
Política
Boas notícias

.,..,

para a regiao
Governador Raimundo
Colombo confirma

agenda em Jaraguá do
Sul, no dia 4. Na mesma
data será inaugurado o

escritório regional da
Fatma. PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 6 E 7

Já estamos
atendendol

60anos

Oxford recebe
homenagens
História da empresa
de porcelanas de São
Bento do ,Sul, que
é administrada por
jaraguaenses,recebe
o reconhecimento da
Assembleia Legislativa.
PÁGlNA4

Ao estilo Tato Branco

Uma salada com
sabor diversificado
Aprimorar ingredientes em
pratos leves ajuda a deixar os

acompanhamentos com um gosto
muito especial. Conheça uma
receita com rúcula para servir
com os amigos. PÁGINA 11

Jasc

Tiro de Jaraguá
é heptacampeâo
Equipe jaraguaense conquista
sétimo título'nos Jogos Abertos
na modalidade de armas longas.
Atiradores ganharam também
a medalha de ouro na categoria
carabina deitado. PÁGINA 21

�amguá do Sm e Vrue do lla�CU • Ano 94 • Edição nO 7.343 • Sexta-ferra, 29 de novembro de 2013 • RS 2,50 A vida aconiece aqui.
LUCIOSASSI

Quintal perigoso
� �"
Trecho na descid�raa BR-280, na Serra do Mar, em

Corupá, deixa Janete preocupada. Para evitar que
caminhões desgovernados entrem na proprieda
será erguido um novó canteiro no acesso.

•

BOVESPA: 51.846,83"'0,03% • DOW JONES: 16,097.33 ... (+0,15%) • DÓLAR COM.: V 2,3175 ... 0,3% • DÓLAR TUR.: V 2,4500 ... 3,38% • EURO: V 3,1520 ... 0,38% • POUPANÇA: 0,5925 • SEUC: 9,5%. CUB NOV/13: 1.307,65
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Juro Zero e a micro e

pequena empresa
,

EPreciso compreender a função do microcrédito para sa

iber o impacto econômico que a injeção de R$ 3mil pode
gerar em urn pequeno empreendimento. Cito o exemplo de
uma empreendedora individual, que atua como cabeleireira.
Ela pode fazer aquisição de equipamentos e insumos para
o seu negócio sem ter que buscar recursos próprios, do seu

dia a dia. Desta forma pagará a vista (e com desconto) para o
.

fornecedor e terá a oportunidade de pagar em parcelas para
o Banco deMicrocrédito e se fizer isso em dia, não precisará
pagai aúltimaparcela, que éjustamente o juro que será pago
pelo Governo do Estado. Além disso, essa mesma empreen
dedora recebe orientações do Sebrae de como fazer amelhor
gestão do recurso.

.

Depois de quase dois anos da primeira operação, muitas
etapas foram empreendidas. A primeira foi vencer os 'plan
tonistas do contra', ou daqueles que afirmavam que não da
ria-certo e ainda existiam aqueles que torciam para não dar
certo.Afinal, urnprograma de tão fácil acesso nãopoderiavir
do governo. Aboa gestão foi a forma encontradapara vencer
as dúvidas dos primeiros meses e foi também a boa gestão
que fez com que o programa se consolidasse, tornando-se
uma referência nacional de política pública voltada ao em

preendedor individual.
. A Fampesc incluiu, em outubro de 2009, a criação do

programa Juro Zero na primeira edição doManifesto daMi
cro e Pequena Empresa e em novembro de 2011 o programa
foi lançado oficialmente. Coube ao Sebrae a execução das

orientações ao empreendedor, ao Badesc subsidiar os juros
das operações, às agências de micro crédito a execução da

operação e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco
nômico Sustentável, através daDiretoria daMicro ePequena
Empresa, a gestão de todo oprograma.

Depois de 17 mil operações, R$ 47-milhões emprestados,
tantos outros empreendedores, empreendedoras e famílias .

alcançadas,cabe aqui o reconhecimento do trabalho de cada
atordoprocesso eprincipalmenteda açãodaDiretoriadeApoio
àsMicro e Pequenas Empresas e ao Empreendedor Individual,
que também é resultado de urna ação da Fampesc.

•Mareio. Mano.el da Silveira, Conselheiro da
Fampesc e do.Sebrae

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraE) redacaotiiccorreiodopoio.com.br

Orientação
Documento dos
produtores rurais

Os trabalhadores que precisam de bloco de
notas de produtor rural devem buscá-lo na Se
cretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e

Agricultura (Semag). O procedimento deve ser

feito até o dia 20 de dezembro, pois, dos dias 23
a 31, foi' estabelecido ponto facultativo na Admi

nistração Municipal. A Semag está localizada na
Rua Angelo Rubini, 600, Barra do Rio Molha.
Mais informações pelo telefone 2106-8092.

COMENTÁRIO

A do "lo "

espera-nça
.

S
.

UCOS
,

1\.Tão fossem as leis e os ''loucos'', o
1�mundo não ficaria de pé senão

por escassos' segundos. A lei disci

plina, impõe limites, assusta... E os

loucos avançam, "desrespeitam",
contestam, põem a cara para os ta

pas, conquistam e libertam. Vamos
ao assunto. Aliás? deixei o assunto

passar porque na hora em que a bra
sa incandescia não quis me introme
ter, eu queria entrevistas, desabafos,
histórias contadas depois de tudo.
Foi o que aconteceu. Vou falar de
urna ''louca'', de urna jovem gaúcha,
simpática e absurdamente ''louca''
se comparada a outras mulheres da
idade dela, 31 anos. Seu nome? Ana
Paula Maciel, integrante do. gru
po ''louco'' que atende pelo .nome
de Greenpeace, paz verde. Não vou

apresentar o Greenpeace a você, você

- "Não me arrependo porque para
mudar as coisas, para fazer" urn
mundo melhor, é preciso passar por
riscos e aceitei os riscos" ...

Imagine urna sirigaita dessas de

shopping fazendo o que essa "guria"
de 31 anos fez, imagine. Saiu para os

o conhece melhor do que ninguém, mares da vida, andando em botes de

pois não? borracha pára enfrentar torpedeiros
Ana Paula estava com o grupo

.

.
russos... Só os ''loucos'' fazem isso,

que foi meter o dedo no nariz dos o diacho é que dependemos desses
russos que "agrediam" a Natureza ''loucos'', essa é a verdade, depende-
no mar Ártico. Aquela história de os mos, mas não nos damos conta, até
russos irem explorar petróleo como a que eles apareçam lutando por nós.
cara deles, desrespeitando leis inter- Ana foi obrigada-a "dormir" com
nacionais, isso e mais aquilo. Todos

.

luz acesa todos os dias em que esteve

sabem da história. naprisão russa, luz acesa e rádio liga-
Uma repórter perguntou a Ana, do... Aguentou. E diz ao mundo que

logo após sua libertação na Rús- saiu mais forte da experiência. Ana e

sia, se ela se arrependia de alguma o Greenpeace, há esperança no mun-
ação...? Ela disse exatamente isto: do.Aesperança dos ''loucos''.

lUIZ CARLOS PRATES

• Vagas
Nas palestras que faço por empresas de todo o Estado,

em todas elas converso com 'diretores. Estou até aqui de
ouvi-los dizer que há vagas, mas não há candidatos compe
tentes para preenchê-las, De quem é a culpa, da empresa,

. do governo? Não, a culpa é dos vadios que não querem fa
zer cursos "gratuitos", não querem estudarno fim de sema
na e muito menos aceitar urn emprego que implique em

trabalhar em horários especiais. Os vagabundos querem
bom salário, trabalhar pouco e continuar "analfabetos",
com ou sem diploma... Cocem-se, vadios.

• Cabelos
Se eu não visse a novela e não lesse críticas sobre tele

visão, não entenderia. Na novela Jóia Rara, NatháliaDili
interpreta a vilã Sílvia. Novela de época, Sílvia usava urn
cabelo formidavelmentepreso, puxado e lindo. Ela ficava

urnamulher. O que aconteceu?As levianas de todo oBra
sil entupiram demensagens a caixa do autor da novela,
criticando o cabelo da vilã. Resultado: o autor ouviu as le
vianas, agora Sílvia tem urn cabelão, solto, Cacheado, bem
"namoda" de hoje. Quer dizer, urn horror. Ela ficou igual
amultidões que andam por aí. Que época, que horror. As
vulgaresmais urna vez venceram.

• Falta dizer
A origem do cabelão das mulheres vem do tempo das

cavernas, quando os homens exigiam que amulher tivesse
cabelo grande, seria mais fácil para eles puxá-las, no escu

ro, para fora da caverna. Quer dizer, a origem do cabelão,
"apreciado" pelos homens e "obedecido" pelas mulheres
sem voz, tem como origem ser urna espécie de cabresto...
É por isso que os hpmens fogem das mulheres de cabelo

curto, essas não se deixam "puxar" ...

ACT

Processo seletivo
emCorupá

A Prefeitura Municipal de Corupá recebe as inscri

ções do concurso público até o dia 5 de dezembro. São
oferecidos 18 cargos de admissão em caráter temporá
rio (ACT). As vagas são para as áreas da educação, saú
de, assistência social, música, alimentação e trabalho

braçal. A ficha de inscrição. está disponível na Secreta
ria de Educação, das 8h às 12h. Os interessados devem

portar fotocópias da identidade, CPF, comprovante de
residência, habilitação para. o cargo e declaração de

"

tempo de serviço para cargos de nível superior. Mais
informações pelo telefone 3375':'1399.

ERRATA:
• A idade correta da jovem Thassila, que saiu na

foto da capa da edição de ontem, é 16 anos.

Esporte
Corrida SuperNova FM
A Super Nova Fm promove no dia 30 de no-

, vembro a primeira edição da Corrida Noturna. A

largada será às 20h30, na Praça Ângelo Piazera.
Podem participar maiores de 16 anos. As catego
rias de disputa são feminino e masculino, em tre

chos de 5 ou 10 quilômetros. O regulamento e a

ficha de inscrição estão disponíveis no site inseri
coes.focoradical.com.br até o dia 28.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1404
04 - 09 - 15 - 23 - 24
29 . 30 - 33 - 40 - 43
44.- 46 - 49 - 51 - 54
]1 - 73 - 84 . 86 - 95

QUINA
SORTEIO Nº 3351
13 - 29 - 39 - 55 - 69

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04818
1 Q 79.496 250.000,00
2Q 33.276 17.100;00
3Q 48.339 16.600,00
4Q 80.223 16.100,00
5Q 88.933 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1551
02 - 15 . 19 . 21 - 23 - 38
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EDITORIAL

Ação à qualidade de vida

Uma boa notícia foi dada essa

semana pela Secretaria de
Saúde de Jaraguá do Sul, com a con

firmação da realização de um mutirão
para cirurgias de catarata e de pterí
gio (pele sobre o olho). Será uma ação
que vai beneficiar 517 pessoas, a maio
ria idosa, que aguardam na fila para
fazer esse procedimento corretivo e

simples, que representa uma impor
tante melhoria na qualidade de vida.
Essa atitude só foi possível no momen

to em que foram direcionados recursos

para pagar as consultas. Em casos espe
cíficos, principalmente quando os valo
res da desatualizada tabela do Sistema
Único de Saúde (SÚS) impede que haja
uma melhoria dos atendimentos, essa é
uma boa alternativa à gestão de saúde:
canalizar medidas financeiras compen
satórias para oportunizar um serviço de
melhor qualidade aos moradores.

Muitas vezes, a compra de exames

privados agiliza a atenção a mui
tos pacientes que aguardam por um
atendimento no serviço público. É a

opção mais eficaz também à falta de
médicos especialistas que atuam na

rede municipal.

,'I

"
A compra de exames privados agiliza
a atenção a muitos pacientes.

Nesse sentido, cada vez mais é

importante direcionar verbas para
atender esse compromisso, quando
necessário. Infelizmente, os municí
pios têm que arcar com as limitações
de repasse de recursos do SUS ao

pagamento de- serviços importantes
para a vida da população, que paga
altos impostos na espera de ter uma

atenção básica de qualidade.

Fale conosco
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes. redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SACo sac@ocorreiodopovo.com.br·Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9�61

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul v SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do PovoLtda

.
* Os artigos e opiniões assinados não retratam

necessariamente o posicionamento dojornal, sendo
de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Povo utilizapapel.produzidoapartirde
. fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
•MARIACONI1 BUZZImorreu em

27 de novembro, em Jaraguá do Sul.

Ela tinha 72 anos e deixou enlutados os

filhos, genros, noras, netos, parentes e

amigos. O sepultamento foi reali�ado no
Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
• PAULO DE SOUZAmorreu em

26 de novembro, em Jaraguá do Sul.

Ele tinha 55 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, parentes e amigos.
O.enterro ocorreu no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.
•VALDEMIRORENKAVFSKImorreu

em 26 de novembro, em Jaraguá do Sul.
Ele tinha 58 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, noras, genro, netos, parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no
CemitérioMunicipal da Vila Lenzi.

Audiência
Atendimento
socioeducativo

A Prefeitura Municipal de Schroeder promove a 1a

Audiência Pública do Sistema de Atendimento Socio

educativo (Sinase) no dia 2 de dezembro. O objetivo é

apresentar o Plano Nacional de Atendimento Socioedu
cativo. O evento é aberto à comunidade e acontecerá no
auditório do eras, na Rua Paulo Jahn, 245, às 18h30.

Corupá
Auto deNatal

O Auto de Natal em Corupá será realizado no dia 10
de dezembro. A programação inicia às 18h com recrea

ção infantil em frente ao prédio da Secretaria de Educa
ção. A abertura oficial ocorre às 19h, com as apresenta
ções da Jazz Band Elite, coral infantil e coral ecumênico.
A noite segue com atrações culturais, brincadeiras, lan
ches e a chegada do Papai e Mamãe Noel.

"
o narcotráfico é

pior que a droga.
O narcotráfico
nos traz outros

problemas sociais
terríveis. Ele

degrada o mundo

delituoso.
José Mujica, presidente
do Uruguai

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Assembleia celebra
os 60 anos da Oxford
RECONHECIMENTO

Empresário Décio da Silva
recebe a homenagem
do Legislativo de se,
em São Bento do Sul

Débora Remar

C,orno reconhecimento dos 60
anos de história e da impor

tância da empresa Oxford Porce

lanas para a economia de Santa

Catarina, a Assembleia Legislati
va realizou ontem à noite, na So
ciedade Ginástica de São Bento do
Sul, uma sessão solene de home

nagem aos atuais gestores e aos

fundadores dessa empresa funda
da em 1953, naquele município. O
presidente do Conselho Adminis
trativo da Oxford Porcelanas, Dé
cio da Silva, recebeu duas placas
das mãos do deputado estadual
Silvio Dreveck, propositor da- ce

lebração. "A homenagem à empre
sa é uma ótima oportunidade de
lembrarmos os fundadores e cola
boradores, alguns com 50 anos de

dedicação à Oxford", disse Décio
da Silva, parabenizando também
os 1,7mil funcionários pelo suces

so da fábrica de porcelana.
O empresário Eggon João 'da

PRESTíGIO Deputado Silvio Dreveck entregou uma placa a Décio Silva (O)

Silva, pai de Décio, comprou a em:'

presa em 2003 e desde então a fa
bricante tem se modernizado e con

quistado uma fatia cada vez maior,
do mercado nacional e internacio
nal, Hoje os produtos da Oxford são
vendidos em mais de 80 países.

O aniversário de fundação de
uma das maiores fabricantes de ce

râmica de mesa da América Latina,

com produção anual de 30 milhões
de peças, foi marcado também pelo
anúncio de novos investimentos e

aumento da-capacidade produtiva.
O parque fabril em São Bento do

Sul-será ampliado com recursos de
R$ 13 milhões, e outros R$ 80 mi
lhões serão destinados à construção
de uma. fábrica na região Nordeste
do Brasil.

HISTÓRIA
• 1953 - Em 26 de
novembro, o jovem
Francisco Loersch
vende a Cerâmica Santa
Terezinha. Localizada
no bairro Oxford, em
São Bento do Sul, a

empresa passou então
a se chamar Indústria
Cerâmica Oxford Ltda.

• 1964 - A produção
passa a ser 1 milhão e

seiscentas peças.
,·1969 - Investimento na

formação de técnicos.
• 1976 - Embarque do
primeiro contêiner
para o exterior.

• 1982 - Lançamento da
linha Grés com aplicação
de esmalte reagente.

• 1989 - lnício da
produção de porcelana.

·1994 - lnveste.na
criação de sua estação de
tratamento de efluentes
e reflorestamento
de jazidas.

