
w.JN
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu • Ano 94 • Edição n" 7.345 • Terça-feira,3 de dezembro de 2013 • R$ 2,50

Economia
Incentivo ao
". ".

negocio propno
Prefeitura de Jaraguá
do SUl lança projeto
Incubadora do

Empreendedor para
estimularmais serviços
autônomos. PÁGINA4.

Marisol 49 Anos .
. Sua Felicidade,

Nossa Inspiração.
Irifraestrutura
Dia histórico
para a região
JornaI o Correio do Povo
acompanha, de Brasília,
a assinatura da ordem de

•

serviço para duplicação da
BR-280. PATRICIA MORAES.
PLENÁRIO, PAGINAS 6 E 1

Já estamos
. atendendol

•

Mmsumavez

A vida acontece .aqui.
. HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Equipe do Três Rios do Norte venceu Rio da Luz por 2 a 1, na final da Copa Interbairros, e levou
o bicampeonato do torneio municipal.Time também foi o menos vazado na competição.

PÁGINA 22

'Obras devem
começarem
doismeses

DUPLICAÇÃO BR-280 Depois da assinatura da ordem de
serviço, construtoras terão 60 dias para se instalar na região

PÁGINA 17

BOVESPA: 51.244,87 T 2,36% • DOW JONES: 16,008.77 T (-0,48%) • DÓLAR COM.: V 2,3550 ... 0,75% • DÓLAR TUR.: V 2,4400 ... 0,83% • EURO: V 3,1874'" 0,44% • POUPANÇA: 0,5536 • SEDe: 10% • CUE DEZ/13: '1.309,57
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COMENTÁRIO

Demal apior
PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA que definitivamente não prestam.
Os pais precisam saber disso e fa
zer as devidas separações. E assim
em sala de aula, aos bons tudo,
aos maus- a punição, a dura e in

condicional punição. Vale para o

ambiente do trabalho, sem essa de
"nossos colaboradores" no. senti
do de que todos são importantes
na orquestra da produção. Não
é verdade, só 30% dos funcioná
rios de todas as empresas valem a

pena e tocam a empresa. Na àrea

política nem se fala, poucos pres
tam, maioria nada vale. Culpa dos
bons que votam mal e nos erra

dos. É tempo de um formidável e
definitivo basta.

Puxa vida, acordei, eu estava

sonhando. É tudo muito pior do
que eu sonhei. ..

l)ara cada criança que nasce e vai
r dar coisa boa na vida, nascem
outras nove que não vão prestar.
Não vão prestar por várias razões,
desde questões de ordem "sanguí
nea" até, e principalmente, ques
tões de ordem educacional, isto é,
família, educação... Quando digo
questões "sanguíneas" quero deixar
claro que o vagabundo nasce vaga
bundo, o sujeito que não vai pres
tar na vida, nasceu não prestando.
Vivo dizendo que aos dois anos um
menino já dá chutes no gato, outro
também de dois anos passa a mão
na cabeça do gato. O primeiro já
demonstra que não vai prestar, o
segundo que vai ser coisa boa.

O que quero dizer com esta

arenga é que os bons precisam rea

gir, fazer-sevaler, o que não aconte-

«Psicéloqo

o mundo está
perdido!

lUIZ CARLOS PRATES
ce. Os bons estão quietos e os ordi
nários avançam o sinal, assustam,
pintam e bordam, nada lhes acon
tece. Dentro de casa deve começar
a revolução cultural, com pai emãe
educando bem e de modo igual a
meninos e meninas, não é o que
ocorre. Os meninos podem tudo e

as gurias quase nada. Regra geral,
não conheço exceções, conheço,
isso sim, mentiras, pais que men

tem educarpor igual.
Mais que isso, os filhos não são

iguais, há os que prestam mais e

os que prestam menos e, claro, os

Sempre ouvi dizer que esse mundo está perdido. Verda
de. Nós, os adultos de hoje e os de ontem (os velhos e

chatos desde jovens), quando podiam mudar, colocamos o
mundo abaixo. Mas'continuamos feito eles, a reclamar das
novas gerações, imitando o que queríamos esquecer. Con
fundimos também, como eles, o normal e comum. Tem coi
sas que são comuns, mas não são normais. E a cada dia o

comum tenta se passar por normal. Ai de nós!
Olhem os brinquedos "dos meninos": bonecos bomba

dos com músculos avantajados até na orelha e carros tu

nados, ferozes, agressivos. Olhem os brinquedos "das me
ninas": bonecas quase transparentes de tão magras, tudo
rosa e ligado à cozinha. Menina tem de ser frágil e serviçal.
Menino tem de ser sapeca e viril. Quem disse isso? Dis
torcemos cabeças do futuro com ditames, geramos infeli
zes, ao normatizarmos condutas. Alguém lucra com isso,
menos você. Aí vem o machismo, a rotulação, o reforço de
estereótipos sociais e familiares que transformam crianças
em adultos inseguros e incapazes de repensar o seu jeito,
de trabalhar melhor a sua individualidade.

Cresci ouvindo que rapaz cabeludo é malandro, ho
mem que usa brinco não é macho, homem não chora; que
tatuado é bandido... Continuo ouvindo isso! Mas são 30
anos de ladainha, quem sabe muito mais, pois antes de
embarcar neste bonde (a Terra), já haviamuita "gente" vo-
mitando tais verdades. ,_

E são estes que continuam a ditar regras e fazer leis,
a dizer o que é certo ou errado. Os mesmos que sempre
dirigiam bêbados com suas crianças no carro; os que fa
lam do mal do maconheiro, mas se entopem de Rivotril;
que repetem, de peito estufado: faça o que eu digo, mas
não faça o que eu faço...

.

cidas e inseticidas cresceu o triplo em relação ao avanço
da área plantada...

"Quer dizer, as pessoas estão comendo
produtos agrícolas bandidamente envenenados. Como se

defender, como saber? Os efeitos nocivos são lentos, não
aparecem na hora, as pessoas vão morrer sem saber do

quê... Só no RioGrande do Sul? Não, em todo o Brasil. De
minha parte, não creio tambémnem aporrete na "pureza"
dos chamados "orgânicos". Lugar de ingênuo é no circo ...

• Falta dizer
Em alguns lugares do Brasil, mulheres usam uma

espécie de botão de pânico, levam-no junto ao corpo
e o usam quando ameaçadas por ex-maridos. Tudo
determinado pela Justiça. Ótimo, mas o de que os im

potentes, vagabundos e covardes precisam não é bem
de um botão de pânico, mas de um bom e certeiro ga-
tilho ... Safados, covardes.

'

• Ela
Li uma entrevista de uma atriz de novelas que nas

novelas aparece sempre linda, pelo menos para mim...

Mas na entrevista ela diz que fora de cena não se cuida

tanto, cabelos, unhas, essas coisas, não dá bola. Ah, não
faz isso, "guria"! Mulher "sujinha" éumhorror, tudome
nos desleixada; é preciso uma vaidadezinha para seres

desejada, cheirada ... Bah, não faz isso, diz que tu não

querias dizer o que disseste, diz.

• Veneno
Pessoas sensatas sabem que o melhormedicamento é

obomalimento. Sim,mas onde achar essebomalimento?
ORioGrande do Sul é considerado o celeiro do Brasil, sua
produção agrícola é formidável... Agora leia este trecho da
imprensa gaúcha: - "A venda ilegal de pesticidas, herbi-

LOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA
SORTEIO N' 1405 SORTEIO N'1552'

04 - 06 - 15 - 24 - 25 07 -18 - 24 - 26 - 39 - 46

LOTERIA FEDERAL 35 - 38 - 41 - 42 - 50
SORTEIO N' 04819 55 - 58 - 65 - 71 - 80 DUPLA SENA
l' 94.680 500.000,00 87 - 89 - 96 - 97 - 00 SORTEIO N' 1233

2' 24.316 34.200,00 Primeiro Sorteio

3' 43.868 33.600,00 QUINA 04 - 16· 20 - 28 - 31 . 37

4' 71.854 32.800,00 SORTEIO N' 3354 Segundo Sorteio

5' 17.646 31.940,00 16 - 20 - 28 - 62 -72 01 - 02 - 18·37· 39 - 47

t 'OBITUÁRIOCOTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacao@ocorreiodopavo.com.br
• SERGIO ANTONIO DIAS morreu em 10 de dezembro,
em Jaraguá do Sul. Ele tinha 60 anos e deixou enlutados a

esposa, filhas, genro, irmãos, parentes e amigos. A cerimônia
de despedida foi realizada no Crematório Catarinense.
• ANTONIO DA COSTA E SILVA morreu em 10 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 80 anos e deixou
enlutados os filhos, genros, noras, netos, bisnetos, parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
de Nereu Ramos.
• ALFRIDO SCOZ morreu em 10 de dezembro, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 88 anos e deixou enlutados a esposa, filhos,
nora, neta, parentes e amigos. A cerimônia de despedida

\ aconteceu no Crematório Catarinense,
• MARCOANTONIO PIAGENTE ALVES morreu em 10

de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 38 anos e deixou
enlutados os pais, irmãos, cunhadas, sobrinhos, parentes e

amigos. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Vila Lenzi.
• LILI MODRO morreu em 29 de novembro, em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 91 anos e deixou enlutados os filhos, genros,
noras, netos, bisnetos; parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério do Rau.

Visit
-

�
Mostra de Artes
Plásticas

A 7a Mostra da Oficina de Artes Plásticas
da Scar segue aberta a visitação até o dia 20 de

dezembro, no Museu Emílio da Silva. A exposi
ção marca o encerramento das atividades deste
ano e reúne trabalhos de diferentes técnicas dos
alunos. O museu é aberto de terça a sexta-feira,
das 8h às nhgo e das 13h30 às 16h30. Para 2014,
o curso de Artes Plásticas abrirá nova turma de
Infanto-Juvenil. Mais informações pelo telefone
3275-2477 ou pelo e-mail curso@séar.art.br.

USUÁRIO RECLAMA
Passageira da linhaTrês Rios do Norte/Centro, reclama do estado
do ônibus usado para fazer o transporte do horário das 4h. Para
confirmar a situação ele fez foto de um assento danificado.
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Fale conosco

EDITORIAL

Momento importante
A pesar das máquinas ainda não ron

.1"1carem para, definitivamente, a região
ver na prática a concretização do início
das obras da duplicação da BR-280, esta
terça-feira pode ser considerada histórica.
Hoje está prevista a assinatura da ordem
de serviço pelo DepartamentoNacional de
Infraestrutura de Transporte (Dnit) para
que seja, assim, iniciado os trâmites para a

instalação dos canteiros de obras nos três
lotes licitados pelo governo federal.

Mesmo com todo tom político que
o governo pretende dar á esse ato, as li

deranças da região tem mais um motivo
. para manter a pressão nesse empreen
dimento. Afinal, o Brasil tem diversos

.

exemplos de obras que se tomaram uns

verdadeiros calvários de indefinição, de
mora, suplementações de verbas, entra
ves judiciais e ambientais. Vale lembrar
a realidade da duplicação do trecho Sul
da BR-101, ainda não finalizada após oito
anos iniciada. Isso serve de motivo para

que se mantenha a fiscalização e cobran-

ça constante para que a BR-280 seja re
alizada dentro do prazo de três anos e no
valor orçado: R$ 972,2 milhões.

"
Aexpectativa é que a obra da BR-280
seja bem executada para compensar
os longos anos de espera.

Antes das obras iniciarem é neces

sária também a contratação da empresa
que fará a gestão ambiental do empre
endimento. Ou seja, o serviço e plano de

preservação da fauna e da flora na área
onde a rodovia será ampliada. A demora
na licitação dessa contratação travou o

início das obras da BR-470, que já havia
recebido a ordem de serviço.

A duplicação- está mais perto de se

tornar realidade. A expectativa, a partir
de agora, que a obra seja bem executada

para compensar os longos anos de espera
para esse importante momento.

/
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* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!f,. O Con-eio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
\ZJ' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

BRDE
PROGRAMA DE CRÉDITO PARAAPOIAR

A INOVAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO.

y" Para empresas de todos os portes;

� Financiamentos de longo prazo;

..../ Juros reduzidos;

� Condições diferenciadas de garantias.

PARCEIROS OPERACIONAIS::

A SISTEMA

wACAFE

Confira mais informacões
I

mandando um e-mail para
brdeinovafãbrde.com.br ou

entre em contato com nossos
. ..

parceiros operacionais.

�j,�"M_� <F<lJJ,,"":',.,.... I\,.,�.�,�,
"J"rtoo,fAt!t""fiill

www.brde.com.br
CODESUL
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Incentivo para quem
quer empreender

Samae

Jaraguá disputa evento
sobre saneamento

Jaraguá do Sul disputa
com a cidade de Poços de
Caldas (MG) para sediar,
em 2015, a 46a Assembleia
Nacional da Associação
Nacional dos Serviços de

Água e Esgoto (Assamae).
Caso Jaraguá do Sul ven

ça, a estimativa é que cerca

de duas mil pessoas, entre

gestores públicos e empre
sários, participem do even

to. A Assembleia propor
ciona um painel de debates,
palestras e workshops em

defesa da municipalização
da gestão dos serviços de

água e esgoto.
O presidente da enti

dade, Sílvio José Marques,
esteve ontem no município
para conhecer a infra-estru
tura disponível e ficou satis
feito com a receptividade.
"Fico com uma impressão
bastante positiva até porque
tivemos a presença do pre
feito que colocou seu apoio
e do presidente do Samae

para a realização desse even
to", salientou.

. A Assembleia Nacional
tem como objetivo debater,
apoiar e defender a gestão
municipal dos sistemas de

água, esgoto e saneamento

básico. "AAssamae defende
a titularidade municipal da
gestão do saneamento e esse
é nosso principal debate.Até
porque a elaboração do pla
no municipal é de respon:
sabilidade das prefeituras",
explicou Marques. Além do

painel de debates, é realiza
da paralelamente uma feira
de negócios? com exposito
res nacionais e internacio
nais com foco nas novas tec

nologias do segmento.
O evento dura uma se

mana. Começa no domin

go e encerra na sexta-feira.
Além do painel de debates e

da feira,Marques destacou a
presença de representantes
do governo federal. ''Traba
lhamos sempre para trazer

alguém do Governo Federal
até parque a entidade cobra
investimentos no setor", sa
lientou. Na edição 2014 do
evento, realizada na cidade
de Uberlândia, a Assamae

cogita a presença da presi
dente Dihna Rouseff (Pl')
para discutir o Plano Nacio
nal de Saneamento Básico
(Plansab), que prevê inves
timento de R$ 508 bilhões.

