁRIOS, DE FUNCIONAMENTO NO FERIADO

• Jaraguá do Sul Park Shopping
Lojas: das 14h às 20h, com
exceção da Havan e Americanas,
que operam das 12h às 21h, e
do Coaper, acessível das 8h às
22h. A Alameda de Serviço tem
abertura opcional. A praça de

alimentação, farmácia e lazer
funcionam normalmente, das
10h às 22h.

• Museu Histórico Emílio da Silva,
Biblioteca Pública Rui Barbosa e

Arquivo Histórico

Fechados hoje. O Museu volta ao

atendimento normal no fim de
semana. No sábado (16), das 9 às
12 horas; no domingo, das 15 às
18 horas. A biblioteca e o museu

retornam na segunda-feira,
• Postos de Saúde

Fecham. Atendimentos

emergenciais no pronto
atendimento do Hospital
São José.

• Samae

Plantão 24 horas pelo telefone
2106-9100.

• Secretaria de Obras e Urbanismo

Plantão pelo telefone 3376\0536.
• Secretaria de Desenvolvimento

Sodal, Família e Habitação
Plantão do Centro de Resgate
Social pelo telefone 3371-1534 e

abrigo provisório pelo 3276-0424.

,.

e

Concurso

Compá
contrataACT
A Prefeitura de Corupá lançou o edital

para a contratação temporária de 18
servidores. Há vagas para as áreas de
medicina, assistência social, fisiotera
pia, fonoaudiologia, educação, música e

operação de máquina. As inscrições de
vem ser feitas até o dia 5 de dezembro.
O edital está disponível na Prefeitura e

no site www.corupa.sc.gov.br.

ERRATA:
• Diferente do que foi publicado na página
18 da edição do dia 13 de novembro, a
empresa campeã na modalidade dominó
feminino nos Jogos do Sesi foi a Arroz
Urbano. As jogadoras se classificaram

para disputar o sul-brasileiro.
I'

I
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EDITORIAL

Infraestrulura e turismo
A s pessoas que irão curtir o Litoral nes
r1te feriadão poderão sentir os efeitos
do que será registrado na alta tempora
da de verão nas praias catarinenses. Se
nesse final de semana estendido a pre
visão é que ocorram congestionamentos
nas estradas, nada como se acostumar

para os dias que antecedem os feriados
de Natal e Ano Novo.

Essa situação prejudica a população
e a economia catarinense. Com essa re

alidade, muitas pessoas deixam de fre
quentar o nosso Estado devido às defi
ciências na infraestrutura rodoviária e

.

de algumas cidades para atender a alta
demanda desse período.

Enquanto as obras necessárias para
melhorar a situação não chegam, as pes

.

soas que procuram relaxar nas férias,
acabamse estressando com a inoperância
dos governos. Nessa falta de perspectiva,
também se soma a própria ausência de

planejamento de alguns municípios lito
râneos para tentar amenizar a situação

commais investimentos nas viaspúblicas,
orlas, melhoria no serviço de transporte
público e nos sistemas de saneamento bá
sico durante a temporada.

"
Buscar a qualidade na infraestrutura

turística é um compromisso do Estado.

Não é de hoje que a falta de água e a

lentidão no tráfego causam situações ad
versas. Por graça, a natureza foi genero
sa com Santa Catarina e as belezas exis
tentes aqui conseguem sobressair a essa
falta de eficíência humana nas obras
necessárias à mobilidade e qualidade de
atendimento aos veranistas .

Porém, buscar a qualidade na infraes
trutura turística é um compromisso que
deve ser levado a sério para um Estado

que se orgulha de serum dosmais concei
tuados destinos dos visitantes.

ii F I
.

. .

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
a econosco. necessanamenteoposicionamentodojornal,sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br
.

�
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1:ransferencia

.

Vagas no IFSC de Jaraguá
Cursos técnicos e de graduação do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSC) estão com as inscrições abertas para trans
ferências. Os interessados devem preencher o formulário em
ingresso.ifsc.edu.br até o dia IOde dezembro. O ingresso é no

primeiro semestre de 2014. Mais informações pelo telefone
0800 722 02 50.

GUaramirim
Encontro de Ecoturismo
O 130 Encontro de Ecoturismo acontece em 30 de novembro.
Com saída às 13h.30 da Represa deGuaramirim, os participan
tes percorrerão o Rio Itapocu num trajeto até os fundos da em

presaConservasVegini, no Guamiranga.Após a chegada, have
rá confraternização no salão da Igreja Luterana. As inscrições
devem ser feitas antecipadamente na Secretaria de Esporte. O
valor éR$ 15 e dá direito auma camisa, transporte para retorno
e jantar. Informaçõespelos telefones 3373-1084 ou 9934-8639.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1400
05 - 09 - 11 - 17 - 20
26 - 29 - 33 - 34 - �9
58 - 62 - 64 - 66 - 70
74 - 77 - 85·91 - 99

QUINA
SORTEIO Nº 3340
05 - 13 - 20 - 44 - 62

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04812
1 º 67.245 250.000,00
2º 35.186 17.100,00

.

3º 04.934 16.600,00
4º 36.752 16.100,00
5º 18.071 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO Nº 1547
02 - 09 - 10 - 18 - 21 -28

Faculdade

Inscrições para vestibular
daCatólica SC -até o dia 18
A Católica de Santa Catarina está com as inscri

ções do Vestibular de Verão abertas até a próxima
segunda-feira. Para Jaraguá do Sul e Joinville são
oferecidos 11 cursos. Os interessados podem se ins
crever pelo site www.catolicasc.org.brjingressoj
vestibular. Será exigido o pagamento de boleto, no
valor de R$ 45.

" O Brasil está perdendo
mais essa janela de

oportunidade (de construir carros
elétricos), enquanto o mundo
inteiro está se- movimentando

para desenvolver esse tipo
de produto.
Sãbemos que
é muito mais
difícil empreender
por aqui.
Ozires Silva,
fundador da
Embraer e ex
ministro da
Infraestrutura.
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Patricia Moraes �

LENARIO

"O trabalho continua"
Ele deixa a Câmara na próxima semana

para devolver a vaga a titular e cor

religionária Natália Petry (PMDB), exo

nerada da Prefeitura por decisão judicial.
Vitória Lazzaris é formado em Direito e

Administração de Empresas. Já foi dire
tor da Fiesc, secretário da Apae, e do Ro

tary Club. Atuou como vereador de 2001

a 2004, quando ainda era filiado ao PP.

Em 2012,· disputou novamente o pleito,
quando obteve 1.058 votos, ficando com

a terceira suplência do PMDB. Voltou ao

Legislativo em março deste ano. Na en

trevista a seguir, que não foi gravada por
decisão do vereador, Lazzaris faz um ba-

lanço das atividades, diz que continuará
lutando por melhorias no Bairro Rio Cer
ro II e garante que votou errado na ses

são que avaliou o fim do recesso de julho.
Porém, afirma que não é contra o fim do
benefício, somente enxerga a necessidade
de alterar outros artigos da Lei Orgânica
que vinculam a votação da LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) ao recesso. An
tes de limpar a gaveta, Lazzaris deixa uma
porção de sugestões encaminhadas aos

pares. Para ele, é necessário que a Casa

adote um limite de gastos e seja mais

transparente. Sobre estes e outros as

suntos, o vereador fala a seguir:

- Como o senhor avalia o

período em que esteve na

Câmara?
Lazzaris - Eu tenho cons

ciência de que consegui fazer
algumas coisas importantes
para a população. A aprovação
do projeto que prevê o parce
lamento do ITBI fará com que
muitos munícipes tenham con

dições de tirar aqueles contra
tos de compra e venda da gave
ta e finalmente regularizem os

documentos de suas proprie
dades. Um dos momentos mais

gratificantes foi o encaminha
mento' da creche do Rio Cerro

JI. Falamos com os moradores,
a população do bairro se envol

veu, levamos o secretário Elson

para conversar com o senhor
Aluísio Roeder, que está doan
do o terreno ao lado do posto
de saúde para a construção da
creche. E 2014 deve ser o ano

em que os moradores final
mente verão o início das obras
da creche que eu já havia soli
citado através da indicação, na
minha legislatura anterior. E o

projeto "Ouvindo os Surdos",
foi um belo trabalho.

Pois é, a inclusão dos
surdos de maneira ampla
foi a sua principal bandei
ra. Que sequência espera
que este projeto tenha?

Lazzaris - Meu pai foi um
dos fundadores da Apae em Ja

raguá do Sul e eu tive o privilégio
de ser secretário da entidade na

década de 70. Quanto ao projeto
"Ouvindo os Surdos", tivemos
total apoio do Executivo. Agora
estamos providenciando a do

cumentação da Associação dos
Surdos (ASJS) para que possa
mos firmar o convênio com o

município. Teremos 18 meses

de oficinas de Libras gratuitas,
para diversos setores da socie

dade, com local cedido pela Câ

mara, instrutores surdos (como
determina a lei) remunerados
através da verba do convênio,
que não ultrapassará a R$ 3 mil
mensais. Acima de tudo, é uma
demonstração de que é possível
resolver os problemas de inclu
são com boa vontade. Ao final
desses 18 meses, seremos a ci
dade mais inclusiva em Libras
do país.

Ao final desses 18 meses,

seremos a cidade mais

inclusiva em Libras do país.

o senhor também tinha
iniciado um trabalho de re
visão da Lei Orgânica e do

Regimento Interno. Tem

alguns pontos específicos
que pensa ser necessário
mudar?

Lazzaris - O trabalho ini
ciou em conjunto com o vere

ador Pedro Garcia e será con

cluído por ele. Como a LOM
foi revista em 2010, não terá

muito o que modificar. O ar

tigo 30, por exemplo, fala em

"plebiscito, referendo e projetos
de iniciativa popular", mas está
um tanto vago. Os projetos de
iniciativa popular podem facil
mente ser rejeitados por vícios
em sua elaboração. Para que
isso não ocorra, estou propondo
mudança no texto. Outro ponto
a sermodificado são os parágra
fos e incisos dos artigos 24 e 136
que tratam do recesso. Estamos
sugerindo uma data (30 de ju- .

nho) para a votação da LDO que
estava atrelada ao recesso de

julho. Assim, poderá ser votado
o fim do recesso, sem que isso
cause. um entrave para a admi

nistração municipal.

E as sugestões para o Re
gimento Interno?

Lazzaris - Estou passan
do algumas sugestões ao Pedro

para que ele conclua e conver

se com os demais vereadores.

Mas-alguns pontos que estamos

vendo são a limitação de gastos,
transparência (hoje os anexos

dos projetos não estão no site),
cursos (melhor seriam os cursos

realizados nas dependências da
Câmara, evitariam as diárias e

despesas com passagens). Ou
tro ponto importante é o con

curso. Não tem como deixar
de realizar o concurso em.2014

porque é uma exigência legal.

No episódio da votação
do recesso, o senhor votou

favorável à extinção das fé
rias de julho, depois disse

que tinha apertado o botão
errado. O que de fato acon

teceu?
Lazzaris- Exatamente isso.

Voteiuma vez contra e não regis
trou. Anulei e votei novamente,
apertando o botão errado. Sim

plesmente um erro humano.

Depois fui "crucificado" por ter
. dito a verdade. Poderia ficar

quieto e receber os aplausos.
Mas, como advogado e fazendo

parte da base aliada, não pode
ria apoiar o projeto da forma
com que foi colocado. Conforme

já deixei claro, não sou e nunca

fui contra o fim do recesso. Se

apoiasse da maneira pela qual
o projeto foi apresentado, sem
determinar a data limite para a

votação da LDO, eu estaria dan
do um "tiro no pé" do nosso pre
feito. Após alterar os parágrafos
correspondentes a esse prazo da
LDO, não há razão para não vo
tar o fim do recesso.

Mas é quanto ao clamor
da sociedade por uma nova
forma de fazer política?

Lazzaris - O clamor popu
lar é por seriedade, respeito ao

dinheiro público e gestão com

petente. Eu não usei diárias,
não gastei nada além de ma

terial para escritório e celular

que, diga-se de passagem, não.
é todo o valor que aparece no

portal de transparência porque
tem o rateio do plano. Em ou-

SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2013

"
Após alterar
os parágrafos
correspondentes
a esse prazo
da LDO, não há

razão para não

votar o fim do

recesso.

tubro, aparece algo em torno

de R$ 160,00 de celular, mas
minha conta individual foi R$
29,90. O restante é por conta
do rateio.

Quais são seus projetos
políticos para o futuro?

Lazzaris .

- Logo após as

eleições, cheguei a ser sondado

para alguns cargos na Prefeitu

ra, mas deixei claro que meu ob

jetivo era o Legislativo e fiquei
aguardando a oportunidade.
Mas, sou membro do partido e

vamos trabalhar em conjunto,
sempre falando a mesma lín

gua. Minha maior preocupação,
no momento, é dar continui
dade aos projetos já iniciados

principalmente na resolução de

problemas que dificultam a vida
dos moradores do Rio Cerro II,
há muitos anos. O bairro está
sem um representante na Câ

mara, desde 2004. Através da
bancada do PMDB na Câmara e

contando com a participação do
partido na administraçãomuni
cipal continuarei a defender as
melhorias que o bairro merece.

