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49 Anos.

Sua Felícidade,
Nossa lnsolracãc.

chuvas2008

.

Sessão presta
. homenagens
Câmara recorda os

trabalhos de instituições e

voluntários que amenizaram
-

a dor enfrentada pelo
município nas tragédias
ocorridas há cinco anos.

PATRICIA MORAES,
PLENÁRiÕ, PÃGINAS$ E 7

Já estamos
atendendo!

Caminhoneiro perde o controle na descida da Serra do Mar, em Corupá, entra em uma propriedade
e só para.depois de bater.o caminhão na moradia. Tacógrafo mostra velocidade de quase 120 km/h.

PÁGINA 20
.

Guarda
..

Municipal
� .

.

e debatida
NA CÂMARA Audiência pública de amanhã, vai apresentar ideias

sobre a proposta que tem custo de R$ 1,5 milhão ao ano.

PÁGINA 19

BOVESPA: "'1,02% DOW JONES: .... 16,072.54 .... 7.77 (+0.05%) DÓLAR COM.: C 2,2865 V2,2880 .... 0,22% DÓLARTUR.: C2,25OO V2,41OO .... 1,69% EURO: C 3,0911 V 3,0925 .... 0,17% POUPANÇA: 0,5536 SEIlC: 9,5% CUB NOV/13: 1.307,65 ,
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
.Psicólogo

Seu filho
estuda em casa?

. uma das coisas que mais me intriga ultimamente é

.

a negativa na resposta quando faço esta pergunta
acima.Mesmo para pais que têm os filhos com boas no
tas, que não apresentam problemas de escola, a respos
ta, quase sempre é: "não, nosso filho raramente estuda
em casa". No mínimo, preocupante.

A quantidade de "não estudo, nem leio em casa" que
ouço explica porque a maioria de nossos jovens perde o

espaço comumente nas empresas da região, para traba
lhadores que vêm de outros estados.

Nossos jovens se "desacostumaram" a estudar, a ler e
pesquisar com profundidade. Claro, é um fenômenomun
dial esta superficialidade do conhecimento, esta efemeri
dade do interesse e do saber. Mas em nossa região toma
ares desesperadores. Não passam nos testes e avaliações
dos processos seletivos, admitem rindo que não lêem e que
nunca estudarammuito. Muitos paisjá educam seus filhos
a não aceitarem "qualquer empreguinho" e muitos desses

jovens acham que o mercado está lhes esperando, como
sempre foi em Jaraguá e região. Foi. Hoje em dia não é
mais assim e a cada dia a exigência aumenta.

Disciplina e humildade em começar nos cargos de me
nor hierarquia são essenciais ao crescimento profissional.
Mas acima de tudo, conhecimento e valor aos estudos! .

Se o seu filho cursa o Ensino Médio e não estuda
em casa, preocupe-se: tem algo errado! Ou' com ele, ou
com a escola, mas é seu filho quem sairá perdendo! Se
ele não resolve vários exercícios diariamente em casa,
se não fala em cursos, se falta vontade de fazer inglês
(sim, inglês!), se não discute opções de carreira, hora de

orientá-lo, de exigir da escola e dele, de cobrar leitura,
estudo e interesse. O futuro não passa duas vezes!

.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção emiie suasfotos e sugestões

para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bd.�
Bolsas de estudo
do Sesc

Estão abertas as inscrições parabolsas
de estudos na área de Educação, ofereci
das pelo-Sesc. Em Jaraguá do Sul, são dez
vagas 'para Educação .Infantil (parcial),

-

três 'para Educaçãe infantiÍ (integral),
21 para Ensino Fundamental e sete para
Habilidades em Estudo. O edital está dis

ponível em portal.sesc-sc.com.brjgratui-·
dade. As inscrições devem ser feitas até 4
de dezembro, na central de atendimento,
localizada na Rua Jorge Czerniewicz, 633. .

,

COMENTÁRIO

Que vergonha!
Obviedades cansam. Se, todavia,tivermos consciência vamos

logo "descobrir" que obviedades
são como.moscas a esvoaçar dian
te do nosso nariz. Mesma coisa.
O triste é que muita gente não vê,
não percebe esse tipo de mosca;..

A primeira obviedade da vida é um
mantra evangélico: - "Se tu podes
crer, tudo é possível ao que crê", As
pessoas não entendem o que isso de
fato quer dizer e quando - mais ou
menos entendem - acabam fracas
sando POI: falta de decisão, de von
tade ou, pior que tudo, por cansaço
existencial, umjeito vadio de ser.

Seja quem for a pessoa, ela

pode ser o que quiser na vida, e
nunca vai desejar ser o que ela

sabe, mas sabe mesmo, que lhe
é impossível. Nem os insanos no

LUIZ CARLOS PRATES
pátio do hospício sonham com o

impossível. Seria atestado defini
tivo de loucura incurável. Nossos
sonhos são, não raro, muito difí

ceis, mas nunca eles põem os pés
na casa dos impossíveis. Sonhos e

impossíveis não dormem juntos,
não dividem o mesmo travessei
ro ... Pronto, acho que dá para dizer
o que hoje me traz a esta charla. É,
mais uma vez, umamanchete.

Diz assim: - "Segredo para o su
cesso é ambição e muito trabalho".
EstavanoCaderno deEconomia do

jornal O Estado de São Paulo. É ou

• Sinais
Aprendi, estudando Psicologia, que a predisposição

altera a percepção. Quando você está commedo de fan
tasmas, vê fantasmas onde· eles não existem, é psico
logia pura. Tendo sempre isso em mente, precato-me
diante dos meus desenhos estranhos, não os quere ver

realizados apenas como "alucinações"; isto é, percep
ções sem objetos ... Fora disso, creio em "sinais", isto
é, os estranhos caminhos do Universo nos mandando

mensagens. Serão mensagens, serão mesmo? Desça
para o próximo quadro, vou esclarecer.

• Banho
Já contei aqui que dia destes saí do banho com

uma decisão definitiva, prometi a mim mesmo dar um
basta: "Não faço mais, chega"! Decidido, fui à cozinha
preparar um lanche. Liguei a tevê num canal religioso

não é uma obviedade? Claro que é,
mas é preciso dizê-Ia todos os dias
como "novidade" para os fracos.

Ambição é vontade, desejo férreo.
Não é pecado nem delito. E muito
trabalho é o "óbvio" gritante do su
cesso. Ou você espera um 0800 do
céu? Nada é de graça na vida, nada.

Saber o que se quer e regar o

desejo commuita água benta, isto
é, suor, é o caminho do sucesso.

Que vergonha ter que dizer essa
obviedade. Mas é que vivo vendo

gente boa, com talento potencial,
escorada na cerca da vida, sus

pirando e esperando por ajudas.
Estão sentados sobre um pote de
ouro: suas potencialidades. Mas

não conseguem ver isso, só vêem
pobreza diante dos olhos. Que ver
gonha ter que dizer isso,

e lá estava um jovem padre, dedo em riste: - ''Você não

pode desistir, não deve desistir". E falava exatamente

sobre o que eu acabara deme prometer não mais fazer.
Por que estranha razão.justamente aquele assunto logo
quando ligo a tevê? Por que "aquele" assunto? Sinais.
Mais claro que isso "talvez" o sol do meio-dia. Voltei
atrás, continuo fazendo o que eu me tinha prometido
não fazer'mais. E tem mais. Desça ao Falta Dizer.

• Falta dizer
E ontem, peguei um livro da Seicho-No-Ie - Uma

coletânea de palestras de Masaharu Taniguchi - logo
após ter pensado muito sobre um determinado as-

.

sunto. Na página 28, estava a "resposta" direta, in
contestável, clara como a lua-cheia, ao que estava me
cutucando ... Acaso? Coincidência? Alguém já disse

que "coincidência" é o pseudônimo de Deus quando
ele não quer assinar.

LOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA
SORTEIO Nº 1403 SORTEIO Nº 1550

02-07-14-16-20 09-13-21-27-36-56

LOTERIA FEDERAL 25 - 27 - 30 - 31 - 35

SORTEIO N' 04817 36 - 40 - 42 - 46 - 51 DUPLASENA
l' 92.790 500.000.00 65-68-72-82-98 SORTEIO N' 1231

2' 89.953 34.200,00 Primeiro Sorteio

3' 96.482 33.600,00 QUINA 06 - 11 - 21 - 27 - 35 - 50

4' 13.258 32.800,00 SORTEIO N' 3348 Segundo Sorteio

5' 70.858 31.940,00 30 - 36 - 37 - 50 - 75 01 - 17 - 20 - 30 - 31 - 37

EnceJTameDto

Ciranda Literária
Autor de "Os dois lados da mo

eda - a história de um ex-diabéti

co"; Roni Anderson Schiochet é o

próximo convidado da "Ciranda
Literária, Livros e Café". O even

to ocorre amanhã, às 19h, na Bi
blioteca Municipal Rui Barbosa. A
conversa com Schiochet marca o

Dia Mundial do Diabetes, ocorri
do em 14 de novembro. Essa será a

última edição da Ciranda Literária
de 2013. A entrada é gratuita.

católicaSC
Conselho da FeIj
tomam posse

Aposse dos Conselhos CUrador e Fis
cal da Fundação EducacionalRegionalJa
raguaense (Ferj) acontece hoje. A cerimô
nia inicia às ,18h, no Auditório. da Católica
de SantaCatarina, na Rua dos Imigrantes, .

500, Bairro Rau. Na oportunidade, o pre
sidente da Ferj, Frederico Unterberger,
anunciará às novidades para 2014. Inte
ressados em participar devem confirmar

presença pelo telefone 3275-8259 ou pelo
e-mail reitoria@6itolicasc:org.br.

t OBITUÁRIO
• FERNANDO TACHESK morreu em 25 de
outubro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 70 anos e

deixou enlutados a esposa, filhos, noras, 'netos,
bisnetos, parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no CemitérioMunicipal da Vila LenZÍ.
• MANOEL DE ANDRADE MONTEIRO
morreu em 23 de novembro, em Jaraguá do Sul.
Ele tinha 57 anos e deixou enlutados os irmãos,
cunhados, sobrinhos, parentes e amigos. O
sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal
da Vila LenZÍ.
• CECILIA BRUCH morreu em 23 de
novembro, em Massáranduba. Ela tinha 89 anos.
e deixou enlutados o filho, nora, netos, parentes e

amigos. 'o sepultamento ocorreu no cemitério da

Igreja Evangélica-de Massaranduba I.
.

• ARTIMIRO JOSÉ DOS SANTOS morreu

em 24 de novembro, em Guaramirim. Ele tinha
.

81 anos e deixou enlutados os filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Guaramirim.
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EDITORIAL

Estado no aperto
TI stá cada vez mais complicada e res

.ütrita a ação do Executivo estadual

para ter recursos disponíveis aos in
vestimentos. Esse ano, se não fosse o

acordo politico firmado pelo governa
dor Raimundo Colombo com o governo
federal para conseguir o empréstimo de

R$ 3 bilhões, Santa Catarina estaria pa
ralisada. O problema está relacionado
ao alto custo de sustentação dos pode
res - Legislativo e Judiciário - além dos

encargos de sustentação do Executivo.
Como a arrecadação nem sempre cresce

como o previsto, cada mudança de ano é
de alerta nos caixas.

O Estado busca alternativas para
reduzir os encargos com os demais

poderes. Uma das metas é fazer com

que cada área que tenha pendências
com os precatórios - dívidas judiciais
- seja responsável pelo débito.

Outra forma em análise é a questão de
semanterum percentual de repasse sobre
o orçamento para atender o Legislativo e

o Judiciário. Ou que seja feita, como é rea
lizada pela maioria dos estados da federa

ção, uma negociação dos valores.

"
Como a arrecadação nem sempre
cresce como o previsto, cada mudança
de ano é de alerta nos caixas.

Esse cenário revela cada vez mais
a necessidade de uma pressão maior
das lideranças estaduais colocarem na

mesa a necessidade urgente de uma

reforma tributária e, assim, fazer um
novo pacto federativo. Os governos es-

.

taduais estão dependentes de Brasília

para poder fazer os investimentos ne

cessários ao bem da população. E isso
faz com que o governo federal se torne
um balcão de negócios, que muitas ve
zes acaba tendo como moeda de troca
os acertos políticos.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • rnarcio@ocorreiodopovo.com.hr • Edição: DiegoRosa ePatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.hr
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-194S • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.hr.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932· Plantão Entregas: 2106-1919·99021380.9161

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubha, 1400 - Baependi - CEP 89256-sóo - CP 19 - Jaraguá do Sul. se Impressão: Gráfica eEditora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!i O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnaçáo. Passe estejornalpara outro leitor.
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Mudanças na política cultural
PRIORIDADES Gestão de Leône Silva na Fundação Cultural dá
preferência para projetos de incentivos à formação de artistas

Bárbara Elice

Há quase um ano à fren
te da Fundação Cultu

ral de Jaraguá do Sul, Leone
Silva (PI) provocoumudan
ças nas políticas públicas
que direcionam as ações da
autarquia. Maior incentivo.
à formação de artistas em

detrimento do apoio a proje
tos de continuidade, suposto
favoritismo e mudanças na

Biblioteca Pública têm ge
rado polêmicas. A primeira
�rffiperroaousodoFundo
Municipal de Cultura, fisca
lizado pelo Conselho. Con
forme o edital, 7Q% dos re-

,

.

cursos devem ser destinados
aos projetos de artistas. O

.

restante, até o ano passado,

era direcionado aos progra
mas de continuidade, como
a circulação de espetáculos e
shows jámontados.

Neste ano, pela pri
meira vez, os 30% foram
investidos em duas ações
de fomento da Fundação
Cultural: Incentivando Ta
lentos e o inédito Programa
de Intercâmbio, Viagens de
Estudo e Difusão Cultural.
Assim, um edital não foi

lançado e os artistas com

projetos prontos precisa
ram deixá-los na gaveta.

Além do aval do Conse
lho Municipal de Cultura,
Leone apoia-se no Artigo 16

da Lei 4845/2007, que ins
tituiu o fundo, para alegar a
constitucionalidade da deci-

são. "Direcionamos para o

intercâmbio, que é o que o

Ministério da Culfura já faz.
É uma coisa bacana, mas,
talvez, o pessoal ainda não

esteja acostumado. Nós re
cebemos pedidos de pesso
as que querem fazer cursos.
Criamos uma forma legal
de fazer esses intercâmbios
e acho que isso é uma boa

política", afirma.
Sobre direcionar a outra

parte dos recursos para o In
centivando Talentos, Leone
argumenta ser a ampliação
do acesso de pessoas de bai
xa renda à educação artísti
ca. Em 2012, 100 bolsas fo
ram subsidiadas. Neste ano,
o número subiu para 403.
A quantidade de entidades

que recebem os alunos de

música, dança, teatro, capo
eira e artes visuais também
aumentou de cinco para 11.

Para o gestor, a justifi
cativa é a demanda. "É um

dos maiores programas que
a gente faz. O Tifa Martins
é um dos bairros que mais
tem alunos e o mapa de
risco da assistência: social
fecha com os números que
estamos dizendo", comenta.
"Nós temos que dar a opor
tunidade para essas pessoas
chegarem aos professores,
Acho que esse é omeu papel
público", assegura.

Criamos uma forma
..

'

legal de fazer esses
intercâmbios e acho que
isso é uma boa política.

