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Futsal

,- ,"-"CSM inicia
'� mata-mata
, Equipe de Jaraguá enfrenta
Rio do Sul, hoje, na

,
.

primeira partida da fase de
, classificação à semifinal do

:' ,_ Estadual. Jogo é na Arena.

PÁGINA22

Mais recursos

Facisc define
prioridades
Federação que
representa as associações
empresariais monta uma
agenda de melhorias.
RONALDO CORRÊA,
MERCADQ, PÁGINA 8

Revolta e dor

Familiares e amigos do taxista agredido a golpes de martelo protestaram na Delegacia, onde o
adolescente, autor do crime, está detido. Hermínio Mendes, 64, corre risco de morte;

PÁGINA 20

Decoração natalina
é inau v rada hoje'

LUZES E CORES Iluminação festiva, instalada nas principais ruas do Centro de Jaraguá do Sul,
será acesa a partir da Praça Ângelo Piazera, que vai contar com a chegada do Papai-Noel.

PÁGINA 18
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Pyongyang
do Sul

A Coreia do Norte é um dos países mais isolados e po-
1"\bres do mundo. Milhões de pessoas passam fome
em níveis subsaarianos desde que a fonte do dinheiro

soviético, que alimentava o regime socialista, secou.

Sem dinheiro, socialista, isolada do mundo por um jo
vem ditador maluco (Kim Jung Un), herdeiro do poder
de um pai mais maluco ainda (Kim Jung-Il). Mas gran
de parte dos coreanos do Norte tem a certeza que vivem
no melhor país do mundo. Por suas tevês da década de
60, assistem aos programas da TV estatal que mostra

o quanto é bom viver e obedecer ao governo soberano.
Quando um norte-coreano decide fugir para a rica

vizinha Coreia do Sul, entra em choque: acaba hospi
talizado e sedado. O pobrezinho pensa que saltou para
o futuro, ao cruzar a cerca. Toda a certeza de que vivia
no melhor dos mundos desaba ao olhar o Sul, rico, li
vre e desenvolvido. Os sul-coreanos são, em média, 11

cm mais altos, pela privação dos irmãos do Norte. Dos

norte-coreanos que escapam, menos de 5% conseguem
entrar nas faculdades do Sul, devido ao abismo de co

nhecimentos entre os socialistas e os capitalistas.
Assim é nossa ilusão de que o Sul do Brasil é. mais

"desenvolvido" e que sustenta o Nordeste. Fechados de
mais, trabalhamos loucamente para quase nada na vida.
Enquanto chamamos nordestinos de preguiçosos, neu
'rotizamos o stress diário em indústrias e suas metas ti
ranas. E os vemos ser felizes, alegres, lucrando cada dia
mais com turismo e lazer. Ambos explorados por Brasí
lia. A diferença é que somosmais explorados e gostamos
disso. Vive-se mais no Sul, mas sofremos mais, porque
nosso ditador interno (em nossas mentes) não deixa se

quer uma ponta de "baianidade" aquecer nossa alma.

COTIDIANO
Paraparticipar,desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Fujama
Programa

, de Capacitação -

O prazo para as inscrições no Programa
de Capacitação em Qualidade Ambiental
termina amanhã. O evento acontecerá de

25 a 28 de novembro, das 19h às zih, no
Centro de Profissionais Liberais de Jaraguá
do Sul (CRL). O objetivo da capacitação é
atualizar os .profissionais que trabalham
com licenciamento ambiental e atividades

poluidoras. A ficha de inscrição e a progra

mação completa estão disponíveis em por

·tal.jaraguadosul.com.br.

TIcomo não ficar irritado com

.I.:.certas mulheres? E elas não
são tão poucas assim, são incon
táveis. Estou falando de mulheres
toscas que para não perder um
vagabundo são capazes de fingir
não ver quando esse vagabundo
desrespeita suas filhas - que não
são filhas dele, é claro, são filhas
de outro relacionamento; ou en

tão eles maltratam os meninos,
que também não são seus filhos.
Emuitíssimas delas ignoram essas

violências; volta e meia, a impren
sa conta de casos de crianças "de
saparecidas" e depois encontradas
mortas ... A "mãe" e o vagabundo
dela fingem surpresa... E quantas
meninas são violadas sem que elas,
as mães, reajam?

Agora mesmo, por exemplo,

COMENTÁRIO

Caifora! ..

Que cretinas falsamente ingênuas!
Para não ficar sem namorado ou

amante toleram o crápula ao lado.
E olhe, tem muita mulher ca

sada, "bem casada" cujos maridos
consomem drogas e elas fingem
não ver ou não reagem a isso. Vão
acabar sendo surradas ou mais
tarde mortas por eles. Quando ti
nham que - na hora - em que "des
cobrem" que o sujeito consome

drogas cair fora, pegar o que lhes

pertence e dar o fora, seja namo
rado ou marido. Não tolerar, não
ficar ao lado de um drogado.

Ah, mas ele consome só por
diversão, não é vício, dizem mui
tas falsas ingênuas. Então espera

-

para ver, .espera. Cai fora, mu
lher, cai fora, enquanto estás in
teira e viva ...

lUIZ CARLOS PRATES
acabo de ler que avassala entre nós
o número demulheres presas, pre
sidiárias. Quase todas por envol
vimento com o tráfico de drogas,
raras são condenadas por assalto
ou crimes de morte. E de onde
vem essa "queda" no tráfico? Ora

bolas, vem deles, os vagabundos
com quem elas andam. E muitas

garotas de ''boas'' famílias sabem
e namoram caras que consomem

drogas, mas elas engolem em seco,
acham que isso vai passar, que é
coisa de momento, afinal, o vaga
bundo é de boa índole e família.

• Piada?
Acho que já contei a piada aqui, se já contei, tudo

bem, conto outra vez, a piada é boa. Para mim é muito
boa. Contam que na Europa muitas escolàs estão ensi
nandoportuguês para os turistas que virão ao Brasil para
a Copa do Mundo do ano que vem. E contam que nesses
cursos as palavras por primeiro ensinadas são: "Socor
ro", "polícia". Quem não aprender essas palavras ou é
muito ingênuo ou é louco. Vai ser o maior ataque à bol
sas e vidas alheias, espere para ver e depois me conte...

• Hipócritas
Estou só dando um tempo para ver o que vai acon

tecer. Houve, dia destes, um bafafá entre um casal
de famosos das novelas da Globo. Separaram-se. Foi
um baita rolo. Agora, ouço rumores de que ele quer

a reconciliação com a mulher, mulher que foi traí
da. Muitos dizem que ela deve perdoar o ordinário.
Só quero ver. Se ela perdoar, bah, bem que merece o

cara. Porque se fosse ela que o tivesse traído, duvido
que alguém desse força para ele perdoá-la. Sempre
elas as que têm que ter bom coração e perdoar. So
ciedade hipócrita.
• Falta dizer

Sem essa, "companheiro", sem essa! O aluno foi
mal nas provas e diz que faltou sorte. O time passa
vários jogos sem marcar no Campeonato Nacional e
o treinador diz que falta sorte ... Ah, parem com essa,
seus frouxos. A sorte ajuda os competentes; sem es

tudar, sem competência no chutar ao gol não há sorte
que ajude. Sem essa, incompetentes, sem essa. Vale

para tudo e para todos na vida.

LOTERIAS LOTOMANIA MEGA SENA
SORTEIO Nº 1401 SORTEIO N' 1548

01-04-10-13-15 19-41-42-44-47-54
LOTERIA FEDERAL 16 - 21 - 22 - 23 - 29

SORTEIO N' 04815 30 - 35 - 49 - 64 - 72 DUPLASENA
l' 69.049 360.000,00 77-79-80-88-90 SORTEIO N' 1229

2' 30.400 51.000,00 Primeiro Sorteio

3' 31.219 36.750,00 QUINA 07 - 08 -11 -16 - 41 - 43

4' 08.843 17.100,00 SORTEIO Nº 3342 Segun,do Sorteio

5' 50.247 15.000,00 04 -16 -18 - 22 - 73
17 - 25 - 27 - 29 - 30 - 38

Livro
Medidas
socioeducativas

O juiz Alexandre Takashima
lança o livro "12 anos, Dúzias de
Histórias" em Jaraguá do Sul, no
dia 3 de dezembro. Corregedor
do Tribunal de Justiça de Santa

Catarina, Takashima comentará
sobre a aplicação das medidas
socioeducativas no Estado. O
evento é promovido pelo Centro
de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas II).

• • • l._ ._.j ... � , __ ,_ _. �. ;... • .• � _

RematrÍcuJa.
Centros de
Educação Infantil

A renovação das matrículas nos

centros de Educação Infantil de Ja

raguá do Sul será do dia 25 a 29 de
novembro. O procedimento (leve ser

feito no Centro Municipal escolhido.
É necessário levar a certidão de nas

cimento da criança; comprovante de

pagamento do mês de novembro, de
claração do horário de trabalho e CPF

dos pais ou responsáveis e compro-
vante de residência.

'

t OBITUÁRIO
• DAIANE ELEUfÉRIO morreu em 16
de novembro, em Jaraguá do Sul. Elatinha
27 anos e deixou enlutados a mãe, irmã,
irmãos, tios, sobrinhos, parentes e amigos.
O sepultamento aconteceu no Cemitério

Municipal daVila Lenzi.
• VALDIR SCHROEDERmorreu em 16 de
novembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 67
anos e deixou enlutados a esposa, filha, netas,
irmãos, parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Cristo Bom Pastor.
• FERNANDO DOS SANTOS FILHO
morreu em 15 de novembro, em Guaramirim,
Ele tinha 43 anos e deixou enlutados os

irmãos, cunhados, sobrinhos, parentes e

amigos. O sepultamento ocorreu no Cemitério
Municipal de Guaramirim.
• VALMORBOEMKE morreu em 14 de

novembro, em Massaranduba. Ele tinha 45
anos e deixou enlutados os irmãos, parentes
e amigos. O sepultamento aconteceu no

CemitérioNossa Senhora Auxiliadora.
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CHARGE
NOSSOS QUEBRADORES ESTAoARRASANDO -

EDITORIAL

Atenção aospontos
Já está na hora de Jaraguá do Sul

ter pontos de ônibus descentes

para
.

os usuários do transporte co

letivo. Nos últimos anos, pouco foi
feito para deixar esses locais apro- .

priados para atender os passageiros.
Esses abrigos fazem parte do.sistema
de transporte público. E como se preza
muito pela eficiência do mesmo - com

veículos em bom estado, linhas e itine
rários que atendam bem o município - o

local onde o cliente desse atendimento

aguarda para o transporte também deve
ter condições de oferecer o mínimo de
conforto.

Ainda não chegamos a um estágio
de eficiência que tem na vizinha Blu
menau. Lá, alguns pontos centrais são
climatizados e os passageiros já quitam
a passagem no mesmo local, para evitar
filas no acesso ao coletivo.

Essas estruturas são uma espécie de

cartão-postal de como é tratado o siste
ma de transporte no município. Há um

interessante projeto de melhorias sendo
priorizado pela atual administração. Ele
segue um estilo moderno, com acesso

para deficiente físico, mapa das .linhas
e também um mecanismo digital de
informações, em que o passageiro tam
bém poderá retirar a passagem.

"
Essas estruturas são uma espécie
de cartão-postal de como é tratado o

sistema de transporte no município.

Essa iniciativa precisa ser priori
zada, pois reforça o compromisso que
já foi tomado no começo da gestão, de
colocar em prática ações que facilitem a

mobilidade urbana. Nesse contexto, as
melhorias'nos abrigos de passageiros é
um importante detalhe a ser destacado.
E esse planejamento valoriza as pessoas
que usam o transporte coletivo.

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

�
de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza�apelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. 'Passe estejornalpara outro leitor.4112' Horário de atendimento: 8h às 17h:30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

R.io2016
Bradesco '

Q"Q9
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Oposição apresenta
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MASSARANDUBA - Projeto que libera contratação de
-

parentes para cargos temporários sofreu nova mudança

_ Carolina Veiga

{""\projeto de emenda

V02/2013, que pretende
alterar o artigo 133A da Lei

Orgânica de Massaranduba, _

mais uma vez teve a vota

ção adiada. Isto porque na

sessão realizada na noite
de ontem também seria
votada proposta de emen

da modificativa ao projeto
inicial de autoria dos vere
adores Giovane Tonet (PT),
José Ronchi (PP) e Geraldo
Michelluzzi (PR). Os par
lamentares, contudo, soli
citaram a retirada do pro
jeto.. Em substituição, nova

proposta foi apresentada. A
nova emenda deverá passar,
na próxima segunda-feira,
por análise conjunta das
comissões, segundo o pre
sidente da Comissão de Le

gislação, o vereador Mauro
Bramorski (PSD).

A nova emenda une em
um único texto as alterações
sugeridas no projeto origi
nal (Emenda 02/2013) e na
emenda retirada da pauta.
Ela propõe que o Art. 133A
passe a vigorar com o texto

da SúmulaVinculante nO 13
do Supremo Tribunal Fede
ral, que dispõe sobre a prá
tica do nepotismo no país,

mas que contenha, tam

bém, um parágrafo único
mantendo o previsto atual
mente pela Legislação mu
nicipal, adicionando a pos
sibilidade de familiares de

políticos do município de

participarem de processos
seletivos e, posteriormente,
serem contratados como

funcionários temporários.
Um dos autores da

emenda modificativa, Gio
vane Tonet, explica a neces
sidade de alteração. "A Sú
mula Vinculante deixa uma
brecha para que os políticos
possam

.

indicar parentes
para cargos comissionados.

Então, estamos recuperando
o Art. 133a da nossa Lei Or

gânica como parágrafo úni
co justamente para impedir
que isso aconteça", salienta.