·1996 - Instaurada a

fábrica para produção
de xícaras e canecas.

• 1998 - Conquista a marca

história de 1 bilhão de
peças produzidas.

·2003 - Utilização de gás
natural para operação
das máquinas.

·2010.- Empresa muda
posicionamento e

passa a se chamar
Oxford Porcelanas.

·2011 - Compra da fábrica
de cristais em Pomerode.

Inovação na escola
Alunos se destacam na Feira Catarinense de Matemática

Entre167projetos apresen
tados na Feira Catarinense de

Matemática, um trabalho que
aplicou cálculos a um projeto
de robótica, feito por alunos
da Escola Alberto Bauer, re
cebeu destaque. A dupla, Ga
briel Sardanha eGabrielGon

zatti, ambos de 14 anos, agora
aguarda por uma vaga para
participar da etapa nacional,
que aconteceem Salvador, na
Bahia, ano que vem.

-

Ao todo, 30 projetos foram
selecionados, mas apenas 22

tiveram a viagem' confuinada.
Mas para os alunos, ter o des
taque estadualjá é uma grande
conquista, "Foi uma experi
ência que a gente nunca viveu

antes. Dá um nervoso a mais,
mas nosso trabalho foi muito
elogiado", comentou Sarda
nha.

Eles criaram com peças
de lego e componentes ele
trônicos um parque de diver

sões, com roda d'água, eleva
dor, teleférico entre outros

brinquedos. Após colocar
toda a maquete em funcio

namento, eles aplicaram a

matemática para explicar
.
o movimento de cada peça.
"Os ângulos, distâncias, está
tudo calculado. Trabalhar
na 'prática estimula muito
os alunos, eles evoluem bas

tante", destacou o professor,
Luiz Antônio Piovezan.

EDUARDO MONTECINO

DEDICADOS Projeto de robótica de Gonzatti e sardanha é destacado

Educação
Professora
premiada
A professora da Escola Al

berto Bauer, Margarete Pleba
ni Rosa, 47 anos, foi premiada
pelo Ministério da Educação
pelo Prêmio Professores do
Brasil. Dentro da categoria al

fabetização, o projeto, com o

tema animais, foium dos cinco
selecionados em todo o país.

São reconhecidas pelo
concurso experiências pe
dagógicas desenvolvidas em

escolas públicas. ParaMarga
rete, o projeto foi selecionado
pela efetividade dentro de
sala de aula. "Ele foi um tra

balho multidisciplinar, teve

inclusão digital, inclusão de
alunos com baixa visão e teve

bom resultado no processo de

alfabetização. Algo simples
que pode ser feito em qual
quer escola", disse.

Foram três
�
meses com

pilados em um trabalho es

crito e vídeo com 46 minutos
de duração. Abordando uma

temática inclusa dentro da

grade curricular, Margarete
conseguiu ensinar gêneros
textuais, biologia, educação
ambiental e ainda estimular
a criatividade dos alunos, que
tinham entre seis e sete anos.

Durante o período a tur

ma criou histórias, brinque
dos de material reciclado,
desenhos, pesquisas na in
ternet' e visitaram o zooló

'gico, 'em Pomerode. Ainda
tiveram contato com publica
ções e' pesquisaram notícias
relacionadas ao universo dos
animais. "No zoológico eles
fizeram perguntas muito in

teligentes a\) biólogo, até con
textualizaram. o tema, indo
muito além da faixa etária.
Eles já estavam vivendo este

tema a adquiriram conheci
mento ao longo do processo",
comentou a professora.

No dia 11 de dezembro,
Margarete segue para Brasília
onde vai receber um prêmio
em dinheiro e ainda pode ga
nhar uma bonificação caso Ó
trabalho tenha conquistado o

primeiro lugar na categoria .

A escola irá receber uma pla
ca de referência em educação.
"Depois de,25 anos de magis
tério, dá um injeção de ânimo
saber que seu trabalho é reco
nhecido e significativo", disse.
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Plano Plurianual
avança na Câmara
POSITIVO Proposta
do Executivo não

sofreu alterações
e foi avalizada

pelos vereadores

Carolina Veiga

Foi aprovado por una
nimidade (9xO) em

sessão extraordinária da
Câmara. de Vereadores de

Jaraguá do Sul o Plano
Plurianual (PPA) para o

período de 2014 a 2017. A

votação ocorreu na tarde
de ontem, com ausência
do vereador Jocimar Lima
(PSDC).

Agora, o projeto segue
para o segundo pleito,
agendado para a próxima
terça-feira, dia 3. Por se

tratar de uma lei orçamen
tária, o PPA deve, obriga
toriamente, ser votada em

sessões exclusivas, por isso
a convocação de sessões
extras para avaliação do

projeto de Lei Ordinária
n? 126/2013.

Após aprovação em se

gunda instância e a sansão
do prefeito municipal, o

PPA terá vigência de quatro
anos, com término no final
de 2017. Para este período,
ele estabelece, por secreta-

2ºTURNO Projeto que define as prioridades até 2017 será votado novamente

rias, os objetivos que de
verão ser cumpridos pela
administração municipal,
assim como os valores a se
rem empenhados em cada.
uma das metas.

O PPA foi protocolado
pelo Executivo no dia 5 de

julho e desde então trami
tava nas comissões legisla
tiva. O relator da Comis
são de Legislação, Justiça
e Redação Final, Arlindo
Rincos (PP), afirmou que
algumas explicações rela-

cionadas aos orçamentos
para cada um dos projetos
foram solicitadas ao Exe
cutivo antes do parecer po
sitivo. "Pontuamos algu
mas questões relacionadas
aos valores destinados ao

Ipplan e ao patrimônio",
exemplificou.

Apesar de o plano deli
mitar gastos por projetos e

secretárias, ele deverá so

frerreadequaçõesaolongo
dos próximos quatro anos,
como já é comum na rela-

ção entre o Legislativo e o

Executivo. "Poderão ser

realizadas emendas para a

readequação orçamentária
caso exista necessidade",
salientou Rincos.

Cabe salientar que uma
das principais funções dos

legisladores municipais é a

de avalíar o cumprimento
das metas estabelecidas e

aprovadas no PPA e da exe

cução orçamentária; como
determina o artigo 54 da
Lei Orgânica Municipal.

Ujam
Expectativa de mais investimentos nos bairros

O presidente da União

Jaraguaense 'das Asso

ciações de Moradores de
Bairro (Ujam), Laércio

AtahydeMachado, acredi
ta que a partir de 2014, as
demandas encaminhadas
em setembro ao prefeito
Dieter Janssen terão uma

atenção maior. A base
dessa projeção é que no

ano que vem, a Prefeitu
ra consiga mais recursos

para investimentos em

obras de infraestrutura.
E são as necessidades

de melhorias em ruas e tu

bulações as principais re

clamações definidas pelas
38 associações de mora

dores de bairros no docu
mento da Ujam à Prefeitu
ra. Elas representam 60%
das principais exigências
das comunidades.

Segundo o líder co

munitário, os pedidos de
mais investimentos foram
bem recebidos pela atual

administração. "Tivemos
uma boa mobilização dos

presidentes das associa-

ções de bairro em definir as

prioridades" foram selecio
nadas cinco de cada comu
nidade - e recebemos uma
boa resposta da Prefeitura,
que já executou obras de

tubulações na Vila Lalau,
João Pessoa, e também al

gumas melhorias em ruas

que precisam ser feitas,
mesmo' com uma verba
restrita para esse ano. Te
mos muitos pedidos para a

mobilidade - colocação de
lombadas e faixas - e na ilu

minação da cidade", disse.

Seis meses no coman

do da Ujam, Machado
disse que esse período foi
dedicado à padronização
e atualização do estatuto

de cada associação para
que seja facilitado o. tra
balho para se adequar às
leis existentes. "Fizemos
cursos de atas'para ajudar
na melhoria dos detalha
mentos das ações reali
zadas pelas associações.
Temos a meta de agora
padronizar as eleições das
entidades";comentou.

•.••• ESTADO DE SANTA CATARINA
... MUNIClplO DE JARAGUÁ DO SUL
__':ô.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°

130/2013. SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDI

ÁRIA. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços à aquisi
ção de LANCHES PARA COI"FEE BREAKS, destinados para as etapas
de ações desenvolvidas no Projeto Técnico Social no Residencial Ester

Menel, localizado na Rua Pioneiro Luiz Sarti, s/n no bairro Nereu Ramos

em Jaraguá do Sul/SC ao longo de 12(doze) meses, em conformidade com

a descrição e quantidade estimada constante no ANEXO I, Termo de Re

ferência no ANEXO IX e Minuta da Ata de Registro de Preços no ANEXO
III deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei reder,!1
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009' de 09 de

julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 13:15 horas do dia 12 de dezembro de 2013, no Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de

preços e abertura dos envelopes serão as 1';3:30 hs do dia 12 de dezem

bro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTiMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 42.795,00 (quarenta e dois mil
setecentos e noventa e cinco reais). INFORMAÇOES: A íntegra do Edital

poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

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

SERGIO KUCHENBECKER

S,ecretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP:

89.259-300, Jaraguá do Sul-SC
E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jI.Js.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Al'Ia Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Imissão de Posse nO 036.08.008512-7
Autor: Silmara Vieira Lernos Martins

Réu: Antônio Carlos Rubbo e outro

Citando(a)(s):Luc!néia Borges de Lirna, brasileiro(a), natura) de Curiti
ba-PR, Solteira, do Lar, nascida em 08/02/1971, RG 15/R-2.448.077/
SC, CPF 770,938.959-72, pai Dorival Borges de Lima, mãe Maria

Borges de Lima, Rua Leopoldo Janssen, 448, Centro - CEP 89.250-

OOO� Fone (047) 9156-0638, Jaraguá do Sul-SC.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identíficada(s), atu
almente em local incerto ou não sabido, fica(rn) ciente(s) de que, nes
te Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S), para respondertemj

à

ação, querendo, em 15 dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo rnarcado, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial
(art. 285, c/c o art. 319, do CPC). E, para que chegue ao conheeímen
to de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qU<;I1
será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo
de O dias na forma da lei,

.

Jaraguá do Sul (SC), 07 de novembro de 2013 ..

E1STADO DE SANTA CATARINA
OFICIO os REGISTRO Dt:: IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca:

Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMAIIIN, Oficiala do Registro de Imó

veis da Comarca de Jaraguá do Sul(SC), no uso de suas atribuições
legais, na forma preconizada pelo §4°, do artigo 26, dôo Lei n? 9.514/97,
através do presente edital promove a intimação do Sr. MARCELO CAR
LOS DA SILVA WESTPHAL, brasileiro, auxiliar de encarregado, CI n"

7.026.173-1 - SESP/PR, CPF n" 003.994.739-47, e sua esposa Sra,
LUCIANE VIEIRA WESTPHAL, brasileira, assistente de analista de mé

todos, CI n" 3.311.461-7 - SESP/SC, CPF n" 031.165.209-33, casados
pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei Federal n"

6.515/77, com endereço na Rua120-Guilherme Cristiano Wackerhagen,
.

n" 641, Apartamento n" 202-B, no l' pavimento do Ediflcio Vila Nova,
Bairro Vila NC;lVa, neste município de Jaraguá do Sul (SC), para fins de

cumprimento das obrigações contratuais vencidas, decorrentes do fi

nanciamento imobiliário na 071243230000174, firmado em 22/07/2008,
garantido por alienação fiduciária, perante ao Banco Santander (Brasil)
SA, CNPJ n" 90.400.888/0001-42; registrado neste Cartório Imobiliário
sob o n" R.9-26.232, ficha 02/02v, Livro n° 2, na matricula imobiliária
n° 26.232, referente ao imóvel situado no mesmo endereço acima de

clinado. E como o fiducianteretronominado esteja em lugar incerto ou

não sabido, não tendo sido, pois, possível intimá-los pessoalmente, o

faz a Oflciala signatária, através do presente Edital, para que o fiduciante .

compareça a este Oficio ele' Registro de Imóveis, situado na Rua Barão
do Rio Branco, n° 414, Centro, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC),
onde deverà purgar a mora do débito em atraso, acrescidos dos encar

gos contratuais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da

data da última publicação desteEdital, cientificado, aínda, de que o não

CUmprimento da obrigação no prazo aqui estipulado, garantirá o direito

de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário
- Banco Santander (Brasil) S.A, - nos termos do artigo 26, § r, da Lei

n° 9.514/97,
JARAGuÁ DO SUL (SC), aos 19 de Novembro de 2013.
AOFICIALA
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Patricia Moraes
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___,i. 47 2106-19261 patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Os nós do sistema de reeleição
Proibida até o ano de 1997, se beneficiar eleitoralmente. O xar de fazer o que é preciso, a nador Raimundo Colombo,

a possibilidade de reelei- foco foi a distribuição de ma- máquina não pode parar, mas que não por caso comemora

ção, ao mesmo tempo em que cadame aos agricultores em a máquina também não pode ter recebido do governo fede
oportuniza que um projeto 2012. Embora tenha enten- ser utilizada para atender in- ral o maior montante da his
bem avaliado pela sociedade dido que não havia provas da teresses partidários e indivi- tória do Estado. E não adianta
seja continuado, traz muitos ilegalidade, o pleno chamou a duais. A visita da presidente apequenar o debate culpando
problemas ao sistema político. atenção para a falta de orga- Dilma Rousseff (PT) a Santa Reinke, Dilma ou Colombo, é
Nesta semana, dois exemplos nização do programa. Para o Catarina nesta semana tam- preciso ir além das obviedades
desnudaram as principais fra- governo, a entrega do material bém levantouquestionamen- e dos discursos de um lado ou
gilidades do modelo. Em um beneficiou quem precisava. to. Mesmo que tenha vindo do outro. A reforma política é
dos casos, o TRE (Tribunal Para a oposição, o crescimento entregar obra no Porto de São essencial. Quatro anos é pou
Regional Eleitoral) rejeitou do número de. atingidos de- Francisco e assinar contratos, co? Reeleição é muito? E o

denúncia contra o prefeito de monstra interesse em desequi- não há como negar o ingre- voto distrital para deputados?
Massaranduba,Mario Fernan- librar o pleito. O julgamento diente político da passagem O financiamento das campa
do Reinke (PSDB), acusado de fica subjetivo. Quem está na . dela por aqui, selando uma nhas? É essa a discussão que
utilizaramáquina públicapara administração não pode dei- aliança com o PSD, do gover- o país precisa.

Celestino Klinkoski (PPS) assumiu ontem uma cadeira na Câmara. Ele,
que fez 1.535 votos nas eleições de 2012, ficará 15 dias no cargo, substituin
do Amarildo Sarti (PV), que saiu de licença médica.

DNULGAÇÃO

Na conta
Foi agendado para

segunda-feira o paga
mento da segunda par
cela do 13° salário dos
servidores municipais
de Jaraguá do Sul. A

primeira já foi paga no

mês de julho. A medida

atingirá 3.686 pessoas,
injetando R$ 4,2 mi
lhões na economia.

Cumprindo O roteiro
Prefeito de Schroeder, o tucano Osvaldo Jurck, enviou o vice, Moacir

Zamboni (PT), para receber as chaves de uma motoniveladora das mãos
da presidente Dilma Rousseff (PT). Apesar da boa relação das siglas no

município, a prudência manda evitar uma saia justa nacional.

Procon aplica sexta
multa à operadoraOI

A Operadora OI foi multada pela sexta

vez este ano, todas no valor de R$ 62 mil,
a maioria por cobrança indevida aos con

sumidores. A última penalidade foi assina
da esta semana pelo presidente do Procon,
Luis Fernando Almeida. A empresa pode
apresentar recurso à Procuradoria, mas a

tendência é de que a decisão seja mantida.

Lauro assume
aAmvali

Nesta sexta-feira, às 14h, acontece Assem
bleia Geral da Amvali. A eeição confirmará
Lauro Frõhlich (PSD) em substituição a Die
ter Janssen (PP). Para Lauro, é preciso man
ter osmunicípios unidos e fazer com que a as

sociação seja um efetivo suporte na gestão da
máquina pública. Entre os assuntos de inte
resse comum, cita a duplicação da BR-280 e o

consórcio do lixo, que já está em andamento.

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

EM FOCO

A Prefeitura de"Jaraguá do Sul abriu
edital para contratação de lâmpadas de
LED para semáforos. O valor previsto no

investimento, que deverá atender todo o

ano de 2014, é de R$ 156 mil. A abertura
da concorrência será no dia 9.

.....

Também foi aberta uma licitação, no
valor de R$ 741 mil, para a aquisição de
tintas, solventes, verniz emicroesferas
de vidro. O material será usado para
a manutenção das ruas e sinalização
de trânsito. Produtos também deverão

atender os próximos 12 meses.