SEM SERVeN'TtiA\ Dos 20 computadores disponíveis para o uso público na Biblioteca, apenas cinco funcionam

ARQUIVO'OCP

CULTURA. Leone nega favorecimento aoGats e diz que,
este ano, o número de bolsas passou de 100 para 403

Proposta da entidade é
darmais acesso às bolsas

A distribuição do aten

dimento às bolsas de es

tudo levantou outra polê
mica. Conforme consta no

Portal da Transparência
da Prefeitura, o Grupo Ar
tístico Teatral Scaravelho
(Gats) - o qual Leone Silva
é fundador, mas desvincu
lado atualmente - recebeu

R$ 28.980 entre os meses

de maio e novembro pelas
aulas ministradas. O paga
mento é referente a 30 bol
sas de R$ 70 e 14, de R$ 80.
Com isso, o valor do gasto
público anualcom esse grupo
subiu deR$ 5.270, em 2011, e

R$ 9.960, em 2012, para R$
29.138,75, em 2013.

"Não existe favoreci
mento, porque aumentou.
o volume (de bolsas) para

Biblioteca vai receber mais investimentos a partir de 2014
O presidente da Fun

dação de Cultura, Leone
Silva, reconhece a má si

tuação da Biblioteca Pú
blica Rui Barbosa, onde
dos 20 computadores

adquiridos, apenas cm

co funcionam. Segundo
ele, a estrutura foi dei
xada assim pela gestão
anterior e só haverá re

cursos para manutenção

em 2014. "Eu não mexi.
Na biblioteca tem mesa

vazia, espaço grande
mal ocupado; computa
dor sem funcionar. Ali tá

ruim, não tem como me-

xer", diz. A Fundação não
tem um profissional da
área de informática.
-Já sobre a mudança

do horário de atendimen
to, o presidente alega ser

o cumprimento do que
consta no edital do con

curso. "Entendo o des
contentamento do pessoal
da biblioteca,

.

mas só des
cobrimos isso agora. Os

todos. Tanto para a Scar,
Gats, Escola Bicho Grilo
ou Orquestra Pequenos
Vencedores. Isso é uma

coisa natural não um pri
vilégio. Eu não quero pri
vilegiar ninguém", afirma.

A presidente do Conse
lho Municipal de Cultura,
Edilma Lemanhê, afirma:

que o relatório de distri

buição das bolsas foi con
vincente. "Porque, como

ampliou muito o número

.

de vagas, aumentou tam

bém a quantidade de pes
soas beneficiadas. Ele, de
fato, pulverizou. Mas, por
outro lado, e essa é uma

questão pessoalminha: até
que ponto temos sempre
que dar bolsas?", questiona
Edilma.

funcionários estavam há
muito tempo recebendo

para 30 horas, sendo que
. o concurso deles é para 40
e recebiam hora extra. O

que é correto?", questiona.
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CURSO SUPERIOR EM PROCESSOS GERENCIAIS

INSCREVA-SE NO PROCESSO SELETIVO

Faculdade Senae em JaraguádI Sul
Rua dos Imigrantes. 410
Vila Rall - [47} 3275.8400
H.senaC.fIr

! 1 I. ,! "
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Sessão lembra tragédia de 2008
A Câmara de Vereadores realiza sessão o Jeep Club e o Clube de Canoagem Kentu- rio de destruição visto há cinco anos deixou
l"\especial a partir das 18h de hoje para cky, além de voluntários, serão agraciados. muitos ensinamentos. O mais bonito deles
homenagear as pessoas envolvidas nos tra- A equipe de Comunicação da Câmara fez é que a solidariedade e o espírito de união
balhos de resgate e reconstrução da cidade um resgate histórico com o objetivo de re- constroem uma sociedade de valor. Já para
depois da tragédia que abalou Jaraguá do conhecer os esforços daqueles que atuaram o poder público, o recado não poderia ter
Sul em novembro de 2008. O requerimento no sentido de amenizar a dor e o desespero sido mais claro, o investimento em preven
foi assinado pelo vereador João Fiamoncini dos atingidos. Alguns perderam familiares e ção, ainda mais levando em conta as carac

(PT). Instituições como os Bombeiros Vo- amigos, outros perderam casas e bens que terísticasgeográficasdeJaraguádoSul,pre
luntários, a Polícia Militar, a Defesa Civil, levaram uma vida para conquistai. O cená- cisa ser constante.

Na presidência
o empresário Antídio Lunelli foi reconduzido

á presidência do PMDB de Jaraguá do Sul. Terá
Emanuela Wolff como la vice, e Pedro Garcia,
como 2°. Logo após a convenção, confirmou que
a prioridade é reeleger o deputado Carlos Chiodi
ni, batalharpela candidatura deMauroMariani ao
Estado e não poupou críticas ao PT e ao que chama
de 'paternalismo' dos governos Lula e Dilma atra
vés de programas como o Bolsa Família.

reissranssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reis.ansseo.com.br

Horário cobrado
Prefeito Dieter Janssen (PP) assina oficio

enviado aos ocupantes de cargos comissiona
dos, ou seja, secretários, diretores, presiden
tes de fundações, supervisores, e outros. No
documento, ele reforça o horário de entrada
no Paço, ás 7h30, e diz que o cumprimento
visa dar eficiência às demandas de trabalho.

Vai para comissão
Projeto que altera as regras de ligação de

água, luz e saneamento nos loteamentos ir
regulares deve ser votado pela Comissão de
Legislação em sessão extraordinária, na quar
ta-feira. A proposta foi debatida por meses

por representantes do Executivo, Legislativo
e Judiciário. Um dos objetivos foi estipular
critérios que diferenciem os loteamentos' já
consolidados dos de risco, por exemplo.

"Ciclista seja vivo"
o prefeito Dieter Janssen (PP) e o vice Jai

me Negherbon (PMDB) receberam das mãos
do presidente da Câmara, José deÁvila (Soli
dariedade), uma minuta de projeto voltado à

segurança dos ciclistas. O material, elaborado .

com auxílio do .professor de educação fisica
Rogério Müller, propõe a realização de uma

campanha educativa. Outra reivindicação é

pelamelhoria das ciclofaixas.

Convite feito
Ex-prefeito de Joinville, Car

lito Merss (PT), esteve ontem na

Prefeitura de Jaraguá do Sul. Foi
recebido pelo prefeito Dieter Jans
sen e secretários. Deixou o convite
para que omunicípio se filie à FNP

(Frente Nacional de Prefeitos). A
entidade tem 24 anos de história.

Posto aberto
O posto do Bairro Jara

guá 99 começou a funcio
nar ontem, depois de ficar
um período sem médico. A
abertura foi possível graças
ao processo de contratação
emergencial realizado pela
Secretaria de Saúde.

THIEME&
-

MAIl,:[\IEWlCZ
AllVOGADO!':- ASSOCIADOS
OAB se 1932/12

Advoc;}c ia ('

Consultoria Empresarial
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EM FOCO
Antes de ser confirmada como

vice-presidente do PMDB,
.

Emanuela Wolff foi convidada
para se filiar ao PP. Foi durante

encontro com o deputado
federal, Espiridião Amin, na sexta
feira, em clima de brincadeira.

• • •

Em Corupá, Alceu Moretti foi
confirmado presidente do dirstório

municipal do PMDB. Já em

Massaranduba, o partido ficou
nas mãos de Ademir Sprung e,
em Guaramirim, Dinho Zomer,
foi eleito. O deputado Carlos
Chiodini esteve presente
em todas as convenções.

• • •

Vereador Charles Longhi
(PMDB) assina pedido de
informação à Prefeitura. O

parlamentar quer detalhes dos
gastos do município com a empresa
Minuta, que prestava serviços para
Secretaria de Desenvolvimento

Social de Guaramirim.

IPrUsem

definição
o reajuste do IPTU de 2014 se

gue sendo debatido pela Secretaria
de Administração. Segundo Sérgio
Kuchenbecker, o índice só deve ser

definido entre o fim desta semana e

o início da próxima.
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__ Novabancada
Na onda da divisão do Congresso

por bancadas segmentadas, como a dos

evangélicos, ruralistas, ambientalistas,
e sindicalistas, o que se pergunta é se

será criada também a dos presidiários,
começando pelos mensaleiros.

""

POLIT1C�rt\
TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

PT comColombo
Deu no O Globo: "O PT não dará chance

ao novo presidente do partido em Santa Ca

tarina, Cláudio Vignatti. Ele será obrigado a

apoiar a reeleição do governador Raimundo
Colombo (PSD) e indicar nesta chapa, ao Se

nado, a ministra Ideli Salvatti. Se ele não aca

tar, o PT fará intervenção no Estado". Quem
assina é Ilimar Franco.

Ao lado doPMDB
Se o PT nacional dá recado Claro e quer o

partido com Colombo em sc, as convenções
municipais do PMDB no fim de semana tam
bém reforçam a tese de apoio à reeleição do

governador, pelo menos no papel. Na maioria
das cidades, os diretórios ficaram com apa
drinhados da ala Luiz Henrique-Pinho Mo
reira. Já no Vale do Itapocu, Mauro Mariani
tem a preferência.

Aos presidenciáveis
A CNI (Confederação Nacional da Indústria)

começou a discutir com as associações setoriais
projetos que serão apresentados aos presidenci
áveis para aumentar a competitividade do país.
Com base no Mapa 'Estratégico da Indústria

2013-2022, a entidade vai elaborar 43 projetos
em dez áreas, como educação para o trabalho,
desburocratização tributária e gestão fiscal.

DilmaemSão Chico
Caravana regional deve acompanhar a visita da presidente Dilma

Rousseffem São Francisco, amanhã. Protelada por anos e anos, não há
na agenda oficial nenhuma linha sobre a duplicação da BR-280.

Refonna cosmética
OpresidentedoSenado, RenanCalheiros (pMDB-AL), enviou à sançãopre

sidencial à projeto dam:inirreforma eleitoral, chamado demaquiagem. O texto

traz medidas que visam baratear o custo das campanhas, limitando os gastos
com alimentação a 10% da receita e, com combustível, a 20%; veda o "enve

lopamentode carros" comadesivos, a pintura de muros e a fixação de faixas e
cartazes. A expectativa é de que as novas regras já sejam aplicadas nas eleições
de 2014. Já quanto á reforma do sistema eleitoral, ainda não háprevisão.

Culpa de quem
Após as prisões dos petistas

condenados pelo mensalão, o PT

tentará agora reforçar a tese de

que opartido évítima do atual sis
tema político-eleitoral. A defesa
foi apresentada na primeira ver

são do textobase do 5° Congresso
Nacional do PT, que será aberto
em dezembro, em Brasília. Ape
sar de bater nesta tecla, o PT acu
mula 11 anos no poder e até hoje
não fez a reforma política, por
mais que ela seja, (e é) necessária.
Faltou vontade ou competência?

AliançaPSB ePPS
o governador de Pernambu

co e possível candidato à Presi
dência da República, Eduardo
Campos (PSB), está otimista
com o caminho apontado por
diretórios estaduais do PPS de

apoiar o PSB nas eleições de

2014. Em São Paulo e no Espí
rito Santo, o casamento entre as

siglas já foi acertado e nos pró
ximos dias outros acordos de
vem ser fechados.

/

Médico de nome
João Marcelo Goulart, neto do ex-presidente Jango, formou-se em me

dicina em Cuba emjulho deste ano e voltou ao Brasil para trabalhar noMais
Médicos. João ainda incluiu no programa a sua companheira, a equatoriana
Sandra Perez. O casal estudou em Havana, ele como indicação do PDT.

Boa iniciativa
A Prefeitura de Blumenau anunciou

que economizará 70 mil reais por ano com

a suspensão da emissão de 20 mil carnês
de alvarás pessoa jurídica. Antes impressos
e enviados por correio, a partir de agora, o
contador da empresa poderá acessar o do
cumento online para emitir o próprio carnê
a ser pago em 2014.

Até quando?
Nos livros escolares consta que a ditadu

ra implantada no Brasil no ano de 1964 ter
minou no dia 15 de março de 1985, quando
José Sarney assumiu o cargo de presiden
te. Mas não é esta a opinião do historiador
Daniel Aarão Reis, que lança, em janeiro
de 2014, o livro "Ditadura e democracia no
Brasil- 1964-1988", pela Zahar.

A empresa V & L Processamento de Dados LTDA. ME, situa
da em Jaraguá do Sul, inscrita no CNPJ 08.164.745/0001-06

e Cadastro Municipal 29288, infonna que confonne B.O n.o

0175/2013 de 10/09/13 foram extraviados há uns 2 anos os do

cumentos fiscais da empresa, sendo 2 (dois) blocos de NF de
Serviço com numeração de 1 a 100, tendo comoAIDFn° 9.750.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIGÓRIO FRIGORIFICO RIO
CERRO LTDA em Recuperação Judicial, nos autos 036.10.009085-6
em trâmite na Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá do Sul- SC,
por ordem da ORA. CANDIDA INÊS ZOELLNER BRUGNOLl, que faz
saber: Avoco os autos, A fim de evitar ellefltual alegação de nu1ida
de, esclareço que a assembléia designada para o dia 11.12..2013 (tI.
812) trata-se de mera assembleia em continuidade. em virtude da
suspensão do ato iniciado no dia 13,11.2013 para que a recuperan
da àpresente aditlw modificativo do plano de recuperação�
e não de nova assembléia,Justamente por isso.. o fato de ler sido
determinada a afixação de editais para diwlgaçlo da da18 para c0n
tinuidade da assembleia não causa nenhum ptejuizo à�
ou a qualquer credor, pois a detenninaçlo foi exarada apenas com
a finalidade de Imprimir publicidade à oontiooidade da assembIrêia"
em-observância à regra de que todos os atos praticados em feitos
Judiciais são publlcos (artigo 155, caput, doCódigode�CWI).
notedamente os relaclonados à Lei n, 11,10112.OO5,E� por fim.
que por tratar-se de continuidade da realizaçlo da�
de credores, apenas tenlo direito a 'lOto os� que se�
presentes na abertura dos trabalhos no dia 13,112013"�te
presenças constantes na ata acostada às tis. 8(l6f810,
Jaraguá do Sul (Se), 18 de novembro,de,, ,20'·1,1,3,', .1 •• ! ,. , • ,

Secretário Municipai de Administração
'--- "-""'-''''-''-''''''-'-''-'-'-''"-'.'--_....1 '....' ...1"..... 111 '"IH H " ., ,/ ;,

.

ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES X ESTADO DE SANTA CATARINA

I.';;' MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
136/2013. SECRETARIA DE URBANISMO. TIPO: MENOR PREÇO
POR ITEM. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção
�a propostas, visando ao Registro de preços a aquisição de LÂMPADAS
DE LED'S PARA SEMÁFOROS ao longo de 12 (doze) meses, conforme
especificações técnicas minimas e quantidades estimadas descritas no

ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços
deste edital .. REGIMENTO: Lei Federal N.O 8.666 de 21/06/93, Lei Fe"
deral N.o 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto N.o 6.737/2009
de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 14:30 horas do dia 09 de dezembro de 2013, no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

CIAMENTO, a disputa de preços e a abertura dos envelopes serão as

15:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e
Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ j56.680,00 (cen
to e cinqüenta e seis mil seiscentos e oitenta reais). INFORMAÇÕES:

.
A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet
no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 22 'de no

vembro de 2013.
SÉRGIO KUCHENBECKER
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CMC conquista
ouro e prata

A Central de Marketing de Comunicação
(CMC) foi uma das empresas destaques no 200

Prêmio Central de Outdoor, Seccional de Santa
Catarina. A agência de Jaraguá do Sul obteve
ouro com a peça "A última porta", desenvolvida -

para a ComunidadeTerapêutica Campos de Luz,
e prata com a peça "Nem todo pet é descartável",
criada para a Associação Jaraguaense Protetora
dos Animais (Ajapra). A premiação busca valo-

_ .. rizar e demonstrar os talentos criativos lotados
em agências de todo o Brasil. "Essa premiação é
o resultado do trabalho diferenciado da equipe
da CMC. Pensamos sempre em inovar e surpre
ender", assinala Christiane Hufenüssler, direto

;
.
ra da agência.