O vereador José Osnir
Ronchi afirma que, com a

nova proposta de emenda, a
dificuldade encontrada pelo
Executivo para contratar

profissionais temporários
deve ser superada. "A nossa

ideia transforma o parágrafo
primeiro mais ou menos na
quela ideia que já temos no

artigo 133, vedando a con

tratação de parentes como

agentes políticos pela admi
nistração pública e apenas
autorizando a participação
de parentes dessas autorida
des em processos seletivos

para temporários", concluiu.
EDUARDO MONTECINO

VOTAÇÃO Nova proposta apresenta pela oposição ontem adiou votação da Emenda 02/2013 pela segunda vez

Schroeder

Sem pediatras desde abril
A rede municipal de

saúde de Schroeder está
sem médicos pediatras
desde abril deste ano.

Para evitar problemas no

atendimento, as crianças
são atendidas por clínicos

gerais que trabalham no

Programa de Saúde da Fa

mília (PSF). A secretária de
Saúde, Halina Temothio,
disse que eles estão capaci
tados ao procedimento au

torizado pelo Ministério da
Saúde. A falta de pediatras,

motivo de queixa de uma

mãe esta semana, avalia
a secretária, já é um pro
blema regional e ocorre,

segundo ela, porque estes

profissionais estão optando
por trabalhar em consultó
rios próprios ou buscando
salários mais altos.

Para oito horas sema-

de R$ 10,8 mil, que poderá
ser acrescido em até R$ 2

mil e mais vale-alimenta

ção de R$ 250. No último
dia 3 de novembro hou
ve concurso. público, mas
apenas uni médico pedia
tra se inscreveu. Segundo
a secretária Halina, em dez
dias o resultado do concur-

nais, o equivalente a um so será homologado, para
dia de trabalho, Schroeder que depois a contratação
pagar R$ 3,2 mil. Para jor- seja efetivada. O pediatra
nadas de 40 horas sema- prestará serviços na uni
nais o salário omF�pjd(j)jt�ll, d�d!=ld�!$a�ú.!i�I(!lQICD.e.�qó..; .

ji: ESTADO DE SANTA CATARINA
""':;';;';g)l MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N.· 120/2013. SECRETARIA DE
URBANISMO. TIPO: MENOR PREÇOGLOBAL. OBJETO: Contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para
aplicação de pintura para demarcação viária em 29.000 rn> (vinte e

nove mil metros quadrados) em diversas ruas do perímetro urbano do

Município, com fomecimento de materiais, mão de obra e equipamentos,
em confulnnidade com o Anexo III - Minuta de Contrato, Anexo V -

Memorial Descritivo, Anexo VI - Planilha Orçamentária/Quantitativa e

Anexo VII - Projeto Básico e demais anexos, que são partes integrantes
deste Edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até
as 09:30 horas do dia 05 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:
10:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 471.500,00
(quatrocentos e setenta e um mil e quinhentos reais). RETIRADA DO
EDITAL ESEUS ANEXOS: O edital em sua íntegra estará disponível
na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer
custo, O Edital e seus Anexos poderão ser retirados na Gerência de

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
no endereço acima, no horário das 07:30 as 13:30hs (horário de

expediente), mediante apresentação do recibo de pagamento de taxa
de R$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser retirado no Setor de Protocolo
Geral deísta Prefeitura Municipal, no endereço acima no horário das
8:00 as 16:00 hs. Jaraguá do Sul (SC), 04 de novembro de 2013.

DlETER JANSSEN
Prefeito Municipal

X ESTADO DE SANTA CATARINA
,,"'-_ , MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÃOOSUI.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N· 37/2013. FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviço de engenharia
com fornecimento de material e mão de obra para reforma de

manutenção da sede do CREAS II - Proqrama de Medidas
Socioeducativas e Liberdade Assistida, com área de 665,1 Om2
situado na Rua: Bertha L. Kassner, 112 - Bairro Baependi, em
Jaraguá do Sul SC, com fornecimento 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 edital. REGIMENTO: Lei Federal
8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL
PARA ENT�EGA dos ENVELOPES: até às 09 horas do dia 04
de dezembro de 2013; no Setor de Protocolo desta Prefeitura

Municipal, sito a Rua Walter Marquardt n· 1.111 - Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - SC.ABI;:RTURA dos ENVELOPES:
09h30 do dia 04 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. RETIRADA DO EDITAL E
ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no' endereço�.
jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital

(Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão 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. VALOR
MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 153.642,09 (Cento e cinquenta
e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser'
obtidos por escrito no endereço acima ou pelos e-mails id9677@
jaraguadosul.sc.gov.br ou com Ivan id8920@jaraguadosul.sc.gov.
br Jaraguá do Sul (SC), 07 de novembro de 2013.

DIETER JANSSEN
Prefeito Municipal

EMANUELA CHRISTIAN WOLFF
Gerenciadora do Fundo Mun. da Assistência Social

II Brade5CÓ LEILÃO PRESENCIAL � "ON·lINE" DE CASA· IARAGUA DO SUUSC ZU��.,�AN
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 _ 3' andar _ cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP Alienação Fiduciária

IQ§j@!,!d@pfNEmUffili' Valormínimo: RS216.133,00 I ,J§j@l'!!\IlthPWmUffili' Valormínimo: RS 61.200,00 I
Edital de Leilão Presencial e "On-line" - Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 719, faz saber, através do presente
Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a vendá em

Leilão (1º ou 2º) .dos imóveis abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos
leilões presencial e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica nº 1.996, 3º andar- Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis,
em São Paulo-SP. Localização do imóvel: Jaraguá do Sul·SC. BairroAmizade. Rua 246 _ Adolpho AugustoAlfredo Ziemann, 542 -Iote 15
do Loteamento Pitangui. Casa. Áreas totais: terr, 301m' e constr; estimada in loco 100m'. Matr. 23.875 do RI local. Obs.: Construção
pendente de averbação no RI..Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Venda �m
caráter Ad Corpus e no estado em qúe se encontra. ocuoada.t« Leilão: 03/12/2013, às 11h3.D. Lance mínimo: R$216.133,00. 2º Leilão:
16/12/2013, às llh30. lance mínimo: R$ 61.200,00 (casonão seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com 1
hora de antecedência ao evento. Informações: (11) 2184-0900 ou e-mail: contato@zukerman.com.br
Os int.eress.ados devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.bradesco.com.br e www.zukerman.com.br
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CURSO SUPERIOR EM PROCESSOS GERENCIAIS

INSCREVA-SE NO PROCESSO SELETIVO

faculdade Senác em Jaraguá do Sul
Rua dos Imigrant.es. 410
Vi�íI1 Rau -147J 3215 ..8400
sc.senac.llr
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Guardamunicípak o debate é positivo
A té agora, oExecutivo temdeixado odeba-
1"1te sobre a criação da Guarda Municipal
correr solto. Eu diria que está aproveitando
para refletir também sobre os prós e contras

da proposta. Não é questão tão simples que
se possa ser simplesmente contra ou a favor
semmedir todas as consequências. É preciso
olhar a possibilidade sobre os diferentes ân

gulos, além de conhecer as experiências po-

sitivas e negativas. O vereador Jocimar Lima
(PSDC) vem liderando as conversas neste

sentido, é propositor, inclusive, da audiência
pública que será realizada pela Câmara no

dia 27 de novembro sobre o assunto. Devem

participar representantes da Guarda Muni
cipal de Curitiba, Florianópolis, Balneário
Camburiú e Blumenau, além das entidades
representativas e comunidade jaraguaense,

chamada para dar opinião. De um lado, a
crescenteviolência e obaixo efetivo da Polícia
Militar, fatos que justificariam a adoção do
modelo. De outro, o limitado caixa das Pre
feituras, que cada vez mais têm arcado com
as responsabilidades ignoradas pela União e

pelo Estado, neste caso precisamente. O de
bate está aberto, émostra da democracia, que
vença a sociedade.

Projeto revisado
VereadorAmarildo Sarti (PV) conversa h'ôje com representantes

do Executivo para discutir o conteúdo do projeto de Lei 230/2013,
que altera critérios para emissão da Certidão de Regularização de

Edificação. Amatéria, aprovada em primeira votação, será revisada
antes de voltar ao plenário, o que deve ocorrer na quinta-feira.

Relatório do hospital
Em ação movida pelo vereador Osnir Ronchi (PP), a juíza Fabí

ola Geiser deu prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Massaran
duba entregue toda a documentação sobre as obras de reforma do

hospital do município. A estrutura foi inaugurada em 2008, no go
verno de Davio Leu, mas sem as licenças necessárias. Depois, desde
2009, passou por reforma, rompimento de contrato, outra reforma
eainda não está funcionando. A suspeita de Ronchi é que as refor
mas tenham custado mais do que a obra em si. caso a decisão seja
descumprida, haverá busca e apreensão.

Uniforme escolar garantido
A Prefeitura de Jaraguá do Sul abriu pregão para compra de

uniformes escolares, que serão entregues no início do próximo ano
letivo aos mais de 15 mil estudantes da rede pública municipal,
da pré-escola ao ensino fundamental. A concorrência prevê gasto
aproximado R$ 1,1 milhão. O kit será composto por duas camise
tas, bermuda, calça e casaco.A Secretaria de Educação quer evitar
atrasos como ocorreu neste ano, quando os estudantes só recebe
ram a vestimenta em agosto por falha.na transição dos governos,
e por isso marcou a abertura dos envelopes para o dia 2 de dezem
bro. Acompra efetuada em 2013foi de R$ 523mil, porque somente
os alunos novos da rede receberam o uniforme completo.

Mellioria no Garibaldi
A Prefeitura vai bater na porta do governador Raimundo

Colombo para pedir recursos para pavimentação da Estrada
Geral Garibaldi. A intenção é contrair um financiamento com

o Badesc, para tirar a melhoria do papel em 2014. A proposta
foi apresentada pelo prefeitoDieter Janssen em reunião ontem,
com os mora:dores da localidade. Quem saiu satisfeito do en

contro foi o vereador Eugênio Juraszek (PP).

o retorno de Natália
Natália Petry (PMDB) retorna hoje à Câmara. A volta foi con

firmada por ela, ontem, à coluna. A vereadora, que espera ação da
defesa noprocesso que culminou comsua exoneração daPrefeitura,
diz que tem projetos para dar andamento, além de atender as de
mandas da comunidade. Questionada, afirmou que não é candidata
à presidência da Casa e nem a líder de governo. Pois, são decisões

que dependem do PMDB e de Dieter Janssen, respectivamente.

Tucano no ninho
Quem também volta à Câmara hoje é o vereador Ademar

Winter. O tucano ficou 15 dias afastado por licença de saúde,
mas abriu mão do salário a que teria direito.

Vagas no Samae
Com discurso afinado da base, o presidente do Samae, Ade

mir Izidoro (PP), protocolou na Câmara projeto de lei que cria
novos cargos efetivos na autarquia. Ao todo, devem ser 64 va
gas, algumas novas e outras para funções que exigem um nú
mero maior de profissionais, como é o caso de engenheiro, téc
nico, telefonista e vistoriador de redes. A previsão é de que o

edital do concurso seja lançado no início do próximo ano.

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013
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Depois de publicar uma carta com

severas críticas ao governo e aos

petistas que fazem parte dele,
o zum zum zum dá conta que o

advogado Luiz Henrique Ortiz
estaria disposto a deixar o partido.
À coluna, Ortiz não confirmou,
mas também não descartou

completamente a possibilidade.
• • •

Enquanto em Jaraguá do
Sul a orientação do Tribunal
de Contas continua sendo
sumariamente ignorada e os

cargos políticos são maioria, em
Joinville, a Câmara deve lançar
edltal de concurso público,

criando 50 vagas, esta semana.

Prestação
de nada

Presidente da Fundação
Municipal de Cultura, Leone
Silva (Pl'), poderia ter econo

mizado o tempo dos vereado
res, da imprensa e dele próprio.
Ir à Câmara prestar contas da
Schützenfest sem ter um rela
tório completo das despesas é,
no mínimo, inútil, além de de
monstrar falta de habilidade.
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Em um ato marcado por simbolismos, o

PSDB realizou ontem, em Poços de Caldas (MG),
um encontro nacional. Governadores e diversas

lideranças, entre elas o pré-candidato Aécio Ne
ves, afinaram o discurso de campanha contra o

governo Dilma Rousseff (PT). A data e o local
do evento foram escolhidos para homenagear a
campanha pelas eleições diretas no país. Foi na

cidademineira, há 30 anos, que Tancredo Neves
(avô de Aécio) e Franco Montoro -então gover
nadores de Minas e de São Paulo- assinaram a

promessa de engajamento dos dois Estados na
luta pelas eleições diretas. E o PSDB já escolheu
uma das suas principais plataformas para cam

panha eleitoral: a tão esperada descentralização
de recursos entre os entes da federação.

Subliminar?
Petistas protestaram internamente contra a postagem

de Dilma Rousseff no Twitter em que destacou o combate à

corrupção bem no dia em que líderes históricos do partido
foram presos por determinação do STF;

Decreto
nesta semana

� Colombo é Dilma
Mesmo com as dúvidas em relação à candidatura à re

eleição de Dilma Rousseff, às sombras com o volta Lula, o
governador Raimundo Colombo bateu o martelo. Vai dar

palanque ao PT em Santa Catarina, mesmo que interna
mente não tenha esperança nenhuma de ter apoio da sigla.
Colombo participa de encontro do PSD nacional com Dilma
nesta quarta-feira, quando a aliança será selada oficialmen
te entre os dois partidos.

Ensaio elaborado pelo diretor
de Desenvolvimento Econômico,'
Mareio da Silveira, unificando a le

gislação que versa sobre a realização
de feiras no município, passou por

avaliação e sugestões da Procurado
ria. A ideia é criar barreiras contra a

entrada de produtos piratas e deixar
a concorrência leal, visto à injusti
ça que se pratica hoje contra quem
paga impostos e emprega no comér
cio o ano inteiro.

rerssranssen
Apostando

Eduardo Campos (PSB) está estreitando

relações com empresários de infraestrutura. O
pessebista, que já se reuniu com representan
tes do setor elétrico, terá este mês um encon

tro com concessionárias de rodovias. Partidá
rios de Campos relatam que o presidenciável
pretende explorar a incerteza dos empresários
em relação ao governo federal e destacar os

gargalos da infraestrutura do país.

ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reisianssen.com.br

Contrapartida
Um dos principais pontos da proposta que

será votada pelo Congresso é a redução da

contrapartida obrigatória de Estados e muni

cípios para execução de programas federais.
A contrapartida mínima das cidades com até

50 mil habitantes deve cair de 2% do convê

nio, para 0,1% do total.Amenorporcentagem
para municípios com mais de 50 mil habitan
tes era de 8% e vai para 1% do total. Nos Esta
dos, a contrapartida deve cair delO% para 2%.

Agenda em Brasília
o Congresso tem uma extensa pauta de

votações. Além do projeto da Lei de Diretri
zes Orçamentárias (LDO) para 2014, serão
analisados seis vetos presidenciais e o projeto
de resolução que anula a sessão de 10 de abril
de 1964 que decretou vaga a Presidência da

República, quando o então presidente João
Goulart (1919-1976) havia deixado Brasília e

viajado para o Rio Grande do Sul.
.úJ5.qffJU.')SH11'::..11L ,<;:jJf··J�!'.Jl) ,f,JJ li ,II,:,: :,'.JJI,;",

Fugitivo
A Polícia Federal estuda estraté

gia para tentar trazer de volta ao país
o ex-diretor de Marketing do Banco

do Brasil, Henrique Pizzolato, conde
nado a 12 anos e sete meses de prisão
no processo do mensalão. Ele deixou
o país clandestinamente, há cerca de

45 dias, e se refugiou na Itália.
"

CAMAR�A
.co�e

CÂMARA DE
VEREADORES
UJUAGOADOSUl
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
Facisc define
as prioridades

Não foi bem uma agenda nova, mas

lideranças do setor produtivo na

região Norte, reunidas em Araquari, na
semana que passou, sabem que é preci
so insistir em pautas que se arrastam há
anos. Por isto, a duplicação da BR-280 e

a busca de melliorias para a infraestrutu
ra voltaram a ganhar destaque no encon
tro organizado pela Facisc - Federação
das Associações Empresariais. A reunião

contou com a presença da vice-presidente
da entidade, Christiane Hufenüssler, que
assinalou a importância da associações se
articularem em torno de metas, como a

maior representatividade política. O tra

bailio deve passar por uma ampla cam

panha de conscientização e valorização
do voto regional, que já começa a ser pen
sado para ser colocado em prática já na

campanha eleitoral do ano que vem.

Luzes deNatal
A Câmara de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul inaugura nesta terça-feira,
dia 19, ailuminação e decoração de Na
tal 201:3. O acionamento de luzes ocorre
às 20 horas, na Praça Angelo Piazera,
integrando programação organizada
pela Fundação Cultural do município. O
evento vai contar também com a chegada

oficial do Papai Noel. Conforme o vice

presidente, Eduardo Schiewe, este ano o

projeto de decoração e iluminação tem

como destaque a instalação de figuras em
pontos da cidade com efeitos visuais que
serão percebidos pela comunidade em

ruas e pontes na área central, com o obje
tivo de estimular a celebração desta data.

Pesquisamostra preferências por bebidas
Pesquisa do Ibope Inteligência, realiza

da com 1.235 internautas, revelou que a

cerveja é a bedida alcóolica preferida dos
brasileiros - com mais de 70% de apro
vação - seguida do vinho (42%), vodka
(24%), wiskie (20%) e bebidas do tipo ice

(19%). O estudo indica que os maiores
amantes da cerveja estão na regiãoCentro-

Oeste, onde 93% das pessoas têm o hábi
to de tomar a bebida, seguido do Sul com
82%. A pesquisa mostra ainda que 72%

.

dos brasileiros consomem bebidas alcóo
licas . Por faixa etária, a procura por esses
produtos atinge de 70% 77% das faixas de
idade até 49 anos, enquanto na faixa de 50
anos, ou mais, o índice é de 31%.
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CORRETORA DE SEGUROS l

Você,tranquilo..

(41) 3370-0212

Caixa amplia em Jaraguá
A Caixa Econômica Federal inaugura na quin

ta-feira o Posto de Atendimento Indústria Jaraguá
do Sul. Instalado à Rua Prefeito Waldemar Grub
ba, 3100, naVila Lalau, o PAprestará atendimento
com equipe de quatro empregados, diariamente,
de segunda a sexta, das ioh às 15h.

Inadimplência
aumenta emoutubro

A inadimplência do consumidor registrou cres
cimento de 3,�/o em outubro, na comparação ao

mês anterior, de acordo com pesquisa divulgada
pela empresa de consultoria Serasa Experian. É a

primeira alta após quatro quedas consecutivas -

2,8% em setembro; 5,5% em agosto; 3,5% em ju
lho; e 4% em junho. Porém, quando comparado a

outubro de 2012, foi registrada retração de 11,9%.
O acumulado do ano também apresentou queda:
0,6% na comparação aos dez primeiros meses do
ano passado.:

Empresasbrasileiras
subutilizam a internet

Embora a posse e o uso de computadores e o

acesso à internet estejam difundidos em pratica
mente todas as empresas do país, a maioria delas
aindanão fazuso da tecnologia ou da presença digi
tal paramellioria de seus processos e resultados. É

'oque mostra o estudo TIC Domicílios e Empresas
realizada pelo Cetic.br. Conforme o levantamento,
98% das empresas com dez ou mais pessoas ocu

padas possuem computador e 9�/o'delas acessam a

internet.Mas aprincipal atividade ainda é apenas o
envio e recebimento de e-mails (98%), seguida por
busca de informações sobre produtos e serviços
(91%) e pagamentos e consultas bancárias (84%).
A presença on-line ainda é tímida: pouco mais da
metade possui umwebsite (55%), participação que
é ainda mais pequena entre as empresas de menor

porte: apenas 48% daquelas que têm entre 10 e 49

pessoas ocupadas possuem sites.

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,05% ·18.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +1,60% 18.NOVEMBRO.2013

NASDAQ -0.38% 18.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 21,44 +4,84%
VALE5 33,07 +2,07%
BVMF3 11,95 -0,42 %

POUPANÇA 0,5536 19.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,51% US$108,860
OURO 0,0% US$ 1272,830

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2669 2,2682 -2,3%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3500 -1,67%
EURO 3,0578 3,0603 -2,21%
LIBRA 3,6429 3,6445 -2,48%

Jurospara
crédito se elevam

As taxas das operações de crédito
subiram nomês de outubro, de acor
do com pesquisa da Associação Na
cional dos Executivos de-Finanças,
Administração e Contabilidade (Arre
fac). Para pessoa fisica, houve cresci
mento de 0,03 ponto percentual na
taxa de juros, em relação a setembro
deste ano. No mês passado, a taxa fi
cou em 5,56%, ao passo que, em se

tembro, foi 5,53%. Essa é a sexta alta

registrada' neste ano pela entidade.
Na pesquisa anterior, a taxa de ju

ros média para pessoa fisica no mês
de setembro representou elevação
de 0,02 ponto percentual em rela

ção a agosto, que havia tido média
de 5,51%.A taxa de jurosmédia geral
para pessoã jurídica também apre
sentou elevação de 0,03 ponto per
centual no mês de outubro, na com
paração com setembro. A taxa ficou
em 3,21% no mês passado, enquanto
setembro foi 3,18%.

GILMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

BNDES lucra R$ 4,8 bilhões
'o lucro liquido do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES) totalizou R$ 4,88 bilhões, entre
janeiro e setembro deste ano, superando em 3,5% o resultado

apurado no mesmo período de 2012, quando atingiu R$ 4,72
bilhões. Segundo a instituição, o financiamento concedido a

projetos de investimento do setor produtivo foi o principal fa
tor para o desempenho. O segmento de renda fixa contribuiu
com 74,3% do resultado nos noveprimeirosmeses do ano, so
mando R$ 7,42 bilhões ..Representou aumento de 8,'1/0.

o..
OI:
U

• Psicoterapia • Distúrbios de Aprendizagem
• Avaliação Psicológica.

Consultório. - CEPPSI-Clíníca de Psicologia
AGORA EM NOVO ENPEREÇO: .;

------------------' ;'.�

Rua Walter B�eiÚl§1upt, 112,Cehtro I 327S-0q09 .,\; .....

(frente a en��a(.j�. do Clube BeiraRio)' ;i}:. :' .;;.;�;:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Museu Histórico Emilio Silva recebe
a partir de hoje a 7a Mostra da Oficina de
Artes Plásticas da Scar. Criações de 31 es

tudantes de artes estarão expostos até 08

Artes Plásticas nomuseu

"No mercado dos ebooks,
esse é um dos que têm o mo

delo de maior interação. Em
muitos as páginas são está
ticas. (Em "Guto Goiabeira")
são interações que têm a ver

com a história, que estão

acontecendo por alguma ra

zão", avalia Arones. Segundo
Chiodini, a ideia do ebook

surgiu após a participação
no projeto livro livre, onde
publicou "Agente Correco",
também de literatura infan
til. A ideia é que Guto, bicho
da goiaba, é urna referência
à natureza brasileira, assim

como a ave Curreca.
Sobre o formato do livro,

o autor afirma ser a quebra

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013

de urn limite. "Eu pensei:
como chegar mais longe? (O
ebook) é mais' complexo, é
urna tecnologia, urn forma
to adaptado para as novas

crianças e gerações futuras,
que já vêm adaptadas a esse

mundo. Não deixando de

lado o formato clássico, mas
migrando para essas tendên

cias", comenta.
. Foram nove meses de tra

balho e duas versões do apli
cativo para chegar à página
da Apple. Para testar a efici
ência do livro digital, Chio
dini recorreu ao afilhado de
urn ano. As opiniões de mães
e outros leitores serão coleta
das para futuras atualizações.

de dezembro. A visitação é gratuita e aber
ta de terça a sexta-feira, das 8h às nhgo e

das 13h30 às 16h30; aos sábados, das çh
às 13h; aos domingos, das lSh às 18h.

oCORREIO00 POVO

Na ponta dos dedinhos
LANÇAMENTO Primeiro ebook produzido-em Jaraguá do Sul tem como público a nova geração de leitores

Bárbara Elice

A literatura infantil de Ja

.1"\.raguá do Sul inaugurou
nova fase. Na última sexta

feira, foi lançado no iTunes
o primeiro ebook escrito por
autores locais. "Guto Goia

beira", de João Chiodini e

Gabriel Arones, é urn livro

planejado exclusivamente

para o formato tecnológico.
Em 17 páginas intera

tivas, além da história, os

leitores encontram persona
gens em movimento e sono

rização. Por enquanto, o livro
está disponível apenas para
iPad, mas a intenção é lançar
também no sistema Android

e com tradução para o inglês
e espanhol. O aplicativo pode
ser comprado emhttp://goo:
glfhSExF4 por 1,99 dólares.
O lançamento é da Design
Editora.

Cronista de O Correio
do Povo, Chiodini é autor do
enredo, roteiro e storyboard.
Arones, criador de dois jogos
eletrônicos, ilustrou o livro
e desenvolveu o aplicativo
com o uso de urn software -

programa de computador.
Indicado para crianças de 1

a 10 anos, o ebook apresenta
os personagens carismáticos
Guto Goiabeira, Gigi Goia
bada e o Bem-te-vi, além do
narrador.

Atual desde
se re

Marista.
Matrículas Abertas',
www.atualdesdesempre.com.br

(47) 3371 -o313

Palco da
_. .

musica

catarinense
O 'Panorama Sesc de

Música traz quatro sho
ws gratuitos à Jaraguá do
Sul nesta semana. Ricardo
Pauletti, Sociedade Sonora,
François Muleka e Alberto
Heller apresentam-se de

hoje a sexta-feira, sempre
às zoh, no Teatro do Sesc.

O Panorama é urna

mostra não competitiva e

tem como objetivo a valo

rização da produção auto

ral catarinense. Neste ano,
o público .poderá conferir
os diferentes estilos e lin

guagens produzidos no es

tado, da moda viola a mú
sica experimental.

j

Colégios Maristas.

Preparação para todas
as provas da vida.

dlllluhnu I I .
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e.formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Jogos Vorazes: Em Chamas
A inda que não seja necessariamente
l"\uma regra, trilogias normalmente
funcionam da seguinte maneira: o
primeiro capítulo é destinado para
apresentar o universo narrativo; o
segundo serve para estabelecer esse
universo e, possivelmente dar início
ao que seria a completa reversão desse
estado inicial; culminando no terceiro
onde, ao final, toda a realidade vista
anteriormente muda de figura e é

apontado um caminho completamente
diferente daquele visto no início do
primeiro filme.
Jogos Vorazes: Em Chamas, segundo
capítulo da franquia cinematográfica
iniciada em 2012, parece estar seguindo
por esse caminho, e com resultados cada
vez melhores.
Na trama, a jovem Katniss Everdeen
(Lawrence, ótima como sempre) agora
é vista como um símbolo de esperança
para a população dos distritos mais
pobres, o que o presidente Snow
(Sutherland) enxerga como um
problema, uma vez que a ideia de um
líder popular pode acarretar em tumultos

que levariam a uma revolução. A solução
encontrada para eliminar o problema
é colocá-la novamente para competir

'

numa edição especial dos Jogos Vorazes,
de novo ao lado de PeetaMellark "

(Hutcherson), dessa vez enfrentando os

vencedores de edições anteriores.
Apesar de tratar de ummundo

Clique animal

,

imaginário, o roteiro
mantém a temática

sociopolítica da série
ao abordar temas
como distribuição
desigual de rendas
(vencedores do
torneio tem direito
a luxos que são

negados ao restante
da população),
divisão de fronteiras
(a capital é rica e

os distritos mais
afastados são

pobres) e é claro, a
fome (na capital eles tomam uma bebida

para poder vomitar e comer mais).
E apesar da mudança de diretores
(Francis Lawrence assume o lugar de
Gary Ross), é mantida a qualidade
do longa original, ao mesmo tempo
em que se imprime um estilo mais

clássico, mas nem por isso menos
interessante. Francis Lawrence opta
por uma abordagem mais sóbria e

menos extravagante que a anterior,
apostando (acertadamente) num clima
mais sombrio.
Assim como em boa parte das trilogias,
o episódio do meio, apesar de ter mais
espaço para explorar os personagens,
sofre pela falta de uma sensação de
encerramento . Isso, porém, não diminui
o crédito de Jogos Vorazes: Em Chamas,

que de fato é um ótimo filme e aponta
para um caminho muito interessante a

ser explorado em seguida.
É uma pena que os produtores tenham
resolvido dividir o episódio final em
dois filmes (algo que está virando moda
atualmente), mas esperamos que essa

decisão monetária não estrague uma
franquia que se iniciou como uma

agradável surpresa e está se provando
como um cinema
de conteúdo e'de

qualidade.
Direção: Francis
Lawrence
Elenco: Jennifer

Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam
Hemsworth,Woody
Harrelson.

