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Traficantes
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de ecstasy são
presos pelaDIC

DROGA SINTÉTICA Polícia Civil desarticula quadrilha
que comercializava o entorpecente na região. Anabolizantes
também foram apreendidos pela equipe de investigação.

PAGINA 20

Guaramirim

Indústrias têm
área exclusiva
Novo distrito está em fase
de melhorias para atrair
mais empreendimentos
para o município.
PÁGINA 17

·Aoestilo
Tato Branco

Espaguete ao
sabor domar
Dica do dia é um preparo
dessa massa, com camarão,
molho pesto, acompanhado
de salada de rúcula e

salmão. PÁGINA "1

Já estamos
atendendo!

HENRlQUE PORTO/AVANTE!

Capitaneada por Gaúcho (E) e o próprio Soneca, a Cancha do Soneca conquistou o 'Troféu Durval Vasel'

PÁGINA 21

+ www.ocponline.com.br +47 :2106.1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP2e3 -

OPINIAOwww.ocponline.com.br SEXTA-FEIIM, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

COMENTÁRIO·

Será mesmo?
DO LEITOR

Atletas definais
de semana é que quando estamos certos, e

para nós estamos sempre certos,
por quemudar? Nossas mudanças
não nos podem ser impostas, elas
não vêm de fora, dos outros, das
críticas ou pressões, vêm de nós

mesmos, querendo mudar. Sem
essa disposição interior, podem
nos flechar para o que for, vamos
continuar obstinados.

Essa frase da Luiza Brunet de

que só aprendemos, só mudamos
na dor, na porrada e na crítica,

. faz-me lembrar do carroceiro que
puxa o cavalo até "Q bebedouro,
isso ele faz e é fácil, quero ver fa
zer o cavalo beber água. Vale para
você e para mim, ninguém nos

pode mudar em nada sem que
"desejemos" mudar. Mas isso não
vai ocorrer por pressões externas,
nunca. Tchau, Luiza!

Foi isso o que primeiro pensei,
será mesmo? Será que ela tem

razão? Não precisei pensar muito
para não concordar com a "diva".
Foi assim, peguei o jornal O Sul,
lá em Porto Alegre, e abri na pá
gina cujo título era: "Cansei de ser

sexy", uma entrevista com Lui
za Brunet, aliás tenho com Luiza
Brunet uma formidável "intimi
dade", temos em comum Vitiligo.
Se você não sabe o que é, procure,
por favor, no dicionário, não te

nho tempo agora ...
Luiza Brunet diz nessa entre

vista, entre outras coisas, que vai
retirar o silicone dos seios, chega
de andar na linha dos outros, vai
viver mais relaxada e até 'mesmo

para conter o Vitiligo, que parece
de fato originar-se no estresse ...

Mas não é disse que quero fa-

Entendemos que atualmente com a correria do coti
diano e principalmente do trabalho, as pessoas es

tão tendo dificuldade para praticar um esporte. Devido
a isso, cada dia mais, estas mesmas pessoas tornam-se
mais sedentários e passam a ser indivíduos descondi
cienados fisicamente. As articulações ficam mais rígi
das, os músculos mais curtos e o corpo nã-o se adapta
tão facilmente ao exercício. Por isso, o exercício prati
cado uma vez por semana, de forma exaustiva, pode ser
um grande causador de lesões em seu corpo.

As lesões mais comuns que afetam a população que
faz este tipo de prática são: as dores de contraturas

musculares, as torções de tornozelo, as inflamações,
além de dores na coluna, podendo gerar até doenças
como hérnia de disco e degeneração de cartilagem e

ruptura de ligamentos e torcicolo. Estudos comprovam
que atividades com carga excessiva em indivíduos des
treinados podem causar infarto e outros danos cardio
vasculares.

A maioria destas lesões e dores ocorrem devido o

exercício estar sendo executado com a intensidade, ve
locidade, carga e postura inadequadas. O ideal é que se

tenha orientações de um profissional como o fisiotera

peuta ou educador físico, sobre como executá-las e que
estas atividades passem a ser parte do seu cotidiano,
tendo dia e horário para executá-las.

Os músculos precisam de preparo para a execução
das atividades. Justifica-se então a existência de bons
exercícios de alongamento muscular que também de
vem ser orientados e realizados com segurança, é im

portante lembrar que são indispensáveis para a prática
de qualquer atividade.

A prática do exercício físico pode ser prazerosa e é
de-extrema importância para prevenção e tratamento

de doenças. Porém, certifique-se de que está praticando
a atividade adequada e de forma correta. Desta forma,
antes de iniciar uma atividade procure um fisioterapeu
ta e evite imprevistos.

LUIZ CARLOS PRATES
lar, é de outra coisa que a Luiza

disse; por exemplo, ela disse que
faz tempo que descobriu que a

gente só aprende na dor, na por
rada e na crítica. Discordo. Pelo
menos por mim,··discordo. Já le
vei muitos trancas, trancas duros,
mas não mudei; bah, não mudei
um centímetro em nada. Duas ra
zões para isso. A primeira é que o

nosso jeito de ser foi-nos alicerça
do na primeiríssima infância, não
há como mudar isso, é um condi
cionamento irremovível. E a outra

questão, pelo menos para mim,

percepções. Se alguém crê em mula sem cabeça, verá
mulas sem cabeça. A predisposição alterã a percepção,
isso é alicerce da Psicologia. Aliás, alguém já não disse

que - "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê"?
Mas que fique claro, crer com os lábios não é crer; crer
é objeto direto do coração. Esse povinho que lata as

igrejas não crê em nada, são histéricos que querem
"milagres". Malandros.

• Filhos
Á China decidiu agora que as famílias podem ter

dois filhos, antes era um só. Razões sociais e de futu
ro da economia, mas o que mais me irritou foi ler que
- "Casais que. são filhos únicos ou que tiveram uma

"menina" podem se candidatar ao segundo filh()". Viste
bem? Quem tem só uma guria tem direito a fazer outro

filho, afinal, gurias não servem para nada, é como não
ter filhos para os estúpidos chineses que pensam assim.
São as gurias quê lhes vão limpar o traseiro na velhice,
e não os seus machinhos impotentes, ordinários! • Falta dizer

Foi em São Paulo. Havia um lugar discreto e con

fortável para amamentar crianças. A histérica prefe
riu ficar quase nua e "agredir" pessoas com sua ama

mentação de teatro. Foi advertida. Ficou uma fera.
Reclamou e toda a imprensa 'burra e politicamente
correta deu-lhe razão. Qualquer dia, vão fazer outras
"coisas" em qualquer lugar ...

• Crer
Esta eu tirei do jornal, vem da Clarice Lispec

tor: - "Ela acreditava em anjo e, porque acreditava,
eles existiam". Não é frase de poesia, não. É a mais

pura verdade, tudo no que acreditamos altera-nos as
• AcadêmicasAna Olívia Bortolini, CarolineXavier,

NathanaMaria de Lima Carpes, Universidade do Vale do Itajaí

COTIDIANO Extra

Sessões de
"Casa de Pólvora"Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraÉ) redacao@oconeiodopovo.com.br
A temporada de estreia do espetáculo. "Casa de

Pólvora" terá a última sessão extra hoje. A apresen
tação ocorre no Pequeno Teatro da Scar, às 20h. Os
ingressos custam R$ 10 e R$ 5. A classificação é 12

anos. Mais informações pelo telefone 3275-2477.
PROGRAMAÇÃO
DE NATAL
A programação cultural do "Natal para todos
2013", da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
continua neste fim de semana. Na sexta-feira
ocorre a apresentação da banda The Seres.
No sábado, das 9h às 13h, tem a Cia. de Dança
Bandeira e Dueto de Cordas Staccato. A comiss.ão
de Humanização dó Hospital São José dará
orientações sobre a prevenção de doenças, junto
do grupo de palhaços "Saracurà". NErsse dia, o
horário de visitas ao Papai Noel é das 9h às 12h.
No domingo (24), o evento inicia às 16 horas..
com apresentação da cantora de Música
Popular Brasileira (MPB), Mel Bandeira.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04816

.

1 º 09.025 250.000,00
2º 24.420 17.100,00
3º 28.188 16.600,00
4º 00.831 16.100,00
5º 18.071 .15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1549
1 o - 12 . 16 - 20 - 32 - 53
I

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1402
06 - 13 . 15 . 16 - 20
29 - 34 . 37 . 38 . 47
49·58·61 ·66 - 67
80 . 82 . 85 - 86 - 93

QUINA
SORTEIO N° 3345
08 - 17 - 34 - 49 - 67
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EDITORIAL

Dificil aprendizado
Alição do caso do Mensalão ainda

vai demorar a ser aprendida. In
felizmente, o Brasil continua a convi
ver com práticas de uso ilegal do di
nheiro público e que sujam a imagem
de vários partidos.

Nos últimos meses, foram denun
ciadas ações de pagamento de propina
aos fiscais da Prefeitura de São Pau

lo. Caso que começou há pelo menos

quatro anos e estourou agora graças
a delação de uma mulher ligada a um

dos cabeças do esquema. Nesse caso, o

estrago feito aos cofres públicos foi de
aproximadamente R$ 500 milhões.

Também foi apresentado o escândalo
de superfaturamento em obras do metrô
no governo de São Paulo, que somam 20

anos de atuação dentro do poder Execu
tivo daquele estado. São exemplos que

provocam irritação e um tapa na cara da
maioria da população trabalhadora, que
procura sobreviver, com dificuldades,
para ter uma vida digna.

É lamentável saber que muitas ve

zes estamos todos sendo enganados
por sistemas corruptos, que tomam o

-,

poder e as decisões sobre como devem
ser aplicados os recursos para melho
rar a qualidade de vida da população.

"
Pelos menos se deve criar mecanismos

mais rigorosos para evitar a corrupção.

Como acabar com a corrupção é
uma tarefa difícil, pelos menos se deve
criar mecanismos mais rigorosos para

.

impedir esses esquemas. Um deles
é maior transparência das ações de
senvolvidas nos ambientes públicos
e também intensificar as auditorias,
com controle externo desses mecanis
mos de gerenciamento dos recursos

e da fiscalização. Caso contrário, os

mensalões vão continuar ..

• Diretor: Nelson Lniz Pereira· Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br·Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8b às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemárGrnbba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo LIda

* Os artigos eSlPiniôes assinados não retratam
necessariamente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.
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Patricia Moraes

Cinco mandatos no mes

mo partido. A fidelidade foi
tema Inclusive da sua cam

panha, mas é uma postura
rara hoje em dia, não é?

Pedro Garcia - É sim. Eu

sempre prezei por isso, soumuito
contrário aos políticos que se ele

gem e no exercício do mandato
abandonam o partido. Eu estou

na quinta legislatura, pelo mes

mo partido, com ética e dignida
de, que foi a plataforma da minha .

campanha. Foram 16 anos de ve- ,/reador e nunca respondi proces- '"
so, tenho a ficha limpa.

Quando deu início aos

trabalhos da comissão espe
cial da explosão da fábrica
de pólvora,' o senhor decla
rou que esta era uma dívida
com ahistória de .Iaraguá do
Sul.Agora, com todos os tra
balhos desenvolvidos, fal
tando apenas o livro, a conta
foi quitada?

Garcia - Eu até quero agrade
cermuito à

imprensa, em especial
ao O Correio do Povo, que desde o
início foi companheiro e também
fonte de pesquisa para todo o tra
balho. Era uma dívida que Jara

guá do Sul tinha com a suaprópria
história, com a comunidade. Fo-

ram 10 vítimas fatais no acidente

que aconteceu no dia 6 novem

bro de 1953. Fizemosmonumen
to emmemória das vítimas, peça
de teatro, sessão solene. E agora
teremos o livro, que deve ser lan
çadono início de dezembro, com
fotos, relatos, contando toda tra
gédia, depoimento de parentes
de vítimas. Vamos entregar de

500 a 1000 livros gratuitamente
nos órgãos públicos.

,Com mais vereadores, teremos
um debate mals amplo, uma
representatividade maior.

Outro trabalho seu foi em
defesa do aumento do qua
dro de servidores na perícia
do INSS. Depois'da audiên
cia pública, proposta pelo
senhor, houve algum avan

ço?
Garcia - Nós fizemos uma

'

audiência pública e conseguimos
trazer todos os responsáveis pe
las perícias do INSS. Já nos pri
meiros dias depois, foi feito um

mutirão com oito médicos para
reduzir a fila. Veio uma médica

perita transferida de Timbó.A in-

formação que tenho é que de 90
a 60 dias, as perícias estão acon
tecendo em um prazo máximo de

45 dias, mas ainda não é o ideal.

Overeador, embora tenha
votado contra o fim do reces
so parlamentar de julho ale

gando que seria preciso alte
rar outros artigos, prepara
agora algumas mudanças à
Lei Orgânica e ao Regimento
Interno. O que a sociedade,
que vem clamando por mo

ralidade, pode esperar?
Garcia - A revisão é um tra-

.

balho bastante complicado. Este
item do recesso, por exemplo,
exige uma série de outras altera

'ções, como o prazo para votação
do Orçamento. Sou favorável ao
fim do recesso. Trabalhei todos
os dias em julho atendendo a

comunidade. Devo apresentar o
projeto completo para imprensa
até o fim do ano e protocolar na
Câmara dia 2 de janeiro. Além
do .fim do recesso de julho, va
mos propor, conversançlo com os

outros 'vereadores, um limite de

gastos por gabinete.
"

Garcia - Sou favorável ao

aumento. Somos um poder que
precisa ser fortalecido. Com mais

vereadores, teremos um debate
mais amplo, uma representativi
dademaior. Isso aumenta a fisca

lização do Executivo. Com mais

vereadores, há menos espaço
para manipulação. Poderíamos
aumentar gradativamente, na

próxima legislatura para 15 e de

pois para 19. Mas para isso preci
samos compensar para não one

rar os cofres públicos, diminuir
outras despesas, talvez, ao invés
de dois assessores por gabinete,
poderíamos ter um .

O senhor, que acompa
nha as negociações para que
Jaraguá do Sul tenha um

curso demedicina, diria que
quais são as chances de isso
acontecer?