Mais cheques
sem fundos
o número de cheques devolvidos por falta de

fundos em outubro chegou a 1,96%, de acordo
com levantamento pela empresa de consulto
ria Serasa Experian. O percentual foi maior do
que em setembro, quando houve devolução de

1,81%, e um pouco maior, também, que o de ou
tubro do ano passado, com 1,94%. O acumulado
deste ano registrou 2,01% .de cheques devolvi
dos, o que praticamente indica estabilidade em

relação ao período de janeiro a outubro de 2012,

que registrou .2,02% de devoluções. Em 2013,
conforme aponta a entidade, os cheques devolvi
dos somaram 14,1 milhões.

GIL

Ronaldo Corrêa

ERCADO TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

• mercado@ocorreiodopovo.com.br

_WMLW'

Dilma em SantaCatarina
(""ionfirmada a agenda presidente Dil
\....troa Rousseffa três cidades de Santa
Catarina nesta quarta-feira. O roteiro

começa às uh, em São Francisco do

Sul, com a inauguração da ampliação
do berço 201 do porto do município e a

entrega de 69máquinas do PAC 2 apre
feitos da região, com investimento é de
R$ 26 milhões. Às 15 horas,na Univali,
em Itajaí, a presidente Dilma dará or-

dem de serviço de ampliação das barra
gens de Taió e ltuporanga. A agenda se

encerra às 17h, em Florianópolis, com a

assinatura de contrato de financiamen
to para o estado emunicípios no Centro
Integrado deCultura, onde a presidente
manterá encontro com todos os prefei-

-

tos catarinenses. A ministra das Rela

ções Institucionais ldeli Salvatti acom
panha a: presidente no roteiro.

...e a BR-280, presidente?
A ampliação do berço 201 do porto

de São Francisco do Sul é firndamental
para Santa Catarina. Trata-se do segun
do terminal em movimentação de carga
não conteinerizada no Brasil, e mereci
damente recebeu verba da ordem de R$
35milhões, sendoR$ 30milhões doG0-
verno Federal eR$ 5milhões dereeursos
próprios, ampliando amovimentação de

cargas e!ll2 milhões de toneladas/ano.
Mas pode represeritar agravamento do

gargalo sem infraestrutura rodoviária.
Por isto já expectativa da classe empre
sarial de que a presidente traga infor

mações concretas sobre a BR-280, cujo
início da duplicação já foi prometido já
não se sabe quantas vezes por anteriores
e na atual gestão federal.

- CDL elege diretoria
Vai ser nesta quarta-feira, às 12 ho- tima reunião da entidade lojista e o

ras, no Centro Empresarial, a eleição presidente Neivor Bussolaro fará um

por aclamação do novo- presidente da balanço da gestão. Quem marca pre
Câmara de Dirigentes Lojistas-de Jara- sença na plenária é o presidente da

guá do Sul. Único nome a se apresentar FCDL/SC SérgioAlexandreMedeiros,
paraa função, o atual vice-presidente nome que conta com a simpatia de

Eduardo Schiewe será eonduzido ao Jaraguá para a sucessão na Confede
mandato 2014-2015. Esta será a úl-, ração Nacional do setor lojista.

Apevi aposta em feira

íNDICE PERíODO
SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,04% 25.NOVEMBRO.2013
CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -1,02% 25.NOVEMBRO.2013
NASDAQ +0.25% 25.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,36 -1,50%
VALE5 31,97 -2,11%
BVMF3 11,88 -1,00%

POUPANÇA 0,5536 26.NOVEMBRO.2013

COMMODITlES
PETRÓLEO - BRENT -0,47% US$111,540
OURO +0,15% US$ 1249,950

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,2865 2,2880 +0,22%
DÓLAR TUR. 2,2500 2,4100 +1,69%
EURO 3,0911 3,0925 +0,17%
liBRA 3,6934 3,6947 +0,03%

Na bronca

Companhia de Gás de -

Santa Catarina (SC-Gás) não
ficou satisfeita com resposta
da Gerência deVenda de Gás
Natural da Petrobras infor
mando que não poderá for
necer a quantidade adicional
de 140.000 m3/dia do insu
mo solicitada pela distribui
dora. O pedido de ampliação
no volume de suprimento
é justificado pela demanda
de indústrias que de acordo
com a SC-Gás terão de optar
por energias mais onerosas -

e poluentes. Atualmente, os
consumidores de gás natural
em Santa Catarina utilizam

quase 2.000.000 de m3 por
dia e, no curto prazo, há po
tencial para aumentar esse

volume em mais de 25%.

I:

Diretoria da Associação deMicro e Pequenas Empre
sas e do Empreendedor Individualdo VaIe do ltapocu
(Apevi) comemora boa aceitação da primeira edição da

Pipes, feira técnica voltada para a indústria;programada
para 13 a 16 demaio, naArena Jaraguá. Cerca de 40% dos
estandes estão vendidos ou em vias de definição. Ameta

até fim de dezembro é chegar a 50% dos espaços dispo
níveis. Informações pelo telefone (47) 3275-7037 ou pelo

• t<*llilaifa@mereialfiji>es@apevi.com.br.

CASSIUSl
-CORRETORA DE SEGUROS -lfVocê,. tranquilo. I

(47) 3370..()212 I
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Da Redação

Ofascínio que o álbum
'Dark Side of The

Moon', da lendária banda
Pink Floyd, exerce sobre o

grupo instrumental KaolI,
estimulou os músicos bra
sileiros a iniciarem uma

turnê revivendo os clássi
cos dessa obra prima, lan
çada há 40 anos.

Hoje, a banda paulista
-

apresenta o show "KaolI

interpreta Pink Floyd", no
Sesc de Jaraguá do Sul. O
show acontece às 20 ho
ras e é gratuito. Os aman-

tes do Pink Floyd poderão
viajar neste espetáculo au
diovisual que apresenta,
cronologicamente, versões
instrumentais para can

ções consagradas do su

pergrupo britânico.
Os arranjos e medleys

fundem elementos do rock

progressivo, do jazz e da
música brasileira, forman
do uma paisagem sonora

única. Além dos grandes
clássicos pinkfloydianos,
serão apresentadas péro
las lado B de discos como

"The Piper atthe Gates
of Dawn" (1967), "A Sau-

cerful of Secrets" (1968),
"Meddle" (1971) e "Obscu
red by Clouds" (1972).

..Também entram no

repertório as mais emble
máticas faixas autorais
do KaolI: "Horizontes" e

"Khan el Khalili". A esté
tica visual é um dos gran
des legados do Pink Floyd
e parte fundamental deste

espetáculo. O show envol
ve um minucioso trabalho
de luz, projeções elabo
radas e fumaça. As pro
jeções são sincronizadas
com as músicas: iniciam
em 1967 e vão até 1979

mostrando fotos, encar

tes de discos e imagens"\

sobre os temas das letras.
Em 2013, o KaolI celebra
cinco anos de trajetória e

se consagra como um dos

grupos de música instru
mental mais atuante do
Brasil. A banda passou o

ano a bordo de uma gran
de viagem, de nordeste a

sul, com o espetáculo "Ka
oU interpreta Pink Floyd",
em homenagem aos 40
anos do aniversário de
"Dark Side of the Moon".

O show em homena

gem ao Pink Floyd come-

$PEED
�� PNEUS
rrM<J4

•

ANIVERSARIO

çou em 2012, quando o

grupo assumiu o desafio
de apresentar sua leitura
da obra de uma das ban
das mais representativas
da história. O sucesso foi

grande e fez o KaolI circu
lar por 17 estados brasilei

ros, emmais de 200 shows.
Influenciados por grupos
dos anos 60 e 70, em seus

primeiros anos a banda de
senvolveu a parceria "KaolI
& Lanny Gordin" contando
com a presença do lendá
rio guitarrista tropicalista
no álbum de estreia "Ka-
011 04" (2008) e na grava-

ção do segundo intitulado

"Auto-Hipnose" (2010),
que resultou em mais de
100 apresentações e num

número significativo de có

pias vendidas e downloads

gratuitos.
A pesquisa musical dos

quatro músicos do Kaoll
é permanente tanto no .

campo da música brasilei
ra como nas linhas do rock

progressivo e jazz. Criado
em 2008, o grupo tem como

objetivo a valorização e

difusão da música instru
mental de forma acessível
ao grande público.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

Um time show de bola

PROCURA-SE! Fugiram
de casa, no dia 21, no
bairro Ilha da Figueira.
Eles atendem pelos
nomes de Tobi, marro",
porte médio; e Lili,
branca, com pintas
pretas e marrons, porte
pequeno. Fones para
contatos: 3055-2656,
9944-9700 ou 9944-9702

Envie a foto do seu
'animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre

.
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
, ··tOJ I :;

, .

Eno mínimo curioso ver o nome
do cineasta argentino Juan José

Campanella no comando de uma
animação. Dono de urna filmografia
curta, mas excelente, o diretor se
estabeleceu como urn ótimo contador
de histórias em filmes como O Filho
daNoiva e Clube da Lua, além de
ter demonstrado urn apuro técnico
impressionante em O Segredo dos Seus
Olhos. É urna pena, porém, que em
Um Time Show de Bola, sua primeira
experiência com o gênero, o diretor se
preocupe tanto com a parte técnica e

deixe de lado urna área que até então
nunca havia apresentado problemas
antes: o roteiro.
A trama do longa acompanha Amadeo,
urn garoto tímido e que encontra

companhia na mesa de pebolim do bar
onde ele trabalha. Certo dia, o garoto é
desafiado para urna partida pelomimado
Grosso, e quando Amadeo vence o jogo,
Grosso sai da cidade humilhado. Anos
mais tarde ele volta (agora urn famoso
jogador de futebol) e deseja se vingar da
cidade responsável pela única derrota da
sua carreira. Quando destrói o bar onde
Amadeu trabalha, os bonecos do pebolim
ganham vida para auxiliar o jovem a

salvar sua cidade.
Como era de se esperar, tecnicamente
Campanella se saí muito bem na

animação. Sua concepção visual/narrativa
encontra urn timing perfeito nesse novo

Clique animal

formato, onde o diretor se sente a vontade
para criar cenas que seriam impossíveis
(ou pelo menos bem difíceis) de serem
feitas em live action (como os planos
sequência em que a câmera passa entre
os jogadoresdo pebolim, ou a explosão
na casa de Grosso). Além disso, o
design de produção também merece

destaque pela sua atenção aos detalhes,
como nas marcas de ferrugem e na tinta
descascada nos bonecos.
Porém, todas essas qualidades
mencionadas anteriormente acabam não

importando tanto, uma vez que o roteiro
do filme apresenta urn equívoco grosseiro
quando (durante a projeção) fica evidente
que o fato dos bonecos terem ganhado
vida em nada interfere no decorrer da
trama, urna vez que essa teria o mesmo

resultado sem a ajuda deles. Essa escolha
narrativa sacrifica tudo o que foi visto
até então, pois (dentro da proposta
inicial) isso transforma o extraordinário

fato de seres inanimados ganharem
vida em algo banal e desnecessário
para a resolução ou mesmo para o

desenvolvimento da história.
Com isso, ao final, apesar de
visualmente interessante,'Um Time
Show de Bola entra para aquele
filão de animações bonitinhas,
mas problemáticas e esquecíveis,
representando assim o primeiro furo na
filmografia exemplar de Campanella.
Tomara que com isso ele volte a fazer
filmes em live action ao lado de Ricardo
Darín, já que esse sim é um time

infalível.

Direção: Juan
José Campanella,
EZenco: (com
vozes de)David

UH TIME lHOW OE .OlA Masajnik, Lucia
MacieZ, Diego
Ramos.

PARABÉNS! Tobias José e Kiko comemoraram no sábado, 4 e 10 anos,
numa linda festinha. Quem envia a foto é Márcia Vieira

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

26/11
Amir R. Pezzato

Anderson A. Da Costa
Cristian Anderson Jantsch

DarciBasegio
Deise Waltrichk
Dinora Manske
Edinei Stahelin
Edson E. André
Elizete Evangelista
ElmirMaas
Eni Maristela Da Luz

. Fernando Gustzaki
Gerson Albano
Gilberto Steinge
Graziela Bankhardt

Graziele dos Santos

Gustavo da Maia Gonçalves
lan Depine
landara da R. Amaral
Ida Z. Steinert
Iraci da Cruz Lima
Ivana B.,Franz
Jeferson da Silva
João Luis Oliy_eira
Laide de Mata
Laide Rodrigues da Mata
Leandra Hauck
Leonardo Salvador Junior
-Leticla Beninca
Marciel R. Gielow

MarcosC, Hermes
Mario I. T. Bortolini
Marli Klemz
Martim Mulloschardt
Monica Oliari
Renata P. Barros
Ricardo F. Gonçalves
Rodrigo Luis Hilbert

Sá'ndra Graziele Castro de
Oliveira
Thomas E. Vieira
Vanderleia H. da Silva
Vilmar Volkmann

Wesley Wiltuschnig
Zulmira Kreis Bruck

• Tina Turner - Cantora
•Vanessa Lóes • Atriz

Curiosidade
26 de novembro...

... é o 3300 dia do ano.
Faltam 35 para acabar o
ano. 2001 - No Brasil, 106
presos fogem da prisão de
Carandiru, São Paulo, a
maior fuga de sua história.

Fonte:WIkipedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MODA
TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Resort, SuperPérola
Não é só de colorama e impala
que vivemos no mundo dos
esmaltes não é girls? Então

quando tem novidades no
mercado e descobrimos uma
marca nova (apesar de ela não
ser necessariamente nova), é
sempre uma ótima dica pra se

repassar para as amigas. Afinal
é isso que nossa coluna é, uma
conversa entre boas amigas.
E daí que dando aquela
passeada pela blogosfera (e
lembro de já ter visto em lojas
de cosméticos aqui da city),
vi que a marca Super Pérola
lançou a sua nova coleção de
esmaltes, a Resort 2013/2014.
Com 'uma fórmula enriquecida

com queratina e óleo de

argain, os esmaltes da marca
restauram e fortalecem a unha
e vem em 5 cores: Bangalô (um
dourado envelhecido), Rede
(lilá acinzentado), Sol Forte

(um tangerina com partículas
rosadas), Boa Vida (um azulão)
e Balanço (um pink com brilho
azulado). AB cores são lindas

girls e já estou louca pra testar
a marca.

e micamacho@monalisadebatom.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Hey girls!Primeiro quero dizer que adoro quando vocês me
mandam email com dicas e sugestões viu?É tão gratificante. E
outra coisa que adoro também é aqueles emailsfofos de leitoras
que dizem amar determinado assunto que comento aqui na
coluna, e como oSPFWfoi super badalado e vocês adoraram,
resolvi encerrar esse especial semana de moda com as novidades
dos desfiles do FashionRio. Espero que gostem tanto quanto
gostaram do que eu trouxe de São Paulo. Além disso, trouxepara as

esmaltemaníacas mais uma novidade babado no mercado epara
quem gosta de óculos, qual é o modelo do momento.