De acordo com o presi
dente do Serviço Municipal
de Água e Esgoto de Jaraguá
do Sul (Samae), Ademir Izi
doro, trazer o evento para
Jaraguá do Sul é uma opor
tunidade de atrair olhares
do governo federal e de em
presas tecnológicas para a

cidade. "É um evento funda
mentalpara a cidade.Vamos
falar de investimentos em

saneamento básico e atrair

para Jaraguá os olhares de

representantes do governo
federal e de empresas mul
tinacionais com novas tec

nologias disponíveis para o

setor", pontuou.
O interesse por Jara

guá do Sul surgiu a partir
da realização do. Ultimate
Fighfing Championship
(UFC) no início deste ano.

"Depois de Blumenau e

de Joinville, qual outra ci
dade catarinense teria os

requisitos para sediar um
. evento da proporção daAs
sembleia Nacional? Depois
de Jaraguá do Sul sediar o .

UFC, resolvi lançar o desa
fio ao presidente do Samae,
Ademir Izidoro, que pron
tamente aceitou", explicou
a presidente da regional de
Santa Catarina do Assamae,
Elízabeth-Sartori.

NEGÓCIOS Prefeitura inaugura estrutura para ajudar
a formalizar atividades autônomas em Jaraguá do Sul

procedimentos, integrando
setores da administração
municipal, houve redução
expressiva. Em novem

bro de 2012, a espera pelo
registro era de 3õ-dias e

agora são seis dias, menos
de uma semana. "É fruto
da união, mas nossa'meta

ainda é chegara 48 horas",
disse o presidente.

necessárias. Novembro era

o último mês que eu con

seguiria receber. A incuba
dora foi uma luz no fim do

túnel", disse Carneiro.
A nova proposta atende

rá especialmente os empre
endedores que não exercem

sua função em endereço
fisico. Professores particu
lares, pintores, eletricistas,
entre outros profissionais.
Eles terão acesso a um ende

reço fiscal, apoio da Apevi e
capacitação do Sebrae. Um
estímulo para tirar os em

preendedores de Jaraguá do
Sul da informalidade.

Segundo o presidente
do Ipplan, Benyamin Fard,
dos mais de 1,6 mil pro
fissionais cadastrados no'

portal nacional do empre-

endedor individual, apenas
600 estão formalizados no

município. "Vamos resga
tar esses pequenos empre
sários que hoje não tem

nenhuma segurança fiscal,
para que sejam contríbuin
tes e geradores de novos

empregos", destacou.
A desburocratização é

um dos processos para a

diversificação da matriz
econômica em Jaraguá do
Sul. O projeto se estende
do fortalecimento dos pe
quenos negócios, ao apoio
às grandes indústrias, ex
plicou Fard.

A Prefeitura também
comemora a aceleração
dos processos de abertura
de novas einpresas. Ape
nas com ii mudança de

Natália Trentini

Oprofessor de música,
Maycon Carneiro, já

tinha esgotado as possi
bilidades. Para continuar
a receber pagamento pe
las aulas de violino, viola
e violoncelo ele precisava
urgentemente de um ende

reço para o registro de em

preendedor individual. Foi
quando a possibilidade de

participar da Incubadora
do Empreendedor, lançado
ontem pela Prefeitura, sur
giu como solução.

.

"Não foipor falta de cor
rer atrás, mas eu realmente
não teria como cadastrar
um endereço porque moro
num lugar alugado e não

pude faz�r .. as
. alterações

Como participar
daincuhadora

A incubadora fica anexo
ao Sine, na Rua Expedicio
nário Gumercindo da Silva;
no Centro. Os interessados
em participar do projeto
devem ir ao local para re

ceber as orientações dos
técnicos ou entrar em con

tato com a Secretaria de
Desenvolvimento Econô

mico, pelo 3374-2772, na

Prefeitura.

EDUARDOMONTI:CINO. ·:,r-'

JorosZeto
Uma parceria d� Prefeí

tura com o Governo do Es
tádo também possibilitou
a abertura de um posto do

Programa Juros Zero, den
tro do Sine, em Jaraguá
do Sul. O programa já tem

dois anos e oferece até R$
3 mil em crédito para os

empreendedores individu
ais. "Existe uma demanda

grande de pessoas buscan
do emprego que poderiam
estar iniciando um negócio
próprio, mas não tem re

cursos para isso", destacou
o diretor da Secretaria de
Estado do Desenvolvimen
to Econômico Sustentável,
Cau Harger. EMiJARAGUÁ Segundo Fard, apenas 600 empreendedores individuais estão formalizados
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Acompanhando de perto UID dia histórico
Depois de uma semana de expectati

vas frustradas, uma comitiva de lide
ranças da região, incluindo a presidente
do Cejas, Monika Hufenüssler Conrads, o
prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Jans
sen (PP), de Guaramirim, Lauro Frõhli
eh (PSD), e o deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), estará em Brasília hoje
para presenciar uma conquista histórica
para região Norte de Santa Catarina. O

governador Raimundo Colombo também
estará presente. A assinatura da ordem
de serviço para duplicação da BR-280,

entre São Francisco e Jaraguá do Sul,
com cinco anos de atraso, vai acontecer.
Eu acompanho as lideranças na capital
do país pelo jornal O Correio do Povo,
que ainda em zooê Iançou uma campanha
pela obra. A informação do Palácio do Pla
nalto é de que a presidente Dilma Rousseff
só não carimbou o contrato na semanapas
sada, pois ainda precisava da confirmação
oficial de que a última licença necessária
estaria liberada. Dilma esteve em São
Francisco na quarta, a licença foi dada
na quinta-feira. Mas o importante é de

Umabandeira do OCP
<"

que passado tanto tempo, (a burocracia
no Brasil é um caso a ser seriamente es

tudado), finalmente as máquinas vão co

meçar a trabalhar no trecho que engloba
75 quilômetros, por onde passam boa parte
das nossas riquezas e dos nossos turistas.
O valor reservado para duplicação é de R$
972 milhões, com a previsão de que os tra

balhos, divididos em três trechos, durem
três anos. É um passo importante que está
sendo dado, mas com tantas promessas
descumpridas, a comemoração deve ficar
reservada para inauguração da obra.

É um momento histórico. Esta

duplicação vai auxillare muito no

crescimento e desenvolvimento do

Vale do Itapocu e Norte catarinense.

Esperamos que as máquinas comecem
a trabalhar o mais rápido possível.
Dieter Janssen

"

"
A expectativa é muito grande. Agora, com
recurso carimbado, as licenças ambientais
garantidas e a ordem de serviço assinada,
que nada impeça a duplicação.
Carlos Chiodini

É um momento muito bom para a

população de Santa Catarina. É uma

obra muito demandada há muito

tempo e não realizada.

Dilma Rousseff

"
,

Em julho de 2008, o jornal O Correio do Povo lançou uma edição especial
sobre a importância da duplicação da BR-280, entre Jaraguá do Sul e São
Francisco. O diretor do OCP, Nelson Pereira, entregou o material a hoje mi
nistra da Casa Civil, ldeli Salvatti (PT), durante plenária daAcijs.

"
Esta também é uma bandeira do O

Correio do Povo. Vamos acompanhar a
partir de agora para que esta obra tão

esperada ocorra dentro dos prazos.

Nelson Pereira, diretor do OCP

Começam as demissões
Vinte funcionários da Codejas já estão cumprindo aviso-prévio.

O custo da demissão deles deve girar em torno dos R$ 300 mil, con
forme o controlador do município, José Dalmarco Filho. A despesa
de manutenção da companhia, R$ 65 mil ao mês só com a folha de

pagamento, é o que motivou a decisão do governo. A Codejas pre
cisa participar das licitações para prestar serviço à Prefeitura e, ao

customédio de R$ 33 a hora, não consegue competir com empresas
privadas, que cobram de R$ 14 a R$ 18 pelomesmo trabalho. O pre
juízo aos cofres públicos vinha se acumularido há anos. A intenção é
de que sejam mantidas três pessoas na estrutura, dois apontadores
para a fiscalização do saibro e um auxiliar administrativo.

reisoanssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reísanssen.com.br

Contra
as drogas

Vereador Jair Pedri (PSDB)
comanda audiência pública
hoje, às l7h na Câmara, sobre
políticas públicas de enfrenta
mento às drogas. Segundo ele,
um dos pontos preocupantes é

quanto à falta de opções de in
ternação para dependentes.

www.imoveisplaneta.com.b ..

(47)3275-0100

, Advogados
.:

váoreceber
Depois de anos de embates e da

suspensão do serviço de Defensoria
Dativa, o governador Raimundo Co
lombo (PSD) assinou acordo ontem

para pagamento de uma dívida de
cerca de R$ 100 milhões com os ad

vogados catarinenses. Serão pagos
R$ 40 milhões à vista e o restante
em seis parcelas de R$ 10 milhões. A
dívida é resultado do trabalho pres
tado por cerca de 6,5 mil advogados
nos últimos 1'5 anos. Os profissionais
atendiam a população que não podia
arcar com os custos de um processo.
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Vítima de um câncer
o velório do governador de Sergipe, Mar

celo Déda (PT), de 53 anos, reuniu centenas

de lideranças políticas de todo o país. Déda
morreu na madrugada de ontem no Hospi
tal Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava

internado para tratar de problemas decor
rentes de câncer no estômago e no pâncreas.
Ele lutava contra a doença havia quatro anos.

Déda cumpria o segundo mandato como go
vernador, após ser reeleito nas eleições de
2010. Filiado ao PT desde os anos 1980, ini
ciou a carreira como deputado estadual. Foi
eleito por duas vezes deputado federal e tam
bém foi prefeito da capital Aracaju.

Comoassim...
Analistas políticos passaram o fim de semana se

questionando. Consideram paradoxal que amaioria do
eleitorado queiramudançae, aomesmo tempo, preten
da votar em Dilma em 2014. Já os petistas comemora
ram a pesquisa Datafolha que mostra que o percentual
de voto napresidente voltou a subir, para 41%.Mas ain
da está longe dos 52% que ela usufruía em 2012.

Colombo nosEUA
o governador Raimundo Colombomarcou paraja-

. neiro uma viagem ao Estado doAlabama (EUA). Elevai
especialmentevisitar a indústria que está fabricando os

radaresmeteorológicos que serão instalados noVale do
Itajaí para proteção de cheias.

DIVULGAÇÃO

_

LA.. Cassação deve serabertahoje
Após dois adiamentos, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputa

dos deve definir hoje se abre processo de cassação contra o deputa
do licenciado José Genoino (PT-SP). O ex-presidente do PTfoi con
denado'pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 6 anos e 11meses de

prisão,no julgamento do processo do mensalão. Para que o processo
de cassação seja instaurado, ao menos quatro dos sete integrantes
da Mesa Diretora devem votar a favor da abertura do processo ..

./

POIITICA
TERÇA-FEIRA,3 DE DEZEMBRO DE 2013

PI' emvoo solo
Os catarinenses que participaram do

encontro nacional do PT, no fim de sema

na, estão certos de que se o partido conti
nuar rejeitando a possibilidade de apoiar
a reeleição de Raimundo Colombo (PSD),
os petistas vão acabar dançando sozinhos.
PMDB e PP caminham para aliança com

PSD. O PP indicaria Joares Ponticelli ao
Senado. Na outra ponta, o PSDB confir
ma a candidatura de Paulo Bauer, dando
palanque para Aécio Neves. A dúvida é

quanto ao PSB, dos Bornhausen, que farão
campanha para Eduardo Campos.

Difícil entender...
A prefeita de Mossoró (RN), Cláudia

Regina (DEM), teve o mandato cassado dez
vezes pela Justiça Eleitoral somente neste

ano, mas, mesmo assim, continua-no cargo.
A última decisão contra a prefeita apontou
prática de caixa dois na campanha de 2012.

A exemplo do que ocorre nos demais pro
cessos, ela recorre da decisão --sem deixar
o posto. As outras cassações se deram por
abuso de'poder econômico e político. Mos
soró é a segundamaior cidade do Rio Gran
de do Norte. Localizada a 277 km de Natal.

DeuemHarvard
"O Dia que Durou 21 Anos", de Camilo Tavares, filme sobre o

apoio do governo americano ao golpe militar no Brasil, foi exibido
em Harvard, dentro da programação dos 50 anos da morte de John

Kennedy. O documentarista -filho de Flávio Tavares, que ao lado de
José Dirceu foi um dos presos trocados pelo embaixador Charles EI
brick- elogiou a "coragem e imparcialidade" do centro em debater um
filme que trata a família de forma critica. Nelson Rockfeller aparece
em uma recepção, com Kennedy e Jango, sorridentes, enquanto a

narração fala da trama que os EUA preparavam contra o brasileiro.

_ Assista o vídeo da campanha

_ EMPREENDEDOR LEGAL

I

L CELULAR; 2. CAMISA; 3. PRANCHETA; 4. SOFTWARE PIRATA; 5. EMPREGADO NÃo REGISTRADO; 6. SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS; 7. DESRESPEITOS ÀS LEIS AMBIENTAIS.

A pirataria é uma prática,de concorrência desleal fácil de ser escondida, entretanto, ao optar por esse caminho, suas realizações como empreendedor podem ser

seriamente impactadas. E preciso agir corretamente para evitar as surpresas desagradáveis.
Um bom planejamento é fundamental na hora de abrir e manter um negócio. Cada detalhe é cada escolha fazem a diferença e podem determinar o seu sucesso.

Por isso, use sempre software original e aproveite todo o seu potencial sem correr riscos. Não deixe que o uso irregular de software prejudique seu futuro.
Não importa se você é uma grande empresa ou um pequeno negócio, a concorrência desleal é ruim para todo mundo.

Todos juntos por um Brasil mais competitivo Acesse www.empreendedorlegal.org.br
/

�

ABE
SOFTWARE

•

p
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-
-
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Etanol pressiona
a inflação
o Índice de Preços ao Consumidor Semanal

encerrou novembro com variação de 0,68% ante

0,67%, na terceira prévia do mês. No acumulado
desde janeiro, o índice teve alta de 4,91% e, nos

últimos 12 meses, 5,59%. O levantamento fei
to pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que
quatro dos oito grupos pesquisados apresenta-

.
mm avanços com destaque para transportes (de
0,05% para 0,11%), puxado pelo aumento de

preços do etanol (de 0,39% para 0,93%).

Mantega otimista
com Produto Interno

O ministro da Fazenda Guida Mantega pro
jeta que Q Brasil deve registrar crescimento no

Produto Interno Bruto (PIB) de, em média, 4%
ao ano, a partir de 2014 até 2022. "Não é um

grande salto, é bastante realista, eu diria até que
modesto. É suficiente para aumentar a tenda per
capita", declarou na capital paulista. O ministro
disse também que o país deve manter a inflação
sob controle na próxima década, mantendo-se,
em média, 4% ao ano entre 2013 e 2022, o que
considerou uma evolução em relação ao cenário
atual. Mantega destacou ainda a importância do
crescimento dos investimentos. Numa projeção
que leva em conta a expansão dos investimentos
em relação ao ano anterior, na média do penado
entre 2013 e 2022, o ministro prevê crescimento
de7% ao ano.