ADOTE! Tina vive seus

primeiros dias longe da
fome. Abandonada ainda

filhote, ficou três semanas
em frente a uma escola,
mas ninguém a acolheu.
Tina é dócil, brincalhona
e esperta. AjudeTina a ter

um final de ano abençoado .

numa casa onde não falte
comida, nem carinho.

Castrada, vacinada e

desverminada.Tem 10
meses e porte pequenol
médio(10kg aprox.).
Informações com Marisa:
3276-3196 ou 9602-7934

Feira de Adoção de Animais!

Adotar com consciência é um ato de amor!

Amizade
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Acelina Forlim

Alberto Luis Fischer

Araciana Cardoso

Bruna P. Bittencourt
Doraci F. Radunz
Geovandro Kialkowski

Iracema Rosa
Kália R. Holler

Lorena V. Maski

Luciano Wendramin

Luiz Panstein
Nair G. Milbratz
Nilmara B. Nalali

Pedro Celesle Schneider
Renan C. Reitz

Rodrigo Gonçalves
Rodrigo R. de P. Correia

Sandra Messias Ruysam
Sandro Brandenburg
Valdevino F. de Melo
Wanderlei W. Malhes

• Bianca Comparato - Atriz
• Meg Ryan - Atriz

Curiosidade
26 de março ...

. .. é o 3230 dia do ano

no salendário gregoriano.
Faltam 42 para acabar o
ano. 1906 - Comemora
se pela primeira vez

o Dia da Bandeira no

Brasil. 1910 - Chegada
dos missionários da
Assembleia de Deus
no Brasil. 1969 - Pelé
marca o seu milésimo

gol, às 23hll, na sua

909a partida, realizada
no Maracanã, no jogo
Vasco 1 x Santos 2.

1969 - Os astronautas da
missão Apollo 12, Charles
Conrad e Alan Bean,
alunaram. Dia Mundial
da Prevenção a Violência
Doméstica Contra

Crianças e Adolescentes.
Dia Internacional do
Homem. Dia Mundial
do Xadrez. Dia de Santa
Matilde de Hackeborn.

.

Dia da Bandeira. Dia do
Cordelista.

Fonte: Wikipedia
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Hello girls! Toda semana temos várias dicas de moda, não é?Para a coluna de hoje, resolvi apostar e
mostrar as tendências de beleza, afinal, não adianta estar montada em um look incrível se o cabelo ou o make estão

destoando da produçao né? São diquinhaspráticas e superfáceis que dão aquele up ao look.

Duas ideias de penteados
para a produção mais night

FOTOS REPRODUÇÃO

Jessic«Alba: O Hairstylist
de Jessica, Jen Atkis, criou esse

penteado para a edição 2013 do
Baile de Gala do MET. Para compor
esse visual, ele usou uma trança no
estilo escama de peixe do centro do
crânio até a nuca. Com o restante

de cabelo, um rabo de cavalo alto
foi criado ,e depois enrolado para
formar um coque que se parecia
mais com um grande nó náutico.
O visual (que já era incrível) ficou
completo um um brinco ao redor
da orelha, deixando Alba com um

ar elegante e ao mesmo tempo
descontraído. Perfeito para usar em
casamentos e festas noturnas em

produções mais fechadas.

Blake Lit'Cly: "Eu não queria fazer apenas
um outro rabo de cavalo", disse o hairstylist

Rod Ortega, responsável pelo penteado da
atriz Blake Lively. Então, ao invés de fazer um,
ele acabou por fazer quatro multisegmentados
rabos de cavalos. Ortega começou por um rabo
de cavalo que prendia os cabelos desde o topo

da cabeça até as temporas. Com esse longo rabo
de cavalo ele criou o primeiro segmento, que foi

sendo dividido por-elásticos e "enrolados" com o

próprio cabelo. A partir daí, ele foi "somando"
aos demais segmentos os cabelos restantes

(partindo das têmporas até a nuca) para dar
mais volume aos segmentos inferiores. Um

vestido tomara que caia fica incrível com esse

penteado.

M'daKunis:Para a premiere de "O Mágico de Oz",
Mila usou urn vestido de camadas AlexanderMcQueen.
Como seu vestido já era extremamente trabalhado, o
hairstylist da fofa preferiu urn cabelo liso e chapàdo,
para trazer uma certa leveza ao visual. Comece aplicando
oléo hidratante das pontas até ametade dos fios e depois
use o secador no médio e vá alisando com urna escova

'

de cerdas de javali. Em seguida, aplique a chapinha
quente em pequenas mechas por vez, evitando a raiz e

"puxando" oscabelos nurn pequeno ângulo para fora
(nunca para baixo), assim o cabelo não "vira" para
dentro. Finalize com urn pouco de spray, aplicado com a

mão no topo da cabeça para evitar o frizz,

Dica de beleza:Sombra
Colar TattooMaybeline

Essa semana eu
trouxe urna dica
babadodaJe

Stephani (colunista
de beleza do blog)
sobre urn produto
de make up incrível:
Sombra ColorTattoo

Maybelline! Quem
ama sombras pode
apostar sem medo,
ela tem urna seleção
de cores incríveis,
tem urna excelente

pigmentação (muito
melhor que os
Paint pots da Mac),
dura horas sem
borrar ou craquelar,
e, o melhor, é
baratíssima.

Makepara aspernas
Já passei pra vocês urna
dica de urn ''bronzer'' que
euadoro e usomuito dà
Victoria Secret's né, girls?! '

Mas durante o SPFW
vi urn produtinho que é
um verdadeiro sonho no
stand do O Boticário e não

poderia deixar de dividir
com vocês. Para quem,
assim como eu, ainda não

conseguiu pegar nem urn

bronzezínho mas está louca
para colocar as pernocas
de fora é uma boa pedida,
viu? Trata-se do make

para pernas damarca, o
Make B. Rio Sixties, Além
de uniformizar e tonalizar
a pele, ele disfarça imperfeições e promove urn bronzeado
saudável e natural. Essa belezura vem disponível em duas cores:
o Light Bronze e Dark Bronze e já está disponível nas lojas, Mas
gente, assim Ó, ele não é daqueles produtos que ficam dias tá?
É apenas para quem quer sair de casa em urn vestido ou saia
incrível e não quer ir muito branquinha. Vi o antes e depois
durante o SPFW e adorei o resultado. Maquia mesmoL

Espero que tenham gostado da coluna meninas e, já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: mican\�cHb<@mbhalisadebatom.com. Beijokas!
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Bom dial
Hoje é terça-feira, dia 19 de

novembro de 2013. Dia da Ban
deira. Mais uma semana se inicia
e já está com o calendário social
lotadaço de agito. Afinal, em ter

ras de São Sebastião, animação
é o que não falta. Vamos que va
mos à coluna de hoje, que será
lida por mais de 30 mil pessoas,
fora os virtuais. Antes, aquela frase
para você curtir: "Eu posso aceitar
a falha, todos falham em alguma
coisa. Mas eu não posso aceitar
não tentar" (Michael Jordan).

f
KAY�ÓS
li O T E 1.

Europa
Dr. Altevir Fogaça tirou al

guns dias de folga. Ao lado da es

posa, Lúcia, e dos filhos, Eduar
do e Rodrigo Fogaça, foi curtir as
delícias da Europa. No progra
ma, visitas a Amsterdã, Berlim
e outras cidades da Alemanha.
Retorna no início de dezembro.

Campanha
Janice Haffermann Brei

thaupt continua em super cam

panha para arrecadação de verba
para a Comunidade Terapêutica
Campo de Luz, uma entidade
beneficente que tem ajudado
dezenas de pessoas. Vamos par
ticipar! sabemos que tanta dedi

cação assim.é um gesto para ser

aplaudido de pé. Para ela e seus

parceiros e voluntários, as nos

sas reverências!

r
\�

DIPIL
,

S.A.C" 0800 ,02 5152
Rua Jose .Jeaurno Correia, i 300, Km13 I

Incruetrtet Zefenno Kukilnskl
'

Massal anduba - se - Brasít !
www.dipil.com.br

C'()(Wlera.. O jornalista Jailson Angeli, 105FM, e o casal Lu
Soares e Pepe Narloch, na inauguração da loja Cedro Móveis

"MAUruCIO HERMANN

Não basta saber, é

preciso também aplicar;
não basta querer, é

preciso também fazer.

��

Que tal?
Acesse o site Moa

Gonçalves. Você con

fere 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 Sto
re. Quer saber como? -

Acessewww.moaogon
calves.com.br.

Mesa
Quem conferiu mesa de

amigos domingo, no Língua
Afiada, foi Igue Joesting e

Valério Gorges. Colocaram o

papo em dia!
� Regiane Schmltt e Milena
Kretschmer conferindo as delícias da San Sushi

Moa Gonçalves

NAS RODAS
E aquela secretária do

engenheiro, hein!? Foi apelidada
de Geisy Arruda. Dizem que
suas saias são mais curtas

que coice de porco.

•• • •

Leio Planinschek está
se recuperando super bem. Em

breve, os amigos terão o

boa praça nas rodas de amigos.
Isso é muito bom!

• • •

Que delícia o bolo que a darling,
Francine Bakun enviou ontem
à redação. A equipe-da Revista
Nossa passou o dia elogiando o

mimo. Valeu mesmo!

3370-3242

Pensando bem...

É melhor a gente diminuir a

distância entre o que se diz e o que
se faz, até que, num dadomomen

to, a nossa fala seja a nossaprática.

Por aqui
Walter Janssen Neto, o Teco,

deixouAtlanta (USA) e está em ter

ras de São Sebastião. Além da vinda

por motivo profissional, cumpre
agenda com a família e centenas de

amigos que tem por aqui.

Pela rede
"As periguetes lançaràm uma

incrível calcinha: a Listerine, tão
pequena que vai onde o fio dental
não alcança" Hehehe... !

'"7fARI"ED-. AD·
-"
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CAPA A psicóloga
Francine Bakun é

destaque da Revista
Nossa Weekend.

Vale conferir!

q;ff,SpeedPress
�MOSA.�H'-�

A.1\lJ!1QM�Q
AGENDAS 2014

Fone (47) 3371-2552

Wesley &André
Na próxima sexta-feira, os

chapeludos de plantão têm local
e horário marcado para fazer a

festa. A Upper Floor abre as por
tas da casa, às 23 horas, para um
show com a dupla Wesley & An

dré. Não precisa nem consultar os
universitários: vai bombar!

Níver
No sábado pasado, omeu ami

go Ernesto Joesting recebeu em

petit comitê no elegante aparta
mento para comemorar em gran
de estilo os 78 anos bem vividos.
Parabéns! O meu desejo é muita
saúde e sua plena felicidade.

"

TE CONTEI
.. A Escolinha de Futebol
Atlético Jr., do Vila Nova,
recebe os cumprimentos
pela vaga nas semifinais
da Liga Jaraguaense
de Futebol de Campo .

Contado!

.. Juliano Vengrzen,
do Madalena, no maior
sorriso no sábado à noite.
Sua pizzaria é um arraso,
nem parece que estamos

em nossa terrinha!

O engenheiro Osmar

Guenther, depois de sua

tradicional caminhada
de domingo, dividiu
mesa com um amigo no

Scondidinho.

Hoje tem encontro do

grupo Loks.

.. A Tevah tem um

gerente muito legal: o
super João Kleber. O

gaúcho está adorando a

nossa urbe e fez muitas
amizades por aqui.

.. Todo mundo gosta
de dizer: você mudou.
Mas não se importam
em saber se você teve
motivos para mudar.

.. ,

.. Senhor Vicente
Donini, que foi o grande
aniversariante de

domingo, confessou
que é leitor assíduo da
coluna. Valeu!

Com essa, fui!

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Ceratn recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
J.D.Power. O estudo foi baseado emmais de6500 respostas deproprietários que avaliaram 52modelos de veículos de passeio noBrasil Os resultadosdo estudosão baseadosem experiênciase percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer varia<;Ões. Visite o site www.jdpowen:tobrasil.comFome:J.D.PowerandAssociates.Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

.
- ci : I !rl ,lt' I� ,11·1 •

Power Imports
Btumenau> Sal. Carnboriú • [araguá do Sul

'

joinville • Florianópolis' São José

Respeite os limites de velocidade.
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Já se foi

Joaquim foi passar férias numa fazenda e já chegou fazendo bagunça.
Mexeu numa asa de marimbondos os bichos saíram atrás dele.

Quando entrou correndo em casa, Maria perguntou:
- O que foi, homem?
- Um marimbondo me mordeu o dedo!
- Passa alguma coisa nele, rápido!
- Ora pois, não dá, Maria! Ele já foi embora!

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
ARCOPLEX 2
, Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado--
111 min - Censura: 10 anos - 14:40, 11:00, 19:10; 21 :20
ARCOPLEX3
,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
• GNC GARTEN

'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 16:15 19:0021 :50 -

LEG - Ação
'Bons de Bico - 14:15 16:30 - DUB - Animação
'Capitão Phillips - 18;4021 :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 - 16:25 21: 15 - 3D - LEG - Ação
'Thor: o Mundo Sombrio -14:QO 18:45 - 3D - DUB - Ação
-Thor: o Mundo Sombrio - 14:15 16:45 19:1521:35 -

DUB - Ação
'Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 16:10 19:0021 :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.

