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Reajuste do
IPTUfica
em5,5%

, .

Prefeitura de' Jaraguá do Sul repassa apenas a média '

da inflação. Carnêsserão entregues ,a partir de janeiro.
- PÁGINA 7

Ao estilo
TcltoBranco

Salada com
toque natalino
Saia do comum e enfeite
os preparos com símbolos
desta época do ano. Na

dica de hoje, um prato
com brócolis servido de
maneira bem criativa.
PÁGINA 11

--

EDUARDO MONTECINO

. Rolo na padaria
Condutor perde o controle e rnáqulna derruba postes, bate em carros e cai sobre

uma panificadora, na Barra do Rio Molha. Por sorte, ninguém se feriu. PÁGINA 18

BOVESPA: 4.099,91 "" 1,17 • DOW JONES: 15,821.51 "(-0.43%)· DÓLAR COM.: V 2,3594 "" 1,24% • DÓLAR TUR.: V 2,4300 ",,0,82% • EURO: V 3,2280 "" 0,66% • POUPANÇA: 0,5925 • SEDC: 10% • CUE DEZ/13: 1.3<Í9,57
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DO LEITOR

Pensamento
Oconhecimento dos pensamentos e seu exercício conscien

te representa um dos atrativos de maior hierarquia e be
neficio para os seres, embora seja um desafio identificar quais
pensamentos podem causar desordem em uma mente e quais
devem ser hierarquizados como bons. A ciência logosófica nos

apresenta o pensamento como entidade autônoma quepassa de
uma mente para outra e ensina que a mente tem uma função
reitora que consiste emmanter a ordem, disciplina e a seriedade
de todos os pe:risamentos que, dentro dela, colaboram na supe

ração do ser. Contudo, como hóspedes emminhamente, o que
os pensamentos podem promover? Será que podem atuar de
forma a produzir reações e dificuldades para o meu ser e para
o semelhante? O criador da Logosofia, González Pecotche, rec0-
menda que é preciso cuidar daminhamente como "um baluar
te mais precioso da individualidade", que devo convertê-la em
uma fortaleza e que só tenham acesso a ela os pensamentos que
a razão julgue convenientes - os que sirvam à evolução, na ânsia
constante de superação que tenho me proposto como objetivo
essencial davida.

Aprendi na escola logosófica que o representante direto da
consciência é conceituado de pensamento-autoridade, o qual
tem a capacidade de resguardar a realização do meu objetivo
que é o de evoluir conscientemente. Em outras palavras, ele é o
comandante da minha mente e a energia para a realização dos
meus propósitos. Ao fazer analogia dos pensamentos como sol
dados de um exército, considero que eles precisam contar com

disciplina, treinamento, conhecimento para enfrentar as lutas e
estarem bem equipados para favorecer uma verdadeira estraté
gia mental. Colocando-se esses soldados mentais em posições

. adequadas, mais fácil será enfrentar a batalha. Para fortalecer o
pensamento autoridade, instituído pela vontade própria, é pre
ciso cultivar pensamentos-soldados como os da decisão, cons
tância, disciplina evontade de superar-me e ser um serhumano

melhor, combatendo apreguiçapara nos tomarmosumahuma
nidademelhor. O criador da ciência logosófica traz em seu livro

"O Espírito" que o pensamento-autoridade é o encarregado de
dar permanência às aspirações e propósitos do ser humano, fa
zendo com queprevaleçamsobre toda ingerência queatentecontra
suadeterminaçãodeevoluircomcientemente, ous$, comaprecepti
valogosóâca e como cabal cumprimento das leis universais.

• VanessaFrasson

filhos. O que vai lá dentro, hein? E não é só por des
confiança, não. Agora o Senado aprovoulei que limita
o peso das mochilas para alunos do fundamental e do
ensinomédio. Quer dizer, para todos. Uma criança de
25 quilos, por exemplo, não pode carregarmochila com
peso superior a 3,7 kg.lnteressante. E onde estarão.as

balanças nas escolas? E quem vai fazer asmedições?
Ora, bolas, se os pais não fizerem a sua parte, babaus .

Há muito lixo dentro das mochilas, quando não coisa
pior... Olho vivo com eles.

COMENTÁRIO

Dos 25 aos 29...
'l ]'idas no lixo, é isso que fazem
V de suas vidasmuitíssimasmu
lheres. Mas se você for dizer isso a

elas, vão dizer que você está louco,
que a vida é delas e da vida elas fa
zem o que bem entenderem ... Vão
mandá-lo longe... Claro, ninguém
gosta de ser chamada de irrespon
sável. Mas éQ caso delas, sem tirar
nem pôr... Veja se tem cabimento,
veja se pode a informação que vem
a seguir.

O IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, instituição
que sabe tudo sobre nós, informa,
veja se tem cabimento, que 74%
das mulheres brasileiras solteiras
entre 25 e 29 anos não estudam
e não trabalham. Pior ainda, a

maioria já tem um filho. Quer di
zer, irresponsáveis para os estudos

lUIZ CARLOS PRATES
e para o trabalho, mas fazer filhos
bastardos, ah, isso souberam fa
zer. Dói? Sou mau? Mau é quem
não se respeita.

E por que essas mulheres que
passam a vida "coçando" já têm
filho e não têm estudos nem tra

balho? Porque no caso do filho
não tiveram coragem de dizer ao

bermudão, ao vagabundo com

quem "namoravam", que nada

feito, sem camisinha, neca, pete
ca ... Sem coragem para dizer não,
elas se deixam "possuir", os caras

fazem o que querem fazer, caem
fora e elas ficam como otárias em
balando filho sem pai, sem estu

dos e sem trabalho. E qual vai ser
o futuro dessas jovens mulheres?
Ganhar 'uma loteria do céu? Isso

não existe. Arrumarum casamen

to com um cara rico? E você acha

que caras ricos andam sobrando

por aí e, mais que tudo, a fim de
casar com uma sem eira nem bei
ra?

A mulher tem que pensar
no seu futuro, tem que estudar
muito, qualificar-se para um de
terminado trabalho, ganhar seu
próprio dinheiro e só depois,
muito, muito, muito depois, pen
sar em casar. Agora imagine sem
estudos, sem trabalho e um filho

para criar. Francamente!

• Idade
Avida é mais difícil sobmuitos aspectos para amu-

lher. E mais ainda nos dias de hoje. São tontas as que
pensam que casamento lhes vai resolver problemas na

vida. Não vai, vai, isso sim, agravá-los. Salvo, é claro,
que a mulher case com um Homem... Mas, olhe com
panheira, é mais fácil ganhar a Mega-Sena sozinha que
encontrarumhomem com H.Melhor é estudar, ter sua
própria vida, seu dinheiro no banco e sua independên
cia no nariz. Fora disso, a mulher vai encontrar sub
missão, sofrimento e dependência, isso quando o cara,
mais tarde, não sai batendo a porta e não volta mais ...

Queres isso para a tua vida? Acorda! • Falta dizer
Numa academia de Kickboxe nos Estados Unidos,

lia-se numa placa de parede: :. ''Treinamento é o oposto
de esperança". Bah, no joelho! Dito de outromodo: quem
trabalha não precisa rezar a sànta Edwiges... O melhor

modo de esperarpor alguma coisaboa navidaé suando...

• Pais
O filho temmenos de 18 anos? Então, os pais têm

que olhar, com ou sem aviso prévio, amochila dos

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção enoie SI.UlSfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopavo.com.br

Ar livre

Sessões de l!Jaraguá
2010. E agora?"

o Escritório de Cinema promove duas exi

bições ao ar livre do documentário "Jaraguá
2010. E agora?" no mês de dezembro. A pri
meira sessão será amanhã, às 20h30, na qua
dra de esportes da Escola Adelino Francener,
no início da subida doMorro dasAntenas. No
dia 14, o telão e o :projetor serão instalados na
localidade Vila Machado, bairro Nereu Ra

mos. As exibições são gratuitas.

CORAL
o Coral Pequenos Vencedores
iniciou ontem à noite a Turnê de
Natal 2013. A apresentação de
estreia foi no Casarão da Max

Wilhelm, pertencente ao Fort
Atacadista. O local está todo
enfeitado pelo clima natalino.
Foi nesse cenário que os
cantores apresentaram
obras tradicionais para
essa época do ano.
O grupo é formado por 20

integrantes, com idades entre

quatro a 15 anos. Na agenda
estão previstas apresentações
no Casarão na próxima quarta
feira, dia 11, às 20'horas. No dia
17 o evento acontece no Palco
do Museu Emnio da Silva, na
Praça Ângelo Piazera, Centro.
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CHARGE
NA PADARIA DO RIO MOLHA

EDITORIAL

O eficierue Proerd
A Arena Jaraguá vibrou na noite de

.rl.quarta-fejra. Aproximadamente
1,8 mil estudantes, com faixa etária entre
nove e 11 anos, se tornaram os novos por
ta vozes da comunidade contra as drogas.
Depois de um ano de orientações, sob a

tutela do excelente Programa Educacio
nal de Resistência às Drogas (Poerd), da
Polícia Militar, eles se apresentam à so

ciedade com uma consciência mais apu
rada para dizer "não" a essemal que ator
mentamuitas famílias.

Diariamente é fácil encontrar nosmeios
de comunicação notícias relacionadas a

crimes envolvendo o tráfico e usuários de

entorpecentes. Quando a droga faz alguém .

refém das suas maldades, torna a pessoa
totalmente escrava da sua ação destrutiva.

Para evitar que a sociedade seja ferida
ainda mais por esse danoso problema, o
Proerd cumpre um importante papel para
ajudar as novas gerações a terem uma per

cepçãomais crítica e commais informações
sobre os malefícios dos entorpecentes. As-

sim, conscientizados, têm condições de fi
carmais afastados desse problema.

Milhares de moradores da região tive
ram a oportunidade de passar pele Pro

erd, que há 14 anos é uma luz de referên
cia para uma sociedade que busca seguir
pelo caminho do desenvolvimento saudá
vel e com qualidade de vida. A droga não
proporciona isso. Causa dor, afastamento
e degrada do ser humano.

"
o Proerd é uma ferramenta de grande
eficiência na prevenção às drogas.

Por mais que se tente fazer trabalhos
voltados à recúperação dos dependen
tes, o maior efeito para evitar que haja
uma propagação maior de usuários é

através da educação. E o Proerd é uma
ferramenta que apresenta grande efi
ciência nessa missão.

Superior
Educação adístâneía

Quem se matricular até o dia 23 de de
zembro num curso do CentroUniversitário
Cesumarganha 20% de descontonaprimei
ramensalidade. Além disso, os inscritos em
2013 ficam isentos do reajuste praticado em
2014. A instituição oferece cursos de gra

duação, pós-graduação e MBA a distância.
Mais informações pelo telefone 0800 601

6275 ou no site uniceslimar.edu.br.

tOBITUÁRIO
•WERNERKLEMANNmorreu em 4 de

dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 57

anos e deixou enlutados a esposa, filhos, nora,
neto, parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério de Nereu Ramos.

•

Debate

Fórum de Combate
ao Câncer

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�J' O Correio doPovo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejomalpara outro leitor.

" Para nós, o futebol
brasileiro é um dos

melhores do mundo.

Jogam um futebol que
eu amo. Cada vez que
temos a chance de

jogar contra eles é excelente.
Sabíamos o que poderíamos
fazer diante dessa camisa
amarela e que tudo seria

complicado, mas a
minha geração teve
a sorte de vencer..

o 10 Fórum de Combate ao Câncer de Guaramirim
acontece no dia 11 de dezembro, às l8h30, na Câmara
deVereadores. O evento épromovidopela Secretaria de
Saúde e é aberto à comunidade. Haverá a participação
de representantes do Hospital de Combate ao Câncer
de Barretos, que apresentarão o projeto de uma carreta
equipadapara a realização de exames preventivos.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO N' 1406

--

02 - 09 - 17 - 21 - 25
27 - 29 - 32 - 38 - 43
60 - 67 - 69 - 70 - 79
82 - 84 - 87 - 94 - 97

QUINA
SORTEIO N' 3357
05 - 25 - 47 - 49 - 58

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04820
12 91.981 250.000,00
22 00.013 17.100,00
3º 24.835 16.600,00
42 27.206 16.100,00
5º '17.945 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N' 1553
20 - 21 - 22 - 29 - 46 -,60

Zinedine Zidane, em
coletiva do sorteio da

Copa do Mundo no

Brasil, falando o quanto
é especial ganhar da
Seleção brasileira.
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Sistema fadado a não funcionar
Odiscurso do governador

Raimundo Colombo,
no Cejas, na noite de quarta
feira, ainda ecoa. O local não

poderia ser mais apropriado
para defesa da necessidade de

imprimir maior eficiência à

máquina pública, emperrada,
atrasada e cheia de entraves. A
burocracia no Brasil, além de
não conseguir funcionar como

um antídoto contra a corrup

ção, posterga e, muitas vezes,

impede investimentos. A des

moralização da classe política
só contribui para este cenário,
favorecendo burocratas. O sis
tema de licitações é também
umproblema. Colombo citou o
caso da compra de pneus pelo
Estado. Como o critério é ape
nas o preço, sem levar em con-

sideração o custo-benefício, o
governo teve que comprar um

produto de péssima qualidade,
que durou menos da metade
do tempo que deveria. Ou seja,
saiu muito caro. As licenças, a
falta de clareza e bom senso

nas questões ambientais con

centram outro entrave para o

desenvolvimento do país. Com
R$ 10 bilhões em caixa para

investir, o Estado sabe que o

maior desafio será superar as
barreiras instaladas na má

quina pública e fazer com que
estes recursos se transformem
emmelhorias para todos os ca
tarinenses. Enquanto isso, em
Brasília, dormindo em algum
berço esplêndido devem estar .

as tão esperadas reformas que
o país precisa.

DIVULGAçAO

Fazendo
as pazes

Vice-prefeito Jaime
Negherbon (PMDB)

j
está satisfeito. Depois
de anos de luta, chegou
a comandar até mesmo

-

o fechamento da rodo

via, finalmente vai ver
a SC-ll0, da Malwee
até a Serra de Pomero

de, receber as melho
rias necessárias. Com
a confirmação dos R$
11 milhões do Estado

para obra, Jaime fez as

pazes com Colombo, de
, quem tanto cobrou o

investimento.