• • •

Banho geral. A ordem foi dada pelo
prefeito Dieter Janssen (PP) aos

secretários competentes. Ele quer a
cidade brilhando para as festas. No Paço,
se estuda a possibilidade de utilização da

mão de obra dos presidiários.
,

DIVULGAÇÃO
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EnterrodeJ_o
Foi confirmado para o dia 6 de dezembro o restos mortais de Jango ao cemitério de São

enterro do ex-presidente João Goulart, o Jan- Borja será pública e aberta. Apenas três pes

go, 37 anos depois, ele receberá as homena- . soas, além do padre, deverão se pronunciar na
gens quenão teve quando, já sem vida, voltou igreja. a senador Pedro Simon, o filho de Jan
ao Brasil em 1976.A cerimônia de regresso dos go, João Vicente, e o prefeito Farelo Almeida. -

Plano de governo
Eduardo Campos e Marina Silva anuncia

ram o cronograma de construção do programa
de governo: serão colhidas contribuições on

line até o fim de janeiro. De fevereiro a abril,
grupos temáticos e regionais discutirão o texto

final, previsto para maio.

Ideias não faltam
Levantamento do Tribunal Superior Eleito

ral identificou nada menos do que 1.370 projetos
na Câmara e no Senado para alterar a legislação
eleitoral. As propostas vão desde o fim do voto

obrigatório à mudança das datas de posse de pre
sidente e governadores. Como se vê, ideias não

faltam, mas vontade para colocar em prática...

Fator Previdenciário
Presidente de fato da central Força Sindical,

o deputado Paulo Pereira da Silva, presidente
do Solidariedade, se encontrou com o presiden
ciável do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e
cobrou uma saída-para o Fator Previdenciário.
O fator é uma fórmula criada no governo Fer

nando Henrique Cardozo para desestimular os
pedidos de aposentadorias com a redução do
valor do benefício pelo INSS. Será uma das mo
edas de trocapelo apoio ao tucano"

Atéquando?
Depois das declarações do senador Paulo

Bauer, que chamouRaimundoColombo damaior
metamorfose política de.SC, o que se pergunta é

quando os tucanos vão desembarcar do governo.

\Sbcê"1ranqIIEIo�

((4rlI)) 3378-8212

Para piorar...
,

o deputado Gustavo Perrella (SDD) usou

parte da verba indenizatória a que-os deputados
estaduais têm. direito mensalmente na Assem

bleia Legislativa de Minas Gerais para abastecer
o helicóptero da sua empresa, apreendido no do
mingo passado com 445 kg de cocaína.Nas pres
tações de contas apresentadas pelo deputado ao

Legislativo Êstadual, foram gastos neste ano ao

menos R$ 11.253.44 com combustíveis para ae

ronaves. O mais recente registro de compra do
combustível é IOde outubro.

", .

,

.

Foi um casamento sem namoro. Estamos

ainda nos conhecendo, é um processo.
DIVULGAÇÃO
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A cassação em aberto
o Congresso Nacional promulgou ontem

a Emenda Constitucional 76, que extingue o

voto secreto para processos de cassação de
mandato e apreciação de vetos presidenciais. I

A medida havia sido aprovada na terça-feira
pelo Senado. Com a nova regra, os eventuais

processos de cassação dos deputados conde
nados pelo mensalão transcorrerão sem si

gilo, o que aumenta as chances de perdã do
mandato. Estão nesta situação quatro parla
mentares em exercício: Valdemar Costa Neto'

(PR-SP), João Paulo Cunha (PT-SP) e Pedro

Henry (PP-MT) - e um licenciado, José Ge
noino (PT-SP). D01i quatro, apenas Genoíno

já cumpre pena. Mas para isso, a alteração
precisa ser acrescida ao Regimento Interno.

Pegando infiéis
O procurador-geral da República, Rodri

go Janot, afirmou ontem que entrará com

"mais de uma dezena de ações" na Justiça
Eleitoral para pedir a cassação de mandatos
de parlamentares que mudaram de legenda
de olho nas eleições do' ano que vem. Se

gundo o procurador, o foco será nos casos

daqueles que deixaram seus partidos, se fi
liaram a uma legenda recém-criada e depois
migraram para partidos já existentes.

SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

Reforma do ISSColombo
vemdia4 O Senado aprovou o projeto (PIB .

386j2012-COmplementar) que, in
troduz ampla reforma no Imposto
sobre Serviços (ISS), atualizando a

lista de serviços atingidos pelo im

posto.Oprojeto trata desde apreven-
.

ção da guerra fiscal entremunicípios
até a tributação de novos serviços,
como cloud computing (computação
em nuvem). O objetivo é eliminar
dúvidas quanto ao tratamento tribu
tário a ser dispensado a esses nov�s
produtos e serviços, ou mesmo às
novas formas de produzi-los. Ou
tro objetivo dó projeto é diminuir
a dependência dos municípios em

.

relação às transferências constitucio
nais, como as do Fundo de Participa
ção (FPM) e as quotas dos Impostos
sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços (ICMS) e IPVA

Foi confirmada oficial
mente ontem a vinda do go
vernador Raimundo Colom
bo (PSD) à região. Será no

dia 4 de dezembro, às 19h30,
na Acijs. Colombo apresen
tará os investimentos feitos

pelo Estado no Vale do Ita

pocu e deve ainda anunciar
novidades. Com a empresa
vencedora da licitação para
duplicação do trecho urbano
da BR-280 conhecida, tem

tudo para ser assinada aqui
mesmo a ordem de serviço,
desta que é uma das obras
mais aguardadas. Para os

hospitais, Colombo deve libe-
rar R$ 15 milhões.

'

II
DECONT

,

Fatma confirmada
Aqui em Jaraguá do Sul, Colombo também aproveitará para

inaugurar a coordenadoria da Fatma, em sala anexa à sede da Se
cretaria de Desenvolvimento Regional. A SDR deve ceder funcioná
rios, assim: como a Prefeitura. A criação de um escritório regional
da Fatma vai desafogaro de Joinville que atualmente centraliza os

trabalhos de 17 municípios do Norte catarinense e possui mais dê 5
mil processos esperando análise somente de Jaraguá do Sul.

1< Menor superávit
A arrecadação recorde no mês passado elevou o superá

vit primário. O aumento dos gastos, no entanto, compensou a

alta e fez o superávit primário do Governo Central (Tesouro,
Previdência e Banco Central) atingir R$ 5.436 bilhões em ou

tubro, o menor desde 2004, quando a economia para: pagar 'os
juros da dívida pública chegou a R$ 4,742 bilhões.

·1 .
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Ronaldo Corrêa

SEXTA-FÉIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013'

Inovação catarinense
no e-commerce
A e��re.sa ?atarinens,e Flexy Negócios , transportad�ra, ou se houver loja fís�ca.fiDlgltaIS e responsável pelo desen- do estabelecimento que vendeu pela m
volvimento de uma novidade que pode ternet, entregar no próprio local. O sis
trazer'mais segurança nas compras pela tema está sendo estudado por grandes
internet. O sistema "prove em casa" uti- marcas de Santa Catarina e da Região
liza a funcionalidade dos cartões de cré- Sul do país, que se interessaram pela
dito e a logística reversa para possibilitar solução, e está adaptado à plataforma
devolução do produto caso o -consumi- de e-commerce desenvolvida pela Flexy,
dor não o aprove. A inovação permite hospedada na nuvem da Amazon. Se
ao cliente ganhar um prazo de 15 a 20 gundo Chaussard, a ferramenta pode ser.
dias para provar e se não gostar devol- utilizada tanto para comércio B2B como,
ve diretamente à empresa vendedora via B2C, com diferentes possibilidades.

País é destaque nas vendas eletrônicas
o Brasil é o oitavo país com maior po

tencial para e-commerce de acordo com

rankíng divulgado pelo portal WBI Brasil.
O estudo feito pela consultoriaAT. Kearney
em 186 países levou em contá a atratividade
do mercado online, os hábitos de compra, a
infraestrutura e o potencial de crescimento.
Na dianteira estão China, Japão, Estados
Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, Alema-

nha e França. A instituição, que conta com

58 escritórios em 40 países, considera que a

malha logística ainda é deficitária e a menor
densidade urbana são OS principais desafios
enfrentados pelo setor nacionalmente, que
soma uma receita de US$ 11 bilhões ao ano

no país. O estudo indica que o varejo online
naAmérica Latina cresce 2'fAi ao ano e amé
dia mundial é de l'1Ai .

oo-a
www.ocponline.com.br

Marisol valoriza íNDIGE PERíODO

inclusão social SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,05% 28.NOVEMBRO.2013

Para conscientizar sua equipe sobre a im- CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -0,03% 28.NOVEMBRO.2013

portância da inclusão de pe,ssoas com deficiên- NASDAQ +0.67% 28.NOVEMBRO.2013

cia no ambiente de trabalho, aMarisol apresen- AÇÕES PETR4 18,66 -1,66%

ta programação educativa para 2a semana de VALE5 32,30 +2,70%
BVMF3 11,69 +0,95%

inclusão social. COmemorado mundialmente, POUPANÇA 0,5925 29.NOVEMBRO.2013
o evento acontece de 2 a 6 de dezembro e tem

COMMODITIES
como objetivo discutir a inclusão dentro.do am- PETRÓLEO - BRENT -0,08% US$111,940
biente corporativo. Sob .o tema "Desafiando os OURO, 0,0% US$ 1245,850

r limites, diminuindo as diferenças", a Marisol
CÂMBIO

, trará uma pessoa com deficiência para falar so-
COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. o 2;3160 2,3175 -0,3%
bre as dificuldades e desafios que ela enfrenta. DÓLAR TUR. 2,2800, 2,4500 +3,38%

, VIsitas a entidades também estão previstas du- EURO 3,1495 3;1520 -0,38%

rante a semana de inclusãosocial. LIBRA 3,7864 3,7894 -0,13%

Insegurança jurídica afeta investimentos
É do presidente daAssociação Brasilei

ra de Companhias de Energia ElétricaAle
xei Vivan, em manifestação jornal "Valor
Econômico", opinião que reflete a falta de
entrada demais investimentos no País. Se-
gundo ele, a insegurança jurídica no Brasil
é um dós principais fatores que afastam
os investidores nacionais e internacio- '

nais. Ao lado de outros especialistas, o exe
cutivo fundamenta-se em uma soma de
fatores que vão da frequente mudança de
regras do dia para a noite aos escândalos
de corrupção é impunidade, citando como
exemplo da insegurança regulatória a Me
dida Provisória 579, instituída em 2012 e

convertida em Lei, que tratou das reno

vações das concessões de geração, trans
missão e distribuição do setor elétrico. "O

panorama atual é bastante ruitn. O fato de
grandes concessionárias como a Cemig e a

Copel não terem aderido às novas regras
deixou as distribuidoras sem energia. ss-

sim, o governo precisou fazer manobras
contábeis com recursos do Tesouro Na
cional para ajudar as distribuidoras para
garantir a promessa de redução tarifária",

o disse Alexei Vivan. Para ele, a consequên
cia dessa insegurança juridica é que o in
vestidor precífíca o risco e vai buscar uma

margem de retorno maior. -

"
o panorama atual é bastante

ruim. O fato de grandes
concessionárias, como a Cemig
e a copei, não terem aderido

às novas regras deixou as

distribuidoras sem energia.
o

Alexei Vivan, presidente da

Associação das Cias. de Energia

vendas em supermercados avançam
As vendas do setor de supermercados cresceram 5,24% em outubro,

na comparação ao mês anterior. Segundo levantamento divulgado pela
Associação Brasileira de Supermercados, também foi registrada alta de
7,93% em relação a outubro de 2012. Os valores foram deflacionados pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo IBGE.
Com o crescimento de outubro somado ao menor índice de desemprego
(5,2%), a Abras aumentou a projeção de vendas nos últimos dois meses de

"

2013 para 5%, frente 3,5% no iníciodo ano.

o

Selic prejudica indústria
A Federação das Indústrias do Estado de

São Paulo disse nesta quinta-feira em nota que
/ os aumentos da taxa básica de-juros (Selic) es
tão freando o crescimento da economia bra
sileira. "Trata-se de um aumento equivocado,
pois em 2013, enquanto os países emergentes
devem registrar crescimento de 4,5%, o Brasil

registrará um crescimento próximo de 2,5%.
Isso é muito menos do que precisamos", afirma
o presidente da entidade, Paulo Skaf.
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Florlanépolls encerra
turnê de "Pérolas

Musicais" em

Jaraguá do Sul

Bárbara Elice

Opequeno Teatro da Scar

ganhará atmosfera sau
dosa na noite de hoje. Na voz

de quatro mulheres em sinto

nia, as obras de onze compo
sitores clássicos da MPB serão
revividas com o acompanha-

menta de instrumentos de cor

da, sopro e percussão.
A banda de Florianópo

lis escolheu Jaraguá do Sul

para encerrar a quinta edição
do "Pérolas Musicais". Com
a proposta' de resgatar o gê
nero, serão homenageados
Tom 'Jobim, Noel Rosa, João
Bosco,

.

Edu Lobo, Ivan Lins,
Paulinho da Viola, Vinicius de
Moraes, Gilberto Gil, Milton
Nascimento, Chico Buarque e

.

Dorival Caymmi.
Segundo a produtora e can

tora Patrícia Ribeiro, o projeto

Bailarinos chegam àArgentina
Os bailarinos da Liss Studio de Dan

ça embarcaram na quarta-feira rumo à

Córdoba, Argentina. De hoje até o dia 10

de dezembro, eles permanecem no país
vizinho para representar o Brasil na fi
nal do Torneio Universal Dance. Além

do show surgiu da necessidade
de mostrar'ao novo público o

período inicial da música popu
lar brasileira. "AMPB deixou de
ser tocada na mídia e ficou no

esquecimento. Nós, como pro
fissionais da música, ficamos
tristes e preocupados com a di

reção que a MPB está levando.
Existe o fator de dinheiro, onde
as gravadoras pagam esses pro
gramas de televisão par-a o artis
ta se apresentar", comenta.

Nesta edição, "Pérolas Mu
sicais" leva o repertório a Flo

rianópolis, Criciúma, Rio do

de doações de pessoas e empresas para
a estadia, a Fundação Cultural de Jara

guá do Sul providenciou o transporte do

grupo, por meio de licitação. O Grupo
Skadoosh, de Massaranduba, não parti-
cipará da competição.

'

Estado lança cadastro para mapearmuseus
A Fundação Catarinense de Cultura

(FCC) elaborou um cadastro para mape
ar os museus de Santa Catarina. Devido

dores e, com isso, qualificar as propostas
de políticas públicas. Segundo o chefe do
Museu Histórico Emilio Silva e Museu

à escassez de informações sobre o setor da Paz, Ademir Pfiffer, esses dois espa
museológico do Estado, o objetivo da ini- 'ços já foram cadastrados. Os.demais in
ciativa é identificar as potencialidades e teressados podem encontrar o manual e

limitações das instituições, gerar indica- a ficha de inscrição em fcc.sc.gov.br.

Recursos para o carnaval2014
Interessados em receber recursos do dem participar entidades sem fins lucrativos

Fundo Estadual de Incentivo do Turismo e Prefeituras. O decreto, instrução normati
(Funturismo) para o carnaval de 2014 têm va e os critérios de seleção estão disponíveis
até amanhã para cadastrar as propostas. Po- emsol.sc.gov.br, na página Seitec - Fundos.

Sul, Pomerode e Jaraguá do Sul
sempre com a entrada gratuita.
O projeto recebeu recursos do
Sistema Estadual de Incentivo

à Cultura, Turismo e Esporte.
Para hoje à noite, o público é
convidado a contribuir com um

quilo de alimento. A entidade

que será beneficiada ainda não
foi definida.

Alémdas cantoras Patricia,
DéboraMachado, Ana Claudia
Mondini Ribeiro e Gisele Gar
cia Vianna, a banda é forma
da' por José Ribeiro (Maestro
Zezinho, violão semiacústico),

Nelson Padilha (piano e acor

deom), Valter da Silva (con
trabaixo), .