Fashion
Rio
Amoda apresentada no
Fashion Rio, apesar de
ser Outono / Inverno,
era bem fluída e

delicada. Marcas como
Coca Cola trouxeram
uma moda versátil .

-

e que se adapta às
mudanças climáticas,
comuns no país.
Tevemuito look total

jeans, muita cropped
- e uma variedade de

tecidos, estampas e
comprimentos pra
deixar todomundo
feliz. Pode-se dizer

que esse foi um ponto
em comum durante
todo o Fashion Rio:
a pluralidade e a

aplicabilidade das peças
apresentadas. Adorei
amistura de texturas,
o vermelho como uma
das cores da estação e as

várias peças em couro.

Acompanhe aminha

seleção dos melhores
looks e apaixona-se por
tudo você também.

.
.

. .'

Et'-perõ que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
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Bomdial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super terça-feira, dia 26 de no

vembro de 2013! Aúltima semana
do mês. Natal se aproxima.Vamos
que vamos à coluna de hoje, que
será lidapormais de 30mil pesso
as, fora osvirtuais.Antes, uma fra
se bem legal para você refletir: "O
prêmio por uma coisa bem-feita é
tê-la feito" (Emerson).

f
.KAY�ÓS
H O T E L

Bomba, bomba!
Uma viúva toda siliconada e

botocada está espalhando na urbe
que está ficando com um viúvo

,

super poderoso da cidade. Fala

que os dois saíram algumas vezes,
.

trocam juras de amor e que' vão
ficai- juntos. É mentira! Ele não tá

.

nem ai pra ela. Aliás, ele nem sabe

que ela existe. Anote! Ela não vai

ganhar nem os 15 minutinhos de
fama. Em Jaraguá tudo se sabe.
Por favor, Sr. Bruno, uma bem ge
lada namesa u!?

Finde
Com a chuva do final de sema

na, o destino de muitos foi cho
colate e filme em casa, de prefe
rência no quarto. Sozinho é bom.

Acompanhado, melhor ainda!

"
Não o que o homem é, e
sim apenas o que ele faz

é o patrimônio que não

poderá jamais perder:
friedlrid1 HeIdIeI

li �.�
DIPIL

I'
I

,

S.A.C. 0800 702 5152
Rua Jose .Jesuíno Correia, 1:'100j Km13

1

lndustnal Zeferino Kuldmskl
Massaranduba - se - Brasil I

www.dipil.com.br I

CLEITON METZGER
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� O jovem empresário Bruno Henrique
Lunelli e Juliana Marcon, sábado, em Porto Belo, no
coquetel de lançamento da grife Hangar 33

Na toca
Beto Fiscal não saiu

de casa final de semana.
Não deu sinal nem no

Whats App. Deve ter fi
cado entocado na famo
sa "marquise' em Bal
neário Camboriú. Claro,
preparando o espírito
e o corpinho, pois essa

semana promete mui
to. Hoje tem níver do
Martin Werninghaus,
quarta Bar do Sérgio e

quinta Garage. Deve vir
com tudo. Quem aguen-:
ta o homem? Marcelo
Muller não guenta. Só

-, bebe leite! Queixxxx o

que guri!

Coleção
Gente, ontem, durante urn

giro no Jaraguá Park Shop
ping, dei urna espiada na vi
trine da Tevah. Além da nova

coleção, vi umas camisas pó
los. que é de matar qualquer
fashionista de plantão. Vai fi
car tudo 'para ir à festa de Na
tal. Copiou?

-
Moa_Gonçalves

Você já acessou o siteMoa

Gonçalves para concorrer à
Base Refrigeradora.Cooler
Master Notepal 11? Então
abra o portal e acesse. Toda

'. semana vaII_lOS colocar um
brinde para você concorrer.

Semana que vem será uma

Bolsa Stella Sabbah para Ta

blet. Aproveita, cherri!

,

Pensandobem. ..
Amigos, é bem melhor a

gente deixar para sofrer pelo
-

que é realmente trágico e não

por aquilo que é apenas urn

incômodo, senão fica imprati
cável atravessar os dias. Com
binado?

Moa Gonçalves

NAS BODAS
Décio Spézià passou um final de
semana super agitado em São
Paulo. Passeou pelo padock da
Fórmula 1, curtiu os melhores
shows sertanejos da atualidade
e ainda teve o privilégio de dividir
o mesmo quarto com o fortíssimo

Capiva Monstro, o famoso
"Minhoca Albino". Memorável!

• • •

Pelo meu iPhone fiquei
sabendo, lá em Sampa, que

um profissional liberal separado
deixou a segunda mulher e

está de coração acelerado pela
primeira. O amor falou mais alto.
Quentinha, que nem pimenta do

Quintal de Casa.

. � .

Paulinho Chiodini Filho, o
nosso querido Gu, passou o

ano direto na Universidade
Curitiba, nocurso de Engenharia

> de Produção. Como presente'
do papi e da mami, vai curtir

diazinhos de muito passeio em

terras doIlo Sam. Bom também.

3370-3242

Boxixo
Pelo meu iPhone super

pop, fiquei sabendo que
uma construtora desmoro
nou. Está em coma e levou
muitos para a UTI. Vai dar
buxixo.

_.'X

NIVER
A minha darling

Marilse Heller, a Lica,
foi a mais festejada

aniversariante
do domingo

�'�'.'" f\ 11 JPR�:�.a!l�·, yl....;.;..;.'........
'"
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VARIEDADES
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Jaraguá do Sul: 47 3275-0808 Av. PrefeitoWaldemar Grubba! 1346 - Baependi

TE CONTEI
• No fim de semana Rica Jark,
Fernando Martini e amigos
também deram rasante em São
Paulo. Curtiram as delícias do
Mercado Público e foramconferir
o Grande Prêmio Brasil de
Fórmula 1.

• Martin Werninghaus
movimenta hoje à noite o

cardápio do grupo Loks.
Estaremos presentes.

• Falando em Martin

Werninghaüs, dizem por aí que
a nova namorada do big shot
é de Itajaí, é bonita, médica e

atende pelo nome de Melissa!
Contado!

• A repaginação da casa do

arpigo radialista Valério Gorges
ficou muito legal. O arquiteto
Kleison Stein, o Cabeça, arrasou!

'Exonffilção de responsabilidade: o modelo Kia (erato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.O.Power. O estudo foi baseado em mais de 6500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembrode 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwjdpowerdobrasiLcom. Fonte: J.D. Power and Associates. Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes de veiculas de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

Deveria estar muito inspirado
quando bolou o projeto.

• Ainda ecoam elogios da
festa de casamento de Cleiton
e Gilmara Urbanski, realizado
dia 16 de novembro, no Buena
Eventos. Dizem que foi elegante
e bem decorado.

• Na próxima quinta-feira, dia
28 de novembro, rola mais uma

.

Garage. Será a 45ª edição do
senadinho mais famoso de

Jaraguá.

• No fim de semana estive fora
das rodas. Amanhã, a minha .

coluna voltará com notícias bem

fresquinhas. Uma vez ou outra

temos que ficar em off line, .então
não fiquem tristes!

• Com essa, fui!

Power Imp.orts
Blurnenau « Sal. Camboriú • Jaraguá do Sul

[oinville • Florianópolis' São José

Respeite os limites de velocidade.
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Tirinhas

Piadas

O clone da esposa
O sujeito está no bar, caindo de bêbado, quando olha pra única

mulher do estabelecimento, sentada, tomando uma cerveja.
Cambaleando, ele vai até lá, põe a mão sobre a perna dela e começa a

abraçá-la. Imediatamente a mulher vira um tapa na cara do bêbado, que
. se defende:

- Desculpe; moça! Hic: .. Eu pensei que fosse a minha mulher! Você é

igualzinha minha mulher!
- Sai daqui, seu bêbado! Vagabundo, desgraçado, filho da...
- Tá vendo? - interrompe o bêbado. - Você também fala

igualzinho ela!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1 <'

• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12 anos
- Diariamente - sessões: 13h, 15h50, 18h40, 21 h30
ARCOPLEX2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: tO anos -

Diariamente - sessões: 14h40, 17h, 19h1 0, 21 h20
ARCOPLEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos
-Diariamente - sessões: 14h, 16h30, 19h, 21h30

JOINVILLE
.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
• Capitão 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
• 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 - 13:10, 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.

o
Im :

(>I'
=

õ
cn

,
Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. As iniciais do economista e escritor Furtado, mem

bro da Academia, Brasileira de Letras / Boato falso
2. Elemento de composição: sangue / A cor do céu

límpido
3. Proibido por lei / Interjeição que pode exprimir os

mais variados sentimentos
4. Ilha do litoral do municio do Rio de Janeiro
5. Diz-se de ou touro bravio; violento
6. (Pap.) Uma das refeições diárias / Ponta aguçada
7. (Psican.) O eu consciente que escolhe.a maneira de

agir / Parte da mina onde se acha o mineral
8. Símbolo matemático de soma ou total/Não vestida
9. Um animal como a tarântula
10. Um vaso sanguífero
11. Triturar com os dentes / O símbolo químico do pa

ládio '.

12. Animal Guja espécie é a mais notável pela beleza,
elegância ou porte / (Fig.) O limite máximo

13. O fim .do ... xerox / Objetp que serve para direcionar 10

a luz ou atenuar sua intensidade.

VERTiCAIS
1. S0m produzido pelo atrito de duas superfícies poli- 12

das / Grupo .etnográfico indigena I Imperador roma-
no famoso pela crença de Que enquanto Roma ardia 13

em chamas ele tocava sua lira
2. Líquido amarelado segregado pelo fígado / (Fig.)

Encanto, sedução / (Appeal) Poder pessoal de se

dução
3. Escrita obtida por um aparelho
4. O ator norte-ameneano Humphrey (1899- i 957), de

"Casablanca" / Onda pequena
5. Circunstância que aumenta a culpa e leva a um au

mento de pena
6. (Gír.) Malandro / A escritora alemã, nascida na Ro

mênia, Müller, Prêmio Nobel de Literaturá de 2009 ,

7. Sufixo que denota qualidade ou estado / Apropriar
-se de maneira ilícita / As iniciais do ex-pugilista
Jorre

8. A claridade do satélite natural da Terra / As consoan
tes de sudoku / Imposto Predial e Territorial Urbano

9. (Fig.) Complicação, embrulhada / Indivíduo que se

dedicaao esporte sem um específico interesse eco-
nômico.

.

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana com
clima nublado
DaGrande Florianópolis ao
litoralNorte, mais nuvens com
chuviscos no início e fim do dia.

Temperatura em elevação. Parao
Oeste e Planalto, amassa de ar seco
mantém apresença de sol. Porém,
há chances de pancadas isoladas
nessas regiões.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
��. � Ensolarado

AMANHÃ .

MíN:19°C ,�
MÁX: 32°C

Parcialmente
Nublado

�
V

� "

Instável
QUINTA
MíN: 19°C
MÁX: 36°C �

Nublado

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

8 CHEIA 17/11

• MINGUANTE ·25/11

; .,"4
Chuvoso

•
Trovoada

SEXTA
MíN: 21°C
MÁX: 32°C
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

lolanda diz a Mundo que Valter armou o escândalo com
Rosa a mando de Ernest e garante ao ex-namorado que vai

aiudá-lo, Snvia avisa Manfred que Viktor descobriu que ele e

Venceslau estão desfalcando a empresa. lolanoa e Mundo

quase se beijam, mas Dália os interrompe. Manfred ameaça
Viktor, dizendo que contará a todos que ele ama Snvia caso

fale do desfalque para Ernest. Dália manda lolanda se afastar
de Mundo para sempre. Franz ouve a conversa telefônica de

Ernest com Valter combinando como pagar Rosa e Manfred o

vê. Manfred consegue despistar Mundo e Fabrício e leva Rosa

para fora da cidade.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
William decide pular a janela para fugir do flagrante de

Líder Jorge. Edu, Pedrosa e os dois capangas roubam um

caminhão na estrada. Lili se espanta ao ver William conver

sando com Berenice. Thomaz discute com Inês. André tenta
descobrir com Olívia algo sobre seu envoivimento com Tiago.
Álvaro discute com Priscila por causa de Lili e Marcelo. André
e Cláudia se beílarn, Lili percebe William desconfortável com
Berenice. Álvaro vai à casa de Fernanda, mas ela o manda em
bora. Inês se faz de vítima para Marcelo e culpa Heloísa e Tho
maz por seu suposto sofrimento. Edu e Pedrosa pensam em

vender a carga do caminhão roubado para Kléber. Celina pede
para Nilson levá-Ia até o local proibido na mata. Keila questio
na Kléber sobre o corpo que apareceu no rio. Tereza desconfia
de que Marlon tenha contado para Paulinha sobre seu possí
vel trabalho na Comunidade. Selma pega dinheiro de Fátima.
Guto tem uma ideia para invadir o computador de Líder Jorge.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline afirma a Paloma que tem um caso com Bruno. Ber

narda convida Pilar para jantar na casa de Lutero. Félix con
firma com a mãe a história sobre seu irmão, Cristiano. Daniel
conta para Linda que se separou de Perséfone. Valdirene diz

Além do Horizonte

William invade a sala de Líder Jorge e vasculha pistas no computador
William (Thiago Rodrigues) consegue uma oportunida

de de entrar na sala de Líder Jorge (Cássio Gabus Mendes).
O jovem vai direto no computador, mas para seu desespe
ro, precisa de uma senha. Na mesma hora,William liga para
Guto (Lucas Salles). O hacker explica que não é milagre, mas

a Murilo que conseguirá enviar os vídeos para o programa de
TV. Paloma decide se separar de Bruno. Félix vai ao hospital
falar com César e fica arrasado ao.descobrir que foi rejeitado
pelo pai. Bruno e Paloma decidem com quem Paulinha deve

ficar. Thales e Natasha se beÜam. Rafael conversa com Renan

sobre o caso de Linda. Eron confisca o carro de Félix. Bruno e

Paloma sofrem com a separação. Márcia leva Félix ao bar de

Denizard. Amarilys desmarca a visita com a assistente social

ao ver Eron em casa.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
No Café Boutique, Armando entrega para Carol diversas

planilha. No mesmo momento, a moça recebe uma ligação do
orfanato. Armando pega o celular de Carolina, o desliga e con
fisca o aparelho. O rapaz diz para sua assessora que ela não'

pode falar no telefone durante o trabalho. Na rua, Estefânia

dirige e Mili questiona a moça onde estão indo. A garota tentar
mandar urna mensagem do seu celular para Mosca O garoto
recebe um torpedo e diz a todos que Mili está entrando na

rodovia do Rodoanel. Junior decide ir atrás da garota, Duda e

Mosca o acompanham. No carro, Mili pede para Estefânia pa
rar o veículo em um posto, pois precisa ir ao banheiro. A moça

para o automóvel e a garota sai do carro. Enquanto isso, Junior,
Mosca e Duda tentam encontrá-Ia. Do banheiro, Mili liga para
Mosca e diz que está parada em um posto e que está tranca
da dentro de um banheiro.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Michele saca arma e tenta impedir Starsky de levar

Carlão para delegacia. Otávio se desespera ao lembrar
que encontrou boliviano no restaurante por engano. Carlão
aceita ser interrogado e é levado por Starsky. Michele avisa

Patrícia que Carlão está sendo acusado de tráfico. Patrícia
se assusta com acusação e diz que vai ajudá-lo. Picasso
despista Das Dores e ameaça Pedro e Paulo, dizendo que
eles não devem contar nada sobre emboscada. Picasso

pede aos dois que espionem relatório da Corregedora sobre
ele. Otávio tem medo e não conta sobre o encontro com bo

liviano. Carlão vai até delegacia para depor. Picasso discute
com Das Dores e insiste em cuidar do caso dele.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Assunção termina
relacionamento

Fábio Assunção terminou o seu relaciona
mento de quatro anos com a fotógrafa Karina
Tavares. A distância teria sido o principal mo
tivo do rompimento, já que ela mora em São
Paulo e ele passa a maior parte do tempo no

Rio de Janeiro, onde grava a série Tapas &

Beijos, da Globo. A assessoria do ator falou

que a separação aconteceu em outubro e ainda
mantém uma relação de amizade. Fábio e Ka

rina tem uma filha, EUa Felipa, de dois anos.