Junqueira assume
Como a coluna tinha adiantado, o comunicador Jun

queira Junior vai mesmo assumir a presidência do PR

em Jaraguá do Sul. Ele disse o esperado 'sim' ao deputa
do federal Jorginho Mello. Na eleição de 2012, Junquei
ra fez 790 votos e não conseguiu uma cadeira na Câmara.

Roubando a cena
Logo depois da assinatura da ordem de serviço para dupli

cação da BR-280, a comitiva catarinense foi atendida pela pre
sidente Dilma Rousseff (PT). Acontece que, como de costume,
o deputado federal Espiridião Amin roubou a cena. Entregou
livro sobre a guerra do Contestado e contou muitas histórias.

•

"
CAROLINATOMASELLIlDIVULGAçAO

Aqueles que pensam em crescer

politicamente fazendo a desgraça dos

outros estão destruindo a si mesmo.

A sociedade sabe distinguir muito bem

. quem está trabalhando em prol dela.

Do prefeito de Guaramirim, Lauro Frõhlich (PSD)

Copa da Política
Antes da bola rolar pela Copa 2014, o Congresso bra

sileiro vai receber o "G-20 Parlamentar". Os presidentes
de Câmaras e de Senados das vinte maiores economias
mundiais virão debater a ação frente à crise internacio
nal. Nos próximos dias, os presidentes Henrique Alves e

Renan Calheiros vão anunciar a criação de uma comissão
para organizar o grande evento.

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
o médico cardiologista Vicente

Caropreso (PSDB) está percorrendo
o Norte do Estado formando uma rede
de apoio a sua candidatura. Já reduziu
até mesmo a agenda no consultório.
E vai mesmo buscar uma vaga de

deputado estadual, descartando
uma volta a Brasília.

• • •

A eleição para Mesa Diretora da
Câmara acontece no dia 19 de dezembro
e o cenário ainda é incerto. Quase todos

são candidatos. A brincadeira de
corredor é de que o vereador que tiver

dois votos se elege presidente.
• • •

o grupo de coordenação
política da Coligação Nova

Jaraguá se reúne hoje com o

prefeito Dieter Janssen e

secretários. O objetivo é avaliar
o primeiro ano de governo.

Bico faceiro
Secretário Regional, Lio Tironi

(PSDB), não escondeu a satisfação pelo
bom público que compareceu à apresen

tação do governador Raimundo Colombo
(PSD), na noite de quarta-feira, no Ce

jas. Mais de 400 pessoas prestigiaram o

evento. Segundo o diretor de imprensa
do governo do Estado, Cláudio Thomas,
Colombo já fez 33 palestras nas regionais
sobre o Pacto Santa Catarina, reunindo
mais- de 12 mil pessoas. Agora falta só

Joinville, Florianópolis e Caçador.

Chiodini e Fatma
A luta foi de toda sociedade,

assim como a vitória. Porém, cabe
ressaltar o esforço político empre
endido pelo deputado estadual,
Carlos Chiodini (PMDB), para a

abertura do escritório da Fatma.
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o Ministério da Justiça trabalha na elabo
ração de um relatório com diretrizes e ações
de curto e longo prazo para solucionar a situ
ação dos imigrantes haitianos que chegam ao

Brasil. Alguns deles vieram para região, onde
encontraram oportunidades. Mas o proble
ma se concentra no município de Brasiléia,
no Acre. A cidade tem sido a principal por-

lInigrantes haitianos
ta de entrada para imigrantes do Haiti que
chegam ao país trazidos pelos "coiotes". Um

abrigo com capacidade para 200 pessoas foi
construído em Brasiléia, mas hoje mais de

700 vivem no local em condições precárias.
O relatório deverá ser apresentado ao minis
tro José Eduardo Cardozo até a sexta-feira da
semana que vem.

EDUARDO MONTEClNO
-�.._._--�---------

ivIodelo a ser copiado
Osvaldo Jurck (PSDB) e o Ludgero Tepassé (PP). O atual e o primeiro prefeito eleito de Schroeder. Aliás,

nomunicípio, os seteprefeitos ainda vivos e os vices se reúnem combastante frequênciapara falar dos rumos
da gestãopública. Dão dicas, cobrammelhorias e fazem críticas,mas tudo emum clima de cooperação. "Aqui
a disputa é só no período eleitoral. Depois, o que intere�sa é o município", ensina Jurck.

I�CAssius�CORRETORA DE SEGUROS L
Você, tranquilo. !

!
(47) 3370-0212

Condomínios em lei
O Comcidade, de Jaraguá, aprovou a minuta

do projeto de lei que disciplina a implantação de
condomínios horizontais fechados no 'município.
O projeto ainda será apreciado pela Procurado
ria antes de ser encaminhado à Câmara. Entre os

pontos, o texto vai trazer um limite de tamanho

para estas áreas, proibir a criação de condomí
nios onde está projetada uma rua futura, além de
dar segurança Jurídica a um modelo que já existe.

Correndo atrás
A Prefeitura de Sâó Paulo notificou responsá

veis por 40 empreendimentos feitos nos últimos
cinco anos para comprovar o pagamento do ISS.
A ação é uma tentativa de recuperar ao menos

parte dos 500 milhões de reais que foram desvia
dos pela quadrilha de auditores fiscais.

Marcha lenta
O Ministério das Cidades estima que

só vai liberar este ano R$ 30 bilhões dos
R$ 50 bilhões prometidos por Dilma

para investimentos em mobilidade ur

bana após os protestos de junho. A dife

rença é atribuída à demora de governos e
Prefeituras para apresentar os projetos.

Apelo pormédicos
o ConselhoMunicipal do Trabalho e Em

prego prepara ofício que será encaminhado à

Superintendência Regional do INSS, em Flo

rianópolis, reivindicando o preenchimento
das vagas para médico perito no INSS de Ja

raguá do Sul, que atualmente conta com ape
nas três profissionais. Com o déficit, quem
procura a agência espera em torno de 45 a

81 dias para a realizar uma perícia médica.

Carros sorteados
O governador do Rio de Janeiro, Sérgio

Cabral (PMDB) vai renovar 1.137 carros da
Polícia Militar.E anunciou que os atuais se

rão doados a policiais através de sorteio. A

oposição já reagiu e promete tentar barrar a
iniciativa através da Justiça.

./

POLYfICA
SEXTA�FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

c'

Reforma na lei
de licitações
o fim de carta-convite e da to

mada de preços - instrumentos
muitas vezes usados para burlar a

exigência de licitaçãopara compras
e contrataçãode serviços - éprevis
to na reforma da Lei 8.666/1993.
A proposta estimula o pregão e a

concorrência e mantém a reali

zação de concurso e leilão como

condições prévias para a contra

tação pelá setor público. O texto

está sendo debatido no Senado. c

Quem
leva o PPS

O PPS realiza neste fim de

semana, em São Paulo, o Con

gresso Nacional. A pauta inclui
uma definição sobre 2014. Pre
sidente da legenda, Roberto
Freire, defende o apoio a Edu- .

.ardo Campos (PSB). Mas um

pedgço do partido pende para,
Aécio Neves (PSDB). Em meio
ao racha, um grupo expressivo
passou a articular o adiamento
da decisão para o ano que vem.

I:
DECONT

DIVULGAÇÃO

A O deputado Carlos Chiodini festejou ao ver algumas das prin
cipais reivindicações da região atendidas pelo governo do Estado
- como a instalação da Fatma, revitalização da SC-no, entrega das
viaturas e a liberação de R$ 15 milhões para os hospitais. "Esta é uma
semana histórica para nossa região", comemorou. Na foto, ele apare
ce com o empresário Rodolfo Hufenüssler, Raimundo Colombo, Lia
Tironi e o secretário de Segurança Pública, Cesar Grubba.
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LÚCIOSASSI

Orçamento de
2014 segue
"

,

,..,

aaprov�çao
-

CÂMARA Lei que direciona os investimentos para o

préxlmoano vai passar por nova avaliação dos vereadoes c

Carolina. Veiga

Foi aprovado, em primeira votação,
o projeto que prevê as despesas

orçamentárias da Prefeitura de Jara

guá do Sul para o exercício de 2014.
Contudo, mesmo seIi:do aprovada por
unanimidade durante sessão extraor

dinária realizada às 17h30 de ontem, a
Lei OrçamentáriaAnual (LOA) sofrerá
alterações antes da segunda votação,
agendada para as 14h30 da próxima
terça-feira, dia 10, também em sessão
extraordinária. A LOA foi protocolada
pelo Executivo no dia 3 de julho.

O vereador João Fiamoncini (PT)
apresentará emenda para redirecionar
R$ 300 mil ao Fundo Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico, Cultural, Arqueológico,
Artístico e Natural (Fumphaan). De
acordo com petista, esse complemento
é necessário para viabilizar o projeto
de lei que dará incentivos aos proprie
tários que investirem na preservação
do patrimônio histórico.

"Vamos apresentar essa sugestão
na próxima sessão. Já conversamos

o secretário Kuchenbecker que nos

orientou sobre as áreas que teriam
recursos para serem redirecionados
a esse fundo", explicou Fiamoncini. A
quantia de R$ 300 mil será formada
com recursos' que sairão dos orça
mentos previstos para as secretarias
de Administração, de Obras, da Fun

dação Cultural e do Gabinete.
A LOA prevê uma receita de R$

567.739 milhões para o próximo ano. A

quantia é 10% superior a de 2013 e des
tina R$ 126 milhões para investimento
na Saúde e R$ 123 milhões na Educa

ção. Ao orçamento da Câmara de Vere
adores serão repassados R$ 12 milhões,
quatro a menos do que o teto constitu
cional ao qual o poder legislativo teria
direito. Como reserva para quedas de

arrecadação ficaram R$ 44 milhões.
O orçamento 2014 foi elaborado

com base nos três principais compro
missos da administração: a folha de

pagamento que comprometerá 45%
(R$ 254 milhões) do orçamento; as

dívidas já contraídas e os gastos fixos
para manutenção básica da estrutura
administrativa.

Projeto da Codejas não entra na pauta
O projeto de Lei

258/2013, de autoria do
Executivo e que destina R$

,

300 mil para a Companhia
de Desenvolvimento de Ja

raguá do Sul (Codejas), foi
retirado da pauta duran
te a sessão de ontem. Isso

porque o texto ainda não

possuía o parecer positivo
da Comissão de Legislação,

Justiça e Redação Final.
O relator da Comissão,

vereador Jocimar Lima

(PSDC), afirmou que a pro
posta só será discutida na

próxima reunião. "Retira
mos o projeto porque ele
estava sem o parecer da
comissão. Eu, como rela
tor, não conversei com os

vereadores para dar o pa-

recer. Isso deve ocorrer na

segunda-feira", pontuou.
A expectativa é a de que o

projeto entre na pauta da

próxima terça-feira.
A quantia é destinada à

autarquia para o pagamen
to de dívidas e indenizações
trabalhistas de 20 funcio
nários da autarquia que já
cumprem aviso-prévio.

COMPARE O QUE DEVERÁ MUDAR EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013 PARA O DE 2014:

Função de Governo 2Ó14 2013'. < ou >
. -.

Câmara de Vereadores R$ 12.000.000,00 R$ 11.000.000,00 + 9,09%
Administração R$ 37.834.891,00 R$ 35.401.278,00 +6,87%
Segurança Pública R$ 1.701.879,00 R$ 3.975.540,50 ·42,80%
Assistência Social R$ 32.847.361,00 R$ 30.172.499,00 +8,86%
Relações Exteriores R$ 2.000,00 .. -.--.-_-----_ .. -----

Previdência Social R$ 27.577.643,00 R$ 26.783.906,00 +2,96%
Saúde R$ 126.442.285,00 R$ 105.576.920,00 + 19,76%
Trabalho R$ 49.500,00 -----------------------

Educação R$ 123.137.505,00 R$ 113.995.075,00 +8,02%
Cultura R$ 6.976.010,00 R$ 6.769.980,00 + 3,04%
Direitos e Cidadania R$ 298.999,00 R$ 350.907,00 ·17,36%
Urbanismo R$ 60.822.071,00 R$ 46.284.788,00 + 31,40%
Habitação R$ 3.674.481,00 R$ 4.256.701,00 ·13,68%
Saneamento R$ 46.015.620,00 R$ 43.072.427,00 + 6,83%
Gestão Ambiental R$ 2.338.274,00 R$ 1.977.010,00 , + 18,27%
Ciência e Tecnologia R$ 17.500,00 R$ 67.000,00 ·26,11%
Agricultura R$ 3.316.714,00 R$ 2.823.228,00 +17,48%
Indústria R$ 1.396.059,00 R$ 1.794.991,00 ·22,23%
Comércio e Serviços R$1.105.174,00 R$654.652,00 +68,81%
Transporte _-.-.------------_ .. -- R$ 5.735.252,50 Retirado

Desporto e Lazer R$ 6.846.161,00 R$ 7.170.564,00 ·4,53%
""

Encargos Especiais R$ 34.064.704,00 ·15,53 %
Reserva de Contingência

/
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IPTU terá reajuste de 5,58%
,

pela aprovação da Câmara
de Vereadores. O reajus
te é definido com base no
Índice Nacional de Preço
ao Consumidor (INPC)
de novembro de 2012 a

outubro de 2013. Neste

ano, o prefeito definiu os

mesmos critérios para o

reajuste de 5,58%.
No exercício de

2013, a Prefeitura de
Jaraguá do Sul recebeu
R$ 15,8 milhões com o

IPTU. O montante repre
senta 7.47% a mais do que
no mesmo período do ano

anterior. A arrecadação de
novembro será incluída
na soma após o fechamen
to do cálculo, que ocorre

geralmente nos primeiros
dez dias do mês seguinte.

"A previsão orçamen
tária era para ter um re

torno de R$ 14,6 milhões.
Estamos sendo felizes em

alcançar R$ 1,2 milhão a

mais do que o previsto.
Em 2014, a arrecadação
deve aumentar em mais
R$ 1,5 milhão", detalha o

secretário de Administra
ção e Finanças, Sérgio Ku
chenbecker. Não haverá

mudança na taxa de lixo.