O trabalho continua.

"
Em outubro, aparece algo
em torno de R$ 160,00 de

celular, mas minha conta
individual foi R$ 29,90. O
restante é por conta do rateio.
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FOro NEIVA DALTROWISECOM

Ponticelli vem
liberar verbas
EM JARAGUÁ Governador em exercício se reúne com

o prefeito Dieter Janssen para anunciar investimentos

Patricia Moraes

Ogovernador em exer

cício, Joares Ponticelli
(PP), confirmou na manhã
de ontem que curnprirá
roteiro em Jaraguá do Sul
nesta sexta-feira, às 17h. Ele
vem ao município para as

sinar a liberação de R$ 3,9
milhões, verba garantida
através do Fundo de Apoio
aos Municípios (Fundam).
O valor não exige contrapar
tida da Prefeitura.

A expectativa inicial era
de que o convênio só fosse
assinado no retorno do go
vernadorRaimundo Colom
bo (PSD) da Europa. Mas

Ponticelliganhou cartãover
de de Colombo para acelerar
a solenidade e prestigiar o

correligionário, Dieter Jans
seno Do montante, R$ 3 mi

lhões foram destinados pelo
governo estadual e R$ 900
mil vieram de emendas par
lamentares - dessas, R$ 450
mil são do deputado estadu
al Carlos Chiodini (PMDB),
R$ 250 mil, da deputada
Angela Albino (PCdoB), e

R$ 2-00 mil, de Nilson Gon
çalves (PSDB).

Segundo o projeto pro
tocolado pela Prefeitura, o

recurso será investido. em

pavimentação de duas vias
e recapeamentos em outras

duas. Ponticelli também
deve assinar convênio para a

construção de urna praça no
BairroCentenário ao lado da

Apae. O custo da obra está

previsto em R$ 500mil.
Mesmo com a antecipa

ção do Fundam, Colombo
deve manter a agenda no

Vale do Itapocu para 'ó fim
de novembro, ou início de
dezembro. Na oportuni
dade, serão liberados R$
15 milhões aos hospitais
do município e há expec
tativa de novidades em re

lação à licitação para du

plicação do trecho urbano
da BR-280, obra que deve
custar R$ 89 milhões. NO COMANDO Ponticelli (E) assumiu o lugar de Colombo (D), que está em viagem.

Legislativo
Contas da 25a Schützenfest são apresentadas na Câmara de Vereadores

O presidente da Fun

dação Cultural de Jaraguá
do Sul, Leone Silva (PT),
apresentou ontem, na Câ
mara de Vereadores de Ja

raguá do Sul, a prestação
de contas da 25a Schüt
zenfest. Pelo que foi conta
bilizado no balanço prévio
registrado até o momento,
a festa não trouxe pre
juízos para o município.
Foram arrecadados R$
1.203.933,24 e gastos; a

princípio, R$ 1,155milhão.
O total de gastos ain

da não foi finalizado pela
Comissão Central Organi
zadora (CCO) isto porque,
segundo Silva, é preciso
aguardar o repasse de R$
249.973,32 prometidos
pelo Governo do Estado.

"Esperamos esse recurso,

que deve chegar no dia 19

para efetuar os pagamen
tos que faltam. Apenas de
pois disso conseguiremos

saber exatamente o valor

gasto", disse. A estimativa
do presidente da Funda

ção é de que a festa não dê

prejuízo.
Pelos valores apresen

tados, e apesar de o valor
arrecadado com a festa
ter diminuído - em 2012

foi de R$ 1.219.993,00 - o

custo do município com a

da festa caiu. "Realizamos
11 dias de evento, tivemos
um público de 20% visi-

tantes a mais e gastamos
menos do que em 2012",
pontuou Silva.

Em 2013, a Prefeitura
de Jaraguá do Sul des
tinou R$ 410 mil para a

Schützenfest, enquanto
no ano anterior foram re

passados R$ 630 mil.
Na prestação de contas,

a Schützenfest gerou 2161

postos de trabalho. O -ba
lanço também revelou que
60% do público têm idade

entre 18 e 39 anos e 59%
é composto

:

por homens.
Para a edição de 2014 do
tradicional evento, o presi
dente da Fundação Cultural
destacou que tentarábuscar
recursos junto à Lei Rou

anet, do Governo Federal.
''Vamos buscar urn aporte
de R$ 180 ou R$ 200 mil

para que o custo da festa

seja menor para Jaraguá",
antecipou.

Aprestação de contas foi

criticada pelo vereador Jair
Pedri (PSDB). "Por melhor
que seja a intenção de pres
tar contas sobre os gastos
da festa, ainda não temos

urn número oficial. Ainda
não é possível saber se o

município terá lucro ou pre
juízo, como aconteceu nos

anos anteriores", advertiu.
Acompanhe quanto foi

arrecado pela Schützen
fest em detalhes pela ta

bela abaixo.

Sessão teve votação de repasse para entidade BALANÇO PRÉVIO DA 25ª SCHÜTZENFEST
A sessão ordinária re- pida para que os parlamen- Pedri (PSDB) manifesta-

alizada na tarde de ontem tares se reunissem na sala ram descontentamento com Receita da Festa 2012 2013

foi dirigida pelo vice-presi- U. O motivo, o envio de a prática do Executivo de
Ingressos R$ 149.550,00 R$ 208.151,86

dente da Câmara de Vere- projeto do Executivo que enviar o projeto em regime
adores de Jaraguá do Sul, autoriza o repasse de R$ de urgência e sem dar aos Bebidas R$ 12l.000,OO R$ 202.300,00
vereador João· Fiamon- 15mil ao Moto Clube Cano parlamentares tempo hábil Boxes R$ 58.393,00 R$ 114.708;06cini (PT). O presidente Quente, para realização do para análise das propostas.
do Legislativo, José Osó- evento beneficente e de co- "O Executivo e o Legislati- Camarotes R$ 9.000,00
rio de Ávila (Solidarie- memoração de aniversário vo vivem urna Lua de Mel

dade), faltou à reunião. de 15 anos da entidade. O em Jaraguá do Sul, mas Repasse Prefeitura R$ 630.000,00 R$ 410.000,00
Em plenário, Fiamoncini repasse foi aprovado e a esperamos que a Prefeitu- Repasse Gov. do Estado R$ 250.000,00 R$ 2�9.973,32
justificou a ausência do festa ocorre no sábado, na ra não faça os vereadores

parlamentar como "por Sociedade Aliança. passarem por esse tipo de Crédito Caixa Econômica Federal R$ 00,00 R$ 18.800,00
motivos pessoais". Mesmo com o aval des- constrangimento enviando Total R$1.217.943,00 R$ 1.203.933,24

Poucos minutos antes sa ajuda, os vereadores projetos em cima da hora",
de iniciar, ela foi interrom- Amarildo Sarti (PV) e Jair destacou Pedri.
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Relatório será entregue dia 10
CPI Documento

será encaminhado ao

Ministério Público,
segundo presidente da

comissão especial

Carolina Veiga

A Comissão Parlamentar de

.l"\J:nquérito (CPI), iniciada em

23 de julho pela Câmara de Ve-
-

readores de Guaramirim para in

vestigar supostas irregularidades
durante o governo do ex-prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), deve
concluir o relatório até dia 10 de
dezembro.ACPI investiga a aqui
sição de mil blocos de concreto, a
contratação de 37 mil horas de

pedreiro e o sumiço dos bens mó
veis do antigo Parque de Eventos
Prefeito Manoel de Aguiar.

Com respostas sobragparadei
ro dos móveis do pavilhão e o valor

pago pelosblocos de concreto, para

concluir a CPI, o presidente, verea
dor Evaldo Junckes (PT), aguarda
apenas a entrega de dois laudos
solicitados à Rodoferroviária de
Guaramirim e à Prefeitura. "Os
documentos são necessários para
eu saber quantas horas de pedreiro
seriam necessárias para realizar as
obras de reparo, troca de telhados
e sarrafos nesses locais, onde traba
lharam os pedreiros contratados",
afirma Junckes. As 37 mil horas
foram contratadas pela'quantia de

R$ 497mil e os laudos deverão ser

entregues em 10 dias.

Após a apresentação dos do
cumentos, outras pessoas ainda
devem ser chamadas para pres
tar depoimento. Junkces não
revela nomes, segundo ele, "pro
bicho não correr". O'ex-prefeito
Nilson Bylaardt e sua esposa,
Harlay Janine Weege Bylaardt,
ex-secretária.de Desenvolvimen
to Social, ainda não foram cha
mados. Segundo o presidente,

não há necessidade. "Vou escutar
mais algumas pessoas até terça
feira. Não vejo necessidade de
chamar o ex-prefeito até porque
já está devidamente comprovado
o que nós queríamos. Pratica
mente estamos chegando ao final
dessa investigação", pontua.

O parlamentar se refere à

compra de mil blocos de concreto
com verba do Fundo Municipal
de Habitação para construção de

40 moradias populares no Bairro
Caixa d'Água. "Já temos provas
de fraude na aquisição dos blocos
de concreto pela Secretaria de De
senvolvimento Social. Cada um

foi comprado por R$ 14, quando
o preço médio, em orçamento re
alizado pelo vereador Caubi me
ses depois, foi de R$1,30", acusa
Junckes. A compra foi efetuada

pela ex-secretária de Assistência
Social no dia 18 de junho de 2010
e o pagamento realizado com che

que na quantia de R$ 44.880,00..

. Bylaardt diz que CPI foi aberta commotivaçãopolítica
O ex-prefeito Nilson Bylaardt

é categórico ao afirmar que a CPI
instaurada pela Câmara tem como

única motivação briga política.
"Essa comissão não existe. Ela não

tem fundamento jurídico porque
não existe uma denúncia. Há ape
nas motivação política", alfineta.

Bylaardt .€Stranha ainda o fato de
nem ele e nem a esposa terem sido

BLOCOS D'ECIISflO
• O ex-prefeito alega que
quando foi realizada a

quisição dos blocos de
concreto houve um erro

constado após realização
de sindicância interna,

.

"Após auditoria interna
realizada pelo Marcelo

Deretti, atual controlador
da Prefeitura, o erro foi

corrigido e a empresa
devolveu o dinheiro",
afirma, Deretti, que era'
auditor do município
na época, confirmou a

versão apresentada pelo
ex-prefeito e a empresa
que vendeu os materiais
teria devolvido mediante

-

depósito bancário na

conta da Prefeitura no

dia 15/07/2011,
a quantia excedente
de R$ 25.400,00,

HORAS, DE PEDREIRO,
• Bylaardt explica que
a contratação das 37
mil horas de pedreiro
questionada pelos
vereadores não. ocorreu

apenas em seu governo e

não sabe dizer se todas
elas foram utilizadas,
"Foi realizado um registro
de preço mediante uma

estimativa de horas de

pedreiro que seriam
necessárias durante
determinado período e

o valor foi empenhado",
argumenta, Segundo ele,
cada secretário utilizava o

serviço conforme precisava,
"O prefeito não fica
controlando a utilização
das horas de pedreiro,
Isso é de cada secretário,
que as utiliza conforme a

necessidade", pontua,

MÓftlS
• Sobre os móveis do antigo Parque de Eventos, Bylaardt
afirma que entregou, dia 31 de dezembro de 2012, todos
os itens ao prefeito eleito Lauro Frôhlich. "Se está faltando

alguma coisa, quem roubou foram eles", rebate,

convocados pela CPI para prestar
depoimento. "Eu estou esperando,
mas ninguém me convoca", afir
mou antes de ponderar sobre cada
uma das acusações. Veja a defesa:

OU!JRO lADO Nilson Bylaardt rebate
_____IIiIIII , acusações e diz qUE7 CPI é política

INVESTIGAÇÃO Presidente da CPI, Evaldo Junckes
diz que grupo já tem provas das irregularidades

Associações receberammóveis.
A CPI iniciou as investiga

ções buscando o destino dado
aos móveis que pertenciam ao

Parque Municipal de Even
tos de Guaramirim. Segun
do o presidente da comissão,
os trabalhos apontaram que
parte deles estão em associa

ções do município, mas cerca

de R$ 30 mil em bens móveis
não. teriam sido localizados,

"Encontramos cadeiras e me

sas na Associação de Morado
res Nova Esperança, na Socie
dade Brüderthal e na Asspung
(Associação dos Servidores
Públicos de Guaramirim).
Porém, não eletrodomésticos
como tachos, geladeira, fo

gões. Não descobrimos o pa
radeiro de várias coisas ain

da", afirma.

I
DECONT
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FeDlUSC quer ajuda do leão
OInstituto Femusc, responsável pela

organização do Festival de Música
de Santa Catarina, lançou campanha para
sensibilizar pessoas físicas e jurídicas no

apoio, via renúncia fiscal, à nona edição,
que ocorre de 19 de janeiro aIO de fevereiro
em Jaraguá do Sul. O material de divulga
ção, criado pela agência Clic Zoam, lembra
que pessoas físicas podem destinar como
incentivo à cultura 6% do Imposto de Ren
da devido como dedução de incentivo, e

pessoas jurídicas até 4% sobre o lucro real.
A peça trabalha com um mote sugestivo:

''Você tira um pouquinho do leão e ajuda
um zoológico inteiro", para reforçar o tra
balho com jovens e a importância de apoio
a este que é atualmente um dos mais im

portantes festivais-escolas para o ensino
de música erudita do planeta. O Femusc é
realizado desde 20.0.6 e toda sua diretoria
trabalha voluntariamente, ou seja, sem ne

nhuma remuneração, e anualmente ajuda
na economia do município com o giro de

pelo menos R$ 2 milhões, além de gerar
midia nacional positiva para a cidade. Fale
com o seu contador.