, Garcia - Acompanhei com 0

pessoal da Secretaria de Educação
e da reitoria da. Católica. Na pri
meira etapa Jaraguá dó Sul pas
sou. Agora são pelo menos mais
.três cidades reiVindicando e nós

sabemos que só será autorizado

. um curso para Santa Catarina.
,E quanto ao aumento do Vamos precisar pressão política,

número de cadeiras na.Câ- " além de cumprir outros critérios.
mara? Tem cidade que oferece hospital

SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

EDUARDO MONTECINO

para universidade, nós dispomos
de 250 leitos do SUS, mas se o

MEC precisar agora de 30 leitos

disponíveis, nós temos dificulda
de. Mas temos ótima estrutura. A

resposta sai até dia 2 de dezembro.

Sendo da base governista
e tendo larga experiência na
política, como avalia a admi
nistração de Dieter Janssen
e Jaime Negherbon neste

quase um ano?
Garcia - Este governo traba

lha com Orçamento da adminis

tração anterior. A coligação teve
uma votação expressiva e a equi
pe já está mostrando trabalho,
mas as mudanças vão aparecer
com mais força em 2014.

Neste fim de semana, o

seu partido, o PMDB, faz

convenção para escolher o

diretório. A expectativa é de

que o empresário Antidio
Lunelli continue na presi
dência?

Garcia - Ele tem vontade sim
de continuar e deve ficar. Nossa
convenção acontece domingo,
esperamos que os filiados parti
cipem. Na vice-presidência, tere
mos alguém bem ativo, que ainda
está sendo escolhido.
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Já longe da agitação e correria, além da

pressão, que é a coordenação da Schützenfest,
o presidente da Fundação de Cultura, Leone
Silva, e o secretário de Comunicação, Elias Ra
asch, fazem balanço positivo da edição de 2013.
De quatro dias, a festa teve 11. Além disso, ba
teu o recorde de tiros, foram mais de 83 mil

disparos. E no que depender da dupla 'Leone

Elias', cada vez mais o tiro deve ser persona
gem principal, diferenciando a festa realizada
em Jaraguá do Sul das tantas outras' que são

realizadas por Santa Catarina todo mês de ou
tubro. Diminuir o viés político é outro desafio

importante. A ideia é dar mais credibilidade e

corpo para que no futuro seja possível deixar a
gerência da festa a cargo de um instituto, como

acontece com o Femusc, tendo apoio do Poder
Público. Criticado pela coluna esta semana por
não ter levado à Câmara relatório completo de

despesas, Leone diz que o valor gasto foi de R$
1,155milhão, com uma entrada de receita de R$
1.203.933,24, e que só não detalhou item por
item porque ainda era preciso efetuar alguns
pagamentos. Os R$ 250 mil do Estado, por
exemplo, só foram liberados esta semana, o que
acabou gerando alguns atrasos. Dos R$ 660mil
investidos pela Prefeitura na edição de 2012 da

Schützenfest, este ano, omontante foi reduzido
para R$ 410 mil. "Tivemos sete dias a mais de
festa e mesmo assim conseguimos diminuir o
gasto público. Acho que este é um dado impor
tante", rebate o presidente.

-

ado

Dilma em São Chico
/

Está confirmada a agenda da presidente Dilma Rousseff

(PT) em São Francisco do Sul na próxima terça-feira às uh.
No convite enviado à imprensa, nenhuma linha sobre a or

dem de serviço para duplicação da BR-280. Apenas palanque
para entrega de máquinas. Guaramirim, Massaranduba, Co
rupá e Schroeder vão receber uma motoniveladora. Já aliado
oficialmente à reeleição de Dilma, o governador Raimundo
ColomboIl'Sü), estará ao lado da petista.

SC é prioridade
Ao oficializar apoio à reeleição de Dilma, o presidente na

cional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que espera retribui
ção do PT em Santa Catarina. Foi mais claro do que nunca

ao dizer que Raimundo Colombo é prioridade para o partido.

OAB e CNBB pressionam
A OAB federal e a CNBB pretendem apresentar projeto

de iniciativa popular que proíbe que empresas façam do

ações a candidatos e a partidos. As entidades já coletaram
mais de 360 mil assinaturas para a proposta e querem che

gar a 1,5 milhão de adesões.

r"_,."._....-·�-
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Você1 tranquilo.

(47) 3370-0212

pé de coelho
�

EcomManu
Urucubaca pouca é bo

bagem .. Quando se pensa

que mais nada pode' dar
errado, eis que surge fato
novo na história. Des

sa vez, o furto da fiação
elétrica é que vai atrasar
novamente a entrega do

Hospital de Massarandu

ba,_inaugurado em 2008 e

desde então fechado para
reformas. O caso está sen
do investigado.

Emanuela Wolff está
mesmo em alta. Depois
de assumir a Secretaria de
Assistência Social, deve
ser confirmada como vice

presidente do PMDB, na

convenção que acontece

neste domingo. O nome de
Emanuela é defendido por
figuras históricas da sigla,
que reconhecem nela de

terminação política acima
da média.

Vice-prefeito Jaime Negherbon
(PMDB), que foi o idealizador do

campeonato municipal de bocha,
festejou a final do evento, ontem.

E diz que só não participou
para não dividir a torcida.

.. ., .,

Deputado federal Espiridião
Amin (PP) faz visita ao

prefeito Dieter Janssen (PP)
hoje. O ex-governador desempenhou

papel fundamental na liberação
de R$ 30 milhões do Ministério
das Cidades para construção
da nova estação de tratamento

de água do Samae.

., . .,

Em Guaramirim, Amin deve abonar
ficha de Luis Antônio Chiodini,

que depois de um tempo afastado,
retorna ao PP. Chiodini já foi

secretário de Esporte, vereador mais
votado na história do município e

vice-prefeito. A festa acontece no

ginásio do Bairro Avai, às 19h.

Codejas SÓ
com saibreiras

O controlador do município,
José Dalmarco Filho, apresen
tou ontem aos vereadores um

pré-projeto que deve permitir
à Prefeitura encerrar a parte de
serviços da Codejas, historica
mente deficitária. A expectativa
é de que a medida custe R$ 350
mil para que todos os encargos

---sejam quitados. Alguns funcio
nários serão mantidos para fa
zer o trabalho de exploração de
saibreiras. O texto deve chegar
formalmente à Câmara nas pró-
ximas semanas.

. .

.. " ,

POLÍTICA
SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

A Responsabilidade pública
Presidente da Fundação de Cultura, Leone Silva, diz que discurso

sobre prejuízo ou lucro da Schützenfest é equivocado. Para ele, a fes
ta é um investimento cultural, com objetivo de preservar a tradição.

Domiciliar
�

-

E alfabetizado
o presidente do Supremo

Tribunal Federal (STF), Joa

quim Barbosa, autorizou, tem
'porariamente, a transferência

para regime de prisão domiciliar
ou hospitalar do deputado fede-

.

rallicenciado José Genoino (PT
SP). Amudança definitiva de re

gime depende de laudo médico.
Barbosa pediu que o deputado
licenciado passe por avaliação de
umájunta de especialistas.

Na sessão de ontem, o STF

(Supremo Tribunal Federal)
concluiu que o deputado fede
ral Francisco Everaldo Oliveira
Silva (PR-SP), o palhaço Tiri
rica, é alfabetizado e o absol
veu das acusações 'de falsidade
ideológica e ocultação de bens.
A Suprema Corte manteve o

entendimento da Justiça Elei

toral, que rejeitou as acusações
do MPE (Ministério Público

Eleitoral).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Furto atrasa entrega do hospital
AGORA ESSA Fiação
de cobre necessária para
conclusãô das obras

foi levada de dentro da

unidade de saúde

Carolina Veiga

Inicialmente marcada para o

dia 30 de novembro, mais uma
vez a inauguração do Hospital de
Massaranduba será adiada. Ago
ra, o atraso é consequência do
furto de fios de cobre de bitola,
com 20 a 25 milímetros de diâ

metro, que custam cerca de R$
6 mil. O material estava armaze
nado no depósito dentro da obra

e, para ter acesso, os assaltantes

precisaram arrombar duas por
tas. A'primeira que dá acesso

ao hospital e, a segunda, que dá
acesso ao depósito.

Segundo o engenheiro res

ponsável pela obra, Rogério
Ferrari Maistro, o material já
foi encomendado novamente,
mas demora de 10 a 15 dias para
chegar. "É um tipo de fiação que
não se encontra para pronta
entrega", argui:nenta. Maistro
afirmou que sem a fiação não há
possibilidade de dar continuida
de à obra. "Sem esse material eu
não consigo instalar a fiação elé
trica. Como consequência, estou
impedido de colocar o forro de

gesso, a massa corrida e de rea
lizar a pintura", detalha.

PORTAS FECHADAS Unidade de saúde foi inaugurada em 2008, mas até hoje nunca tuncíonou

Devido ao arrombamento, a
data prevista para inauguração
foi desmarcada e o secretário
de Plahejamento da Prefeitu
ra de Massaranduba, Fabiano
Spézia, diz que um novo dia
ainda será definido. "Preferi
mos nãomarcar outra data sem
ter a certezadeque poderemos
entregar como prometido. Se

não, fica aquele entrega, não

entrega". Além da fiação elétri
ca, Spézia diz que é necessário
concluir a instalação dos con

dicionadores de ar, a pintura
externa e interna do primeiro
pavimento e colocar o piso es

pecial no centro cirúrgico.
O policial civil responsável

pela Delegacia de Massaran-

duba,Marcelo deMarco, infor
mou que as investigações para
descobrir a autoria do furto já
estão em andamento, mas se

guem em sigilo. "Eu estive no

local para averiguar, fotografei
e já tenho algumas suspeitas.
Mas, não posso divulgar para
não atrapalhar as investiga
ções", finalizou.

�""'''nrtt�-.I'·'''l! de votos

Vereador é inocentado pelo TRE

RELEMBRE O CASO:
• 2004 - A construção do

hospital tem início na gestão
do prefeito Dávio Leu e

do vice Mário Fernando Reinke.

02008 - O hospital é inaugurado,
mas não abre as portas para o

público. A obra custou R$ 3
milhões e não atendeu normas

da Vigilância Sanitária.

02009 - É iniciada a reforma da

unidade, orçada em R$ 2,5 milhões.

o 2012 - O contrato no valor de

R$ 1.165.854 com a construtora

Planecon, empresa licitada para
concluir a obra, é rompido pelo
não cumprimento do prazo para
conclusão. A inauguração
prometida para o aniversário
do município não aconteceu.

2013:

o Fevereiro - Edital no valor de R$
670 mil é lançado para-eontratar
empresa para finalizar a obra, mas
a vencedora de Barra Velha, CL
Empreiteira de Mão de Obra, desistiu.

� Junho - Pelo quarto edital

lançado é contratada a Sifra
Construtora para concluir a obra, .

pelo valor de R$ 597.759,83,
com prazo de 90 dias para
concluir os trabalhos.

o Setembro -Inauguração é

prometida para o aniversário do

município, dia 11 de novembro.

• Novembro - Inauguração é
transferida para o dia 30.
Durante a noite de sábado

(16) acontece o furto da fiação
elétrica e a obra sofre novo atraso.

EDUARDOMONTECINO

O presidente da Câmara de dos dois casos apresentados do corno prova foi considerado
Vereadores de Guaramirim, pela acusação, não infringiram nuloporqueprovamos que o áu
Juarez Lombardi (PPS), foi ino- a legislação eleitoral e a com- dia estava editado e o Tribunal
centado pelo Tribunal Regio- pra de votos (captação ilícita de solicitou a gravação original, que
nal Eleitoral de Santa Catarina sufrágio), não foi devidamente não foi apresentada", pontuou.
(TRE-SC), durante sessão da úl- comprovada. r "Provamos que A decisão favorável foi unânime
tima quarta-feira (20), da Ação as transferências dos títulos de noTRE.
de Impugnação de Mandato eleitor das pessoas citadas no Para Juarez Lombardi, o re
Eletivo CAIME), movida pelo processo foram legais, até por- sultado foi um alívio. "Acabou
vereador suplente do PPS, Gil- que foram homologadas pelo um ano de sofrimento e agora
berto Junckes. Junckes acusava juiz eleitoral da Comarca. Sobre acredito que definitivamente.
Lombardi de captação ilícita de a suposta compra de votos, a A decisão favorável foi unâni
sufrágio e de transferir, ilegal- acusação não apresentou qual- me em Guaramirim e agora
mente, eleitores para o munící- quer prova", explicou a advoga- em Florianópolis". Já Gilberto
pio deGuaramirim. da de Lombardi, Diana Corrêa. Junckes (pPS)afirmou que não

O parecer do relator do pro- Segundo Diana, o relator estava atualizado sobre o caso.

cesso,magistradoHélio doValle decidiu pela nulidade da pro- "Não consegui conversar com a

Pereira, foi de que as transfe- va apresentada, uma conversa advogada ainda, mas estamos

rências de títulos eleitorais para entre Gilberto Junckes e duas estudando a possibilidade.de re
Guaramirim, específicáiííent� I , 'téSteÍíltmlias�"("CD \i.presêntli::!��"t:UH;tr, lâffiili1tdU�'

-

Presidente da Câmara, Juarez Lombardi, dá caso como encerrado
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Refrescos

R. MaxWilhelm, 604 - Baependi - Jaraguá do Sul :5�
Casa':::o ?éq:\i 1\!,�,::,I- 23 de hbV::í;-!!:ro a. 24 de Dezembro - terça à domingo das 15h às 21 h Entrada gratuita.
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Ronaldo Corrêa

Menos vagas na construção
A Confederação Nacional da Indústria
.rl.(CNI) divulgou ontem a pesquisa Son
dagem Indústria da Construção, referente
a outubro. Ela aponta uma queda no nível
de emprego no setor. O indicador de ativi
dade dessa área industrial caju de 46 pon
tos, em setembro, para 45 pontos em ou

tubro, mantendo-se abaixo dos 50 pontos.
Segundo a CNI, isso indica que o nível de
atividade no mês foi inferior ao costumei-

ramente registrado em outubro. Mesmo
diante desse quadro, o empresariado está
otimista. A pesquisa revela que, em no

vembro, o indicador de expectativas sobre
o nível de atividade nos próximos seis me
ses ficou em 56,5 pontos, o de compras de
insumos e matérias-primas 55,7 pontos. O
número de empregados, por sua vez, foi
54,8 pontos e, o de novos empreendimen
tos e serviços, 56,3 pontos.