GIL

Ronaldo Corrêa

ERC o
MARCELE GOUCHElARQUNO OCP

. �

SantaCatanna sem gas
Sintomática a declaração do empre

sário do empresário Décio da Sil

va, presidente do Conselho da WEG,
na quinta feira quando questionado
pela reportagem do jornal O Correio
do Povo durante as homenagens aos

60 anos da Oxford Porcelanas. Se

gundo ele, a opção de construir uma
nova fábrica no Nordeste, com inves-

timentos em R$ 80 milhões ocorreu

porque Santa Catarina não tem mais
oferta de gás para atender à produção.
A Federação das Indústrias, em opor
tunidades anteriores já se manifestou
sobre o assunto. Presidente Glauco
Côrte tem cobrado sistematicamente

respostas quando às projeções de in
vestimentos no setor.

.

. ,

d d "'_.'L':Cda··dWEGem.m i u. " e susteulíClUm . i.. e

Pela quarta vez, a WEG foi selecio
nada pará integrar o Índice de Susten
tabilidade Empresarial (ISE) da BM&F

Bovespa. A empresa é a única repre
sentante do segmento de Máquinas e

Equipamentos. Sérgio Schwartz, vice

presidente e diretor de Relações com

Investidores, diz que a permanência da

companhia no ISE demonstra o com

promisso com as boas práticas de go
vernança corporativa, responsabilidade

social e desenvolvimento sustentável. "A
companhia envolve-se em ações ligadas
ao tripé da sustentabilidade pormeio de

.

três frentes: eficiência energética, ener
gias renováveis e pessoas", enfatiza. A
nova carteira do ISE reúne 51 ações de
40 companhias listadas na Bolsa, que
representam 18 setores e somam R$ 1,14
trilhão em valor de mercado, o equiva
lente a 47,16% do valor de mercado total
das companhias com ações negociadas.

Católica investirá em ensino à distância
Na posse da diretoria econselhos

da Fundação Educacional Regional
Jaraguaense (Ferj), mantenedora da
Católica de Santa Catarina, o presi
dente Frederico Unterberguer des
tacou investimentos na unidade de

.Iaraguá do Sul. Há expectativas posi
tivas quanto ao anúncio pelo governo
federal, previsto para o próximo dia

Encontro de
revendas em 2014

8, de aprovação do curso de medici
na, iniciando-se então a elaboração
do projeto da graduação. Paralelo à

formatação da nova graduação, outro
investimento previsto diz respeito à

implantação de estrutura para ofer
ta de Ensino a Distância, tendência
acentuada para atender necessidade
de formação no mercado.

TERÇA-FEIRA,3 DE DEZEM)3RO DE 2013
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íNDICE PERíODO
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,01% 2.DEZEMBRO.2013

CUB 1.309,57 DEZEMBRO.2013
BOVESPA -2,36% 2.DEZEMBRO.2013
NASDAQ -0.16% 2.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,36 . -9,21%-
VALES 32,64 - 0,46%
BVMF3 11,50 - 2,46%

POUPANÇA 0,5536 3.DEZEMBRO.2013

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT +0,38% US$112,2ÓO
OURO -0,09% US$1219,660

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3585 2,3550 +0,75%
DÓLAR TUR. 2,3200 2,4400 +0,83%
EURO 3,1854 3,1874 +0,44%
LIBRA 3,8476 3,8488 +0,64%

Imóveis
A Caixa Econômica Fe

deral refoimulou a linha de
refinanciamento de imóveis.
O Crédito Aporte Caixa pas
sa a se chamar Crédito Imó
vel Próprio Caixa. De acordo
com a Caixa, seis meses após
a contratação, o cliente terá
direito a novas liberações de
crédito caso não use o valor
total aprovado. As novas libe
rações podem ser concedidas
sem necessidade de novo re

gistro em cartório. Segundo a

Caixa, na primeira quinzena
de novembro, a carteira do

produto alcançou o valor re
corde deR$ 6bilhões de saldo
de operações contratadas. No
mesmo período, o crescimen
to na quantidade de contratos
atingiu a soma de 53,599mil.

(47) 3370-0212

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você_, tranquilo.
O Vale dos Encantos Convention & Visitors Bure

au teve confirmada a realização em 2014 do Encontro
Estadual de Concessionárias. O evento' organizado
pela Fenabrave/Sõ - Federação Nacional de Reven

das de Veículos está programado pará o mês de no
vembro e vai reunir empresas do segmento, com ex
pectativa de nennir mais de 500 participantes.
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oCORREIO DO POVO

EQUIPE Maria
Andreia (E) e MOárcia
Tavares participaram

da elaboração da

publicação

Infratores abrem o coração
SERENIDADE Profissionais lançam, hoje, livro com a história dostz anos do Creas II

Débora Remor conhecido o Centro de Referên
cia Especializado de Assistência
Social (Creas II), a pedagoga

° Elizete Aparecida da Rocha Fabre
conta que a infração cometida pe
los adolescentes é alvo de reflexão
em alguns encontros, mas que na

maioria das vezes o foco da aten

ção está no jovem, sua história de
vida e as perspectivas para o fu
turo. Elizete faz parte da equipe,
formada ainda por psicólogos e

assistentes sociais .

O Creas II nasceu da necessi
dade de criar um espaço especí
fico para o cumprimento de me
didas sócio-educativas. "Naquela
época, era um programa de van

guarda, já que poucosmunicípios
tinham uma estrutura destinada

Eoncor�j�r e despertar as p�
tençialidàdes. Estas sao

palavras-clúlv€ pará os pro
fissionais °

que trabalhámo com

adolescentes epl conflito com a

lei. A história de vida de alguns
desses jovens e as experiências

e, dos funcionários estão retrata

-das no livro �'12 Anos. Dúzias
- de histórias", que será lançado

. hoje, às 13h, no Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul (Cejas).
Foram impressos cerca de três
mil exemplares e haverá distri

buição gratuita no evento.
Prestes a completar 15 anos de

trabalhos sociaise com ação dire
ta na "Casa Serenidade", como é

a isto", explicou o Promotor de

Justiça Alexandre Schmitt dos
Santos, responsável pela Vara da
Infância quando o serviço foi im
plantado, em 1998.

Atualmente, a Casa da Se
renidade atende em média 35
famílias por mês. O primeiro
passo, quando o infrator che

ga ao local, é traçar um Plano
Individual de Atendimento. "A
família e o adolescente ajudam
a equipe a construir este Plano,
que é um planejamento para
tentar reorganizar o cotidiano
dele. Avaliamos a questão es

colar, a saúde, a família, a pro
fissionalização e o modo como

ele vai cumprir essa medida
sócioeducativa" , detalhou a co-

ordenadora do Creas II, Márcia
Cardoso Tavares.

O furto é a principal infração
registrada em Jaraguá do Sul e
atendida pelo Creas, com 36%
do total; seguido por posse de

entorpecentes, com 17%. Segun
do dados coletados durante a

preparação do livro, apenas 20%
dos mais demil adolescentes que
passaram pela Casa da Serenida
de voltaram a cometer delitos.
"A medida socioeducativa tem

se mostrado eficiente. E para nós
não existe caso perdido, sempre
acreditamos que é possível colo
car os jovens no caminho certo",
completou a assistente social e

gerente dos Creas de Jaraguá,
Maria Andréia Stanck.

INFRATOR

Quando o adolescente é

responsabilizado por algum
ato infracional, a punição
determinada por um juiz
pode ser a internação (em
regime de abrigo com a

perda da liberdade), a
liberdade assistida (o jovem
tem o compromisso de

comparecer às reuniões

impostas e é acompanhado
por um orientador), a
prestação de serviço à
comunidade (realiza_ção
de tarefas em entidades

conveniadas) e advertência
(aconselhamento verbal).

LANÇAMENTO
• O quê: Livro 12 anos,
Dúzias de histórias
• Quando: Hoje, às 13h
• Onde: Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul (Cejas),
ao lado da Scar, no Bairro
Czernlewlcz

� PROGRAMA

�J,Recicla.,t.: 'aragua

.'i'"
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica G daniell.cinema@gmail.com

"l Trndo de uma recente leva de
V comédias, umas muito boas (Meia
Noite em Paris) e outras nem tanto (Para
Roma comAmor), o cineastaWoody
Allen resolveu ousar um poucono seu

mais recente trabalho, intitulado Blue
Jasmine. Para isso, o diretor optou por
uma narrativa dramática e bastante
pesada, mas sem nunca perder o seu
corrosivo senso de humor.
Escrito pelo próprio Allen, o roteiro
acompanha Jasmine (Cate Blanchett,
incrível), umamulher de meia idade
que perde toda sua fortuna depois
que a polícia prende seumarido (Alec
Baldwin) por fraude. Não tendo aonde
ir, Jasmine sai de NovaYork e resolve
irmorar com a irmã Ginger (Sally
Hawkins), em São Francisco, onde
planeja começar uma nova vida.
Estabelecendo desde o início o estilo de
vida ostensivo da sua protagonista (que
mesmo sem dinheiro, voa de primeira
classe), Allen cria uma narrativa em
flashbacks que aos pouco revela os

detalhes sobre o passado de Jasmine, e
osmotivos que a levaram até onde ela
se encontra hoje. Essa dinâmica de duas
histórias correndo em paralelo serve
para apresentar as diferenças entre os

doismomentos na vida da personagem,
ao mesmo tempo em que acentua o

processo de decadência dela.
.'

É interessante notar, por exemplo, como

Clique animal

Daniel Medeiros

Blue Jasmine

Allen não faz nenhum tipo de "anúncio"
antes dos flashbacks, e ainda opta por
não criar uma distinção visual entre as

duas cidades (como as paletas de cores
azuis e amarelas utilizadas em Argo),
mas o público percebe todas as idas e
vindas no tempo apenas por observar o
.estado de espírito de Jasmine. É claro

que grande parte dessemérito se deve à

atuação impecável de Cate Blanchett.
Concebendo uma personagem que
alterna entre a ingenuidade e a alienação,
Blanchett consegue distinguir bem os

dois momentos da vida da protagonista
sem deixar que um sobreponha o outro.
Enquanto a Jasmine de NovaYork era
uma mulher igualmente elegante e

vazia, que parecia não se importar com
o que acontece a-sua volta, contanto que
isso não afete a sua vida perfeita; a de
São Francisco é umamulher quebrada
(financeira e psicologicamente), mas
que, mesmo dependendo da boa vontade

de outros para viver, ainda se considera
um ser superior, que se recusa a aceitar
essa sua nova realidade como sendo algo
permanente,
Mesmo que o roteiro peque em alguns'
momentos ao exagerar no uso dos

- flashbacks (principalmente depois
que a história do presente fica mais
interessante do que a do passado),
Blue Jasmine é um ótimo filme, que
consegue alternar bem entre o humor
característico de seu diretor e a sua visão

pessimista e dramática da vida.

JB1ueasmme

Direção:Woody
Allen. Elenco: Cate
Blanchett, Sally
Hawkins, Alec
Baldwin.

_-

--

ADOTE MILV! Sou um linda
cachorrinha, fui abandonada no dia

que tive meus sete lindos filhotinhos,
em uma caixa de papelão, titia
Mariane foi nos buscar e cuidou de
nós. Estamos a procura de um novo

lar, onde não nos abandonem mais.

Agora estou vacinada e castrada
prontinha para ser adotada, porte.
médio. Mais informações com
Fernanda Junkes 3370-0786

II J •

..

I:t

ME LEVA PRA CASA! Dara é de porte pequeno, vacinada, 3 anos de idade
e será castrada. É bem calma, gosta de ficar, dentro de casa e da

companhia das pessoas. Contato: Rute no telefone: 3374-1182

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA,3 DE DEZEMBRO DE 2013

3/12

Almir J. Pedri
Amabilis Cescanetto
Ana C. Volkmann
Ana Claudia da Silva
Bruno Fossile
Camile L. Martini
Carlos D. de Moura
Cassiana B. da Silva
Elvira Costa
Ena Drews
Fabiane Marli Santos
Travassos
Fátima Maestri
Francisco Grest
Francisco Klowaski
Guilherme Saibert
Isabel C. Rodrigues
Isolde Borchardt
Johan P. Gehrke
Josiane Tissi

.

Juliana Toteriko
, Kelwin Westphal

Laura Kupas
Leandro Gonçalves
Leonardo Veolin
Maria I. da �ilva
Maria O. Brych
Marli Defrein staroscky
Mateus V. Ronghette
Norberto E. E. Baade

Oscar B. Neto
Sandra R. Andryersti
Teófila OIos
Vitor A. Junckes
Viviane Estof

Ozzy Osbourne - Cantor
•Gilberto Barros - Apresentador
• Daryl Hannah - Atriz
• Julianne Moore - Atriz

Curiosidade
3 de dezembro...

... é o 337> dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 28 para acabar
o ano. Dia internacional
dos portadores de alergia
crônica. Dia Internacional
do Deficiente Físico. Santo
do dia: São Francisco
Xavier. Ano 2000 -

Gustavo Kuerten vence o
Masters Cup de Lisboa e

torna-se o primeiro e único
tenista brasileiro a chegar
ao topo do ranking da ATP.

Fonte: Wilipedia
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unaeuvou?__www.o_c?�_.co�.:
ConviteEspecial
Já que estamos falando de moda, e eu sei que vocês adoram urna novidade babado, queria
convidá-las para a reinauguração da nova loja da Lez a Lez, que será nesta quinta-feira, dia 5, a

partir das 19h em urn espaço novo e lindo. Além de urna arara forrada de todas as tendências do
momento, que comento poraqui semanalmente. Terá urn coquetel delicinha e urna decoração pra
lá de especial. Ouvi dizer que está tudo lindo girls! E sabem o que mais? Estarei por lá e vou adorar
me encontrar com vocês. Ah, a loja nova fica na Rua JoãoMarcatto, 156. Espero vocês por lá viu?