Roberto Ribeiro
(Bateria) e Paulo Rampinelli
(flauta e saxofone). Em 2014, a

Stagium 10 completa 40 anos

de história e deverá voltar com
o showem novo formato.

o QUE: "Pérolas Musicais"
QUANDO: Hoje, às 21 h
ONDE: Pequeno
Teatro da Scar
QUANTO: A entrada é

gratuita. Os ingressos
devem ser retirados no local

Festival escolar premia curtas
"Juventude Jaraguaense", "Aves

de Jaraguá do Sul" e "Incredibox"
são os vencedores do 20 Festival de
Curtas-metragens da Escola Atayde
Machado (Amacurtas). Os filmes,

. çkc' n.dos p�la comissão julgfldpilllhll J � '_ �
I
..j

rà no Teatro do Sesc, na última se

gunda-feira, representarão a escóla
num festival em Joínville, em 20l4.
Os 50 alunos que'participaram do
concurso ganharam' certificado' e

uma viagem.
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Osorndo
silêncio

sou um amante de lugares estranhos e quietos.
Amo percorrer lugares distantes do cotidiano

afobado. Sou atraído por lugares perdidos
esquecidos a muito tempo. Por vezes, até eu, me

pergunto por quê? É nesses lugares que paro para
pensar, talvez para me ouvir. Li uma vez: "sem o

silêncio a alma fica pequena e a morada em que
habita torna-se ainda mais acanhada". Acredito
que o silêncio é uma matéria-prima precisa,
para uma viagem. Por vezes, pisei em lugares tão
silenciosos, que até sentia o vibrar das coisas à
minha volta. Mesmo lugares de cama fétida, onde
me deitava, com a mesinha ao lado com um livro
sujo, o chão de pedras frias, a cadeira de perna
quebrada, tudo parecia surdamente respirar.
Respirar num silêncio com receio de denunciar
a própria existência. É um privilégio estar numa

cidade que possui shopping centeres, cafés,
supermercados, restaurantes, lugares com música
alta, onde a cama é normalmente mais confortável,
mas toda manhã, nessas cidades, sou acordado
por buzinas, ruídos de caminhões pesados, de
vez enquanto, turbinas de aviões. Tem vezes que
me sinto no meio de alguma guerra. Creio que o

silêncio e uma grande experiência para as pessoas,
tanto para os mais velhos quanto para os mais
novos. O silêncio é ótimo para perceber que estou

lá, para estar lá sozinho e se ficar parado em frente
a essas paisagens desoladas, longes, o silêncio
surge dessas vistas e paisagens e toma conta de
mim. Hoje, o silêncio e um privilégio, um dos
maiores privilégios que se pode ter.

Qique .aDimal.

ADOfE!! Eles são lindos e estão esperando
por um lar carinhoso. Ligue: 3370-7709, 9220-
4606. Retirada no local: Só Rodas, Rua João
Planincheck, 176, Nova Brasília

Charles Zimmermann · Escritor

A,

e charlesautor@gmail.com

Envie a foto do
seu animal
para.coflt

beatrizsasse;côm,
br ou encontré·
um companheírc
de estimaçãonas

páginas do Facebook
da Ajapra e do

Focinhos Carel')tes
Jaraguá do ,54'

PROCURA-5E Este

gato está desparecido
há aproximadamente
2 meses. Nome:
Benedito. Se alguém o

encontrar, favor ligar
para Priscila: 9152-9254

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

Aniversariantes

29/11

Adam G. Franzner
Aldair A. Fortes
Ana Julia Klistké
Ana L. Lagedo
Andreia Raulino

Anesia Guchert
Carlos A. Marchi
Darci Spézia
Deise R. Longo
Ernestina D. Fernandes
Gertrudes Persuhn

Hilario Mader

Iracema Reck

Janice Glatz
Josiane da Silva
Karine Germann
Karine Krisanski
Klaus C. H. B. Vovio

Maria Pereira

Marise A. da Silveira

Nery Spézia
Regiane Jungton
Rubens Krause
Ruth Sipriane _

Saulo Andryereski
Sergio L. Nagel
Ursula Marquardt
Valéria Junkes

• Bruno Garcia - Ator
• Francisco Cuoco - Ator

Curiosidade
29 de novembro...

... é o 3330 dia do ano.
no calendário gregoriano.
Faltam 32 para acabar o
ano. Dia Internacional
de Solidariedade com
o Povo Palestino. Dia
Nacional da Albânia
(comemorando a

libertação do país da
ocupação nazista). Dia de
São Saturnino de Tolosa,
1842 - É autorizada por
decretos a emissão de
selos postais no Brasil .

. 1988 - Brasil e Argentina
assinam o Tratado de

Integração, Cooperação
,

e Desenvolvimento, que -

estipula um prazo para _

a criação de uma área de
livre comércio entre os

.

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

supermercados.
Tradição e Qualidade.

Rua Felipe Schlmdt,129 R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114

FOTOS LUCIa SASSI

Espaguete com tomate
seco, rúcula e bacon
INGREDIENTES:
• 500 g de espaguete caseiro da Casa da Nonna

.1/2 xícara de tomate seco fatiado
• 6 xícaras de rúcula lavadas e secas epicadas
• Queijo ralado e azeite de oliva (servir a gosto)

• 150 g de bacon picado
• 2 dentes de alho
• 2 colheres de suco de limão
• 1 colher de sopa de manteiga

MODO DE PREPARO:
1. Em uma panela frite o bacon na

manteiga até dourar, acrescente o alho
e deixe dar uma leve refogada, desligue
o fogo escorra o excesso de gordura,
acrescente o tomate seco, duas colheres
de suco de limão misture bem.Reserve.

3. Escorra a água do cozimento e disponha
o espaguete em uma travessa, misture todos
os ingredientes, inclusive as folhas de rúcula.
Sua receita está pronta. 4. Ofereça queijo
ralado e azeite de oliva. Sirva em seguida.

Dica: Quando você acrescenta o suco de limão
elimina boa parte dá gordura dobacon.

4. Se desejar um complemento a base de

proteínas pode servir com uma carne

grelhada ou de forno, de sua preferência,
porém, sem exagerar na quantidade, pois '

este prato é muito nutritivo e saboroso.
2. Em uma panela com água, uma
colher de sal e um fio de azeite cozinhe o

espaguete caseiro da Casa da Nonna até
ficar ao ponto al dente.

5. Para harmonizar com um bom vinho
sugiro pegar uma dica com o Thiago
Airoso, na Enoteca Dec�nter.

e tatobranco@tatobranco.com.br
ou- 11

rano www.ocponline.com.br

Salada de rúcula com
tomate seco e bacon
INGREDIENTES
• 2 maços de rúculas
• 1 colher de sopa de manteiga
·'150g de bacon
• 1 xícara de tomate seco fatiado

'

• 2 colheres de sopa de suco de limão.

MODO DE PREPARO

1 - Limpe bem as rúculas lavando em água corrente e corte

as em duas partes. Reserve.
2 - Em uma frigideira ou panela, coloque a manteiga o ba
con e frite até dourar, escorra o excesso de gordura e acres

cente o suco de limão e os tomates secos. Em uma travessa

misture bem com as rúculas.
3 - Sirva com azeite de oliva a gosto. Faça um bomproveito!

<BosSE
Açougue &; MerceÇJria n t

mais Iaura
produtos naturais

3375-1019
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CONSTRUTORA E lNCORPORADORA

Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super sexta-feira, dia 29 de
novembro de 2013. A partir de
hoje o assunto será FINAL DE

ANO! Esse tema será a principal
locomotiva de qualquer rodinha
de amigos. Afinal, no mundo
inteiro o Natal é a época do ano

em que o planeta ficamais boni
to, ganha mais vida e as pessoas
se voltam para os verdadeiros
sentimentos. É neste sentido

que começamos a nossa coluna,
com informações bem legais.
Antes, uma frase para você re

fletir: "Devemos considerar que
o homem é o único ser da cria

ção capaz de experimentar mu
danças por própria determina

ção" (Carlos Bernardo González
Pecotche - Raumsol).

f

I
)

3370-3242

Bem-vindo
o empresário e fotógra

fo social nas horas de folga,
'Zé Ramos, está feliz da vida e .

anda distribuindo sorrisos aos

quatro. cantos de nossa terri
nha. Conta aos amigos â felici
dade de ser inserido no grupo

.

do Whats App da. "Garage".
Para celebrar,

.

mandou con-
.

fecéionar camisas com a pode
rosa inarca. Até o Beta Fiscal

aplaudiu o novo integrante.

Feliz
A amiga, Betty Watzko está

feliz da vida. Seu filhão, Cristia
no Watzko recebeu a carteira da

..OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil. Betty anda distribuindo
sorrisos pelos quatro cantos e

conta às amigas sobre a felicida
de que anda dividindo com toda
a família. Parece que foi ontem
que este colunista publicou uma
nota falando do ingresso de Cris
tiano na faculdade de direito.
Como o tempo passa! 1 �

Níver do Vavá
Hoje, mais uma' figura

que eu adoro estar por perto
comemora idade nova. Es
tou falando do meu brother,
Valéria Junkes, um dos caps
da V.ê Mais. Pessoa do bem,
trabalhadora, humilde e

que sabe preservar as ami
zades. Certamente seu tele
fone não vai parar de tocar,
pois Vavá possui uma legião
de amigos do coração. Tim
tim pra você.

.

Agito
.
Logo mais à noite, a Idem

Gold tem agito e dos bons. Afi

nal, lá todos os fins de semana
são de muita cerveja gelada,
gente bonita e um cardápio de
novidades super especial. Hoje,
a casa recebe para horas de
música ao vivo a dupla Edio e

Thiago. Certo, darlings? Então,
ficamos assim!

Apaixonados
Um casal, sempre super

apaixonado, é formado pelo
dr. Sávio e Marilene Sasse

.

Azevedo. Continuem assim!

FAMIUA Maria Clara
Rezende, emoldurada
pelos pais José
Maria e Maria de

Lourdes, sábado,
na festa de sua 1 º

Eucaristia ".

MAURICIO HERMANN

CIRCULANDO Pollyanna
Helen & Alex Narciso
conferindo as delícias

do San Sushi

o homem não é apenas um ser pensante, mas também

algué'11. que sente. Ele é um todo, uma unidade de forças
múltiplas intimamente associadas. A obra de arte deve

falar a este todo, corresponder a essa rica unidade, a
essa multiplicidade que nele existe.

Goethe

o que temos

para o almoço?
Temos o Restaurante Ca-

.

lifórnia da Barra, Confeitaria
Bela Catarina, Domini Pizza -

no super Angeloni - e o Restau
rante Típico da Malwee. Baratos

.

.

e com buffet super recheado.

Novo casal chegando
Tem casal que vai começar o namoro

neste fim de semana. Tá tudo certo. Se
mana quervem eu conto. Aguardem!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Lidiane Aloraldó, aniversariante
de amanhã, reúne amigos para
sessões de abraços na Upper

Donna.

•• •

As obras da Havan, na Bernardo
Dornbusch, vão de vento
em poupa. Luciano Hang,

.

presidente do grupo, pelo menos

uma vez por semana aterrissa
seu poderoso helicóptero para
acompanhar o projeto. Terça-

feira estava na área.

• • •

O meu" amigo, Dr. Heinoldo
Murara, o Nono, abriu, na.
quarta-feira, a porteira de
sua estância para sessão
burburinho, futebol no

telão e muita loira gelaqa.
Madrugaram!

SaNITA Any Gusmão, do
salão de beleza Other Lez,
é a aniversariante mais

festejada de hoje. Tim tim

Prêmio
No dia três de dezembro, a equipe do hotel Kayrós aterrissa

em peso em Florianópolis. Vai participar da 'cerimônia de pre

miação do MPE. O hotel é um dos finalistas ao prêmio Micro e

Pequenas Empresas, promovido pelo Sebrae. Bom demais.

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

•••••• DESTAQUE Fernanda

�Speed 'ress Buchmann: Ela Top, na
\.AH1i'A�!r>'1#� W dAMK1_Q_.g_�Rl'i.IQ. Revista Nossa eken.

AGENDAS 2014
Fone (47) 3371-2552

Indicações:
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante;
-Desintoxicação do Fígado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento .da taxa metabólica;
-Diurético;

.

-Reduz a absorção intestinal dos açúcares, regula os níveis de açúcar no sangue.

,

CAFE
VERDE

o Café Verde é um potente
termogênico, antioxidante,
Fonte de energia e disposição .

Mais um aliado para quem quer"
perder peso.

Encontro
Uma amiga deste colunista,

que reside em Guaramirim, mas
que tem laços aqui na urbe sorri

so, esteve em Las Vegas na sema

na passada e deu de cara, com a

apresentadora Patricia Abravanel
em loja fashion concorrida. Quan-

.

do Patricia percebeu que ela era

brasileira, puxou papo e mandou
um recadinho para a os Barriga
Verde. A morena disse que adora
a nossa Santa Catarina e que gos
taria de conhecer Jaraguá e o ho-

.
tel Estância Ribeirão Grande, pois
ouviu falar bem do espaço.

Sertaneja
Amanhã à noite, os .amantes

de uma boa música sertaneja têm
encontro marcado na Meet. No co
mando do som, a casa coloca o jo
vem cantor e-sensação do momen
to, Mário Jr. A Meet . A casa deve
soltar gente pelo ladrão, então não
cheguem tarde, ok? De nada.

Te-mos o café verde disponlvel em cápsulas.

Black Friday
, -

Outro detalhe que não passou despercebido pelos humildes olhos des-
te colunista é que hoje as amigas, Anna Gayoso Neves e Elisabete da

Silva, leia-se A&E Outlet Chie, movimentam a concorrida Black Friday.
Os descontos chegam a 60%. Vai perder?

TE CONTEI
• Para quem vai ficar de
bobeira em casa está valendo
muito à pena se deliciar na

pizzaria Rainha e experimentar
o que eles fazem. de melhor.
A pizza de lá é tudo de bom.

Aprovadlsslmall'

Biembengut da Silva, do Vila
Nova. Ela é especialista em

Acupuntura, Tuiná, Schiatsu,
Auriculoterapia, Osteopatia e

Fisioterapia do Trabalho. De nada!

*' 'Muita luz e super astral a
todos, que as energias celestiais
nos dêem a força necessária

�

para a nossa movimentação
muscular, principalmente
a da face, onde sorrir ainda é
um grande milagre. Sorrir faz
bem para a pele, lhe deixa
mais jovem. Sorria!

.. A Upper Man vai movimentar
a partir de hoje uma hiper
promoção. O "Fechadão Upper
Man". O Gelson, dono da loja,
ficou maluco. Todas as '

peças com I)agamento a
-

vista estarão com 30% ge
desconto. Contado!

.. Nem tudo está perdido.
'+ Tenho escutado muitos elogios
para o trabalho, da Ora. Michelle .. Com essa, fui!

Manipulação de FórmUlas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos

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

feita especialmente pra você!
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Piadas

O Segredo do sete

Você sabe por que muitas pessoas costumam cortar o número 7 pela
metade ao escrevê-lo?

Estava toda a multidão reunida aos pés do Monte Sinai para ouvir os
10 mandamentos proclamados por Moisés,

quando, ao chegar no 7° mandamento, ele disse em alto e bom som:

- Não cobiçarás a mulher do próximo!
E a multidão enlouquecida, instantaneamente gritou em coro:

- Corta o sete! Corta o sete!

Cinema
JARAGUÁ DOSUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado
146 min - Censura: 12 anos - Diariamente - sessões: 15h, 18h, 21 h
ARCOPLEX 2
• Gravidade" Aventura - Legendado
90 min - Censura: 14 anos - Diariamente - sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
ARCOPLEX 3
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos

Diariamente - sessões: 14h30, 16h40
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos - Diariamente -

sessões: 19h, 21h30

JOlwnLLE
.GNCGARTEN
• Um lime Show de Bola - 14:10, 16:30,019:60 - 3D - DUB - Animação
• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 - 3D DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:20 - LEG - Ação
• Meu Passado me Condena - 16:10, 20:10,22:10 - NAC - Comédia
• Sobrenatural: Capítulo 2 -18:10 - LEG - Terror
• Bons de Bico - 13:30 - bUB - Animação
• Ensaio - 15:30,17:3Q, 19:30, 21 :30 - NAC - Documentário

-crõ -13:50,15:50,17:50,19:50,21 :50 - NAC - Comédia
• Vovô Sem Vergonha -13:40, 15:40, 17:40, 19:40,22:00 - LEG-

Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:10, 18:50 - DUB - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00, 21 :40 - LEG - Ação
• GNC MUELLER
• Um lime Show de Bola - 14:00, 16:30, 19:00 - 3D - DUB -

Animação
.

• Thor: o Mundo Sombrio - 21 :20 - 3D - LEG - Ação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00 18:45 - DUB - Ação
• Thor: o Mundo Sombrio - 13:40 21 :40 - DUB - Ação
• Crô - 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,21 :30 - NAC - Comédia,

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sém repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

fontes: Epagri e Tempo Agora

Risco de
temporal
Predomínio de nebulósidade,
com aberturas de sol e condições
de pancadas isoladas de chuva,
devido aodeslocamento de áreas de
instabilidade em formação no Paraná
Não se descarta a possibilidade de
temporal isolado. Temperaturamais

o amenano período noturno.