LÚCIOSASSI

Rendimento também retrocede
Amédia do rendimento real habitual do

trabalhador brasileiro caiu 0,1% entre se

tembro e outubro deste ano. Segundo Pes

quisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE,
o retomo financeiro passou de R$ 1.919,82
em setembro (valor corrigido pela inflação)
para R$ 1.917,30 em outubro. Na compa
ração com outubro de 2012, no entanto, o

Gás extrapara lojistas
Oportunidade para os lojistas se aque

cerem para esta reta final de vendas. Um
dos nomes de respeito quando se fala em

motivação, Fernando Lucena, presidente
do Grupo Friedman no Brasil, estará em

Jaraguá do Sul na segunda-feira. Convi
dado pela CDL, ele vai falar às içhgomin

"aum�nto do poder de compra foi 1,8%, de
acordo com o IBGE. Entre as categorias pro
fissionais, as principais altas foram observa
das nos setores de construção (aumento de

4,7% no mês e 7,2% no ano) e serviços do
mésticos (altade 1,1% nomês e 8,1% no ano).
Já os serviços prestados à empresa tiveram

queda de 0,4%, no mês, e de 2,5% no ano.

no Centro Cultural da SCAR sobre a im

portância do "Atendimento nota 10",
abordando questões como o novo vare-

_

jo, tendências, necessidades e mudanças
para o melhor desempenho das vendas,
entre outros aspectos. Informações pelo

. telefone 3275-:7070.

Impostômetro
registra R$ 1,4 tri
Na quarta-feira o Impostômetro,

"relógio" da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) que marca os im

postos pagos no ano, superou a marca

de 1 trilhão de reais. O número mos

tra, em tempo real, o valor pago pelos
brasileiros em taxas federais, estadu-·
ais e municipais, desde 10 de janeiro
deste ano. Segundo a ACSP, o Impos
tômetro deve alcançar no último dia
do ano a marca de R$ 1,6 trilhão, o

que seria recorde de arrecadação des
de a criação do medidor, em 2005. No

primeiro ano, o relógio do imposto
atingiu R$ 750 bilhões.

Minha Casa é nota 8
Em uma escala de o a 10, beneficiários do

Minha Casa, Minha Vida (MCMV) atribuí
ram nota média dé 8,8 à sua satisfação com

a moradia adquirida por meio do programa.
Aavaliação é parte de uma pesquisa de cam
po realizada pelo Ministério das Cidades e o

Instituto de. Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) em uma amostra de 7.620 domicílios
financiados peloMCMV. Os primeiros resul
tados foram divulgados pelos ministros das
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e da Secretaria
de Assuntos Estratégicos (SAE), e presi
dente do Ipea Marcelo Neri. Os resultados
mostram ainda que os níveis de felicidade

pessoal são maiores entre os que avaliam ter

condições de moradia boas (7,0) do que en

tre os que as consideram apenas satisfatórias

(6,7) ou ruins (5,5). Também são maiores as

notas de felicidade de quem reside em imó
vel próprio, quitado (6,9).

Caixa divulga lucro

SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

íNDICE PERíODO
SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,08% 21.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,65% 21.NOVEMBRO.2013
NASDAQ +1.22% 21.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,90 -0.99%

VALE5 32,30 -1,40%
BVMF3 11,74 _ -0,34%

POUPANÇA 0,5925 22.NOVEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,5% US$109,960
OURO -0,05% US$ 1-245,140

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3060 2,3073 +1,64%
DÓLAR TUR. 2,2300 2,3700 +0,42%
EURO 3,1007 3,1032 +1,75%
LIBRA 3,7229 3,7258 +1,85%

Intenção de
•

consumo CaI

A Intenção de Consumo
das Famílias (ICF)_Gaiu 3,9%
em novembro deste ano na

comparação com o mesmo

período do ano passado, se
gundo pesquisa divulgada
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Servi
ços e Turismo (CNC). Todos
os sete indicãdores tiveram

queda na comparação anu

al. Os maiores recuos foram
observados no quesito mo

mento para duráveis (-9%)
e compra a prazo (-8,1%).
A opinião sobre o emprego
atual foi à que menos recuou
(- 0,9%)··

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido acumulado de R$ 5,0 bilhões
de janeiro a setembro de 2013, aumento de 19,3% se comparado ao mesmo período
do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado é de 27,0%.
O resultado bruto da intermediação financeira alcançou R$ 14,5 bilhões, crescimen
to de 19,3% em relação aos nove primeiros meses de 2012, com destaque para as re

ceitas de operações de crédito, que totalizaram R$ 33,3 bilhõés, evolução de 32,2% .

O resultado operacional foi de R$ 4,8 bilhões, aumento de 16,9%. Em setembro, os
ativos alcançaram R$ 1,5 trilhão. Desses, R$ 858,4 bilhões representava os ativos

. próprios da Instituição, expansão de 27,5% em 12 meses. O número é reflexo do
aumento de 40,0% da carteira de crédito, que alcançou saldo de R$ 463,4 bilhões.

.Integraçâo demodais de transportes
A logística do futuro depende da integração dos aeroportos comos demais meios de

transporte. A opinião é da doutora Rosário Macário, considerada uma das maiores espe
cialistas européias em gestão de logística de transporte, em palestra na segunda-feira em

Belo Horizonte. Segundo a professora, colocar em funcionamento uma plataforma multi
modal, colho a que está sendo 'desenvolvida pelo governo mineiro, representa um desafio,
porém, com impactos imensos para a economia e a geração de empregos. "O processo de

globalização possibilitou que as empresas consigam produzir ou comprar componentes e

transportá-los demaneira ágil para locais longínquos em escala global.Apenas o transporte
aéreo é capaz de viabilizaresse ritmo de produção", explicou.
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Bárbara Elice história, de autoria do mestre Donga -

joga com uma analogia sobre a expres
são. Segundo bailarina Marli Forte, a
narrativa da peça se constrói enquanto
apresenta a expressão verbal, usada no
telefone, e a expressão corporal, pre
sente na dança. A linguagem audiovi
sual também compõe o cenário.

A montagem do espetáculo ocorreu
neste semestre, durante o projeto O Se

grego de Dançar a Dois, com recursos

do Fundo Municipal de Cultura. Com
cerca de uma hora de duração, a evo

lução do telefone, do fio à internet, é
contada em nove cenas.

Sobem ao palco Marli e Omar For
te; os bailarinos convidados Luiz Dala
zen e Giuliana Manfio; e os alunos da

Dançar A2 Maria Ramos, Claudia Pais,
Dayane Silva, Dirceu dos Santos, Elise
Stahlke, Felipe Nunes, Fernanda do

Bonfim, Guilherme Barbetta, Henrique

Weber, Laura Seeéhis, Isabella Forte e '

Fernando Oeschler.

Após a estreia, o espetáculo deverá

seguir em turnê pelas cidades de Santa

Catarina e Paraná. "A dança de salão faz
parte do Brasil, mas aqui, em Jaraguá do
Sul, o contexto é diferente. É outra visão e
outro tipo de dança. Mas estamos come
çando agora na cidade. No ano que vem,
quando abrir o edital, faremos um proje
to para circular", comenta.

Samba, forró e bolero serão conduzi
dos do salãoparaopalco comoprimei-

, ro espetáculo "Pelo telefone", daDançarA2
Escola deDança. Ele tem a clireção artística
do curitibano Luiz Dalazen e envolve 14
bailarinos jaraguaenses. A estreia é ama

nhã, às 19h, noTeatro do Sesc.

"Pelo telefone" - além de homô
nimo ao primeiro samba gravado na .
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CURSO SUPERIOR EM PROCESSOS GERENCIAIS

INSCREVA-SE NO PROCESSO SELET. O

Faculdade Senac em Jaraguá do Sul
Rua dos Imigrantes. 410
Vila Rau -(4713275.8400
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Charles Zimmermann. Escritor

� .

G charlesautor@gmail.coin

Nossa, como ela fedia!
Meu primeiro contato

com ela foi ao sul da
Malásia, em 2004. Todos

queriam apresentar-me,
mas como eu teria vontade
de conhecê-la? Sua primeira
impressão e sinal transmitido
foi através de um forte odor
de rato morto, para não
dizer, de peido. Estrangeiros
que a conheciam e a tinham
visto, não faziam cara de

prazer algum. Também não
falavam bem dela. Mas tomei

coragem e fiquei cara a cara

com o assunto, por alguns
minutos. Confesso que entrei

para o time dos que não a

aprovaram.
Anos depois vou a Indonésia. Lá, todo
mundo, mas tudo mundo, perguntava
se eu já a conhecia. Contavam histórias

que pareciam lendas urbanas, de tão
absurdas: se tocá-la você fica uma semana
cheirando, após prová-la, ninguém vai
sentar ao lado de você. Regras que já
tinha visto estampadas em cartazes de um

.

shopping center em Jacarta: é proibido
levá-la em avião, em trens, em ônibus
ou tê-la em sua companhia em qualquer
lugar público - inclusive neste recinto. Em
território indonésio, meu encontro com
ela foi inevitável. A qualquer momento,
uma pessoa que viaja pelo arquipélago se

deparará com a dita cuja. Sabia que estava

C ique animal

teimosia, porque me achava na

obrigação de aprender a gostá
la, comprei uma. Meu plano era

levá-la para a hospedagem. Em
dez minutos de trajeto numa
motocicleta triciclo - que aqui
colocam cinco pessoas, fazendo
o motor de 125 cilindradas

gemer e bater igual à taquara
rachada, em companhia da
coisa malcheirosa e inebriante,
meus colegas nativos estavam
pedindo clemência. Parti a casca

rígida da durian e me cortei na
sua armadura de estegossauro.
Nossa, como fedia! Parecia que
tinham enterrado alguém com

um queijo gorgonzola inteiro
nas mãos e, algumas semanas

depois, exumado tudo. Aberta a casca,

separei a polpa fibrosa e amarelada, expondo
gomos de ummaterial gosmento, viscoso,
parecido com queijo, que estava em volta dos

caroços do tamanho daqueles do abacate. O
cheiro interior era menos intenso.
Provado a coisa e vencida á barreira
do olfato, começa uma luta necessária
com as palavras: fazer um comparativo.
Durian é uma fruta que misturamanga e

banana, passando pelo maracujá. Porém
se perguntar a um indonésio, a que fruta se

compara o gosto da durian? Ele responderá:
durian é durian. Para mim, durian é aversão.
Ainda não aprendi a gostá-la. A primeira
impressão é a que permanece.

perto, porque seu cheiro já estava no ar: a

lendária fruta chamada Durian.
É possível senti-la a centenas de metros
de distância. Imagine uma bola grande de
futebol americano, verde e ameaçadora,
com espinhos. E que solte um cheiro

gasoso, inesquecível, penetrante e podre.
Perfeita para uma sexta-feira treze! Um
odor de decomposição, que paira sobre
todos os mercados e bancas de frutas da
Indonésia. Por unanimidade, os indonésios
dizem que é uma delícia. Uma fruta feia
e cara, que tem a fama de ser uma das

.,' mais apreciadas iguarias da Ásia. O que
deixa qualquer pessoa mais curiosa ainda.
Se não fossem os espinhos, passaria por
uma jaca, que é muito mais delicada. Por

\

ADOTETÁTA' Seis gatinhos foram encontrados
abandonadós em um terreno baldio e esperam
por um lar de verdade. Contato com Ana, no
telefone: 3273-0745 e 8446-2529

Envie a fo�o do nimalzinho para contlilto@
beatrizsasse.com.br.ou encontre um companheir
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

.

do Focinhos'Carentes Jaraguá do Sul

ME LEVA PRA CASA!
Foi encontrada na Rua

Expedicionário Ervino
Raasch, na Vila Rau,
no dia 16. Está em um

lar temporário, mas a

pessoa não pode ficar
com ela, pois já tem
quatro cachorros e não
falta espaço para mais
um. Precisa urgente
de um lar, mesmo
temporário. Ela é dócil
e gosta de crianças.
Porte médio/grande,
fêmea, pelagem lisa,
cor marrom chocolate.
Contato com Samara
ou Regiane: 3273-6243 -

ou 9157-3421

6anho&Tosa
4732V51887
danibrecht@ibest.com.br

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

,
-

Aniversariantes

22/11

Aleson Eduardo Klowaski
Adilson Miotto

Adriele Talia Dos Santos
Pereira

Aárielli dos S. Pereira

Airton A. Mueller

Alisson V. l:iesenberg
Ana Rita S. de Abreu
Arminda Becker
Avelino Wolf

Bruno Berkembock
Burkhard W. Eicke

Cecilia S. Rocha

Deyse de Melo

Eliane L. Maes
Elton Oeschler
Esmeralda Vegini
Guilherme Dewr
Jair Fusi
Karen Kramer
Laís da Silva Happel
Maicon Fodi

Marceli Vieira
Mareio Friese

Margaret Hahn
Marli Horongoso
Paulo S. da Silva
Ricardo Hass Zabel

Roger R. Todt
Sabrina B. Dama
Sandra R. Hoffmann Venturi
Tamara Suelen Zoz

Thales A. Tavares da Silva
Vanderleia Hoffmann
Vidio Rambo

Waltraut Konell

Eliana - Apresentadora
• Jamie Lee Curtis - Atriz
• Scarlelt Johansson - Atriz

Curiosidade
22 de novembro...

... é o 3260 dia do ano.
Faltam 39 para acabar o
ano. Dia da Esteticista.
Dia do Músico. Dia de
Santa Cecília (padroeira
dos músicos). 1842 -

Inaugurada a primeira
Agência dos Correios do
Brasil, adotando o sistema
de entrega em domicílio.
2008 - Fortes chuvas
causam uma das maiores

. tragédias climáticas de
Santa Catarina.

Fonte: Wikipedia
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Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

Rua Felipe Schlmdt,129

o rane
e tatobranco@tatobranco.com.br

Espaguete caseiro, com camarão regado ao molho pesto
Minha receita de hoje é uma dica para estar na mesa,

principalmente na próxima estação do ano, o verão. É defácil
preparo e ainda temos afacilidade nas compras, pois encontro o

espaguete caseiro e o molhopesto prontos na Casa daNonna.