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

Blue
Está afim de dar urn up na

produção? Que tal então apostar
na cor azul? linda, forte e a cara

da estação, o azul é urna das
cores deste verão e émegafácil <

de combinar. Para quem faz a
linha colorida, nada como azul
com amarelo ou verde. Alias,
adoro essamistura. Já para as

garotas que querem urn pouco
mais de glamour, nada como
azul e dourado, fica a cara da

riqueza. Uma opção para quem
querbrincar com o azul em
apenas um'pontínho de luz, é
usar peças básicas com urna

peça em azul, que pode ser urna
roupa ou urn acessório (bolsa,
colar, brinco, pulseira ou sapato).
As três opções ficam linda e

levantam qualquer look, viu
meninas? Quem não émuito Ia

FOTOS REPRODUÇÃO

I
,

Diea de beleza:Preparando o cabelopara o verão
Bastou chegar a época de verão,
calor, praia e piscina e urna de nossas
maiores preocupações (além de estar

.

bonita em urn biquini), é o cuidado
redobrado que teremos que ter com
os nossosqueridos cabelos durante
as férias, não é? Eu sei, porque
comigo é sempre assim.
E daí que nesse sofrimento todo

perguntei para o meu guru dos
cabelos se havia alguma outra
opção além de comprar inúmeras

máscaras, finalizadores entre outros
produtos para deixar o cabelo
preparado para o verão. E ele me
recomendou a cauterização a frio, e
ainda me disse que a Redken lançou
uma que é simplesmente incrível e

que estava fazendo o maior sucesso'
entreas mulheres. Já havia escutado
uma amigaminha comentando
sobre, mas nunca tinha testado, e

.

como eu vivo perambulando pra
cá e pra lá fazendo fotos, e vivo
exposta ao sol, resolvi testar essa
cauterização já. Gente, eu amei!
COmo eu ando apaixonada por
fazer baby1iss - e querendo ou não
ele detona o cabelo - o cuidado que
tenho que ter com finalizadores é

sempremaior, não é? E as pontas
do meu cabelo estavam urn pouco
ressecadinhas, mas com esse �

procedimento ele voltou aonatuf.al:
leve, macio e super brilhoso,
Pra quem não conhece, a

cauterização é urn processo urn

pouquinho diferente da hidratação,
ele é mais profundo e é indicado para
cabelos que passaram ou passam
por química e precisam de urna

hidratação mais potente. COm o

mesmo princípio de outras técnicas
.

como queratinização e selagem
térmica a cauterização a frio dispensa
qualquer tipo de aquecimento no
fio e age no interior do fio, repondo
proteínas (em especial a queratina)
e aminoácidos que vão preencher as

.

falhas na fibra capilar e selar suas
cutículas. Com isso, o cabelo ganha
elasticidade, força e brilho. E foi isso

que vi nas minhas madeixas girls,
super recomendo!

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dial
Hoje é super terça-feira, dia 3

de dezembro de 2013. Estamos a

21 dias do Natal. Está chegando.
Vamos que vamos à coluna de

hoje, que está com alto astral e
muitas energias positivas. Antes,
uma frase para você refletir: "Não
devemos ter medo da bondade e

da ternura. Pense nisso"! (Papa
Francisco).

.

f
KAy-?ÓS
HOTEl.

Níver do Nani
Quem esqueceu ainda está em

tempo de se desculpar: ontem o

meu velho amigo, HemaniGonçal
ves, o nosso querido "Churisso", foi

.

o grande aniversariante da cidade.
Quem esqueceu, por favor, ligue!
Ele vai adorai saber que foi lem
brado. Parabéns!

Yellow
Inaugurou recentemente na

José Theodoro Ribeiro 1015, Ilha
da Figueira, a Pizzaria & Pastelaria
Yellow. São mais de 300 sabores.
Quersabermais? Ligue3371-8236.

Kayrós
Hoje a equipe do hotel Kayrós

pousa com toda poupa que tem

direito em Florianópolis. Vaipar
ticipar da cerimônia e concorre

a um importante prêmio para
micro e pequenas empresas, pro
movido pelo Sebrae, Vamos ficar

.

na torcida.

S.,A.C OA,(J() 702 51'52
Pu?- J('�'_"1é .Jesrnoc Cnrrel@;l' tJ00r í<rn �::J.

h...,ctL!str,a� Zefer ,r'c K�..wllr ::1.1(j

l\Jtas6.ara:'\dt..d,:;.a - se .. Br,:;;,si!

w\.tvlN,dipiLcom.br
'

FESTÃO Com uma festa ao estilo country e um leitão no rolete, Beto
e Luciana e Pietsch, receberam mais de 100 pessoas, no Baependi,
para celebrar sete anos de união. A festa foi dia 24 de novembro

Pensando bem....
Embora com todas as di

ficuldades, problemas que
possam existir, a família é o

nosso maior bem. E não falo
só da biológica, mas também
daquela composta pelos ami
gos, com quem às vezes temos

laços ainda mais profundos.

Fofocódromo
Aquele empresário língua

rudo mor, que adora sentar
para falar mal de todo mun

do, baixou a bola... As lulus
comentam que, quando ele
toma umas doses amais, sobe
no salto e desfila feito Gisele
Bündchen. Fica uma graaa-

-

axinha. Essa é ardida igual à
pimenta lá doquintal de casa.

. ejRCUlANDO
A lindas Ana

- Carolina e Maria

Eduarda, no
restaurante
San Sushi

Moa Gonçalves

-NAS RODAS
A artista plástica, Tânia

Cotrim, já carimbou o passaporte
e está com as malas prontas;
Dia nove de dezembro embarca,
para os.Estados Unidos. No

programa, reyér a filhota e

projetar novás·exposiçóes.

Hoje, quem apaga velinhas
e recebe o merecido coro de

parabéns é Ana Carolina Bruck.
Os nossos cumprimentos.

.. .. ..

.

Hoje à noite meu amigo colorado,
César Gaúcho, do Restaurante
Califórnia da Barra, pilota a

tradicional churrasqueira do grupo
Loks. Cardápio: costela assada,
maionese e pão, muito pão.

rP/(eá/múJfailllee�
3370-3242

Bote fé, bote esperança e

bote amor, que a tua vida

terá novo sabor!

Saradona
Pelo meu fio vermelho,

.

fi

quei sabendo que aquela madu
ra morena, baladeira, de.corpão,
pernão e cabelão conquistou o

garotão super rico, que terminou
com a namorada e deixou todos
em polvorosa. Corações partidos
e ofensas viraram ro�� .entre as

famílias. Buxixo fortél '

COQUETEL A publicitária Bárbara Fernanda

Jacobowsky, da agência Kryohunter, e
a empresária Iara Costa, da Construtora.
Correia, em recente éncontro social

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA,3 DE DEZEMBRO DE 2013

oagoncalves@netuno.com.br

Dica
Hoje, a escolha de um bom restaurante para curtir COIl).

a família, namorada e amigos não pode ser nada mais nada
menos que o San Sushi. A comida japonesa de lá é uma delí
cia e o ambiente é muito agradável.

Na área
Quem está em terras brasileiras, depois de morar mais

de uma década em Atlanta, nos Estados Unidos, é a amiga e

artista plástica, Dagmar Bruehmueller. Um dosmotivos que
a trouxe de volta é cuidar da saúde da mãe.

HAPPY Carian Behling eVivian Behling conferindo o Madalena

MtNERA\L M'NERA(\L
K.f..ck,

TE CONTEI
Deus os proteja.., Começa amanhã

e vai até dia 14 de
dezembro o tradicional
Bazar da Karlache
Malhas. Preços direto
de fábrica e reposições
de novidades
diariamente. Vale à

pena conferir.

.. Minha secretária
do lar há quase dez
anos, Edeltraud

Vbsgerau Barato,
a dona Traudi, deu
repaginada no visual,
está em paz com a

balança e solteira.
Dizem que é destaque
nos bailóes da moda.
Contado!

• Três figuraças da
urbe sorriso alugaram
uma casa de praia
para fazer farra nas

férias de fim de ano.

Os convites estão
rolando. Serão dez
dias de muito churras,
cerveja, mulheres e

auê, se é. que você me

entende. Conheço bem
as feras. Isso não vai
terminar bem ... Que

,. Hoje é. o Dia
Internacional do
Portador de Deficiência.
Se você está pensando
em progredir, não repita
a ldeía, Invente uma
nova.

one
S TO R E
marisol

........ , � � .

DE 06/ll113t12
2� a 6a: das 9h às 20h
Sábado: das 9h às 15h

SER Marisol I Rua Adélia Fischer, 70
Baependí
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Tirinhas

-

• Gravidade - Aventura - Legendado Palavras Cruzadas
90 min - Censura:-14 anos - Diariamente - sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• 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

Piadas

Pegando um ventinho
..

\

Umamulher atraente está no seu carro à espera do semáforo abrir, quando
um homem para o carro ao lado dela na outra faixa, olha para ela e baixa
o vidro da janela do carro. Pensando que ele ia dizer-lhe alguma coisa, ela
também abre a sua janela. O homem olha para ela e diz:

- A senhora também peidou?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado
146 min - Censura: 12 anos - Diariamente - sessões: 15h, 18h, 21 h
ARCOPLEX 2

JOINVILlE
.GNCGARTEN
• Um Time Show de Bola - 14:10, 16:30, 19:00 - 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
• Sobrenátural: Capítulo 2 -18:10 - LEG - Terror
• Bons.da Bico -13:30 - DUB - Animação
• Ensaio - 15:30 ,17:30, 19:30, 21 :30 - NAC - Documentário
-Orô -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 Time 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 -13:30,15:30,1'7:30,19:30,21 :30 - NAC -Comédia

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lftS
C>
=
-

O
CI)

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Até quarta o tempo
permanece bom
o dia começa com restrição na
visibilidade por causa da formação
de nevoeiros que rapidamente de
dissipam logo no início damanhã.
No decorrer do dia, predomínio de
sol em função da presença de uma
massa de ar seco.

� -
1.' Ensolarado

AMANHA
�MíN: 19°C

MÁX: 33°C -
Parcialmente

.�
Nublado

�
'1Itf ,�
J ;2�,j 'nlt�ve'

QUINTA
MíN: 21°C
0MÁX: 35°C
Nublado

LUAS ..,.• NOVA 2/12 Chuvoso

.CRESCENTE 9/12 SEXTA •e CHEIA 17/12 MíN: 21°C

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 32°C Trovoada

HORIZONTAIS
1. Carro de passeio ou esporte, de duas portas I A can

tora francesa Edith (1915-1963)
2. Com a do esturjão faz-se o caviar / O político Ber

nardes (1875-1955), ex-presidente da República de
1922 a 1926

'3. Cada uma das partes plincípais em que se dívide
uma cidade! O meio da... hélice

4. (Fig,) Produtivo, fértil
5. As iniciais do escritor Bopp (1898-1984), de "Cobra

Norato" ! Saliva que escorre da boca
6. A única capital nordestina que não fica à beira-mar
7. Segundo a Bíblia, o irmão de Caim / Indicação do

tempo-em que alguma coisa acontece
8. Apaixonar
9. Pessoa com a qual se tem um dívida econômica ou

é merecedora de consideração, estima, respeito I
Diretor Técnico

10. Dureza! Calçar, vestir
11. Oabana de indígenas e caboclos! Colina
12. Rocha_muito usada como piso e revestimentos
13. Sufixo: autor I Peça que prende os vagões um a 11

outro.

10

12

VERTICAIS
1_ Roupa de càma para dias um pouco mais frios! Fi- '13

gura estampada em cores

2,_ Fruto da parreirà! Tomar aos goles
3. Comemoramos o dia deles em Agosto I Recusar

abandonando
4. Levado à rev.olta contra o poderou a.oaíem constãu

ída (O Balido da oveha
5. Insígnias de brasão I Pertencente à seita religiosa

norte-ameríeerra.nmdada por Joseph Smith no ano
de-1827

6. Aquele que impõe tãxâfivamente a abstenção de al

guma coisa I Um sufixo utilizado em ender.eços da
internet

1. Magnetismo pessoal/ (Inf:) Dormir I Roedor pareci
do com () porquinho-da-índia

8. LiÇão ministrada por um professor num determinado
espaço de tempo I Aquele que prende, liga, atrela

9. (Pop.) Trabalho aVulso realizado por profissional
autônomo, geralmente para empresa jornalística,
agência de publicidade, editora etc.! Afecção crôni
ca degenerativa das articulações.

2 3 456 789

f- II
II

II
II
II 11

II
II

II
\

•
11

11
II

II
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5

6

7
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TODOS OS MESES liAS BANCAS
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Novelas

• JOIA RARA . GLOBO· 18H
Ernest nega as acusações de Franz, mas confessa a Moa

cir que não é réu ,primário. O advogado sugere que ele se retra
te, admitindo publicamente que as acusações contra Mundo
eram falsas. Dália procura Ernest e se oferece para armar um

flagrante de lolanda e Mundo, para que a moça seja presa
por adultério. Valter declara que contratou Rosa para difamar
Mundo e pede desculpas ao deputado e à sociedade. Ernest

liga para Dália e os dois combinam como será o flagrante de
Mundo e lólanda.j

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Lili, Rafa,William e mais três membros do grupo são esco

lhidos para o treinamento.William não consegue falar com Lili.
Celina fica acuada na frente de Nilson. Kléber pede para Edu

conseguir um novo carregamento para ele. Paulinha observa
Marlon almoçando com LC e Tereza. Osvaldo dá uma camisa
de sua coleção para Sandra. Marcelo se irrita quando Thomaz
elogia Heloísa e menospreza Inês. André revisa o processo do

sumiço de LC. Rita conta para Fátima que Selma roubou o seu
dinheiro. LC elogia Paulinha. Lili sai de casa escondida de He
loísa. Os seis eleitos são levados para o campo de treinamento
e recepcionados por Assis.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline finge se preocupar com César. Márcia consegue de

fender Félix. Pilar dá para Maciel o dinheiro que ele roubou
de Márcia. Paloma descobre que Jacques está se envolven
do com Pilar e fica preocupada depois de conversar sobre o

assunto com Lutero. César questiona Aline ao ver a manta

que Ninho deixou em seu gramado. Joana vê Marilda discutir
com Ivan. Luciano tenta se reaproximar de Joana. Valdirene
se encontra com Garlito no terraço do prédio de Ignácio. Niko
confirma que Amarilys armou para que ele perdesse a guarda
de Jayminho. Aline engana César com uma explicação sobre a .

OCP15
www.ocponline.com.br

Amor à Vida

Daniel ameaça Rafael ao desconfiar das intenções com Linda
.

está despertando reações negativas na família da menina.
Neide (Sandra Corveloni) ganha o apoio de Daniel (Rodrigo
Andrade), que vai até o advogado para dizer que não aprova
mais a interferência dele na vida de Linda. Os dois conversam

Rafael (Rainer Cadete) acredita que está fazendo um

grande bem aLinda (Bruna Linzmeyer) ao levá-la para ses

sões de fonoaudiologia com Valéria (Camila Czerkes). Ajo
vem já apresenta evoluções e até conseguiu dizer para o ad
vogado o quanto gosta dele. No entanto, aatitude do bonitão

manta que ele encontrou no gramado. Daniel desconfia das

intenções de Rafael com Linda. Thales leva Natasha para pas
sear e os dois se beijam. li:dith tira Teimara da cadeia. Bruno
tenta ajudar Paloma com o trabalho. Márcia descobre que re

cebeu um golpe de Maciel a mando de Félix. Niko exige que
Amarilys e Eron saiam de seu apartamento. César fala para
Aline que vai descobrir o seu problema quando for ao hospital.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
'

No quarto, Tati conta a Mili que conheceu um homem na

rua. A líder das meninas diz à pequenina que ela não pode
conversar com estranhos. No pátio, Binho e Rafa arrumam um

cenário para fazerem as fotos de Vivi. A pequenina se arruma
e Binho inicia a sessão de fotos. Vivi faz algumas poses estra
nhas para as imagens. À noite, os quatro observam o resulta
do das fotos. Vivi pergunta a opinião de Pata e Bia e as duas

chiquititas dizem que não gostaram das fotos. A órfã diz que
as amigas estão com invejas e diz que elas não são suas ami
gas de verdade. Na cozinha, Mosca pergunta a Chico como

está o namoro virtual do cozinheiro. Chicó confessa que as

conversas no site de relacionamento estão lhe fazendo bem e

que a Eterna Apaixonada, que na verdade é Ernestina, escreve
mensagens lindas. No quarto, Ernestina pede ajuda para Cris.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Donana força Stella a escrever bilhete para Carlão. Carlão

e Otávio esperam por Stella no restaurante, Carlão confessa

para Otávio que ele desejava ser filho de Stella. Laura recu

sa programa e pede dinheiro emprestado para a mãe. Betty
nega dinheiro à filha, querendo força-Ia a se prostituir. Danilo
e Dorotéia estão aflitos sem saber o que Omar fará com eles.
Carlão recebe bilhete de Stella em que ela dizia não ter tido

coragem de encontrá-los. Dorotéia consegue sair do quarto e

vai até Omar para convencê-Io a perdoar Danilo. Carlão fica

preocupado e pede que Juliano vá até a casa de Norma, atrás
de Stella. Stella acorda e vê Donana. As duas discutem e Do
nana a ameaça, dizendo que ela jamais verá o filho de novo.