.'
-
Ensolarado

Ô

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região AMANHÃ
MíN: 18°e
MÁX: 26e Parcialmente

Nublado o

.�
DOMINGO

Instável

MíN: 200e
MÁX:300e

19°€6
" -{2'7°0

Nublado

LUAS

• NOVA 3/11

• CRESCENTE 10/11

• CHEIA 17/11"

• MINGUANTE 25/11

SEGUNDA
MíN: 19°e
MÁX: 34°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. O Dom João, sob cujo reinado foi reconhecida a inde

pendência do Brasil I Aquele que possuí e aplica as

técnicas de ensino
2. Instituto Médico Legal j Que se movimenta com ra

pidez
3. Pedra calcária, usada em cantaria e estatuária I (Boca

de) Locução que significa fazer sigilo,
4. A.Frank (1929-1945), do famoso diário feito durante a

II Guerra Mundial! (Pop") Que é muito forte e valente
5. Pequeno monarca"

6. Totalidade, contexto completo
7. Centro Tecnológico da Aeronáutica I Elemento

o

dé

composíção: torpor, entorpecimento
8. As duas primeiras vogais I Famoso jogo "de guerra, de

tabuleiro I (Ingl.) United Nations
9. O retrovírus transmissor da AIDS / (Ingl.) Um ponto

"do rúgbi .

"
·0

10.lgualdade civil e política
11. Que se tornou conhecido! Elemento de composição: 10

campo
12. Meio de identificação de uma pessoa 1 i
13. Produto adesivo! Conjunto de meios e procedimen-

tos através dos quais é possível a obtenção de finali- 12
, dades práticas ou a produção de objetos"

VERTICAIS
1. O antigo nome de Ouro Preto, em Minas Gerais I índice

Nacional de Preços ao ConsUmidor
2. Que está próximo a acontecer / Solução que se empre

ga na hidratação ou alimentação de pessoa enferma
3. Tecido grosso de algodão I Palavra do alfabeto fonéti

co que significa a letra H
4. O cantor sertanejo Di Camargo I O nome da famosa

atriz norte-americana Ryder, de "Outono em Nova
York'"

5. QuatrQ, em algarismos romanos I Preguiçoso, indo
lente

6. Ofender o pudor / O período de aleitamento
7. Põr em filai O norte-americano Woods, um dos gran-

des nomes do golfe mundial '

8. (Bahia) Xale que se enrola na eaneça como turbante I
Preparar, tornando melhor para o uso

9. Sensação de queimação epigástrica I O.escritor Car.
los Heitor, de "Quase Memória" / Uma árvore de be
líssima floração.
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Franz diz a Ernest Que já sabe de tudo e conta Que im

pediu os capangas de pegarem Rebelo na rua. Pérola lê a re

portagem no jornal e Amélia não tem outra alternativa a não
ser contar para a filha algumas armações de Ernest Para o

desespero de Silvia, Franz resolve deixar a mansão. Sonan fica
perturbado ao pensar em'Matilde. Pérola diz a Ernest Que, se
ele não mudar, cortará relações com ele. Mundo decide pro
cessar o milionário por calúnia. Davi consegue mexer o pé e

Aurora fica eufórica. Franz, Amélia e Pérola saem da mansão
de mãos dadas, em direção ao cortiço.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Heloísa afasta Thomaz no momento em Que Marcelo apa

rece para observá-los. O Luminoso Mestre detecta a invasão

pelo computador de Líder Jorge, e William fica apreensivo.
Marcelo consegue entrar no Quarto de Lili. André sente ver

gonha de Cláudia. Lili leva Priscila até a sede do seu Grupo.
Heloísa pensa em Thomaz. Thomaz se incomoda com a sedu

ção de Inês. Olívia Questiona André sobre seu encontro com

Cláudia. Lili encontra Marcelo em sua cama e o expulsa de seu
Quarto. Thomaz pensa em Heloísa; Inês reclama do estado de
Marcelo. Líder Jorge comenta com Tereza Que Lili será uma

escolhida para o treinamento. Olívia discute novamente com

André. Rafa e Lili fazem as pazes. Todos reparam na distração
de Heloísa durante a gravação do programa. Sandra fica entu
siasmada com o encontro com Osvaldo. Cláudia beija André
na frente de todos, Que ficam constrangidos.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Aline convence César a beber o uísque alterado. Amari

Iys manipula Eron, e Niko fica magoado. Paloma comemora a
promoção de Bruno. Gina começa a namorar Elias, e Ordália

aprova. Vivian se embriaga no bar. Daniel sente ciúmes de Per
séfone. Patrícia e Michel inventam desculpas e evitam Guto e

Silvia. Aline faz um bolo para Cêsar e coloca a medicação na

laia Rara

Carolina Dieckmann grava cena com visual humilde
Mais uma reviravolta na vida de Iolanda? Carolina Die

ckmann, intérprete da mulher de Ernest (José de Abreu),
gravou cenas com um visual para lá de diferente!

Deixando para trás os vestidos sofisticados e as joias

massa. Félix decide ir à agência de empregos e se surpreende
ao saber Que não será contratado. Silvia vai com Niko ao abri

go de menores para tentar resolver o problema com a guarda
de Jayminho. Jefferson sugere para Valdirene e Murilo Que te

nham uma conversa com um ex-participante do reality shaw
para conseguir algumas dicas sobre o programa.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Rui vai à casa de Leticia e Questiona a namorada os mo

tivos de ela não ter respondido suas mensagens e nem aten

dido suas ligações. O rapaz diz ter percebido Que a moça não
está bem desde Que voltou do hospital. Leticia revela a Rui Que
está com cãncer, Que a doença se espalhou e não tem mais

cura. A moça pede segredo ao namorado, mas Rui diz Que ela
não pode esconder este assunto. A moça diz Que precisa apro
veitar o máximo o Quê lhe resta de vida. O rapaz se propõe
a ajudá-Ia e promete ficar ao seu lado. No orfanato, Carmen
inspeciona cada parte do lugar e Cintia se incomoda com a

demora da cunhada. Ao entrar no Quarto de limpeza, Carmen
se depara com seu Quadro no chão e fica furiosa. A megera
leva o seu retrato para casa. Armando chega ao orfanato e os

dois começam a busca pelo tesouro. Na mansão da famma
Almeida Campos, Junior e José Ricardo chegam de viagem e

são recepcionadas por Carol e Carmen.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão convence Stella a desistir do suicídio. Dorotéia

tenta impedir Que Danilo vá atrás de Carlão. Carlão leva

Stella até a casa dos Vêneto para buscar os pertences dela.
Donana encontra os dois e discute com Stella. Carlão a de

fende. Stella vai até Michele. Ele tenta se desculpar, mas
ela não aceita e diz Que não acreditará nele de novo. Stella

pede a Vegetal Que a leve para a casa da irmã. Picasso vai

até hospital em Que Monet está e ameaça matá-lo. Monet
se desespera e promete ser álibi de Picasso. Stella conver

sa com Norma e lamenta não poder contar a verdade a Otá
vio e Cartão. Otávio se desculpa para Carlão por não ter aju
dado Stella. Carlão consola Otávio e diz Que vai sair da casa
dos Vêneto e Que vai morar com Patrícia. Dorotéia descobre

Que Danilo está atrás dos Vêneto e sai em busca do irmão.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Pofocas
Roberto Carlos terá
dois especiais por ano

Além do já tradicional especial de fim de

ano, Roberto Carlos e a 1V Globo' fecharam
parceria para realizar mais um anualmente.
Trata-se de uin megashow internacional, que
deve ir ao sempre na semana do Sete de Setem
bro, A exemplo de Jerusalém que o Rei fez em

2011, estão preyistos espetáculos em LasVegas,
em 2014, e em Taormina, na Itália, em 2015,
"Robertovai gravar também um disco todo em

italiano", disseDodySirena� empresário doRei.

Após várias tentativas,
JenniferAniston .

. desiste.de sermãe
Uma fonte próxima à Jennifer Aniston

garantiu que a atriz de 44 anos decidiu re

. nunciar, de uma vez por todas, ao seu sonho
de ser rnãe. Aniston, que está noiva do ator
Justin Theroux, adiou novamente o casa

mento e desistiu de ter um filho, para voltar
a concentrar-se somente em sua carreira.

Amigos da atriz já tinham dito que acre

ditam que o relacionamento com Theroux
está com,os dias contados. A opção de ado
tar ainda 'não foi descartada pela atriz,

caras, a loira aparece com os fios soltos e roupas simples,
como costumava usar antes de. se casar com o joalheiro.

O que será que aconteceu para Ioiô voltar ao look anti

go? Não perca esta cena que vai ao ar hoje.

A comll(lixão nunca diz: ',Tenho compaixão't1t!
uâs'.Poréni;faz atos de bondade.

JamesAllen

20/3 a 19/4 - Fogo
Aproveite para resolver as coisas

na parte da manhã, e conte com a

ajuda de colegas, se precisar. À tar

de, o astral fica pesado: desafetos no
trabalho e até excesso de otimismo

podem atrapalhar. Boas chances na
conquista. A dois, reforce Os laços
com o par. Cor: vinho.

Depois do almoço, embora sua aten
ção esteja voltada para o trabalho,
a preguiça pode atrapalhar seu de

sempenho. À noite, dê mais atenção
a quem ama. Na paquera, um colega
de serviço pode chamar sua atenção.
Cor: cinza.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

A manhã promete ser mais

produtiva: não se distraia com os

colegas. Alguns trabalhos vão ficar

pendentes. Na paquera, se usar seu

magnetismo, vai ganhar quem dese

ja.A dois, escolha um programa ani

mado e procure encantar quem ama

com seu charme. Cor: creme.

"Câncer
.. 21/6a21/7-Agoo

Procure se concentrar mais no

trabalho e deixe os problemas do

méstícos de lado pela manhã. Seja
realista e tente se concentrar. Ficar
em casa, à noite, pode ser uma boa.
Dê mais atenção à família e deixe a

paquera para outro dia.A dois, nada
de ser possessivo. Cor: branco.

.Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Hoje, você vai precisar de bom.
humor e jogo de cintura para dnblar
as energias negativas. Mostre suas

ideias no trabalho, mas não tente

impor sua opinião. Um bom papo
será a melhor arma para ganhar o
coração de quem paquera e também
da sua cara-metade. Cor: branco.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terrá

As preocupações com dinheiro
. podem incomodar hoje, mas tente

focar sua atenção no trabalho. Fique
longe das compras e não conte com

uma grana que ainda não recebeu.
.

Sua possessividade está em alta, o
que pode atrapalhar a conquista e o

romance. Cor:marrom.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Use seu charme e sua diplomacia
para tentar se entendermelhor com
os colegas. Evite agir por impulso,
vá com calma. A paquera pode ser

interessante, mas não alimente ex

pectativasmuito altas. Invista no seu
charme. Se tem alguém, valorize os

momentos a dois. Cor: laranja.

Escorpião
23/10a 21/11 -Agua

NelÍÍ. tudo vai sair como você

gostaria. É melhor não confiar de
mais nos outros. No amor, é melhor
ficar no seu canto e deixar para dis
cutir a relação em outra hora.Se está
de olho em alguém, hoje não é um
bom dia para a conquista: adie seus

planos de conquista. Cor: bege.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

O astral fica tenso e você precisa
ter cuidado. A confiança nos amigos
pode trazer decepção. Espante a in

segurança e dê duro para terminar

suas tarefas. Sair com a turma pode
ser divertido à noite, seja para pa

querar oupara se divertir junto com
quem ama. Cor: vermelho.

Capricórnio
22/12 a20/1 - Thrra

Você vai pensarmais na-carreira
e terá que redobrar os esforços para
sernotado. Tenha cuidado como ex

cesso de confiança. À noite, explore
sua popúlaridade para se destacar
na paquera. A dois, é hora de fazer

planos para o futuro junto com o seu

par. Cor: roxo.

�Aquário
� 21/1 a 18/2-Ar

Aproveite a manhã para agilizar
suas tarefas e colocar as coisas em

dia. Depois do almoço,o astralmuda
e pode se Chatear com tarefas repeti
tivas. Se tivera chance de viajar com
quem ama, vá em frente. A Saudade
de alguém que está longe pode-aper
taro Cor: verde.

Peises.: .

19/2 a 19/3 -Terra

Dia tenso. Fique no seu cantá e

cuide dos seusassuntos, sem co�en
tar copl ninguém sobre os seus pla
nos. Ouça sua intuição e não se entu

siasme demais. Cuidado com gastos
por impulso.No amor, faça suaparte
para evitar brigas. Na paquera, pode
conseguirquem deseja. Cor: branco. "
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HISTORIA E IDIOMA
SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

Exemplos que vem do alto
Com o título "Justiça começa de casa", o jornal

Correio do Povo de 22 de novembro de 1930 noticia
va que o general Ptolomeu de Assis Brasil, nomeado
governador civil emilitar de Santa Catarina em 1930,
resolvera receber mensalmente somente o salário de

representação, não recebendo seu subsídio militar.
:Alguns de seus secretários também seguiram o exem

plo, mas recebendo somente o salário base, deixando
de receber o pagamento pelo cargo, no caso a verba
de representação. As funções eram exercidas para o

bem comum, da sociedade, e não para lograr recursos
para benefício particular. Por isso também não eram

pagos salários para componentes dos Conselhos Mu
nicipais, atualmente Câmaras de Vereadoreaconsi
derados de natureza relevante os serviços prestados
ao município. Era uma honra ter seu trabalho reco

"ílhecido e assiII1 ser nomeadopara estas fun�.

Proibido transferir imóveis

Com o novo governo em 1930, (> intendente Ro
berto Marquardt recebeu instruções referentes aos

iII1óveis em nome de pessoas que estiverem ou esta

vam em funções públicas. Estava proibido qualquer
transferência, fazer Iavratúra'de escrituras e trans

crições, alienação dos bens, por pessoas que exerce
ram durante os três últimos quatriênios funções no
poder Executivo nas esferas federal, estadual ou mu
nicipal, incluindo prefeitos municipais, intendentes,
exatores, tesoureiros municipais, agentes comissa
riados. Somente após a quitação plena, com certidão
fornecida pelo Estado é que poderiam ocorrer as

transferências dos imóveis. O secretário do Interior
e Justiça - Manoel Pedro Silveirª - alertava aos ser
ventuários de justiça que a não obediência a essa or

dem acarretaria na perda da função.
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Título
definitivo de

aquisição
de terras
de Ângelo
Schiochet,
1933

Herton Schünemann

eutsche LCKEL
ê hertonstg'gmail.com twittencom/hertonls

So schõn kannWeihnachtszeit sein
Mit der Adventszeit kommen

auch die Weihnachtsmãrkte. In
Deutschland gibt's genügend da
von. Doch nicht nur vor der eige
nenHaustfugibt eswunderschõne
Mârkte, es lohnt sich manchmal
auch, etwas weiter weg zu reisen.
Weíhnachtsmãrkte haben eine

lange Tradition drüben. Unten fol
gen die acht schõnsten in Europa,
falls Sie gerade da unterwegs sind.

r.Schloss Hellbrunn,
Õsterreich

Weihnachtsmàrkte gibt es viele
in ganz Õsterreich, aber nur weni
ge sind so bezaubernd wie der auf
Schloss Hellbrunn bei Salzburgo
Vieles wird geboten: Sternsinger, .

Kunsthandwerkerstânde, Pony
reiten fiir Kinder, Blas- und Al

penhornblâser, Krippen und eine
e unvergessliche Atmosphãre. Das
ii barocke Schlõsschen mit seinen

�
I
I
f'
I
�

I
��1j\

24 Fenstern, verwandelt sich nâm
lich in einen riesigen Adventska
lender und iII1 angrenzendenWald
werden 400 Bâume funkelnd ge
schmückt.

2. Padstow, England
Das Christmas Festival an

der Küste Cornwalls. Zu diesem
Weihnachtsmarkt- Event ver

sammelt sich vor allem Kõchen.
Weihnachtsessen, Kochstunden
mit nützlichen Ratschlâgen wer

den geboten, und mehrere Jazz
Bands sind fiir das Flair zustândig.
Cornish Chutneys, Kuchen und
Glühwein sorgen für das leibliche
Wohl. Es gibt auch noch den "San
ta Fun Run", ein Charity-Rennen
fiirWeihnachtsmânner.

3. Pilatus, Schweiz
Das ist der hõchstgelegenste

Christkindlmarkt Europas. Der

"ChristkindliII1ãrt" in Pilatus liegt

auf 2132 Meter über dem Meer.
Viele Marktstânde laden zum

Weihnachtsmarkt- Bummeln ein.