INGREDIENTES:

• 1 kg de camarão limpo
• Sal
• Limão

«Manteiqa
• Azeite de Oliva
• Espaguete da Casa daNonna
• Molho pesto da 'Casa daNonna
• Salsinha picada
• Pimenta (a gosto)
• 8 batatas descascadas e cozidas
• 6 postas de salmão
• 1 maço de rúcula
• Tomate seco (quanto baste)

MODO DE PREPARO':
Lave bem os camarões em água corrente e escorra. Disponha em

-

uma travessa de vidro, tempere com sal, pimenta e limão, cubra e

deixe marinando na geladeira por uns 45 minutos.
Em uma frigideira, com duas colheres de manteiga e uma de
azeite de oliva, refogue os camarões até mudar de cor, escorra o

excesso de líquido e coloque em uma travessa. Baixe um pouco a

temperatura e misture o molho pesto ..
Em uma panela com água, sal e um fio de azeite de oliva, cozinhe o

espaguete até ficar al dente e escorra. Disponha em uma travessa

acrescente o camarão ao molho pesto, leve a mesa logo para ser

servido com salsinha picada, e queijo ralado (a gosto ).

Para o acompanhamento a sugestão é uma salada de rúcula e

postas de salmão ao forno, com batatas e camarão. Enquanto
você vai preparando o espaguete, o forno se encarrega de

ajudar a preparar este acompanhamento.

Em uma panela, com água e sal, cozinhe as batatas e reserve.

Coloque as postas de salmão em uma forma, tempere com
.limão, sal e pimenta a gosto. Após 20 minutos, coloque as

batatas, um pouco dos camarões cozidos, mas sem a mistura do
molho pesto, e leve ao fomo em 180°C por uns 20 minutos ou
até dar uma cor agradável. Leve à mesa e sirva ao seu estilo.

ou- 11
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Odinei

Schappo,
da Casa

MOLHOS PARA

O VERÃO:

Com a chegada do Verão,
todos buscam uma

alimentação mais leve e .

mais fresca. Isto não é
diferente com os molhos.
Desta forma, sugere-se
a utilização de molhos
frescos, como o pesto,
ou a base de tomate,
deixando os brancos e

à base de queijo para o

dias mais frios. O mesmo

acontece com os vinhos,
onde os mais encorpados
dão espaço para os leves
e refrescantes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ou- 12e13
www.ocponline.com.br

1_"-'_""

�
CORREIA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super sexta-feira, dia 22 de no
vembro. Chegamos a mais um

final de semana e o Natal está
na área. Faltam apenas 32 dias.
E vamos que vamos à coluna de
hoje, que está cheia de novida

des, agitos e muitos babados.
Antes, uma frase para você cur
tir: "O retorno que colhemos de

ações generosas não é sempre
evidente" (Francesco Guicciar
dini). Pense nisso!

3370-3242
-

Frankfurt
Na quarta-feira, capitaneado

pelo big shot, Nivan Correia, a

Construtora Correia, movimen
tou um concorrido coquetel em
Joinvílle. Na ocasião foi realizado
a entrega do elegante Residencial
Frankfurt. Empreendimento de
altíssima qualidade. Pessoas de
A a Z do high joinvillense foram

prestigiaram o evento.

"
o que vemos depende
principalmente do que

procuramos.

Sir John Lubbock

Epic
Não precisa consultar as car

tas, a Mãe Dinah, nem tão pouco
os universitários: a Epic Concept
Club vai bombar! Pois no sábado
ocorre lá a festa com Digitaria.
No palco principal, a presença do
top Dj San Schwartz. Completam
o line up Sérgio Hernane, Lisa Fly
e Diego Alvez. Vai perder?

Ortocoi
Quando o assunto é tecno

logia e atendimento muitos elo

gios são rasgados para a Clínica
Ortocoi. Vale conferir o trabalho
da equipe do Dr.Caio Fabre Ca
rinhena. Está contado!

COQUETEL Na quarta-feira, no coquetel de entrega do residencial
Frankfurt, da Correia Construtora, em JOinville, o casal Luiz Sergio
de Assis e Jasleide Pereira, e o empresário Nivan Correia

Comentários
A decoração da festa de ca

samento dos jovens, Cícero dos

Anjos e Taise Silva, realizada na
ultima sexta, no Buena Eventos,
ainda é assunto nas rodas so

ciais. Dizem que era um luxo só.

Marcas
O escritor Jonas Germa

no Schmidt recebeu na noite
de quarta-feira, exatamente às

19h30, no espaço do Restaurante
Arweg, os amigos e a imprensa da
região para o lançamento do livro
"Marcas". Foi o máximo!

Que tal?
Você já acessou o site Moa

Gonçalves para concorrer a

uma Bcilsa Stella Sabbah para
tablet da Poker Store? Então
abra o portal e veja como é fácil.
Toda semana vamos colocar um
brinde super especial para você
concorrer. Aproveita, cherri!

DeSTAQUE
O empresário e amigo
Robson Amorim é destaque
na Revista Nossa deste mês

Moa Gonçalves

NAS RODAS
/

Daqui a pouco zarpo
rumo à Sampa. Vou curtir as
delícias dos restaurantes da
"pauliceia desvairada" e, claro,
no domingo conferir o Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1.

• • •

Ontem, mais uma edição da

Garage agitou os bastidores da

política jaraguaense. Nomes
catalogados de A a Z da

press estiveram presentes.
Dia 28 tem bis.

• • •

Parece que a matéria produzida
pela competente jornalista Priscilla
Pereira, para a @evista Nossa
Weekend, com empresário de

agência de modelos, Jr. Leffer vai
dar muito buxixo na cidade. Volto

ao assunto.

UpperFloor
Hoje todos os cami-·

nhos têm um sentido: a

direção é a casa noturna

Upper Floor, em Guara
mirim. É lá que rola show
com os cantores Matheus
Narde e Everson Pinhei
ro. Os chapeludos de

plantão vão adorar. Não
dá para perder!

BELA
Maria Carolina Patino,

destaque .nos corredores da

Shed, em Balneário Camboriu

IMIIIIPA�s5ine 8qora e 10
a TPR�:�d8de� ,..

1"1"""Bondo Lurso
lo.

PromoçQo para plan05l'ESidenciois� I�

IIle"salidadES. parlir deSO....ns
r (47) 3367-0500 I www.tpaintemetcombr 1� •.-50 II
I Ruaítiie Mahfud, 21O·SaIaW4-Cernro-Joroguãoo Sul : 'li!!i' "'r� i
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GUILHERME FERNANDES/IMAGECARE

Sucesso
Quarta-feira, o empresário Paulo Chiodini foi o grande an

fitrião da noite. Reuniu sua legião de amigos e pessoas do bem
de Jaraguá e Blumenau para uma pelada das boas e um con

corrido churras de confraternização. O encontro foi na área de
festa da Metalúrgica Lombardi. Muito bom!

E CONTE
• O amigo Ivan Kelber, ao
lado da esposa e amigos,
está curtindo as delícias
de Santiago, no Chile.

uma delícia por si só. E

aquela picànha, hein?
Hummmmmllll

• Mulheres, agendem I A
7ª Festa do Champanhe,
o evento mais feminino da

região, vai rolar dia 16 de
ábril Contado! O modelo
Jesus Luz está sendo
cotado para um breve
rasante.

.. O happy hour no Bela
Catarina reuniu nomes

expressivos de nossa

jovem sociedade dourada
ontem à tarde. Vai ser o

point da cidade.

• Hoje a dica é um

encontro de amigos no

Madalena Cozinha, um
chope �Iado e muitas
comidinhas especiais.

• Anotem essa: o

Restaurante Califórnia
da Barra está com uma

grande novidade. Por

apenas uma merreca

você come muito bem
e ainda ganha o abraço
amigo e gente do bem
de Cesar "gaúcho". Sem
contar que o cardápio é

• Mais um casamento

gay vai ser notícia na

cidade. Logo eu conto

quem é e onde será a

chique cerimônia.

• Com essa, fui!

one
S T O R E
marlsol

�
mcnsoi

MINERA'\L MINERA{\L
kick

MARCAS INCRíVEIS
COM DESCONTOS
IMPERDíVEIS.

• • • • • 41'o • " • '. • • .. • ., • • • • • • • .. ._ .- ._ .". • •

DE 06/11 23/12
2a a 6a: das 9h às 20h
Sábado: das 9h às 15h

..... .., -

_

.

.

SER Marisol I Rua Adélia Fischer, 70
Baependi
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Antes das refeições
A professora pergunta aos alunos:
- Quem aqui reza antes das refeições?
Todos levantam a mão, menos Joãozinho.
- Joãozinho! Você não reza antes das refeições?
- Não, fessora... Lá em casa precisa! Aminha mãe cozinha bem!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação -

Legendado - 146 min - Censura: 12 anos

- Diariamente - sessões: 13h, 15h50, 18h40,
21h30

ARCOPLEX2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura -

Legendado - 111 min - Censura: 10 anos

- Diariamente - sessões: 14h40, 17h, 19h1 0,
21h20
ARCOPlEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134
min - Censura: 14 anos

Diariamente - sessões: 14h, 16h30, 19h, 21 h30

Sobrenaturru:
Capítulo 2
A família Lambert,
formada por Josh
(PatrickWilson), Renai
(Rose Byrne) e Dalton
(Ty Simpkins), volta a

lidar com uma série de

problemas sobrenaturais.
Dirigido por James
Wan, o longa mostrará
o destino da família
em relação ao final do
primeiro filme. Sequência
de Sobrenatural (2010).

JOINVILLE
I GNCGARTEN

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

'Jogos Vorazes: em Chamas -13:20,16:10,19:00,21 :50 - LEG - Ação
• Bons de Bico - 14:10 - DUB - Animação
• Cap�ão Phillips - 21:10 - LEG - Drama
• Thor: o Mundo Sombrio - 16:20, 18:40 - LEG - Ação
'Sobrenatural: Capítulo 2 -14:00,16:45,19:10,21 :20 - LEG - Terror
• Thor: o Mundo Sombrio - 17:15 - 3D - LEG - Ação
• Bons de Bico - 14:45 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio -19:35, 22:00 - 3D - DUB - Ação
I GNC MUELLER
• Bons de Bico - 13:30, 15:30 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio -17:30,19:45 - 3D - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 22:00 - 3D - LEG - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio -14:15 ,16:45,19:10,21 :30 - DUB - Ação
'Jogos Vorazes: em Chamas -1-3:10,16:00,18:50,21:40 - 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

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

-
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 24°C Parcialmente

Nublado

� �
._so
� J4

DOMINGO
Instável

MíN: 16°C
MÁX: 25°C

Nublado

� ..-

Chuvoso

SEGUNDA •MíN: 16°C
MÁX: 29°C Trovoada

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo
melhora
Namadrugada ainda há condições
de chuva isolada entre aGrande

Florianópolis e LitoralNorte. No
decorrer do dia, tempo seco com
predomínio de sol em todo o Estado.

Temperaturamais baixa no período
noturno e em elevação durante o
dia, típica de primavera

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

CHEIA 17/11

• MINGUANTE 25/11

VERTICAIS
1. Falta de legalização de atividades comerciais
2. (Fís.) íon com carga positiva J Um rápido serviço dos

Correios
3. Mamífero carnívoro encontrado na África e na Ásia, de

pelagem cinzenta com manchas pretas, patas curtas e

focinho pontiagudo, que segrega uma substância for
temente odorífera, o almíscar; usado na fabricação de

perfumes / O ator leal Maia
4. As iniciais da ator norte-americano ÍNest, primeiro in

térprete de "Batman" / (Tip.) Pequeno traço ou espes
samento que remata, de um ou ambos os lados, os

terminais das letras não lineares de caixa-alta e caixa
-baixa / Grande, em inglês

5. Um equipamento que emana microondas/ (Med.) Abai
xamento de um órgão, principalmente abdominal

6. Sufixo designativo de doença inflamatória / Dar vida e

dinamismo a / Executivo Nacional
7. Peça sobre a qual o cavaleiro se senta / Seara
8. Um dos narcóticos mais problemáticos da atualidade
/ Ornato

9. Famoso desenho de animação (2006).

HORIZONTAIS
1. Qualquer invertebrado marinhó comestível, especial-

mente moluscos e crustáceos 1

2. As iniciais do astrônomo polonês Copérnico (1473-
1543) / O músico ionglês Roger, um dos fundadores 2

do grupo de rock Pink Floyd
3. Um lado da... facção / Daquelas mulheres 3

4. Visão / (PaI. ingl_) No tênis, saque que o oponente não

consegue responder
.

4.

5. O pintor e muralista mexicano Diego (1886-1957) /
Abreviatura de quilômetro 5

6. Reduzir a pó ou a fragmentos pequenos e homogêneos
/ Nota do Tradutor

.

6
7. Que imuniza ou atua contra agentes infecciosos diminu-

tos, caracterizados pela falta de metabolismo indepen- 7
dente e pela habilidade de se replicarem somente no

interior de células vivas hospedeiras 8
8. As iniciais do ator paranaense Fontoura / Conto lendário
9. As iniciais da cantora baiana 8angalo / Escurecer, em- 9

baciar
10. Diretoria de Engenharia Naval/Cada um dos postes 10

laterais do gol
11. Fertilizante / Outro nome da açucena 11
12. A atriz e humorista carioca Fraga / Sinais de rádio

transmitidos nas frequências de 2.300 a 5.060 KHZ 12
13. Que cresce exteriormente ou para fora.

2 73 6 8 94 5

13
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Mundo fica revoltado com a declaração de Volpina.
lolanda passa mal e Franz a leva para o hospital. Ernest
expulsa Mundo do quarto de hospital. Franz diz a Mundo

que lolanda corre risco de morrer. Aurora demite Joel, que
se hospeda na pensão de Conceição. lolanda conta para
Mundo que perdeu o filho dele.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Celina se surpreende ao descobrir que foi levada por Ma

tias. William demonstra sua mágoa para Lili. Líder Jorge expli
ca a Tereza por que ela não foi informada de que Lili estava

no novo Grupo. Celina pede para conversar com Matias. Rafa

percebe o estado de Lili e tenta ajudá-Ia. Júlia decide sair com
Paulo da festa. Heloísa vê Rafa abraçado à filha na frente de
casa. Lili eWilliam pensam um no outro. Júlia percebe as neu
roses de Paulo e decide ir embora de sua casa. Matias conta

sua história para Celina. A luz volta em Tapiré, vila da novela
Além do Horizonte. Sandra conhece Osvaldo, seu novo vizinho.