Silvinha entrega para JuHano uma carta escrita por Stella. Car
Ião e Otávio leem a carta em que Stella diz que vai viajar por
uns tempos. Eles lamentam, acreditando na carta.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Acidente quematou
PaulWalker pode ter
sido por falha
o acidente de carro que matou Paul

Walker e Roger Rodas, no sábado (30), na
California (EUA), pode ter sido causado por
uma falha mecânica. O Porsche poderia estar
com um vazamento no fluído da direção hi
dráulica. Fontes afirmaram ter visto marcas

do que seria o óleo da direção vazando. Outro
fator que sustenta essa teoria é que o fogo se

espalhou rapidamente na parte da frente do
carro, mas o motor do carro fica atrás.

"Medida Certa":
Porchat e Preta são os

grandes campeões!
Depois de meses de ralação, a dupla rece

beu o troféu do "Medida Certa" no domingo
(01). Juntos, Preta e Porchat perderam quase
20 kg e reduziram cerca de 35 centímetros de
cintura. CésarMenotti eGabyAmarantos bem
que tentaram alcançar os adversários, mas

o comediante e a-cantora levaram a melhor.
Feliz com a conquista, Preta Gil postou uma

mensagem em seu perfil no Facebook agrade
cendo o apoio dos fãs e dos amigos e feliz por
mudar de hábitos e sair do sedentarismo, que

..

é um desafiopara milhares debrasileiros,

sobre as preocupações de cada um.

20/3 a 19/4 - Fogo
Se puder, faça um curso para .

aumentar seus conhecimentos, as
sim, terá mais chance de progredir
na carreira. Seu coração pode bater
mais forte por alguémquemora em

outra cidade. Se já encontrou sua

cara-metade, um pouco de aventura

pode animar o romance. Cor: preto.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Ouvir a sua intuição será a me

lhor maneira de não entrar em ne

gócios aniscados. O desejo vai falar
mais alto e deve esquentar até uma
relação que anda meio sem graça.
Seu magnetismo aumenta e será fá
cil atrair seu alvo, mas veja lá com

quem se envolve. Cor:laranja.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Tudo o que fizer em parceria tem
mais chances de dar certo, portanto,
não tente trabalhar isolado dos co

legas. O relacionamento com quem
ama recebe boas energias. Mostre o

que sente. Se está só, vai investir em
alguém que também queira compro
misso.Cor: azul.

·Câncer
21/6 a 21/7 - Água

O trabalho virá em primeiro lu
gar, mas você vai rendermais se dei
xar ° egoísmo de lado e ajudar os ou
tros. À noite, uma paquera com um

.

colega de trabalho pode engrenar:
se está interessado, vá em frente! .

Já quem tem compromisso precisa
apoiar o par. Cor:branco. .

n

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Aproveite o dia para mostrar o

que pensa aos seus superiores, já que
será mais fácil expressar suas opini
ões. Na paquera, um amor à primei
ra vista não está descartado: invista!
Se tem alguém, éhora de conversar e
declarar o que sente. Cor: verde.

Escorpião
23/1Oa.21/11-Água

Bom momento para pensar nas

suas finanças. No trabalho, há ehan-
.

cede receberumaumento ouganhar
um dinheiro ql!e não esperava. Já no
romance, a noite prometeboas ener
gias com quem ama. Fique juntinho
do seupar,mas deixe a possessívida
de de lado. Cor:branco.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

No trabalho, nada atrapalha os
seus planos. Mas seu rendimento

dependerá diretamente do seu esfor
ço. Seu charme e sua disposição para
curtir quem ama darão um fôlego a

mais para o romance. Já na paque
ra, é hora de confiar em seu taco e se

aproximar. Cor: vinho.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

No trabalho, se ouvir a sua in

tuição, que estará mais forte, será
mais fácil se sairbem. No romance,
deixe as mágoas de lado e procure
se concentrar em quem ama. Na

paquera, procure conhecer melhor
a pessoa antes de se envolver. Cor:

preto.
'

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Seu.sucesso no trabalho vai de

pender do seu empenho. É hora de

perseguir seus ideais, mesmo que
eles pareçammuito distantes. Saia

"
-

com a turma e pode ter sucesso na
paquera. Se tem alguém, programa
com a galera vai animar a paixão.
Cor: creme.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, aproveite l?ara fazer

planos para o futuro e investir na
sua carreira. É hora de arregaçar'
as mangas e fazer a sua parte. Na
paquera, pode se interessar por
uma pessoa muito popular ou dis

putada. Confie em seu taco para
se aproximar. Fazer planos a dois

aproxima o casal. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Você pode contar com a sorte

pata se sair bem no trabalho. Mas
terá que se concentrar mais nas

tarefas. Você não �ai passar des
percebido e será fácil atráir alguém
interessante. A doís, um programa
animado será a melhor pedida.
Cor: amarelo ..

Virgem
23/E} a 22/9 - Terra

Hoje, assuntos relacionados à
.

sua família podem exigir mais aten
ção. Mesmo assim, procure se con

centrar no trabalho e a sua produti
vidade vai crescer. No romance, faça �

um jantar romântico para surpreen
der o seu amor. Na paquera, cuidado
com a possessividade. Cor: cinza.
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Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para Ocontato@beatrizsasse.com.br.

__)Tore aqui....! _____

A mãe, os avós e os tios
de Melissa Obenaus a

parabenizam pela Confirmação
realizada em 10/11. Desejos de

muita saúde e feltcldades

o Grupo Amigos da Trilha

agradece a presença dos
trilheiros, familiares e

convidados que foram

prestigiar no dia 24, a festa
de encerramento de 2013.

Esperamos vocês em 2,!14!

Foto dos participantes do 3Q'Torneio de pênaltis da família Theodoro e

amigos. Quem manda a foto é a dupla Tri Campeã do torneio, Glauber e
seu pai Antonio. O Torneio, que está na sua terceira edição, é uma forma

de confraternização entre familiares e amigos
'

Novos advogados que
receberam suas carteiras

e o sr. Antenor Galvan,
que recebeu a homenagem
pelos 25 anos de inscrição

, na OAB/SC, bem como

alguns diretores da OAB e

convidados, em evento no

no auditório do CPL, dia 27

Da esquerda para a direita,
os advogados Jader P.

Marin, Dr. Romeo Piazera
Júnior (presidente da OAB

locai), Tullo Cavallazzi
Filho (presidente da OAB/

SC), Raphael Rocha
Lopes (procurador-geral
do município) e Osmar

Graciola (ex-presidente da
OAB local)

..

A Lunender Têxtil
também esteve em

prol da campanha
Novembro Azul, de
concientização do
Câncer da Próstata

FÓTOS FOTONILTO
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Obras
• • •

nlClam

dentro
de dois
meses

GERAL

B�280 Após a assinatura da ordem de serviço, construtoras têm

prazo de 60 dias para contratar operários e se instalar na região

ra, será assinada a ordem
de serviço para a obra. A

cerimônia, marcada para
às 15 horas, no Palácio do

Planalto, em Brasília, terá
a presença de prefeitos da
região e da presidente Dil
ma Rousseff.

O ato só foi possível

Diego Rosa

Hoje é. uma data his
tórica para todos os

usuários e pessoas que
batalharam pela duplica
ção da BR-280. Depois de
mais de dez anos de espe-

após a liberação do Ibama,
da licença ambiental de ins
talação. Ela foi emitida na

semana passada e possibili
ta que as construtoras ven

cedoras da licitação dos três
lotes do empreendimento
(1,2.1 e 2.2) possam instalar
os canteiros de obra.

Porém, a população
da região só poderá ver

o início dos trabalhos da

duplicação da BR-280 na

prática somente daqui a

60 dias, segundo o Dnit.
Esse é o prazo legal que as

empreiteiras têm para fa
zer a contratação de ope
rários e do maquinário.
Nesse período deverá ser

realizado o serviço de to

pografia no trecho de 74,5

Rodovia duplicada
Estado confirma vencedora do trecho urbano

Outra obra que agora de

pende da liberação da ordem de

serviço para oficializar a libera

ção dos trabalhos é a da dupli
cação dos 8,9 quilômetros do
trecho urbano da BR-280, entre

Guaramirim e Jaraguá do Sul
Ontem foi homologada a empresa
vencedora da licitação, realizada na
semana passada. A obra será exe

cutada pelo consórcio formado pe
las empresas Infrasul, Coneville e

Setor Sul. O valor orçado foi de R$
85,8 milhões. A confirmação deve
ser publicada no Diário Oficial de

hoje. A previsão é que a liberação
para os trabalhos seja anunciada
até ametade de dezembro.

Enquanto as melhorias no

trecho não é realidade, morado
res do bairro Escolinha e outras

pessoas que utilizam a Rua Lauro
Zimmermann (que tambémleva
para o bairro Ouamiranga) para
acessar a rodovia e vice-versa
continuam arriscando a vida para
atravessar a pista.

"Aqui não há sequer uma

rotatória", reclama o presidente
da Associação dos Moradores do
Bairro Escolinha, Antonio Mar
cos Albano, que há quatro anos

no comando da instituição tentá,
com a Prefeitura de Guaramirim,
o Estado, e o Departamento Na

cional de Infraestrutura e Trans-

porte (Dnit) de Joinville, a cons
trução de equipamento que possa
dar alguma segurança no local. O
secretário de Infraestrutura,Dio
go Junkes, também já foi porta
voz de queixas dos moradores,
porém, sem sucesso até agora.
Na semana passada a mulher de
Albano acabou se envolvendo em
acidente ao cruzar a pista com

carro da família. "Precisamos de

segurança, com um trevo, uma
rotatória, mas já", reclamou.
O projeto de duplicação do tre

cho urbano prevê a construção
de seisViadutos, um deles no en
troncamento da Lauro Zimmer

mann, com a BR-280.
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EDUARDO MONTECINO

quilômetros, entre São
Francisco do Sul e Jara

guá do Sul.
Além disso, outro proce

dímento importante para a

realização dos trabalhos está
em trâmite no Dnit. Para

que as máquinas possam
trabalhar é exigida a contra

tação da empresa que fará
a gestão ambiental da obra,
ou seja, a coleta de material

ecológico - animais silvestres
.

e plantas.
A MPB Saneamen

to Ltda, de Florianópolis,
apresentou a melhor pro
posta na licitação desse

serviço, orçado em R$ 30
milhões. Agora está na fase
da análise dos documen
tos para a homologação da
vencedora da licitação. O

prazo pode durar uma se

mana, caso não houve con

testações, ou até um mês.

Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários -

reabilitados da Previdência Social.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em

horário comercial, deixe seu currículo

ou preencha a ficha de inscrição.
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Atendimentos serão
reduzidos no hospital
GUARAMfflM Lauro Frõhlich confirmou o retorno da gestão
da unidade ao município. Maternidade atende até o dia 20

dia 6 de janeiro de 2014,
pondo fim à administra
ção da Sociedade São Ca
milo, contratada em 2011.

Após o rompimento do
convênio, o repasse para
quitar a dívida de R$ 2,3
milhões com a entidade
será feito em sete parce
las, de R$ 334 mil cada.

"Não há motivo de

pânico. A sociedade não
deixará de ser atendida.
Estamos conversando,
até então informalmente,

Bárbara Elice

Oprefeito de Guarami

rim, Lauro Frõhlich,
disse ontem que o retor

no da gestão do Hospital
Municipal Padre Mathias
Stein à Prefeitura não re
sultará na falta de aten

dimento à população,
apesar da limitação de

alguns serviços.
A Prefeitura assumirá

temporariamente a ges
tão da unidade a partir do

para repassar os atendi
mentos ao Hospital Jara
guá", explicou. Com isso,
as cirurgias e os partos
serão encaminhados à ci
dade vizinha.

A maternidade funcio
nará até o dia 20 de de
zembro. Depois, ela será
fechada por falta de pro
fissional. Haverá somente

um pediatra no atendi
mento emergencial.

Somente o Pronto
Atendimento ePA) e as

internações continuarão
em funcionamento. A pre
visão é que em seis meses

seja aberta a licitação para
contratar uma nova enti
dade gestora.

"
Não há motivo de

pânico. A sociedade

não deixará de ser

atendida.

Lauro Frõhlich,
prefeito de Guaramirim

LÚCIOSASSI

Pronto Atendimento e internações
serão os únicos serviços que continuam disponíveis

EDmLDEINTIMAÇÃODEPRorESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código deNormas
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 oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa. deotro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROrESTO:

.