Case se instala emGuaramirim
Fabricante de equipamentos agríco

las, a norte-americana Case oficializou a

presença na região, com a inauguração
de unidade na quarta-feira às margens
da BR-28o., em Guaramirim. Com uma

rede mundial de mais de 4.90.0. conces

sionárias e distribuidores, a empresa

CDL elege nova diretoria
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Ja

raguá do Sul realiza no próximo dia 27 as
sembleia de eleição da nova diretoria para
o período 2014-2015. Com o encerramen

to do prazo para inscrição de chapas con
correntes, o atual vice-presidente Eduardo

conta com três fábricas e oferece uma

linha completa de equipamentos que
inclui tratores, colheitadeiras, colhedo
ras especializadas para algodão, açúcar,
café, plantadeiras e pulverizadores, e dá

suporte a clientes com peças, serviços e

produtos financeiros.

Schiewe é opção única e deverá ser condu
zido por aclamação. Ele substitui o atual

presidente Neivor José Bussolaro. Aposse
da nova diretoria vai ocorrer no. dia 13 de

fevereiro, às 20. horas, no Salão Panorâmi
co do Centro Cultural da SCAR

Brasil tem férias
mais longas
o Brasil está entre os países onde

as pessoas têm mais dias de férias,
conforme estudo divulgado pelo por
tal G1. A reportagem mostra resulta
dos de pesquisa realizada pela agência
de viagens online Expedia. 75% dos
brasileiros disseram que têm 30. ou

mais dias livres ao ano, enquanto os

japoneses folgam apenas cinco dias

em média, e os sul-coreanos dez.

Painel sobre viagens
Como parte da programação. do evento

"Aventura pelos mares do mundo", integra
da à regata internacional Transat Jacques
Varbre, o Painel Catarinense de Viagens
Corporativas reúne lideranças do setor de
turismo e empresários no Centreventos Ita
jaí no próximo dia 21. O objetivo é discu
tir perspectivas para o turismo corporativo
brasileiro, que cresce a cada ano. Após o

painel,' acontece palestra do consultor Ste
ven Dubner, coach de equipes paralímpicas.

Busca de crédito
De acordo com o Indicador Serasa Ex

perian da Demanda do Consumidor por

Crédito, a quantidade de pessoas que bus
cou crédito aumentou 6,5% em outubro/ta,
recuperando-se parcialmente da queda de

9,8% observada em setembro/rg, Contudo,
na comparação com outubro do ano passa

do, houve recuo de 5,2% na demanda por
crédito. No acumulado do ano, isto é, de ja
neiro a outubro de 2013, a procura dos con
sumidores por crédito cresceu 3,6%, frente
ao período de janeiro a outubro de 2012.

íNDICE PERloDO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,06% 14.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NÓVEMBRO.2013
BOVESPA +2,34% 14.NOVEMBRO.2013

NASDAQ +0.17% 14.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,45 +2,56%
VALE5 32,40 +1,06%
BVMF3 12,00 +1,44%

POUPANÇA 0,5925 15.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT +1,3% US$108,350
OURO +0,04% US$1285,910

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3209 2,3216 -0,57%
DÓLAR TUR. 2,2500 2,3900 0,0%
EURO 3,1138 3,1150 -0,9%
LIBRA 3,7157 3,7169 -0,66%

Má,quinas
agrícolas

São João do Itaperiú e

Pomerode estão entre os 37

municípios catarinenses be
neficiados . com a entrega de

119 implementas. Os equipa
mentos foram adquiridos com
recursos do Governo do Es

tado, via Fundo de Desenvol
vimento Rural (FDR), repre
sentando um investimento de

R$ 2 milhões. Osmaquinários
serão cedidos às prefeituras,
via termo de cessão de uso,

para fomentar a agricultura.
Em 2013, conforme o secre

tário João Rodrigues, já foram
adquiridos 484 equipamentos
agrícolas, num investimento
de R$ 8.714.690.,0.0..

Clima econômicomelhora
o Índice de Clima Econômico (ICE) do Brasil voltou a

subir em outubro depois de registrar uma queda em julho.
Segundo a FundaçãoGetulioVargas (FGV), o índice, calcu
lado com base em análises de especialistas do país, passou
de 3,8 pontos em julho para 4,8 pontos em outubro des
te ano. O subíndice de expectativas, que analisa a situação
econômica do país nos próximos seis meses, apresentou o
maior avanço, ao passar de 4,2 para 5,3 pontos no período.
Aavalição da situação atual, que avalia omomento presen-

.

te da economia, também subiu: de 3,3 para 4,2 pontos.

Inflação da
construção

o Índice Nacional da

Construção Civil (Sinapí)
subiu 0.,44% em outubro,
ficando 0.,10. ponto percen
tual abaixo da taxa de se

tembro (0.,54%), informou
hoje (7) o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Esta
tistica (IBGE). A referência
de outubro do ano passado
ficou em 0.,34%- No acumu
lado do ano, a taxa acumu

la variação M -o;Tt/o, ante
4,99% em igual período de
20.12. O estudo aponta que
o resultado foi influencia
do pela desoneração da
folha de pagamento de em

presas do setor, prevista na
Lei12.844.1. ll;: s i ,�

-'-l

CASSIUS
I

CORRETORA DE SEGUROS I
Você, tranquilo. I

I
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Conhecimentomais sustentável
ANHANGUERA
Durante a Semana

Acadêmica, aulas
foram substituídas

por projetos
inovadores

Débora Remor

Oreapr�v�itamento de
materiais para cons

truir brinquedos e jogos
foi a ideia utilizada por
uma turma de alunos do
curso de Pedagogia da Fa

culdade Anhanguera, de

Jaraguá do Sul, paramos
trar alternativas de coope
ração com a comunidade.
A exposição "Sustentabili
dade na educação infantil"
foi uma das mais visitadas
durante a Semana Aca
dêmica da faculdade, que
encerrou ontem.

Além dos mais de 1,5
mil estudantes da faculda

de, outras três mil pessoas
visitaram as exposiçoes,
mostras, oficinas e pales
tras, que nesta lOa edição
teve como tema "Comuni

dade, como posso ajudar".
"Durante esta semana, as

aulas formais foram subs
tituídas por atividades com
foco transversal", esclare
ceu a diretora da Anhan

guera, Karen Ramos. Os

projetos agora serão avalia
dos pelos professores e os

melhores são premiados.
Doação de sangue,

energia eólica, violência
contra a criança, adoção
de animais, primeiros so

corros, maquiagem, uso

de materiais reciclados,
são apenas alguns dos
temas escolhidos pelos
alunos para construir os

- - ESTADO DE SANTA CATARINA

�llII. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2013. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TIPO:
Menor Preço por Item. OBJETO: Constrtui objeto da presente licrtação, a aquisição de GÊ
NEROS AUMENTlcIÔS, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil e/ou

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Entidades no município de Jaraguá do Sul

- SC, em conformidade com os Anexos do Edrtal. REGIMENTO: Lei Federal I 0.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 d.foutubro de 2002.

DATA, HORA e LOeAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia

03 de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefertura Municipal de Jaraguá do

Sul, srta na Rua Waner Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA

MENTO, a disputa de preços e a abertura dos envelopes, serão às 09:00 hs do mesmo

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

AQUISiÇÃO: R$ 2.597.245,89 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil duzentos e

quarenta e cinco reais e ortenta e nove centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edrtal p0-
derá ser obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br. Jaraguá do Sul (SC), 25 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário deAdministração

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 38/2013. FUNDO MUNICIPAL

DEASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Aquisição de materiais didáticos/edu

cativos destinados aos Projetos/Oficinas do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social- CREAS I, em conformidade com as especificações e quantidades
descritas no Anexo. I deste EdnaI.REGIMENTO: Lei Federal 10.52012002 de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.69812002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilnação e Proposta):Até ãs
13hOO do dia 28 de novembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefertura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na RuaWaner Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes será às 13h30

do dia 28 de novembro de de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e
Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISiÇÃO: R$ 22.240,00 (Vinte e dois mil

e duzentos e quarenta reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá
ser obtido no seguinte endereço: Rua Wa�er Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio

Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.jaragua
dosul.sc.gov.br INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos
na Secretaria da Assistência Social, Criança e Adolescente, no endereço acima; pelo
telefone (47) 2106-8275; pelo Fax (47) 2106-8292 ou ainda pelos e-mails id9677@
jaraguadosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 01 de novembro de 2013.

SÉRGIO KUCHENBECKER

Secretário Municipal de Administração
EMANUELA CHRISTIANWOLFF

Gerenciadora do Fundo Mun. deAssistência Social

EDUARDO MONTECINO

projetos. "Os visitantes
se divertiram muito e nós,
estudantes, mais ainda.
Ao aproveitarmos caixas
de leite, jornal, garrafas
PET e potes de iogurte
aprendemos a trabalhar a
sustentabilidade e a cria
tividade para improvisar",
sintetizou a estudante de

pedagogia Greice Antunes

Briesemeister, de 27 anos.

"
Ao aproveitarmos os

materiais, trabalhamos
a sustentabilidade

e a criatividade.

Grelce Brlesemeister,
estudante, 27 anos

ATRAÇÃO Jogos lúdicos, feitos com material reciclável, foram os destaques na feira

Secretário de Administração
ADEMAR POSSAMAI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

-5---
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 127/2013. Processo: 46/2013-FMS.·SECRE

TARIA DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
SECRETARIA DE URBANISMOIPOLlCIAMILITAR ECML FUNDOMUNICIPAL

DE SAÚDE. TIPO: menor preço por ITEM. OBJETO: O presente ednal consiste na

aquisição de veículos, novos, zero quilômetro, em conformidade com as nomnas

do CONTRAN, de acordo com as especificações e quantidades descritas no rtem

I do ednal e minuta de contrato. REGIMENTO: Lei Federall0.52012002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.69812002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia 02

de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, sita na Rua Wa�erMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 1.081.404,00 (um milhão oitenta e um mil quatrocentos
e quatro reais). INFORMAÇÕES:A íntegra do Ednal poderá ser obtida no endereço
acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC),
08 de novembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

�": ESTADO DE SANTA CATARINA

__ÔÔIUl. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 49/2013. FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. Tipo:
Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de pessoa juridica para prestação de

serviços de engenharia para construção de unidade nova do Posto de Saúde ESF

Jaraguá 84, srtuado na Rua 1132- Herbert Baumann, esquina com a Rua 502 - Ber

lha Weege, no bairro Jaraguá 84 com área total de 195,52m" (cento e noventa e cinco

vírgula cinqüenta e dois metros quadrados), com fomecímento de materiais e mão de

obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/
Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edtal REGIMEN
TO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 04 de dezembro de 2013, no
Setor de Protocolo desta Prefertura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111

- Barra do Rio Molha - JaraguiÍ do Sul- S�. ABERTURA dos ENVELOPES: 09:30

horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Lidações e Contratos. VA

LORMÁXIMO PARAA CONTRATAÇÃO: R$ 332.619,60 (trezentos e trinta e dois mil

seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos). RETIRADADO EDITÁLEANÉXO:
O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem

qualquer custo. Os Anexos do Ednal (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), de
verão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefertura Municipal de

Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11:30hs e das 13:00 as

17:00hs,-mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte
reais). A taxa para pagamento dosAnexos do Edital, deverá ser retirado no Setor de

Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima no horário das 8:00 a 16:00

hs. Jaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2013.

Dieter Janssen

Prefeito municipal
Adernar Possamai

Gestor do fundo municipal de saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO .SUL

CHAMADA PUBLICA N° 00212013. PARA AQUISiÇÃO DE G�NEROS AUMEN

ricos DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO: Aquisição de gêneros al�

mentícios da agricurtura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos
matriculados nas escolas, entidades e centros municipais da Rede de ensino do Muni
cípio de Jaraguá do Sul, em conformidade com os anexos do Ednal. REGIMENTO: Lei

Federal 11.947 12009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 13:30 horas do dia 09 de dezembro de , no Setor de Protocolo da Prefertura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha. AABERTURA DOS ENVELOPES será as 14:00 horas do mesmo, no

endereço abaixo, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação. VALOR
ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.787.875,97 (um milhão setecentos e oitenta

e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). INFORMA

ÇOES: A íntegra da chamada pública estará disponivel no srte www.jaraguadosul.
sc.gov.br e os esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Wa�er

Marquardl, 1111, Bairro do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, na Secretaria
Municipal de Educação ou ainda pelo e-mail: id9681@jaraguadosul.sc.gov.br(lonara!
Educação). Jaraguá do Sul, SC, 25 de outubro de 2013.