Heloísa fica perturbada com a visita de Thomaz. Marcelo cho
ra por causa de Lili, e Priscila o consola. Júlia conta para Flávio
sobre seu encontro com Paulo. Sandra descobre que Osvaldo
é hipocondríaco. Edu pede para Kleber aumentar sua porcen

tagem nos negócios. Tereza questiona LC sobre sua filha. He
loísa confessa a Lili que não gostou de vê-Ia abraçada a um

menino na porta de casa.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
César é humilhado na reunião e discute com Félix. Bruno

revela a Niko que Amarilys queria convencê-Io a superfaturar
a avaliação do apartamento. Carlito afirma a Valdirene que se

tornará um cantor famoso, Paloma é eleita a nova presidente
do San Magno, e Aline tenta fazer a cabeça de César contra
a filha. Niko sofre depois de comprar parte do apartamento
de seu ex-companheiro. Perséfone pede para conversar com

Daniel. Félix ameaça Tamara e Edith. Gina afirma a Paulinha

Amor à Vida

David Bowie é o cara para qualquermomento no bar dosmédicos
Tudo e mais um pouco já aconteceu no bar dos médicos,

que fica ao lado doHospital SanMagno: flertes, brigas, festas ...
Adoniran (Gabriel Chadan) e Vivian (Angela Dip), que o di

gam! O garçom e a gerente da cervejaria já passaram por bons
e maus bocados, seja apartando uma briga ou servindo como

que não está namorando Elias. Gigi se insinua para Ignácio.
Valdirene e Murilo descobrem que possuem desejos comuns
e ficam amigos. Félix vài a um restaurante de luxo e não con

segue pagar a conta.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
No karaoquê, Tomás Ferras, que na verdade é Tobias

disfarçado, faz sucesso com as fãs. Distante da mesa, Beta

conversa com Érica (Sâmia Abrell). A moça o parabeniza pelo
o que fez com a carreira do cantor português. Ao voltar para
perto dos amigos, Clarita deixa claro para o namorado que
não gostou de Erica. A moça sobe para cantar no palco e

não para de olhar para Beta. Todos percebem a situação e

Clarita fica irritada. A menina resolve cantar e sobe no palco.
Beta se surpreende com a atitude da namorada e Érica não

gosta de ver Clarita no palco. No orfanato, Vivi vê Mosca e

Mili voltando juntos do pátio. Os dois tentam se explicar, mas
a garota não os escuta. Os órfãos decidem ir para o quarto
e Vivi resolve ficar na internet para procurar um namorado.

Ernestina vê a pequenina e pede para que ela também vá
dormir. A zeladora aproveita a ausência de todos e entra em

seu perfil no site de relacionamentos.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão coloca canivete no pescoço de Danilo enquanto

Otávio aponta arma para Omar. Danilo confirma que tio man

dou que ele matasse os dois. Dorotéia tenta retomar plano
de reconciliação e Carlão a ajuda. Carlão exige um acordo

escrito assinado por Omar para por fim a guerra. Picasso,
Caravaggio, Van e Monet conversam, tentando fazer as pa
zes. Os quatro relembram momentos do início da carreira e

o clima melhora entre eles. Picasso anuncia para os amigos
que vai deixar posto de policial. Carlão e Otávio conseguem
libertar o pai e voltam para casa. Stella vai morar na casa

dos Vêneto. Carlão vai atrás de Patrícia que o recebe muito

preocupada. Ele a tranquiliza e conta sobre o tratado de paz

que assinaram com os Ashcar. Pedro e Paulo se fingem de

traficantes e armam dar golpe em boliviano que vende co

caína. Ao mesmo tempo, Picasso, Van, Caravaggio e Monet

armam emboscada para traficante estrangeiro.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Divulgada foto do
casal de '50 Tons'

Os atores Jamie Dornan e Dakota Johnson

apareceram pela primeira vez caracterizados
como os personagens Christian Grey e Anasta

sia Steele, da série de livros Cinquenta Tons de
Cinza. Dakota abandonou as madeixas loiras
e exibe o cabelo castanho para viver a perso-'
nagem, coloração motivo de críticas dos fãs já
que a personagem do livro é morena; Já o ator

Jamie Dornan manteve a aparência de quando
atuou em Once Upon a Time. Exceto pela bar
ba. Estreia só dia 14 de fevereiro de 2015.

Chris Hemsworth será

pai pela segunda vez
Aos poucos, o deus do Trovão vai deixan

do seus herdeiros no planeta Terra. Ou qua
se. Chris Hemsworth, famoso pelo papel de
Thor nos cinemas, confirmou à revista "Us

Weekly" que sua esposa, Elsa Pataki, está
grávida novamente. Os dois já são pais da

pequena lndia Rose, de um ano e meio. O

australiano, de 30.anos, e a espanhola, de
37, são casados desde dezembro de 2010,

após se conhecerem no início do mesmo

ano. A informação foi confirmada por um

representante, mas o casal ainda não se pro
nunciou sobre a novidade.

ombro amigo para um coração partido. E para ilustrar os mo
mentos mais que únicos que rolam por lá, nada melhor que
um som de David Bowie para animar ainda mais o lugar! The
Stars (Are Out Tonight), do artista britânico, transparece bem
os climas que pairam sobre aquele local tão querido por todos.

Horóscopo

l1ÁrieS
'

20/3 a 19/4 - Fogo
Você terá energia de sobra no

trabalho, Vai ser mais fácil tomar a
iniciativa e aproveitar as oportuni
dades que surgirem. À noite, a Lua

entra em seu paraiso astral e favore
ce a conquista. Você vai atrair quem
deseja com facilidade. A dois, é hora
de se divertir! Cor: azul.

Q
,

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Poderá contagiar os colegas com
seu bom humor. Aproveite as opor
tunidades que surgirem e aposte na

comunicação para se destacar no

trabalho.Umprograma caseiro pode
ser amelhor opção, se já temumpar.
Se está só, umparentepode apresen
tar alguém interessante. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Não terá preguiça para correr

atrás dos seus interesses. Não perca
uma boa oportunidade de ganhar
mais, pois vai depender apenas do
seu empenho. A paquera promete
emoções e pode até se apaixonar à
primeira vista! Um bom papo será

a melhor maneira de se dar bem.

_
Cor: laranja.

"Câncer
I I 21/6 a 21/7 - Agua
J I Hoje, além de dar conta das tare

fas com mais rapidez, também terá

iniciativa de sobra para tomar algu
mas decisões importantes. À noite,
porém, cuidado com o excesso de ci
úme e com a possessividade, seja no
romanceou na conquista. Cor: creme.

Leão
, 22/7 a 22/8 - Fogo

Se ouvir o seu sexto sentido,
pode aproveitar uma boa oportuni
dade no traballio. Mas é melhor não
comentar sobre os seus planos, pois
alguém pode te trair.Ànoite, porém,
você estará mais confiante e vai arra
sar na conquista! A dois, mostre seu

charme! Cor: laranja.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Aproveite o astral do dia para co
locar as coisas em dia e fique atento
às oportunidades que vão surgir.
À noite, a Lua inferniza seu astral e
você vai querer ficar no seu canto.

Cuidado para não perder a calma

com quem ama. É melhor deixar a

paquera para outra hora. Cor: lilás.

Amaioria dos homens émais capazde
grandes que de boas ações.

Montesqillell

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Se quer subir no trabalho, não
deixe de aproveitar as boas oportu
nidades. Faça planos para o futu

ro e cuide melhor da sua imagem.
Programa animado com os amigos
pode sermuito divertido. Há chance
de conhecer alguém interessante, se
está só. Cor: vinho.

Escorpião
23/10 a21/n-Agua

Você começa o dia mais otimis
ta. Fale sobre seus planos e proje
tos, pois será mais fácil 'envolver

as pessoas. Sua popularidade deve
crescer e você pode se interessar

por alguém muito disputado. A
dois, é hora de fazer planos para o

futuro. Cor: branco.

E._� Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Hoje, as estrelas prometem
energia, disposição e bom humor de
sobra para se destacar no trabalho,
Mesmo assim, vale a pena manter a

cautela. Seu desejo de se aventurar e

sair da rotina vai falar mais alto. Isso
vale tanto na paquera quanto no ro
mance. Cor: cinza.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Não vai faltar energia e disposi
ção para correr atrás dos seus obje
tivos.Àtarde, aposte no trabalho em
equipe para cumprir seus prazos.
À noite, seu magnetismo vai atrair
mais admiradores, mas veja lá com

quem se envolve. A dois, a intimida
de esquenta. Cor: creme.

-'IA �.

,..21��Ar
Vai ser mais fácil se dedicar-ao

trabalho hoje. Um programa ro

mântico pode ser a melhor pedida
para curtira companlúa da sua alma
gêmea. Na paquera, você só vai se
interessar porum lance se sentir que
ele pode se tornar mais sério. Cor:
marrom.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, as coisas vão correr mais
facilmente. Não deixe uma boa

oportunidade escapar: fique aten

to! Deixe o egoismo de lado para
se entender melhor com sua alma

gêmea. Alguém do trabalho pode
chamar sua atenção, se estiver só.
Cor: azul.
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Eine Reise in díeFerne
.Die andere Heimat" ist der

neue Film vonEdgar Reitz, eine
Verfilmung über ein fiktives
Dorf im Hunsrück, in Südwest
deutschland. Ein toller Film, der
diesesMal schõne Bilder von der
Zeit der deutschen Auswande

rung nach Brasilien zeigt.
AIs mitten des 19. Jahrhun

derts in Europa Hunger und
Armut herrschte, suchten Hun

derttausende Europâer sein
Glück im fernen Südamerika.
Und genau die deutsche Aus

wanderung aus dem Hunsrück
nach Brasilien ist der Hinter-

grund im Film.
Der Film .dauert fast Vier

Stunden und ist eine Folge von

anderen vorigen drei Filmen von
diesem Regisseur. Der erste Film
kam in den Boen Jahren heraus
und versicherte dem Regisseur
Reitz einer der grôfíten Erfolge
des deutschen Kinos. Der Film
lõste auch in Deutschland eine
Debatte um den Begriff "Hei
mat" aus.

Es ist die Geschichte von drei
Familien im fiktiven Dorf Schab
bach im Hunsrück, zwischen

1919 und 1982. Der Film erzãhlt

über den Traum von einem Neu

anfang in einem
-

neuen Land,
aber die Schlãge des Schicksals
sind einHindernis für den Glück
der Protagonisten in der neu

en Welt. Er zeigt die Abwande

rung von deutschen Bauern und
Handwerkern nach Rio Grande
do Sul in endlosen Karawanen
von Pferdewagen, Auswanderer
über die Berge und Tâler entlang
des Rheins, in Richtung der See
hâfen, wo die Schiffe warten, um
sie auf eine Reise ohne Wieder
kehr zu nehmen, auf der Suche
nach Glück.

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIE ANDERE
HEIMAT

CH�ON1J{ EINER
SEHNSUCHT

...

Resumo em português:
Estreia nos cinemas alemães a saga da emigração alemã para o Brasil. '�outra pátria" completa o épico de Edgar
Reitz sobre um vilarejofictício na região doHunsriick; sudoeste daAlemanha. Desta vez, o diretor retrata em grandes
imagens de época a saga. OfilmeHeimatpoderá ser visto em PortoAlegre a partir de abril de 2014, com preciosa
-contribuiçõo do Instituto Goethe às comemorações dos 190Anos da ImigraçãoAlemã no Brasil. Poderá ser exibido
também nas outras regiões de colonização no Sul do país.

O trailer você assiste aqui: http://migre.me/gIupp

NeuesWort / Palavra nova
"mutma13lich" werden die meisten Déutschler

nenden wohl nicht so schnell verstehen. Doch zur-
.

zeit liest und hõrt man es sehr oft in den Medien.
Und das weil die Bundeskanzlerin Angela Merkel

wegen der "mutmaJ3lichen" Abhõrung ihres Han

dys durch die NSA sehr verârgert isto
Hat aber der amerikanische Geheimdienst NSA

Merkels Handy wirklich abgehõrt? Nein, aber es

wird vermutet! Die .mutmaêliche Abhõrung" be
deutet also eine "vermutete Abhõrung".

Es ist wenn man etwas nicht Siéheres ausdenkt,
wenn man etwas vermutet, wenn man denkt es

kann sein. Eine Hypothese also.
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EM OBRAS Após a

conclusão do aterro,
uma comissão vai

avaliar as empresas
interessadas em

investir no município

Celso Machado

Em um terreno de 164 mil
metros quadrados, - já

transformado em perímetro
urbano, a Secretaria de De
senvolvimento Econômico e

Turismo de Guaramirim pre

para os primeiros lslotes para
receber novas empresas que já
estão se cadastrando para ocu

par o novo Distrito Industrial.
As áreas vão de seis mil a

20 mil metros quadrados. Se

gundo o secretário Moacir José
Mafra, o município tem muitos
imóveis próximos à BR-280

Guaramirim
�

prepara area
industrial

que podem abrigar empresas,

porém eles exigem grandes ater
ros, porque estão em regiões
baixas. "Todo o barro que está
sendo colocado aqui é de graça

para a Prefeitura, vem de um

terreno vizinho que passa por

terraplenagem (o material não
pode ser vendido porque o Mi
nistério das Minas e Energia
não concede a licença para mi
neração)" .

Do total da área, 10 mil me
tros quadrados foram doados às
Centrais Elétricas de Santa Ca

tarina (Celesc) para a constru-
,

ção de uma subestação. O local

já tem as redes de energia e água
instaladas e o acesso deverá ser

asfaltado em 2014.
Com a conclusão do aterro,

da primeira etapa da área in

dustrial, previsto para uma se

mana, uma comissão formada

por representantes da Prefei

tura, Associação Empresarial

e instituições privadas começa
a fazer uma avaliação das em

presas interessadas em investir
no município. Há exigências
quanto ao número de empregos
que serão criados, o volume de

impostos gerados e projetos de
crescimento do parque indus

trial, por exemplo. Até ontem

já eram 12, a maioria delas do
setor metal mecânico.

As empresas vão assinar con
tratos de concessão gratuita dos
lotes em prazos que vão de três
a cinco anos, com opção de com
pra. Porém, há uma preocupa

ção com a mão de obra exigida
pelos empreendimentos, Segun
do o secretário Mafra, já está
acertada uma parceria entre a

Prefeitura e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial

(Senai). O Centro de Educação
Profissional (Cedup), mesmo

com obras atrasadas na área do

antigo Parque de Eventos, tam-

bém terá papel importante
na formação de profissionais
capacitados. "Forçosamente
teremos trabalhadores vin

dos de outras regiões e que
vão precisar de moradias.