Apontamento: 266786/2013 Sacado:MMmMERDO DOVES1UARlO llDA
Endereço: RUA GUllHERME DANKER, 161 SALA 21 - CENIRO - Iaraguá do
Sul-se - CEP: 89251-460 Cedente: MUNDlAL QUADROS EDFSENHOS llDA
Sacador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 1759 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 221,00 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total a pagar R$292,59
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 221,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$1O,79

Apontamento: 26687912013 Sacado;ANTONIO SERGIO G. NUNES Endereço:
RUA PADRE JAmBS, 656 - VIlALENZI- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-

r'
280 Cedente: FIDRlFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTlCA IT Sacador:
- Espécie:DMl- N° Titulo: 00694 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,35
- Dataparapagamento: 06/12/2013-Valor total apagarR$436,16Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 352,35 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 266785/2013 Sacado: CASTELCOMEROALDETElRAS llDA
Endereço: RUAERWINO MENEGO'ITI, 428 - CHIm DE PAULA - Jaraguá do
Sul-se - CEP 89254-000 Cedente: CEMISIL - CEREMIN SILVA llDA Sacador.
- Espécie:DMl- N°Titulo: 5440 - Motivo: falta depagamentoValor.R$1.055,00
- Data para pagamento: 06/12/2013-Valor total a pagar R$1.l96,83 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.055,00 - Juros: R$ 64,35 Emolumeotos: R$
12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 266668/2013 Sacado: CONSTRUmND CONSTR ADMIN
llDA Endereço: R REINOlDO RAU SL 50160 - JARAGUÁDO SUL-se - CEP:
89251-600Cedente: RECUPERADORADEVElCULOSMORATEUl llDA Sa
cador. - Espécie:DMl - WTitulo: 3266 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.800,00 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total a pagar R$1.877,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.800,00 - Juros: R$ 6,60Emolumen
tos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Apontamento: 266982/2013 Sacado: DFZIANE DA SIL CARNEIRO ARAUJO
Endereço:ANGELOFIDRIANI 91- NEREURAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP
89265-746 Cedente: EIlAN IND TEXTIL llDA Sacador. - Espécie: DMl - W
Titulo: 158955-6/2 - Motivo: falta de pagameotoValor. R$ 501,71 - Data para
·pagamento: 06/12/2013- Valor total a pagar R$593,04 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 501,71- Juros: R$1,17 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital:R$23,10 Condução: R$24,50-Diligência: R$30,31

·Apontamento: 266692/2013 Sacado:DIFACmMDE FERR llDAME Endere
ço:R: DONAANTONIA - SALA02441- NOVABRASlll- JARAGUADO SUL-SC
-CEP89252-210Cedente:AMATOOLSCOMLEIMPllDASacador.- Espécie:
DMI - N'Titulo: 047049/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$325,69 - Data
para pagamento: 06112/2013-Valor total a pagarR$402,34 Descrição dos valo
res: Valor do título:R$ 325,69 - Juros:R$ 0,86Emolumentos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 266915/2013 Sacado: EDEMAR HAU Endereço: RUAWAlTER
MARQUARDT, 1010 - BARRA DO RIO MO - JARAGUA 00 SUL-se - CEP
89259-795 Cedente: SL SERVICOS DEmBRANCAS llDAME Sacador. VOL
NEI JOSE PANISONI Espécie: DMl - W Titulo: 004/009 ED - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 550,00 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor toja!
a pagar R$622,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$
1,46Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontameoto: 266699/2013 Sacado: EDlIlüN OOS SANTOS PEREIRA ME
Endereço: AVENIDA MAREOfAL DEOOORO DA FONSECA, 117 - 9 / FUN
DOS, - JARAGUA 00 SUL-se - CEP 89251-702 Cedente: HYGIE SYSfEMS
COMLEDISfllDA Sacador. - Espécie:.DMl-N'Titulo: 16803/-Motivo: falta
de pagameotoValor.R$465,80 - Dataparapagamento: 06/12/2013-Valor total
a pagar R$539,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 465,80 - Juros: R$
2,79 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontamento: 266954/2013 Sacado: EDVALDO ABADO - ME Endereço: AV
PRESIDENlE VALENTIM GENTIL, 808 - SAOWIS - JARAGUA 00 SUL-se -

CEP89253-6OüCedeote:INDmMDEBOLSASNTllDA-ME Sacador.- Es

pécie: DMl- N'Titulo: 005255/2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 730,05

Tabelionato Griesbach
Notas e Proteste

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESrADO DE SANL\.CtU'ARlNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- Data parapagamento: 06/12/2013-Valor total apagarR$809,23 Descrição dos
valores: Valor do título:R$ 730,05 - J=R$1,70 Emolumentos: R$12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 266821/2013 Sacado: HARASTOM IEAEMPREENDIMENTOS
Endereço: RUA PE FRANCKEN, 13 - ex. POSTAL 51 - JARAGUÁ DO SUL-se
- CEP 89251-970 Cedente: NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL llDAME Sa
cador. NUTRICOL ALIMEN1DS llDA Espécie: DMl - W TItulo: 106904/A
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.088,00 - Data para pagamento:
06/12/2013-Valor total a pagar R$1.l61,17 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.066,00 - Juros: R$ 2,53 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 266822/2013 Sacado: HARASTOM IEAEMPREENDIMENTOS
Endereço: RUA PE FRANCKEN, 13 - ex. POSTAL 51 - JARAGUÁ DO SUL-SC
-.CEP: 89251-970 Cedente: NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL llDAME Sa
cador. NUTRICOL ALIMEN1DS UDA Espécie: DMl - N° Titulo: 106902/A
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.157,88 - Data para pagamento:
06112/2013- Valor total a pagar R$1.231,22 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.157,88 - Juros: R$2,70 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 266852/2013 Sacado: INGRA SAMPAIO ARAUJO Endere
ço: RUA 13 DE MAIO, 590 - APTO. 201 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do Sul-se
- CEP: 89258-000 Cedente: COOPERATIVA CREDI UVRE ADMlSS A550QA
DOS GUARAM Sacador. GECIANE MARIA RODEN Espécie: DMl - W Titulo:
1/0008 - Motivo: falta de pagameotoValor. R$ 60,00 - Data para pagamenro:
06/12/2013-Valor total apagarR$135,99 Descrição dosvalares: Valordo título:
R$ 60,00 - Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 266818/2013 Sacado: JOSE SAMUEL MARTINS Endereço: R
PREFEITO JOSE BAUER, 75 - TRFS RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-100 Cedeote: AIS COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO AU
TOMOTIVO Sacador. - Espécie: DMl - W Titulo: 7584/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 318,13 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total
a pagar R$404,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 318,13 - Juros: R$
0,84Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 266819/2013 Sacado: JOSE SAMUEL MARTINS Endereço: R
PREFEITO JOSE BAUER, 75 - TRFS RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89254-100 Cedente: AIS COMPONENTES PARA AR mNDICIONADO AU
TOMOTIVO Sacador. - Espécie: DMl - W Titulo: 7590/1 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 426,25 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total
a pagar R$513,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 426,25 - Juros: R$
0,99 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 266643/2013 Sacado: KARINAANTONIO DE OIlVEIRA Ende
reço: RUA IRMAO LEANDRO 1855 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-395 Ce
deote: JP INFORMATICA & GAMFS llDAME Sacador. - Espécie: DMl - W
Titulo: 000000000012345 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$144,oo - Data
para pagamento: 06112/2013-Valor total a pagarR$224,39Descrição dos valo
res: Valor do título: R$144,00 - juros; R$ O,33Emolumeotos: R$12,25 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 266000/2013 Sacado: lANCHONETE LCJ llDAME Endereço:
RUAWAlTERPICCOll 250 - CENIRO - JARAGUA00 SUL-se - CEP:
89251-205 Cedente: SEGALASDISTRIBUIDORADEAIlMENTOSllDA Saca
dor. - Espécie:DMl- N"Titulo: 015194521 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 413,34 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total a pagar R$490,92
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 413,34 - Juros:R$1,79Emolornentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: Jl$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 266820/2013 Sacado: lANCHONETE LCJ llDAME Endereço:
RUAWAlTERPICCOll 250 - CENIRO - JARAGUA 00SUL-se - CEP 89251-
205 Cedente: 1l\F DISTRIBUIDORAllDA Sacador. - Espécie:DMl-N'Titulo:
0069050901 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 347,48 - Data para paga
mento: 06/12/2013-Valor total a pagarR$425,93 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 347,48 - Juros: R$ 2,66Emolornentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 266907/2013 Sacado: MCV COMERDO E INSTAlAmFS trn
Endereço: R: ERICH M!ELKE, 80 - CENIRO - jARAGUA 00 SUL-SC - CEP:
89251-350 Cedente: EIEI1UCACOMEROALANDRA llDA Sacador: - Espé
cie: DMl- N'Titulo: E05076199 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 479,25
- Datapara pagameoto: 06/12/2013-Valortotal apagarR$551,80Descrição dos

valores: Valor do título: R$479,25 - Juros: R$1,91 Emolumentos: R$12,25 - Pu

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

Apontameoto: 266873/2013 Sacado: ODILOR JAm BRESSANI Endereço: RUA
lHEREZITAFERRAlZA, 1410 - RIBEIRAOCAVALO- Jaraguádo Sul-se - CEP:
89250-000 Cedente: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Sacador. - Espécie:
Cl' - N° Titulo: 20,377.149.0000050-06 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
12.746,72 - Data parapagamento: 06/12/2013-Valor total a pagarR$12.90S,21
Descrição dos valores: Valor do título: R$12.746,72 - Juros: R$ 63,73 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$38,91

Apontamento: 266787/2013 Sacado: PARC ADMlNISTRADORA DE BENS
llDAME Endereço: RUAANGELO SCHIOCHEf, 100 - CENIRO - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89251-520 Cedente: CONFSUL CONSUlTORIA E NEGODOS
llDA Sacador: EXl1NMAX COM DE EXTINIDRES E EQUIP llDA Espécie:
DMl - N° Titulo: ElIT2580/B - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 136,29 -

Data para pagamento: 06/12/2013-Valor total a pagarR$207,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$136,29 - Juros: R$ 0,45 Emolumentos: R$12,25 - Pu

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

Apontamento: 266161/2013 Sacado: PAUID CESARAMORIM - INSTAlACOFS
- ME Endereço: RUA NEREU RAMOS, 112 - mRUPA-SC - CEP 89278-000
Cedente: MEfAGUARDA EQUIP SEGURANCA ElEfRONICA IT Sacador.
- Espécie: DMl - N" TItulo: 0002139602 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 218,70 - Data para pagamento: 06112/2013- Valor total a pagar R$346,37
Descrição dos valores: Valordo título: R$ 218,70 - Juros: R$ 0,94Emolumentos:
R$12,25 - Publicaçãoedital:R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência:R$ 55,78

Apontamento: 266162/2013 Sacado: PAUIDCESARAMORIM - INSTAlACOFS
- ME Endereço: RUA NEREU RAMOS, 112 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: MEfAGUARDA EQUIP SEGURANCA ElEfRONICA IT Sacador:
- Espécie: DMl - N° Titulo: 0002013204 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 360,00 - Data para pagamento: 06/12/2013- Valor total a pagar R$490,29
Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 360,00 - Juros:R$1,56Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266276/2013 Sacado: PAULO CESAR AMORIM INSTAlACO
FS ME Endereço: RUA NEREU RAMOS, 112 - mRUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: MEfAGUARDA EQUIP SEGURANCA ElEfRONICA II Sacador.
- Espécie: DMl- N° Titulo: 0002203601- Motivo: falta de pagamento Valor. R$
332,15 - Data para pagamento: 06112/2013-Valor total a pagar R$462,31 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 332,15 - Juros: R$1,43 Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 265988/2013 Sacado: PAUID SERGIO GAIill\ Endereço: RUA
DA PAZ, 37 - VIlA IENZI - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89252-810 Cedente: FA
BRO mMERDO DE BEBIDAS llDA Sacador. - Espécie: NP - W Titulo:
001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.500,00 - Data para pagamento:
06/12/2013-Valorrotal apagarR$1.676,06Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 1.500,00 - Juros: R$ 96,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 20,21

Apontamento: 266648/2013 Sacado: PEROlA CONVENIENOA E CAFE ITD

Endereço: RUA25DEJUIRO 170 - Jaraguá doSul-se - CEP: 89257-700Ceden-
,

te:MARQUESMEYERDISTRIBUIDORADEALIM)JNTOS llDAME Sacador.
- Espécie: DMl - N° Titulo: 000135821 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
54,12 - Data para pagamento: 06/12/2013-Valor total a pagar R$119,82 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 54,12 - Juros: R$ 0,14 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 266759/2013 Sacado:PROMOTORADECREDITO llDA Ende
reço: MAREOfALFIDRlANOPEICHOTO 103 CENTRO - CE1YfR0- JARAGUA
00 SUL-se - CEP 89251-150 Cedeote: RANm COOPERATIVO SICREDI SA
Sacador.D D DOSANJOS BRlNDFS ME Espécie: DMl-WTItulo: 062-2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 561,25 - Data para pagamento: 06/12/2013-
Valor total a pagarR$639,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 561,25
- Juros:R$ 7,29Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50- Diligência: R$10,79

Apontamento: 266810/2013 Sacado: RAFAELKRUEGER Endereço: RUATIBE
RIO ROZZA222APTO 303 - VIlANOVA - JARAGUÁDO SUL-se - CEP: 89259-
705 Cedente: COOPERATIVADE CREDITOVALE 00 ITAjAI-VIACREDI Saca
dor: WS COMERCIO DE MOTOS Espécie: DMl- N° Titulo: 0000171819/0008
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 353,50 - Data para pagamento:
06112/2013-ValortotalapagarR$4.20,23 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 353,50 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:.R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 5,71
I I I , "j

Apontamento: 266836/2013 Sacado: ROSANGELA CARLINI Endereço: RUA
JOAO TOZINI, S/N, ex02 - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente: AFKmN
FECCOFS llDA-ME Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 013015/01-Motivo:
faltade pagamentoValor. R$ 349,00 - Data para pagamento: 06/12/2013-Valor
total apagarR$478,54Descrição dos valores: Valor do título: R$349,00 - Juros:
R$ 0,81 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266894/2013 Sacado: ROSANGELA CARLINI Endereço: RUA
JOAOTOZINI, S/N, ex02 - mRUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente:AFKcos
FECmFS llDA - ME Sacador: - Espécie:DMl- N° Titulo: 00912204 - Motivo:
falta de pagamentoValor:R$ 249,00 - Data parapagamento: 06112/2013-Valor
total apagarR$378,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 249,00 - Juros:
R$ 1,16 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontameoto: 266895/2013 Sacado: ROSANGELA CARLINI Endereço: RUA
JOAO TOZINI, S/N, ex02 - CORUPA-se - CEP 89278-000 Cedente:AFK cox
FECmFS llDA - ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 01151602 - Motivo:
faltadepagarnentoValor. R$ 277,00 - Data parapagamento: 06112/2013-Valor
total apagar R$407,1I Descrição dos valores: Valor do título: R$ 277,00 - Juros:
R$ 1,38 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266669/2013 Sacado: ROSILENE EJ:VERI'Il\ SIEITER POER
NER Endereço: FSTRADAISABELAITO, 5526 - mRUPA-SC - CEP: 89278-000·
Cedente: POSTOGRlD llDA Sacador. - Espécie:DMl-N'Titulo: 996 - Motivo:
falta depagamentoValor. R$ 430,98 - Data parapagamento: 06/12/2013-Valor
total a pagar R$6OO,47Descrição dos valores: Valor do título: R$ 430,98 - Juros:
R$ 2,15 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência: R$ 94,39