Palavras Cruzadas.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana com mais
nuvens e chuva
Sol com aumento de nuvens no
decorrer do dia e pancadas de
chuva com trovoadas entre a-tarde e

noite, devido a um sistema de baixa
pressão entre o RS e Se. Risco de

temporal com ventania e granizo
isolado. Temperatura elevada e o

sensação de ar abafado.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

Ir.
s

QUINTA
Instável

MíN: 22°C -

ÜMÁX: 32°C
Nublado

LUAS • •• NOVA 3/11 Chuvoso

• CRESCENTE 10/11 SEXTA •• CHEIA 17/11 MíN: 21°C

• MINGUANTE 25/11 MÁX: 28°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Música Popular Brasileíra / (Esp.) Dinheiro recebido

por um jogador na assinatura de novo contrato
2. Recipiente eleitoral/Aviso /

3. O símbolo químico do niquei, metal branco muito
dúctil; Chamar determinado número telefônico

4. O estilista paulistano Fause; A sigla do país que faz
,

fronteira com o Canadá e com o México
5. Modificação a uma lei / As inicias do violonista Oi

lermando (1916-1977), um dos instrumentistas
mais famosos de sua época

6. O marido ou a esposa
7. Cada um dos 73 canncos da Bíblia atribuídos a Da-

vid
8. Que contorna
9. A letra entre o o e o quê; Mover-se em oscilações
10. Universidade de São Paulo / Grupo de pessoas

que trabalha ou se ocupa de algo, alternando a sua

ação com outro ou outros grupos
11. o cantor norte-americano Justin, de muito suces-

10

so entre os adolescentes / As iniciais do escritor, 11
jowíllista e político Bocaiúva (1836-1912)

12. (ReI.) Inscrição que Pilatos pôs na Santa Cruz / O 12
,

hábitat do undícola
13. Banho de vapor de água quente / A atriz Lisboa, do 13

cinema, teatro e lV

VERTICAIS
1. (Pop,) Pão-duro / (Anat.) A parte anterior do. osso

ilíaco
2, O último rei de Tróia / Produto de notáveis proprie

dades plásticas
3. Biblioteca Nacional/Esticado com força; O país

sul-americano com as ruínas de Machu Pichu
4. Tornado mais espesso, consistente I O meio do..

tubinho
\

5. Apático, inçapaz de reagir
6. Pouco mais ou menos / Uma veste de antigos guer

reiros
7. Tratamento entre pessoas de igual condição / Pó

usado por impressoras a laser e fotocopiadoras /
Uma multinacional do ramo automobilístico

8. Caixão de defunto I Carro de guerra, blindado
9. O desejo do doente / Mata de certas árvores de

'

excelente madeira de construção.
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RESPOSTAS NA MfSMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS' APENAS �$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL

,

COM QUALIDADE A RECREATIVA

111.'"" CONFIRA AS·NOVIDADES,.
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Hilda se casa com Toni. Ernest tenta levar a filha para
casa, mas ela o rejeita. Gertrude avisa Ernest que Pérola desa
pareceu. Fabrício pede Laia em casamento. Amélia e Mundo

levam Pérola de volta para a mansão. Joel liga para Manfred,
disfarçando a voz, e diz que Aurora está com outro homem na

confeitaria. Mundo leva Volpina à força para a delegacia e a

obriga a falar a verdade sobre o seu acidente.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
William não conta para Rafa que já conhecia Lili. Assis fala

para Marlon e Paulinha que eles serão levados para conhecer

o Grande Mentor. Rafa explica para Lili o que ela precisa saber
sobre as reuniões. VÓ Tita conta a história de Ana Rosa, sua
filha, para Celina, Lili fica chocada com a história que William

conta para Líder Jorge. William e Lili se beijam novamente e,
ao se afastarem, se irritam um com o outro. Klaus repreende
Nilson por ajudar Edu. Lili fica interessada na opinião que lí

der Jorge tem sobre William. William pede para dormir alguns
dias na casa de Guto. Heloísa avisa a Lili que vai levá-Ia para
escolher seu vestido de noiva. André diz a Olívia que decidiu

procurar Lili. Lili adormece com uma foto de seu pai nas mãos.
William explica para Sandra por que está sumido de casa. Lili

conta para Priscila que encontrou William na reunião do gru
po. Inês provoca Heloísa. Thomaz desiste de tentar se envolver
com Heloísa ao pensar no relacionamento de seus filhos. LC
se apresenta para Paulinha e Marlon como o Grande Mentor.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix fica arrasado com o desprezo de Pilar. Carlito assina

um contrato com um empresária. Leila tenta convencerThales
a aplicar em Natasha o mesmo golpe que deram contra Nico

le. Pilar exige que Félix renuncie à presidência do hospital. Pilar
avisa a César que votará nele para presidente do San Magno.
Silvia pede para Bruno reavaliar o apartamento de Niko. Atnio

entrega a Félix as provas dos desvios monetários feitos por Cé-

Amor à Vida

Anjinho é preso.por roubo e deixa Félix arrasado
Félix (Mateus Solano) achou que levar Anjinho (Lucas

Malvacini) para trabalhar no hospital era uma ótima ideia.
Pode até ter sido boa no início, já que ele deixou seu papi so
berano furioso. Mas o bonitão vai se dar mal ... Acusado de
roubar joias de uma senhora, ele acaba sendo localizado pela

saro Anjinho é preso. Amarilys reclama ao saber que Niko pediu
para Bruno fazer uma nova avaliação do apartamento.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Ao notar o comportamento de Vivi, Tati fica triste. Os ór

fãos chegam da escola e encontram Duda na sala. Mosca não

gosta de ver o garoto no orfanato e todos percebem a irritação
do órfão. No Café Boutique, Maria Cecnia vai à sala de José
Ricardo e pede demissão. O empresário se espanta com o

pedido da funcionária. Em sua casa, Eduarda conversa com

Shirley sobre o estranho comportamento da filha. A socialite

vê na internet uma promoção de viagem para Búzios. Eduarda
decide comprar a viagem no cartão de crédito da filha. José
Ricardo questiona Maria Cecãia e pergunta se ela tem certeza

da sua decisão. A supervisora segura às lágrimas perante aos
elogios do empresária, mas não muda de ideia. As chiquititas
mostram para Ernestina o seu perfil no site de relacionarnen

to, cada está cadastrada como Eterna Apaixonada. No shop
ping, as Iop 3 levam Vivi para almoçar. As patricinhas só falam
mal dos outros e Débora e Priscila destratam Michelle.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Helena e Patrícia mexem em gaveta do Michele, curiosas

sobre registros .do bicheiro. Getúlio entra na biblioteca inter

rompendo as duas, que fecham rapidamente a gaveta. Carlão
fica em choque ao saber que Picasso sequestrou seus filhos

a mando de Donana. Otávio se põe na frente de Carlão, que o

empurra e foge. Danilo tenta convencer o tio a hão atacar os

netos de Michele, mas Omar está decidido. Anjo sai desespe
rado em busca de médico para atender Nina. Pedro decide se
prostituir. Jurandir para o carro e Pedro entra. Stella conta para
Norma e Silvinha sobre os netos, orgulhosa. Otávio e Patrícia
ficam preocupados com sumiço de Carlão. Carlão vai atrás de
Picasso no hotel. Pedro tenta roubar carteira de Jurandir, que
o coloca para fora do carro. Anjo encontra Laura e suplica por
atendimento para a filha. Carlão pergunta para Picasso sobre

sequestro dos filhos. Picasso saca a arma, mas Carlão man

tém a tranquilidade. Picasso diz que não maltratou as crianças
e que o tiro foi um acidente. Carlão cobra explicações e Picas

so confirma que Donana foi mandante do sequestro.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabifidade das emissoras.

Fofocas
Gretchen desmente
rumores de falecimento

As redes sociais ficaram bastante agitadas
na noite desta sexta-feira - segundo boatos,
Gretchen havia falecido. No entanto, a rainha
do bumbum, que vive em Paris, apenas riu ao

saber de sua suposta morte, e aproveitou para,
enquanto desmentia os rumores, elogiar a vida
que leva na capital francesa. "Nossa. Como as

pessoas inventam. Estou ótima". Em suas con

tas nas redes sociais, a cantora publicou ima

gens nas quais trabalhava em suas lojas em Pa

ris, com legendas debochando dos rumores.

JuliaRoberts detesta
asmídias sociais

Julia Roberts confessou, em entrevista à
Marie Claire, que não gosta das mídias sociais,
e por isso não tem conta no Twitter ou Face

book. A atriz afirmou também que não costu
ma acessar a Internet e muito menos buscar

por noticias suas no Google. Sobre essa expe
riência online ela comenta: "É uma espécie
de algodão doce .. -Parece tão atraente e você

simplesmente não. consegue resistir a entrar
lá e, então, você simplesmente acaba com os

.

dedos pegajosos e só durou um instante", cri
tica, acrescentando que 'tem muito potencial
para o colapso', por isso não quer saber de fa
zer buscas sobre ela mesma na rede.

polícia. No meio do expediente e na frente de Félix, Anjinho é

preso por dois investigadores e jura inocência. César não per
de a oportunidade de tirar uma com o filho. "Aparentemente,
o seu anjinho virou um capetinha e furtou joias de uma senho
ra. O marido dela deu queixa", provoca.

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

As tarefas vão fluir melhor se

você usar seu éharme para se enten

der melhor com os colegas. Trocar
ideias pode ser muito. produtivo,
portanto, se tiver a chance, marque
reuniões neste dia. Veja bem como

fala com as pessoas, seja no romance.
ou na paquera. Cor: lilás.

ii
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Hoje, seu desempenho vai de

pender do seu esforço. Você vai se

preocupar mais com o dinheiro, por
isso, controle seus gastos e procu-
re aproveitar as chances de ganhar
mais. Controle o seu lado possessivo.
Isso vale para a paquera e o roman

ce. Cor: branco.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

No trabalho, explore suas qua
lidades e assim conseguirá se des

tacar. Fazer planos para resolver

pendências e problemas pode ser

uma boa. À noite, o clima fica tenso:
há sinal de brigas. Você pode perder
a calma na paquera ou com quem
ama. Cor: roxo.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

No trabalho, você terá que ouvir

a sua intuição e agir com mais cau

tela. É que, quando menos esperar,
as coisas podem dar errado. Pode se
desentender em casa ou com quem
ama. Faça o possívelpara não perder
a calma ou vai colocar o romance em
risco. Cor: lilás.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, você vai sonhar alto e não
terá medo de perseguir seus ideais.

Se precisar de um conselho, conte
com os amigos mais experientes,
eles vão te darumamão. No entanto,
controle o seu temperamento e não

perca a cabeça por bobagens. Cor:
cinza.

Virgem
.23/8a 22/9 - Terra

Hoje, vai ser fácil concentrar

toda a sua atenção no trabalho. Se
você der duro, há boas chances de

ser notado pelos superiores, e isso

vai ser bom para a sua carreira, Na

paquera, nadade demonstrar sua ca
rência. Excesso de sinceridade tam
bém pode atrapalhar. Cor: verde.

MarcoAurilllô

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Reciclar seus conhecimentos,
aprender coisas novas e agir com
mais otimismo sãoboas maneiras de
se destacar no trabalho e até aumen
tar a sua produtividade. Você pode
se irritar com facilidade, inclusive
com quem ama. É melhor deixar a

paquera para outro momento. Cor:

laranja.

Escorpião
23/1Oa21/11-Água

Ouça sua intuição e. não co

mente sobre seus projetos. Alguém
pode tentar tirar vantagens de você,
inclusive no trabalho. É melhor ser
discreto. Procure se controlar, pois o
romance pode chegar ao fim. A pa

quera deixa a desejar.Cor:preto.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

No trabalho, tudo o que puder
fazer em parceria terá um resultado

melhor, portanto, nada de se isolar.
Mas tome cuidado com rivalidades,
que podem exigirmais energia e em
penho da sua parte. Brigas podem
marcar o relacionamento amoroso.

Émelhor ir com calma.Cor:creme.

a Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Hoje, você vai levar a sério as

suas obrigações. Mesmo que tenha

que se esforçar mais do que o nor

mal, vale a pena se empenhar e dar
uma força para os colegas. Na pa

quera, excesso de sinceridade pode
pegarmal. Clima tenso no romance.
Cor: laranja.

WJA �.

,..21��Ar
Hoje, você precisa se concentrar

maisno serviço. Se trabalha com algo
ligado a diversão, vai sermais fácil se
destacar. Mas, se não é o seu caso,
não se preocupe, pois poderá contar
com a ajuda da sorte. Na paquera,
seu charme dará as cartas, mas não

apresse as coisas. Cor: branco.

r:.Jt Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, terá que encontrar um

modo de dividir a sua atenção entre
o trabalho e os assuntos domésticos.
Mesmo que esteja com um proble
ma, procure resolver tudo sem en

volver sua vida profissional. Se for
direto demais na paquera, pode se

darmal. Cor: lilás.
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HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Silvia Kita
Historiadora

G redacao@ocorreiodopovo.com.br

Novo prefeito é
nomeado

O Interventor catarinense Luiz Galotti no
meou em 19 de novembro de 1945 o funcionário

estadual Remado Octaviano Seara para a função
de Prefeito de Jaraguá. Vinha substituir Leôni
das Cabral Herbster. Segundo dados do Arquivo
Público do Estado, Remado Seara nasceu em

1908 e era filho de Sinval Martins Seara e Olívia
Maria Miranda Seara, casado com Ruth Edith
'Reiser Seara, e pai de Renato Felipe Reiser Se
ara, Já havia exercido a diversas funções no ser
viço público estadual, tais como guarda-livros,
escriturárío, guarda do tesouro do Estado e cole
tor de rendas em Itajaí. Estava em Videira como'
coletor estadual quando fora nomeado para pre
feito de Jaraguá. Assumiu no dia !2o'de novem
bro, permanecendq na função atê 15 de feverei
ro de 1946. Aposentou-se em 1961 e faleceu em

1982. Durante sua gestão buscou recursos junto
aogoverno do Estado para obras de emergências
como estradas e pontes. ,>

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Gcontato@beatri�sasse.com.br.