VALOR

Correção foi feita
com base nos

índices da inflação.
Dinheiro arrecadado
este ano chega a

R$15,8 milhões

Contribuinte vai
• •• A.

imprimir os carnes
A partir de janeiro, os carnês do Imposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU) chegarão
aos contribuintes somente com a opção de pa
gamento à vista. Quem quiser parcelar deve im
primir as guias no site jaraguadosul.sc.gov.br ou
na sede da Prefeitura. A previsão é que em 2015
o carnê não sejamais impresso.

A medida não afetará a maioria dos contri
buintes, pois 68,28% pagam à vista. Cerca de
10% efetuam o pagamento parcelado e entre

10% ou 15% estão inadimplentes. Igrejas, agri
cultores e patrimônios históricos são-isentos,

,

Em 2012, o município teve 50 mil contri
buintes, aproximadamente. Segundo Kuchen
becker, os cortes nas impressões e despesas
com as entregas economizarão cerca de R$ 30
mil aos cofres públicos.

Para estimular a contribuição enimassa logo
no início de cada ano, a Prefeitura oferece des
conto de até 30% no pagamento à vista. "E em

nenhuma outra aplicação financeira se ganha
30% de desconto. Assim, os contribuintes fa
zem um ótimo negócio, pois parcelado paga-se
encargo financeiromuito alto", frisa o secretário.

o impostoBárbara Elice

O IPTU é o imposto que
direciona todo o investi
mento coletado diretamen
te para os cofres públicos
do município. Nos últimos
três anos, a média de ar

recadação foi de R$ 14,5
milhões. De acordo com

o secretário, esse retomo

não tem destino definido
inicialmente. "Não há ver
bas carimbada para uma

área. Ele é geral. Ou seja,
podemos aplicar na saúde,
pavimentação, infraestru
tura. É um imposto que
ajuda em tudo", diz.

A Prefeitura de Jaraguá
.l"'ldo Sul definiu o rea

juste do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU)
ém 5,5836% e segue a

tendência já registrada
nos últimos três anos, de

repor aos contribuintes

apenas as perdas inflacio
nárias do período.

A decisão será regula
mentada por decreto pelo
prefeito Dieter Janssen
nos próximos dias. Com
essa confirmação, não há
necessidade de passar

FimdoRefis
'A Prefeitura decidiu pela

extinção do programa de Recu
peração Fiscal (Refis). A atual

administração elabora uma lei

para que as cobranças de IPTU
e de outros impostos atrasados
sejam feitas em cartório. Caso
o contribuinte não pague, será
cadastrado no Serasa. O pro
jeto está praticamente pronto.
Mas, para entrar em vigor, terá
de passar pelo crivo da Câmara.

Oqueeuvou serna vida?
[orno eume preparo?
o tempo passaealgumas
dUvidásdaadolescência
continuamasmesmas.

Atual desde sempre.
Marista.
Matrículas abertas.
www.atualdesdesempre.com.br

3371-0313

, Colégios: Madsta�"
I Preparação. para todas as provas da vida.
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Blacl{ Friday avaliada
A Fecomércio realizou sondagem com

r-1.s50 varejistas de Santa Catarina so

bre a Black Friday realizada no dia 29.
Segundo a entidade, o gasto médio por
pessoa em compras na data especial,
usada para impulsionar as vendas antes

das festas de fim de ano, especialmente o

Natal, foi de R$ 371,13. O estudo feito em

Florianópolis, Blumenau, Joinville, Cha
pecó, Criciúma e Lagesmostra que a capi
tal registrou o maior número de adesões
ao dia de descontos (47%). Blumenau

. (20 %) e Joinville (18%) também tiveram

participação na Black Friday.

Impacto positivo para ti varejo
Para a Fecomércio, os resultados

demonstram que o evento tem impacto
positivo sobre o comércio, em especial
no faturamento e na movimentação dos
estabelecimentos comerciais. O presi-

dente Bruno Breithaupt avalia que a

"Black Friday demonstra
. importância e

os comerciantes devem tirar proveito de

estratégias adicionais para atrair os con-
sumidores.

/

Araquari registra crescimento
Do grupo de municípios com melhor

desempenho na arrecadação no Esta

do, conforme a divulgação de retorno de
ICMS feita pela Secretaria da Fazenda,
chamam atenção a participação de Pa�
lhoça, na Grande Florianópolis, que apre
sentou crescimento de 18,9% (R$ 7,2 mi
lhões a mais do que em 2013), eAraquari,

no Norte do Estado, 16,6% (1,9 milhão a

mais). Amelhor performance é atribuída,
no caso de Araquari, a novos empreendi
mentos no município, como a fábrica de
tratores Hyosung, que aumentou o mo

vimento econômico do município. Com a

chegada da BMW é previsto um salto ain-
da mais expressivo.

.

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013
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INDICADORES ECONÔMICOS

Serasamonitora
o setor varejista íNDICE PERíODO

SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013

De acordo com o Indicador Serasa TR - +0,05% 5.DEZEMBRO.2013

Experian de Atividade do Comércio,
CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +1,14% - 5.DEZEMBRO.2013

o movimento dos consumidores nas NASDAQ +0.02% 5.DEZEMBRO.2013

lojas em novembro/rg avançou 1,1% AÇÕES PETR4 . 17,63 +1,32%

na comparação com o mês imediata- VALE5 32,85 +1,42%
BVMF3 10,66 -4,57%

mente anterior, já efetuados os devi-
POUPANÇA 0,5925 6.DEZEMBRO.2013

dos ajustes sazonais. Já na compara- COMMODITIES
ção com o mesmo mês do ano passado PETRÓLEO· BRENT -1,05% US$112,780
(novembro/rz), houve expansão de OURO -0,1% US$ 1225,390

6,7% da atividade varejista. Com este
CÂMBIO COMPRA

resultado, o período de janeiro a no-
VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3588 2,3594 ·1,24%
vembro de 2013 acumula alta de 5,2% DÓLAR TUR. 2,2900 2,4300

.

-0,82%
na atividade varejista em relação ao EURO 3,2266 3,2280 -0,66%

mesmo período do ano passado. LIBRA 3,8558 3,8571 -1,55%

Foram extraviados duas máquinas de

ECF de Fabricação nO 4708000983267 e

nO 5708000401774 da marca BEMATECH,
da empresa FOTO LOSS LTDA, inscrita no

CNPJ nO 84.431.733/0001-70 e Inscrição
Estadual nO 250029049. Conforme decla

rado no B.O. nO 3337192013124135550

Rua Artur Muller, 781 Centro I www.sky4.com.br

--

-�--��.�

Custo de vida

registra alta
O custo da cesta básica em

novembro aumentou em 15 das
18 capitais analisadaspelapesqui
sa do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioe
conômicos (Dieese). Fortaleza

registrou a maior alta, 3,4�/o.
Outras principais altas registra
das no país ocorreram emFlo

rianópolis e BeloHorizonte (am
bas de 2,6�/o), Vitória (2,43%),
Natal (2,28) e Manaus (2,26).
As três capitais que registraram
queda no valor da cesta básica
foram: Goiânia (-3,06%), Aracaju
(-1,73%) e Recife (-0,69%). Por
to Alegre foi, pelo segundo mês

consecutivo, a capital com a resta

mais cara: R$ 328,72.

Refispode
ajudar país

O ministro da Fazenda;
Guido Mantega, confirmou
ontem que a adesão dos

empresários à reabertura
do Programa de Recupera
ção Fiscal (Refis) da Receita
Federal proporcionará recei
ta próxima de R$ 20 bilhões
em novembro. "Nós esta

mos apurando ainda, mas

(o valor) deve ficar próximo
disso", declarou. O Refis con
siste em um regime opcional
de parcelamento de débitos
fiscaisproposto àspessoasju
rídicas com dívidas perante a
SecretariadaReceitaFederal,
a Procuradoria Geral da Fa
zenda Nacional e o Instituto
Nacional do Seguro Social.
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Quatro instrumentos de

sopro juntam suas melodias
na noite de hoje, em �a
apresentação com reperto
ria de música brasileira. Do
clássico Villa-Lobos, <}bossa
de 10m Jobim e o baião de
Luiz Gonzaga.

O Quinteto de Sopro de

Jaraguá do Súl passa por
uma vasta gama d�. composi
tores durante o concerto, tra
zendo também Waldir Aze

vedo,Pbcinguinha,Zequlliha
de Abreu, José Barbosa e

Amaral Vieira.
As obras serão executadas

por músicos de várias partes

do Brasil que se encontram

em Jaraguá do Sul para de
senvolver experiências em

música de câmara - formato
destinado a pequenos grupos

.

de instrumentos ou vozes.
O conjunto pretende di

vulgaro potencialdas compo
sições nacionais, abrangendo

,.

gêneros. As obras são popu
lares, regionais e até eruditas,

O som. da flauta, oboé,
clarineta, fagote e trompa po
derão ser ouvidos apartir das
20 horas, no pequeno teatro
do Centro Cultural Sear. A
entrada é gratuita.
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No Irã, o tapete serve como "mesa"

Charles Zimmcrmann. Escritor

� .

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

e charlesautor@gmail.com Aniversariantes

A magia do tapete
OS iranianos são persas e não árabes

como ouvimos chamá-los. O Irã de
hoje é o Império Persa da antiguidade. Os
libaneses também não vão gostar nada
de serem chamados de árabes. Esses são
fenícios. O Líbano de hoje é a Fenícia da
antiguidade. Os fenícios são conhecidos como
os maiores mercadores que se tem notícia.
Seu território servia de entreposto para os

produtos que vinham daÁsia e, revendidos
aos europeus via águas doMediterrâneo.
Generalizamos também os imigrantes sírios,
palestinos e jordanianos; os chamamos de
turcos. Essa expressão é correta. A razão

.

disso é de que o Império Otomano, hoje
resumido a Turquia, dominou toda a região
do Oriente Médio, se estendendo até o Egito:
Mas urna característica está no sangue de
todos esses povos: o valor que se destinam
à negociação. Negociar compreende a alma
desses povos. Mais do que em qualquer outro

,.�

lugar, comprando tapetes no Irã, a aula sobre
tapetes pode levar horas e continuar no dia
seguinte. Sempremonitorada por goles de
chá de hortelã, onde cubos de açúcar são

Clique animal

ATENÇÃO Essa cachorra foi roubada de dentro
de casa, no dia 3/12, em Schroeder. A raça é pug
e atende pelo nome de Fiona. Ela tem 7 meses.
Se alguém souber que ganhou de presente ou

mesmo irá comprar um cachorro nessa idade e

raça favor avisar. Ela é muito importante para a

família! Fone para contato: 9128-0656

f <11

.
4 }....� �

Também no Irã, o tapete é decoração numa festa de casamento onde, ao estilo
muçulmano, os homens ficam de um lado e as mulheres de outro

umedecidos no próprio chá, e devorados
feito biscoito. Os tapetes, naturalmente,
estão inseridos numa indústria, num
mercado internacional no qual não existem
valores, ao menos os mínimos e desse
modo toda negociação não tem limites. Um
estrangeiro no Irã não consegue disfarçar
sua condição de possível comprador e
impiedosamente, é puxado pelos braços
para que entre nas lojas. A pechincha,
a barganha, é algo indispensável em
todo o Oriente Médio. Muitos dizem que
pechinchar é necessário para o agrado de
ambas as partes. Se o vendedor oferecer
tapetes a um preço determinado e o cliente
aceitar sem pechinchar, ele irá vender o
produto, mas não ficará feliz, afinal ele
poderia ter cobrado mais.
Para os desavisados, pode parecer um simples
acessório decorativo, mas o tapete no Irã, na
Turquia, na Palestina é antes de tudo urna
expressão cultural. Ele consiste a decoração
dos lares. Serve também de "mesa" para as

refeições. Aí está aminha grande interrogação
desde a primeira viagem ao OrienteMédio.

Como naquela foto da Santa Ceia, Jesus
Cristo e seus apóstolos estão ao redor
dé uma mesa? Se ainda hoje, as famílias
"daquele mundo" se sentam ao chão, em
forma de círculo, para suas refeições.
As cores dos tapetes têm urn significado
específico. O preto raramente será
encontrado, devido á conotação negativa
na cultura daqueles povos - é maligno, é
destrutivo. O branco representa o luto. O
azul significa a paz. O vermelho é a alegria. O
verde é sagrado, corresponde a imortalidade
- urn sinal de que em quase todas as
bandeiras das nações muçulmanas, essa cor
está presente. Nas inúmeras tribos do Irã,
onde urn convidado desfruta da mais alta
posição social, da fatia mais doce das frutas,
do lugar mais confortável para se sentar,
os desenhos formados nos tapetes indicam
praticamente tudo o que se passa com aquela
família. Desde se o chefe maior da família
- o pai, está ainda presente; qual a posição
daquela família no seu clã; ou até se há filhas
disponíveis para casamento. É nos tapetes
que esses povos tecem sua história.

AJUDE! Esse cachorro f()i recolhido das ruas em péssimo estado.
Agora já tomou banho e será castrado, mas precisa encontrar um novo
dono. E a pessoa que o encontrou também precisa de ajuda para saldar
uma dívida da castração de 13 cães (9 fêmeas e 4 machos) e 3 gatas.
Alguns,chaveirinhos estão a vendá no Pet Center e o dinheiro está sendo
descontado desta dívida, se puder ajudar passe por lá. Entre em contato
com Thinara no thinaramachado@hotmail.com --

r II.
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Addan D. Ferreira
Adilar Dalsochio
Aires José Mengarda
Aires Mengarda
-Alicke A. Matzanke
Aline Valentini
Amarildo Lino Gervin
Ana Hostin
Beta Fausel
Cesar J .Zarretti
Charles Harmach
Daniela Engelmann
Dario Pradi_
Edite S. Borchardt
Eronildes B. Krug

-

Fabiano C. Bassanesi
Fernando da Costa
Giselle schmitz

Igor L. R. de O. Lurci
Jacir Buzarello
Jean Celso Naiberg
Jean Cesar Naiberg
Jeferson Malheiros
Jéssica Gesser
João Satler

_

José Gonçalves
José Oliveira Pereira
Jucimeire Ap. Eckert
Lucas da Costa
Luis R. Costa
Marcos Coelho
Marzorati da Cruz
Nickolas L. Knihs
Nicolau Judacewski
Patricia do amarante

Paulo R. Petri
Renato Carlos Walter
Robert C. Cerpa
Soraia Siebert
Tatiane Venera
Teila S. Tomaselli
Thais de Souza
Valdete Hernacki

• Cecilia Dassi - Atriz

Curiosidade
6 de dezembro...