DIETER JANSSEN
PrefeitoMunicipal

Dieter Janssen

Prefeito municipal
Ademar Possamai

Gestor do fundo municipal de saúde

-Ij- ESTADO DE SANTA CATARINA
,'t"'....

�OOiQl, MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 50/2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Tipo: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de pessoa juridica para presta
ção de serviços de engenharia para construção de unidade nova do Posto de Saúde

ESF Ilha da Figueira 2, srtuado na Rua 498 - Rosa R. Kochella, no bairro Ilha da

Figueira, com área total de 195,52m" (cento e noventa e cinco vírgula cinqüenta e

dois metros quadrados), com fomecimento de materiais e mão de obra, ém confor

midade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e

, Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital. REGIMENTO: Lei Fe

deral 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA

dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 04 de dezembro de 2013, no Setor de

Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 - Barra

do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 14 horas do

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

MÁXIMO PARAACONTRATAÇÃO: R$ 346.868,10 (trezentos e quarenta e seis mil

oitocentos e sessenta oito reais e dez centavos). RETIRADA DO EDITAL EANEXO:

O edital estará disponivel na Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.brsem
qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária),
de�erão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00

as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 20,00

(vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no

Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima no horário das

8:00 a 16:00 hs. Jaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2013.
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RIO DA LUZ EM FESTA
SONHSTIEFE VEREINFEST Programação na Sociedade de Atiradores de Ribeirão Grande da Luz inicia hoje

Bárbara Elice e, em seguida, a escolha
das candidatas a rainha

Três dias de festa mar- e princesas da Sonhstiefe

cam a 13 a edição da Vereinfest. A banda Mo

Sonhstiefe Vereinfest. São nalliz, de Seara, Oeste ca

esperadas 1,5 mil pesso- tarinense, animada os bai
as no evento, organizado les na noite de sábado e no

pela Sociedade de Atira- encerramento, domingo.
dores Ribeirão Grande da O último dia do even

Luz. Além da escolha das to começa com o desfile

candidatas ao reinado, ha- de sete sociedades convi
verá música, gastronomia dadas. Além dá culinária

e dança. Tudo no clima de típica na hora do almoço,
tradição germânica. será servido churrasco,

A festa inicia hoje, às strudel e marreco reche-

20h, com o torneio de bo- ado. O sorteio da rifa,
Ião rústico. A competição antes do encerramento,
retorna na tarde de sába- premiará os participan
do e manhã de domingo, tes com eletrodomésticos,
com cerca de 150 compe- bicicleta e uma surpresa.
tidores. O vencedor levará Segundo Raasch, o valor

45 quilos de frango. Os arrecadado será destinado

demais colocados ganham à construção do segundo
35, 25, 15 e 5 quilos, con- andar da sede, em cima do

forme a classificação. balcão de bebidas.

Segundo o presidente A 13a Sonhstiefe Ve-

da associação, Fino Ra- reinfest acontece na sede

asch, duas atrações são da associação, na Rua Ri

dedicadas especialmente beirão Grande da Luz, si
aos idosos, no sábado. O nO, bairro Rio da Luz. O

destaque é o desfile da ter- local fica a 3,5 quilôme
ceira idade, que parte da tros após a empresa Seara.
Comunidade Apóstolo Pe-

dro. Ele antecede a tarde

dançante, com repertório
para recordar o passado
em Jaraguá do Sul.

A tarde de amanhã
continua com brinquedos
para as crianças e a cos

tela preparada em fogo de
chão. No fim do dia, ocor
re a festa de rei e rainha

TRADiÇÃO
O desfile típico

levará sete
sociedades

convidadas,
na manhã de

domingo

CULTURA Há treze edições, a Sonhstiefe Vereinfest resgata
a gastronomia, música e dança tradicionais da Alemanha

FOTOS DIVULGAÇÃOIACSIVI

• 20h . Torneio de
Bolão Rústico

.SÁBADO
• 14h15 - Desfile

da terceira idade

e convidados

·14h30.,j Tarde dançante
com musical para
recordar o passado
de Jaraguá do Sul

• 15h . Torneio de
bolão rústico, jogos,
recreação infantil e
costela fogo de chão

• 17h - Festa de
rei e rainha

• 21h . Escolha das
candidatas ao reinado

• 23h . Baile animado

pela banda Monalliz

.DOMINGO

• 9h . ABertura
• 10h . Desfile típico das
sociedades convidadas

• 10h30 . Bolão rústico,
jogos e recreação infantil

• 12h . Almoço típico
-121130 - Tarde dançante
com música ao vivo,

- 16h . Festa animada

pela banda Monalliz

·17h 'Sorteio da rifa
- 21h . Encerramehfo

.Margarida Baird traz "Beatriz" para Jaraguá do Sul
Considerada uma das

atrizes mais importante
do cenário cultural catari

nense, Margarida Baird, do
Círculo Artístico Teodora,
estará em cena no Teatro

do Sesc hoje. Ela traz omo
nólogo musical "Beatriz",
inspirado numa das perso
nagens de Chico Buarque.
O espetáculo inicia às 19h e

tem entrada gratuita.
A história se passa num

camarim. Aos 68 anos de

vida, Margarida interpreta
uma atriz que está abando
nando o teatro. Acompa
nhada dos músicos Carol

Miranda, Larissa Galvão e

Pedro Loch, ela canta sua

história, o presente e o fu
turo incerto.

A montagem do espe
táculo ocorreu em 2011, na

Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC)
e tem como diretora Ana

Paula Beling. Com meio

século de carreira, Mar

garida recebeu o Prêmio
de Melhor Atriz por "As
Aventuras de Mestre Nas

rudin" (1993), em Floria-

nópolis; a indicação para
o Prêmio de Melhor Atriz

do Troféu . Mambembe

pelo trabalho em "As Sete

Quedas do Meu Pobre Co

ração" (1983); integrou o

Centro Internacional de
Estudos sobre o Ator, em
Paris e contracenou com

Marco Nanini, Marieta Se

vero e Marília Pêra.
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Aniversariantes

Miss Saravejo
TIm primeiro lugar, você percebe as

.rnnarcas de bala. Em todos os lugares.
Elas ainda cicatrizam os edifícios de

Sarajevo, principalmente próximo as janelas.
. Felizmente, hoje em dia invólucros de bala são

esculpidas em vasos decorativos, moedores
de pimenta e chaveiros que completam as

vitrines de lojas de souveniers.
Sarajevo, é a capital desse minúsculo país que
se chama Bósnia Herzegovina, e que primeira
vez vai a uma Copa do Mundo de Futebol. No
centro da cidade as ruas estão alinhadas com
inúmeros cafés onde os moradores, amoda
turca, lentamente degostam goles de café e

passam amanhã conversando.
É difícil acreditar que por 1.200 dias, de
1992 a 1995, Sarajevo foi quase inteiramente
cortado do mundo - sem electricidade, gás,
água ou comida. Em Sarajevo, muçulmanos,

católicos, judeus e ortodoxos - todos viviam
sob constante ameaça de franco-atiradores
sérvios escondidos nas encostas que a cercam.

A única maneira de mover-se e receber

suprimentos essenciais para a cidade era
através de um túnel escondido 700metros
cavado sob a pista do aeroporto, ligando urna
fazenda com urn prédio. O túnel era grande o
suficiente para mover urna cabra viva para o

leite fresco ou urn homem poder transportar
urn saco de batatas nas costas.

Apesar de tudo, Sarajevo hoje continua a

orgulhar-se de seu longo legado e espírito
de tolerância, diversidade e multi-étnica.
A arquitetura da cidade é uma mistura
da herança (lo império otomano com o

império austro-húngaros. Se olhar para
.

um lado, parece que está em Istambul. Se
olhar para outro parece estar em Viena.

Os bondes elétricos de Sarajevo

Os pequenos rios que cortam a cidade,
são com águas cristalinas do degelo da
montanha. Minaretes das mesquitas e as

torres das igrejas decoraram o horizonte da
cidade. Bondes coloridos antigos parecem
brinquedo de, pessoas vivas.
No vai e vem das ruas, as mulheres de

Saravejo parecem ser todas modelos. De
cabelos produzidos, de unhas pintadas
com cores escuras, de batom escuro.

Parafraseando o U2 na música Miss

Saravejo: "Here she comes, heads tum
around, here she comes", "Aí vem ela, todos
se virão para vê-la, aí vem ela".

As marcas, de bala

Cliqu_e animal
Um dos cemitérios da recente guerra civil

ADOTE FOSTER
Já sofri a dor do
abandono e agora
procuro alguém'
que me ame de
verdade. Sou
dócil, brincalhão
e me dou bem
com crianças
e com outros

cães. Mestiço de

cocker, 1 ano de
idade, vacinado,
vermifugado e
castrado. Contato:
Rute no telefone:
3374-1182

ADOTE BIDU!

Super querido,
adora colo,
dá muitos

lembeijinhos
e gosta de
brincar.
Já sofreu
abandono e

agora precisa
um lar de
muito amor.

Tem 6 anos de

idade, porte
pequeno (6 "

kg), vacinado
e castrado.
Contato: Maria
no telefone: _

3376-6400

15/11

Alexandra Piazera

Alexandre Fernandes Ruysam
Almir Rogerio de Souza

Al)drea F. Urbanski

Antonio Éderson Rocha

Beno Kopp
Benvindo Motta

Cristina W. Colle

Dircélio A. B. dos Santos

Eloisa Steffens

Flávio Faltin
,

Gabriel Steindel

Gustavo L. Bussolaro

ivoni L. Kruger
José carlos Junckes

José F. dos S. Filho

José L. de Abreu

Juliane C. Iernovl

Juliane L. Ribeiro Stassen

Lais Pickler

Liniter Parma
-

Luiza Hein

Luzia Rejiane Rodrigues Da

Costa
Marcelo Correa

Mauricio Bonglowiski
Modesta H. Kanchen

, Nadir K. da Luz

Odilo Rosswiller

Odirlei M. Krenchinski

Paulo S. Schíochet

Salete Nelci Uber

Taf!)ara S. Kopp
,

Thaína Correa

Thomas H. Grandberg
Vinicios Vaz

Volmar M. dos Santos

Wilmar Luiz Baratto

I Marcelo Faria - Ator

Curiosidade'
15 de novembro...

... é o 3190 dia do
ano. Proclamação da

República do Brasil.
Dia de Nossa Senhora
do Rocio - Padroeira do
Paraná. Dia do Esporte

, Amador. Dia do Joalheiro.
Dia Nacional da
Umbanda. Fonte:Wikipedia
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Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

3375-1019

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-sc3055-2484 t ".."u�tr.>m.bt

Rua Felipe Schimdt.LZâ.

Caro leitores,
Como não tenho restaurante para trabalhar somente com cardápios e não sobrevivo somente da culinária,
meu prazer em cozinhar torna-se um maravilhoso hobby. Felizmente temos parceiros do comércio de

gastronomia que nos possibilita"'!l muitasfacilidades para as tarefas. Nesteprato de hoje, o auxílio é da Casa

da Nonna, do nosso companheiro Odinei Schappo. Lá encontrei o molho quatro queijos pronto e de excelente

qualidade. Agora acompanhe o passo a passo desta receita e comprove suafacilidade. Bom apetite!

.......................................................................................................................................................................

Sugestão para a harmonização é
o vinho Occhio A Vento 2011, do
produtor Rocca Delle Macie. Este
vinho é feito de uma uva autóctone
da região da Toscana que se chama

Vermentino.

É um excelente
branco para
harmonizar com
este prato. A acidez
dos ingredientes e a

untuosidade do molho
casam perfeitamente
com esse tipo de

vinho, que é muito
sutil no olfato. Com aromas cítricos (kiwi), mas
também lembra melão maduro. Muito apetecível,
vinho fácil com agradável final de prova. Duemilavini
concedeu 3 estrelas em 5 e aWine Enthusiast deu 88

pontos. Na Enoteca Decanter você encontra por R$
73,00. Ainda temos 12 unidades com 30% de desconto.

: :

hei
EM SÃOBENTO DO SUL I

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 I
_______________________ . ___J

natural
P d $' I

Legumes gratinados
.ao molho de
quatro queijos
INGREDIENTES:
·1 berinjela grande .1

.

• 2 abobrinhas qrossas
� 1 pimentão vermelho
• Azeitepara grelhar
• 250 gramas de molho quatro queijos
• Queijo parmesão ralado
.1/2 pote de requeijão
• Sal a gosto

* Observação: Exceto o molho quatro
queijos, na Verdureira da Raquel, você
encontra todos os demais ingredientes e de
excelente qualidade. A equipe se abastece
diariamente de verduras e legumes e trabalha
com dedicação em prol de seu clientes.