--)Tore aqui ! __

A BeU Arte realizou dia 14, um dia de conscientização da campanha NOVEMBRO AZUL. A

empresa abraçou a causa pedindo que todos viessem com vestimenta azul e entregou um

informativo sobre a prevenção e a importância de fazer o exame de próstata

Nos dias 26 e 27 de outubro, aconteceu o Culto de Confirmação
2013, na Paróquia Evangélica Luterana de Corupá, celebrado pelo
Pastor Adenor Saatkamp. Este ano, 31 alunos foram confirmados,

dos quais 17 na turma de sábado (26) e 14 confirmandos no

domingo (27). O culto esteve lotado, com a participação de pais,
padrinhos e convidados. O Coral Ecumênico abrilhantou o evento,

cantando as múslcas da cerimônia religiosa

No último
dia 6, Joares
Nascimento

completou
mais um

ano de vida.
Felicidades
da Equipe
Finta Plantas

Dia 16, Eder
Deocar Finta

completou
mais um

ano de vida.

Parabéns,
felicidades
e sucesso

é o desejo I

de toda
família e

equipe Finta
Plantas

Kaoana e Everton casaram-se no dia
9 com linda celebração no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, em Corupá.
Os dindos Alan e Graci desejam muitas

felicidades, fé e amor ao casal
.
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PROPOSTA Instituto de Planejamento Urbano vai abrir licitação
para concessão de instalação e exploração dessas estruturas

Celso Machado

A Prefeitura desistiu de
.l"\.bancar a compra e

instalação dos novos abri

gos para passageiros de
ônibus. O novo modelo,
em inox, que será instala
do daqui a seis meses na

área central da cidade e

em número ainda não de

finido, tem custo unitário
de R$ 15,9 mil. Segundo
o presidente do Institu
to de Pesquisa e Plane

jamento Físico-Territo
rial (Ipplan), Benyamin
Fard, a nova estrutura

tem durabilidade esti
mada de 20 anos, con
tra no máximo três anos

dos pontos construídos
em estruturas de ferro
existentes hoje. Muitos
deles já sem oferecer se

gurança para usuários do

transporte coletivo urba-

Novas estruturas com coberturas térmicas

As novas estruturas

terão cobertura térmica,
evitando o 'efeito estufa'
em dias de muito calor
Além de espaço exclusivo

para pessoas com defici
ências. Em aço inox, não
há parafusos para montá
la (as peças são encaixa

das). "Um recurso contra

o vandalismo", diz Fard.
Todas as patadas terão

disponíveis os roteiros
dos ônibus e, no futuro,
permitirão a instalação
de um serviço que avisa
rá o passageiro sobre o

local da parada seguinte,
como já existe em Join

ville, por exemplo. E,
ainda, tão logo a empre
sa que explora o serviço
tenha o sistema instala

do, haverá um totem para

a ermssao de passagens.
Ao fundo, em parede de

vidro, um mapa da cidade
com as regiões servidas

pelo transporte coletivo
urbano. Todos numera

dos em .ordem crescente,
os pontos serão vigiados
por câmeras embutidas
na própria estrutura, fe
chada nas laterais e com

bancos de madeira.

no e que motivaram a ins

talação de vários abrigos
provisórios em madeira.

Agora, tudo vai depen
der de um processo licita
tório voltado à iniciativa

privada. Empresas que
se habilitarem assumem

o compromisso de dar o

ponto instalado no padrão
determinado pelo municí
pio e fazer a manutenção.
Em contrapartida pode-

rão usar o espaço com

publicidade. "Quando a

empresa resgatar o custo

do investimento, um novo

contrato para exploração
de mídia, talvez por cinco
anos renováveis por igual
período, será feito", disse
Fard. Lembrando que a

lei que rege a publicida
de de rua, sancionada em

2004, está sendo revista.

"Depois desta limpeza

MAPA COM AS LINHAS 00
TRANSPORTE COLETIVO

ÁPLICADO SOBRE o VIDRo
TOTEM PARA EMISSÃO

DE PASSAGENS
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que pretendemos fazer na
área central, os espaços
para publicidade serão

mais valorizados e isso in
clui as paradas de ônibus",
disse o presidente Ipplan,
referindo-se à poluição vi
sual existente hoje, causa
da por dezenas de banners
colocados em esquinas de

grande fluxo de veículos.
"E ninguém paga nada

por isso", reforça Fard.

COBeRTURA COM
TRATAMENTO
TERMICOE
REVESTIMENTO EM
ACM

DeSENHO CURVO
REPReSENTANDO O
RELEVO DA CIDADE

CAIMENTO PARA ESCOAR
AS AGUAS PLUVIAIS
PARA TRAs 00
ABRIGO

-- BACKLIGHTCOM o NOME E
NÚMERO 00 PONTO

_'_..ESTRUTURA EM TUBO DE
AÇO INOX 304

VEDAÇÃO LATERAL E DOS
FUNDOS. EM MATERlAL
TRANSLÚCIDO
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Luzes natalinas acendem hoje
BRILHO As noites

ficam mais iluminadas

em Jaraguá do Sul
com a inauguração da

decoração de Natal

Natália Trentini

Jaraguá do Sul vai definitiva
mente entrar em clima de Na

tal. Apartir de hoje, as ruas vão fi
car iluminadas e coloridas durante
a noite. O acendimento e inaugu
ração da decoração natalina acon

tecem hoje. O evento também terá
a chegada do Papai Noel.

Este ano, o Museu Emílio Sil
va recebe destaque. Começando
pela iluminação totalmente dife
renciada. "Não temos nenhuma'
estrutura física, vamos proje
tar imagens e luzes no prédio",
comentou O· vice-presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas

(CDL), Eduardo Schiewe.
O espaço interno também foi

decorado, já que o museu servi
rá de casa para o Bom Velhinho
nas próximas semanas. Ao invés
da casa instalada na praça, o

Papai Noel receberá as crianças
nos fins de semana no local.

Além das tradicionais luzes,
vários elementos em fibra de vi
dro foram instalados para enfei
tar a cidade durante o dia. São

guirlandas, laços em postes e

pontes, e algumas figuras maio
res para interação com o público.

A Fundação Cultural prepa
ra uma programação especial
com apresentações culturais. O

objetivo é ter artistas todas as

noites na Praça Ângelo -Piazera.
"Queremos dar um movimento
na cidade, junto com o espetácu
lo das luzes", disse o presidente,

,

Leone Silva.
O investimento total foi de R$

410 mil. Quase 80% do valor foi

pago pela Prefeitura e o restànte

veio da CDL, Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá
do Sul (Acijs), Associação das
Micro e Pequenas Empresas e

do Empreendedor Individual
do Vale do Itapocu (Apevi).

HORÁRIO PARA
VlSfTUAO PAPAI NOEl
• 19/11 - 20 às 23 horas;
• 130/11 - 9 às 11 h30;
·1"/12 -15 às 18 horas;

·7/12 - 9 às 12 horas;

·8/12 - 15 às 18 horas;

·14/12 - 9 às 12 horas;

·15/12 -15 às 18 horas;
·21/12 - 9 às 12 horas;
·22/12 -15 às 18 horas.

ClIMA DE NAiAL
Investimento na

decoração da cidade foi
de quase R$ 410 mil

/ _/
//

- EDUARDO MONTECINO

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

ÉDiTAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL -ESTADODE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira, 3II0-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGllse, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a pmtesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju-
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do Apontamento: 265270/2013Sacado: FERNANDA JAQUElJNE VILElA BAR-
prazo legal HCAM INl'lMADOSDO PROTESTO: ", ROS Endereço: RU ALVIN BUTIENDORFF 36 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:

89260-675Cedente: SKINCALCADOS lIDA - J;PP Sacador. - Eapécie: DMI - N°
TItulo: 008118-B - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 526,50 -Data para pa
gamento: 22/ll/20l3-Valor total a pagarR$611,63Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 526,50 - Juros: R$ 0,87Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$24,41
----.:--:-"!:.---------:----J:-:---:=�-::,:;-;----�r-"--.-.;;-:---:-�-------�----._;-:-------------�---.;
Apontamento: 265040/2013Sacádo: GIlMAR DREWS Eíidereço: RUA RI'
CHARD WlERGUTS, 631 - ,RIO CERRO I - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89250-oooCedente:AYMORECREDflDEFINANOAMEN1DElNVFSI1MEN
msS/ASacador. - Espêcie: CBI - N'Titulo: 241436516 - Motivo: falta de aceite,
devolução e pagamentoValor. R$ 2.823,69 -Dataparapagamento: 22/11/2013-
Valor total a pagarR$3.210,95Descrição dos valores: Valordo título: R$ 2.823,69
- Juros: R$ 303,07Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação êdítal; R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24.34

Apontamento: 265026/2013Sacado: ALESSANDRO LESCOWICZ Endereço:
RUA HENRIQUE HORNBURG 163 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-470Ce
dente: AYMORE CREDflD E HNANOAMEN1D E INVESTIMENTOS S/A Sa
cador. - Espécie: CBI- N° TItulo: 247197734 - Motivo: falta de aceite, devolução
e pagamentoValor. R$ Ll39,17 -Data para pagamento: 22/ll/2013-Valortotal
a pagarR$L291,02Descrição dos valores: Valordo título:R$ Ll39,17 - Juros: R$
67,59Emolumentos: R$ 12,25 -Publícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:;RS 24,41

Apontamento: 264981/20l3Sacado: BLACKBIRD BAR lIDA - EPP Endereço:
RUADOMINGOSRODRIGUESDANOVA,264,CEN - TRO - JARAGUADOSUL
se - CEP: 89251-64OCedente: HYGIE SYSfEMS COML EDIST lIDASacador. -

Espêcie:DMI - N'Título: 16299/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 388,50
-Datapara pagamento: 22/ll/2013-Valor total a pagarR$461,08Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 388,50 - Juros: R$1,94Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265303/2013Sacado: CLEONlCE SOU2l\ DA CRUZ En-

��,:�g _Rgt,�������?:=ri�a�AJr�á�
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 000.425/3 - Motivo: falta de paga
mento Valor' R$ 926,75 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a
pagar R$LOIO,24Descrição dos valores: Valor do título: R$ 926,75 - Juros:
R$ 0,92Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265180/2013Sacado: CONSTRU1DRA AJM lIDA Endereço:
MAI.DEODORO DA FONSECA 1309 SAIA OI - JARAGUÁ DO SUL-Se - CEP:
89251-702Cedente: METALURGICA MASTER lIDASacador. - Espêcie: DMI -

N'Titulo: 795 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.665,00 -Dataparapaga
mento: 22/11/2013-Valor total a pagarR$2.744,52Descrição dos valores: Valor
do título:R$ 2.665,00 - Juros: R$ 8,88Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: .

R$ 23,10Condução: R$ 24,50 - Diligência R$IO,79

Apontamento: 265182/2013Sacado: CONSTRU1DRA AJM lIDA, Endere
ço: RMALDEODORO DA FONSECA 1309 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89251-702Cedente: METALURGlCAMASTER lIDA Sacador: - Espécie: DMI -

N°TItulo: 795 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.665,00 -Datapara paga
mento: 22/11/2013-Valor total a pagarR$2.744,52Descrição dos valores: Valor
do título:R$ 2.665,00 - Juros: R$ 8,88Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,IOCondução: R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 265360/2013Sacado: DIOGO JOSE MOSER ME Endereço:
RUA URUGUAI, 77 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230Cedente:
BElLUNOmNS ESPECIALIZADA lIDAEPP Sacador. B &B CLOTI!ING lND
EmM DE mNFECmES LEspêcie: DMI - N° TItulo: 9245 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 70,00 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total
a pagar R$141,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 70,00 - Juros: R$
0,42Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontaroento: 265361/2013Sacado: DIOGO JOSE MOSER ME Endereço:
RUA URUGUAI, 77 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-23OCedente:
BElLUNOmNSESPEClALlZADAIIDAEPPSacador.B&BCLDUflNGIND
EmMDE CONFECCOES LEspêcie: DMI- N° TItulo: 9190 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 530,80 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total
a pagar R$603,56Descrição dos valores: Valor do título: R$ 530,80 - Juros: R$
2,12Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$IO,79

.

Apontamento: 265338/2013Sacado: FARIANA CRISTINA DE SOUZA Ende
reço: AV. GETUllO VARGAS, 41 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89259-000Cedente: B R ES!i\CIONAMENlDS IlDA ME Sacador: - Espécie:

DMI- N" TItulo: 015JARAGUA - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 72,94
-Datapara pagamento: 22/1112013-Valor total a pagarR$143,77Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 72,94 - Juros:'R$ 0,19Emolumentos: R$12.25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência: R$1O,79

Apontamento: 265271/2013Sacado: coses SERVICOS IlDA ME Endereço:
ES1HERIA LENl'l FRlEDRIrn 18 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89251-0I0Cedente:VALECOM COMERCIO DEMATERIAIS ElEI'RICOS lIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: N21760-2 - Motivo: falta de pagame!!-

-

to Valor. R$ 405,00 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagar
R$477,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 405,00 - JUros: R$ 2,02Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$10,79

Apontamento: 265272/2013Sacado: coses SERVICOS lIDA ME Endereço:
ES1HERIA LENZI FRIEDRICH 18 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89251-0I0Cedente:VALECOMCOMERCIO DEMATERIAIS ElEI'RICOS lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: N22240-1 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 424,11 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagar
R$496,30Descrição dos valores: Valor do título: R$ 424,11 - Juros: R$ 1,55Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên-
cia: R$1O,7�

.