... é o 3400 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 25 para acabar
o ano. Dia de São

Nicolau, o Papai Noel do
ocidente. Dia.da Extensão
Rural no Brasil. 1951 -

- Getúlio Vargas envia ao

Congresso o projeto que
cria a Petrobras. .

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

supermercados.
Tradição e Qualidade.

3375-1019

Rua Felipe Schlmdt,129

EM SÃo BENTO DO SUL i
:

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 !
---�--------�---------------____:________j

Salada de brócolis estilo pinheirinho de Natal
Para decorar sua mesa de Natal e poder saborear
esta deliciosa e prática salada a base de brócolis,
morango e berinjela. Você vai surpreender e
encantar seus convidados e familiares, pois Natal
em família todos costumam dar sua contribuição
para a ceia. Então esta receita é a sua carta na

manga para arrasar neste dia.

INGREDIENTES
• 6partes do brócolis de tamanhos uniformes
• 6 morangos maduros
• 4 partes de berinjela corte em quadrados

MODO DE FAZER
Corte as 6 partes do brócolis ao meio no sentido

comprido e você vaiter 12 partes quase iguais..
Coloque no fogo uma panela com água, uma
.colher de sal, ou dois tabletes de caldo de

legumes, deixe levantar fervura e coloque os

Pernil suíno ao forno

pedaços de brócolis. Tampe bem e deslique
imediatamente d fogo. Deixe mergulhado nesta

água bem quente por 20 minutos, pois somente

a alta temperatura desta água é o suficiente para
cozinhá-lo deixando no meio termo, o que o toma

apropriado para consumo.

Corte os morangos ao meio no sentido de

comprido. Reserve. Tempere as quatro partes
de berinjela com sal, azeite, frite-o em uma

frigideira. Reserve.
Para montar em forma de pinheirinho de Natal,
pegue uma travessa, construa a base com a

berinjela, depois a primeira base com os pedaços
de brócolis cozidos, intercale os morangos
cortados ao meio. Continue sua construção desta
salada em forma de pinheirinho.
Podes fazer umas três em tamanhos menores e

espalhar em pontos estratégicos na mesa de Natal.
Feliz Natal!

INGREDIENTES
• 1 peça depernil suíno • 2 cebolas médiapicadas
• 5 folhas de Iara • 5 dentes de alho picados
• 1 maço de salsinhapicadas ' • 2 xicaras de vinho branco seco

• 6folhas de hortelãfrescas .

• 4 ramos de alecrim fresco
• 1/2 maço de cebolinha verdepicadas • sal a gosto
• 1/2 pimenta dedo de moça sem sementes'

Após 1 hora e 30 minutos no

fonio, em papel alumínio
Finalizado no forno,

aproximadamente mais 1 hora

MODO DE PREPARO

Na véspera de assar, bata no

liquidificador com o vinho e um

pouco de água e sal, as cebolas
picadas, os dentes de alho, a pimenta
dedo-de-moça (sem semente), a
salsinha e cebolinha verde (picadas).
Em um saco plástico reforçado e

apropriado para armanezar carnes

temperadas. Coloque o pernil, e
acrescente o tempero preparado-no
liquidificador, os ingredientes que
vão inteiros são: as folhas de loro ,

os ramos de alecrim e as folhas de
hortelã. Amarre bem o saco e deixe
na geladeira até o próximo dia.

Para levar ao (orno 180°C, disponha
o pernil em uma forma, como a

minha que é Oxford. Regue com
um copo do tempero. Você pode
incrementar a forma com batatas e

cenouras, neste caso eu preferi somete
cenouras. Cubra bem com papel
alumínio e deixe o fomo trabalhar

por aproximadamente 1 hora e 30

minutos. Retire do fomo, despreze o

papel alumínio dê uma última regada
com mais um copo do tempero
e Ieve novamente ao fomo para
dourar e terminar de assar. Retire
ao perceber que está bem dourado
e assado. Nos últimos 15 minutos
de fomo você pode virar o pernil
de lado e com um gargo grande já
pode conferir se está macio.
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Bom dial
Chegamos a mais uma super

sexta-feira! Hoje é dia 6 de de
zembro de 2013. E a sexta pro
mete altas temperaturas e bons

agitos sociais. A agenda festeira
de nossa região está lotada e

tem de tudo. Bons filmes, bons
restaurantes e festas badaladís
simas. Algumas dicas você con
fere agora na coluna de hoje.
Antes, claro, uma frase para
você refletir: Em um coração
cheio há espaço para tudo, e em
um coração vazio não há espaço
pará nada. (Antonio Porchia)

@ff7Jka_UJ!a;n!e e r§Jf'�
3370-3242

DESTAQUE o industrial
Vicente Donini e o

Governador Raimundo
Colombo, quarta

feira, na sede da SDR,
na inauguração do
escritório da Fatma

Rainha
A Pizzaria Rainha oferece deliciosas pizzas à lenha para quem gosta de

apreciar uma boa massa. E o que é melhor, com preços super especiais ..

PRESENCA Antonio e Lisete Suzigan, no almoço
do último domingo, no Restaurante Park AurQra

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Circulam convites para o

casório de Gustavo Kuhnen
Da Silva e Raquel Fachini, que
acontecerá na noite do dia 14
de dezembro, na linda Capela
Noviciado Nossa Senhora de
Fátima. As famílias prometem
ser uma noite extremamente

festeira, no Baependi.
E Viva os Noivos!!!

• • •

o advogado Odair Fabiano
Bosse, tem reservado um pouco
do seu tempo para escrever

ótimos artigos para a coluna "O
Direito e a sua Vida", no jornal O
Corupaense. No último, ele fala

sobre consumo de drogas
e criminalidade.

• • •

O escritor Marcelo Bertoli e seu

companheiro Fábio aterrissam no

fim de semana em Jaraguá do
Sul. Escolheram a suíte de luxo
do Saint Sebastian para relaxar

a mente, corpo e a alma.

Delícia
É sexta-feira? Você conhece

o San Sushi? Hummm... Você
não tem noção das delícias da
casa japonesa. Peça um "Combi
nado San". É de saborear de joe
lhos, mãos e cabeça. Tudo! Quer
saber mais? 3373-6691.

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

e moagoncalves@netuno.coill.b1rl':1

UpperFloor
Hoje, todos os caminhos em

Guaramirim têm um único sen

tido. A direção é, a casa noturna

Upper Floor. Pois é lá que rola
nesta sexta-feira o show do can

tor sertanejo Gabriel Borges. Não
precisa nem consultar os univer

sitários, vai ser festão!

Kayrós

mspeed Press
,.AJilJSA�M.u-�

CARIMBOS
Fone {471 3371-2552

o kayrós Business Hotel, na
última terça-feira, participou no

CIC - Centro Integrado de Cul
tura, em Florianópolis, do impor
tante MPE - Prêmio de Com

petitividade à Micro e Pequenas
Empresas. O Kayros conquistou o

prêmio de melhor empresa da ati
vidade turística de SC, e também
a de melhor torcida organizada ..

Uma escola de samba invadiu o

palco do CIC. Foi uma festa. O
evento é uma iniciativa do Sebrae,
MBC - Movimento Brasil Compe
titivo, FNQ - Fundação Nacional
de Qualidade e do Grupo RBS. CIRCULANDO Jaison Panstein e Ana Caroline Odelli, no San Sushi

WandérWeege
TE CONTEIHoje, quem recebe os cumpri

mentos pela troca de idade é o in
dustrial Wandér Weege! Os para
béns da coluna.

• O médico e pré candidato
a deputado estadual, Vicente

, ,

Caropreso, anda meio sumido
das rodinhas de bar. Os amigos
estão sentindo sua falta.

Colação
• Uma charmosa de Guaramirim
deu uma repaginada geral no look.
Caiu no bisturi, tirou daqui, colocou
ali, em buséâ tlé 'mais juventude.
Vamos agtlarâar o resultado,
porque tem gente exagerando na

dose e ficando feia e deformada.
Todo cuidado é pouco!

Quem retornou da Euro

"��pa revigorada e já engrenou
t:: - ��ho batente foi a minha 'amiga

-Helena Ramos. Ná próxima'
.

:sexta-feira, dia 13, ao lado do
.: maridão Zé Ramos, promove
concorrido jantar de colação
de grau da filhota An� Laura
Ramos. O evento será para
poucos e bons no aristocrá
tico Clube Atlético Baependi.
Thanks pelo convite!

� • Fiquei sabendo que uma bonita
morena, mulher de um poderoso
Jaraguaense, vai ganhar o troféu
Bombril do ano. Quer saber por
quê? Pergunte para o Socrepa!CarShow
• Domingo, dia 8 de dezembro, o
industrial Alberto Correia risca
mais um ano do seu calendário.
Contado!

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

É neste domingo, dia 8 de de
zembro, que vai rolarmais uma edi
ção do /Car Show Fest. Os antenados
de plantão já têm encontro marca

do no Parque Municipal de Even
tos. Será o quinto ano consecutivo
em Jaraguá do Sul, no maior estilo
Open Air e claro, com muitas feras
do mundo do automobilismo show.
O evento contará com a participação
de 30 cidades, a festa prometemui-

,
• I tos burburinhos, anotem!

Com essa, fui!

.. Não curta a desgraça dos outros,
Você poderá ser lembrado pelo
desgraçado o resto da sua vida.
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Tirinhas
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Pecado

Um sujeito, trabalhando duro, suado, vê um caipira deitado numa rede,
na maior folga.
O cara não resiste e diz:
- Você sabia, que a preguiça é um dos sete pecados capitais?
E, o caipira, sem nem se mexer, responde:
- A inveja também!

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
ARCOPLEX2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos -

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

ARCOPLEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos - Sexta-feira -

,

sessões: 14h, 16h30, 19h, 21 h30 - De sábado a quinta-feira - sessão: 16h30
• Meu Passado me Condena - Comédia - Nacional - 102 min - Censura: 12 anos - De
sábado a quinta-feira - sessões: 14h1 O, 19h1 O, 21 ht O

JOINVI.LLE
.GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 21 :40 - LEG - Ação
• Um Time Shaw de Bola -13:40 - 3D - DUB - Animação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00 18:50 - DUB - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:10 17:10- NAC - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 15:10 1,9:10 21 :10 - LEG - Comédia

,
• Bons de Bico - 13:20 - DUB - Animação
• Última Viagem a Vegas - 15:30 17:40 19:50 22:00 - LEG - Comédia
• Ensaio -13:50 - NAC - Drama

-Crô -15:5017:5019:4021 :50 - NAC - Comédia
• Carne, a Estranha - 13:30 15:40 18:00 20:00 22:10 - LEG - Terror
• Como Não Perder Essa Mulher - 14:30 19:00 - DUB - Comédia
Romântica

• Como Não Perder Essa Mulher - 16:45 21 :20 - LEG - Comédia
Romântica
• GNC MUELLER
• ÚHima Viagem a Vegas - 22:00 - LEG - Comédia
• Um Time Showde Bola -13:20 15:30 - 3D - DUB - Animação
• ÚHima Viagem a Vegas -17:40 19:50 - DUB - Comédia
• Crô - 16:30 21 :30 - NAC - Comédia
• Jogos Vorazes: em Chamas - 13:40 18:40 - DUB - Ação
• Carrie, a Estranha - 13:10, 15:20, 17:30, 19:40,21 :50 - DUB - Terror

,

mtima
Viagem
a Vegas
Bi1ly (MicHael
Douglas); Paddy
(Robert De Niro),
Archie (Morgan
Freeman) eSam
(Kevín Kl�e)são
amigos desde a
infância e hoje são
senhores de idade.