.

Por isso, no bairro da Corti
ceira serão construídos 900

apartamentos com recursos para
programas habitacionais do

governo federal", disseMafra.

OCPl7
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Varejo
Senac leva lojistas
paraNovaYork

Os empresários da área do varejo da
região de Jaraguá do Sul têm a oportu
nidade de conhecer as inovações e no

vas tendências de relacionamento com

omercado, na cidade que é considerada
uma referênciamundial no comércio lo

jista: NovaYork.
O projetoMissãoNY, que foi lançado

pelo Senac, quer estimular nos comer

ciantes a adoção de práticas que possam
melhorar o atendimento e a ofertas de

serviços aos consumidor, dentro de uma
nova realidade que exige mais qualifi
cação, valorização da comunicação em

redes sociais e a adaptação à novas fer
ramentas de vendas, além do ambiente
físico dos empreendimentos.

Nessa viagem, agendada para ocor

rer entre os dias 8 e 16 de janeiro de
2014, serão realizadas visitas às lojas,
shoppings, participação em palestras
com especialistas das áreas e feiras seto
riais. A coordenadora comercial da Fa

culdade Senac Jaraguá, Solange Silveira
Rosa, ressalta que os empresários vão
conhecer uma nova realidade de vare

jo, com foco no que está projetado para
acontecer. E que essas tendências pode
rão ser adaptadas ao contexto local.

"Nem sempre se consegue aplicar de
imediato o que foi visto lá, porém o obje
tivo damissão é ofereceruma nova visão

que possa resultar 'em mudanças para

que o gestor consiga investir demaneira
que esses novos conceitos aprendidos
possam ser aplicados dentro da própria
realidade e de maneira que consiga ter
bons resultados", comenta Solange.

Um dos diferenciais que possam ser

destacados nessavisita é a agilidade com
que os norte-americanos conseguem
dar ao atendimento. Conforme Solange,
como é um mercado que tem uma boa

comunicação, eles também são especia
listas em evitar que o cliente fique à es

pera. "A praticidade é uma comodidade
que facilita o atendimento", ensina.

As pessoas interessadas em

participar desta missão devem
entrar em contato com o Senac,
no telefone: (4_8) 3251-057Rou

misséjlony@sc.senac.br
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Lei sobre as

calçadas será
mars pránca
ESTUDO Grupo está na fase final dos trabalhos para elaborar
uma proposta mais clara de regulamentação sobre essa área

Celso Machado

QgruPO criado em ja
neiro deste ano pelo

prefeito Dieter Janssen

(PP) para elaborar a nova

lei das calçadas está na

fase final dos trabalhos. O
documento, a princípio,
tem 79 artigos, o última
deles revogando toda a

legislação vigente. A pri
meira delas, a lei munici
pal número 470, de 1973,
sancionada no final da

gestão do ex-prefeito Hans
Gehard Mayer e editada
antes mesmo do Código de
Posturas Oei-1182/88, go
verno de Geraldo Wernin

ghaus), também trata dos

passeios públicos.
No mesmo ano, o Códi

go de Obras (lei 1184/88),
passou a abordar algumas
questões sobre os passeios.
Finalmente, o Decreto
496/2003, do ex-prefeito

.

Irineu Pasold, regulamen
tou toda a legislação exis
tente. Porém, nenhuma das
leis e nem o próprio decreto
definem com. clareza jurídi
ca a forma de ocupação da
via pública com calçadas
- rebaixamentos e inclina

ções - e a quem cabe fazê-las
emantê-las em bom estado. -

Jaraguá do Sul tem

calçadas que se transfor
maram em verdadeiras ar
madilhas urbanas e outro

tanto de vias públicas onde
elas sequer existem. "Nós
temos uma salada de' leis
bastante complexa, de difí
cil entendimento. Afinal, o
que é que vale? ", indaga o

arquiteto urbanista e dire
tor de Urbanismo, Carlos
Joelcy Engel.

Ele coordenou os estu

dos feitos para se elaborar
uma única lei englobando
todas as situações. Desde
a padronização do piso até

penalidades previstas aos

proprietários de imóveis,
passando pelos compo
nentes materiais, acesso

de veículos, técnicas de

construção, acessibilidade
(pessoas com deficiências

permanentes ou temporá
rias) e mobilidade com ra

pidez e segurança, "A par
tir do ano que vem, assim

que a lei for publicada, a

responsabilidade, quando
se tratar de imóvel parti
cular, será do engenheiro
responsável pelo projeto",
disse Engel.

A Rua João Pedro

Vieira, no bairro Santo

Antônio, já é um exemplo
do novo procedimento
das novas calçadas. Em

loteamentos novos, onde
a legislação vigente exige
implantar toda a infraes
trutura d� uma via pública,
as calçadas estão incluídas
na proposta da nova lei.

EDUARDO MONTECINO

REFERÊNCIA Rua João Pedro Vieira, no Santo Antônio, tem calçadas padronizadas
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Apontamento: 265724/2013 Sacado: JAIME MaIDS IlDA Endereço: RUA
JOSE lHEODORO RIBEIRO,N 658 - IlHA DA FIGUEIRA - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Sacador. DEK COMERCIODEAUlDMaIO POO Espécie: DM! - N' TItulo:
5050078991-Motivo: faltade pagamentoValor.R$1.500,00 - Data parapaga-
mento: 27111/2013-Valartotal apagarR$1.581,1ODescrição dos valores: Va- Apontamento:,2656BO/2013 Sacado: SONlA MODAS IlDA Endereço: RUA
lar do título: R$1.500,00 - Juros: R$ 4,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação ROBERlDSPENGLER 630 - Jaraguá doSul-seCedente:ATRlMCONFECCO- _

edital: R$ 23,lP Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75 � ES IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N'Tltulo; 700634B1/G - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$1.340,00 - Dataparapagamento: 27111/2013-Valortotal
a pagarR$1.408,68Descrição dos valores: Valor do título: R$1.340,00 - juros;
R$ 3,12 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTIMAÇÃO DEPROfESlD
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artig0995 do código deNonnas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento nopraw de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotivos dasua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOS DOPROTESTO:

Apontamento: 265419/2013 Sacado: ALESSANDRO LESCOWIcZ Endereço:
RUAHENRIQUl)HORNBURG, 183 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89260-470
Cedente: INFRASUL- INFRAFSTRUTIJRA E EMPREENDIMENT Sacador. -

Espécie: DM! - N° TItulo: 0233894004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
257,97 - Data parapagamento: 27111/2013-Valor total a pagarR$342,08Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 257,97 - Juros:R$I,54Emolumentos: R$'
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 26570�/2013 Sacado: ANGEUCAA FAGUNDES E ClA IlDA

Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 301,OENT - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-701 Cedente: PARIS PARFUMS DO
BRASIL IlDA Sacador: - Espécie:DM! - N'TItulo: 10709/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor.R$1.190,08 - Datapara pagamento: 27/11/2013-Valor total
a pagarR$1.281,74 Descrição dosvalores: Valordotítulo:R$1.l90,08- Juros:

. R$ 21,02 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265689/2013 Sacado: ANIDNIO SERGIO G. NUNES Endere
ço:R. PADREALBERID JACOES656 - VIlAlENZI - JARAGUADO SUL- CEP:
89252-280 Cedente: FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA II
Sacador: - Espécie:DM! - N'Fitulo: 00690 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$148,31 - Data para pagamento: 27111/2013- Valortotal a pagar R$229,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$148,31- Juros: R$1,53 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 265692/2013 Sacado: ANIDNIO SERGIO G. NUNES Endere
ço: R. PADREALBERID JACOES 656 - VIlALENZI - JARAGUADO SUL - CEP:
89252-280 Cedente: FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA II
Sacador: - Espécie:DM! - N°TItulo: 00685 - Motivo: falta depagamentoValor.
R$ 205,93 - Data para pagamento: 27111/2013- Valor total a pagar R$288,11
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 205,93 - Juros: R$ 2,12 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 265820/2013 Sacado: t\NIDNIO SERGIO G. NUNES Ende
reço: RUA PADRE JACOES, 656 - VIlA lENZI- JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89252-280 Cedente: FLORIFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 11
Sacador: - Espécie:DM! - N'TItulo: 00679 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$164,86 - Data para pagamento: 27111/2013- Valor total a pagar R$246,18
Descrição dos valores: Valor do título: R$I64,86 - Juros: R$ 1,86 Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital.Rê 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 265620/2013 Sacado: CARLOS REINAlDO DE SIQUEIRA
CARRARA Endereço: RPAUID PAPP 87APID 301 ED BElLEVIE - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-420 Cedente: FAZENDANACIONAl.
DIV.tillVA-IRPF Sacador: - Espécie: CDA - N'Titulo: g1ll3OOO355 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.592,91 - Data para pagamento: 27111/2013-
Valor total a pagar R$1.675,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.592,91- Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265502/2013 Sacado: COMERCIALPORlALDOPORlD IlDA

Endereço:RUAPEDROGONZAGA,345SAlAZA-VIlANOVA-JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: OLINDA FRANOSCA DE SOUSA ME
Sacador: - Espécie: DM! - N' TItulo: 1945/2 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$1.288,16 - Data para pagamento: 27111/2013- Valor total a pagar
R$1.358,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.288,16 - Juros: R$ 4,72
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 265547/2013 Sacado: ELIEZER ROGERIO PEREIRADA ROSA
Endereço: RUACHRISTINAEMARCATID 44 BL5AP401-JaraguádoSul-SC
- CEP: 89253-423 Cedente: ERRE CONSTRUIDRAIlDA Sacador: - Espécie:
DM! - N' TItulo: 00050004 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 450,00 -

Data para pagamento: 27/ll/2013- Valor total apegar R$528,04 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 2,25Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 265871/2013 Sacado: HOBBY BUSTER MODEUSMO IlDA
ME Endereço: R. CORONEL PROCOPlO GOMES - CENTRO - JARAGUADO
SUL-se-CEP:89251-201Cedente: SISTEMAUMCOMEROODEMODElJS
MOEXPEl Sacador: - Espécie:DM! - N'Titulo: 8000006147 - Motivo: faltade

pagamentoValor.R$1.055,86 - Dataparapagamento: 27111/2013-Valor total
a pagarR$1.l29,fi6 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.055,86 - Juros:
R$ 3,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265618/2013 Sacado: JOSEBENED!ID DECAMPOS Endere

ço: R FREDERICO ALBERID CURTVASEL 324APID 204B - BARRADOmo
MOmA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-460 Cedente: FAZENDA NA
OONAl.- DIV.tillVA-IRPF Sacador. - Espécie: CDA - N'TItulo: 91113000350
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 7.489,89 - Data para pagamento:
27/11/2013- Valor total a pagar R$7.540,53 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 7.469,89 - Jmos:R$ 0,00Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$24,50-Diligência:R$10,79

Apontamento: 265825/2013 Sacado: l.&SCOMEROODEMOVEIS IlDAME

EDITALDEINTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASil.

ESTADO DE SANTACATARINA,
Novo endereço: RuaCeL Procópio Gomes deOliveira, 380-

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Endereço: RUABEIITHAWEEGE 1305 SAIA 01 E 02 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89260-500 Cedente: IlNOFORTEMOVEIS IlDA Sacador. - Espécie:
DM! - N° TItulo: 52309/44 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.043,50 -

Data para pagamento: 27/11/2013-Valor total a pagar R$1.l30,59 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.043,50 - Juros: R$ 4,52 Emolumentos; R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: 1\$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamelito: 265615/2013 Sacado: LUIZANIDNIO CHIODINI Endereço:
RGUILHERMECRlSTIANOWACKERHAGEN 110APID 12 - VIlANOVA - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-300 Cedente: FAZENDANAOONAL - DlV.
ATIVA-IRPF Saçador: - Espécie: CDA - N'Titulo: 91113000171- Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 9.030,93 - Data para pagamento: 27/ll/2013- Valor
total a pagar R$9.096,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.030,93
- Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 265835/2013 Sacado: MAlCON ROCHAME Endereço: MAL
DEODORO DA FONSECA 1188 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-702 Cedente: DEJ1)\ CABLE 1EL INF REP IlDA Sacador. - Espécie:
DM! - N'Tltulo: 54444/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 389,45 - Data

para pagamento: 27/11/2013-Valor total a pagar'R$461,25 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 389,45 - Juros: R$I,16 Emolumentos: R$12,25 - Pu

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

Apontamento: 265731/2013 Sacado: MAROO flUARTE Endereço: RUA
RICARDO GRIMM, 48 - CHICO DEPAUID - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89254-760Cedente:MECANICARITMOS CP S IlDAME Sacador. - Espécie:
DM! - N'Titulo: 006320C - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 342,00 - Data

para pagamento: 27111/2013-Valor total a pagarR$420,16 Descrição dos va
lotes: Valor do título: R$ 342,00 - JQrOs: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 265846/2013 Sacado: MARlA LEDIANE DO NASCIMEN1D
Endereço: RUA NELSON NAZAlD 304 - CENTRO - JARAGUA DO SUl-SC -

. CEP: 89253-040 Cedente: HABITASEC SECURrnZADORA SA Sacador: - Es

pécie:DM! - N'Trtulo: 121-15 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.950,53
- Data para pagamento: 27111/2013-Valor total apagarR$2.029,62Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.950,53 - Juros: R$ 8,45 Emolumentos:]l$
12,25 - Publicação edital: R$ .23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265833/2013 Sacado:MAXWIlllAN DEjESUS PEREIRA En

dereço: RUA BABA0 RIO BRANCO, 143 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-400 Cedente: P&N PECASAUlDMOTIVAS IlDAME Sacador-
- Espécie: DM! - W TItulo: 18070/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
321,15 - Data para pagamento: 27/1112013-Valor total a pagarR$392,43Des
criçãodosvalores: Valor do título: R$321,15 - Juros:R$ 0,64Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 265699/2013 Sacado: MCV COMEROO E INSTAlACOES
ELETRICA Endereço: R ERIOl MIELKE 80 CENTRO - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-350 Cedente: ROEPKE IND E COMMI'J' EL IlDA Sacador:
- Espécie:DMI-N'Titulo: 0000293901- Motivo: falta de pagamentoValor. R$
330,00 - Datapara pagamento:�7111/2013-Valor total apagar R$401,41 Des
crição dosvalores: Valor do título:R$ 330,00 - Juros: R$ 0,77Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 265686/2013 Sacado: ORACIDES PROENCIO Endereço: RUA
JOSE NARlDOl, 1120 - SAO LUIS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-790 Ce
dente: BANCO PSA FlNANCEBRASIL S/A Sacador: - Espécie: cr -WTItulo:
20015621895 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.747,88 - Data para pa
gamento: 27/ll/2013- Valor total a pagar R$2.970,99 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.747,88 - Juros: R$ 145,63 Emolumentos: R$ 12,25 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução:R$24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 265849/2013 Sacado: R &KDlSIRlB. E COM.DEMAr Ende
reço: RUAJOAO JANUARIOAYROSO, 1472 - JARAGUAESQUERD - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89253-100 Cedente: HEKOLADESIVOS BRASILIlDAME
Sacador: - Espécie: DM! - N'Tltulo: 000.703 A - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 2.856,00 - Data para pagamento: 27111/2013- Valor total a pagar
R$2.943,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.856,00 - Juros: R$10,47
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$16,75

Apontamento: 265827/2013 Sacado: REGIANE ZANELAJD (MEl) Endere

ço: RUA PASlDR ALBERT SCHNEIDER 819 - JARAGUADO SUL-se - CEP:
89260-300 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador: UZ3 INDUSTRIATEJITIl.
IlDA Espécie: DM! - W 1ltulo: 0357680003 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$1.331,62 - Data para pagamento: 27111/2013- Valor total a pagar
R$1.420,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.331,62 - Juros: R$ 6,21
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265758/2013 Sacado: SACRlS rtxru IlDA Endereço: R.
GUllRERMEWEEGE,204,204 .

- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-610 Cedente: TNTMERCURIO CARGASE ENCOMENDAS EXPRES
SAS S Sacador: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS Es

pécie: DM! - N' TItulo: RBL116680 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.466,54 - Datapara pagamento: 27/ll/20Í3-Valor total apagarR$3.896,54,
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.466,54 - Juros: R$ 359,36 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dí
ligência: R$1O,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no joinal
"OConeio do Povo", na data de 22111/2013. Jaraguá do Sul (SC), 22 de no
verribro de 2013.

Qjl ,]J.._. )'. 3l _.. .... ·�;I s I .;,1

ManoelGustavo GriesbachThbelião Substituto
Iotel de títulos publicados: 23
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Mais dois postos para Jaraguá
AMPLIAÇÃO
Prefeitura confirma

a abertura de

licitação para as

obras no Jaraguá 84

e na Ilha da Figueira

Natália Trentini

Dois postos de saúde
devem ser construí

dos em Jaraguá do Sul no
ano que vem. Um no bairro

Jaraguá 84 e outro na Ilha
da Figueira. A estimativa é

.

que os investimentos ultra

passem R$ 670 mil, entre
recursos do Ministério da
Saúde e Prefeitura.

O processo de licita

ção segue até o próximo
dia 4, quando devem ser

anunciadas as empresas

responsáveis pela obra.
Como em toda concorrên
cia, a expectativa é que o

valor das construções di
minua. "Temos R$ 200

mil do Governo Federal

para cada unidade, a con
trapartida vai depender
do valor final", comentou
o secretário de Saúde,
Adernar Possamai.

Os dois bairros irão
receber equipes do pro-

LÚCIOSASSI
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UNIDADE Posto de Saúde no Bairro Boa Vista é um dos três novos que
estará abertos para a comunidade, a partir de fevereiro do ano que vem

grama Estratégia Saúde
da Família (ESF), forma
da por um médico, enfer
meiro, técnico ou auxiliar
de enfermagem e agentes
comunitários de saúde. A
comunidade da Ilha da Fi

gueira já conta com uma

unidade e deve ganhar
reforço. Segundo o secre

tário, existem 12mil usuá
rios de saúde cadastrados
no local e a ampliação é
necessária.

O concurso público re
alizado este ano já previa

a contratação desses pro
fissionais. No entanto, um

processo seletivo interno
deve formar as equipes.
Funcionários de outras

unidades terão a chance
de concorrer às vagas. "O
ESF conta com uma grati-

ficação que vem pelo pro
grama, é a chance dos pro
fissionais ganharam uma

remuneração melhor", ex
plicou Possamai.

Na próxima semana,
a unidade do Jaraguá 99,
com estrutura recém inau-

Saúde
Entidade organiza ações voltadas para o homem prevenir doenças

A prevenção e cuida
dos que os homens devem
ter com a saúde é o foco da
Sociedade Sem Câncer de

Jaraguá do Sul neste mês
de novembro. A Campanha
Novembro Azul se espalha
pela cidade para orientá
los quanto à importância
do exame para prevenção e

detecção precoce do câncer
de próstata e outras doen

ças. De acordo com dados
do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), o câncer de

próstata é o segundo mais
comum entre os homens,
atrás apenas do câncer de

pele não-melanoma.
Segundo o presidente da

Sociedade Sem Câncer de

Jaraguá do Sul, Adernar Al
cides Pacheco, durante todo
o mês acontecem ações de

conscientização. "Já tive
mos palestras com orienta

ções sobre o câncer de prós
tata e também visitamos

empresas, onde deixamos

panfletos e laços azuis como

forma de adesão à campa
nha", diz. Pacheco ressalta

que os homens devem ter

esse cuidado de procurar
um médico para realizar o
exame preventivo. "Sempre
foi visado que as mulheres
têm que ter esse cuidado
de prevenção, mas hoje os

homens devem se conscien-

Eventos beneficentes para ajudar na causa
A programação da organização, na Rua Ge

campanha conta ainda túlio Vargas, próximo à
com três ações. Neste Biblioteca Pública Mu

sábado, dia 23, aconte- nicipal.. Pacheco escla
ce a Macarronada Bene- rece que a renda obtida
ficente no Círculo Ita- com a macarronada será
liano. O valor é R$20 e revertida para a compra
os ingressos podem ser de suplemento alimentar

����������
. -adquiridos+na+sede ··da- --para- os-pacientes -em -tra--'

Os homens devem

se conscientizar

que eles também

precisam se cuidar.

Adem�r Paoheco, da
Sociedades St:Im Ct!ll�f

tamento. "A gente já faz
este trabalho de fornecer

suplemento alimentar

para os pacientes, como

forma de complementar
o atendimento que eles

recebem", informou. No
sábado acontece também
uma ação do Hospital São

tizar que eles também pre
cisam se cuidar", explica.

Para realizar o exame

de próstata, o homem deve

procurar um Posto de Saú
de e consultar um clínico

geral para fazer uma ava

liação. O presidente expli
ca que se houver alteração
no quadro clínico, o médico

José na Praça Ângelo Pia

zera, onde as entidades de
combate ao câncer tam
bém estarão presentes,
acompanhando a explica
ção dos tratamentos a co

munidade.
Na terça-feira, dia 26,

o grupo oferece uma pa-

gurada, deve começar a fun
cionar. Os postos em outros

três bairros, Boa Vista, Chi
co de Paula e RioMolha, es
tão.em fase de acabamento.
Em fevereiro, as estruturas
devem estar prontas para
atender à população.

encaminhará o paciente para
um urologista. "Como enti

dade, não temos como en

caminhar os homens para
o especialista. Este ano não
tivemos condições de ofe
recer os exames, mas para
2014 estão previstas ações
preventivas, envolvendo a

rede de saúde", concluiu.

lestra sobre os direitos
do portador de câncer, na
sede da Prefeitura. O en

cerramento da' campanha
será no dia 30, às 19 ho
ras, no auditório da Uni
med com uma palestra. A
entrada é franca e aberta a

toda a comunidade.
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DIC desarticula a rede
do ecstasy em Jaraguá
CERCO Dois suspeitos, envolvidos com o

acusado Barbi, foram presos pela Polícia Civil

Débora Remor

As principais vendedores
Ude ecstasy da região fo
ram presos pela Divisão de In

vestigação Criminal da Polícia
Civil de Jaraguá do Sul, entre
a noite de quarta-feira e a ma

nhã de ontem. Depois da pri
são de Kerlon Jefrey Barbi, fla
grado quando comprava 500

comprimidos de ecstasy por
R$ 6 mil, em setembro deste
ano, outros dois suspeitos de
vender a droga sintética foram
levados ao Presídio Regional
na manhã de ontem.

Segundo o delegado Eric

Uratáni, muitas denúncias

apontavam Samuel Melchert,
de 27 anos, conhecido como

"Samuca", como sendo um

dos 'maiores distribuidores de

ecstasy, junto com Barbi. Ra
fael Daren Simon, de 31 anos,

.

também estava sendo investi-

gado por comprar ecstasy de
Barbi e vender de forma in

dependente, "Os três seriam
os principais traficantes de

ecstasy na nossa região e

conseguimos tirá-los de cir

culação", comemorou Urata
ni. Eles serãó indiciados por
tráfico de drogas e associa

ção para o tráfico, com penas
que podem chegar a 25 anos

de prisão.
Drogas sintéticas são

consumidas geralmente em

festas de música eletrônica e

cada comprimido de ecstasy
pode custar R$ 40. "Os usu
ários desta droga são mais
elitizados e o comportamento
deles é diferente daqueles vi
ciados em maconha ou crack.
Mas quem vende é sempre
considerado traficante e as

penas correspondem às mes

mas, é tráfico de entorpecen
tes", salientou o delegado .

RI;MÉDIO 5.500 unidades de anabolizantes foram apreendidos

Anabolizantes
Outra ramificação que surgiu

depois da prisão de Barbi estava
relacionada a venda de anaboli
zantes. Através de denúncias, a

Polícia Civil começou a investigar
Cassio Fabiano Hansen, de 36
anos, suspeito de ser um dos for
necedores do medicamento. Du-

Bombeiros

Casa da Fumaça é inaugurada no João Pessoa
Demonstrações de resgate e

salvamento marcaram a inau

guração da Casa da Fumaça,
no Centro de Capacitação dos
Bombeiros' Voluntários de Ja

raguá do Sul, no Bairro João

Pessoa, na tarde de ontem. A

estrutura, composta por seis
containers dispostos em três

andares, será usada para o trei
namento de bombeiros e equi
pes de brigada de incêndio de

empresas. Os recursos para a

construção da.Casa, R$ 56 mil,

foram destinados pela Justiça
Federal em fevereiro deste ano.
Durante a cerimônia, o presi
dente da corporação, Hermes

Nilsen, colocou o espaço a dis

posição de todos os Bombeiros
da região e também do Estado.

LÚCIOSASSI

RESGATE Demonstrações marcaram a entrega oficial da estrutura do Centro de Treinamento

rante a operação de busca e apre
ensão na residência dele, 1}0 Bairro
Ilha da Figueira, a mc encontrou

5.500 comprimidos de anabolizan
tes, sem registro da vigilância sa

nitária. Hansen foi preso em fla

grante e a pena prevista para este

crime varia de 10 a 15 anos.

Pirâmide

Multiclick tem
bens bloqueados

A Justiça autorizou o blo

queio e apreensão de bens e

suspensão das atividades da

empresa e de sete diretores da
Multiclick Brasil, com sede em

Balneário Camboriu. O pedido
foi feito pelo Ministério Públi
co de Santa Catarina, que move

uma Ação Civil Pública contra a

marca, suspeita de ter desenvol
vido a modalidade de pirâmide
financeira. De acordo com o MP,
o esquema visa à adesão de no

vos associados como única forma
de retorno do investimento, sem
a real venda de produtos ou ser

viços, o que configura crime con
tra a economia popular. Outras
marcas suspeitas de realizarem

pirâmides financeiras, como a

BBom, de São Paulo, e Telexfree,
com sede no Espírito Santo, já
tiveram os bens bloqueados judi
cialmente durante este ano.

Trapalhada
Ladrão cai do
telhado de bar

Foi levado ao Presídio Re

gional um homem de 29 anos,
acusado de porte ilegal de arma
e tentativa de furto. Segundo a

.

PolíciaMilitar, o suspeito tentou
arrombar um bar, na Rua Wal
ter Marquardt, na Barra do Rio

Cerro, mas eaiu do telhado, por
volta das 21h de quarta-feira. No
celular do homem, a PM encon

trou fotos de uma arma, que o

suspeito confessou ter guardado
no local de trabalho. O revólver
de calibre 38, com seis munições
e a numeração raspada, foi loca
lizado � apreendido.

Condutor bate

_

e tenta fugir
Uma Parati desgovernada

bateu em dois carros, um Ági
le e um Kia Soul, e o motorista
ainda tentou fugir do local do

acidente, na Rua Padre Fran

cken, no Centro de Jaraguá
do Sul, no final da tarde de

quarta-feira. O condutor, de

36 anos, foi localizado na Rua

Epitácio Pessoa, por volta das

17h, e aceitou fazer o bafôme
tro, que acusou 0,97mgjl de
álcool. Encaminhado à dele

gacia, o homem pagou fiança
e vai responder em liberdade

pelo crime de trânsito.

Mercadoria

Arnvali faz blitz
da nota fiscal

O Programa de Fiscaliza
ção Tributária "Com Nota Fis

cal, Vai Legal", da Arnvali em

parceria com a Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa

Catarina, realizou uma blitz em
Jaraguá do Sul e Guaramirim
na tarde de quarta-feira. Cerca
de 90 caminhões transportan
do mercadorias foram vistoria
dos e seis notificados por falta
de nota fiscal, que comprova
a origem da carga. "Além dos

motoristas se conscientizarem
sobre a importância da nota

fiscal é imprescindível que a so

ciedade civil exija em qualquer
tipo de compra a nota fiscal ou

cupom fiscal", disse o asses�or
de movimento econômico da

Amvali, Mateus Silvestrin,
I:
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NO SALDO DE PONTOS Equipe foi superada por 2 a 1 pelo Big Bocha, no Águas Claras, mas faturou o título nos critérios de desempate

A equipe do Soneca "A!'
l"\é a grande campeã do
1° Campeonato Jaragua
ense de Bocha Livre, um

evento idealizado pelo vi
ce-prefeito Jaime Negher
bon e executado pela FME.
Com o triunfo, o destino do
'Troféu Durval Vasel' foi a
Barra do Rio Cerro.