Apontamento: 265201/2013Sacado: GRAHCÁ HOTT lIDA - ME Endereço:
RUA JOSE EMMENDOERFER 1051 - NOVA BRASlll - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89253-000Cedente: RFAL LEASING S/AARRENDAMENID MERCAN
TIL Sacador: - Espêcie: Cf - N° TItulo: 1480944 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 22,653,45 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagar
R$26.784,20Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22,653,45 - Juros: R$
4.054,96Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 265206/2013Sacado: HAMIIIDN FABRICIO COSD\ NNlOR
Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSrn 486 AP OI - BAEPENDI - jaraguã
do Sul-se - CEP: 89256-IOOCedente: AYMORECREDflD EHNANClAME('ffil
E INVESTIMENTOS S/A Sacador. AYMORE CREDflD E HNANOAMEN1D E
INVESTIMENTOS S/AEspêcie: Cf - N° TItulo: 20018103731- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2,382,67 -Data para pagamento: 22/11/2013-Valor total
a pagar R$2561,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2,382,67 - Juros:
R$ 103,24Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$'15,94

Apontamento: 265276/2013Sacado: IBS INSTRUMENTACAO BRASIL SUL
lIDAEndereço:RUAPROFANTONIOAYROSO375 - jARAGUADO SUL - CEP:
Cedente: SR METAIS COMERCIAL lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
011306 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 1.235,80 -Dataparapagamento:
22/ll/2013-Valor total a pagarR$1.314,47Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 1.235,80 - Juros: R$ 2,88Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 265225/2013Sacado: lSAREL JAGE!.SKl ME Endereço:' R
PREFEflD LEOPOLDO AUGUSTO GERENT 576 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-620Cedente: CONFECCOES ANDR!MALHAS lIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 017716-2 - Motivo: falta de pagamen-

to Valor: R$ 762,60 -Dara para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagar
R$835,78Descrição dosvalores: Valor do título:R$ 762,60 - Juros: R$ 2,54Emo
lumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$IO,79

Apontamento: 265203/2013Sacado: IVONE! BIER Endereço: RUA BERmA
WEEGE, OI CASA - JARAGUA99 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89260-665Ceden
te: BANCOBRADESCOFINANCIAMENTOSS/A Sacador: - Espécie: NP _ N°
TItulo: 4322637478 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 32.789,75 -Data

para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagarR$38.371,75Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 32.789,75 - Juros:-R$ 5.497,74Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 24,41

·������;6:-265i3õ/2õ13S;;��;iFAN-pÃiJWNAGrniME-&id';;';:�V
MARECHAL DEODORO DA FONSE, 1188 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89251-702Cedente: ALBATROZ SECURTTIZADORASA Sacador.WAN
DERLEI MACHADO CONFECCOESEspêcie: DMI - N° TItulo: 1929/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 4.201,33 -Data para pagamento: 22/11/2013-Va
lor total a pagarR$4,299,97Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.201.33 -

Juros: R$ 28,OOEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23.10Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 265204/'2013Sacado: )UI1ANA CORREA WIH Endereço:
R JOAOA LEOPOlDO GRUBA 31 AP 305 - CENTANARlO - Iaraguã do Sul
se - CEP: 89256-650Cedente: AYMORE CREDflD E HNANOAMEN1D E
INVESTIMENTOS S/A Sacador. AYMORE CREDflD E HNANOAMEN1D E
INVESTIMENTOS S/AEspêcie: Cf - N° TItulo: 20017764959 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 2.404,82 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total
apagarR$2567,45Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.404,82 - Juros:R$
81,76Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência R$ 21,02

Apontamento: 265226/2013Sacado: lANrnONETE LCJ IlDAME Endereço:
RUAWAlIERPICCOli ·250 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-205Cedente: SEGALASALIMENTOS IlDASacador: - Espêcie: DMI - N°
TItulo: 015079921-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 817,23 -Datapara pa
gamento: 22/11/2013-Valortotal apagarR$890,66Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 817,23 - Juros: R$ 2,99Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 265452/2013Sacadà: lARISSA MEWNI Endereço: CARlOS
HARDT, 1570 - AGUAVERDE, AGUAVERDE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

• 89254-580Cedente: SICOOB-SC BLUeREDI COOP ECON E CREDflD Sa
cador. GOVERNAR ASS E ASS EM TECNOL DA 1NF0RMEspêcie: DMI - N"

_
TItulo: 2149110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$156.00 -Data pampa
gamento: 22/11/2013-Valor total apagarR$235,49Descrição dos valores: Valor
do título: R$156,00 - Juros: R$ 0,3IEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 265205/2013Sacado: LEONlA KoaI KORNBURG Endereço:
RUA RIO DA LUZ V11DRlA,1 - RIO DA LUZ - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89264-000Cedente: AYMORE CREDflD FINANCIAMENTO E lNVFSI1MEN
m SA Sacador. - Espécie: Cf - Nt Titulo: 20016902516 - Motivo> falta de pa
gamentoValor: R$ 6.647,19 -Data para pagamento: 22/1112013-Valor total a
pagar R$7.252,67Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.647,19 - Juros: R$
522,9IEmolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265243/2013Sacado: MARCElD CORREA Endereço: RUAJOAO
JANUARIOAYROSO, 1747 - JARAGUA ESQU - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89253-295Cedente: ACAO EDUCACIONAL ClARETIANA Sacador. - Espêcie:
DMI- N° TItulo: NEGA763RWD - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 474,00
-Data para pagamento: 22/11/2013-Valor total a pagarR$550,73Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 474,00 - Juros: R$ O,94Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$23,IO Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 265059/20l3Sacado: MARCIA LAURA SCl!EMMER SEVERO
Endereço: RUAOSCARRlEGEL, 267 - TIFAMARTINS - JaraguádoSul-SC- CEP:
89253-772Cedente:MADEREIRABRACOFORTE lIDA - MESacador: - Espêcie:
DMI- N" TItulo: 00000000068 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.600,00
-Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a pagar R$L886,46Descrição

dosvalores: Valor do título: R$ 1.600,00 - Juros: R$ 6,40Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265210/2013Sacado: MERCADINHO GIORDANl lIDA-ME
Endereço: RUA 'JOAO PlANlCHECK 407 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP:
89252-220Cedente: AYMORE CREDflD FlNÁNOAMEN1D E INVESTIMEN
m SA Sacador. - Espécie: Cf - N° TItulo: 20017464571 - Motiv(J: falta de pa
garoento Valor: R$ 3.101.97 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a
pagarR$3.303,90Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.101,97 - Juros: R$
126,14Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10Condução: R$24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 265049/2013Sacado: PAULO CEZAR DOS SANTOS Endereço:
- RUA 1034-TIIAlS BATISTA, 230 - JOAO PESSOA - JARAGUADOSUL-SC - CEP:
89257-750Cedente: AYMORE CREDITO FINANOAMEN1D E lNVFSI1MEN
m SA Sacador. - Espécie: CBI- N° TItulo: 20015585652 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 1.349,28 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a
pagarR$L483,29Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.349,28 - Juros: R$
48,12Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 264514/2013Sacado: PRlSCIlAPOIT Endereço: RUAMANOEL
DOS SANTOS" 90, llRADAHGU - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89258-804Ce
dente: RCF INCORPORADORA IlDA Sacador: - Espêcie: DMI - N" TItulo:
0000000203 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 496,26 -Data para paga
mento: 22/11/2013- Valor total a pagar R$574,84Descrição (los valores: Valor
do título: R$ 496,26 - Juros: R$1,98Emolun\entos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 264242/2013Sacado: ROBERID DE ANDRADE Endereço:
RUA RUDOLFO KlTIZKE 30 - AGUA VERDE - jaraguã do Sul-SC - CEP:
89254-035Cedente: AYMORE CREDflD FINANOAMEN1D E lNVFSI1MEN
m SASacador. - Espêcie: CBI - N''Tltulo' 251175618 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 3.711,19 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total a
pagar R$3.973,45Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.711,i9 - Juros: R$
183,08Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$19,33

Apontamento: 265213/2013Sacado: SILVESTRE PANSTElN Endereço: RUA
AMAZONAS, 147 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-030Cedente:
FATORI SERVICOSDE COBRANCAS EMPRESARlAISIlDASacador. -Espêcie:
rn - N"TItulo: 000187-2 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$12.000.00 -Data

para pagamento: 22/11/2013- Valoi total a pagar R$12,346,64Descrição dos
valores: Valor do título: R$12.ooo,00 - Juros: R$ 276,00Emolumentos: R$12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

I;������;�.--;��3i�i�õ-i3�d�;-SONTITI--ÃLiMENTÕS-iiIDA--fud�-
reço: R EXPEDIC HDEUS ESTINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89265-74Oeedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMlSS ASSOCIADOS
GUARAM Sacador: - Espêcie: DMI - N° TItulo: 817/0001 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 162,00 -Data para pagamento: 22/11/2013- Valor total
a pagar R$245,00Descrição dos valores: Valor do título: R$ 162.00 - Juros: R$
0,43Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265207/2013Sacado: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS
Endereço: RUA ALVINO STElN, 395 APTO 05 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-63OCedente: AYMORE CREDflD HNANClAMEN1D E lNVFSI1MEN
TO SA Sacador: - Espécie: Cf - N° TItulo: 20017242105 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.029,97 -Data para pagamento: 22/1112013- Valor total a
pagarR$2.199,47Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.029,97 - Juros: R$
92,02Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$17,63

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo" na data de 19/1I/2013.)araguá do Sul (SCj, 19 de novem
brode2013.

Manoel Gustavo Griesbacb
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 31
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�essao contra taxista
,

�

provoca manifestação
CRUELDADE
Jovem de 17 anos

confessou ter dado

golpes de martelo
durante assalto

Débora Remor

Mais de 50 taxistas de

Jaraguá do Sul e Gua
ramirim estiveram na tarde
de ontem em frente à Dele

gacia de Proteção a Criança e
Adolescente (DPCami) para
pedir justiça aos agressores
de 'Hermínio Mendes, de 64'
anos. Taxista há mais de 30
anos, Mendes foi assaltado
na noite de sábado por dois

supostos clientes. Eles pe
diram uma corrida da Vila
Lalau até o Bairro Rau, em
Jaraguá do Sul. Suspeito de
envolvimento no crime, um
adolescente de 17 anos con

fessou ter desferido golpes
de martelo na cabeça do ta
xista porque ele gritou.

A Polícia Militar conse

guiu prender a dupla pou
cos minutos depois de uma

denúncia anônima, que partiu
da Rua Ingracia da Rosa, local
onde a agressão teria ocorri
do. Os policiais militares en

contraram o táxi Voyage no

Bairro Três Rios do Sul, com o

taxista ainda ferido gravemen
te e inconsciente. Mendes foi

Podia acontecer a qualquer
um de nós. Como cidàdãos,
nos sentimos inseguros.
Elisem; P�J�, ,.esl.me,
d'a1 Asseciaçã'li)\ IIfQ'S
1Tá.:X\iStB dQí rtatll0§1

l
ae:VOLl'A Motoristas se reuniram em frente à Delegacia, onde o adolescente está detido

levado ao Hospital São José,
onde, até o fechamento desta

edição, estava internado em

coma induzido.
Os suspeitos foram deti

dos pela PM poucosminutos

depois. Eles ainda tinham os
"

três celulares e R$ 100 rou-

bados da vítima e indicaram
o local onde teria escondido a

arma do crime, um martelo, e
uma faca, que a princípio não
foi utilizada. Um dos detidos,
de 18 anos e com algumaspas
sagens criminais, foi levado ao
Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. O outro suspeito, de

,

17 anos, está na Delegacia do

Adolescente, onde aguarda
uma vaga em um Centro de

Internação Provisório do Es
tado. Ele tempelo menos 15

passagens criminais, amaio
ria por envolvimento com o

tráfico de drogas.
Uma audiência determi

nou a internação provisória
pelo menos 45 dias do ado
lescente infrator. Essa notícia
foi repassada pela delegada
Milena de Fátima Rosa aos,

taxistas manifestantes, que
depois de baterem palmas e

chamarem o jovem de covar

de, saíram em carreata pela
cidade para demonstrar a in

dignação com a situação. Eles
deixaram claro que quando o

adolescente receber a liber
dade 'não deve voltar à sua

cidade natal, Guaramirim, ou
qualquer um dos municípios
do Vale do Itapocu. "Ele não
é bem-vindo aqui. A própria
delegada aconselhou os fa
miliares que o mantenham

longe daqui", disse o taxis
ta Cristiano da Rosa. Ele
e os_ colegas questionam a

maioridade penal. "Estamos
manifestando por um com

panheiro nosso, pois neste

caso podia ser qualquer um
de nós, mas também como

cidadãos, nos sentimos ínse
guros com a impunidade dos
adolescentes que cometem

crimes", declarou o presiden
te daAssociação dosTaxistas,
Eliseu Petry.

"Quero que meu filho pague pelo que fez"
O pai do adolescente, que

confessou ter desferido os

golpes de martelo, estava na

Delegacia durante a manifes

tação de ontem e pediu des

culpas aos taxistas e principal
mente à família de Hermínio

Mendes. "Quero que o meu

filho pague pelo que fez. Ele
disse que estava sob efeito de

droga, mas isso não justifica.
Ele deve ser responsabilizado
pelos seus atos", disse. Uma
das cinco filhas de Hermínio,

Daiara, não quis saber de des
culpas e descontou um pouco
da raiva. "Essas desculpas não
vão tirar meu pai da cama da

UTI", desabafou. Outros fa
miliares tentaram consolar a

jovem, que choravamuito . .,

Esposa de taxista pediu quemarido tivesse cuidado
Desde que soube da vio

lência contra omarido, Traude
Laube de 64 anos, busca um

conforto na fé. Há dois anos

ela conseguiu a documentação
para trabalhar no táxi durante
o.dia enquanto o marido tra-

balhava à noite, das 18 às 7h.
"Naquele dia ainda liguei para
ele, lá pelas 22h, para dizer que
ia dormir. Pedi que ele tivesse
cuidado e que Deus o acompa
nhasse. Logo depois acontece

uma coisa dessas", lembrou

Traude. Ela sabe que as chan
ces de Hermínio acordar do
coma são remotas, mas man
tém esperança de que omarido
se recupere. "Queria chegar no
hospital e vê-lo de olhos aber
tos me dizendo: olha, alemoa,

eu nãomorri." Ao ser atingido
na parte de trás da cabeça por
golpes de martelo, ele perdeu
muito sangue e parte damassa
encefálica. Até o início da noite
de ontem ele permanecia na

UTI, em estado grave.