Quando�íllY'.Bsolteirão dQgnipo,
decide enfim pedir
em casamento sua

namorada de trinta
e poucO,s all().ste1e e

os1mligos(1:€"solvEmt
viajar até LasVegas

não imaginavam
é que a LasVegas
atual seriabem
diferenté dã;'cidâde
que eles conheceram
décadas atrás.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Tempo estável
Namadrugada ainda ocorre chuva
entre aGrande Florianópolis e
oNortepor influência da frente
fria. No decorrer do dia, o tempo
melhora com presença de sol e a

temperatura diminui com a chegada
de umamassa de ar seco.Ànoite há
chance de chuva isolada.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

-
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 31°C

Parcialmente
Nublado

�
1,·

DOMINGO
Instável

MíN: 19°C
MÁX: 32°C

Nublado

19°Cí

129°0
LUAS

• NOVA 2/12

.CRESCENTE 9/12 SEGUNDA •'

CHEIA 17/12 MíN: 21°C

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 32°C Trovoada

VERTICAIS
1. De que se pode prescindir
2. O militar que organizou as forças expedicionárias

pára a guerra do Paraguai I Móvel de vestíbulo
3. A cantora de pop rock Cássia (1962-2001) I O na

turé\1 do país sul-americano cuja capital é George
town

4: Um anfíbio comestível I Na lenda medieval, mulher
que foi elevada ao pontificado / As consoantes de
casado

5. Nossa Senhora I O músico Michel, de ''Ai Se Eu Te

Pega"
\

6. (Jur,) Transferência do domínio útil e perpétuo de
um imóvel, mediante pagamento de um foro anual,
certo e invariável/.. (Náut) Abreviatura de estibordo

7. Tintura usada em medicina como anti-séptico I In
comodar

8. Diretório Central dos Estudantes / Freguesia
9. Inferior I Você, em inglês.

HORIZONTAIS
1. Sofrer I A síndrome que é tratada com o coquetel de

remédios que inclui om
2. O mundo muçulmano / (Med.) Fonte de infecções
3. O astro que é o centro do nosso sistema planetário
I Aparelho que faz a conexão entre o computador
e o telefone

4. Disposições preliminares
5. Porção 'de cereais que se debulham de uma só vez

em terreiro / As iniciais da cantora mineira CJara

(1942-1983)
Ô. O símbolo químico do nobélio / Fruto cítrico muito

grande, piriforme
7. F,amoso conjunto de rock progressivo dos anos 70

e 80
,8. Delator, denunciante
9. Apupo I O ator Ramos, galã de muitas novelas
10. Exclamação de alegria I Que não é reto
11. Mamífero da família dos felídeos, com cauda curta

e tufos de pelos nas orelhas / (Fig,) Qualquer coisa 10

que serve para camuflar ou ocultar um fato
12. Que desrespeita os princípios e as regras estabe- 11

lecidas
13. Dividir em duas ou mais partes,

2

3

4

li

6

7

8

9

12

i3
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•
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

OCP15
, VARIEDADES www.ocponline.com.br

Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Décio aceita a proposta de Manfred para assaltar a joa
lheria. Franz e Amélia se beijam e prometem um pro outro que
ficarão juntos. lolanda sai da cadeia. Benito e seus capangas
invadem a joalheria, enquanto Décio fica no carro esperando.
Laura descobre que seu carro não está na garagem. Sonan,
Tenpa e Jampa testemunham o roubo e, na fuga, Décio atrope
la Tenpa acidentalmente. Pérola tem um mau pressentimen
to. Décio foge de casa com as joías roubadas. Toni e Fabricio

veem uma reportagem de jornal que fala de sobreviventes da

guerra e acham que uma das mulheres pode ser Gaia. Man

fred encontra Décio.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
André comenta com Olívia que Lili marcou um encontro

com ele. Matias tenta convencer Celina a desistir de procurar

pistas nos limites da floresta. Rafa, Lili e William dão continui

dade ao treinamento. LC pergunta para Líder Jorge sobre o

desempenho de Lili. Tereza coloca Paulinha para trabalhar no

centro infantil da Comunidade e ela finge gostar de sua nova

função. Marlon fica nervoso com Angelique. Lili comenta com

William que vai procurar a polícia, e ele a repreende. Inês tenta
seguir o vídeo de Heloísa para fazer um jantar para Thomaz.

William segue Lili e não permite que ela fale com André.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline manipula César e o convence a ficar com ela. Fé

lix espera Paloma em sua casa. Aline derrama todo o líquido
branco na garrafa de bebida de César. Patrícia e Michel ficam

juntos. Ignácio decide investir todo o seu patrimônio nos in

vestimentos com Guto. Valdirene marca de se encontrar com

carlito na casa do marido. Amarilys convence Eron a sair es

condido da casa de Niko com Fabrício. Daniel e Perséfone

fazem ciúmes um para o outro beijando Simone e Vanderlei.

Paloma conta para 'Félix que César está cego. Pilar e Jacques
encontram Herbert e Ordália em um restaurante. Paloma

Amor à Vida

Mateus Solano grava cena com arranjo de 'flores no cabelo
Félix (Mateus Solano) fez tudo de ruim nessa vida, mas

parece que o cara está realmente querendo se redimir. De

pois que foi acolhido por Márcia (Elizabeth Savalla), o vilão
até está tomando gosto pela venda de hot dogs! Quem diria!
Nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, o atorMateus Solano

não perdoa Félix e ele decide não entregar o vídeo de Mariah

para ela. Aline dá um comprimido para dormir a César e vai

ficar com Ninho. Félix anuncia o cachorro-quente de Márcia e

consegue muitos compradores. Silvia descobre a traição de

Michel. Gigi e Eudóxia veem Carlito chegar para se encontrar

com Valdirene e chamam Ignácio. Aline demite Fátima e vai

buscar Mariah para ficar em seu lugar. Jonathan procura Félix.

• CHIQUITITAS - SBT • 20H30
larita vê no perfil da rede social de Beto uma foto dele com

Érica (Sâmia Abreu). A menina fica irritada e questiona o na

morado. O entregador do café Boutique tenta se explicar, mas
Clarita diz que se ele mudasse o status de relac.ionamento na

rede social nada disso aconteceria. Na cozinha, as crianças
percebem que Chico não fez a comida como sempre faz. Cintia

chega ao local e comunica os órfãos que um casal interessado

em adotar uma criança irá visitá-los. No café Boutique, Carol
avisa os amigos que foi demitida. Beto pergunta se Junior já
sabe da notícia. A moça diz acreditar que o noivo concorda

com o pai. Leticia resolve ir embora com Carol e os funcioná

rios estranham o comportamento da balconista. No orfanato,
Chico e Ernestina não conversam um com o outro. O cozinhei

ro decide quebrar o silêncio e a questiona sobre como ela foi

capaz de escrever coisas tão bonitas.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Dorotéia discute com Patrícla e diz que precisa falar com

Carlão. Carlão cobra satisfações sobre as fotos provocativas
que Picasso mandou para a Patrícia. Picasso continua a pro

vocação e acaba levando um tabefe de carlão. Cartão o amea

ça. Ele diz que Picasso não pode fazer nada contra ele, já que
trabalha para Michele. Picasso não reage e sabe que Carlão

tem razão. Otávio e Juliano brigam. Leila empurra Otávio e am
para Juliano. Michele chega e dá fim a briga. Leila se esquiva
e Otávio confessa que tentou seduzir a namorada do irmão.

Dorotéia provoca e diz para Patrícia que Carlão deve ser o su

cessor de Michele. Carlão provoca Picasso contando detalhes

sobre o passado do policial. Picasso fica abalado porCarlão ter

informações sobre sua mãe. Ele se exalta, consegue retrucar

tabefe e Carlão desaba.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Katy é embaixadora da
BoaVontade daUnicef

Katy Perry está radiante com seu novo

título: o de embaixadora da Boa Vontade da

Unicef, entidade da ONU voltada aos direitos
das crianças. A cantora se apresentou ontem,
no Snowflake Ball, quando oficializou sua

entrada para o time de celebridades que de
fendem os princípios da entidade. Em abril

ela visitou crianças na ilha de Madagascar.A
experiência fez Perry perceber que existem

jovens fora dos Estados Unidos que precisam
de ajuda na área de educação e em outros

serviços, algo que a Unicef ajuda a oferecer,
segundo ela contou à Associated Press.

Audiência do
"The Voice Brasil"
aumentou em 70%

A estratégia da Globo de mudar o reality
para as noites de quinta-feira fez a audiência
aumentar em 70%. E a cada episódio do ''The
Voice Brasil" o número de telespectadores au
menta ainda mais. Esta semana o programa
exibiu o último dia da fase do "Tira-Teima" e
mais 12 candidatos deixaram a competição.A
novidade não agradou muita gente e o "The
Voice Brasil" recebeu várias críticas por con

ta do processo de eliminação da nova etapa.
No "Tira-Teima" três candidatos de cada time
são escolhidos ao vivo para se apresentarem e

dois deles deixam a disputa.

gravou uma cena em que Félix solta o grito para conquistar a
maior clientela possível, além de colocar um arranjo de flores
igualzinho aos usados porMárcia no cabelo. O sucesso é ime

diato! Não perca as cenas, que estão previstas para irem ao ar

a partir da sexta-feira, dia 6 de dezembro

Você não pode ensinarnadaa um ha
vocêpodeapenasajuda-loa encontrara
re!postadentro delemesmo.GalileuGalilei

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, vai ficar mais fácil correr

atrás dos seus sonhos. Aproveite que
terá energia de sobra e termine rapi
damente suas tarefas. Bom dia para
cuidar da papelada. pode conhecer

alguém interessante em um progra
ma com os amigos. Se tem um par,

compartillie seus sonhos. Cor: vinho.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, a Lua entra em seu paraíso
astral, aumentando seu magnetis
mo. Não vai faltar energia para dar

conta das suas tarefas. Você terá fa
cilidade para chamar a atenção na

paquera e não será dífícíl se aproxi
mardequem deseja.Adois, façaalgo
divertido. Cor:preto.

ni'
Touro

·
.

.

20/4 a 20/5 - Terra
,

r
' � hora �e pensar na sua�rra.

� Tera energia de sobra para CUIdar
t
,,� das suas tarefas e se destacar. Apro-
�I veite para falar sobre as suas ambi

U ções. Faça planos para um futuro a

II dois. Alguém popular ou com boa

11 posição socialpodechamarsuaaten-
� � ção na paquera. Cor: preto.
�}I
• Gêmeos r

:. 21/5a20/6-Ar

>

> Hoje, você vai esbanjar energia
<

I na parte da manhã e dará conta das

f ,I suas tarefas rapidinho. Um curso ou

I.\B�....
' reunião será mais produtivo. Faça

r '. algo diferente com seu par. Uma via-

� gem recebeboas energias.Napaque-
il···· .

I • ra, pode se encantar com alguém de
F outra cidade. Cor:branco.

Escorpião
23/1O"á21/11-Agua

Se está procurando emprego,
conte com a ajuda da família. No

trabalho, vai se sair melhor ao lidar
com as suas tarefas a sós. Um paren
tepode daruma força naPaquera. Se
tem alguém, invista num programa
caseiro evai se darbem. Cor: lilás.

Sagitário

I; 22/11 a21/12-Fogo
Seu jeito espontâneo e extr0-

vertido ficará mais evidente, hoje.
Logo cedo, aproveite sua disposição
e energia para colocar as tarefas em
dia. Conversas, reuniões e trocas de
ideias vão render mais. Conversar

com o par será importante. Passeios
podem agitar a paquera. Cor: bege.

lJl'I Câncer
.... 21/6a21/7-Agua

, No trabalho, fique atento para

aproveitar as boas oportunidades
que podem surgir. Só não confie
demais nos outros. Seu magne-.
tismo vai ajudar na paquera. Mas

atenção para não se envolver em

um lance complicado. A dois, dese
jo em alta. Cor: azul.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

Podem surgir boas oportunida
des de negócios na parte da manhã.
Terá energia de sobra para dar con
ta das suas tarefas. Vai procurar
estabilidade na paixão. Fortaleça o

romance e afaste o ciúme. 'Na pa

quera, vai querer algo mais' dura
douro. Cor: preto:,

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Você começa o dia com muita

energia. Vai ser mais fácil cumprir
suas tarefas na parte da manhã,
principalmente se explorar seus

pontos fortes. Na paquera, explore
seu charme emostremais ousadia.A

dois, abra seu coração e não esconda
o que sente. Cor: bege.

r.IILeão
.. 22/7 a 22/8 - Fogo .

.

l Você terá energia de sobra na
·

parte da manhã para adiantar seu.
trabalho. Tudo o quepuder fazer em
equipe vai render mais, e será fácil
assumir a liderança entre os colegas.
Mostre ao seu amor o que sente. Um

lance iniciado agora pode ficar mais
sério. Cor: rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Podem surgir boas oportunída
des nos negócios. Pode ficarmais fá
cil se entender com os colegas. Uma
reunião serámaisprodutiva. Pode se

interessarporum colega de trabalho.
A dois, deixe o egoísmo de lado e aju
de seu par. Cor: preto.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Procure trabalhar a sós, assim,
não corre o risco de ser traido pelos
colegas.À tarde, será mais fácil lidar
com tarefas.queexigem atenção aos

detalhes. A vontade de ficar no seu

canto, à noite, pode atrapalhar seus
planos na paquera. Adois, controle a
desconfiança. Cor: branco.

.
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Barbara undNíkolaus
, -

Nicht überall feiert man . gilt das als ein gutes Zeichen
� Weihnachtszeit egal. Es gibt für das kommende Jahr.

viele unterschiedlichen Brâu- "Nikolaus hief im vierten
che und Traditionen dabei in Jahrhundert ein beliebter Bi
anderen Lândern, Barbara schof in Kleinasien. Seit An
und Nikolaus sind gute Bei- fang des 18. Jahrhunderts
spiele dafür. Hier in Brasilien lieben ihríauch die déutschen
kennen nicht diese Figuren. Kinder. Und geuau well Niko-

Die heilige Barbarawurde,' laus ihnen seit dieser zéit am
sç> geht die Sage, wegen ihres Abend des 5. oder auch aro 6.
Glaubens zum Tode verurteilt. Dezember .kleine Geschenke
Im Gefãngnis benetzte sie ei-

'

bringt: Nüsse, ObstlÚldBOOig-
nen abgebrochenen Kirsch- keiten, Früher verkleidete sich
bauriizweig mit Wasser, und meist ein Familienmitglied
dieser begann dann zu blü- oder einNachbarals Nikolaus.
hen. In vielen Teilen Deutsch- Heute kànn man in vielen Or
lands und des deutschspra- .ten eine ;,Nikolatis-Zentrale"
chigen Alpenraums schneidet anrufen und sich den heiligen
man am 4. Dezember ein paar Mann gegen Bezahlung -ins
Zweige von Obstbâumen oder Haus schicken lassen. Manche
Strâuchern. und ste11t sie - ins. '

Studenten verdienen sich auf
.

Wasser. Blühen diese- "Bar- diese Weise ein bisschen zu

barazweíge" an Weihnáchten, sâtzlíches Geld fürs Studium .

..

Resumo emportuguês:
,

Figuraspouco conhecidaspara nós SÉLO "Nikolaus" e "Bérbara",
porém não naAlemanha e reqiãoalpina. No-dia 4 de dezembro são
cortadospequenos galhos de árvoresfrutíferas ou ramos depinheiros
e colocados em água. Se brotarem 110 natal épresságio de um bom ano:
Tradição-inspirada na 'Tenda deBárbara ", Já ''Nikolaus'' é quem no

dia 05 ou mesmo oôâe dezembro trazpequenospresentes ou agrados
às crianças naAlemanha. Ele é tão aguardàdo como oPapaiNoel.