Hugh é diagnosticado
com câncer de pele

Hugh Jackman, 45 anos, mais conhecido
como oWolverine dos cinemas, foi diagnos
ticado com câncer de pele. Sua mulher, De
borra-Lee Furness, com quem é casado há 17
anos, notou umamarca diferente em seu na

riz. Ela o aconselhou a procurar um médico.
Em imagem postada em seu perfil no Insta
gram, Jackman aparece com um curativo so
bre o nariz, sinal de que removeu o carcino
ma. Na postagem, ele não dá detalhes sobre
a doença e o tratamento - se,'por exemplo, já
está totalmente recuperado ou se ainda pre
cisa de cuidados. Mas o ator aproveitou para

'. recomendar: USE·filtro solarr'··

sim teorias para descobrir a senha.William adora a ideia. "A

gente arma essa depois", diz, desligando o telefone. Na hora

queWilliamvai sair da sala, ele vê uma pasta com o nome de
Marlon (Rodrigo Simas), quando ouve a voz de Líder Jorge se
aproximando. A única saída é a janela.

Há três coisas quej�mais voltam: aflet;ha
mnçiida, a palavra.dita e a oportunidtule ,

perdida. Provérbio chinês

hora de se comprometer, caso já te

nha encontrado a sua cara-metade.

Mas, se está só, use seu charme para
encantar e começar um lance mais

sério. Cor: laranja.

,. Gêmeos

... 21/5a20/6-Ar .

Não terá dificuldade para se en

tender com alguém que tem uma

posição superior no trabalho. Mas
não deixe que os problemas domés
ticos interfiram com o seu trabalho.

Na paquera, um parente pode apre
sentar alguém interessante. Se tem

alguém, controle o ciúme. Cor: lilás.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água -

Como terá facilidade para con

versar, podemelhorar a sua imagem
no trabalho. Bom dia para dar um

passo mais sério, se já tem um rela

cionamento, Na paquera, talvez não
se interesse por algo passageiro. Mas
um bom papo pode ajudar na con

quista. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Procure causar uma boa impres
são aos seus chefes, assim, pode até
descolar um aumento. Mas é bom
ter cautela ao fazer compras ou gas
tar com bobagens. Se está saindo
com alguém, é hora de darum passo
mais sério. Na paquera, você vai so
nhar com segurança. Cor: verde.

�Áries
lIiJ 20/3 a 19/4 - Fogo

-

, Mostre seu lado mais discipli-
nado no trabalho para se dar bem.

Vai ser mais fácil se aproximar e

impressionar os superiores: tire

vantagem disso! À noite, pode se

interessar e até sair com alguém do

serviço.A dois, fale o que sente sem
medo. Cor: rosa.

__ Virgem
�,'" 23/8 a 22/9 - Terra

*'. Aposte nos seus pontos fortes

para se dar bem e mostre que não
temmedo de dar duro. Vai se sentir
mais seguro na paquera e um lance
iniciado agora pode se tornar mais
sério. Se já achou sua alma gêmea,
não tenha medo de se comprometer.
Cor: azul.

_.� Libra
!ti - 23J9a22/1O-Ar

No trabalho, não comente sobre
suas ideias, pois alguém pode trair
sua confiança. Retomar um projeto
a sós pode ser a melhor alternati
va. Reveja o seu comportamento e

mude o que for necessário, pois o

romance pode se tornar mais pro-
.

fundo. Cor:azul.

Escorpião
23/10;'21/11-Água

Se procura um emprego, conte
com uma força dos amigos. Pode se

entender melhor com seus superio-,
res: aproveite para impressioná-los
e conseguir alguns favores. À noite,
mostre ao seu par o que sente e a re

lação ficará mais forte. Cor: lilás.

Sagitário

I;

a

22/11 a21/12-Fogo
Na parte da manhã, concentre

sua atenção no trabalho emostre aos

seus superiores o seu talento. Pode
se dar bem ao reapresentar um pro

jeto. À noite, aproveite para fortale
cer os laços com a sua cara-metade.
Na paquera, não vai se interessarpor
algo passageiro. Cor: verde.

I
.

I

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Você vai se sentir mais confiante
e pode contar com o apoio dos supe
riores. Não perca a chance de forta
lecer o romance. É hora de dar um

passo mais sério se está envolvido
com alguém. Na paquera, alguém de
outra cidade pode chamar sua aten
ção. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Ouça o seu sexto sentido para
descobrir em quem pode confiar.
Fale sobre as suas ideias diretamente

I

com seus chefes. Seu magnetismo
estará em alta e vai ser fácil atrair

quem deseja. A dois, a intimidade
vai esquentar e. muito. Aproveite!
Cor: preto

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Os superiores podem estar

de olho em você. Mostre serviço.
Além disso, faça um esforço para
trabalhar em equipe, pois tudo flui
rá melhor. O romance ganha mais
maturidade. É hora de dar um pas- ,

so mais sério. Na paquera, um lan
ce iniciado agora pode ficar sólido.
Cor: creme.

.1
I
J
'1
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anima o Distrito

P�a animar e reunir alliigos, osjaraguaenses
.ArnoMarquardt eWaldemi:U"Q-rubba'resolveram
promover um baile familiar. Mário Dopes tam
bém ajudou trazendo a orquestra de Álvaro Sou

.

za, de São. Francisco. Os míisieos yiel'am de trem
para animar os convídê!dos.no Salão Lerenzem O
baile aconteceu no dia 26 de.n.ovembro.de 1921
e foimuito animado, segundo oS relatos de João
da Silva. Estiverampresentes, graciosas senhoras
- Álida.Grubba, Cecília Fiedlet; Ema Czemiewi
cz - que encantaram os presentes, sendo. uma
oportunidade para conversas informais, danças
empolgantes; cantog,e também para namorar.

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

___J/ore aqui.......l __
_:.0.'

-.-'CI:audemir
':

e Katia
eomemoram

c oprlmelro
'�àno:de·
casadós, .

no dia 24.
Parabéns

- e muitas _-
-
..

felicidades
ao casal

MOitas felicidades pelas Bodas de Ouro dê
Heins e Elfi MarquardtTheilack:er. A festa ocorreu no

dia 9, na Sociedade 25 de Julho; com certmônla
e recepção para amigos e familiares

Dinda, Vanessa!
Que sempre exista
um sonho em seu

coração, amor
em seu mundo
e felicidade em

sua vida. Que seu

aniversário seja
tão maravilhoso

quanto você
merece por ser

tão especial
para nós. Com
carinho de sua

afilhada, Rafaella,
e compadres

Guilherme e Elaine

Parabéns, Ana Júlia
pela conquista, dia 16,
do 32 lugar no Karatê
Nacional faixa 13/14
anos, na Arena. VÓ
Marlene e Mãe Samara
estão orgulhosas.
Elas lembram

.'

ainda seus 14-anos,
'cbmeiitotado� ,lia 17

Parabéns para meus pais, Adilson e

Karin. No dia 19 eles cQmpletarariÍ��'
25 anos de casados. Que esta união'

seja sempre de muito amor, carinho e'
felicidades! Amo muito vocês! �: •..

Camila Paternolli comemorou
aniversário no dia 19. Muitas

felicidades. Dos familiares e amigos

I

Os amigos e a família da Escola

Municipal Aluísio Carvalho de
Oliveira parabenizam Ingrid

G.obi, secretária da escola, pelo
aniversário, comemorado no dia 15
de novembro. Desejam saúde, paz,
felicidades e muitos anos de vida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\. 15h \ Abertura
da casa

15h \ Papai Noel .

'6h Degustação sa�la
Sandu\ches Sad\a

às ,.,

o coca-cotaDegUstaça
19h Refr\gerantes
21h \Encerramento

R.. MaxWilhelm, 604 - Ba�pendi - Jaraguá do Sul
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Casa do Papai Noel - 23 de Novembro a 24 de Dezembro - terça à domingo dar) '15h às 21 h Entrada gratuit<L
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATlVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCei. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-Se
Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

EDITALDEINI1MAÇÃODEPROTESro
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao resp6nsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTES1U:

Apontamento: 266114/2013 Sacado: ADRlEL S. DA SILVEIRAMAU
TENCAOME Endereço: RAFFONSO NIOOLUZZl, 1617 - RAU - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-300 Cedente: DIFAC SERV lIDA
Sacador. 011- DIFAC COM DE FEllRAMENThS lIDA Espêcie: DMI
- N° TItulo: 276.224P - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 215,00
- Data para pagamento: 29111/2013- Valor totala pagar R$294,89
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Jwos: R$ 0,71
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência R$19,33

Apontamento: 265816/2013 Sacado: ALBERIMANN Endereço: RUA
HUMBERID VOlGT, S/N - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente:
CooPERATlVACREDEMPRESARJOSAITDVALEDORlONE Saca
dor: - Espécie: CT - N°TItulo: 313 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 2.539,47 - Data para pagamento: 29/1112013- Valor total a pagar
R$2.697,82Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.539,47 - Juros:
R$ 29,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 265932/2013 Sacado: CARELLO lMPLEM RODOV
lIDA Endereço: R GOV JORGE LACERDA SL 02 293 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-390 Cedente: CARDAN BRASIL PECAS E
-ACESSORlOS PARAVÉICULOSL Sacador. - Espécie: DMI - N"TItu
lo:E-I462B - Motivo: falta depagamentoValor. R$ 435,31 - Datapara
pagamento: 29/11/2013-Valor total a pagarR$507,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 435,31 - Juros: R$1,30 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência
R$1O,79

Apontamento: 265806/2013 Sacado: CLAUDENICE ESPINDOLA
CARNEIRO Endereço: R BERNARDO DORNEUSCH 1111 - BAE
PENDl-Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-183 Cedente: CooPERATI
VADE CRED DE llVREADMlSSAO DEMALCAN Sacador. ROSEU
PEREIRA SPANIO Espécie: DMI - N° TItulo: 91 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 29/1112013- Va
lor total a pagar R$326,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$
250,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência R$15,94

Apontamento: 265830/2013 Sacado: DORlLDO LEl1HOLD Ende
-

reço: R LEOPOLDO MEYER, 158 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul'SC
- CEP: 89254-650 Cedente: PAUUOFICINAMECDIESELETRANSP
IlDA Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 714 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$15,00 - Data para pagamento: 29/1112013- Valor
total a pagarR$94,24Descrição dos valores: Valor do título: R$15,00
- Juros: R$ 0,06 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

.

Apontamento: 265704/2013 Sacado: EPlC CONCEPT CLUB Ende
reço: JOAO PLANlNCHECK 1212 - N. BRAS. - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-275 Cedente: SICooB-SC BLUCREDI
COOP ECON E CREDfID Sacador. SEGURANCA ELIill\ONICA -

COMEROO E SERVIC Espêcie: DMI - N" TItulo: 001 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 279,00 - Data parapagamento: 29/11/2013-
Valor total apagarR$355,34Descrição dosvalores: Valordo título:R$
279,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 266138/2013 Sacado: GOsm SERVICOS lIDA ME
Endereço: ESJHERIA LENZI FRlEDRlm 18 - CENTRO - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-010 Cedente: VALECOM COMERQO DE
MATERIAIS ELlITRICOS lIDA Sacador: - Espécie: DMl- N" TItulo:
N22240-3 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 424,12 - Data para
pagamento: 29111/2013- Valor total a pagarR$;I95,89 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 424,12 - Juros: R$1,13 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 265814/2013 Sacado: ISANILDE SAWlJL'iKI Ende
reço: RUAPOCOD'ANTA, SN - POCOD'ANTA - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Cedente: COOPERATIVA CRED EMPRESARJOS AITD
VALE DQ RIO NE Sacador. - Espécie: CT - N" TItulo: 686283 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$1.629,77 - Data para pagamento:
29/11/2013- Valor total a pagar R$1.803,36 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.629,77 - Juros: R$ 35,31 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$
65,33

Apontamento: 265812/2013 Sacado: JACQUEUNEPEREIRADASIL
VAHERMOGENES Endereço:RUAMARllMS1HAL 551APTO 1001
- Jaraguádo Sul-SC Cedente:M2 INCORPORADORADEBENS lIDA
Sacador. - Espécie: NP - N"TItulo: 8/17 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 29/11/2013-Valor total a
pagarR$5.080,56 Descrição dos valores: Valor-do título: R$·5.000,00
- Juros: R$15,00Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10

Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 266046/2013 Sacado:JUANCARlOSVONEGGERT&
OA Endereço: R: JOAOAGUSllNHOFABIANO- 25 - TlFAMARTINS
- JARAGUASUL-SC - CEP: 89253-794 Cedente: WEBER COMEROO
AA IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 15484 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$198,48 - Data para pagamento: 29/11/2013-
Valor total apagarR$282,97Descrição dos valores: Valor do título:R$
198,48 - Iuros: R$ 4,43Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265557/2013 Sacado: KRP SERVICOS AGRlCOLAS
lIDA - BPP Endereço: RUA GENI DE FATIMA ZANELA DE LIMA.
133 - ESTRADANOVA - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89254-383 Cedente:
MUll1- REN1AL IDCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Sacador: - Espécie: DMl- N" TItulo: 01000281400 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$11.682,23 - Datapara pagamento: 29/11/2013-
Valor total apagarR$I1.787,78Descrição dos valores: Valordoíítulo:
R$ 11.682,23 - Juros: R$ 27,25 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$18,45