MODO DE PREPARO:

Corte a berinjela em rodelas e deixe de molho em um

recipiente com água e sal por 20 minutos, escorra
e esprema para retirar o excesso de água. Corte
as abobrinhas e o pimentão em rodelas. Reserve.
Utilize uma grelha grande de assar peixes. Unte a

grelha com azeite e disponha todos os legumes, na
churrasqueira em fogo médio. Grelhe os legumes
de ambos os lados. Em uma travessa, como sempre
a minha é Oxford, distribua as rodelas de berinjela
e cubra com parte domolho quatro queijos. Sobre
cada uma delas, intercale fatias de abobrinha e

pimentão emolho quatro queijos.Por cima das

berinjelas jámontadas coloque uma colher de
requeijão e salpique um pouco de queijo parmesão
ralado. Leve ao fomo preaquecido a 2200C até

gratinar. Sirva em seguida.
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Bom dial
Hoje é super sexta-feira, dia

15 de novembro de 2013. Dia da

Proclamação da República. O fe
riadão promete altos agitos e se

rão três dias de muita ferveção.
Na coluna de hoje você confere
o que tem de melhor para fazer
em terra de São Sebastião. An

tes, uma frase bem legal pra você
refletir: "Una ao esforço a inte

ligência; você trabalhará menos

e fará mais" (Carlos Bernardo
González Pecotche - Raumsol).

-3370-3242

Inaugurou
Na quarta-feira, com toda

pompa a que tem direito, o empre
sário Neivor Bussolaro, presidente
da CDL de Jaraguá do Sul, inau
gurou a nova loja da Cedro Mó
veis. Grandes nomes do empresa
,riado e do comércio jaraguaense
foram prestigiar esse momento

memorável. Não houve quem não

elogiou o novo espaço, que está lo
calizado na RuaAdélia Fischer, na
antiga Jaime Motos. Vale a pena
conferir os clicks deste momento

no siteMoa Gonçalves e na próxi
ma edição daRevista Nossa.

)
1\
"

Niverdo
Zequinha

O meu amigo, José Carlos
Junckes, o famoso Zequinha, da
Zanoti Elástico, é o aniversariante
mais festejado do dia. Parabéns,
big brother! O meu desejo é que
você e sua linda e maravilhosa fa
mília sejam plenamente felizes.

I
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Moa Gonçalves
Acesse o site Moa Gonçalves.

Além de conferir as fotos das mu
lheres mais lindas das baladas;
acompanha os famosos coquetéis
e as festas memoráveis da nossa

região. E o que é melhor: ainda
ganha prêmios da Poket Store.

'

Quer saber como? Acesse www.

moaogoncalves.com.br.

Alcatra cf osso Linguicinha de

frango Veneza

VISITA Marlise e a filha Ana Larissa Hersing, caps do Restaurante Típico da Malwee,
recentemente com os paulistas Leo Cardoso e Luiz Lui, considerados maiores publlcltérios
do Brasil. Eles saíram rasgando elogios ao marreco recheado e o Parque Malwee

Valeumesmo!
O' meu abraço de hoje,

cheio de energias positivas,
vai para as quatro gatas
simpáticas da Nani Ma
lhas: Alzira, Carol, Rosane e

Nani. Elas confessaram que
não' tem cafezinho, chazi

nho, até mesmo o primeiro
bom dia que substitua. Se

gundo elas, a primeira tare

fa da manhã é ler a Coluna
do Moa. Thanks, meninas!

MAURlCIOHERMANN DIA DO SIM Vitor
Fernando Couto e a

médica Débora Caroline
Salomon são os noivos
mais festejados de hoje.
Trocam juras de amor

às 19h, na Igreja Matriz
Senhor Bom Jesus de

Guaramirim

,

CIACULANDO
OS amigos
Fernando
e Evelin
Franzener
conferindo
o San Sushi,
quarta-feira, ,

na reabertura
da casa

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Thiago Airoso Menezes, da
Enoteca Decanter, já carimbou
o passaporte. Semana que
vem aterrissa em "terras do

fogo". No programa, além de
muito passeio, claro, dar um
giro pelas famosas vinícolas

chilenas. De nada!

• • •

Tato Branco, depois que atingiu
oito arrobas: "estou de regime.
Cortei a cevada, a gordura e

estou malhando e caminhando
todos os dias. Parei com os

excessos e em um mês perdi
três quilos, alguns parceiros de
bar e trinta dias". Hehehehe ...

Cuidado que o Tim Maia já se foi!

Dia 20 de novembro o

empresário Alcides Pavanello
risca maisum ano do
calendário. Onde será

que vai estrear á "Prima
Donna"? Quem viver verá!

Meet
Para os chapeludos de Pla

tão, hoje na Meet rola show
nacional com a dupla sertaneja
Hugo &Tiago.

Pense nisso!
"O único mal a temer é aque

le que ainda existe em nós"
(Chico Xavier).

f
KAY�ÓS
HOTEi

MAURICIO HERMANN

Cheers Irish Puh
Hoje à noite, o cantor Eneias Raasch movimenta o excelente res

taurante Cheers Irish Pub, emCorupá. Uma ótima dica para o feriado.

MAURICIO HERMANN

INAUGURAÇAO
O presidente do CDL, Neivor Bussolaro com

a esposa Claudete e os filhos Gustavo e

Thiago, na inauguração da Cedro Móveis

BALADA
Nos corredores do Divino,
a bela Bruna Martini

'TAJillEDAD'E'S"'"I �, ' "I " I.' .
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moagoncalves@netuno.com.br

TE CONTEI
.. Quem também recebe o merecido coro
de parabéns nesta quinta-feira é Ricardo
Diafantheler. Os nossos 'cumprimentos.

.. Dia 23 de novembro rola a 2ª
Macarronada da Escolinha de Futsal
Xox010. O evento será realizado no João
Marcatto e o ",alor do convite é 15 reais.

.. Hoje vou reunir em petit comitê,
abrir um bom vinho da Enoteca, pedir
um delicioso combinado San, do San
Sushi e celebrar a vida. Como diz a

frase: "A gente leva da vida a vida

que a gente leva".

,. Um abraço para o casal jovem e

super feliz, Diego e Amanda Rausis.
Eles também acompanham, a coluna
todos os dias. Aquele abraço .

• Fique do lado de quem gosta e

valoriza você. Bom feriado!
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Tirinhas

Piadas

Copo limpo
Dois amigos vão tomar uma cerveja num bar bem vagabundo. Um deles
recomenda ao dono do bar:
- Copo limpo, por favor!
Depois de pouco tempo, o cara volta com uma cerveja e dois copos e

pergunta:
- Qual dos dois pediu copo limpo?

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING <'

ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes: Em Chamas - Ação - Legendado
146 min - Censura: 12 anos - 13:00, 15:50, 18:40, 21 :30
ARCOPLEX2 '

• Thor - 0 Mundo Sombrio - Aventura - Legendado -

111 min - Censura: 10 anos - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20
ARCOPLEX 3
• As Bem Armadas - Comédia - Legendado

'

117 min - Censura: 12 anos - 18:40, 21 :00
• Bons de Bico - Animação - Dublado - 92 min -

Censura: livre - 15:00, 16:50

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00 21 :40 - LEG - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10 18:50 - DUB - Ação'
• Meu Passado me Condena - 14:30 17:00 19:20 21 :30 -

NAC - Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas -13:30 16:t519:00 21 :50-

LEG - Ação
• Bons de Bico - 14:15 16:30 - DUB - Animação
• Capitão Phillips - 18:40 21 :20 - LEG - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 16:45 19:10 22:00 -

LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 15:20 17:40 19:55 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 22:10 - 3D - LEG - Ação
• Bons de Bico - 13:20 - 3D - DUB - Animação
• GNC MUELLER
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:2521 :15 - 3D - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:00 18:45 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 14:15 16:45 19:15 21 :35 -

DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 16:10 19:00 21 :50

- 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
lia
c.>
=
-

o
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Palavras Cruzadas

SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 201,

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Frente fria
avança-
Sol com aumento de nebulosidade
e pancadas isoladas_de chuva à
noite no Planalto Sul e Litoral Sul,
devido à aproximação de uma
nova frente fria. Temperatura alta,
commáximas acima de 30°C, com
sensação de ar abafado.

!.
AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 300e

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

,�
"t"i'

Parcialmente
Nublado

IftA-
DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 26°e �

Nublado

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

ft CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

HORIZONTAIS
1. O político Venceslau (1868-1966)" ex-presidente do

Brasil / Preposição que indica prioridade no tempo
,

e no espaço
2. Parte retirada de uma superfcie desbastada com lima
/ Unidade de medida de energia

3. Matricular
4. Serviço de Assistência.ao Usuário I Argola de ãncora
5. Diz-se de certo papel branco encorpado, próprio para

documentos, registros etc. / As iniciais da apresen
tadora de TV Galisteu

6. Exercício de curso primário
7. Esforço ,incomum I Elemento de composição: tumor
8. Estrela principal da constelação da Ágúia, uma das

mais brilhantes do céu
9. As iljiciais do cantore compositor Cantuária, de "Lua

e Estrela" / Regate intermitente
10. Brinquedo I Médicos Sem Fronteiras '

11. Município goiano, no Ner'te doestado
12. Tecla muito usada pelos digitadores 1 Dispositivo de 10

detecção, escuta e comunicação submarina análogo
ao radar, que utiliza ondas acústicas

13. Tocar I Mistura de fabricação caseira, cujos' efeitos
em13riagantes.seassemelham aos do lança-perfume. 12

VERTICAIS
1. Vente tipico das regiões marinhas, suave, fresco,

agradável / (ReI.) Uma cérmônia da Quintà�Féirà
Santa, onde o sacerdote imita um dos atos que Je
sus fez à seus discípulos na Última Ceia

2� A atriz paulistana !:Ie TV Hel,ena I Zeloso, cuidadoso
3. Diz-se daquela que ,admite publicamente sua ide'o

logia, �titudes políticas e/pu pQsMas existen,ciais /
Espécie de mala de madeira para guardàrobjetos

4. Serviço de Proteção ao Cré.dito I Sentinela
5. Fruto semelhante à goiaba rUma gordurà Usada nos

alimentos. industrializados, prejudicial à saúde
6. Sujar, macular I Nos esportes como o handebol, .o

ponto obtido
7. Precipitação de cristais de gelo] Aquele que tem o

desejo impulsivo, mórbidO dtffazer .compras, de ad-

quirir coisas ,

8. Artimanha sutil, engenhosa, que se ulilica para conse
guir um objetivo / Vidro muito límpido e puro

9. Distinto, insigne / Tina de madeira usada para banhos..

•
•

II
•

II •
II

II
,

II
II

II

II
-

II

2

3

4

5

7

8

9

11

13

2 3 4 5 8 7- 8 1)

'9'°10 'Ó!fi�103 '6
'IBlS�O 'ma1l '8 'oupwg!UQ 'aAaN 'L. 'Ia;> �""�OU3 '9 'su"'.l 'yÓ1!J1f 'S '.!el"IV
'�dS .� '�o,... :"p!wOSSV 'E 'OSO!O '!PI"in!� '� 's.?d'.•'.' 'es!lá .

� lSIV01ll:l3A
.

'Qloi �"OS 'SI '.upS 'og '�I
'llJI!fiUl!JOd 'u :JSW '."'!V 'OI 'O!01J\f 'OA'6.:'!IllIV '8 'oOUO'BPH"L 'opm!Q '9,'9'1
�05�WI\f'5 :aíauv"nvs '�.jaÍ\al3slil·8 '013 '.ds'H"� '''lu\f 'S!'lS', :SIVINOzíIlOH

,

Oy�nlOs

f�ç,�
A RECREATIVA
lPASSA1IEMPOS mEUGooes,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2013 VARIEDADES
oePIS

www.ocponline.com.br

Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Toni diz a Odilon que Décio vai ajudá-lo a libertar Hilda.
Franz avisa a Ernest que deixará a mansão e seu trabalho na

fábrica. Aurora tira Davi à força da cama e o leva para passear.
Snvia fica inconformada com a saída de Franz de casa. A man

do de Manfred, Benito finge que salva Zefinha de um assalto

somente para se aproximar da moça. Aurora beija Davi. Franz

tenta se reconciliar com Amélia, mas ela o rejeita e afirma que
é tarde demais para os dois. Snvia descobre, no quarto de Ger
trude, uma carta escrita por seu pai para Catarina. Manfred

garante a Ernest que em breve ele terá a guarda de Pérola.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Rafa se finge de vendedor e atende Lili. Nilson fica apre

ensivo com Edu. Lili e Rafa conversam entrosados. Sandra

implica comWilliam por ele dormir fora de casa. Líder Jorge dá
razão para William ter se escondido e manda que o motoboy
continue seguindo. Flávio se preocupa com Rafa. Priscila deci

de ir com Lili à boate onde Rafa trabalha. Celina comenta com

Keila sua estranheza sobre a fortuna de Kléber. José e João
tentam fugir da casa de Vó Tita. Fátima confidencia a Nilson

que está guardando dinheiro para deixar Tapiré, vila da novela

Além do Horizonte. Olívia pede para André sair de seu aparta
mento. Thomaz convida Fernanda para jantar.William vai a ou

tro grupo indicado pelo vendedor e sai novamente apressado
da reunião. Lili passa a noite conversando com Rafa. Assis leva
Pau linha e Marlon até a entrada da Comunidade.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Eron e Rafael suspeitam de que Aline queira dar um golpe

em César. Leila flagra Natasha convers�ndo com Thales e in

centiva o rapaz a seduzir a moça para ficar com sua herança.
César assina a procuração em nome de Aline. Jayminho sente
medo de Amarilys, e Niko estranha seu comportamento. Val
direne esconde Carlito de Ignácio, e Márcia a repreende. Aline
fala para Mariah que já sabe como afastar Paloma de César