,

Das neue-.Jugendwort
Das Jugendwort desJah- li, bedeutet .kein Problem!").

res steht fest. Eine Jury im Jedes Jahr kõnnen Ju

Auftrag des Langenscheidt gendliche Vorschlâge für

Verlags hat das Wort "Babo" das Jugendwort des Jahres
ausgewãhlt. Das Wort kommt niachen, und logisch für den
aus dem Türkischen und es Gewinner votieren. Aus den
bedeutet "Cher' oder .Anfüh- 15 populârsten Ausdrücken
rer". wâhlt dann eine Jury die fünf

Die Jury hat "Babo" aus 'besten Worte und inklusive
mehreren Vorschlãgen -aus- dis '"Jug�ndwort des Jah
gewâhlt, Unter anderen wa- res" aus, Seit 2008 wird es

ren .fame", das so viel wie gewâhlt. Die meisten Wõrter '

.toll" oder "super" bedeutet, kommen über andere Spra
"in, your face" ("da hast du

,
.chen und werden vor allem

es!") únd ;,Hakuha Matata" durch Filme oder Lieder im

(diesêWorteaus dem S;yahi- ,�ltag bekannt,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMA divulga obras dos alunos
EDUARDO MONTECINO

eDUCAçÃO
Interessados têm a

oportunidade de ver

os trabalhos em uma

exposição no Museu

Emílio da Silva

Gabriela Bubniak

Qbazar da Associação dos

Amigos Autistas (AMA),
encheu os 'Olhos de quem passou
pela instituição entre o dia 28

de novembro até ontem à tarde.

Porta-retratos, tapetes, vasos,
caixas decoradas e as lindas e

criativas mandalas foram pre
paradas com muita dedicação
pelos alunos durante todo o ano.

Anualmente, cerca de 50 pes
soas realizam visitas à instituição
para prestigiar essa ação educa
tiva. De acordo com a terapeuta
ocupacional responsável pelas
oficinas e pela sala neurossenso

rial, Maressa Aguiar de Almeida
Zapella, o evento não teve o ob

jetivo de arrecadar recursos, mas
trabalhar com a satisfação das

crianças ao ver essa ação ser re

conhecida por familiares, amigos
e voluntários.

APRENDIZADO Bryan Jahn Pedro, de nove anos, mostrou talento na confecção de tapeçarias

Quase todas as produções
foram feitas com materiais re

ciclados e em sala de aula, me
lhorando a auto-estima, a par
ticipação na escolha de cores e
quantidades e o incentivo de

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASil.-ES1l\DODESANTA
CtID\RINA

Thbelionatodo Município eComarcadeGuaramirim
ANAAUCEMARI1NELLlPFSSOA,TabeliãDesignada

RuaGerôrúmo Correan- 188, Telefone: 47·33721494 Horário
deFuncionamento: 9h às 18h

EDITALDEINlllIIAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresen
tados nesta serventia os títulos abaixo relacionados. ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitarou pagarno tríduo legaI (3 diasúteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita
no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. 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, íg
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a recebe, a intimação no endereço fornecido
pelo apresante, tudo em conforotidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCG).

Protocolo: 50514 Devedor: ADRJANE ZEIZ KRAUS CPF:

004.299.259-13 Endereço: R SAO BENTO DO SUL 155, Ami
zade, 89270-000, Guaramitim Credor. M.EJ.E CONFECCOES
IlDA-MECNPJ: 09.526.224/0001 -06Número do Título: 3691/02
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 24/11/2013 Valor.

771,82 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, Liquidação após a inti
mação: R$ 12,25, Diligência:R$ 24,50, Condução:R$ 5,00, Edital:
R$ 22,25, Total: R$ 837,17 '1\0 valor do título serão acrescidos os

juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50508 Devedor. FRANCISCO FERNANDES FARIAS
CPF: 226.599.648-31 Endereço: RUA PEDRO ESCALVIN n'
200, CORTICEIRA, 89270-000, Guaramitim Credor. LOJAS a
MAR IlDACNPJ: 80.736.150/0001-05 Número doTítulo: 000031
Espécie: Cheque Apresentante: LOJAS ElMAR IlDA DataVen
cimento: 08/1112010 Valor. 626,50 Selo de fiscalização pagoR$
1,35, Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 726,25 '1\0 valor
do titulo serão acrescidos os juros legaix a partir do vencimento."

Protocolo: 50569 Devedor. LUCIA NONETE VICK CPF:
773.883.649-00 Endereço: RUA PUTANGA S/N, Putanga,
89270-000, Guaramitim Credor. CONF E CALC DEREm IlDA

EPP Número do Título: 627/1A Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA DataVen
cimento: 25/11/2013 Valor. 950,00 Selo de fiscalização pago R$
1,35, liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 31,45, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 1.054,90 '1\0 valor
do título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento,"

Protocolo: 50556 Devedor: PAULO KLOSOWSKl CPF:
586.012.799-53 Endereço: RuaSC-474, KM 28 n' s/n, MAS
SARANDUBA BAIXO, 89108-000, Massaranduba Credor: G
MAIOCHI CIA IlDA CNPJ: 94.091.974/0002-07 Número do

Título: 980/1-1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: G MAIOCHI ClA IlDA Data Venci
mento: 08/10/2010 Valor: 386,00 Selo de fiscalização pago
R$1,35, Liquidação ap6s a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 517,94
'1\0 valor do titulo serão acrescidos os juros legais a partir do
vencimento."
Protocolo: 50557 Endereço: Rua SC-474, KM 28 n' s/n, MAS
SARANDUBA BAIXO, 89108-000, Massaranduba Credor. G
MAIOCHI CIA IlDA CNPJ: 64.091.974/0002-07 Número do
Título: 1162/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: G MAIOCHI CIA IlDA DataVencimento:
04/12/2010 Valor. 560,00 Selo de fiscalização pago R$I,35, li
quidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Con
dução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 691,94 '1\0 valor do
título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Protocolo: 50558 Endereço: Rua SC-474, KM 28 n' s/n, MAS
SARANDUBA BAIXO, 89108-000, Massaranduba Credor: G
MAIOCHI CIA IlDA CNPJ: 64.091.974/0002-07 Número do
Título: 1162/4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
cação Apresentante: G MAIOCHI CIA IlDA DataVencimento:
02/02/2011 Valor: 560,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, li
quidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Con
dução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 691,94 '1\0 valor do
título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Protocolo: 50559 Endereço: Rua SC-474, KM 28 n' s/n, MAS
SARANDUBA BAIXO, 89108-000, Massaranduba Credor: G
MAIOCHI ClA IlDA CNPJ: 94.091.97410002-07 Número do
Título: 1162/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: G MAIOCHI ClA IlDA Data Venci
mento: 03/01/2011 Valor. 560,00 Selo de fiscalização pago
R$I,35, Liquidação ap6s a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 691,94
"Ao valor do titulo serão acrescidos os juros legais a partir do
vencimento."

Protocolo: 50575 Devedor. SIGAMAQ INDUSTRIAL IlDACNPJ:
04.044.480/0001-43 Endereço: RUA FUNDOS BUWCA. butu
ca, 89108-000, Massaranduba Credor CONF E CALC DEREITI
IlDAEPPNúmero doTítulo: 603/4Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA DataVen
cimento: 27/11/2013 Valor. 1.670,00 Selo de fiscalização pago R$
1,35, Liquidação ap6s a intimação:R$12,25, Diligência: R$"37,60,
Condução: R$37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$I.781,35 '1\0 valor
do título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento,"

Protocolo: 50513 Devedor. SONlA REGINAAlANO DA COSll\.
ME CNPJ: 14.602.797/0001-01 Endereço: RUA FRlTIZ PAUL
TECHEN1ÍNI, 246, centro, 89270-000, Guaramitim Credor:TRI
MErAIS B A IlDACNPJ: 15.611.219/0001-02 Número doTítulo:
000430/1-3 Espécie:DuplicatadeVendaMercantilpor Indicação
Apresentante: Banco ltaú-SA Dar. Vencimento: 22/1-1/2013
Válor. 424,60 Selo de fiscalização pago R$'1,35, Liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00,
Edital: R$ 22,25, Total:.R$ 489,95 '1\0 valor do título serão acresci
dos os juros legais a partir do vencimento."
Guaramirim, 06 de dezembro de 2013.

ANAAUCEMARI1NEWPESSOA,TabeliãDesignada

colaboração em todo o projeto.
"Trabalhamos com eles para
entenderem essa transforma

ção das coisas que usamos no

dia a dia e que podemos trans
formar em algo funcional", ex-

plicou. "É importante que ve

jamos as habilidades de cada
um e isso é um reflexo de que
eles são capazes."

O aluno Bryan Jahn Pedro,
de nove anos, mostrou toda a

sua habilidade na obra de tear.

Além da satisfação em ver essa

dedicação e talento expostos
no bazar, Bryan revelou que as

atividades favoritas ainda são o

brincar no parque e na piscina.
"O dinheiro com as vendas

dos produtos do bazar é voltado

integralmente aos alunos, que

poderão fazer passeios e utilizar

para a diversão deles", explicou
Maressa. A AMA é mantida,
hoje, com doações de empresas,

pessoas físicas, voluntariado e

convênios. Possui um total de

24 funcionários, atende cerca de

56 crianças e tem uma despesa
.anual de R$ 1,1 milhão.

-

A terapeuta Maressa dis
se que o bazar não se estende
rá por mais dias da instituição
mas o público poderá prestigiar
os trabalhos que ainda restaram

no Museu Histórico Emílio da

Silva, onde serão expostos do dia
9 de dezembro a 31 de janeiro.

,
É importante que vejamos
as habilidades de cada

aluno. Eles são capazes.

�A��
�&lItada_A

E INSTAIACOES ELETRICAS IlD Endereço: R ERICH
M!ELKE, 80 - CENTRO - JARAGUA DO SULSC·- CEP:
89251-350Cedente:RCDCOMERCIOEINDUSTRIAIlDA
Sacador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 3026-002 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 431,60 - Data para pagamento:
11/12/2013- Valor total a pagar R$503,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 431,60 - Juros: R$ 1,00 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDl1í\LDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVÀ DO BRASil. - ESTADO DE SANTI\CATARlNA

Novo endereço: RuaCeI.ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INlllIIAÇÃODEPRarESlD
Nos tennosdo artigo 15daLei 9.492/97, e/co artigo995 do
c6digo deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao res
ponsável, segue arelação de títulos apresentados a protes
to neste Cartório, parapagamento no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os

motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FIGAM INTI
MADOSDOPROTESTO:

Apontamento: 267281/2013 Sacado: D.o.RSACESSORIOS
DE lNFORMIIT Endereço: RUA ERWINO MENEGOTIl
869 - CHICODEPAU - JARAGUADO SUL-se- CEP: 89254-
000 Cedente: 4UNUX SOFf.E COM-DE PROG.IlDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 255467 - Motivo: falta
de pagaroento VllIor: R$ 108,35 - Data para pagaroento:
11/12/2013- Valor total a pagar R$186,08 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 108,35 - Juros: R$ 0,25 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$24,5O-Diligência:R$17,63

Apontamento: 267241/2013 Sacado: GOSCH SERVICOS
IlDA - ME Endereço: R ESRHERIA LENZI FRIEDICH
18 SALA 104 - JARAGUÀ DO SUL-se - CEP: 89251-010
Cedente: VALECOM COMERCIO DE MA1ERIAIS ELETRI
COS IlDA Sacador. - Espécie: DMI- N°TItulo: N22929-1
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 324,65 - Data para.
pagamento: 11/12/2013-Valor total a pagarR$396,04 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 324,65 - Juros: R$
0,75 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 267394/2013 Sacado: JOLIPE COMERCIO
DE CALCADOS IlDA Endereço: AV MARECHAL DEO
DORO DA FONSECA, 1429 - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89251-702 Cedente: DARUMA TELECOMUNlCACOES
E INFORMATICA SI Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulor
001026429A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 90,00
- Data para pagamento: 11/12/2013- Valor total a pagar
R$I60,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,00
- Juros: R$ 0,18Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$ 10,79

Apontamento: 267267/2013 Sacado: JOSEMARIANO DOS
SANTOS Endereço: RUA AFONSO BENJAMIM BARBI,
340 - TIFA MARfINS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-780
Cedente: GERSON LUIZ BONOMINI Sacador. - Espécie:
DMI - N° TItulo: 1155-08 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor. R$ 170,00 - Data para pagamento: 11/12/2013- Valor
total a pagar R$250,62 Descrição dos valores: Valor do

Apontamento: 267291/2013 Sacado: RANSTEXTILIlDA
- ME Endereço: RUA CAMPO ALEGRE 196 - ll.HA DA
FIGU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-100 Cedente:
ADINA IND E COM DE FECHOSUDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N'Título: 1477632 - Motivo: faltadepagamento
Valor: R$ 531,00 - Data para pagamento: 11/12/2013-Va
lor total a pagarR$608,30 Descrição dos valores: Válor do
título: R$ 531,00 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili

gência: R$ 16,75

Apontamento: 286995/2013 Sacado: RDA INSTAIACAO
DEAlARMES E CFTVIlDAME Endereço: RUAWAlTER

MARQUARDT 1133 SALA 06 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89259-700 Cedente: DEAGUlARCOMERCIO DE EQUIPA
MENTOS ELETRONICOS L Sacador. - Espécie: DMI - N"
TItulo: 619NF8187/0I - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 732,56 - Data para pagamento: 11/12/2013- Valor total
a pagar R$817,11 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 732,56 - Juros: R$ 13,91 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

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

Apontamento: 267425/2013 Sacado: ROBERTO MAN
NES Endereço: RUA HUGO BRAUN, 71 -'CENTRO - JA
RAGUA DO SUL-se - CEP: 89251-165 Cedente: FIDC
EXODUS IIII Sacador. MANNES IlDA Espécie: DMI - N'
TItulo: NP7985/08 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
250.000,00 - Data para pagamento: 11/12/2013- Valor to
tal a pagar R$251.070,64 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 250.000,00 - Juros: R$ 1.000,00 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$1O,79
•

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foipubli
cado no jornal "OCorreio do Povo': na data de 06/12/2013.
Jaraguádo Sul (SQ, 06de dezembro de2013.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

título: R$ 170,00 - Juros: R$ 0,56 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$20,21