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013
I

COMOTERIA SIDO O CRIME

Na noite de sábado, dois rapazes de 17
\

e 18 anos ligam para pedir um taxi. Eles
estavam na Vila Lalau e queriam ir para
o Rau.O taxista Herminio Mendes, de 64

anos, aceita a corrida e leva os clientes.

Ao chegar no Bairro Rau, por volta das
23h30, o taxista e um dos clientes discutem.
Vizinhos ouvem e chamam a PM.

o adolescente, que estava no banco traseiro,
teria desferido golpes de martelo na cabeça do
taxista. O outro passageiro jogou a vítima para
o banco de trás e tomou a direção do carro.

A P_M encontrou o taxi, abandonado
em um matagal, entre os Bairros Três Rios
do Norte e do Sul. O taxista, gravemente
ferido e inconsciente, foi levado ao hospital.

Os dois suspeitos ainda estavam próximos
ao local do crime, com as roupas sujas
de sangue. e, no bolso, R$ 100 e ás três
celulares da vítima. Eles, confessaram ter
roubado o taxista e indicaram o local onde
esconderam a mochila com a-arma do
crime, um martelo, e uma faca.

Fonte: com base no relatório da PM
e .na confissão dos suspeitos presos.
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Breakers avançam à semifinal
19 A 13 Após despachar o Timbó Rex, no clássico estadual, 'Quebradores' terão pela frente o Vasco, que eliminou o Corinthians

Lucas Pavin

Equilíbrio, provoca
ções, erros causados

pelo nervosismo e pela
chuva torrencial. O cássi
co entre Jaraguá Breakers
e Timbó-Rex, pelas quar
tas de finais do Campeo
nato Brasileiro de Fute
bol Americano (Torneio
Touchdown), foi quente.
Teve até a expulsão de
dois jogadores, devido a

uma confusão durante a

partida.

4,44I1fo·
AUDIENCIA

Porém, com o apoio
da torcida e com o refor

ço do quarterback norte

americano Julian Banks,
os 'Quebradores' fizeram
valer o mando de campo e

derrotaram os rivais por 19
a 13, sábado (16), no Está
dio João Marcatto. Assim,
eles chegaram pela primei
ra vez a uma semifinal da

competição nacional.
o americano Banks foi

um dos grandes destaques
da partida, ao anotar o pri
meiro touchdown dó due-

lo e conectar dois passes
longos - e precisos - para
os competentes 'recievers'

Tiago Dalcanale e Rodrigo
Mota avançarem até a end
zone.

Além do triunfo, os ja
raguaenses mantiveram a

melhor campanha do tor
neio até o momento, com
oito vitórias em oito jogos.
Também são donos do me
lhor ataque (302 pontos) e
a melhor defesa (34).

"O Jaraguá Breakers

jogou o pior jogo das oito

partidas do Campeonato
Brasileiro deste ano. O que
valeu foi a união do time.
Estava todo-mundo nervo
so.Tanto nós, quanto o T

Rex. Então, foi a união que
ganhou o jogo. Nada além

disso", disse o 'head coach'
Dennis Prants.

"Playoff é sempremui
to duro e com certeza foi
o jogo mais difícil. Acho

que o grande diferencial
foi que o time se manter

focado o tempo todo. Sa
bíamos o que queríamos

desde o começo e nada
ia mudar nossa situação.
Jogar mal acontece e em

uma partida como esta

vence quem errar menos.

Felizmente quem come

teu menos erros foram 08
Breakers", afirmou o 'free

safety' Rodolfo Santos.
"Cometemos muitos

erros no jogo, mas a nossa

determinação e esforço foi
o que fez a maior diferen

ça para sair com a vitória",
ressaltou o 'defensive' e

'offensive line' e 'full back',

David Whitehead.

Agora, os Breakers
encaram na semifinal o

time do Vasco da Gama
Patriotas que derrotou o

atual bicampeão Corin
thians Steamrollers por 3
a o e chega pela quarta vez
consecutiva nesta fase. O
mesmo Vasco que na tem-

-

porada passada eliminou
o Jaraguá Breakers da

disputa. A partida aconte

ce no dia lO de dezembro

(domingo), às lSh, no Es-
.

tádio João Marcatto.
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f pegaRio do Sul no
mata-mata do Estadual
ÀS 2OH15 Após se
classificar apenas
com a oitava melhor

campanha, equipe
terá pela frente um

adversário invicto

Lucas Pavin

Estreando nos playoffs do

egundo turno do Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial, aADJaraguá(CSMjPré
FabricarjMannesjFME) enfrenta
Rio do Sul hoje à noite, buscando _

uma vaga nas semifinais da com

petição. O jogo acontece às zohis,
naArenaJaraguá.

Os jaraguaenses foram do
nos da pior campanha entre os

oito classificados neste returno
do Estadual, com apenas oito

pontos em oito jogos, enquan
to o adversário terminou como

líder disparado, com dezoito,
somando seis vitórias e dois

empates. Foi a única equipe in
victa na fase.

Para esta partida, o técni
co Sergio Lacerda terá só um

CHANCE Com Ojony na Seleção Brasileira, Jean Reis (foto) e Boca disputam a camisa número 1

.desfalque. Trata-se do goleiro
Djony que serviráa Seleção Bra
sileira no Torneio Internacional
Ho Chi Minh City, no Vietnã;
que acontece entre os dias 20 a

22 de novembro.
"Conhecemos a equipe deles

e sabemos que temos condições
de largar com vantagem nessa

primeira partida. Nos treinos

trabalhando forte a parte de
fensiva para conseguir chegar
ao nosso objetivo de vitória",

JogosEscolares
Bom desempenho de Jaraguá

Jaraguá dó Sul foimuito derrotar o Colégio Gabarito
beh1 representado nos Jo- (MG) por 3 sets a 1. Porém,
gos Escolares da Juventude, o grande destaque da de- \

que aconteceu entre os dias legação jaraguaense ficou
7 e 16 de novembro na cida- para o futsalmasculino. Sob
de de Belém, no Pará. O Ins- o comando de Augustinho
tituto Educacional Jangada Ferrari, o Colégio Evan- _

conquistou o quinto lugar gélico Jaraguá _ fez ótima
com suas equipes nas mo- campanha e -p�r pouco não
dalidades de vôlei de praia saiu com o título. Na grande
masculino e basquetebol final, a equipe acabou sen-

'

feminino. A Escola Valde- do superada pelo Colégio
te Piazera surpreendeu e Amorim, de São Paulo, por
ficou com o terceiro lugar 2 a 1, e ficou com a medalha
no voleibol masculino, ao de prata.

Primeirona
Flamengo abre vantagem

Após o F1amengo vencer Pessoa empataram por 2 a

o JJ Bordados por 1 a o, na 2 no domingo (17), também
abertura das semifinais do pelo jogo de ida.Apartida foi
Campeonato Jaraguaense realizada no Estádio Eurico
da Primeira Divisão (Copa Duwe. Os finalistas da com

Mime), na última quinta-fei- petição serão conhecidos
ra (14), Cruz deMalta e João nos dias 23 e 24.

disse o pivô Léo. focados nisso", destacou o ala

"Esperamos urnjogo difícil. Assis.
A equipe deles é jovem e bem O confronto de volta ocor

rápida. Aproveitam muito os re
_
no dia 3 de dezembro, às

contra-ataques. A nossa cam-
, 20h15, no Ginásio do SESI,

panha na segunda fase não em Rio do Sul. Porém, antes
foi tão boa quanto a primeira. disso, a ADJ embarca para
Acho que o nosso time relaxou Blumenau onde participa dos

depois do título do turno. Mas Jogos Abertos de Santa Cata
isso não pode acontecer agora, rina (JASC). Os jaraguaenses
pois não é mais o momento de têm sa estreia marcada nesta

errar. Temos plenas condições competição para a sexta-feira,
de ganhar o jogo e estamos contra Tubarão (22).

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Bocha
Início da decisão

O 10 Campeonato Jaraguaense
de Bocha Livre tem seu primeiro jogo
da decisão hoje à noite. As equipes elo
Soneca "p,:' e da Big Bocha Brasil co

meçam a disputa pelo 'Troféu Prefeito
Durval Vasel", a partir das 19h30, na
Cancha do Soneca, com entrada franca.
A partida de volta acontece na próxima
quinta-feira (21), no mesmo horário,
mas commando do Big Bocha.

Basquete
1rés conquistas
o basquete feminino jaraguaense

celebrou três conquistas estaduais nos
últimos dias. Invicto, o sub-12 venceu

o Festival Santa Catarina de Mini Bas
quete, em Florianópolis. Também, de
forma invicta, e jogando diante da tor
cida, o sub-ig foi campeão no fim de
semana. Por fim, a equipe sub-ia saiu
com o título estadual ao vencer três par
tidas emBrusque no último domingo,

Karatê
Ouatromedalhas
Noúltimo final de semana, aArena

Jaraguá recebeu o campeonato Brasi
leiro de Karatê Interestilos. No total,
1.200 atletas competiram nó evento,
sendo dezesseis do município sede.

Destaques para José Pereira e Wag
ner Duns, beneficiários do bolsa-atleta
municipal, que conquistaram duas
medalhas de ouro cada, sendo uma no

_

kata e outra no kumitê individual.

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir das
atl para 2106-1919 ganharão um par de ingressos.
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Flamengo
Paulinho pode ser suspenso por 6meses

Um dos destaques do

Flamengo na temporada, o
atacante Paulinho pode fi
car seis meses suspenso por
ter jogado com dois contra
tos em vigência. Em julho
de 2012, o jogador estava

no XV de Piracicaba e acer

tou empréstimo de cinco
meses para o Ludogorets,
da Bulgária. Porém, não se

adaptou ao país e voltou ao

Brasil sem jogar nenhuma
partida pela equipe euro

péia. No retorno, disputou a
Copa Paulista pelo XV, mas
com vínculo com o Ludogo-

rets aínda em vigência.
Com isto, a Fifa infor

mou que o clube da Bulgá
ria pede uma indenização
de 200mil euros e também
a suspensão de Paulinho

por seis meses. Além disso,
o clube do interior paulista,
com quem o atacante tem

contrato em vigência até

2015, não poderá contratar
nenhum atleta por duas ja
nelas de transferências.

O XV alega que não teve
benefício financeiro com o

retorno do jogador, além
de ressaltar que a decisão

Seleção Brasileira

Vagas para a Copa do Mundo
O técnico Luiz Felipe

Scolari confirmou durante
entrevista coletiva ontem,
em Miami, o que já era es

perado pelas últimas convo
cações da Seleção Brasileira.
Restam três vagas a serem

definidas no grupo dos 23
atletas que disputará a Copa

do Mundo de 2014: uma

no gol, uma na zaga e outra

no ataque. Para o amistoso
de amanhã contra o Chile,
Scolari lançou quatro no

vidades: o goleiro Victor, o

zagueiro Marquinhos e os

meia-atacantes Willian e

Robinho.

BomSensoFC

Cobrança
José Maria Marin, presidente

da CBF, tem um prazo para colocar
novas propostas na negociação de
um novo calendário para o futebol
brasileiro com o Bom Senso FC. Os
líderes do movimento, que reúne
mais de mil jogadores das princi
pais equipes do Brasil, esperam até

hoje um contato do cartola.

de deixar o Ludogorets foi
apenas do atleta, sem influ
ência do time brasileiro.

O contrato de emprés
timo do atacante com o

Flamengo vai até maio de

2015. Para ficar com o atleta
em definitivo, a equipe ru

bro-negra terá que desem
bolsar R$ 1milhão por 60%
dos direitos.

Esse valor seria suficien
te para o XV pagar a possí
vel dívida de 200 mil euros
cobrada na Fifa pelo Ludo

gorets, sobrando aínda cer

ca de R$ 350 mil.
A

A PERIGO Atacante Paulinho (E) é acusado de atuar com dois contratos em vigência

Palmeiras

Investimento
Tênis

Thlianacai
A fornecedora de material es

portivo do Palmeiras vai aumen
tar o investimento em ações para

promover o clube no ano que vem,

quando o time palestrino comemo
ra o seu centenário, em 26 de agos
to. AAdidas tem o compromisso de

destinar, no mínimo, R$ 2 milhões

para destacar amarca alviverde.

Sem jogar nas últimas semanas,
Teliana Pereira perdeu mais duas

colocações no ranking mundial da

WfA, mas continuou no top 100 e

garantiu sua classificação para a cha
ve principal do Aberto da Austrália,
que terá início no dia 13 de janeiro.
Aúltima brasileira que participou de
um Slam foi DadáVieira, em 1993.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul investiu

mais de R$ 9 milhões em desapropriações
dê terrenos para a construção de obras,

como o viaduto de acesso ao bairro João

Pessoa, na SR-280. Investir em infraestru

tura é investir no fut(i·fO e no des.envolvi ..

mento da região.
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Gol 2014
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G4 1.0 R$22.590
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SpaceFox
2014/ Completo
Apcutirde

R$46.890

Voyage 1.0
2014/ Completo 5/Trend
Apartir de

R$35.990

Saveiro 1.6 .

Cabine Estendida
A partir de

R$33.940

Amarok .

Highline CDAr
A partir de

R$130.990

WWW.vw.com.br.Promoçãoválidaaté19/11/2013paraveiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golfa partir de R$ 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%.Voyage Completo 2014 à vista a partir de RS 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0,49%. GoI1.D 4 Portas 2014, a vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%, saldo, em 24X.,
juros O.99%.Novo Gol 1.02 Portas 2014, à vista a parttr de RS 34.590,OO.SpaceFox 2013 completo a vista a partir de RS 46.890,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros Q,O%.Amarok hlghllne COAT é 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% a.a. IOF,
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contraraçao.crécíto 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 80.000km),.t necesséríc.
para SUB utilização, o cumprimento do plano de manutenção.

•Ouvtdcna: 0800 701 2834� SAC: 060077011926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935

47 3274 6000 ';;.�'..
,

: sTECNOLOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoelite.com;br BANCO VOLKSWAGEN • � lIiLlJE!!il

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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