MaUtação
Carlos Thiré chega à Malhação para mudar a vida de Sidney

A chegada de Cláudio, pai ausente de Sidney (Vitor Thi
ré), promete fortes emoções. O personagem será vivido por
Carlos Thiré, que na vida real é tio do ator que vive omenino
problema na trama. E essa identificação com o mundo artís
tico da família de Carlos eVítor é antiga. Os dois são respecti-

para dar início ao plano de vingança. Perséfone decide fazer

um novo regime. Michel e Patrícia entram no motel no mes

mo instante em que Silvia e Guto saem. Elias pede para ficar

com Gina na casa de Bruno. Daniel se preocupa com a nova

dieta de Perséfone. Vivian pede para Adoniran ajudar Simone.
Paloma e Bruno vão à delegacia, mas não conseguem prestar
queixa contra Ninho. Paulinha pede para Ninho levá-Ia para

casa, mas ele é hostil com a filha.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Pata e Bia se preparam para a apresentação. Pata recla

ma que seu boné esta fazendo sua cabeça coçar. Bia fala para
a pequenina tirá-lo enquanto ela vigia se alguém aparece. No

mesmo momento, Michele flagra as duas meninas e descobre
que Patrick é, na verdade, Pata disfarçada. Bia pede para que
a patricinha guarde segredo e as duas órfãs são chamadas

para o palco. Durante a apresentação, preocupada que todos
descubram a verdade, Pata resolve tirar seu boné e revelar

que é ela quem está dançando com Bia. Irritadas, Débora,
Priscila e Michele ameaçam as chiquititas por terem quebra
do a regra do concurso. A apresentadora chama no palco Mili

para dançar e a garota se desespera. A órfã tenta falar com

Duda, mas não consegue. Mosca, que agora está sem parcei
ra, da à ideia de dançar com Mili. A chiquitita aceita a sugestão
e os órfãos iniciam a apresentação.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Michele leva Stella até sua casa e a apresenta para a fa

mnia. Vegetal fala de Xuxu para Carlão. Picasso tenta acalmar

os outros tiras. Carlão fica focado em descobrir a verdade so

bre Xuxu. Anjo passa um dos endereços de Xuxu para Carlão.

Carlão fica preocupado com Otávio. Ele acha que o irmão ain

da corre risco de morte. Otávio e Xuxu, após bebedeira, ficam
desacordados no barco. Danilo e Veludo conversam sobre o

plano de matarOtávio. Livia e Stella não se entendem. Donana
se sente humilhada após Michele levar Stella para a fazendi·

nha. Laura diz a Carlão que viu Danilo na boate. Carlão passa
a ter certeza de que Otávio corre perigo. Ramiro e Dorotéia

conversam sobre o desaparecimento de Otávio. Micbele fica

preocupado ao saber do sumiço de Otávio.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
AtorAntônio Finnino,
é encontradomorto

O ator Antônio Firmino, 34, foi encontrado
morto na noite de terça-feira, 12, na casa em

que morava na Vila Isabel, no Rio de Janeiro.
O mineiro interpretou recentemente Evandro,
personagem secundário na novela "Sangue
Bom", da Rede Globo. A namorada do ator pe
diu socorro quando viu que ele passava mal,
e uma equipe médica do Corpo de Bombeiros
tentou reanimá-lo, ainda na residência, no en

tanto não foi possível salvá-lo.Apolícia investi
ga o caso e aguarda o laudo damorte.

Filho de Zezé di

Camargo fica noivo
durante show do pai

Zezé di Camargo abençoou a união do fi
lho caçula durante show. Igor subiu no palco
do pai com o tio, levando a namorada, Ama
bylle Eiroa, pela mão -e declarou, aos pés da
moça: "Amor daminha vida, quer casar comi
go?". Com 19 anos, o rapaz já trabalha como

DJ profissional, enquanto a noiva estuda ar

quitetura na Faculdade de BelasArtes de São

Paulo. Como ele só levou uma das alianças
para o palco, virou motivo de piada do pai,
que soltou: "A mesada está curta, é?!". Para

responder com o mesmo bom humor, ele dis
se que o casório sai depois que começar a ga-

. nhar-mais dinheiro-com a profissão.

vamente neto e bisneto da grande atriz Tônia Carrero. Pai de
gêmeos na vida real, Carlos conta que os meninos já demos
traram certa vocação artística, mas para música e desenho.
Ainda sobre o personagem em Malhação, Carlos diz que é
uma participação curta, mas que vai dar o que falar.

1
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o homem residirá no outro ln
tiverconstrufdo com s

�Áries
� 20/3a19/4-Fogo

v • Sua produtividade estará dire

tamente ligada ao seu empenho.
Você vai pensar mais na parte fi
nanceira e não perderá nenhuma
chance de aumentar seus ganhos.
Um clima de magia favorece o rela
cionamento. Mas procure contro

lar o ciúme, inclusive na paquera.
Cor: branco.

� .

�Touro
� 20/4 a 20/5 - Terra

É bom agir com cautela na parte
da manhã. Mas, depois do almoço, a
Lua entra em seu signo e realça suas
qualidades. Um clima de magia fa

cilita a conquista e será mais fácil se

aproximar de quem deseja. A dois, \

o romantismo garante ótimos mo

mentos.Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Você vai se sairmelhor se puder
cuidar dos seus assuntos a sós. É
recomendável não confiar em nin

guém. Paquera protegida, mas há
risco de se envolver em um lance

proibido. Se tem alguém, é melhor

curtir o par no seu canto e fugir de
agitos. Cor: azul.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

Não desista dos seus ideais,
mesmo que eles pareçam distantes

e dificeis de alcançar! Se estiver a
fim de um amigo, pode ir em fren

te. Se já tem um par, que tàJ. fazer
um programa junto com a turma?

Pode apostar que vai se divertir

bastante. Cor: azul.

22/7 a 22/8 - Fogo
É hora de fazer planos mais

ambiciosos para a sua vida. À noi

te, um clima de magia favorece a

conquista e o romance. Se está só,
pode se interessarpor alguémmui

to popular. Use seu charme e mag
netismo para ganhar o coração do

seu alvo. Cor: bege.
'

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para planejar seus pro
jetos.Uma viageinpode animar essa
noite. Se puder, não perca a chance.

Pode se encantar com alguém de
outra cidade. Com a pessoa amada,
a dica é sair da rotina e investir em

umprograma romântico. Cor: vinho.

Provérbio árabe

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Tudo que precisar da coopera

ção dos outros vai fluirmelhor. Mas
é melhor ter cuidado, pois alguém
pode tentar tirar proveito de você.
Não confie em quem não conhece
direito. A intimidade deve esquen
tar, principalmente se apostar no

romantismo. Cor: roxo.

Escorpião
23/10a 2-1/11 -Água

Programas com amigos, sócios
ou com a sua cara-metade serão

mais agradáveis.Você não vai querer
saber de ficar sozinho nem um mi

nuto. Não vai faltar sedução e desejo
de se amarrar, se ainda estiver só.

Aproveite o clima para ficar juntinho
do seu amor. Cor: vinho.

8e.. SagitárioIa 22/11 a21/12-Fogo
Seu desafio será deixar o ego

ísmo de lado e dar uma força para

quem pedir a sua ajuda. Vale a pena
dar uma atenção especial à sua saú

de. Os astros podem ajudar na pa

quera com alguém do trabalho. Se
tem um par, apoie quem ama e mos

tre seu lado mais sensível. Cor:pink.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Aproveite a manhã para curtir a
sua família, Depois do almoço, você
vai querer se divertir! A Lua brilha
em seu paraíso astral, aumentando
seu charme e multiplicando suas

chances de se dar bem na paquera.
Se tem compromisso, saia da rotina!
Cor: amarelo.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Aproveite o dia para sair da ro
tina e conhecer lugares diferentes.
Um passeio pode ser divertido!
Vale a pena dar mais atenção à
família. Na paquera, um parente
pode apresentar alguém interes
sante. A dois, invista no romantis
mo! Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Pode se apegar demais às suas

coisas. Tente relaxar e não se estres

se se alguémpedir algo-emprestado.
Saia da rotina, conheça gente nova e

relaxe.Ànoite, aposte no seu charme
para conseguir quem deseja! Tem
compromisso? Faça um passeio ro

mântico com o par. Cor: creme.
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Primeira creche em

empresa de Jaraguá

e
o hertons@gmail.com ..:I. twitter.com/hertonls

ZumStaunen
Das WasserstraJ3enkreuz Mag

deburg ist ein Ort des Staunens:
Die Trogbrücke und die giganti
schen Hebewerks- und Schleu
sen-Konstruktionen sind ein

Symbol von imposanter Technik
und gehõren sicherlich zu einer
amüsanten Besichtigung. Von
dem Schleusenturm aus gibt es

einen grandiosen Rundblick über
Schleuse, Schiffshebewerk, Brü-

cke und das Um1and.
Das WasserstraJ3enkreuz ist

so ein "Schiffs-Fahrstuhl". Die

Trogbrücke des Mittellandka
nals über die Elbe ist die lângste
KanaIbrücke der Welt. Der Trog
ist 85 m lang und 12 m breit und

wiegt 5400 Tonnen. An vier fest
stehenden Spindeln wird die Last

hinauf- und hinuntergeschraubt.
Ein toller Blickwirk1ich.

FOTOS DIVULGAÇÃO

,_ K1assenarbeiten schreiben,
eine nach der anderen. Beson
ders am Ende des Schuljahres.
Das gehõrt schon zur Schul

routine, doch im Colégio Evan
gélico Jaraguá gibt's jãhrlich
ncch eine dazu, In der Schule
werden die ZDP-Prüfungen
angeboten, und die Schiiler,
die Deutsch lernen, haben die

Mõglichkeit, ein Zertifikat in
Deutsch zu bekommen.

Die Zentrale Deutsch-

prüfung wird in der Niveau
stufe AI+ und im Niveau A2

angeboten. "LHe Fertigkeiten
werden in den vier Teilkom-

.

petenzen -. Lesevérstehen,
Hõrverstehen, schriftliche
Kommunikation und -münd
liche Kommunikation - ge
prüft. Nicht alle sind von vor-

_

nerein begeistert dafür, aber
am Ende sind alle froh mit
der Erfahrung uno hoffen, die
Prüfung gut�iU:b�stehen.II'!. ,[ .;.>
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Rede de energia é transferida

A transferência de energia
.rlpara a nov.a rede de postes
na marginal da Avenida Prefeito
Waldemar Grubba deve aconte

cer no próximo domingo. A mu

dança acontece devido às obras
.

do viaduto que ligará os bairros
Centenário e Vieira, no acesso ao

município de Schroeder. Haverá

interrupção do fornecimento de

energia na região durante o perí- .

odo da manhã, entre às 8h e 12h.
-

"Os postes foram recolo
cados em novo alinhamento,
abrindo espaço para o viaduto.
Na seqüência vamos começar a

retirar os antigos", comentou o

secretário de Planejamento Ur

bano, Ronis Bosse. A execução é

por conta de empresa Serrana,
contratada pela Prefeitura, com MUDANÇAS Postes antigos (El serão substituídos e as novas unidades (D) terão outro alinhamenlo

SERViÇO Bairro

Centenário deve ficar

sem energia na manhã

de domingo por causa
da retirada dos postes

Natália Trentini

LÚCIOSASSI

supervisão da Celesc.

Segundo o engenheiro da em

presa EPT, Mario Becker, 95%
do aterramento da lateral está
concluído. A 'obra tem avançado
lentamente devido ao volume de .

chuvas. "Essa semana teve dois
dias de tempo bom, mas neste es

tágio de terraplanagem, se chove
um período já não conseguimos
trabalhar", comentou.

Ainda será necessário fazer
realinhamento da rede de água,
pelo Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto (Samae),
antes de começar a pavimenta
ção. A pista e calçadas deverão
estar prontas para o trânsito co

meçar a ser desviado. Depois dis
so, a empresa passa a trabalhar
na outra margem, em frente à

empresa Trapp.
"A novavia será emmão única

no trajeto Jaraguá do Sul/Guara
mirim, enquanto a pista que hoje
faz esse sentido será invertida",
explicou o engenheiro. O viaduto

começa a ser efetivamente cons

truído quando os dois acessos la-:
terais estiverem finalizados.

j
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PRODUÇAO
LEITE!
SOBRE E

REALIDADE
Jaraguá do Sul já foi um dos maiores fornecedores do Estado .

. Atualmente, o manejo atende um mercado mais restrito

Jean Carla tem 18 anos e há seis meses
é funcionário de uma empresa têxtil.

Filho de Verônica Lindeman, ele optou
pelo emprego na indústria à depender
exclusivamente da atividade lêíteira de
senvolvida na propriedade, em Rio da
Luz. O pai, Ademiro Lindeman, de olho
na oscilação constante dos preços re

cebidos pelo litro de leite, fez a mesma

opção há 17 anos. A família é uma das
remanescentes da época em que Jaraguá
do Sul representava uma das maiores
bacias leiteiras do Estado.