Apontamento: 267272/2013 Sacado: JOSEMARIANO DOS
SANTOS Endereço: RUA AFONSO BENJAMIM BARBI,
340 - TIFAMARfINS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-780
Cedente: RICARDO ZAPElllNI Sacador: - Espécie: CH -

N" Titulo: 000111-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
6.000,00 - Data para pagamento: 11/12/2013-Valor total a
pagarR$7.100,06Descrição dosvalores: Valor do título: R$
6.000,00 - Juros: R$ 1.020,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 267178/2013 Sacado: LFANDRO KOMAL
SKl Endereço: LEOPOlDO KARSJEN 118 - BARRA DO
RIO MOlllA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-765 Ce
dente: MARECHAl PNEUS E AUTOCEN1ER IlDA Saca
dor. - Espécie: DMI - N° TItulo: CF 3500/3 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 149,00 - Data para pagamento:
1lI12/2013- Valor total a pagar R$220,23 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 149,00 - Juros: R$ 0,59 Emolu
mentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 267445/20\3 Sacado: MARCUS MAR
CEllD CARLON Endereço: GUllHERMEWEEGE,72,AO
lADO DO CENTRO M - CENTRO - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-610 Cedente: COOPERATIVA DE ECO
NOMIA E CREDITO MUTUO DOS P Sacador: DENTAL
PLUS IlDA- ME Espécie: DMI - N'Titulo: 13781- Motivo:
faltadepagamentoValor.R$88,00 - Dataparapagamento:
1lI12/2013-Valortotal apagarR$158,99 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 88,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 267266/2013 Sacado: MARlAAPARECIDA
DE SOUZA Endeteço: RUA PADREALBEJlTO.JACOB 217
- VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-100 Ce- _

dente: GRANDE lAGO DISTRIBUIDORADE CALCADOS
Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: AC-15/15 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para paga
mento: 11/12/2013- Valor total a pagar R$581,72 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$ 500,00 - Juros: R$ 1,66
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 267320/2013 Sacado: MCV COMERCIO
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Rolo desgovernado
faz estragos em rua
DANOS Condutor perdeu o controle do veículo numa ladeira. A

máquina derrubou postes, bateu em carros e caiu em um imóvel

Débora Remor

Um trator do tipo rolo

compressor perdeu o

freio e desceu desgoverna
do a Rua Inácio Zacko, na
Barra do Rio Molha, em Ja

raguá do Sul, ontem de ma
nhã. O equipamento danifi
cou dois veículos e destruiu

três postes, antes de parar
no telhado de uma panifica
dora, porvolta das 9h30. O
maquinista conseguiu pular
para fora do trator antes da
colisão e não se feriu, mas
foi levado aohospital em es

tado de choque.
O rolo compressor es

tava assentando as lajotas

recém colocadas na via e a

areia, espalhadapara ajudar
na compactação, favoreceu
o deslizamento. Segundo
moradores do local, a mar
cha do veículo teria estou

rado e o freio não suportou
"o peso do rolo combinado

,

com a inclinação da rua.
O muro e o telhado da

panificadora foram par
cialmente destruídos, mas
a estrutura não foi com

prometida. Os três postes
derrubados foram substi
tuídos pela Celesc e a ener
gia elétrica foi restituída na
região no início da tarde.

O trator foi retirado do
local poucas horas depois.
A empresa responsável pela
obra foi procurada pela re

portagem, mas nenhum res

ponsável quis sepronunciar.
FOTOS EDUARDOMONTECINO

PREJU{ZOS Rolo compressor derrubou três postes e colidiu em dois veículos, antes de cair sobre uma panificadora

Aposentadoria
Mulher é presa por estelionato

Umamulher de 45 anos,
suspeita de estelionato pre
videnciário, foi presa em

flagrante pela Divisão de

Investigação Criminal na
. tarde de ontem, em Jaraguá
do Sul. Ela apresentou um

documento de identida
de atestando ter 65 anos e

entrou com um pedido de

aposentadoria na agência
do INSS, que suspeitou da

documentação e acionou a

Polícia Civil.
O caso Começou quando

amulher foi pedir uma nova
Certidão de Nascimento e o

cartório do Estado de Per
nambuco teria errado a data
em 20 anos, Em Jaraguá do

Sul, ela tentou fazer a Car
teira de Identidade usando
o documento incorreto, mas
os peritos do setor de iden

tificação do IGP alertaram
a mulher de que a certidão
errada deveria ser refeita.
A suspeita então foi até

Araquari, onde conseguiu
fazer o documento de

---------------------------------------------- ---

Estupro
Deficiente pode ser vítima

A mãe de um jovem
de 20 anos, portador de
deficiência mental, pediu
ajuda aos Bombeiros VO
luntários de Guaramirim
relatando que seu filho ha
via sido estuprado, na tar-

de de ontem. O rapaz foi
socorrido e levado ao Hos

pital Padre Mathias Maria
Stein para maiores exa

mes, que poderão compro-
.

var o crime. A Polícia Civil
deve investigar o caso.

SantaLuzia

Eletricistamorre no trabalho
Um acidente de tra

balho causou a morte de
um eletricista na noite de

quarta-feira, no Bairro
Santa .Luzia, em Jaraguá
do Sul. Everton Richter,
de 34 anos, teria sofrido
um choque elétrico en

quanto trocava a fiação
de uma empresa, por vol
ta das 19h, na Rua Carlos
Frederico Ranthum. Co

legas de trabalho encon-

traram o homem caído,
no forro do estabeleci
mento e acionaram os

Bombeiros, que constata
ram a morte. O Instituto
Médico Legal recolheu o

corpo. Este é o primeiro
caso de óbito por aciden
te de trabalho registrado
na cidade, segundo dados
da Gerência de Saúde do
Trabalhador da Prefeitura
de Jaraguá do Sul.

VENDO ÓTIMA CASA
(por mudança de cidade), no bairro São Luís, próx.
a Jomar: suíte master (closed e hidro), dóis quartos
(demi-suíte), sala de jantar/estar em dois níveis
integradas, cozinha, lavanderia, lavabo, garagem

para 2 carros, asfalto, próximo a tudo,

Torro: De 300.000 por 250.000.

Aceito apto menor valor.' Pronta para financiar.
Estudo propostas. Fica porcelanato p/salão festas.

Tratar: 8801-9082, com Sandra, após 17 hs.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
I ÉRRATA DA TOMADA DE PRECOS N°. 07/2013 - PMS
1PIIII)Ij: ., 'JIIJltllllliüliDiHIO"��-TIPO:

MENOR PREÇO �LOBAL
o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, .para
conhecimento dos interessados a errata de data é item referente ao Edital
de Tornada de Preços nO. 07/203-PMS, para contratação de émpresa
especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos) 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
SDR, ficando assim determinado:
Leia-se: 1.1.0s envelopes nO. 01 - Habilitação, nO. 02 - Proposta
Comercial, bem como os documentos necessários para o

Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo

determinado, a saber:
aI Data: 24 de janeiro de 2014.

� Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura

Municipal, sito á Rua Marechal Castelo Branco nO. 3201, Centro, Schroeder/
SC.
cl Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 8h45min.
dI Abertura do processo: às 9h.

Inclui-se:1I..2."EIIIIIEGIlIlOS�EDO
.......,. 'O;�_�l!!Ietillií;BdaMJril&_-";;lÍIOiiajíãI»o:!Ir.::!"""
II'IWlallllOOí�pnal,Ql�d1I5�e�SI!IIá
I11IIlllbll!:illaWimaíiilldliratl1ll.,_�paifl1lllfllls:
1I..2."_aIlell!llalledit:zlaillhmD>aIleZlD113tJ!ki15�ás 1Zlnedas 13lD31llm!iilD
óBlI-mt

identidade. 1I.U�Z2a1leji;lm!íl1l!)la2lJ aIle jiil!leiilllvl!!le 2lID1I4.das 7diI3l!lm!iím ás 'I2lBedas

A mulher foi encami- 1I3tkOOlaíl1llóB1I7I!a
U$JIIIg)cdliit:1Alallejj;!má�.�,alIêili5�

nhada ao Presídio Regional Leia-se: 4.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta
e será indiciada por estelio-

comercial e credenciamentos acontecerão até dia 24 de janeiro de 2014
às 8h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no

nato previdenciário, com Setor no Licitações, conforme item 1.1 - c.

Penas de variam de um a
' Leia-se: 21.1. O objeto da licitação tem vigência até 31 de dezembro de
2014 a contar da assinatura do termo contratual.

cinco anos. Como o crime Leia-se: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA: 16.1. Este

al
contrato entra em vigor na data de sua assinatura, perdurando até 31 de

envolve um órgão nacion, dezembro de 2014.

O inquérito será encaminha- Schroéder, 6 de dezembro de 2013.
Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

d�àJvmWtr.�1Wh "Hdl II, I
!-..-�������������������---.
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Ventos fortes trazem
TEMPORAL A chuva alagou ruas, a ventania arrancou o telhado

de casas e os raios deixaram 5 mil moradias sem energia elétrica

Débora Remor

Csas destelhadas, ár
ores caídas sobre

estradas e ruas alagadas
foram os rastros deixados

pelo temporal que atingiu
o Vale do Itapocu na tarde
de ontem. Pelo menos cin
co mil casas ficaram sem

energia elétrica durante a

tarde, quando muitos raios
e galhos atingiram a rede
da Celesc, com destaque
para a cidade de Corupá.
Equipes de outras regiões
foram chamadas para au

xiliar no restabelecimento
da transmissão de energia.

Em Jaraguá do Sul, a

Defesa Civil recebeu nove

chamados para atender as

quedas de árvores, nosbair-

ros Ilha da Figueira, Barra
do Rio Cerro, João Pessoa

e Três Rios do Norte. Tam
bém em Três Rios do Norte
e na região central, algumas
ruas ficaram alagadas. Se

gundo o secretário Marcelo

Prochnow, o entupimento
dos bueiros foi a causa do

alagamento, já que o nível
dos rios permaneceu dentro
do limite aceitável. A casa

da família Urbanski, no

.Bairro Jaraguá 99, foi des
telhada pelo vento.

A SC-IOS, que liga
Massaranduba a Guara

mirim, foi a que registrou
o maior número de ocor

rências relativas à queda
de árvores. Em três pontos
deMassaranduba e um em

Guaramirim, na Figuei-

rinha, os bombeiros tive
ram trabalho para retirar

galhos sobre a pista, que
chegou a ficar interditada

por algunsminutos.
Os dois municípios

também tiveram casas

destelhadas devido à força
do vento. Em Guaramirim,
uma casa do Bairro Nova

Esperança e duas residên
cias daVila Freitas tiveram

parte do telhado arranca

do pelo vento. I

Em Schroeder e Coru

pá não houve registros de
ocorrências.

DANOS
Família Urbanski teve a

casa destelhada no Jaraguá
99. Bombeiros retiram

galhos caídos sobre a SC-

108, em Guaramirim

• ",

pre]UIZOS
LÚCIOSASSI

A Prê'feitura de ::Jaraguã do S�l pavimen
tou mais de 30 ruas em 8 meses de traba

lho, através da Secretaria Municipal de

Obras e Serviços Püblicos, Os beneftclos

para os bairros contemplados são
\

mui.�Qs: limpeza, melhores condiçQ4!.s de

saúde com a diminuição -do barro'- e da

e
'. ;V.éllc>.ri�açã
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Guaramirim também amplia o horário
Em Guaramirim o ho

rário especial no comércio

começa hoje, sendo que na

primeira semana as lojas
ficam abertas até às 19h,
passando a fechar às zih
na semana do dia 16 ao

dia 20. Durante os sába
dos e domingos o comércio
também permanece aberto

(confira na tabela).
O presidente da As

sociação Empresarial de
Guaramirim, Laurico Ca

viquioli acredita que a

alteração do horário no

período natalino é impor
tante, pois o consumidor

pode efetuar as compras
conforme seu horário dis-

Comodidade aos clientes
Atuando há nove anos horário estendido é- Pie-

no comércio jaraguaense,
Lourdes Vavassouri Stein
acredita que o horário es

tendido traz comodidade

para os clientes na hora
das compras. "É muito

importante porque não
vai faltar tempo para o

pessoal comprar. As pes
soas podem procurar o co
mércio com antecedência,
para fazer compras com

calma", completa.
Outro comerciante

que está confiante com o

ro Di Carmo Dalla-Bona.
Ele acredita que tanto os

lojistas, quanto os clien
tes só têm a ganhar com
esta opção. "Para todo
mundo é bom. Aumenta
o movimento para os co

merciantes, os vendedo
res acabam trabalhando
mais, mas também re

cebem mais. Para o con

sumidor é melhor ainda,
porque ele tem horários
flexíveis para ir atrás dos

presentes", completa.

POSITIVO "Aumenta o movimento para os comerciantes e dá retorno", diz Piero

Mais tempo
para fazer
as compras
COMODIDADE Comércio de Jaragl,.lá do Sul começa amanhã

o horário especial para atender os consumidores para o Natal

Heloísa Jahn te às aih (veja quadro).
A mudança, segundo o

presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL)
de Jaraguá do Sul, Neivor
Bussolaro, serve como estí
mulo para que os consumi
dores antecipem as com

pras. "A importância para
a CDL é reacender o con

sumidor jaraguaense. Com
o horário estendido ele terá
mais tempo para ir às lojas
e prestigiar o comércio da

CALMA Lourdes diz que o horário estendido facilita

'para os clientes no período da correira de final de ano

cidade", destaca.
Bussolaro lembra tam

bém que quem antecipa
_ as compras pode partici
par do primeiro sorteio da

campanha "Natal em Na

tal", que premia parte dos
bônus em compras. O sor

teio dos outros prêmios da
campanha acontece no dia

24. "Quem compra antes,
tem mais tranquilidade,
mais opções e mais ofer
ta", indica.

Para dar mais facilidade
às compras de, Natal,

a partir de amanhã o co

mércio de Jaraguá do Sul
vai funcionar em horário

ampliado. Neste sábado,
as lojas ficarão abertas
até às 17h e, durante a se

mana até às 20h. Na se

mana do dia 16 até o dia

20, os estabelecimentos
fecham as portas somen-

,"""

ponível. "A vantagem dos
horários estendidos faz
com que os consumidores
sejam valorizados", com
pleta. Caviquioli também
lembra que o cliente pode
usufruir de horários dife
renciados durante todos
os dias da semana no mês
de dezembro.