Apontamento: 265637/2013 Sacado: LANmONETE I.CJ lIDA ME
Endereço: RUAWAI1"ERPICCOU 250 - CENTRO - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89251-205 Cedente: 1l\F DISTRIBUIDORA lIDA
Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 0068368901 - Motivo: falta de
pagamentoValor:R$ 319,22 - Datapara pagamento: 29/11/2013-Va-'
lar total a pagarR$397,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$
319,22 - juros: R$ 2,97 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 266142/2013 Sacado: LUIZROBERID BREDAFIllIO
ME Endereço: RUAANGELO RUBINI 292 - Jaraguá doSul-SC - CEP:
89260-000 Cedente: ANDRE LUOANODA SILVA Sacador: - Espé
cie: DMl - N° TItulo: 12181/02 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 412,50 - Data para pagamento: 29/11/2013- Valor total a pagar
R$496,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,50 - juros: R$
1,10Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
ll$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 266143/2013 Sacado: LUIZROBERIDBREDAFIllIO
ME Endereço: RUAANGELORUBINI292 - Jaraguádo Sul-SC - CEP:
89260-000 Cedente: ANDRE LUOANO DA SILVA Sacador. - Espé
cie: DMl - N° TItulo: 12270/02 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 444,50 - Data para pagamento: 29/11/2013- Valor total a pagar
R$528,25Descrição dos valores: Valor do título:R$ 444,50 - Jwos: R$
1,18Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:
R$24,50 - Diligência: R$22,72

Apontamento: 265838/2013 Sacado: MARCELO SPIECKERf Ende
reço: RUAMARINAMENEL 294 - ESTRADANOVA - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-361 Cedente: PIRAMIDEAUlU PECAS lIDA - BPP
Sacador. - Espécie:DMI - N" TItulo: 002577/03 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 47,23 - Data para pagamento: 29/1112013- Valor
total apagarR$125,57Descrição dosvalores: Valordo título:R$47,23
- Juros: R$ 0,04 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 266147/2013 Sacado: MCVCOMEROO E INSTELE
TRlCAS IlDA Endereço: RUA BRIm MIELKE, 80 - CENTRO - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89251-350 Cedente: SAHEQill E OA lIDA
ME Sacador. - Espécie: DMl- N° TItulo: 4351-1-2 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 334,53 - Dataparapagamento: 29/11/2013-Va
lor total a pagarR$406,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$
334,53 - Juros: R$ 0,89Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 265878/2013 Sacado:PLANErAAGUAEAR COMER-
00 E SERVI OS IT Endereço: RUA TECLAKIRSHINER roLO,170
- AMIZADE - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89255-726Cedente:TEC
NOPLASllCOBELFANO IlDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: I
077915 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 943,12 - Data parapa
gamento: 29/11/2013- Valor total a pagar R$1.036,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 943,12 - Juros: R$10,68 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 266042/2013 Sacado: PLANErAAGUA E AR PROJE
TeS AM8 Endereço: RALVINO STEIN, 853 - SAO LDlS - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-630 Cedente: MANNES MANGUEIRASV
lIDA Sacador. - Espécie:DMl-N"lItulo: 10I0560101-Motivo:falta
de pagamentoValor: R$ 119,12 - Datapara pagamento: 29/11/2013-
Valor total apagarR$196,99Descrição dosvalores: Valor do título:R$
119,12 - Juros: R$0,39Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 265879/2013 Sacado: PLANErAAGUA E AR PROJE
ros AM8IENIAIS Endereço: RUA TEOA KIRSHINER roin 170
- AMIZADE - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89255-726 Cedente: TEC
NOPLASllCO BELFANO lIDA Sacador. - Espécie:DMl-N'TItulo:
I 078763 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 274,95 - Data para
pagamento: 29/1112013-Valor total a pagarR$359,99 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 274,95 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência
R$22,72

Apontamento: 266260/2013 Sacado: R & K DISTRIB. E COM. DE
MAT. Endereço: RUA JOAO JANUARlO AYROSQ, 1472 - JARAGUA
ESQUERD - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente:
HEKOLADESIVOS BRASIL lIDAME Sacador. - Espécie:DMl- N°
TItulo: 000.703 B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.856,00 -

Data para pagamento: 29111/2013- Valor total a pagar R$2.935,45
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.856,00 - Iuros: R$ 2,85
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência R$16,75

Apontamento: 266018/2013 Sacado: RESTAURANTE E LANmO
NETEKAKAlIDAME· Endereço: RUAROBERID ZIEMANN 1421-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-530 Cedente: COOPERATIVAJURI1l
.

IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 000059409 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 460,00 - Data parapagamento: 29/11/2013-
Valor total apagarR$544,58Descrição dos valores: Valordo título:R$
460,00 - Iuros: R$ 1,99Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 265112/2013 Sacado: ROSANGELA DE CARVAlRO
FREITAS ME Endereço: RUA355 GIARDINILUJZLENZI, 69-AGUA
VERDE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-630 Cedente: BIMBO
DO BRASIL lIDA Sacador. - Espêcie:DMl-N'Titulo: CNPJ0112858
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 3.500,00 - Data para paga
mento: 29111/2013- Valor total a pagar R$3.588,51 Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 3.500,00 - juros: R$ 9,33 Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$19,33

.

tfu��:;����;������?�f��
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-790 Cedente: TAIPA SECUR!TIZA
DORA SA Sacador. lYLY & TED CONFECCOES lIDAME Espécie:
DMl - N" 1ltulo: 5918/002 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
1.700,90 - Data para pagamento: 29/11/2013- Valor total a pagar
R$1.785,49Descrição dos valores: Valordo título: R$1.700,90 - Juros:
R$ 4,53 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 265989/2013 Sacado: SILVANO roPOROSKY En
dereço: RUA BERTIlOLDO JUNK, 584 - TlFA MARTINS - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: Cedente: FABRO COMEROO DE BEBIDAS lIDA
Sacador. - Espécie: NP - N" TItulo: 001 - Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 750,00 - Data para pagamento: 29111/2013- Valor total a
pagar R$943,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 -

Juros: R$113,7.5Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 265793/2013 Sacado: SONEm Al1MEN1DS IlDA
Eodereço: REXPEDICFIDEUSESllNGHEN71-JARAGUÁDOSUL
SC-CEP:89265-740Cedente:CooPERATlVACREDIUVREADMlSS
ASSOOADOS GUARAM Sacador. VERDEVALE INDUSTRIA Espé
cie: DMl - N° TItulo: 820/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 162,00 - Data para pagamento: 29111/2013- Valor total a pagar
R$243,24Descriçãodosvalores: Valordotítulo:R$162,00- Jwos:R$
0,37Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência R$ 21,02

Apontamento: 265907/2013 Sacado:..SONIA MODAS lIDA Ende
reço: RUA ROBERID SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-SC Cedente:
Al'RIM CONFECCOES lIDA Sacador. - Espécie: DMl - N° TItulo:
7004349B1/ - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 780,00 - Data

para pagamento: 29/11/2013-Valor total apagarR$84B,16Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 780,00 - Juros: R$ 2,60Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$5,71

Apontamento: 265792/2013 Sacado: TRANSPORTES RUPPEL IlDA
Eodereço: AVENIDA PREFEfID WALDEMAR GRUBBA 5240 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Cedente: COOPERATIVA CREDI li
VREADMISSASSOOADOSGUARAM Sacador:MECANICADIESEL
FIGUE Espécie: DMl- N° TItulo: 1083/1022/0002 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 318,08 - Dataparapagamento: 29/11/2013-Va
lor total a pagarR$399,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$
318,08 - Juros:R$ 0,74Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,5O - Diligência:R$ 21,02

Apontamento: 266117/2013 Sacado:WELLINGTONKERNBIOILER
Eodereço: GUILHERME WEEGE,50,SALA - CENTRO - JARAGUA
DOSUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: COOPEC CREDMUTPROF
AREA SAUDE,PEQ EMP,MlCR Sacador: DENTAL MUNDIAL COM
A1l\C.DE PROD. ODONEspécie:DMl-N'Titulo: 1325 - Motivo: falta
depagamentoValor. R$ 246,00 - Data parapagamento: 29111/2013-
Valor total apagarR$317,54Descrição dosvalores: Valor do título: R$
246,00 - Juros:R$ 0,90Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 26111/2013. Jaraguá do Sul
(50,26 de novembro de 2013.

Manoel GustavoGriesbacbTabelião Substituto
-Total detítulos publicados: 28

REPÚBUCAFEDERA11VADOBRASIL-ESTADODESANTA
CA1l\RINA

Tabelionatodo MwúcípioeComan:adeGuatamirim
ANAAUCEMARI1NELU PESSOA,TabeliãDesigoada

BuaGerônímoCortean=Iêê, Thlefone: 47-33721494Horário de
Puncionamento: 9hàs 18h

EDITALDE INI1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no ttíduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possi
bilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob
pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto cor
respondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) descoubeci
das, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Sarventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intima
ção no endereço fornecido pelo apresante, tudo em coníormídade
comos arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 49998 Sacado: COMEROALMAZUMODAS lIDACNPJ:
78.618.139/0001-90Endereço: Rua 11 deNovembro n'2590, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: '1l\NISE INDUSTRIA E CO
MEROO lIDACNPJ: 86.719.754/0001-11 Número do Título: 13519
Espêcie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:
BANCODO BRASIL SA - AGENOAGUARAMIRIM DâtaVencimen
to: 10/11/2013 Valor. 2.711,00 liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50089 Sacado: ESRAEL NARTINEU KElTE BARBOZA
CPF: 055.145.739-23 Endereço: Rua Pastor lorenz Hahn n" 230,
Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATI
VA DE ECONOMIA E CREDfID MUTUO DOS PROFISSIONAIS

DO CREA DO ES1i\D0 DE SANTA CA:fARJNA' - CREDCREA CNPJ:
05.979.692/0001-85 Número do Título: 2101Í32/ooo2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM Data Vencimento:
09111/2013 Valor. 614,82 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49996 Sacado: FRÁNOELE PRUSSE - COMEROO E
CONFECCOES CNPJ: 13.032.991/0001-36 Endereço: RUA LAU
RO ZlMMERMANN n" 2917, GUAMlRANGA 89270-000, Gua
ramirim Cedente: TRANSPORfADORA MlNUANO lIDA CNPJ:
87.183.570/0001-42 Número do Título: 1029053-13. Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM Data Vencimento:
11111/2013 Valor. 1.309,48 liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49984 Sacado: JHONES DIAS CORA ME CNPj:
97.537.785/0001-78 Endereço: RUA DAS PALMEIRAS n" S/N, CEN
TRO, 89275-000, Schroeder Cedente: COOPERATIVA DE CREDfID
RURAL COM Im"ERACAO SOUDARIA DE SQIROEDER CNPJ:
08.387.258/0001-02 Número do Título: 15735 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO. DO BRASIL
SA - AGENOAGUARAMIRIM DataVencimento: 05/11/2013 Valor.
500,00 liquidação apõs a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50092 Sacado: UDIA TEREZlNHA KElTE BARBOZA
CPF: 045.991.189-90 Endereço: PASroRWRENZ HANZ n' 230,
NOVA ESPERANÇA, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERA
TIVA DE ECONOMIA E CREDfID MUTUO DOS PROFISSIONAIS
DO CREA DO ES1i\D0 DE SANTA CATARINA - CREDCREA CNPJ:
05.979.692/0001-85 Número do Título: 2101133/0002 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRIM Data Vencimento:
09111/2013 Valor. 404,28 liquidação após a intimação: R$ 12,25,

Diligência:R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50068 Sacado: LUOMAR FERREIRA DOS SANTOS CPF:
030.573.199-80 Endereço: RUA CLAUDIO roMAZElJ n" 333, RE
CANTO FEJ1Z, 8927-000,GuaramitimCedente:RCF IN€ORPORADO
RA IlDA CNPJ: 1O.746.753/oool'{)2 Número do Título: NPOOO40911
Espêcie Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANmDO BRASIL SA - AGENOA GUARAMJRJM DataVencimento:
10111/2013 Valor. 401,43 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Dili
gêr)cia:R$24,5O, Condução:R$ 5,00,Edital R$ 22,25

Protocolo: 50024 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIOR ME CNPJ:
15.239.054/0001-81 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n"

1188, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: IND DE UNHAS TRI
OIEITIiA Número doTítulo: 057854-01 Espécie:DuplicatadeVen
da Mercantil por IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA DataVen
cimento: 13/11/2013 Valor. 546,55 liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50025 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' 1188,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: IND DE UNHAS TRlOIE
IlDA Número do Título: 057216-01 Espêcie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaü SA Data Venci
mento: 13111/2013 Valor. 744,44liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo:.49971 Sacado:VFESTRUTURASMEfAUCAS IlDACNPJ:
15.475.508/0001-13 Endereço: RuaHenninio Sttingatin"I05O, Corti
ceira, 89270-000, Guaramirim Cedente: INOXVIILE COMEROO DE
INOX lIDA CNPJ: 13.454.168/0001-19 Número do Título: 2663/A
Espêcie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCODO BRASIL SA - AGENOAGUABAMIRlMDataVencimento:
11111/2013 Valor. 570,16 liquidação ap6s aintimação: R$12,25, Dili
gência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital:ll$ 22,25
Guaramirim, 26 de novembro de 2013.

ANAAUCEMARTINEUl PESSOA, TabeliãDesignada

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato nO. 254/2013 - PMS

Processo Licitatório nO. 158/2013-PMS - Tomada
de Preços nO.06/2013-PMS

Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: TECHCON ENGENHARIA LTDA, pessoa jllrldica de direito

�"� iI\IIll eM"J _ .o no. 10.65284310001-26. com sede na

RlI!IaA'f_ Pdaz.eIa" JI1" 161, Amizade, na cidade de Jaragllá do SulfSC.
Objeto: contratação de empresa especializada prestação de serviços
técnicos para elaboração de projeto de dois reservatórios de água com

capacidade de 750m3 cada, para abastecimento público e casa de quími
ca a serem construídos ao lado da ETA da Secretaria de Saneamento e

Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC.
Valor do contrato: R$ 26.750,00 (vinte e seis mil, setecentos e cinquen
ta reais).
Data da Assinatura: 25/11/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODA
LIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 06/2013-PMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE

PREÇO N°. 06/2013-PMS, PROCESSO N°. 158/2013�PMS, adjudicando
em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos parti
cipantes:
Objeto: contratação de empresa especializada prestação de serviços
técnicos .para elaboração de projeto de dois reservatórios de água com

capacidade de 750m3 cada, para abastecimento público e casa de quími
ca a serem construídos ao lado da ETA da Secretaria de Saneamento e

Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC.
Vencedor: TECHCON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n".
10.652..84311l1OO1-26, com sede na RuaAfonso Píazera, n" 161, Amizade,
na ádade de Jaraguá do SuIISC.
Valor da proposta vencedora: R$ 26.750,00 (vínte e seis mil, setecen
tos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 25/11/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jl!rck - Prefeito Municipal

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato Registro de Preços nO. 253/2013 - PMS

Processo Licitatório nO. 41/2013-PMS -

Concorrência nO. 02/2013-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Bran
co, n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: SERViÇOS DE GUINCHO GUIMARÃES LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n". 09.634.35810001-40, com sede na Rua Hervíno Hane
mann, n" 4fJ7, salaOi, BairroAval, na ddade de Guaramirim, Estado de
Santa CaIarina, CEP: 89.2704J1).
Objeto: Outorça de. Permissão de serviços de remoção por guincho, guar
da e depósito de veículos removidos, apreendidos e retirados de circula

ção pela Polícia Militar e Civil no Munieípio de.Schroeder, nos termos da
Lei Municipal n.? 1.681/2008, de 16 de setembro de 2008 e Lei Federal nO
8.987, de 13/02/1995 e Convênio 1'1.°15:743/2007-0, Cláusula Segunda,
letra "e", por conta e risco da Permissionária, em pátio a ser implantado
e mantido pela mesma, na forma deste 'termo de Permissão, do Regula
mento Operacional e demais anexos.
Valar do contrato: Diária pela estadia de motocicletas e similares - R$
8,00; Diária pela estadia de automóveis. - R$ 12,00; Diária pela estadia
de utilitários e caminhonetes - R$ 13,00; Diária pela estadia de ônibus e

caminhões. - R$ 23,00; Diária pela estadia de carreta - R$ 23,00; Guin
cho de veículos pequenos - R$ 100,00; Guincho de caminhão-R$150,00,
Guincho de carreta - R$ 200,00.
Data da Assinatura: 25/11/2013 - Vigência: 02/01/2014 até 31/12/2014

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE CONCORRÊNCIA N°. 02/2013-PMS

O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que.
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n",
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolVe HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da CONCORRÊN
CIA N°. 02/2013-PMS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 41/2013-PMS,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação. por ter apre
sentado o menor preço GLOBAL, determinando que seja dada 'ciência
aos participantes: .