Hoje, a produção no município está
concentrada nas regiões de Rio da Luz,
Rio Cerro e Garibaldi. Essas comunida
des abrangem mais de 90% de proprie
dades voltadas a esta atividade.

Verônica, 48, trabalha há 19 anos

com vacas leiteiras na propriedade da

família, com 26 margas de área quase
toda acidentada e imprópria para outras
culturas. São 385 litros a cada dois dias,
mas lembra épocas passadas, quando a

produção chegou a ser de nove mil li-

.

tros por mês. "Nos meses de verão, em
janeiro, a ordenha era de até 300 litros/
dia", lembra a agricultora, que hoje tem
a ajuda do filho e do marido apenas em
uma parte do dia para duas ordenhas, a

primeira às 5h30 da manhã. "É muito

pesado, vou tocar até quando der", pro
jetaVerônica.

A atividade não prevê descanso com
pensador, vai da madrugada à noite,
num compromisso que abrange por vol
ta de 20 horas diárias. E isso inclui fins
de semana e feriados, o ano inteiro. Toda
a produção da propriedade é vendida

para a Chocoleite.
_ Pelo litro deléitê;'a agricultora recebe
R$ 1 pago na porta de casa, por conta da

qualidade do produto do rebanho com

21 cabeças. Porém, sem incluir itens bá
sicos incidentes sobre a produção. Por
exemplo: 100 quilos de ração, a cada
dois dias, a um custo de R$ 48 o saco de
50 quilos - a média é um quilo para cada
três litros de leite. Além de forrageiras
à vontade para permitir produção com

qualidade. E mais 5% pelo frete do

transporte e outros 2% recolhidos para
o Fundo Rural. Há, ainda, custos com

veterinários, inseminadores e medica
mentos. "Disso também sai a minha
mão-de-obra e boa parte das despesas
da casa", lembra Verônica. Mas há quem
ganhe menos, entre R$ 0,50 e R$ 0,90 o

litro, porque o preço pago varia confor
me a qualidade do leite. '
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PRODUÇÃO EM JARAGUÁNOS ÚLTIMOS ANOS

2009 2010 2011 2012

Bovinos - 13.474 Bovinos - 13.470 Bovinos - 12.165 'Bovinos - 10.665'

Vacas Vacas Vacas Vacas

ordenhadas - ordenhadas - ordenhadas - ordenhadas -

4.670 4.660 4.662 4.086

Produção de Produção de Produção de . Produção de
leite -11,9 leite - 11,5 leite - 11,5 leite - 10,7

Técnico da Secretaria do Desenvolvimento milhões de litros milhões de litros milhões de litros milhões de litros

Rural e Agricultura, Marcos Pereira, diz que Preço médio Preço médio Preço médio Preço médio
está faltando capital para ajudar os produtores litro - R$ 0,57 litro - R$ 0,61 litro - R$ 0,74 litro - R$ 0,74

TRADIÇÃO DE 60 ANOS
Na região de Três Rios do Norte, o

agricultor Irio Manske, 60, mantém ati

va o trabalho que conhece desde crian

ça. Nesses anos, ele enfrentou diversas
fases na produção. leiteira, com preços

vantajosos e também cenários de per
das. Mas nunca desistiu. Além dessa

produtividade, a propriedade também

servia de cultivo de aipim e batata doce.

Há dez anos, esses alimentos não tive
ram uma boa safra e foram perdendo
qualidade, devido à variação climática.

O jeito foi investir forte no leite.
Com pouca concorrência no merca

do, ele aumentou o plantel de dez para
24 cabeças. Conseguiu um fornecedor
em Schroeder, que compra hoje a pro

dução de 310 litros diários, ao preço de

R$ 0,96. A matéria é usada para fazer

queijo. "O preço está bom", desataca.
Como está praticamente sozinho no tra
balho - tem apoio de um empregado em
meio turno - aplicou recursos na meca

nização da ordenha. O único lamento é

que na família nenhum herdeiro se inte
ressou pelo serviço. "Não tem mais nin

guém que quer. É puxado", diz.

ocr 18e19
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FALTA DE RECURSOS
PARAMODERNIZAÇÃO

O técnico agropecuário da Se

cretaria do Desenvolvimento Ru

ral e Agricultura, Marços Pereira,
diz que está faltando capital a ju
ros subsidiados para que os pro-

.

dutores façam investimentos em

estruturas e tecnologias e algum
tipo de ajuda dosmunicípios para
tornar a atividade atrativa e lucra
tiva. "Isso provocaria crescimento
e desenvolvimento das proprie
dades e uma diminuição do custo

.

do litro para o consumidor final".
Como a realidade estábem distan
te do ideal, diz Pereira, a criação
de gado de corte também é uma

opção que influencia na demanda
pelo rebanho leiteiro. Hoje, para
atender um rebanho bovino de

pouco mais de 10mil cabeças, das
quais 4.086 vacas, a Secretariade

.

Agricultura dispõem de uma vete

rinária, com jornada de 20 horas

semanais, e dois inseminadores.

PRODUÇÃO ESTÁVEL
Dados estatísticos da agência

do Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística (IBGE) de

Jaraguá do Sul mostram que
entre os ános de 2009 e 2011 a

produção leiteira semanteve es

tável, porém, com queda acen

tuada no ano passado. Na com

paração, em mais de um milhão
de litros. O chefe da agência
local do ÍBGE, Álvaro Antônio

Watzko, confirma: quando o pre

ço do litro de leite cai por meses

seguidos, sem se vislumbrar uma

recuperação, os produtores op
tam pela inseminação voltada ao

gado de corte. "O que também
ocorre em sentido contrário", ex
plicouWatzko.

Nos últimos quatro anos a

produção de leite no município
caiu de 11,9 milhões de litros

para 10,1 milhões no ano passa
do. Não por coincidência um pe
ríodo em que a carne bovina se

manteve estável ou em alta. Ou
tro fator para a queda de produ
ção ano passado também se deve
a produtores que desistiram da
atividade por causa da baixa lu

cratividade, pela estabilidade do

preço (baixo) e até por conta do
desinteresse dos filhos em conti
nuar com a produção.
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CAUSA Falha do

motor teria provocado
o acidente. Queda foi
amenizada com o uso

de um paraquedas

tino a Curitiba (PR), para onde
levaria dois empresários . .Apesar
do aviãomonomotor Cirrus SR
20 G3 ter colidido contra duas

palmeiras-reais, nenhum dos
três ocupantes se feriu.

Uma p,ane do motor teria
sido a causa do acidente, se
gundo o piloto, que garantiu
ter feito todos os procedimen
tos normais de emergência:
Maguerroski contou ter di
recionado a aeronave para o

arrozal e abriu o paraquedas
de segurança. "Depois que se

aciona esse dispositivo, o pilo
to não temmais controle sobre
a aeronave. Só resta esperar

Débora Remor

Mesmo com quatro anos
de experiência como pi

loto profissional, Guilherme

Maguerroski, de 30 anos, ain
da não havia passado por uma
queda. A primeira ocorreu na

tarde de ontem, em Guarami

rim, poucos minutos depois de
decolar de Blumenau com des-

que ela pare", disse Maguer
roski. Foi durante a queda que
o vento jogou a aeronave em

direção à casa de número 143,
da Estrada Bananal do Sul, no
Ribeirão do Salto.

"Eu estava em casa e vi que
o avião vinha na minha dire

ção, corri para o outro lado e

temi que ele caisse em cima da
casa. Foium grande susto, mas
também um milagre porque
ninguém se machucou", disse
Alfredo de Borba, de 65 anos.

O monomotor acabou atingin
do as' palmeiras, plantadas na

entrada da 'residência, e parou
a cerca de 20metros do imóvel.

"Mas o estouro do paraquedas
é que assustamesmo", brincou..

O piloto disse que o mono

motor, com valor aproximado
de R$ 800 mil, sofreu danos

irreparáveis. Os Bombeiros
Voluntários foram acionados,
já que havia suspeita de va

zamento do combustível e

possível incêndio, que não se

confirmou. Policiais militares
e civis estiveram no local.

O avião só poderá ser reti
rado após os técnicos da Agên
cia de Aviação Civil realizarem
a perícia para investigar as

causas do acidente. Eles devem

chegar hoje.
,

ACIDENTES REGISTRADOS NA REGIÃO .

• 3 de janeiro de 2011- O piloto de um avião que fazia a

pulverização de um bananal, em Corupá, Rudival Moreira
da Silva Júnior, 38 anos, morreu depois que a aeronave

caiu próximo 'à cabeceira da pista do aeroporto agrícola do

município. Ele tinha 15 anos de profissão.

• 15 de julho de 20U- Queda de um helicóptero
modelo Esquilo, na região da comunidade do Rio Cerro,
em Jaraguá do Sul, causou a morte do empresário Gilberto

Menel, de 62 anos, do pedreiro Érico
Melchioreto, 48, e do piloto Álvaro Pisetta Júnior, 39.

·9 de dezembro de 2011 - Um helicóptero que
havia decolado de Jaraguá do Sul em direção a

Rio Negrinho caiu no interior de São Bento do Sul.
O piloto Luciano Fagundes de Souza, 31, morreu.

·24 de fevereiro de 2012 - Um avião agrícola, que
fazia a pulverização na plantação de' banana
em Corupá caiu. O piloto Giovani Z.Rodegheri, de
26 anos, fraturou as pernas e a clavícula.

COMO FOI O ACIDENTE

1- Avião saiu de Blumenau com destino a

Curitiba (PR) por volta das 16h30

2 - Ao passar por Guaramirim, o motor
parou de funcionar e o piloto tentou
direcionar a aeronave para um arrozal

3 - O piloto aciona o paraquedas
de segurança da aeronave, mas
o vento direciona o avião em

direção à casa de número 143

4 - O avião fez uma curva em cima da
casa e caiu sobre algumas palmeiras, a
cerca de 20 metros da entrada do imóvel

5 - O piloto e dois passageiros .

ficaram ilesos, mas o avião fei danificada.
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Juve joga por vaga na Copinha
EM CANOINHAS Para avançar ao quadrangular final da competição,Tricolor joga no Planalto Norte atrás de uma vitória simples

Lucas Pavin drangular final da competi- sultado obtido no primei- de zaga titular: Suéliton e o 4-4-2 com: Andre; Jhoy, Canoinhas e tenho certeza

ção. Agora no duelo devolta, ro jogo foi considerado Acácio. O primeiro cumpre Ferreira,Matheus e Rodri- que sairemos vencedores

Ms empatarem no Fs- uma nova igualdade leva a bom pelos jogadores ju- suspensão automática e o go Crasso; Alisson, Cícero, de lá", disse o técnico.
dio JoãoMarcatlo por partida para a prorrogação, ventinos pelo fato do time segundo levou o terceiro Thiago Amaral e lima; "É um jogo difícil, ainda

1 a 1, no jogo de ida da fase onde o Canoinhas terá a atuar por mais de 60 mi- cartão amarelo. Além deles, Eder Salles e Édipo. mais jogando fora de casa

sextas de final da Copa Santa vantagem de jogar por outro nutos com um jogador a o treinador tem o desfalque "Precisamos melhor e longe dó nosso torcedor,
Catarina, Juventus e Canoi- empate, por ter feito uma menos, devido à expulsão do volanteWilliam Brasão, nossa conscientização, por- mas viemos mostrando que

nhas voltam a se encontrar melhor campanha na pri- do zagueiro Suéliton, na que sofreu uma lesão no jo- que entramos no primeiro temos força. Para sair com a

hoje, às 17h, no Estádio Be- meira fase .. Quem triunfar metade da etapa inicial. elho também no jogo de ida. jogo achando que ia ganhar vitória, precisamos pressio-
nedito de Carvalho. A par- nos primeiros 90 minutos, Para esta partida, o téc- Com isto, Ventura deve e não ganhou. Foi trabalha- nar e sem dar muitas chan-

tida no Planalto Norte vale se classifica de forma direta. nico Mareio Ventura não mudar o esquema do time do bastante essa semana ces para eles", finalizou o

a classificação para o qua- Vale lembrar que o re- poderá contar com a dupla e passará do 4-3-1-2.para para não acontecer isso em atacante Eder Salles.

.. , HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SERViÇO DA PARTIDA
• O que: Canoinhas x Juventus

• Porque: Copa Santa Catarina

• Onde: Estádio Benedito de

Carvalho, em Canoinhas
• Quando: Hoje, às 17h

• Ouça: Jaraguá e RBN

SEGURANÇA
Classificação passa

pelas mãos do
goleiro André, um
dos destaques do
time na temporada
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VELOCIDADE Jaraguaenses irão se revezar nos três monopostos da equipe, na prova que reúne grandes nomes do automoblllsmo

�

Pilotos participam de
prova tradicional no kart

'.

500 MILHAS Sávio Azevedo eWanderlei Rubini reforçam a equipe Unikart, composta por pilotos de Joinville

Lucas Pavin
_

o jaraguaenses Sávio Azeve-
do e Wanderlei Rubini, jun

tamente com outros dez pilotos
de Joinvílle que formam a equipe
Unikart, participam amanhã da
tradicional 500 Milhas Granja
Viana. A prova é realizada na ci
dade de Cotia, em São Paulo.