Decidindo o título na

cancha adversária, o time
foi superado na noite de
ontem pelo Big Bocha Bra

sil, por 2 a 1, com parciais
de 22 a 24, 24 a 10 e 10 a

24. Porém, levou vanta

gem no critério de desem

pate de saldo de pontos e

comemorou a conquista
antes mesmo do início da
última partida da noite.

Um grande público
compareceu à cancha si
tuada no bairro Águas
Claras para acompanhar a

-

decisão de um campeona
to que foi marcado por seu

,
elevado nível técnico e pelo
'fair play', já que nenhum
incidente foi registrado nas
canchas emmais de 150 jo
gos realizados.

"As duas equipes estão

de parabéns. Ambas são
fortes e o título foi decidido
nos detalhes. Esperainos
que a Prefeitura continue

incentivando a bocha, pois
é um esporte que vem cres

cendo a cada dia na cida

de", disse o capitão do Big
Bocha, Venesio.

"Nossa equipe acabou
entrando na repescagem,
mas sempre tivemos a con

vicção de que poderíamos
nos sagrarmos campeões.
Temos jogadores de qua
lidade dentro de Jaraguá
do. Sul", festejou Bonatti,
capitão da equipe Cancha
do Soneca.

Até chegar na final, o

campeão Soneca "A" so

mou sete vitórias e cinco

derrotas na primeira fase,

que foi disputada em turno

e returno, com três chaves
de sete times cada. Com
este desempenho, a equipe
terminou em terceiro lugar
do grupo C com 66 pontos.
Nas quartas de final, o So

neca venceu facilmente a

Cancha do Pradi "A" com
um placar agregado de 5 a

1. Na semifinal eliminou a

Cancha do Karsten A, uma
das favoritas ao título.

Já o vice-campeão Big
Bocha Brasil fechou a fase
inicial contabilizando oito

vitórias e quatro derrotas,
terminando como segun
do colocado da mesma

chave, com 75 pontos. Na
fase eliminatória, o Big Bo-

. cha derrotou a Cancha do

Sombreiro por 4 a 2, nas

quartas de final, e desclas
sificou a Cancha do Kars

ten B na semifinal.

Curioso é que os dois fi
nalistas se enfrentaram por
duas vezes na fase de .gru
pos, onde o equilíbrio tam
bém prevaleceu nos encon
tros. No dia 1 de outubro, o
Big Bocha venceu por 2 a 1

(14a 24,24 a 22 e 24 alo)
pelo turno. O Soneca deu
o troco em 24 de outubro,
com um triunfo também

por a a 1 (14 a 4, 24 a 16 e

24 a 18), válido pelo turno.
Vinte e uma equipes

competiram atrás de tro

féus e medalhas, além de
uma premiação total de R$
11 mil, que será repassa
da aos clubes na próxima
semana, em um jantar de
congraçamento.

O terceiro COIOC;ldo da
competição já havia sido
conhecido na terça. A Can

cha do Karsten "B" derro
tou a Cancha do Karsten

"A" por 2 a 1. Em acordo
entre as equipes, a disputa
do troféu se deu emmelhor
de três jogos, sem a realiza

ção dos jogos de volta.

'Biig Bocha arasil levou ra me'Hô�r na1p'rimeil'8 partida, mas no segundo jogo o próprio Soneca adentrou à cancha para levar sua equipe ao triunfo
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Panteras desafiam o Olympya
\

ABERTO DE FUTSAL Equipes decidem o título feminino da competição na
tarde de amanhã, às 16h, na Arsepum. Torcidas e visitantes têm entrada franca

Lucas Pavin

Onaipe feminino do Campe
onato Peladão, o Aberto de

Futsal de Jaraguá do Sul, conhe
ce sua campeã na tarde de ama
nhã. Na partida preliminar, às
15h, João Pessoa/Lecimar Ma
lhas e Lion disputam o terceiro

lugar da competição promovida
pelaFME.

Na sequência, a partir das
16h, ocorre' a grande final. O

Olympya - atual tricampeão -

encara as Panteras. O confronto
acontece no ginásio da Arsepum,
com entrada franca.

Os números colocam o Olym
pya na condição de fávorito. Até

aqui, o 'Time deMeninas' entrou
em quadra para disputar e ven-

I.

cer seus cinco jogos, marcando
26 gols - média de 5,2 gols por
partida - e sofrendo apenas 3 -

média de 0,6.
Enquanto isso, as Panteras

também atuaram por cinco ve

zes, venéendo quatro e perden
do apenas uma - para o próprio
Olympya, por 5 a 2. Balançaram
as redes adversárias em 17 ocasi
ões - média de 3.4 gols por par
tida - e foram vazadas 8 vezes -

média de 1,6.
"Com certeza esperamos uma

vitória. Sabemos que vai ser um

jogo difícil, porque as Panteras
são uma equipe boa, mas vamos
forte em busca do título", anali
sou o técnico Polenta, do Olym
pya. "O adversário tem um forte

contra-atàque, então temos que

tomar cuidado com isto, mas

acredito que pela história do

Olympya e como nesta hora a
.

camisa também pesa um pou
co, vamos conseguir a vitória",
acrescentou.

"Vai ser uma final bem difí

cil, porque o Olympya é consi
derado o melhor time da com

petição. Jogamos contra elas na

primeira fase e perdemos, mas
eu levo fé nas minhas meninas,
pois estão muito unidas e acre

dito que dá para ganhar", disse
a treinadora das Panteras, Iraci.

O Campeonato Peladão fe
minino apresenta uma média
de 5,1 gols por partida, com 62
tentos anotados em doze jogos.
Caroline Bamberg, do Olympya,
é a artilheira com 8 gols.

DIVULGAÇÃO/FME

XADREZ Giovanna Sibowicz é uma das esperanças jaraguaenses de medalha na modalidade

Jogos Abertos de se

Futsal, basquete e vôlei de praia estreiam hoje
Jaraguá do Sul" estreia hoje

nas modalidades coletivas . da

53 a edição dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, que acontece em
Blumenau até o dia 30. Ao todo,
81 cidades participam do even

to, representados por aproxima
damente 1,6 mil atletas.

O vôlei de praia é o primeiro
a disputar a fase eliminatória. No
naipemasculino, osjaraguaenses
enfrentam Urussanga, enquanto
no feminino o adversário é Ca

çador. Os confrontos acontecem

às 11h30, nas quadras do Parque
Ramiro Ruediger.

No período da tarde, será a

vez do basquete feminino - co

mandado pelo técnico Julio Pa

tricio - estrear na competição.
Será contra Rio do Sul, às 17h, no
Ginásio do Vasto Verde.

Por fim, o futsal masculino -

uma das grandes esperanças de
medalha de ouro para a delega
ção de Jaraguá do Sul- duela con
tra Tubarão, na primeira rodada
da Divisão Especial, às 18h45. A

PELO TETRA Números colocam o Olympya como favorito
para o título. Invicta, equipe detém o melhor ataque e defesa

Fesporte
Cidade não será sede do Jasti

Representantes da FME e do
Vale dos Encantos Convention
e Visitors Bureau estiveram em

Blumenau na manhã de ontem,
com o objetivo de captarparaJa
raguá do Sul os JogosAbertos da
Terceira Idade (Jasti) de 2014.

Tendo Canoinhas como

maior concorrente, coube ao

Presidente da FME, Jean Leut

precht, representar a candidatu
ra domunicípio. Com uma apre

sentação pautada no aspecto
técnico, o dirigente tentou con

vencer os membros do- Conse
lho Estadual de Esporte (CED).
Cidade do Planalto Norte vence-

ram a disputa por 11 votos a 6.
"O fato de termos ficado os

últimos anos sem sediar gran
des eventos pesou na decisão,·
além do aspecto emocional, uma
vez que Canoinhas buscava há

quatrô anos sediar os Jasti, que
"nasceram a partir de uma lei

proposta por um deputado da
cidade [Antonio Aguiar]", lem
brou Leutprecht.

E para reaproximar o muni
cípio dos eventos da Fesporte, a
cidade foi atendida na solicitação
de sediar a fase regional leste/
norte dos ·Joguinhos Abertos de
Santa Catarina em 2014.

partida acontece no SESI.
O time comandado pelo trei

nadou Sergio Lacerda busca o

heptacampeonato do torneio,
onde já que foi campeão nos

anos de 2001, 2002, 2003, 2007,
2010 e 2011.

Além dos esportes coletivos,
o xadrez tem sua segunda roda
da na tarde de hoje. Ontem, no
Bela Vista, os garotos venceram
Guabiruba e as garotas venciam

.

Indaial, em partida que encerrou RETORNO Jean Leutprecht pretende reinserir Jaraguá do Sul

após o fechamento da e4lç�q.: ",' ,_" !l�1�p,a dRs! ���!.ldE;S ·çv�rt0l"J F.spc;>rtiv.o", dei�ama ��t��ina .
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"
É muito orgulho,

r
porque ficar três anos

num clube grande
é raro, tem que
comemorar rnesmo..

A mentalidade está

mudando, temos
bons resultados aqui.

Cuca, técnico

campeão da América

pelo Atlético-MG

BRUNO CANTINUCAM

Cuca renova
contrato com

o Atlético-MG
LONGEVIDADE Desde 2011 no clube, treinador paranaense
celebra vinculo para comandar o Galo até o fim de 2014

OAtléticO-MG anun

ciou a renovação de
contratato do técnico Cuca,
que fica no clube alvinegro
até o fim de 2014. O trei

nador mostrou satisfação
com o acerto e revelou que
a permanência foi definida
em apenas uma reunião.

"Sempre falei que a

prioridade era não gastar
tempo e energia comigo.
Foi uma situação rápida e

fácil de fazer. O presidente
se reuniu com meu repre-

sentante e renovou, ele va
lorizou bem o que fizemos

aqui. Eu fiquei sabendo
ontem à noite, umas 23h e

pouco. Fico feliz, estou aqui
desde 2011 tentando deixar
oAtléticomelhor", disse.

"No ano que vem, temos

a responsabilidade de jo
gar libertadores, Recopa,
Brasileiro, e este ano ainda
temos o Mundial. Ficomo

tivado para seguir meu tra
balho", acrescentou.

Cuca chegou ao Atléti-

co-MG em agosto de 2011

e conquistou uma Copa li
bertadores daAmérica, um
vice-campeonato brasileiro
e dois Mineiros.

No momento, o treina
dor prepara a equipe atle
ticana para a disputa da

Copa do Mundo de Clubes
da FIFA, em dezembro, no
Marrocos. Até o momen

to, Cuca tem 148 jogos a

frente do Atlético, com 78
vitórias, 32 empates e 38
derrotas.

SãoPaulo

Reforços podem vir do exterior
Segundo o presidente do

São Paulo Juvenal Juvêncio,
não passarão de quatro os

reforços do clube para 2014.
O primeiro deles, o lateral
direito Luis Ricardo, da Por- '

tuguesa; está fechado. Na

conta Tricolor, faltam ainda
outros três. Mesmo sem ter

renovado o seu contrato

para a próxima temporada,
o 'técnico Muricy Ramalho ê

se reuniu com a diretoria

para discutir possíveis no

mes e indicou que o cami

nho para melhorar a equipe
pode ser a contratação de

jogadores do extemdt.

Fifa

60 anos de
•

parcena
A fabricante alemã de

material esportivo Adidas
renovou até 2030 a parce
ria e o patrocínio da Copa
do Mundo da Fifa, con

forme informou a empre
sa ontem. Após o prazo,
acordo entre as entidades

chegará a 60 anos. Adidas
é atualmente a principal
marcamundial do futebol,
mas a rival Nike se aproxi
ma cada vezmais.

Barcelona

Brasileiro
lesionado
O lateral brasileiro Da

niel Alves sofreu uma le
são muscular na panturri
lha da perna direita e deve
desfalcar o Barcelona por
até dez dias. Com isto, o
jogador será baixa para as

partidas contra o Granada,
no sábado, pelo Campeo
nato Espanhol, e o Ajax,
na próxima semana, pela
Uefa Champions League.

UFC

Um evento por semana
Em entrevista coletiva

realizada nesta quinta-feira
no Madison Square Garden,
emNovaYork (EUA), urn dos
proprietáriosdoUFC, Lorenw
Fertitta, anunciouque a orga-

nização realizará 54 eventos
em 2014. Desta forma, urna
vez por semana haverá urn

card em média. Umas das
lutas será em Jaraguá do Sul,
em 15 de fevereiro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 13212013. Processos: 45/2013-FMAS e

47/2013-FMS . SECRETARIA DE ASSIST�NCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLES

CENTE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROCURADORIA GERAL DO MUNICI
PIO/SECRETARIA DO URBANISMO/SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULA

RIZAÇÃO FUNDIÁRIN FUNDO MUNICIPAL DEASSIST�NCIA SOCIAU FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: menor preço POR ITEM. OBJETO: O presente
Edttal consiste na aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LICENÇAS
E CÂMERA FOTOGRÁFICA, em conformidade com as especificações e quanti
dades do Anexo I deste Edttal.. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PRO

POSTA): Até às 08:00 hs do dia 05 de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo

da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVELOPES 01-PROPOSTA - às

08:15 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos.

Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigi-'
dos, pela equipe Técnica da Gerência de Tecnologia da Informação. O CREDEN

CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão

as 14:30 hs do dia 06 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de

licitações e Contratos. Valor estimado para aquisição: R$ 856.450,00 (oitocentos
e cinqüenta e seis mil. quatrocentos e cinqüenta reais). INFORMAÇOES: A integra
do Edttal poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

EMANUELA CHRISTIANWOLFF
Gerenciadora do Fundo Municipal daAssistência Social

ADEMAR POSSAMAI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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Amarok
Highline
DAl

A .,artir de
R$130.990

www.vw.ccm.br.Promoçêo válida até 23/11/2013 para veicules com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golfa partir de R$ 67.990,00. Fax 1.04 Portas Completo2014, 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 R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Gol 1.0' 4 Portas 2014, à 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 partir de R$ 34.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 46.890,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O_O%.Amarok highline CDAT é vista a partir
de R$ 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24)(, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida a vista a partir de RS 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 de operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

eonceastcnerta Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de flnanclemeruo. o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos

para Unha Volkswagen 13113 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagêm em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.OOOkm). É necessário,
para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidcrta: 0800701 2834. SAC: OB0077011�26. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Caraguá Auto Elite
.

A escolho perfeito

�A.tUAÃ GrupoAuto EIíIe....,_deCP-R-..... MA 10..10= !ire__ BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

I. I .1
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