Objeto: Outorga de permissão de serviços de remoção por guincho, guar
da e depósito de veículos removidos, apreendidos e retirados de circula

ção pela Polícia Militar e Civil no Município de Schroeder, nos termos da
Lei Municipal n.? 1.681/2008, de 16 de setembro de 2008 e Lei Federal n.?
8.987, de �3/02/1995 e Convênio n.? 15.743/2007-0, Cláusula Segunda,
'letra "e", por conta e risco da Permlssionária., em pátio a ser implantado
e mantido pela mesma, na forma deste Temia de Permissão, do Regula
mento Operacional e demais anexos.
Vencedor: SER)/IÇOS DE GUINCHO GUIMARÃES LTDA, inscrita no

CNPJ sob o nO. 09.634.358/0001-40.
Valor da proposta vencedora: Diária pela estadia de motocicletas e simi
lares - R$ 8,00; Diária pela estadia de automóveis. - R$ 12,00; Diária
pela estadia de utilitários e caminhonetes - R$ 13,00; Diária pela estadia
de ônibus e caminhões. - R$ 23,00; Diária pela estadia de carreta - R$
23,00; Guincho de veículos pequenos - R$ 100,00; Guincho de cami
nhã�-R$150,00, Guincho de carreta - R$ :200,00.

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE BALNEÁRIo CAMBORlÚ

Guarda pública
para Jaraguá
em avaliação.
DISCUSSÃO
Proposta de criação
de nova estrutura

de segurança será

tema de audiência,
amanhã, na Câmara

Celso Machado

Uma audiência públi
ca na Câmara de Ve

readores, agendada para
amanhã, às 19 horas, vai
debater projeto de lei do
vereador JocÍIJ1ar Uma

(PSDC) propondo a cria

ção da Guarda Municipal
em Jaraguá do Sul. A pri
meira tentativa de se criar
essa estrutura partiu do

ex-prefeito Moacir Bertol
di (2005/2008). Porém,
a ideia- foi rechaçada, na
época, principalmente pela
Associação Empresarial
(Acijs).-Segundó argumen
tações, seria mais um ônus
na conta das empresas que
sempre desembolsaram -

recursos para a segurança
pública, área de responsa
bilidade do Estado.

Aquele projeto previa
a contratação de pouco
mais de 40 agentes de
sarmados para cuidar do

patrimônio público. Toda'
a estrutura, com viaturas
e pessoal, além dos cus

tos de manutenção foram

orçados em pouco mais
de R$ 700 mil no primei
ro ano. A criação da Guar
da Municipal de Jaraguá
do Sul está prevista desde

2010, com a reforma da Lei

Orgânica doMunicípio.
A nova proposta prevê

que os agentes, em número
de 60 (homens emulheres)
trabalhem armados, como
ocorre em Balneário Cam

boriú, em sistema de rodí

zio, de 12 horas de serviço
por 24 horas de folga. "Des
ta forma teremos, sempre,
20 agentes trabalhando dia
e noite", exemplifica o vere
ador autor da proposta.

Como seriaem Jaraguá
• Além de atuar como autoridade do trânsito caberá à Guarda

Municipal proteger os bens, com patrulhamento ostensivo e

preventivo em escolas, ruas, praças, parques, entre outros.
A estrutura teria: 60 agentes armados, quatro carros e oito
motocicletas. Custo: R$ 1,5 milhão

Outras cidades doEstado
o Balneário Camboriú . possui guarda municipal com 81

agentes armados. A previsão é ter 200 agentes até 2016. A
unidade opera com oito veículos, 12 motos, 400 câmeras
de monitoramento de ruas em tempo real, com imagens
repassadas à Polícia Militar. Custo - R$ 5,9 milhões/ano

• Joinville- Tem o projeto de implantação em debate. Ele define
60 agentes armados, com mais 40 a médio prazo, 20 ônibus

adaptados para vigiar equipamentos públicos, 40 câmeras de
monitoramento eletrônico, 100 tasers (arma não letal) e 300
sprays de pimenta. Duas bases de monitoramento (ônibus)
que capturam imagens em um raio de até três kms. Custo R$
2,1 milhões/ano,

o Itajaí . A corporação armada deverá ser criada até 2016. -

O'prefeito Jandir Béllini disse que vai espera votação no

Congresso oficializando as guardas municipais como forças
de segurança. Mesmo assim, vai reservar R$ 5 milhões no

orçamento do ano que vem.para investir na Guarda Municipal.

A estrutura sugerida no
projeto de Lima prevê, ain
da, a compra de quatro car
ros e oitomotocicletas. Sem
mexer-na parceria existente
hoje com as polícias Civil e
Militar que dividem 52%
da receita com multas de
trânsito. "Os 48% restan

tes que cabem à Prefeitura
são suficientes paramanter
»:

a Guarda", afirma o verea-

dor. Acrescentando que,
se preciso, há verbas fede
rais na Secretaria Nacional
da Segurança Pública para
esse custeio.A despesapro
jetada é de R$ 1,5 milhão,
no primeiro ano de ativida
des. "Em Balneário Cam

boriú, a Guarda Municipal
terá recursos federais deR$
800 mil ao ano, a partir de
2014. Se tem para eles, tem

- para nós também", avalia
Lima. Acrescentando que,
estatisticamente, no mais
famoso balneário do Sul do
país, os pequenos delitos
diminuíram em 55%.

;

-'

REFERÊNCJA Em Balneário Camboriú, guarda conta com 81 agentes armados

-

PolíciaMilitar quermais debate
No dia 11 de novem

bro, quando participou de
reunião com empresários
para expor questões rela
cionadas com a segurança
pública, o tenente-coronel

-

do 140 Batalhão da Polícia
Militar, José Luiz Gonçal
ves da Silveira, disse que o

assunto da Guarda Munici-

pal tem de ser debatido pela
sociedade à exaustão. Lem
brando que, constitucio

nalmente, cabe à PM a re

pressão ostensiva ao crime
e a fiscalização do trânsito.
"À Guarda Municipal cabe,
prioritariamente, a preser
vação de bens e do patri
mônio público. Não somos

_ Acijs é contra a proposta
Da mesma forma como

ocorreu há cerca de oito

anos, a Associação Empre
sarial (Acijs) questiona a

criação da Guarda Munici

pal. "Não há até omomento

argumentos convincentes

que justifiquem a criação
dessa estrutural", disse a

presidente da Acijs, Moni
ka Conrads. Segundo ela, o

projeto vai absorver recur
sos que poderiam ser des
tinados para outros setores,
onde há mais urgência. "A
segurança pública é uma

responsabilidade do Estado
e, no município, as .polícias
Militar e Civil cumprem
esse papel muito bem,"
afirmou a líder empresa
rial. Acrescentando que "ao

contrários ao projeto, mas
é preciso avaliar como será
esta atuação, porque no

modeío colocado em prática'
em outrosmunicípios o que
se percebe é o trabalho dos

agentes municipais sempre
com a cobertura da PM.
Com uma sobreposição de

funções", assinalou.

contrário, deve-se fazer um
esforço para o aumento dos
efetivos nestas duas cor

porações e não criar mais
um órgão que vai onerar o

orçamento pelo compro
metimento da receita, seja
na definição de novos car

gos, no aumento da folha
salarial e no incremento do

quadro de servidores".

OpiBiDes
Você concorda com a instalação da GuardaMunicipal?

"-

,

Concordo, porque a

Polícia Militar não tem

gente suficiente para
cuidar do trânsito e

da segurança pública.

�{_\.l&�-'
b�,l1a�

",

-

Acho isso muito bom.

Sou a favor da guarda.
Só as câmeras de

vigilância eletrônicas
não resolvem tudo.

Mds!llfi ,i!!!aSiM, 4S
�s,. \�ei\ciante

Ser contra a

Guarda Municipal
é o mesmo que ser

contra a segurança da

população.

Abilo Kandlen.
barbeiro. 61 anos

"
Alguém vai ter de

pagar a conta. Será

que mais câmeras não

seria mais barato?

Spu contra.

Nelson Scarpatto�
taxista, 68 anos
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Caminhão invade casa

na descida da BR-280
CO:RUPÃ Motorista perde o controle na Curva

do B!itador, bate em palmeiras e destrói garagem

Natália Trentini

Pelo caminho que dá acesso

a casa dos produtores de
. plantas ornamentais, Geraldo e

Janete Kizema, ficaram apenas
rastros.

-

Árvores destruídas e as

marcas de pneu. Vestígios deixa
dos por um caminhão desgover
nado que invadiu a propriedade
a mais de 100 km/h após perder
o controle no km 92 da BR-280,
em Corupá, próximo a chamada
"Curva do Britador", por volta
das uh de ontem.

-

O motorista não conseguiu
frear o caminhão, carregado
com móveis e madeira. As pal
meiras, plantadas ao longo dos

130 metros que dividem a pista
e a casa, serviram para amorte
cer o impacto. O veículo atingiu
a lateral da casa, onde ficava a

garagem, área de serviço e esta

va estacionado um dos carros da
família. Geraldo, o filho Rodrigo,
e alguns funcionários estavam

na propriedade, mas longe o su

ficiente para não se ferirem.
O carona, de 28 anos, foi

quem mais se machucou. Sofreu

escoriação nOS dois braços, quei
xo, ferimento na cabeça, suspeita
de traumatismo craniano e he

morragia interna. Já o motorista,
de 34 anos, teve ferimento nos

ombros e suspeita de fratura. O
caminhão seguia de Apucarana,
no Paraná, sentido Corupá. .

Poucos minutos antes do
acidente, por volta das ioh, dois
carros estavam parados no cami
nho. "Tinham dois clientes aqui,
fui buscar uma nota, quando eu

voltei Vi o caminhão, só deu tem
po de correr. Foi um susto", co
mentou o filho do casal, Rodrigo,
22 anos. Elepegou o tacógrafo do
caminhão, que marcou a veloci
dade 120 km/h no momento do
acidente.

-

A família coleciona fotos de
acidentes no local, são mais de

30 acidentes registrados. O pro
blema é recorrente. "Uns seis ca
minhões já invadiram aqui, mas
nunca chegaram a bater na casa.

O últimô faz trêsmeses e destruiu
a estufa que ficava ali frente. Falta
sinalização aqui na rodoviapara
orientar sobre os cuidados na

descida", avaliouGeraldo.

LÚCIOSASSI

SUSlQ Apenas o motorista e o passageiro se feriram, pois os
moradores estavam nos fundos do terreno, às margens da SR

o caminhão carregado
com móveis descia a

Serra do Mar, pelà BR-

280, em direção
a Corupá. Na Curva do

Britador, o motorista
perdeu o controle
do caminhão.

• Na tentativa
de parar o

veículo, ele
seguiu pela
entrada de'
uma casa

por cerca de
130 metros.

·Ocaminhão
bateu em

árvores, que
amorteceram
o impacto. O
veículo parou
i depois de bater
f,! na lateral da casa.

.

em Jaraguá do Sul.

Agressão física e moral
dentro de casa, abuso sexual
da mulher e de filhos, envol
vimento com drogas e gravi
dez na infância foram alguns
dos temas tabus abordados
no encontro promovido pelo
Conselho Municipal de Direi
tos da Mulher (Com:dim), no
auditório da Igreja Matriz São
Sebastião. Segundo a delega-

it""' ....�,
. - •"",lill��-

Violência doméstica é tema dê debate em Jaraguá do Sul
da Milena de Fátima Rosa,
responsável pela Delegacia de

Proteção à Criança, Adoles
cente, Mulher e Idoso, desde
2010 foram instaurados 661

inquéritos lia unidade, sendo

que 65% - 430 casos - são con
tra as mulheres.

O Sindicato do Vestuário
também . distribuiu material
informativo para lembrar
o Dia Internacional de luta

pelo fim da violência contra

a mulher, criado em 199 pela
ONU. Cerca de 70% dos fun
cionários do setor do vestuá
rio é formado por mulheres e

o Sindicato foi um dos gran
des incentivadores da cria

ção da DPCami e, junto com

o Comdim, busca a implan
tação da Casa de Passagem,
para, acolher as vítimas de
violência doméstica.

Quando veste as roupas da
lavadeira Maria, o ator Ander
san Santos incorpora a história

.

de vida de muitas'mulheres e

conta as desgraças que lhe acon
teceram desde o namorico de

criança até amorte deUm dos fi
lhos. A peça "Maria Lavadeira",
que já percorreu dez escolas, foi
usada para abrir o debate de re
flexão contra a violência contra

as mulheres, ria tarde de ontem,

'Iráfico

DICflagra
vendadeLSD

Dez pontos de LSD foram en

contrados com um homem, sus

peito de tráfico de drogas, na noite
de sábado, em Jaraguá do Sul. A
Divisão de Investigação Criminal
recebeu denúncias de que Lucas
Alexandre de Carvalho Lessmann,
de 19 anos, estaria vendendo dro

gas sintéticas, como LSD e ecstasy,
além de cocaína e maconha. Os

policiais civis acompanharam o

suspeito e flagraram a venda de
um ponto de LSD, na Rua José

Emmendoerfer, na Nova Brasília,
por volta das 2ID de sábado (23).
Um adolescente, de 17 anos, con

firmou que pagaria R$ 30 para,
comprar a droga. Acusado de tráfi

co, Lessmann foi encaminhado ao

Presídio Regional.

Perdas de vida

Vítimas da região
morrem rias SCs

As estradas da região não re

gistraram nenhum acidente com

vítima fatal este final de semana,
entretanto uma jaraguaense e ou

trajovem, moradora deMassaran
duba, morreram entre domingo e

a manhã de ontem, nas estradas
do Norte do Estado. A jaraguaen
se Taciane"da Costa, de 34 anos,
morreu na hora ao bater o Corsa

que dirigia com um caminhão, por
.

volta das 6h30 de ontem, na SC

ioiá, e�Joinville. Em Blumenau,
na SC-108, um Vectra saiu da pis
ta, se chocou contra o guard-rail
e capotou, por volta das 12h30 de

-:

domingo. O acidente causou amorte
de Jessica Carolina Cunha -Santos,
de 18 anos, passageira do veículo.

Abuso sexuai.