Ao todo, a competição irá
reunir 67 equipes, com vários
nomes do automobilismo nacio

nal, onde os pilotos se revezam

na condução dos karts. A corrida
tem duração aproximada de 12

horas.
Os pilotos da Unikart se reve

zarão em três carros, com a previ
são de cada piloto percorrer dois
trechos de uma hora cada. Além
de Sávio e Wanderlei Rubini, os
joinvilenses Leandro Barrocas,
Fabio Berns, Santiago Luis,Muri
lo Hess, ClaudioWelterJr.,Adria
noCereja, Gustavo de Souza, João
de Souza,MarcosGranado eAllan
Becker compõe a equipe.

Os treinos livres das 500 Mi
lhas acontecem hoje, duranté o

dia. A largada oficial acontece

amanhã, às uh. As 500 milhas
da Granja Viana teve sua primei
ra edição no ano de 1997 e atu

almente é considerado o maior
evento de kart do Brasil. Além

disso, qualquer piloto de qualquer
nível (do amador ao profissional)
pode participar do evento.

"É um campeonato muito

competitivo, mas a expectativa é
boa. Esperamos chegar com pelo

menos um carro entre os quinze
melhores colocados, o que já será
uma grande conquista. Então va

mos tentar marcarboa presença
em São Paulo, até porque temos

bons pilotos na nossa equipe",
disse Sávio.

"Estou debutando nesta cor

rida e minha expectativa é muito

grande por poder participar. Es
tou muito ansioso em poder c01;
rer e aprender com estes grandes
pilotos que estarão competindo",
finalizouWanderlei.

ADJ

Djony convocado mais uma vez para a Seleção Brasíleíra
Destaque da AD Jaraguá na

temporada e também da Sele

ção Brasileira na conquista do
Grand Prix - ao defender um

pênalti na final contra a Rússia
- o goleiro Djony foi novamen
te convocado pelo técnico Ney

Pereira para defender o País.

Agora, ele irá atuar no Torneio
Internacional Ho Chi Minh City,
que acontece entre os dias 20 a

22 de novembro, no Vietnã.
A competição é formada pe

las seleções do Vietnã, Japão,

Tailândia e Brasil. Além de "Fiz o meu papel no Grand

Djony, que pode estar de saída Prix, defendendo o pênalti que
daADJ, foram convocados Gian, nos deu o título. Espero a opor
Rennan, Grilo, Rodrigo, Daniel tunidade para jogar como titu
Japonês, Dyego, Zico, Rafinha, lar nesse torneio e ajudar a Se

Deives, Jackson, -Lukaian, Eli- leção a buscar mais um título",
sandro e Alex. 'll .. H:,,: �i�s�:pjon;}k .,:, I.
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Schroéder
. Bocha de casais
O "f Campeonato Schroeden
se de Bocha para Casais segue
na tarde de hoje, com jogos em
Schroeder 1 onde o Rio Hern

encara a Angerô, a: Jarlen
Modas desafia a Schneider, a
Arte Textel joga com o Rancho

Bom, .a Lidi Confecções pega a

Kaiani Malhas "�', a Girassol
encara a Kaiani Malhas "B" e

a Ravenalla mede forças com

a Escoras Schmidt. O Behling
Acabamentos folga na rodada.

Futebol Sete

Bom de Bola
Devido ao feriado, as se

mifinais do 12° Campeonato
Futebol de Sete Sênior "Coroa

,
Bom de Bola" - previamen
te agendadas para acontecer

hoje - foram adiadas para a

próxima sexta-feira. Assim,
os confrontos entre Kiferro
versus Ebmac E19h15) e Fi
xsul contra Senem (20h30),
acontecem no dia 22, na Kar

lache. A final do torneio está

programada parao dia 29.

Futsal Sub-15

Em LuísAlves
O futsal sub-ig masculi

no de Jaraguá do Sul entra
_

em quadra hoje e amanhã

para disputar o returno do

quadrangular semifinal do

Campeonato Catarinense da

categoria, que ocorre em Luís
Alves. Hoje, a Casa Caipira/
Leier/FME enfrenta Forqui
linha, às 19h. Amanhã, os ga
rotos encaram a Hering, de

Blumenau, às çh, e os donos
da casa, às 16h.

Guaramirim
_

Ecoturismo
No dia 30 de novembro, a

cidade de Guaramirim reali
za seu 13° Encontro de Eco

turismo. O horário de saída
do passeio de canoagem é

13h30, na represa. A chegada
está prevista para 17h30, nos
fundos da empresa conserva

Vegini. O valor da inscrição
é de R$15 por pessoa, com

_

direito a um jantar e trans

porte para retorno, além de
camisetas para as primeiras
100 adesões.
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Mesmo com a polêmica, 29 mil ingressos já foram vendidos para a final

Determinação
do juizado para
baixar preços
CONFUSÃO Aumento do preço dos ingressos para a final da

Copa do Brasil continua trazendo resultados negativos ao Fia

O Juizado Especial do
Torcedor impôs, nes

ta quinta-feira, uma limi
nar da 4a Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva
do Consumidor-da Capital
e ordenou ao Flamengo
que baixe os preços dos in

gressos da partida de volta
da final' da Copa do Brasil,
contra oAtlético-PR, no dia
27 de novembro. Caso não

obedeça a determinação
em 12 horas, o time da Gá
vea terá que pagarmulta.

Porém, o departamen
to de comunicação do

Flamengo informou que

o clube não foi notificado
sobre a liminar e, por isso,
as vendas seguem com os

preços anteriormente es

tabelecidos. Em entrevista

à Rádio Globo, o presiden
te Eduardo Bandeira de
Mello garantiu que o clube

já vendeu cerca de 32 mil

ingressos até o início da
tarde desta quinta-feira.

"As vendas estão de
vento em popa. As últimas

informações <lue tenho é

que mais de 32 mil ingres-
. sos foram vendidos. Dos

quais quase 60% ingres
sos de R$ 75 para baixo.

Ou seja, tudo aquilo que a

gentevinha falando se con

firmou. O ticket-médio do
dia 27 vai sermuito abaixo
como aquilo que vem sen

do apregoado como valor
mínimo (R$ 250)", disse
Bandeira deMello.

Sobre a decisão da Jus

tiça, o mandatário rubro

negro reiterou que o clube
não foi notificado sobre
a decisão. Caso seja, ele

prometeu que o clube vai

agir por meios legais para
vender os ingressos com

os preços estabelecidos
inicialmente.

BomSensoFC

Cartola critica ação dos jogadores
O protesto dos joga

dores feito na noite desta

quarta e quinta-feira, foi
criticado por alguns pre
sidentes de federações. O
comandante da pernam-

bucana, Evandro de Bar

ros Carvalho, afirmou que
a ação deve ser punida se

acontecer novamente nas

próximas rodadas. O car

tola defendeu a causa dos

atletas..mas disse que eles
estão errando o alvo. Para

Barros,' o movimento de
veria discutir as reivindi
cações apenas com os du-

o hes, por exemplo.

Cruzeiro

Quer renovar
Empolgado com a fes

ta do Cruzeiro pelo título
do Campeonato Brasilei

ro, sacramentado na noite
de quarta-feira, o atacante

Willian voltou a falar sobre
o seu futuro em Belo Hori
zonte. O contrato do joga
dor, vinculado ao Metalist

(Ucrânia), vencerá na me

tade de 2014 e ele pretende
renová-lo até o fim do ano.

Barcelona

Iniesta
De acordo com jornais

e TV de Espanha e Ingla
terra, a renovação do con

trato de Andrés Iniesta
com o Barcelona ficou ain
da mais difícil. E o princi
pal complicador seria o

Manchester United, que,
a pedido de seu treinador,
David Moyes, tenta a con

tratação do meio-campis
ta de 29 anos.
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Copa-14
Timão ganhamais dinheiro

A Prefeitura de São
Paulo emitiu mais R$ 125
milhões em CID (Certifica
dos de Incentivo ao Desen

volvimento) para o popular
Itaquerão, futuro Estádio

do Corinthians. A decisão,
tomada durante uma reu

nião na última segunda
feira, foi publicada oficial
mente pelo "Diário Oficial"
apenas ontem.

,

CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE A

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

Coi. Time P J V E O GP GC SC A%

I! . '

2° Atlético-PR 5834 1610 8 53 41 12 56%

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 11 15,8 27 20 7 47%

10° 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 12 11 38 39 -144%

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

14° Coritiba 41 34 10 1113 38 42 -440%

15° Criciúma 39.34 11 6 17 45 58 -13 38%

16° Bahia 39 33 9 ;12'12 32 39 -7 39%
.. ,

32"RODADA Coritiba o x 1 Corinthians

Vitória 1 x 3 Cruzeiro

OntomGoiás 2 x O Ponte Preta

Grêmio 1 x O Vasco

Criciúma 2 x 1 Atlético-PR

8otafogo O x O Portuguesa
São Paulo 2 x O Flamengo -eoceracce após o fechamento

Santos x Bê!hia*
Classificados para a Ubertadores

-iiêiiãlxâdOspara aSéI'IêB"1
Atlético-MG x Internacional*

Fluminense x Náuticos

Lanterna do campeonato

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

3° 1821559 54 5 53%

4° Icasa-CE 56 35 17 5 13 47 49 -2 53%

5° Ceará 56 35 15 11 9 58 43 1553%

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

7° Joinville 53 35 15 8 12 51 40 1150%

8° Avaí 53 35 15 8 12 48 44 4 50%

9° América-MG 53 35 13 14 8 47 40 7 50%

10 Paraná 51'35 14 9 12' 49 3415,48%

11° Boa-MG 50 35 13 1111 31 39 -8 47%

12° Oeste-SP 44 35 11 1113 38 50 -12 41%

13° Bragantino 42 35 12 6 17 34 41 -7 40%

14° América-RN 42 35 10 12 13 43 52 -9 40%

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

16° ABC-RN 39'35 11'6,18 40 57 -17 37%

iP-fPorUOS;.U--·-!J4g($:\"'-'�tórlss;lE-$:mpgtes:iD-[GeTJ'OUlS:(GP��:
fGC·-CGDIs!ClJlitl'D:$b....rsâtdo'de(GdIS:!A%.fO\Ieltamento.

16/1.1

16h20 - c-ececce-ee x Bragantlno
16h20-PalmeirasxBoa-MG

17h20-AvaíxAméfica.RN

17h20-Améric&MG xAUéticoGO

17h20 -Soortx Paraná

21h - Oeste-SP xFigueirense
21h - São caetano x Joinville

36'RODADA

15/1.1

17h-Guarati�xCeará
19h3Q-ABC xt-SA

21h50-1casax Pay.;andu

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do
Sul e Região, no uso de suas atribuições, e de acordo com o Art° 18 - Incisos I e " do Estatuto Social, convoca todos
os Associados quites com suas mensalidades, para comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na

,
sede da Entidade, sita à Rua Guilherme Weege, N° 50 - 60 Andar - Sala 605 - no Edificio Centro Médico e

Odontológico, Centra, no Municipio de Jaraguá do Sul - SC., no dia 22 de Novembro de 2013; às 08:00 Horas, em
primeira convocação, com número legal de presentes, ou às 09:00 Horas, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia:

a) Relatório da Diretoria referente ao exercicio de 2012;
b) Prestação de Contas referentes ao exercício de 2012, bem como o respectivo Parecer dos Membros do Conselho

Fiscal;
.

c) Proposta Orçamentária para o exercicio de 2014, bem como o respectivo Parecer dos Membros do Conselho
Fiscal.

Jaraguá do Sul- SC., 13 de Novembro de 2013.
Paulo Henrique Techentin - Presidente
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Fax 1.o4P
2014 1Completo
8E.I:$36.460
POR:R$35.990

�I 2014
� A�de
G4 1.0 R$22.590

2014
POJ'ApeDG5

R$34.590

i= SpaceFox
.2014J�
Apartir.

R$46•.890·

VOf'G9C 1.0
20141� S/Tnmd
.A pc:atirde

1l$35.�
Apcu1irde

R$33.940

Amalck
TrendlineCDAT

.

A�àe

R$130.990

I'

f
(

www.vw.com.br.Promcçêo válida atê 16t11/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete inc!uso.Novo Go!f a partir de RS 67.990,00. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a'partir de R$ 35.990,00. Entrada
50%" saldo em 24x, juros O.O%Vóyage Completo 2014 á vista a partir de RS 35.990. Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ �2�59�,OO. Entrada 50%, saldo, em �4X,
juros O.99%.Novo Gol 1.02 Portas 2014, á vista a partir de R$ 34.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 46.890,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CO AT à vista a partir de
R$ 130.990,00. Entrada 50%•. saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% e.a. IOF, -),
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no càlculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária Volkswagen autorizada. Para.os demais mOdelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente ã contrafação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos

para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.OOOkm). ê-necessano.
para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. __Ouvídoría: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de' fala: 0800 770 1935.

.•� lSlVpOi!J AWo Elite 40 CIDQS de aedibilidode. _.�.cam..br BANCO VOLKSWAGEN 473274 ôOOO

Caraguá .Auto·Elite
A escolho perfeito

í
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