Umgeben von einem unvergessli
chen Alpenpanorama werden die
Besucher mit der weltweit steíls
ten Zahnradbahn zum Pilatus ge
bracht.

dert die schônstenWeihnachtslie-
•

dervor.

6. Barcelona, Spanien
Auf dem katalanischen Christ

kindlmarkt begegnet man den
"Tió" (Holzklotz), es ist ein toter

Baumstamm, der -üblicherweise
mit zwei Beinen, lâchelndem Ge
sicht und einer roten Kappe ge
schmückt ist. Da kann man sich
auch von einem biblischen Krip
pen-Wunderland beeindrucken
lassen.

4. Malmõ, Schweden
In der dríttgrõfíten Stadt

Schwedens kommt man ohne Le
ckereien nicht nach Hause. Ein

Top-Markt fiir Antiquitâten und

handgefertigten Dekorationen la
den zum Bummeln ein. Zwischen
durch kann man viele Pausen ma
chen und dann zum Au:fwãrmen
einen Glõgg (Glühwein) trinken,
oder am besten den .Pepparkakor"
(Ingwerkekse) oder " Lussekatter"
(Brôtchen mit Safran-Geschmack)
kosten.

7. Colmar,'Frankreich
Die pittoreske Fachwerk-Stadt

beherbergt verschiedene Weih
nachtsmãrkte, mit allerlei netten
Noêl-Raritãten. Im ,,Ancienne
Douane" finden Kunstliebhaber
zum Beispíel viele antike Gemãlde,

5. Gengenbach, Deutschland
Gelegen iII1 malerischen

Schwarzwald, leuchtet die Stadt
zurWeihnachtszeit richtig auf. Die
gesamte Fachwerk-Altstadt wird
mit Lichterketten geschmückt und
Sternsinger tragen vor dem bun
ten Rathaus aus dem 18.Jahrhun-

8.Tallinn,Estland
Lust auf Schnee? Die Unesco

Weltkulturerbe Stadt Tallinn mit
dem mittelalterlichen Rathaus

platz, das Herzstück der Stadt, ist
ideal fiir Sie. Dort kann man von

handgestrickten Mützen bis zu

Holzschnitzereien beinahe alles
kaufen.

Resumo em

português:
Mercados deNatal

são um chamariz a cada

temporada deNatal
na Alemanha. Mas
não só lá, porém em

toda Europa mercados
natalinos têm longa
tradição e convidam

para passeios,compras
e lazer. Uma diversão

mágica não só para os
.

pequenos. Eis uma lista
de oito muito lindos.
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Aumenta a

antidade
doadores

SANGUE Conforme levantamento da unidade de coleta, ações
de conscientização estimularam o crescimento de 20% nesse mês

Celso Machado

Para lá de satisfeito coma conquista da Copa
do Brasil e vestindo uma

camiseta do Flamengo,
.

o sergipano de Aracaju,
Evanildo dos Santos Je-

-

sus, 38 anos, era um dos
doares de sangue ontem

pela manhã na Unidade
de Coleta do Hemosc, lo
calizada no Hospital São
José. O hábito de doar

sangue começou na terra

natal, quando a mãe pas
sou por uma cirurgia do

coração. Há quatro anos

em Jaraguá do Sul tra
balhando na área de se

gurança patrimonial da

Weg, Jesus entende que,
doando sangue de forma

voluntária, está fazendo
o bem para alguém. "Não
estou aqui para conseguir
atestado e faltar ao tra

balho, faço isso nos meus

dias de folga", ressalta..
O exemplo de Evaníl

do está sendo bem segui
do pela população. Tanto
que a demanda pelas do-

ações estão altas que já é em Jaraguá),com uma po
avaliada a possibilidade pulação de 500 mil habi
de aumentar a estrutura. tantes, tem oito cadeiras e

Otimista com a receptivi- faz, em média, 80 coletas/
dade entre doadores vo- dia", diz.
luntários, o coordenador Mas, para transformar
da unidade de coleta de. a unidade coletora em

Jaraguá do Sul, enfermei
ro Adilson Juliano Thilles,
registrou, neste mês, um

crescimento de 20% nas

doações na unidade. Uma
das razões são as ações de
conscientização. Devido à

procura, os novos agen
damentos de doadores
estão sendo programados
a cada 15 dias. O próximo
será feito após o dia 12 de
dezembro.

Frente a essa realida

de, ele acha que Jaraguá
do Sul já comporta um

hemocentro. E faz uma

comparação: "Temos uma
população de 150 mil pes
soas e apenas três cadei
ras de coleta para uma

média de 25 doadores por
dia. Em média, 625!m:ês.
Joinville (onde está loca
lizado o hemocentro que
estoca o sangue coletado

hemocentro, será preciso
aumentar a equipe de pro
fissionaís. Com pelo me

nos inais um médico e um

enfermeiro. Isso porque
o sangue coletado, depois
dos exames que antece

dem o ato de doação e que
confirmam ou não algum.
impedimento do doador

por questões de saúde;.
deve ser processado até

quatro horas depois. Cada
pessoa doa até 470 ml e,
em seguida, recebe um

. lanche reforçado para que
o organismo possa repor
a quantidade de sangue
doada. Todo o material
coletado abastece os hos

pitais de Jaraguá do Sul e
Guaramirim. Futuramen-·

te, vai atender também o

hospital de Massarandu

ba, que deve ser inaugura
do em dezembro.

IE�Pl.O Evanildo virou doador depois que sua mãe precisou de sangue

• Pessoas que tenham boas

condições de saúde.
• Tenham entre 18e 60 anos.

• Pesem, no mínimo, 50 quilos.
• Não tenham ingerido bebidas alcoólicas
nas 24 horas que antecedem a doação.

• Tenham dormido, pelo menos, seis
horas nas últimas 24 horas e que
estejam bem alimentadas.

• Não sejam usuários de drogas.
• Não tenham múltiplos parceiros.
• Não tenham doença hematológica,
cardíaca, renal, pulmonar, hepática, diabetes,
hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose,
câncer, sangramento anormal ou epilepsia.

• Nunca tenham tido doenças
de chagas ou malária.

• Não tenham contraído sífilis ou hepatite.

<!UBiJ io ;PODEDOAR
• Cirurgia recentemente.
• Jejum prolongado ou ingestão de
alimentos gordurosos nas últimas quatro
horas e álcool há menos de 12 horas.

.• Endoscopia nos últimos seis meses.

• Tatuagem ou colocou piercing nos

últimos seis meses.
.. ,

• Gripe ou febre nos últimos sete dias.
• Hepatite virai após os 11 anos.

• Grávida ou amamentando.

• Usuário de determinados
medicamentos.

• Múltiplos parceiros sexuais
nos últimos 12 meses,

• Quem não dormiu pelo menos seis
horas na noite anterior à doação.

Coleta
em Jaraguá

A coleta acontece lia

Hesmosc de Jaraguá do
Sul acontece de segundas
às sextas-feiras, das 7h às
12h. Por causa da pouca
estrutura física e de aten

dimento, a unidade co

letora local não funciona
aos sábados, domingos e

feriados. A unidade fica

se tem 403mil doadores
Ao todo, Santa Catarina

tem 403 mil doadores ca

dastrados noshemocentros .

Até segunda-feira passada,
dia 25, as doações do ano

totalizavam pouco mais de
110 mil. A meta é chegar a
131mil até o final de dezem
bro. Cirurgias

:

cardíacas,
acidentes de trânsito e tra

tamento de cânceres foram

cidades com maior número
de doações estavam Floria

nópolis, com 26 mil; Blu
menau, com 18 mil e Join
ville com 16 mil. Entre o

total de doares, 60% são ho
mens e 40% mulheres. Nos
dois casos as idades variam
de 18 anos a pouco mais de
60 anos. Hospitais de Itajaí,
Florianópolis e São José li
deram a lista por demanda
de sangue no Estado.

localizada junto ao Hospi- as áreas que mais exigiram
tal São José. bolsas de sangue. Entre as

Prevenção ao câncer
Médicos fazem exames de pele gratuitos no Pama 1

Amanhã, a partir das 9h
até as 1,5h, o Pronto Atendi
mento Médico (Pama 1)
do Bairro Czerniewicz vai
atender as pessoas inte
ressadas em fazer exames

preventivos e de diagnós
tico de câncer de pele. Os

atendimentos são gratuitos.
O evento é organizado pelo

Setviço de. Dennatologia da

Associação Médica de Jaraguá
doSulefuzpartedasações reíe
rentesaoDiaNacionaldeCom
bateaoCâncerde Pele.

Estarão atuando de forma
voluntária no atendimento
cinco médicos especialistas,
vinculados à Sociedade Bra
sileira de Dermatologia. Eles
passarão orientações de como
evitar esseproblema.

"O objetivo da campanha
é chamar a atenção das pes
soas para que tenham um

cuidado maior com a pele.
Principalmente as que são
mais claras. Elas correm

mais riscos", diz o médico
Júlio Cesar Jahnke.

O câncer da pele é omais
frequente no Brasil e corres
ponde a 25% de todos os

tumores malignos regis
trados no país. Osmais co
muns são o carcinoma ba
socelular (70% dos casos),
carcinoma espinocelular
(25%) e omelanoma (4%).

Os fatores de risco para o
câncer da-pele são: pele cla

ra, sardas, cabelos claros ou
ruivos e olhos claros, ante
cedentes familiares com his
tórico da doença, queima-

duras solares, incapacidade
para bronzear e pintas.

Entre as causas que de
senvolvem a doença, uma

das principais são a radia

ção ultravioleta pela exposi
ção ao sol por muitas horas.
Mesmo que você já tenha

parado de tomar sol por al

gum tempo, a radiação fica
acumulada permitindo a

manifestação da doença.
Outro risco envolve o bron
zeamento artificial aplica
do nas cabines.

AQUEAlENlO
• Procure um médico para avaliar pintas Ou sinais de nascença.
• Qualquer alteração na pele não pode ser ignorada. Devem
ser observados: crescimento na pele de aparência elevada
e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea
ou multicolorida; pinta preta ou acastanhada que muda

cor, Textura, ficando irregular nas bordas e aumentando
de tamanho; mancha ou ferida que não para de crescer e

apresentá coceira, crostas, erosões ou sangramento.
• Evite o sol nos horários das 10 às 16 horas,
para não provocar queimaduras solares, especialmente
até os 18 anos. Use sempre o kit de proteção:
chapéu ou boné, óculos escuros e guarda-sol.

smvço
·0 quê: exames preventivos ao câncer de pele
• Quando: amanhã, das 9h às 15h

• Onde: Pama 1, Rua Jorge Czerniewicz, 800
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Juntos pelo desenvolvimento
lmEl�S Comitê 'Nós Podemos', de Jaraguá do Sul, se reúne
para socializar objetivos em busca de melhor qualidade de vida

Heloísa Jahn

"

Mu�ar o mundo". Ou
VIr esta proposta

muitas vezes parece algo
fora do alcance e um pouco
clichê, porém aquela his
tória de que juntos somos

mais fortes e que podemos
realmente mudar é verda
deira. E é pormeio da cons

cientização por um planeta
melhor que o Comitê Mu

nicipal 'Nós Podemos', de
Jaraguá do Sul, trabalha

com iniciativas que visam
estimular ações sustentá

,
veis à comunidade.

O grupo voluntário,
formado por represen
tantes de empresas, asso

ciações e órgãos públicos,
foi institucionalizado em

agosto deste ano. Através
dos Objetivos de Desen
volvimento do Milênio,
traçados pelas Organiza
ções das Nações Unidas
(ONU) em 2000, o comitê

promove iniciativas so-

ciais, colocando em prática
o projeto "8 Jeitos de Mu
dar o Mundo".

Esses objetivos foram
definidos pela Cúpula do
Milênio, que avaliou os

principais problemas mun
diais e definiu metas a se:'

rem alcançadas pelos paí
ses. Elas são: acabar com a

fome e com a miséria; edu
cação de qualidade para
todos; igualdade entre os

sexos e valorização da mu

lher; redução da mortali-

dade infantil; melhorar a
saúde das gestantes; com-

'

bater a Aids, a malária e

outras doenças; qualidade
de vida e respeito ao meio

ambiente; e trabalhos pelo
desenvolvimento.

De acordo com a re

presentante da Secretaria
Executiva do comitê, Cátia
Maria Hoeft, o objetivo do
movimento é fortalecer o

comitê para alcançar ativi
dades contínuas em bene
fício da sociedade. "Temos

que unir ações em prol dos
objetivos domilênio, só as
sim o movimento ganhará
força e adesões", comenta.

O objetivo do grupo é

ampliar o número de en

tidades, para então atingir
um número maior de pes
soas. Para a coordenadora
de extensão e relações ex

ternas do Instituto Federal
de Santa Catarina (IFSC),
Suzan Marques, que aderiu
ao movimento, a iniciativa
é necessária para melho
rar-o município. "Cada um
tem um pouco a contri
buir e aderir ao comitê é
a forma de fazer com que
pequenas ações se tornem

algo maior, algo bom para
a cidade", explica. Ela de
fende que o assunto deve

ser trabalhado em todas as

áreas. "Nós trabalhamos os
objetivos do milênio com

nossos alunos e servidores
e isso agrega na educação
deles. Temos que ter esse

comprometimento social
com a cidade", afirma.

"
Aderir ao comitê é a

forma de fazer com

que pequenas ações
se tornem em algo
bom para a cidade.

'Suzan :Mat:q:u:�,
integrante

IlIluorATIVA Na empresa onde Alana trabalha, há uma campanha para evitar o desperdício de alimentos. A economia dos gastos ajuda entidades

o que é economizado em alimentos vira apoio aos mais carentes
Transformar o desper- 'deixando muita comida

dício em solidariedade. no prato, ocasionando
Esta foi a forma encon- alto número de desperdí
trada pela empresa Elian cio. "Pensamos em fazer
para incentivar os fun- algo para reverter esta si
cionários a diminuírem o tuação, então decidimos
desperdício no refeitório. iniciar a campanha 'Diga
Segundo a representan- Não ao Desperdício' ,

te da empresa no comitê onde tudo que diminui de
'Nós Podemos Jaraguá desperdício seria compra
do Sul', Ana Paula Bor- do em alimento para doar
ges, eles perceberam que para entidades da micror
os colaboradores estavam região", disse.

O projeto InICIOU em so de Guaramirim. "Não

junho, antes mesmo de ' tínhamos nenhuma ação
aderirem ao movimento que atendesse a comuni
'Nós Podemos', quando dade e agora temos este

eles' registraram um des- projeto que é contínuo",
perdício de 419 quilos de explica. A cada mês uma

comida. No mês seguinte a entidade diferente é bene
empresa calculou o quanto ficiada com os alimentos.
diminui, que foi 137 quilo- Para a.auxiliar adminis
gramas. Valor este que foi trativa Alana Neris a cam

revertido em alimentos e' panha trouxe resultados
doado para o Lar da Crian- positivos e deve ser feita

ça Marcos Valdir '�'fR1 I em outr�& lRyVpn"fi?i b��

porque a gente se conscien
tizou do quanto desperdi
çava e converteu isso em

ajuda. A ideia de mudar o
mundo parte da gente, en
tão temos que fazer nossa

parte", disse. Ela defende
que se cada pessoa fizer

algo, pormínimo que pare
ça ser, estará trabalhando
para um mundo melhor.

A ideia da campanha já

�9P��9a(1a pa�a o Comitê

Municipal e a intenção é
de que outras empresas se

espelhem no projeto para
alcançar um dos objetivos
do Milênio, que é acabar
com a fome e com a mi
séria. Outras ações con

juntas serão realizadas
pelo comitê que pretende
trabalhar com todos os 8

'

jeitos de mudar o mundo,
elencados pelas,Organiza
ções das Nações Unidas.

, ;) " I
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Moradores pedem drenagem
RAUl Em dias

de chuvas, água
invade terrenos e

moradias, causando
transtornos ao bairro

Natália Trentini

Há mais de cinco anos,
o morador, Cleiton

Ploszai, pede melhorias no

sistema de drenagem na

Rua Maria Berti Moretti,
nobairro Rau.A falta de tu

bulação e as bocas-de-lobo
sem manutenção trazem

problemas, principalmente
nos dias de chuva quando
a água escorre com força
pelo terreno dele e de ou

tros moradores.
.

"Essa rua foi aberta a

pedido nosso e fizemos a

estrutura que tem, mas

ela está abandonada. Que
ro ter a oportunidade de

EDUARDOMONTECINO

pavimentação e osmorado
res afirmam terum fluxo de
veículos pesados pelo local.
"Passamuito caminhão, fa
zemmanobras, é perigoso",
comentouMarleneVolpi.