Jovem acusapai
de amiga de abuso

Uma adolescente de 12 anos

acusou um homem de ter abusado
sexualmente dela, na noite de sexta
feira, em Jaraguá. Ela contou que
ao chegar na casa de uma amiga, no
Bairro São Luís, o pai da jovem teria

passado amão pelo corpo da vítima,
configurando estupro de vulnerável.
A adolescente conseguiu fugir e de
nunciou o caso a PM, que deteve o

suspeito. �ó este ano, na Delegacia
de Proteção à Criança e Adolescente

(DPCami) de Jaraguá do Sul, já fo
ram instaurados 31 inquéritos para
investigar o abuso sexual contra ví
timasmenores de 14 anos.
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Panteras goleiam e são campeãs
5 A 1 Equipe não toma conhecimento do favoritismo do Olympya, goleia na decisão e levanta pela primeira vez o título do Peladão

Lucas Pavin

A equipe das Panteras

.1"\.surpreendeu a favori
ta Olympya e conquistou
o Campeonato Peladão,
o Aberto de Futsal de Ja

raguá do Sul, na categoria
feminina. No último sába
do (23), o time comandado
pela técnica Iraci Stenger
goleou as atuais campeões
por 5 a 1, no Ginásio da

Arsepum, quebrando uma

sequência de quatro títu
los do adversário.

Os gols das Panteras

foram marcados por Rita

{por três vezes), Francielle

e Raquel, enquantoMarise
descontou para o Olym
pya. Além de Rita que ano
tou um 'hat-trick', outro

destaque das campeãs foi
a goleira Gringa que rea

lizou grandes' defesas na

partida, segurando o ata

que adversário.

"Sempre falei que eu

confiava nas minhas me

ninas. Sei que elas são
boas e merecedoras da
vitória. A união delas foi
fundamental para con

quistar este título", ava

liou a técnica Iraci.
"Derrotamos uma

equipe muito forte, mas

estávamos com um time
muito bom também e

conseguimos vencer. O

segredo na vida é fazer as
coisas com amor, sempre.
Os dois times estão de pa
rabéns", completou Rita, a
artilheira da tarde.

"No nosso entendimen

to, o Olympya não jogou
bem e entrou em quadra
como se fosse apenas mais
um jogo, enquanto as Pan

teras entraram com espíri-
, to de decisão mesmo e não
tinham feito uma partida
tão boa como a de ontem.

Realmente elas merece

ram a vitória", 'reconheceu

o técnico do Olympya, Po
lenta.

Antes da decisão, o

Lion derrotou o João Pes

soa/Lecimar Malhas por
2 a 0, na disputa do ter

ceiro lugar, com gols de
Janaina e Barbara.

O João Pessoa/Leci
mar Malhas não foi ao pó
dio, mas levou o troféu de

equipe mais disciplinada
do campeonato.

Com os acontecimen
tos da final, a artilharia do
certame ficou empatada
entre três jogadoras, todas
com 8 gols: Marise Schu
mann (Olympya), Caroline

Bamberg (Olympya) e Rita
de Barros (Panteras). Já
o troféu de defesa menos

vazada ficou com a equipe
Panteras, com 9 gols sofri
dos em 6 jogos (média de

1,5 por partida).
O Campeonato Pela

dão feminino apresentou
. uma média geral de cinco
gols por partida, com 70
tentos anotados em ca

torze jogos. Cinco equipes
participaram do torneio

promovido pela Funda

ção Municipal de Espor
tes e Turismo: Olympya,
Lion, Panteras, Recicla

Eventos/Global Pisos e

DECISÃO EM FOTOS Em tarde inspirada da artilheira Rita (#11) e da arrojada goleira Gringa, coube à capitã Raquel levantar o troféu inédito

João Pessoa/Lecimar.
Inicialmente, elas joga

ram entre si, classificando
se os quatromelhorespara
as semifinais, em cruza

mento olímpico.
A campanha das Pan

teras rumo ao título foi
marcada por seis jogos,

c

com cinco vitórias e ape
nas uma derrota - para o "-,

próprio Olympya, por'5'a.�'
2, na segunda rodada 'da
fase classificatória. As gà
rotas balançaram as redes
adversárias em 22 ocasi
ões - média de 3,6 gols por
partida :- e foram vazadas

9 vezes - média de 1,5.

,
Derrotamos uma

equipe forte, mas
estávamos com

um time bom e

conseguimos vencere

lta ce Barr s,
atleta das Panteras
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Saem as primeiras medalhas
I I

JOGOS ABERTOS DE SC Casal bom de mira garante as primeiras
medalhas individuais, na disputa 'que acontece em Blumenau

Henrique Porto

Ontem foi o dia de Jara

guá do Sul celebrar as

primeiras medalhas na 53a
edição dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, que aconte

cem em Blumenau até opró
ximo dia 30 de novembro.

As primeiras medalhas
saíram no tiro carabina
ar, onde o casal Inaurea e

Claudio Schmidt mostrou

entrosamento ao conquis
tar as medalhas de prata
- com Inaurea, por apenas
três centésimos - e bronze
- com Claudio. "Eles fazem

por merecer. São os que
mais treinam. Vivem isso. O
Claudio já havia ido bem no

Campeonato Catarinense.
Assim coroaram um ano de
muito empenho", reconhe
ceu o técnico Samuel Lopes.

O desempenho da dupla

I

,

I.

alavancou a pontuação da

equipe, que faturou a me

dalha de ouro e quebrou o

recorde de pontos na com

petição (1.240,2 pontos). As
provas de tiro prosseguem
até quinta-feira (28), com a

expectativa de novas meda
lhas e do troféu geral.

No atletismo, ouro para
Simone Ponte Ferraz, nos

1.500 metros, e bronze com

MirielySantos, nos 100me
tros com barreias. "AMirie

ly é amaior vencedora desta
prova, com seis conquistas.
Nunca ninguém venceu

tantas vezes, mas hoje não

deu", lamentou o técnico
AdrianoMoras.

No xadrez, Karina Kanz
ler foi ouro individual no 1°

tabuleiro, enquanto Gabrie
la Vercinó foi ouro no 6°. Já
o futsal masculino reagiu,
com a vitória por 5 a 1 sobre

Florianópolis e segue vivo.
No fim de semana, três

modalidades se despediram
da disputa. O triatlo mascu

lino, que foi disputado no

domingo (24), em Navegan
tes, teve a equipe jaraguaen
se na sétima colocação. "Foi
um ótimo resultado. Somos
uma das únicas equipes
que não contratou profis
sionais", festejou Jonathan

_Mandalho, atleta e dirigen
te. O basquete feminino foi
eliminado após as derrotas

para Florianópolis e Blume
nau. E o vôlei de praia, mas
culino e feminino, ficou nas

fases eliminatórias.
A competição prossegue

hoje, com Jaraguá do Sul

disputando as modalidades
de atletismo, bolão 23 (M),
futsal (M), tênis de mesa

(M/F), tiro - armas longas e

xadrez (M/F).

{

f

MMA

Jaragúaense é campeão em evento Estadual
o professor da acade

mia X-Team e colunista de
artes marciais do jornal O
Correiodo Povo, Xitão, par
ticipou no fim de semana

da 9 Tornado Combat, rea
lizado na cidade de Indaial.
Comumavitóriapor nocau
te sobre o atleta de Blume-:

nau, EduardoVieira, o jara
guaense se tornou detentor

Interbairros

Finalistas
A 5a Copa Interbairros

de Futebol tem as equipes
de Três Rios do Norte e Rio
da Luz como finalistas da

temporada. O atual cam

peão conquistou a vaga nes-

.
te domingo (24), após gole
ar o Santo Antônio por 4 a

1 e fechar o confronto com

um placar agregado de 6 a 1.

O adversário na decisão é o
Rio da Luz que se garantiu
na semana passada ao supe
rar o Água Verde, somando
5 a 2 nos dois jogos.

DIVULGAçAO/FME

EM FAMíLIA
Casal Schmidt'
(em baixo)
conquistou
as primeiras

� medalhas de
- Jaraguá

8

4

4

1 2

CopaMime
João Pessoa e Flamengo na final daPrímeirona

A Copa Mime conhe
ceu seus finalistas no fim
de semana. O João Pes

soa foi a primeira equipe
a garantir vaga ao vencer o
Cruz de Malta, por 2 a o,

a partida -foi para prorro

gação, onde o rubro-negro
se garantiu na decisão C0m

um empate por 2 a 2, por
ter feito melhor campanha
na primeira fase;

no sábado (23), após um

empate em 2 a 2 no jogo
de ida. Já no domingo (24),
o JJ Bordados devolveu o

placar de 1 a o conquista
do pelo Flamengo na ida e

do cinturãó Catarinense pois apenas um dia antes

de kickboxing, na modali- da luta lembrei que este

dade de 'Low Kicks', peso mesmo cinturão havia es

até Sikg, Xitão estava sem capado de mim anos, atrás
lutar nas regras de kickbo- quando fui nocauteado na

xing desde 2008, quando quela oportunidade. Agora
foi segundo colocado no . é descansar, pois ano que ,

Campeonato Brasileiro, em vemjá tem a seletiva deAbu
São Paulo. "Nem eu sabia - Dhabi, no jiu jitsu, além do

que o gosto da vitória deste Campeonato Brasileiro de
cinturão seria tão saboroso, kickboxing", destacou.

Taeltwondo

RioMolha
No dorriingo (24), a As..

sociação de Moradores de
Rio Molha e a Associação
Jaraguaense de Tae Kwon

Do, graduaram cerca de
. 40 alunos da comunidade

para participar do proje
to "Tae Kwon Do Escolar,
unidos para ensinar e edu

car", em evento que acon

teceu na quadra da Escola

Municipal de Ensino Fun

damental Ribeirão Molha.
Os novos atletas têm idade
entre 7 e 17 anos.

A Federação Catarinen
se de Futebol divulgou- a

tabela .da primeira fase do.

Campeonato Catarinense

2014. Assim, o Juventus

conheceu o seu adversário
na estreia da competição.
Diante do seu torcedor, o
Moleque Travesso irá en

frentar a atual vice-campeã
estadual e recém-promovi
da à SérieA do Campeonato
Brasileiro, a Chapecoense;
no dia 26 de janeiro, no Es-

tádioJoãoMar�tJlR11H!1I11fIIIHHfIIlUllnIIIIUUJtuHUmmUHtniHmmJtmUU.��ii.ffi�'�í����tnH';dwjJi<��"

Juventus

Tabela

11800.648,6485
--!""�

'CÂMAR� "

- ..to�e I'.leg _

A; GetúlioVargas, 621'. camaramu�icipal@jaraguadosul.s<1.1eg,br • Tel. (47) 3371 -zsio- Fax: Ramal204
<�. Fotos cedidas pelo Jornal O Correio do Povo.
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FERNANDO RIBEIRO/CRICIUMAEC

Campeonato Brasileiro

Tapetão pode decidir rebaixados na SérieA
o Criciúma pode ser

prejudicado nesta reta final
de Campeonato Brasileiro

pelo famoso "tapetão", As
diretorias de clubes como

Coritiba, Vasco e flumi

nense, conversaram para
verificar súmulas dos jogos
e querem decidir a compe
tição na Justiça. Segundo
os cartolas, os documentos
mostram que Ponte Preta,
Portuguesa e o time cata

rinense poderiam perder
pontos, pelo fato de uma

nova regra que teria passa
do a valer apartir deste ano,

limitar em cinco o número
de jogadores transferidos
de outros clubes da Série
A Neste momento, os do
cumentos destas súmulas
estão sendo observados

. pelos departamentos jurí
dicos dos times e também
de especialistas do direito

desportivo.
O Regulamento Espe

cífico da Competição, no

capítulo m, artigo nono,
no parágrafo único, diz que
"cada clube poderá receber
até cinco atletas transfe
ridos de outros clubes do

Futebol

Brasileiro sofre racismo
O zagueiro, brasileiro ofensas raciais e sons que

Paulão, do Betis, foi mais imitavam macacos vindos
um atleta negro a sofrer dos torcedores de sua pró
com manifestações racistas pria equipe. "Fazer o quê se
de torcedores no futebol existem pessoas. assim? A

europeu. No último domin- gente só tem que orar por

go, ele foi expulso de cam- elas e seguir em frente",
po na derrota para o Sevilla disse o jogador, revelado
e deixou o gramado sob peloAtlético-MG.

Campeonato da Série A; de
um mesmo clube da Série

A, somente poderá receber
até três atletas".

De acordo com o Có

digo Brasileiro da Justi

ça Desportiva, cada clube
deve perder três pontos
devido a inscrição irregular
de atletas. Pelo que já foi
analisado e interpretado,
os dois paulistas e o Tigre
deveriam perder, pelo me

nos seis pontos. Com isto,
Portuguesa e Criciúma en

trariam no Z-4 no lugar de
Vasco e Coritiba. ARAPUCA Manobra de bastidores pode devolver o Criciúma à Segunda Divisão nacional

Atlético-MG

Lista doMundial
Nesta sexta-feira, o técnico Cuca

vai divulgar a lista de 23 jogadores
que vão disputar o Mundial de Clu

bes, no Marrocos, e a grande ex

pectativa é pela presença ou não do
atacante Fernandinho, que tem a

inscrição contestada devido a data de

chegada ao clube alvinegro. Dátolo e

Emerson devem ficar fora da lista.

Milan

Reforços
Em entrevista coletiva nesta

segunda-feira, o vice-presidente do

Milan, Adriano Galliani, afirmou

que o clube irá se reforçar na pró
xima janela de transferências que
acontece em janeiro. Além disto,
Galliani assegurou a permanência
deMario Balotelli e Stephan EI Sha
arawy no elenco rossonero.

RealMadrid

Desfalque
.,'

O atacante Cristiano Ronaldo pas-
sou por'exames ontem e teve confir
mada uma lesão na parte posterior
da coxa esquerda, ocorrida no último

sábado, onde teve que deixar o cam

po durante a goleada por 5 a o sobre o
Almería. Assim, o português deve ficar
de fora da partida contra o Galatasa

ray, amanhã, pela Champions.

mando o Ginásio Arthur Müller, resgatan
do a história deste importante palco
esportivo e cultural. Alem disso, revitali

zou a Arena Jaraguá, preparando o espaço

para a recepção df! .eventos de porte

na�19f'lal e internacj9�âl: shows, feirêls{,

ev�ntos esportivos, l.a�J!'r.. Um calendáriq

gigante espera por você!
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Anlarok
Highline
CDAT
A f'Qrtir de
R$130.99C)

WWW.vw.com.br.Promoçãoválidaaté26/11/2013paraveicules com plmura sólida e custo de frete Incluso.Novo Gotf a partir de R$67.990,OO. Fox 1.0 4 Port�s C�mpteto 20?4, a vj�ta a partir de R$ 35.990,90. 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 1.04 Portas 2014, à vista a partir de.R:ti.22.590,OO. 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 a vista a partir de R$ 46.890,00. Entrada 50%, saldo em 24x,juros O.D%.Amarok highline CO AT à vista a partir
de R$ 130,990,00. Entrada 50%j saldo em 24)(, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CEi"máximo para esta operação: 15,05!,0 a.a. IOF,
cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

_..

concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a .eprovaçãe. Garantia de 3 anos

para linha voikswaçen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transnussâo (exceto Kcmbl, limitada a 80.000km). Ê necessário,
para sua utilização, o cumprimento do plano demanutençflo.·

-

Ouvidoria: 0800 7012834. SAC; 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A e$Colha perfeita
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