Apontamento: 266551/2013 Sacado: SACRAMENIUM PUB llDA ME En
dereço: RUA JOSEF FONTANA41 - CENIRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251-710 Cedente: 1l\F ATACADO DEALIMEN1DS E BEBIDAS llDA Saca
dor. - Espécie:DMI - N"TItulo: 0068290901-Motivo; faltade pagamentoValor.
R$ 549,11 - Data para pagameoto: 06112/2013- Valor total a pagar R$623,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 549,11 - Juros: R$ 4,20Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,!;O - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 266552/2013 Sacado: SACRAMENIUM PUB llDA ME En
dereço: RUA JOSEF FONTANA41 - CENIRO - JARAGUA 00 SUL-se - CEP:
89251-710 Cedente:1l\F ATACADO DEALIMEN1DSE BEBIDAS llDA Saca
dor. - Espécie:DMl-N'Titulo: 0068630301-Motivo: faltadepagamentoValor.
R$ 343,30 - Data para pagameoto: 06112/2013-Valor total a pagar R$415,77
Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 343,30 - Juros: R$1,83Emolumenros:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$10,79

Apontamento: 266805/2013 Sacado: SONIA MODAS llDA Endereço: RUA
ROBERTO SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-se - CEP 89259-280 Cedente:
PJRIM CONFECCOFS llDA Sacador. - Espécie:DMl- WTitulo: 7004349B1/
- Motivo: falta de pagameoto Valor. R$ 780,00 - Data para pagameoto:
06/12/2013-Valor total apagarR$847,38Descrição dos valores: Valor do tftuIo:
R$ 780,00 - Juros: R$1,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 266682/2013 Sacado: URBANO DE BORBA Endereço: VINTE
E QNCO DE JUIRO 1350 - JARAGUA DO SUL-se - CEP 89259-000 Ceden
te: SUPREMO CIMENTOS SA Sacador. - Espécie: DMl - N° TItulo: 2567-
POI - Motivo: falta de pagameotoValor. R$ 2.990,00 - Data para pagameoto:
06m/2013- Valor total a pagar R$3.l07,38 Descrição dos valores: ·Valor do
título: R$ 2.990,00 - Juros: R$ 51,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$24,5O-Diligência: R$5,71

Apontamento: 267067/2013 Sacado: VALDENI SANTOS DE JFSUS Endere
ço: RUA JOSEPlCOIll, 450 - FSTRADANOVA - JARAGUA00 SUL-se - CEP
89254-350 Cedente: RIOBRANCO EQUIP llDAME Sacador. - Espécie: DMl
- N" TItulo: 558/3-4 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 136,00 - Data para
pagamento: 06112/2013- Valor total a pagar R$214,79 Descrição dos valores:
Valor do título: R$136,00 - Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jontaI
"OCorreiodo Povd', na data de 03112/2013. Jaraguá do Sul (SC), 03 dedezem
brode 2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AGUÇA DO
O PALADAR
Cardápio elaborado, produtos de

primeira e equipe especializada são

alguns .dos diferenciais do Gazebo

Camila Bosco, hoje com 30 anos,
nem podia imaginar que a in

fância, época em que já gostava de
estar na cozinha, sentir os cheiros,
observar os cuidados da avó, seria
o grande referencial para sua car

reira de empreendedora. Mas foi

justamente isso que acoriteceu. Aos
24 anos, ela já se arriscava fazendo
marmitas para familiares, amigos e

conhecidos. O sucesso foi maior do

que o esperado e a impulsionou para
um sonho ainda mais 'saboroso'.

Decidida a buscar conhecimento e

apoiada pela família, Camila foimorar
em Curitiba, onde estudou no Centro

Europeu. Foi na capital do Paraná, em
um restaurante onde fazia estágio, que

conheceu o companheiro de vida e de

profissão, o chefe Luciano Zanín, 33

anos, que hoje divide com ela a admi-
.

nistração do restaurante Gazebo.
O local, que fica na Vila Nova, foi

inaugurado há menos de um mês,
mas já é referência em bom gosto e

qualidade. Começando pelos deta

lhes, o ambiente aconchegante, pas
sando pelo cardápio contemporâneo,
com toques da culinária italiana e

francesa, tudo adaptado à realidade

regional. Os cuidados começam na

compra dos produtos. Amanteiga ar

tesanal, a tilápia da Associação Iara
guaense, abanana doVale do Itapocu, _

a carne de porco de um frigorífico de

Corupá, se misturam às bebidas e

. FOTOS LUClO SASSl

Proprietários Luciano Zanin e Camila Bosco

queijos importados. Tudo é pensa
do para aguçar os sentidos, princi
palmente, o paladar. A definição do
Gazebo não poderia ser melhor: "um
verdadeiro presente para quem apre
cia a boa gastronomia'. As opções en
volvem peixes, frutos do mar, carnes

especiais, massas internacionais, ri
sotos e sobremesas variadas. Quanto
às bebidas, o restaurante possui uma
ampla carta de vinhos, cervejas na

cionais e importadas e caipirinhas.

Não por acaso, o que mais se es

cuta dos frequentadores do local é de
que Jaraguá do Sul precisava de uma

opção assim. "A receptividade tem

sido ótima. É uma proposta nova', diz
Camila. A equipe é composta por 18

pessoas, sendo quatro chefes de cozi
nha. Alguns dos profissionais vieram
de Curitiba. Outro detalhe bacana
são os três Gazebos existentes no em

preendimento. Perfeitos para come

moraçõesmais íntimas.

Se delide:
O Gazebo
Gourmet fica
na Rua Arthur
Gumz, 693, Vila
Nova, próximo à
Comunidade Nossa
Senhora Rainha da.
Paz. O telefone para
reserva é o (47)
3376-4130. Veja
detalhes na .página
Gazebo Gourmet,
no Facebook.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Combate às drogas
é tema de audiência

'.

NA CÂMARA
Especialistas
apontam soluções
contra o uso de

entorpecentes.
Jovens são vítimas

Patricia Moraes

Sede dos debates sobre
os rumos do município,

mas também de onde se

avista, a qualquer hora do
dia, jovens consumindo
todo tipo de drogas, a Câ
mara de Vereadores realiza
nesta terça-feira, às 17h,
uma audiência pública so

bre o combate ao uso de en
torpecentes. O proponente
do encontro é o vereador
Jair Pedri (PSDB).

. O responsável pela im

plantação do· Proerd no

Estado, Walmor Backes,
o diretor da Confederação
Nacional das Comunida
des Terapêuticas, Egon

Ameaça
Mulheres
são vítimas

Duas mulheres foram
ameaçadas e uma delas acu

sou o filho de agressão, neste
:final de semana, em Jaraguá
do Sul. Na madrugada de sá
bado, umamulher de 43 anos
ligou para a Polícia Militar
dizendo que o próprio filho a

agrediu com chutes e empur
rões. O suspeito, de 17 anos,
foi detido pela PM e encami
nhado à delegacia Ele deve
se apresentar esta semana em
audiência no Fórum. Ainda
na tarde de sexta-feira, uma
mulher de 39 anos foi amea
çada pelo ex-marido quando
foi até a casa dele, no Bairro
Santo Antônio, para recolher
seus pertences. Mesmo com

a presença da Polícia Militar
e de um oficial de Justiça, o
homem, de 47 anos, ameaçou
de morte a ex-mulher. Ele foi
detido e prestou depoimento
na delegacia

Schulter, o conselheiro do
Conem (Conselho Estadual
de Políticas sobre Drogas),
Marcos May, e o tenente
coronel Gonçalves da Sil
veira estarão no evento. O

objetivo da audiência é de
bater formas de prevenir o
uso de drogas e também de
tirar da dependência aque
les que são viciados.

Uma questão abordada
há anos, mas ainda sem

consenso, é quanto à inter
nação de dependentes. Em
Jaraguá do Sul, os Centros
de Atenção Psicossocial
(Caps) atendem 220 pesso
as atualmente. Mas, o tra
tamento acontece somente
durante o dia. "Tem pesso
as que precisam de atenção
maior. Internação mesmo.

Esta é uma política pública
que precisa ser implanta
da", sugere Pedri. Uma das
formas seria a manutenção
de convênios entre a Prefei
tura e asComunidadesTera-

<.'

pêuticasjá existentes.
Em meados deste ano,

o governo do Estado ·lan
çou o Projeto Reviver, um
programa para custear o

tratamento a 1,2 mil depen
dentes. Serão 900 adultos e

300 adolescentes beneficia
dos com a proposta. A par
ceria ainda está em fase de
inscrição e seleção das enti
dades e prevê repasse de R$
iz milhões,

No âmbito da preven
ção, informação

I
é sempre

um ótimo antídoto. O Pro
erd (Programa Educacional
de Resistência às Drogas e

à Violência) é um exemplo
de projeto bem sucedido.
Em 14 anos, cerca de 55
mil crianças e adolescentes

participaram das atividades
orientadas pela Polícia Mi
litar. Com o apoio das famí
lias, o objetivo do programa
é conscientizar as crianças e

adolescentes sobre os peri
gos das drogas.

EDITAL
D.E PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, nO 2245, centro, Florianópolis, CEP. 88.015-
530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado
pelo credor exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei n° 70, de 21.11.66,
e regulamentação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia 18/12/2013 às 13:00 hrs,
em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para
pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
Lote de terreno com área de 559,77m2, contendo uma casa residencial em alvenaria com 10B,37m2, situada à Rua
JoãoWiest Junior, 1889, Estrada Nova, Jaraguá do Su!,SC, conforme descrito na matrícula n° 25.937, do Registro de Imóveis
de Jaraguá do Sul,SC, financiado a JURANDIR ROSSI VIEIRA, brasileiro, eletricitário, C.I. nO 1/R-1.259.582-SSP/SC, CPF
nO. 432.762.709-78 e sua esposa ROSANGELA KATIA MARTINS VIEIRA, brasileira, telefonista, C.I. n° 1.374.451-SSPSC,
ÇPF nO 459.626.269-15, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Jaraguá do
Sul,SC, Solicitação de Execução de Dívida SED nO 0039/2013 - ° lanço mínimo para venda será R$ 215.904,72, mais
atualização monetária até o dia deste Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem como seus cônjuges, caso não sejam
localizados.

.

-A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20%
(vinte por cento) do preço da arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo
impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de financiamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou
utilização de recursos do FGTS (mediante apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

para a obtenção de rnalores infonmações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO
DE FGTS.
- Ofance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou avaliação, estando, porém,
sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça.

.

- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, como por exemplo, IPTUfTLP, condomínios,
dentre outras existentes no município, que estejam em atraso, são de responsabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e dirigentes dá CAIXA, seus companheiros
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1 ° e 2°
leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente Que será c responsavel pelas providências de desocupação do
mesmo.

- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal n° 7433/85 e na fonma do Código de Nonmas da

Corregedoria de Justiça de SC.
- ° leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fomecer aos interessados infonmações pormenorízadas sobre o

imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de Florianópolis para Jaraguá do Sul, 03 de Dezembro de 2013.

céuo DE SOUZA

Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

.:

Manobras

Condutor
é detido

'Irem

Vagões saem
dos trilhos

Um motorista, embria
gado e sem habilitação, foi
detido fazendo manobras

perigosas na madrugada
de domingo, em Jaraguá
do Sul,. Ele foi abordado
pela Polícia Militar en

quanto dirigia um S10

pela Rua Joaquim Fran
cisco de Paula, no Bairro
Água Verde, por volta das
3h30. O homem se negou
a fazer o bafômetro, mas
foi levado à delegacia e o

veículo foi apreendido.

Seis vagões de uma

composição que fazia o

trajeto São Bento do Sul ao
porto de São Francisco do
Sul descarrilaram no final
da noite de domingo, na
comunidade de Rio Natal.
A localidade fica perto do
limite com Corupá. A li
nha foi liberada ainda na

madrugada de ontem. A

locomotiva puxava 81 va

gões. Esse foi o segundo
acidente registrado nesse

trecho este ano.
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EDITAL N° 002/2013
A Diretoria da Ação Social de Guaramirim,
no uso de suas atribuições, convoca todas
as entidades, órgãos públicos e muníci
pes interessados para reunirem-se em as

sembleia ordinária que acontecerá no dia
17/12/2013 na sede da entidade, a Rua
28 de agosto na 2720 às 19hOOmin., caso
necessário haverá segunda convocação
às 19h30min. Com qualquer número de
presentes para deliberar sobre a seguinte
pauta:
Prestação de contas ·de julho de 2013 à
dezembro de 2013
Elaboração do plano de atividades
Guaramirim, 2 de dezembro de 2013.

IIton Piram
Presidente da Ação
Social de Guaramlrlrn

MUNíCIPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETIÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE
ENGENHARIA N°. 07/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 198/2013-PMS -TIPO: MENOR
PREÇO GLOBAL

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados através da Comissão de Licitações,
informa que a Sessão Pública para recebimento e abertura dos
envelopes e abertura da licitação; realizada em 29 de novembro.
de 2013, na Prefeitura Municipalde=Schroeder (SC), Setor de

Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura
Municipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco na. 3201,
Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes
até: às 14h eAbertura do processo: às 14h15min, para a contratação
de empresa especializada para-execução (com fornecimento de
mão dê obra, materiais e equipameritos) de serviços preliminares,
drenagem pluvial, serviços complementares e sinalização viária da
Rua Rio de Janeiro, Schroeder I, Município de Schroeder, conforme
convênio nO 6298/2013/7, por meio da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul- SOR, projeto,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.
O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão
de Abertura da Tomada de Preços nO. 07/2013-PMS, realizar-se-á
em 18 de dezembro de 2013, na Prefeitura Municipal de Schroeder
(SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da
Prefeitura MuniCipal, localizado na Rua Marechal Castelo Branco,
na. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamentó e entrega dos
envelopes até: às 08h45min e Abertura do processo: às 09h.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser

obtidas no site do 'Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 1.7h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 03 de dezembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Breakers na final do Brasileiro
o FLAMENGO VEM Aí Final, em jogo único, será
no dia 14 de dezembro, no Estádio João Marcatto

lucas Pavin

Mais uma vez empurrado
por sua fanática torcida,

o Jaraguá Breakers continua
fazendo história no Torneio

Touchdown, um Campeonato
Brasileiro de Futebol America
no. Agora, está a um passo de
entrar para a galeria de campe
ões da competição.

Mesmo sob chuva constante,
os jaraguaenses contaram com

uma defesa muito consistente e

venceram o Vasco da Gama Pa-'
triotas por 15 a o, sábado (30),
no Estádio João Marcatto, em

jogo válido pela semifinal do

campeonato nacional.
Os 'Quebradores' também

contaram com o inspirado quar
terback Julian Banks, responsá
velpor dois 'touchdowns' que le
varam o time, pela primeira vez

na história, a final do torneio.
Vale lembrar ainda que também
será de forma inédita aparticipa
ção de uma equipe do Sul do país
disputando o título.

"Foi o jogo mais competente
do time no ano. Estamos pre

parados para tudo. Chuva, sol,
vento. Isso ficou comprovado.

Para os leigos, nós não vence

mos nenhum time fraco. Nós
batemos um dos principais can
didato ao título. Acima de tudo,
duas coisas foram fundamentais

para essa vitória: coração e a

torcida", analisou o 'head coach'
Dennis Prants.