-
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DEDICADA Há sete anos radicada no município, fundista acumula conquistas nas pistas e faz juras de amor a Jaraguá do Sul

Henrique Porto

Ela nasceu na pequena
Ponte Serrada, cidade

do Oeste catarinense com

pouco mais de 11 mil habi
tantes. Veio para Jaraguá
do Sul na adolescência,
em 2006; trazida pelo téc
nico Adriano Moras, que
viu potencial na corredo- .

ra franzina, mas de firmes

passadas.
Logo de cara, Simone

Ponte Ferraz mostrou o

seu cartão de visitas. Foi

medalhista de ouro nos

Jogos da Juventude Cata-
_

rinense (Olesc), mostran
do na pista de carvão do
Clube Atlético Baependi
que estava chegando para
colocar seu nome na histó-

.

ria do município.
Junto com seus bons re

sultados nas pistas (só neste

ano foram duas medalhas

de ouro nos Jogos Abertos
de Santa Catarina e uma

final de Troféu Brasil), vie
ram as propostas de outras
cidades e equipes. Levando
em consideração a parceria
com o seu técnico, um his
tórico baixo de lesões, além
do fato de se sentir muito
bem morando aqui, Simo
ne as recusou, mesmo sa

bendo que financeiramente
sairia perdendo.

"
Me sinto jaraguaense
e visto a camisa de

Jaraguá do Sul com
amor. Se não fosse as

pessoas me acolherem

tão bem, eu não

estaria onde estou.

Simone Ponte Ferraz

"Fiz a escolha certa, ao
ficar por causa do método
de treino. Estou muito feliz
com os meus resultados.

Fiz as minhas melhores
marcas neste ano, o que
significa que estou no ca

minho certo. As coisas es

tão certas, subindo degrau
a degrau, como tem que
ser", ponderou.

Por outro lado, para

compensar a parte financeí
ra, Simone precisa conciliai
sua agenda de treino com

o trabalho em sua empre
sa de assessoria esportiva.
"Minha vida é bem corrida.

Hoje a gente não consegue
se dedicar só às pistas. Pre
cisa ter uma renda amais",
reconheceu. Mas, como o

seu nome já se tornou uma

marca, um sinônimo de

qualidade na modalidade,
a busca por clientes não

fica tão complicada. "Isso é

gratificante. As pessoas me

procuram. porque sou a Si
mone do atletismo. Temum

significado bem especial
paramim", disse.

Para os próximos anos,
seus sonhos incluem recor

des e os Jogos Olímpicos.
"Minha pretensão é con

tinuar sendo competitiva
por pelo menos mais dez
anos. De preferência, man
'tendo a1"irãilição do ouro",
disse. "Pretendo continuar
batendo metas e recordes,
mantendo o nível do Tro

féu Brasil. Também sonho
com as Olimpíadas, que se
rão no Brasil", acrescentou.

Consciente, Simone
sabe que o sonho de dis

putar as Olimpíadas pas
sa pelo fato de competir
mais vezes e nos grandes
centros. "Preciso de mais

competições. Onde esta

mos, sofremos com a fal
ta de provas. Para o atleta

chegar a um nível olímpico,
precisa entrar num ritmo
de competições bom", in
formou.

Mas, não existem mo

tivos para duvidar que ela

chegue lá. No auge da for
ma física e técnica, Simone
faz parecer brincadeira as

provas de fundo do atletis
mo, Vendo ela correr, dis
tâncias como 1.500, 3.000,

5.000 e até 10.000 metros
. não parecem tão cansativas
como realmente são.

"As pessoas acham' que
eu corro com facilidade,
mas eu me preparo para
isso. Tenho minhas dificul
dades. Treino debaixo de
sol e chuva. O segredo para
tudo isso é a disciplina.
Tenho o atletismo como

prioridade, não falto aos

treinos e sou absolutamen
te dedicada. Minha vida é

regrada, de bons hábitos.
Acredito que essa seja a

fórmula para correr
/

com

facilidade", alertou.
Feliz, . esta jaraguaense

nascida em Ponte Serrada,
hoje com 23 anos, celebra
a escolha de deixar o Oes

te para brilhar em nossa

cidade. "Tudo mudou ao

longo desses anos. Mas

me dediquei para isso. Me
sinto jaraguaense e visto a

camisa de Jaraguá do Sul
com amor", reconheceu.
"Amelhor recompensa que
você pode ter é ser bem re

cepcionada por uma cidade
e foi isso o que aconteceu

comigo. Se não fosse as

pessoas me acolherem tão

bem, eu não estaria onde

estou", finalizou.

Jangada
MOMENTOS Ao lado do técnico, Adriano Moras, sorriso de Simone contrasta com a expressão de esforço nas provas
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ADJ se complica com tropeço
DERROTA Revés de 1 a O para Joinville, na noite de ontem, obriga equipe a

vencer fora de casa, no tempo normal e na prorrogação, para avançar à final

Lucas Pavin

No primeiro clássico da se

mifinal do returno Cam

peonato Catarinense da Di
visão Especial, a AD Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMannesj
FME) saiu em desvantagem
contra o Joinville. Mesmo jo
gando diante do seu torcedor,
na Arena Jaraguá, o time co

mandado pelo técnico Sergio
Lacerda mas pecou nas finali
zações e saiu de quadra derro
tado pelo placar de 1 a o.

O único gol da partida foi
anotado pelo pivô Vander Cario
ca, na segunda etapa. Esta foi a
quarta derrota dos jaraguaenses
para os rivais na temporada, em
cinco duelos. Em contrapartida,

vale lembrar que o único triunfo
da ADJ sobre os joinvilenses foi
na final do primeiro turno, fato

que garantiu o título simbólico
da primeira fase do Estadual.

"A finalização foi o fator de
terminante para o resultado da

partida. O volume de jogo foi
muito grande e o Joinville foi
mais competente na hora de
fazer o gol. Nós criamos muitas
chances, mas nesta partida não
é quem cria que vence, e, sim,
quem é mais competente. Neste
quesito foram eles", lamentou o

técnico Sergio Lacerda.
"Mais urna vez faltou gols.

Nosso time joga melhor, contra
'ataca, mas na hora de finalizarpe
camos. E foi isso que faltou.Agora
não temos nem tempo para des-

cansar, porque sábado tem outro

jogo. Mas sabemos que não tem

nada perdido e vamos acreditar
até o final para levar este segundo
turno", afirmou o ala Pepita.

Agora, para avançar à final
do returno, o Jaraguá precisa
vencer no tempo normal e na

prorrogação no jogo da volta, já
que Joinville fez melhor campa
nha nesta fase da competição. A
partida acontece amanhã, às 19h,
no Ginásio da Univille. Em caso

de derrota, os jaraguaenses come
çam a se preparar para a fase final
do Estadual, na qual já está ga
rantido por ter faturado 6 turno.
Caso isso ocorra, o adversário da
semifinal será Rio do Sul, o se

gundo melhor no índice técnico
durante todo campeonato.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Jlb�O
"*

CONFIANTE Mesmo com o elenco incompleto, Milton do Ó acredita em uma boa 'época' em 2014

Juventus
" .

Milton do O analisa os primeiros dias de preparação
-

Com técnico e alguns jogado
res novos, o elenco do Juventus

segue se preparando visando a

disputa do Campeonato Catari
nense do ano que vem. Até o mo

mento, as novidades do clube fo
ram as chegadas' de Milton do Ó
como treinador, o zagueiro Neto

(ex-Jaraguá) e o volante André
Barreto (ex-Bangu/Rl). Já os

atletas dispensados pelo trico
lor foram os zágueiros Sueliton e

Ferreira, além dos meias Thiago
Amaral, Lima eAndrey.

Apesardo curto período de tra
balho até aqui, Milton avalia bem
o elenco e diz estar confiante no

sucesso da equipe. ''Vejo urn grupo
bastantemotivado, com jogadores
focados e querendo buscar coisas
diferentes. Não conseguimos fina
lizar a questão de preenchimento
de elenco, mas dentro daquilo que
estamos. conseguindo fazer, ereio
que estamos a bons passos e espe
rançosos de realmente conseguir
fazer urna boa 'época"', afirmou o

comandante.

Segundo o. treinador, o elen
co do Moleque Travesso contará
com até 20 jogadores contratados,
que juntam aos remanescentes da

Copinha, além de outros cinco ou
seis jovens da base para formar o

grupo que irá competir no Estadu
al. Com relação às contratações,
Milton prefere manter segredo
quanto aos nomes, mas afirmou

que o clube observa e conversa

com jogadores experientes e que

possuem passagens internacio
nais para reforçar o Juventus.

PONTARIA RUIM Chances de marcar não faltaram. O que
faltou para a ADJ foi competência para vencer o goleiro Tiago

Canoagem
Schroeder recebe a Copa Brasil

O Clube de Canoagem Ken

tucky (Canoken), juntamente
com a Confederação Brasileira

. deCanoagem(CBCa)promovem
neste fim de semana a terceira e

última etapa da Copa Brasil de

Canoagem de Descida. O evento

será realizado na Usina Hidrelé
trica do Bracinho, em Schroeder.

A programação inicia ama

nhã, a partir das 14h, com urna

prova festiva de Rapid Racing
em 'ducks', com a largada previs
ta na saída das águas da hidrelé
trica e chegada no ponto de lar

gada da prova oficial de descida,
onde os competidores terão que

passar por urn percurso de 1,5
km. A premiação será através de
medalhas do 10 ao 30 colocado,
para cada categoria .

Já no domingo, ocorre a pro
va oficial de descida, onde serão
definidos os campeões brasilei
ros de cada modalidade. Todas
as provas acontecem às ioh e

possuem urna distância de 4,5
km. Os barcos de disputa são:
K1 Descida, C1, C2, Duck Open,
Duck Misto e Feminino Open.
Exceto a K1, que é competida
pelo Júnior, Sênior e Master, to
das as outras provas são válidas

pela categoria Open.
DlVULGAÇÃO/CBCA

ATRATIVO Competição realizada em Schroeder costuma atrair
um grande público para a Hidrelétrica do 8racinho
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Reunião com a

CBF efechar
• I'W

as negoclaçoes
BOM SENSO FC

Entidade dos atletas

se aproxima dos
dirigentes de clubes e
agora esperam ouvir a

nova posição da CBF

Lucas Pavin

A CBF _convocou a sua co

l"\missão de clubes para
uma reunião na próxima ter
ça-feira, na sede da entidade,
no Rio de Janeiro. O encontro

vai discutir o que será feito
em relação ao Bom Senso FC.

Corinthians, Fluminense, Vi-

CopadoMundo

Manifestações
Segundo o secretário-geral da

Fifa, Jérôme Valcke, a Copa do
Mundo de 2014 no Brasil poderia
não ser realizada caso a Copa das
Confederações tivesse sido can

celada por causa das inúmeras

manifestações e com receio em

relação à segurança dos envolvi
dos na competição.

.

tória, Atlético-MG, Flamengo,
Coritiba, Internacional fazem
parte do grupo de trabalho.

Nos últimos dias, o mo

vimento de jogadores se

aproximou da comissão, es
pecialmente do presidente
do Coritiba, Vilson Ribeiro
de Andrade. Uma conversa

entre VIlson e o zagueiro do
Corinthians Paulo André es

tava marcada para acontecer

ainda essa semana, mas foi
adiada para depois do fim do

Campeonato Brasileiro.
A expectativa é de que a

reunião na CBF formalize
as negociações entre ambos.
Com receio de que o resulta-

Flamengo
Renovou

do dos encontros seja ignora
do, o Bom Senso espera uma

nota oficial da entidade, que
diga que vai tratar a conclu
são das conversas.

O presidente do Coriti

ba e o zagueiro tiveram um

jantar na semana passada
para aproximar relações. Eles
pretendem elaborar um do
cumento em conjunto sobre
o principal tema da pauta no .

momento, o Fair Play Finan
ceiro, que implicará em mu

danças nas gestões dos times
brasileiros. Um outro impas-
se que deve ser resolvido na

reunião na CBF é em relação
aos sindicatos dos jogadores. MUDANÇA?

ManchesterUnited

Namira
Jayme de Almeida será o técni

co do Flamengo em 2014. Ontem,
a equipe rubro-negra anunciou; via
Twitter, que o treinador campeão

I

da Copa do Brasil renovou seu vín-
culo até o fim de 2015'com óclube
carioca. Ele também receberá au

mento salarial: de R$ 35 mil para
umvalor em tomo de R$ 150mil.

Após as inúmeras especulações
durante esta semana, o empresário
do meio-campo Éverton Ribeiro

confirmou o interesse do Manches
ter United em contratar o jogador
do Cruzeiro. A equipe inglesa pro
cura atletas da posição para refor

çaroelenco,jáqueNani, Valencia e
AshleyYoung não vêm agradando.

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA

S'UA OPORTUNIDADE PODE ESTAR AQUI!
. Se você é uma pessoa com deJidência, a
Mannes, fabricante de colchões, estofados,
espumas e travesseiros, está em busca de

novos profISsionais ..

Cadastre-se no stte
www.mannes.com.br

Depois do desdém inicial, CBF deve analisar as reivindicações

Mundial de Clubes

'Reforço' para oAtlético-MG
o craque holandês Arjen seis semanas, após se machu

Robben está fora do Mundial car na partida contra o Au

de Clubes. Na manhã desta gsburg, na quarta. A lesão do

quinta-feira, através de seu atacante foi no joelho direito,
Twitter oficial, o Bayern de após o goleiro adversário Ma
Munique - eventual rival do rwin Hitz dar um carrinho de
Atlético-MG na competição forma imprudente, mesmo

no Marrocos - confirmou que com o jogo paralisado por im
o jogador terá que parar por pedimento na jogada.

Passe no RH do Posto Mime Matriz em

horário comercial, deixe seu currículo

ou preencha a ficha de inscrição.

Estamos contratando pessoas

com deficiência e beneficiários

reabilitados da Previdência Social.
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Caraguã Auto Elite
,AescOlha perfeita
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