Questionado sobre o.

problema, o secretário de

Obras, Hideraldo Colle, se
comprometeu a verificar a

situação durante amanhã
de hoje. ''Vamos até o local
cedo para ver o que pode
ser feito", afirmou.

ro e por isso a chuva acaba
causando' transtorno. Sem
ter por onde escorrer, a

água acaba jorrando pelos
fundos de vários terrenos.

A erosão causada ameaça
também um poste que fica

Justiça
INSS deve fornecer próteses

O Ministério Público
Federal em Jaraguá do
Sul ajuizou uma ação con
tra o INSS pela demora no
fornecimento de próteses
e órteses (talas e disposi
tivos de apoio para loco

moção) a seus segurados.
O caso foi encaminhado

. à Procuradoria por uma

beneficiária que teve seu

pedido de prótese ortopé
dica protocolado há mais
de um ano, sem que ob
tivesse qualquer resposta
ou documento para acom

panhar o processo admi
nistrativo.

Para o ,procurador da

-Repúblíca Claudio Valen
tim Cristani, a postura da
Previdência. "afronta o di-

.

feito à saúde e li dignidade
humana", além de ir con
tra "o princípio da eficiên
cia do serviço público"; Na
ação, ele também critica a

falta de transparência nos

processos administrativos

pela falta de prestação de

informação aos segurados

nos fundos da residência.
Duas casas abaixomora

Mário Ploszai, que recla
ma do mesmo problema.
"Como chove muito forte
no verão, precisamos de ca
lhas ou algum sistema para

Quero ter a

oportunidade de

mostrar o problema
para saber o que

podemos. fazer para
termais segurança.

Mário Ploszai disse que em dias de chuvas fortes, o terreno da residência onde mora fica alagado

mostrar o problema para
saber o que podemos fazer
para ter mais segurança",
disse Ploszai.

A casa dele fica no cru
zamento com a RuaErwino
Raash. A região é de mor-

e pela inexistência de do
cumento com o protocolo
ou andamento do pedido.

Em resposta à solicita

ção do MPF por esclare

cimentos, o INSS enviou
um ofício, informando,
que outros 82 segurados
da região norte estão em

situação semelhante. A

justificativa dada para a

lentidão dos processos
foi ii necessidade de des
locamento de servidores

para atender a demandas
de uma auditoria no ór

gão, realizada pela Con
troladoria Geral da União

(CGU).
Representantes da

Previdência disseram que
a previsão para que o en

trave seja resolvido é abril
de 2014. Mas acataram a

exigência do Ministério
Público e da Justiça Fede
ral de que a segurada que
deu origem à ação receba
em até 90 dias sua pró
tese ortopédica, exceto se

houver algum problema

intransponível que seja
justificado perante o juiz,
dada a urgência de seu

caso e ao tempo de espera.
Ressalta-se que esse prazo
também será dado para
todos os 82 segurados na

mesma situação.
Também compro-

varam a emissão de um

memorando circular, as

sinado um dia antes da
audiência judicial, orien
tando a seus profissionais
que emitam documento
oficial com localização fí
sica do processo, fase da

aquisição e as fases que
o processo ainda deverá

percorrer antes da entre

ga das próteses ou órteses.
Tal medida foi resultado
da ACP, já que era um dos
seus pedidos e o INSS ad
ministrativamente apon
tou uma solução pata o

problema. Uma nova au

diência para averiguação
do cumprimento dos pra
zos está marcada para o

dia 11 de fevereiro.

direcionar a água", disse.
Em um trecho desta

. lateral, a Prefeitura iniciou
colocação de lajotas, mas

a obra foi abandonada no

ano passado. A parte mais
estreita da rua ficou sem

tl��"QSUn,
IJmJI�JtEIb eÍlI\Ql
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Uma descida que
,.w;' •

nao e murto segura
CUIDADO
Trechos da BR-280,
na região da Serra
do Mar, em Corupá,
apresentam áreas de
risco aos usuários

Débora Remor

Uma placa anunciando
a segunda etapa do

Crema (Contrato de Rea

bilitação e Manutenção de
Rodovias) foi colocada on

tem à tarde, pouco antes da
subida da Serra de Corupá,
àsmargens daBR-280. O in
formativo do Departamen
to Nacional de Infraestru
tura de Transporte (Dnit)
diz que a revitalização co

meçou emmarço de 2013 e

segue até fevereiro de 2018

para o trecho de 155 qui-
lômetros, com valorde R$
86,65 milhões. Entretanto,
pouco se vê de manutenção
na rodovia e os acidentes
continuam frequentes.

"A nossa estrada. está'
mesmo abandonada, com

as placas sujas e encober
tas pelo mato altõ. Está na
hora de darem uma aten

ção para esta região", dis
se o comerciante Reginal
do Verbinenn. Ele mora

em São Bento do Sul, mas
há dois anos gerencia uma
lanchonete no KIh 93 da
rodovia.

Também falta sinaliza

ção e fiscalização para que
os motoristas respeitem o

limite' de velocidade, que

A'E.EBiliA Rodovia tem curvas sinuosas e exigem muita atenção dos motoristas

é de 60 km/h. "O pesso
al anda nessas estradas
achando que isso é pista de
corrida, principalmente os

caminhoneiros. Mas é pre
ciso ter medo do caminhão

.

e dessas rodovias, sempre'
cheias de buraco. Se fos
sem fiscalizarmesmo, mais
da metade devia ir preso",
desabafou Marcos. Mallon,
caminhoneiro há 30 anos.

"É sempre por excesso

de velocidade. O pessoal
desce rápido demais e então

, não tem freio que consiga
controlar", reforça Janete

Kizema, que mora às mar

gens da BR-280. Parte da
casa dela foi destruída no

início da semana, quando
um caminhão carregado de
móveis perdeu o controle
da descida da Serra. "Ainda
estou calculando o prejuí
W, por causa da palmeira, a
garagem, a geladeira, e até a

.antena de celular. Dessa vez
o seguro da transportadora
disse que ia pagar, mas nem
sempre é aSsim", lembrou
Janete, contando outras co

lisões em frente a casa dela.
Como o terreno da famí

lia Kizema é palco de aciden
te constante, Janete resolveu

" '

tomar precauções por conta
própria. Depois que Um ca

minhão carregado de doces
bateu na lateral do terreno,

há pouco mais de um mês,
um canteiro de dez metros

de comprimento foi coloca
do do lado esquerdo. Ontem
técnicos do Dnit estiveram
na casa para autorizar a co

locação de outro canteiro,
agora do lado direito.

No final de outubro, du
rante uma reunião com o

superintendente do Dnit em
Santa Catarina, João José
dos Santos, e os prefeitos da
Associação dos Municípios
doVale do Itapocu (Amvali),
o órgão falou sobre cons

trução de novas cortinas
de contenção e ampliação
de terceira faixa em alguns
trechos. ,

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODESANTACA1l\RJNA _

Tabelionato do Mwúc!pio eComareadeGuaramirim
ANAAUCEMARTINELLl PESSOA,TabeliãDesignada

Rua GerônimoCorrean' 188, Telefone: 47-33721494Horário de
Funcionamento; 9h às 18)1

.

Guaranúrim Cedente: RICARDO ZAPElLlNl CPF: 038.494.379-90
Número do Título: Dl Espécie: Nota Promissória Apresentante: RI
CARDOZAPElLlNl DataVencimento: 21102/20!3 Valor: 2.500,00 Li
quídação após a intimação; R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 0,00, Edital: R$ 22,25

EDITALDE lNTIMAçi\o

Protocolo: 50289 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIOR ME CNPJ:
15.239.054/0001-81 Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n' ll88,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: IND DE LINHAS TRlCHE
I1DA Número do Título: 057475-02 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Venci
mento: 19/1l/2013 Valor: 428,95 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 50291 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n' llB8,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: IND DE LINHAS TIUCHE
I1DA Número do Título: 058069-01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data Venci
mento: 19/1l/20!3 Valor: 483,42 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: 11$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50245 Sacado: GIOVANT' ZAVÀDIL CPP: 034.838,739-
37 Endereço: RUA 28 DE AGOSm n' 2564, CENTRO, 89270-000,
Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE CREDflD DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOOAOOS DE GUARAMIRlM - CREVISC CNPJ:
10,143,743/0001-74 Número doTítulo: 1327/0008Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 10111/2013 Valor:
726,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo rulacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilida
de de oferecimento de resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.
A presente publicação se deve ao tato de a(s} pessoa(s} indicada(s}
para aceitar(em}, ou pagar(em) serrem} desconhecidas, sua loca
lização incerta, ignorada ou inacessível, ou Iorlem) residentets) ou
domiciliada(s} fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou,

ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresente, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo; 50288 Sacado: LUANA RAQUEL VIEIRA.PRADO - ME
CNPJ: 17,788.520/0001-03 Endereço: RVlCTORBRAMO�SKl, 530 SL
02, centrá, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO aRANCO EQUlP
ITDA ME CNPJ: 06.952.176/0001-20 Número do Título: 551/3,5 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco ltiJúSA DataVencimento: 15/ll/20l3 Valár: 350,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução; R$
37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50200 Sacado: ROSINEl BARANQUEVICZ CPF:
024.817,47!t-76 Endereço: Rua 28 deAgosto ne 12, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: VLJ EMPREENDlMEN1DS lMOBIIJÁRlOS
ITDA CNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do Título: Z26/03 Espé
cie: Duplicata de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVenchnento:
10111/2013 Valor: 2.692,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência! R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 29 de novembro de 2013.

Protocolo: 50187 Sacado: EDSON LUIZ AlVES CPF: 040.220.239-29 '

Endereço: RUA ANlDNlO JOSÉ DA LUSSN ne SN, AVAl, 89270-000, ANAAUCEMARTINEUl PESSOA, TabeliãDesignada '

:s: ESTADO DE SANTA CATARINA

_lã. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N." 131/2013. SECRETARIA DA HA

BITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TIPO: Menor Preço Global
, OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada em música para
execução da ação "Arte no Condominio", parte integrante do Trabalho Téc
nico Social, através do Programa Minha Casa Minha vída. no Residencial
Ester Menel, localizado na Rua Pioneiro Luiz Sarti, s/n no Bairro Nereu
Ramos em Jaraguá dó Sul/SC, em conformidade com o Anexo X - Termo
de Referência, e demais condições estabelecidas, neste Edital e demais
Anexos. REGIMENTO: Lei Federal n,010.520/2002 e suas alterações pos
teriores, e no que couber, subsieiariamente, a Lei Federal n, ° 8.666/93 e

suas alterações posteriores. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 15:30 horas do dia 12 de dezembro de ;2013, no Se
tor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA

MENTb, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 16:QO horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATÀÇÃO: R$ 48.661,74 (quarenta e oito
mil seisçentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). INFOR
MAÇOES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br .

Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro de 2013,
- '

SÉRGIO KUCHENI'lECKER
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO ,DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
43/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: Menor

Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção
de propostas, visando ao Registro de preços para Aquisição de material de

expediente destinados à manutenção das proteções sociais e serviços da
Secretaria Municipal da Assistência Social, Criança e Adolescente - SE- ,

MASCRI ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações no ANE
XO I do editàl e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6,737/2009 de 09 de julho de 2009.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação
e Proposta): Até às 08h30 do dia 11 de dezembro de 20,13, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS ENVE
LOPES 01 - PROPOSTAS - às 08h45 do mesmo dia, na sala de Re,uniões
da Secretaria de Assistência Social, Criança e Adolescente. Após, a sessão
será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela
equipe Técnica da Secretaria deAssistência Social, Criança e Adolescente,

- (Obs.: Para fase não há necessidade da presença cios representantes). O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02 -

HABILITAÇÃO será às 14h do dia 16 de dezembro na sala de Reuniões da
Secretaria de Assistência Social, Criança e Adolescente. VALOR ESTIMA
DO PARAAQUISIÇÃO: R$ 80,126,52 (Oitenta mil, cento e vinte e seis reais
e cinquenta e dois centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraquado
sul.sc.qov.br, Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro dê 201.3.

EMANUELA CHRISTIAN WOLFF
Gerenciadora do Fundo

SERGIO KUCHENBECKER
,

Secretário Municipal de Administração
Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTR� DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

Municfpios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Ccrupá.
OFICIAL/>;: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL DE INTIMACÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo
presente edital, que DELL'PRADI IMÓVEIS LTDA, pessoa ju
rídica de direito privado, estabelecida na Rua 8-João Januário

Ayroso n° 2.633, sala 01, bairro Jaraguá Esquerdo, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DO
LOTEAMENTO denominado PRADI II, situado na Rua 502-8er
tha Weege, Bairro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaíxo caracterizado, aprovado- pelo Munícípio de Jara

guá do Sul/SC; conforme Decretos nas 8,859/2012, expedido em

30/08/2012 e 9,461/2013 expedído em 16/07/2013, (LAO - li

cença Ambíental de Operação n° 052/2012; FUJAMA - Funda
ção Jaraguaense de Meio Ambiente n° 10-f, PMJS 19985/2012),
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adria
no Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 4452678-0,
O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de

27,148,10 m2, sendo constituído de 31 (trinta e um) lotes co

mercializáveis, AU,-P,E.s, área verde,
sistema viário e remanescente, ' $�

O prazo de impugnação por
'terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presen
te edital, e 'deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscre
ve este, no- endereço da Serventia: Rua
16-8arão do Rio Branco, n° 414, Centro,
Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 25 de Novembro.de
2013,
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tiro conquista três medalhas
NA MIRA Jaraguaenses trouxeram na bagagem mais duas de ouro e uma de prata, totalizando oito nessa tradicional categoria

1\.Tão poderia ser melhor
1� o último dia de compe
tições para o Tiro Esportivo,
de Jaraguá do Sul, na 53a
edição dos Jogos Abertos
de Santa Catarina (JASC),
que está sendo realizado na
cidade de Blumenau e se

gue até amanhã, dia 30. Ao
todo, 81 cidades participam
da competição, representa
das por aproximadamente
1,6mil atletas.

Nesta quinta-feira, a

equipe jaraguaense se tor

nou heptacampeã do JASC
na modalidade de armas

longas no carabina apoiado
e também conquistou a me

dalha de ouro na categoria
carabina deitado por equi
pes. ''Temos uma equipe
muito forte na cidade, tanto
que fomos campeões esta

duais em três das quatro
etapas. Como outros times
contratam atletas importa
dos, nós tambémnos rende
mos paramelhorar e forma
mos uma equipe para tentar
pontuar em todas as provas.
Por isto, fomos campeões
geral e até com uma certa

distância para o segundo
colocado", disse o técnico e

atleta Samuel Lopes. Como NINGUÉM SEGURA Com a conquista no geral, equipe de Jaraguá do Sul é heptacampeão nos Jasc na modalidade de armas longas
se não bastasse, o tiro jara
guaense conseguiu ontem

uma dobradinha no indivi
dual na modalidade de ca

rabina deitado. Com apenas
um ponto na frente, Bruno
Heck levou a melhor sobre
Rocco Rozito e trouxeram

as medalhas de ouro e pra-

Lucas Pavin

ta para Jaraguá, respecti- tra com Inaurea Schmidt uma medalha. Novamen- QUADRO DE MEDALHAS
vamente. Anteriormente, na carabina seta individual, te, Bianca Ewald teve bom

'<

o tiro já havia conquistado além de dois bronzes com desempenho e saiu com a Cal. Cidade ! Ouro Prata Bronze -

uma medalha de ouro na Claudio Schmidt na carabi- prata nos 400m livre. Na

carabina seta por equipe, na seta e Roberta Cabo na estreia da competição, o 2° l�iaÍl I 410 31 29
duas pratas, sendo uma na carabina ar comprimido. taekwondo começou com o 3(,» JO:rrIl�nI'e 1 22 21.. 19
carabina ar comprimido ' A natação foi outra mo- pé-direito e conseguiu uma ali> J'sllaguá 11'05011 ., ., 6
também por equipe e a ou- dalidade ao faturar mais prata e dois bronzes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAMPEÕES Equipe, comandada pelo técnico Airton Luiz SChiochet, venceu as partidas contra times fortes, como Lages e Joinville

Os 20 anos de um marco

no basquete jaraguaense, .