"Foi um jogo duro do início

ao fim, com as duas equipes
querendo a vitória. O campo pe
sado da chuva dificultou para os

dois lados, mas nosso ataque fez
sua parte e a defesa jogou mui
to", afirmou o 'wide-receiver'

Tiago Dalcanale.
"Tinha muitas coisas em

jogo, e não tê-los vencido em ou

tros confrontos era o mais.forte,
O grupo estava concentrado no

que foi treinado e correu como

queríamos. Uma forte partida",
finalizou o presidente e atleta
Everton Gnewuch.

Agora, o Breakers começa a

se preparar para a grande final,
onde irá enfrentar o Flamengo,
que bateu o VIla Velha Tritões (7
ao).Apartida acontece nopróxi
mo dia 14 (sábado), às 18h, no Es-

.

tádio João Marcatto. As equipes
chegam invictas na decisão, com
nove vitórias até omomento.

HENRIQUE PORTQ/AVANfE!

INTRANSPONíVEL Forte defesa do Jaraguá Breakers foi decisiva na vitória sobre. o Vasco da Gama

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ÚlTIMO OURO Gullherme'Bourscheld conqt!listol!l1o prirlliji.:alllllgà'J1rialprovafd'eiBI\iIX, no sábado

Jogos Abertos de se

J�aguá do Sul fica em nono no

quadro demedalhas do JASC
Jaraguá do Sul encerrou

no último sábado sua partici
pação na 53a edição dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, que
aconteceu na cidade de Blume
nau entre os dias 20 e 30 de
novembro. Ao todo, 81 cidades
participam da competição, re
presentadas por aproximada-

.
mente 1,6 mil atletas.

Com o objetivo de ficar entre
as dez cidades de melhor colo

cação no quadro de medalhas,
Jaraguá ficou 9° no quadro, 22
conquistas Coito de ouro, dez de

prata e quatro de bronze). A ci
dade terminou em 11° lugar no

quadro. de pontos, com 36 no

total, e em 10° na tabela de tro

féus, onde somou dois, um de
ouro (tiro armas longas) e ou

tro de prata (futsal masculino).
No último dia de disputa, o

'biker' Guilherme Donat Bours- .

cheidt fechou a participação'
jaraguaense com a medalha de
ouro no prova de B1VIX. A pro
va foi complicada para os pilo
tos, já que a pista ficou pronta
somente no dia da prova elimi
natória. Bourscheidt, que havia
sidomedalhista de prata na pro
va do ano passado, assumiu a li

derança apenas na última curva.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Três·Rios do Norte
é bi na Interbairros
PLACAR APERTADO Rio da Luz dificultou a partida e valorizou
a conquista de Três Rios do Norte, na vitória por 2 a 1, domingo

Lucas Pavin

Três Rios do Norte

sagrou-se bicampeão
da Sa Copa Interbairros
de Futebol. Defendendo o

título conquistado no ano

passado, a equipe levou
para casa o "Troféu RBN"
ao bater o Rio da Luz pelo
placar de 2 a 1, na manhã
de domingo, no campo da

Arsepum.
Com um gol de Dirceu,

Três Rios saiu na frente logo
no começo da partida. O
Rio da Luzmostrou força e

buscou o empate com Dide,

já na segunda etapa. Entre
tanto, nos minutos finais,
Gio aproveitou uma bola
rebatida para marcar 2 a 1

para Três Rios do Norte.
"Três Rios construiu

uma equipe para chegar
mais longe ainda no fu
tebol amador. Com o de
correr dos próximos anos,
vamos saber se o pessoal
vai continuar ou sair do
bairro, mas temos um time
muito forte e queremos ir

longe. Porém, sabemos

que também tem bastan
te time forte e que podem
chegar forte", disse o técni-

co de Três Rios do Norte,
Juca Klaus.

"Tenho só que agrade
cer esse pessoal que co

laborou com a gente este

ano. Nosso time jogou
muito bem e não merecí
amos este resultado. Não
faltou nada, o que nós
combinamos nós fizemos.
Só faltou o título que fi
cou em boas mãos, por
que o time deles também é

bom", afirmou o treinador
do Rio da Luz, Banana.

Na partida preliminar,
o Água Verde derrotou o

Santo Antônio por 3 a 1 e

ficou com o terceiro lugar
da competição. A equipe
também foi a mais disci

plinada do certame e teve

Germano Witczak como o

atleta revelação. Já o San
to Antônio teve o artilhei
ro Gian, com cinco tentos,
graças ao gol anotado con

tra o Água Verde.
Além do título, Três

Rios teve a defesa me

nos vazada da competi
ção. Dide, do Rio da Luz,
e Vandinho, de Três Rios
do Norte, foram eleitos os

atletas destaques da final
da competição promovida
pela FME, que apresentou
uma média final de 3,2 gols
por partida, com 118 tentos
anotados em 36 jogos.

CONQUISTAS Além do troféu de campeão, equipe levou

para a casa a premiação de defesa menos vazada do torneio

CBF

Novidade no regulamento
Até a sexta-feira, a CBF

deverá anunciar o Regula
mento Geral de Competi
ções para 2014 e apresentar
uma novidade: o aumento

do número de estrangei-

ros em campo de três para
cinco. A discussão sobre
o assunto foi iniciada três
meses atrás e abraçada por
outros clubes como Cruzei
ro, Grêmio e Inter.

2 A 2 João Pessoa (branco), de Seco, não conseguiu
fazer valer o mando de campo contra o Flamengo

Primeirona

João Pessoa e Flamengo
Tudo igual na primei

ra partida da decisão da
Primeira Divisão (Copa
Mime). Em duelo equili
brado no campo do João

Pessoa, os donos da casa

empataram com o Fla

mengo por 2 a 2, na tarde

de sábado, pelo. jogo de
ida. Agora, as equipes vol
tam a se enfrentar no pró
ximo domingo (8) para
definir o campeão da tem

porada. O jogo acontece

no Estádio Luis Ersching,
a partir das 16h.

Voleibol

Campeão em São Paulo
Revelado no projeto

Evoluir, o jaraguaense Ar
thur Airton de Souza, de
20 anos, foi campeão pau
lista sub-20 de voleibol

pelo time de Americana.
A competição iniciou em

março e contou com oito

equipes, que se enfrenta
ram em turno e returno

na primeira fase. Depois
houve o playoff, com jo
gos em melhor de três

partidas. Arthur defende
o tiine paulista desde fe
vereiro deste ano.

Futsal

ADJ na semifinal
A AD Jaraguá voltou

a 'quadra ontem para a

disputa do Campeonato
Catarinense da Divisão

Especial. Mesmo jogan
do fora de casa, o time

jaraguaense se impôs e

venceu Rio do Sul por 2

a 1, gols de Lé e Léo, pelo
jogo de volta das quartas
de final. Agora, a ADJ es
pera a definição do con

fronto entre Joinville e

Tubarão para conhecer
seu adversário na semifi
nal do returno.

Juventus

Reapresentação será hoje
Visando o Campeonato

Catarinense do próximo
ano, que tem iníciomarca
do par� o fim de janeiro, o
elenco do Grêmio Esporti
vo Juventus se reapresen
ta hoje para treinamentos.
As novidades do grupo até

o momento em relação ao

time da Capinha é o novo

técnico Milton do Ó e o

zagueiro Neto, que esta

va "Sport Club Jaraguá.
As, demais contratações
devem ser anunciadas na

quarta-feira.
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Power Imports
Blumenau • BaL Camboriú • Jaraguâ do Sul

Joinville • Florianópolis' São José
'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais'alta pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D.Power. Oestudo foi baseado emmais de 6.500 respostas de proprietários que avaliaram 52 modelos de veiculas de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de dientes pesquisados nosmeses de abril a setembro de 2012. Suas experíêndas podem sofrer variações. Visite o srte www.jdpowerdobrasil.comFonte:J.D.PowerandAssodates.MaisAfta Satisfação RespS ite Os I jm'_ ites de velocidade _Geral do Cliente para fabricantes de veículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro n° 010/2012. I t I _

X ESTADO DE SANTA CATARINA

...:lf"'_ MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 126/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. TIPO: Menor Preço por Item. OB

JETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços à aquisição de MOBILIÁRIOS ESCOLARES, destinados

para Escolas Municipais de Ensino Fundamental e BERÇOS SOB MEDIDA,
destinados para os Centros de Educação Infantil ao longo de 12(doze) meses,
em conformidade com as descrições e quantidades estimadas constantes no

ANEXO I, Projeto Básico e Memorial Descrito do item 01 no ANEXO X e Minu

ta da Ata de Registro de Preços no ANEXO III deste edital. 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: Até às 08:45 horas do dia 16 de dezembro de

2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n' 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN

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

dia 16 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 610.900,00 (seiscentos
e dez mil e novecentos reais). INFORMAÇÕES: A Integra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via' Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.
br .Jaraquá do Sul (SC), 08 de novembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICiplO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N' 48/2013 - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presen
te licitação, a aquisição de mobiliários sob medida, destinados a Diretoria de

Atenção Básica, às novas Unidades básicas de Saúde, aos Gabinetes odon

tológicos e às demais Unidades de Saúde já existentes, em conformidade com

as especificações e quantidades constantes no Item I - Objeto do Edital e de

mais Anexos. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002

e Decreto Municipal n' 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas do dia 13

de dezembro de 201�, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n' 1-111, bairro: Barra do Rio Molha.

O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às

09:00 horas do -mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$ 195.643,67 (cento e noven

ta e cinco rnll.seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos).
INFORMAÇÕES: A Integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

via Internet no endereço www.jaraquadceul.sc.qovbr Jaraguá do Sul (SC), 08
de novembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração
ADEMAR POSSAMAI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO LEGAL
Faça como manda a lei: Publique em jornal de grande circu�ação

o Jornal O CORREIO DO POVO atende preceilns da lei 289/SA por enquadrar-se wmo jornal diário de grande
clrcull$lo local e regional. Balanços, atas; editais, demais publicações legais. (47) 2106-1919

MUNiCíPIO DE CORUPÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
EXTRATO DE CONTRATO 182/13

Processo de licitação nO 095/13

Modalidade Concorrência Publica n_O 002/13

CONTRATANTE: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ

sob o nO 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida
Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá -; SC ..

CONTRATADA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Sito a Ave

nida Getúlio Vargas, 538 - Centro, Corupá - Santa Catarina -

CEP 89.278-000, inscrita no CNPJ sob n", 00.360.305/00041-

04.

OBJETO: Seleção de Instituição Financeira para prestar ser

viços, com exclusividade na operação da Folha de Pagamento
dos servidores ativos, inativos, contratados e pensionistas do

Município de Corupá-SC bem como .na preferência de opera

ção de empréstimos com consignação em folha de pagamen

to, e de serviços de expediente prestando os serviços com

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das ta

rifas, na forma do Termo de Referência e demais elementos

constituídos, anexados ao edital, por conta e risco da Contra

tada.

VALOR DO CONTRATO: R$ 425.000,00 (Quatrocentos e Vin

te e Cinco Mil Reais).
Data da Assinatura: 02/12/2013

Data da Vigência: de até 120 (cento e vinte) meses, contados
a partir da data da Ordem de Serviço.
Corupá,' 02 de Dezembro de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL
"

,

REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL-FSTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAIlCEMARI'INEI1l PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônímoCorreans 188, Telefone: 47-33721494Horário deFuncionamento: 9h às 18h
EDITALDE INI1MAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escritano mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
conespondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade
com os arts 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGl

Protocolo: 50366 Sacado: ABS COMERCIO DE MAIERlAIS ELETRICOS IlDA CNPJ:
07.609.805/0001-86 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 635, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente:
SAIBRO - REPRFSENThCOFS COMERCWS CNPJ: 09133.389/0001-18 Número do Título: 2496 Es
pécie: Duplicata de Prestação de ServiçosApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVen
cimento: 14/1lI2013 Valor: 1.179,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50352 Sacado:�ALCIONE BELARMINO CPF: 026.837.789-88 Endereço: R: 28 DE

AGOSTO, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: AUID PECAS SCHMIDT IlDA ME CNPJ:
03.018.626/0001-13 Número do Título: 00 Espécie. Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento: 2111112013 Valor: 268,00 liquidação após a inti

mação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, ";ditai: R$ 22,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 50393 Sacado: DELCIO sEBASTIÃo DOS SANIDS CPF: 053.728.02944 Endereço:
Rua Carlos Eggert n' 497, Sossego, 89275-000, SchroederCedente: PPEDRA - COMERCIO E INTER
MEDIACAO I1DA CNPJ: 82.104.597/0001-89 Número do Título: 729183-1 Espécie: Apresentante:
PPEDRA - COMERCIO E INTERMEDIACAO IlDA DataVencimento: 10110/2013 Valor: 7.171,20
liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50316 Sacado: LFANDRO DE SOUZA TOBIAS CPF: 0613.062.679-94 Endereço: BR
280 KM 60 n' 15764, IMIGRANTES, 89270-000, Guaramirim Cedente: RICARDO ZAPEIlJNI CPF:
'038.494.379-90 Número do Título: O! Espécie: Nota Promissória Apresentante: RICARDO ZA
PEIlJNIDataVencimento: 10/0812012 Valor. 1.200,00 liquidação após a intimação: R$12,25,Dili
gência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50319 Sacado: LUIZHENRIQUEBlANK CPF: 088.065.499-60 Endereço:'RUADUQUE
CAXIAS196, centro, 89275-000, SchroederCedente: BANCO DO FSfADODO RIOGRANDEDOSUL
SA Número do Título: 7380420119 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: Banco do Estado de São Paulo SA - Banespa DataVencimento: 201ll/2013 Valor. 337,21
liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 50443 Sacado:VlL'iON CORRFA DEUMA CPF: 802.532.379-04 Endereço: Rua Mara
vilhan' 131, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANIF - BANCO INI'ERNACIONALDO RJN
CHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 505247496 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO RJNCHAL (BRASIL), SA
DataVencimento: 20/04/2013 Valor: 13.937,84 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25
Guaramirim,03 de dezembro de 2011

ANAAIlCEMARTINEill PESSOA,TabeliãDesignada
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www.vw.corn.br.Promoção válida até 03/1212013 para veiculas com pintura sólida e custo derrete incluso.Novo Galt a partir de R$ 67.990,00. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,00. Entrada
50%. saldo em 24x, Juros O.O%.voyage Completo 2014 à vista a partir de R$ 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Gol1.0 4 Portas 2014, é vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%, saldo. em 24x,
juros O.99%.Novo Gal 1.02 Portas 2014. à vista a partir de R$ 34.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 46.890,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok highline CD AT à vista a partir
de R$ 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 33.940,00 Entrada 50°/0, satco em zex jurcs 0.49%, CET"máximo para esta operação: 15,05% a,a, IOF,
cadastre e despesas de" gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa

concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente a 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 componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). E necessário.
para sua utilização, o cumprimento Cio plano de manutenção.
Ouvkícrte: 0800 7012834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935,

\ Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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