HISTÓRIA Em 1993, a equipe ,ADJ São Luís ganhava o primeiro título estadual da modalidade "

Lucas Pavin

Gustavo N�rdelli,. Gerso.n
Lemke, Luís Schmitz, Luis

Ballock, Raul dos Santos, Luís
Pereira Júnior, Thiago Hahn,
Eduardo Doubrawa, Paulo Pe

reira, Cristiano Hansen, Leonard
Papp, Daniel Scarpato e o técnico
Airton Luiz Schiochet. Há exatos

20 anos, estas pessoas coloca
ram a cidade de Jaraguá do Sul
em outro patamar no Basquete
de Santa Catarina. Isto porque,
foram eles que conquistaram o

primeiro título estadual de uma
equipe jaraguaense na'história,
Emum quadrangular final mui-

to equilibrado, a ADJ São Luis -

nome que levava o time na época
- venceu as equipes do Marcílio
Dias, de Itajaí, por 58 a 40, o

Diocesano, de Lages, por58 a 57,
e o Bom Jesus, de Joinville, pelo
placar de 60 a 58, sagrando-se
campeões do Campeonato Esta
dual Mirim Masculino de 1993 e

deixando sua marca na história
do esporte de Jaraguá. No total,
14 equipes participaram daquele
campeonato.

"É niuito bacana relembrar,
porque ainda éramos crianças
com idade média de 13 anos e'
conseguimos realizar algo inédito
para o basquete jaraguaense. Foi

urn grupo e urna época em que Ja

raguá do Sul formava muitos atle
tas e estava sempre despontando,
então foi o início das conquistas
do esporte no Estado", disse Raul,
pivô daquela equipe e-cestinha da

competição com 309 pontos.
- Para comemorar esta conquis

ta de duas décadas atrás, o atual
coordenador da modalidade em

Jaraguá do Sul e treinador Elo
time em 1993, Ito, irá reunir al-

.
guns atletas daquela época para
urna confraternização que será
realizada no Beira Rio Clube de

Campo, neste sábado (30), a par
tir das ioh. "Depois deste título, o
basquete na cidade evoluiu mui-

to. Ganhamos o mirim naquele
. ano e foi o máximo. Hoje ganha
.

mos nesta categoria regularmen
te e no infantil anualmente. Então

aquilo foi uma coisa espetacular
e acredito que o mais marcante
foi mesmo esta evolução", disse
o ex-treinador. "Estamos fazen
do Uma festa dessas para rever

os amigos, pois em 2003 fize
mos uma celebração de 10 anos

e tem gente que não se vê desde
lá. Então vai ser uma confrater
nização bem bacana com atletas
também de outras categorias,
onde jogaremos uma partida pela
manhã e depois almoçaremos to
dos juntos", finalizou Raul.

Futsal

Equipe Sub-20 da CSM está na semifinal do Catarinense
A equipe sub 20 da AD Jara

guá
-

(CSMjPré-FabricarjMannesj
FME) tem seu primeiro compro
misso pela semifinal do Campeo
nato Catarinense da categoria na

noite de hoje. Fora de casa, o time

comandado pelo técnico Augusti
nho Ferrari encara o Concórdia, às
19h, no Centro de Eventos de Con
córdia. O grande desfalque dos ja
raguaenses é o ala Assis que fratu
rou o pé direito nos Jogos Abertos

de Santa Catarina (Jasc) e só volta
às quadras no ano que vem. "O
Concórdia tem sete jogadores do
time adulto que podem jogar nesta
éategoria, por serem nascidos em

1993. É urn time experiente, que

fez investimento para ser campeão.
Será urn grande desafio para nós",
disse Ferrari. A partida de volta
acontece no dia 4 de dezembro, às
19h, no Ginásio de Esportes Willy
Germano Gessner, em Corupá.

Basquete
Clínica
A Associação Jaraguaense de

Basquetebol (AJAB) promove
nos dias 18, _19 e 20 de dezem

bro, uma clínica de basquete
para atletas de 13 até 17 anos.
O curso ocorre no Colégio
Bom Jesus e será ministrado

pelo Coordenador Técnico das

Seleções Brasileiras de. Base,
André Germano. As inscrições
devem ser feitas pelo email

basquete.jaragua@terra.com.
br, no valor de R$100.

Schroeder

Jogosno sábado
O 10 Campeonato Munici

pal de Futebol Suíço tem suas

decisõesna tarde deste sábado.
No jogo preliminar, duelam
Mercado Kadú versus Amigos
da Vila, às 15h, na disputa do
terceiro lugar. Na sequência,
acontece a grande final entre
HD Construtera/Pêbí Confec
ções e Unidos Futebol Clube,
às 16h. Ambos os confrontos
serão realizados no Claudio

Tomaselli, no Centro.

Sulbrasileiro
.

Jaraguáno Sesi
Inicia hoje a fase Sulbra

sileira dos Jogos do Sesi, que
ocorre em Caxias do Sul (RS).
e vai até o dia 1 de dezembro,
reunindo 250 trabalhadores.
Jaraguá do Sul compete no

evento com as modalidades
de Bolão feminino (WEG),
Dominó feminino (Urbano),
Vôlei de Praia Trio feminino

(Duas Rodas), Tênis de Mesa

feminino (Malwee e WEG) e

XadrezMasculino (WEG).

BeiraRio -

Futebol Suíço
Foram apontados na noi

te desta quarta-feira os fina
listas do Torneio Interno de
Futebol Suíço do Beira Rio
Clube de Campo. O primeiro
a se garantir foi o Bangu com
uma vitória por 3 a o .sobre
o Santa Cruz. Logo depois,
foi a vez do Juventude con

quistar sua vaga ao bater o
América pelo mesmo placar.
As decisões acontecem na

próxima quarta-feira (4 de

dezembro).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brasil sobe no
ranking da Fifa
e está no ToplO

com as vitórias nos amis
tosos contra Honduras e

Chile e subiu do 110 para
o décimo lugar, voltando
ao top 10 após dois meses.

Portugal também re

toma ao grupo principal,
no qual esteve presente
pela última vez em agosto,
quando apareceu em sé
timo. O time de Cristiano

Ronaldo ganhou nove posi
ções em relação a outubro e

passou do 140 posto para o

quinto. Toda essa ascensão

é devido aos dois triunfos
sobre a Suécia na repesca
gem para oMundial, que fi
zeram a equipe lusa passar
de 1:036 pontos para 1.172.

Já a Bélgica, uma das

RECUPERAÇÃO
Com as vitórias nos
amistosos diante de

Honduras e Chile,
Seleção voltou
para o 10º lugar

Lucas Pavin

Brasil, Portugal e Bél

gica são os destaques
do ranking Fifa de novem

bro, divulgado nesta quin
ta-feira. Os dois primeiros
países pelo lado positivo,
o terceiro, pelo negativo.
Anfitriã da Copa 2014, a

seleção brasileira passou
de 1.078 para 1.102 pontos

sensações nas eliminató

rias europeias e cabeça de
chave do Mundial, despen
cou do quinto para o 110

lugar depois de perder dois
amistosos. em casa, para
Colômbia e Japão. A Ingla
terra também saiu do top
10 e agora aparece como

13a. A Itália subiu um pos
to e é sétima, o que lhe fa
ria ser cabeça de chave na

Copa caso o ranking obser
vado para a definição dos

grupos fosse o deste mês e

não o de outubro. Não hou
vemudanças nas primeiras
posições, com a Espanha
mantendo a liderança e

sendo seguida por Alema
nha, Argentina e Colômbia.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL· ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201-JARAGUADO SUL-SC- Novorelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDEINI1MAÇÃO DEPROI'ESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/co artigo995 do código deNonnas
da CGJ /se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROI'ESTO:

Apontamento: 266489/2013 Sacado:ANTONlADE FATIMAUMA Endereço:
RUA CARWS HARDT 686 FUNDOS - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-
580 Cedente: IMOBIIlARIAPIERMANN ITDAME. Sacador. - Espécie:DMI
- N" TItulo: 338 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ LlOO,OO - Data para
pagamento: 04/12/2013-Valortotal apagarR$Ll83,21 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 1:100,00 - Juros: R$ 4,03 Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 266349/2013 Sacado: DAIANE VALQUIRIA PRADO LFAN
DRO Endereço: RUAURUBI0,300 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89254-366
Cedente: INCOMUM TURISMO ITDA EFP Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 18912086 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$177,00 - Data para
pagamento: 04/12/2013-Valor total a pagarR$255,65 Descrição dos valores:
Valordo título: R$177,00 - Juros: R$0,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50- Diligência: R$18,45

Apontamento: 266468/2013 Sacado: lNOVACAR CENTRO AUTOMOTIVO
ITDAME Endereço: AV. PREFEITOWAIDEMAR GRUBBA 1033 - Jaraguá do
Sul-se - CEF: Cedente:SOlRADERCOMEROOEREFRESENlACOES ITDA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 4 1634753 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 228,97 - Data para pagamento: 04/12/2013- Valor total a pagar
R$305,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 228,97 - Juros: R$ 0,61
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$15,94

Apontamento: 266466/2013 Sacado: lNOVA'j'I TECNOLOGIA ITDA - ME

Endereço: RUAARNOHENSCHELK, 83 - TRES ruos DO NO - JARAGUADO
SUL-se - CEP: 89266-403 Cedente: B.wrnMOVIMENTACAO DE CARGAS
ITDA Sacador. - Espécie;DMI - N"TItulo: 0100704301 - Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 121,97 - Data para pagamento: 04/12/2013- Valor total a
pagar R$193,0I Descrição dos valores: Valor do.título: R$ 121,97 - Juros: R$
0,4OEmolumentos: R$12,25-Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50
- Diligência: R$1O,79

Apontamento: 266495/2013 Sacado: JJ INDUSTRIALlZACAO ITDA Ende

reço: RUA EXP. EWAlDO SCHWARZ 1649 - /ABAGÚA DO SUL-SC - CEP:
89255-810 Cedente: GUMZ CON1i\BllIDADE E CONSUlTORIA EMFRESA
Sacador. - Espécie:DMI - N'1ltulo: 9200179926 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 738,00 - Data para pagamento: 04/12/2013- Valor total a pagar
R$823,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 738,00 - Juros: R$ 2,70
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 266474/2013 Sacado: KS MECANICA PECAS INSfAlACAO E
MANUTE Endereço: R PREFEITOWAIDEMAR GRUBBA 5083 - CENTENA
ruo - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: CHAMPAGNATVEIOJ
LOS SA Sacador. - Espécie: DMI - N" TItulo: FA62790801 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 340,00 - Data para pagamento: 04/12/2013- Valor total
apagar0$418,38Descrição dos valores: Valordo título:R$340,00 -Iuros: R$
0,90Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50

-Diligência: R$17,63

Apontamento: 266621/2013 Sacado: LC EMBAlAGENS ITDA Endereço:
RUA JORGE CZERNIEWICZ 590 GAlPAO 09/ - JARAGUADO SUL-SC - CEF:
89254-000 Cedente: ANJO QUIMICA DO BRASIL ITDA Sacador. - Espécie:
DMI - N" TItulo: 06218 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 4.964,50 -

Data para pagamento: 04/12/2013- Valor total a pagar R$5.048,56 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 4.964,50 - Juros: R$ 8,27 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 2667õ7/2013 Sacado: PANlFICADORAE CONFEITARIABOM
GOSTO' Endereço: RUA JOAO TOZlNI, 1359 - CORUPA - CEP: Cedente:
ADVCOMEROO DlSffiIBlCAO ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo:
1759992 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 328,96 - Data para pagamen
to: 04/12/2013- Valor total a pagar 0$459,66 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 328,96 - Juros: R$ 1,97 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266468/2013 Sacado: RAFAEL GONCAlVES Endereço: RUA
1262-SEMNOME-I01- RESIDENOALxvm - TRES ruos DO SUL -Jaraguá
do Sul-se - CEP: 89254-100 Cedente; IMOBIIlARIA OZESMOB ITDA Sa
cador. - Espécie: DMI -N° TItulo: 53/2013003 - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 400,00 - Data para pagamento: 04/12/2013-Valor total a pagar
R$487,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 1,46
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 266577/2013 Sacado: ROSANGElA CARLlNI 82174091968'
Endereço:JOAOTOZlNICX02-SN-SL2-JOAOTOZlNI-CORUPA-se-CEP:
89278-000Cedente:NANGECONFECCOESITDA Sacador. - Espécie:DMI
N'TItulo: 1534151/1-Motivo:faltadepagarnentoValor.R$ 568,60 - Datapara
pagamento: 04/12/2013-Valor total a pagar R$698,46 Descrição dos valores:
Valor do título: R$568,60 - Juros: R$1,13 Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266770/2013 Sacado: ROSANGElA CARLlNI 82174091968

Endereço: R JOAO TQZlNI CX 02 - SN - SAIA 02 - CENIRO - CORUPA-SC -

CEP: 89278-000 Cedente: NANGE CONFECCOES ITDA Sacador. - Espéde;
DMI - N"Ti!ulo: 1519371/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.134,64
- Dataparapagamento: 04/12/2013-Valor total apagarR$L266,39Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.134,64 - Juros: R$ 3,02 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266774/2013 Sacado: SONETTI AIJMENfOS ITDA Ende
reço: R EXPEDIC F1DEllS ESTINGHEN 71 - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89265-740 Cedente: COOPERtü1VA CREDI UVRE ADMISS ASSOCIADOS
GUARAM Sacador. VERDE VALE INDUSIlUA Espécie: DMI - N" TItulo:
832/0001-Motivo: faltadepagamentoValor.R$162,00 - Dataparapagamen
to: 04/12/2013- Valor total a pagarR$243,46 Descrição dos valores: Valor do
título: R$162,00 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$21,02

-- Certifico, que este Edital de lntimação deProtesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo'; na data de 291ll/2013. Jaraguá do Sul (SC), 29 de no
vembro de 2Q13.

ManoelGustavoGriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 12

VITÓRIAS Seleção Brasileira, de Neymar, somou
1.102 pontos na avalição da Fifa e recuperou posições

Camarões

Garantidos
Grêmio

Pedidoà·CBF
A federação de futebol

da Tunísia entrou com re

curso junto à Fifa pedindo
esclarecimentos quantoàsi
tuação de Joel Matip e Eric

Choupo-Motirig, nascidos
naAlemanha, mas defenso
res da seleção de Camarões.
Ontem, a Fifa garantiu que
os jogadores estão em situ-

.

ação regular, garantindo os

camaroneses noMundial.

Especulado há urn bom
tempo, opedido do Grêmio
junto à Confederação Bra
sileira de Futebol para que
o número de jogadores es

trangeiros que podem dis

putar urna mesma partida
por competições nacionais
foi formalizado ontem. Q
Internacional e o Vitória
também já se manifesta
ram a favor destamedida.

Dunga

Negociações
Ex-treinador da Seleção

Brasileira e do Internacional,
Dunga está negociando com

a Federação Húngara para
ser o novo técnico da seleção
do país, conforme informou
nesta quinta-feira o jor
nal Népszabadság. Segundo
o diário, as negociações com
o ex-volante ainda estão em

urna "primeira fase".

.

Corinthians

Obra liberada
ADefesa Civil concluiu na

tarde desta quinta-feira a vi

sita que fez ao Itaquerão por
conta do acidente ocorrido
na quarta, no qual dois traba
lhadores morreram e outros

ficaram feridos, e liberou a re-
. tomada das obras pela Ode
brecht em 95% do estádio
a partir de segunda-feira. A
parte restante, ou seja, os 5%
que compreendem a parte
afetada pela queda do enor

me guindaste, segue interdi
tada. A Odebrecht ainda não
se pronunciou sobre quando
pretende retomar a obra.
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www.VW.Co"m,bLPromoçã,oválidaaté28/1112013para veiculas com pintura sólida e custo de frete Incluso.Novo Golfa partir de R$67.990,OO. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada
50%, saldo em 24x. juros O.O%.Voyage comerete 2014 à vista'a partir de R$-35.990, Entrada 50%, saldo em 24)(, juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%, saldo, em 24x,
juros O.99%,Novo Gol 1.02 Portas 20".1'4, à vista a partir de R$ 34.59Q,OO.SpaceFox 2013 compíetoâ vista a partir de R$ 46.890.. 00. Entrada 50%, saldq em 24x:....juros O.O%.Amarok highline CO AT à vista a p�r::tir
de R$ 130.990,00. Entrada 5Q%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida á vista a partir de R$ 33.940.00 Entrada 50%, saldo em 24x'juros QA9%o, -ÇET. máximo pa-ra esta operação: 15,05% e-a. IOF,
cadastro e despesas de gravame tnctcsos na operação.e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e·do·CET,.�Gonliulte outras condições de arrencrarnento numa

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

para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em ccrnocnentes internos de matare transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necessário,
para sua utülzação, o cumprimento do plano de manutenção.

-

Ouvidcría: 0800 701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

BANCO VOLKSWAGEN - 4732746000
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