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Cerca de mil pessoas prestigiaram o eSp'etáculo Auto de Natal, realizado domingo, na Scar. MIXEvento teve a participação de alunos e professores de dança, música, coral e artes cênicas.

Pro ama dá
verbas' para,

.

selVIços
QUALIFICAÇAO Projeto Empreender Competitivo traz
investimentos de R$ 739 mil para cinco núcleos da Acijs
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BOVESPA: 5Ll65,38'" 0,43% • DOW JONES: 16,025.53 ... (0,03%) • DÓLAR COM.: V 2,3193 ... 0,33% • DÓLAR TUR.: V 2,3800 ... 0,83% • EURO: V 3,1874 ... 0,05% • POUPANÇA: 0,5185 • SEUC: 10% • CUB DEVl3: 1.309,57
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
.Psicólogo

A hora
da verdade

Chegado o final do ano letivo, novamente formam-se
dois grupos na sala de aula:

- Um grupo; com alunos esforçados, de boas notas, in
teressado nas aulas e de colaboração com os professores.
Acredite: esses chegam até ao cúmulo de respeitar aos pro
fessores e funcionários. São alunos ridicularizados pelos
"mais espertos" durante o ano, são os alunos "tolos", que es
tudam em casa, "perdem tempo" fazendo tarefas, lendo, es
tudando para avaliações, caprichando nos trabalhos. Dizem
até que estes alunos conseguem prestar atenção às aulas.

- Outro grupo, os tais "mais espertos", que importuna
ram os professores, que juram que não somente a escola,
mas omundo todo rola de rir com suas piadas e gracinhas.
Alunos que "metem medo", com suas poses de valentões,
seus adereços "exclusivos" que todos têm, alunos que ti

nham como maiores preocupações contrariar professores,
funcionários e zombar dos engomadinhos (os CDF's).

A única coisa interessante que os "espertos" não sabem,
além dos conteúdos formais essenciais ao aprendizado, é
que existe uma coisa estranha, que a cegueira de suas genia
lidades, geralmente estimulada por pais energúmenos, não
percebe: o futuro.

O futuro torna-se um castigo ou um prêmio, depende da
conduta e do interesse de hoje. Crescidos, os mesmos que
outrora eram zombados, lá estarão, atrás das mesas, nos

melhores empregos, liderando e, claro, descartando os "es

pertos" de ontem.
Os bons alunos estão de alma leve. Como ficarão no fu

turo. Não que o fracasso na escola seja fracasso na vida,mas
favorece. A dificuldade de lidar com limites e metas, de ter

seriedade, de serem solidários e responsáveis vira hábito. O
futuro, este estranho, dirá quem foi esperto.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie sitasfotos e sugestões .

parae redacao@ocorreiodopovo.com.br

Títulos
Atendimento na
JustiçaEleitoral

.

A Justiça Eleitoral orienta às pessoas

que precisam tirar o TItulo de Eleitor, pedir
transferência ou revisão de informações a

. procurar atendimento até a próxima semana.
Nesta época do ano temmovimento reduzido
e é ideal para evitar filas. Em 2014 acontecem

eleições para presidente, senadores, deputa
dos federais, governadores de Estado e depu
tados estaduais. A Justiça Eleitoral estará em
recesso entre 19 de dezembro e seis de janeiro.

COMENTÁRIO

ção brasileira desse livro, chama-se
em português "Antes da Partida".
Convenhamos que o título original
em inglês temmuito mais apelo...

Nesse livro, Brownie Ware
conta que o primeiro dos arrepen
dimentos é - "Não ter vivido a vida

que eu gostaria de ter vivido, mas
ter vivido a vida que as pessoas

esperavam. que eu vivesse..." Bem
corno você, leitora, leitor. Bem

como nós todos.. em maioria, vi
vemos. Não vivemos por nós, não
vamos aoshow da vida pelo show
da vidamas para que nos vejam na

"platéia", para que pensem que te

mos dinheiro, poder ou felicidade.

Estúpidos.Vidas dementiras e fan
tasias. O Fasano, que não é bobo,
foi direto ao ponto, grande Fasano.

Vidas vazias

lUIZ CARLOS PRATES
para arrumar uns trocados, gostou,
apaixonou-se por cuidar de doen
tes quevãomorrer, fez e faz amigos .

com eles e na hora do desenlace
dessas pessoas, Brownie dá em

cadaumaum caloroso abraço.Meu
Deus, quanto vale esse abraço que,
afinal, ela não é obrigada a dar? A

pessoa morre abraçada, bendita
Brownie!

Brownie Ware em razão dessa

experiência escreveu um livro: -

"Os cinco maiores arrependimen
tos nahora damorte". Tenho a edi-

T i uma entrevista do Frabrízio
Uasano, 78, empresário bem
sucedido com restaurantes e ho

téis, um sujeito que viveu grandes
emoções, produziu shows inter
nacionais com rútilos nomes de

Hollywood etc etc... Nessa entre

vista, Fasano diz que as pessoas no
passado iam a um show pelo show,
hoje vão para serem vistas, eu diria
vão para se exibir...

Sim, mas e o show? Ab, isso é

secundário, não importa que por
dentro a pessoa esteja em fogo, o
que importa para esse tipo de gen
te estúpida é fingir ser feliz. E isso
me faz lembrar o livro da Brownie

Ware, uma jovem australiana que
cuida de pessoas em estado ter

minal. Ela começou esse trabalho

• PeSO
Meus Deus, como elas são burras! Elas não, algumas,

muitas delas. Leio nos jornais o arrependimento de uma
jovem, 34 anos, foi famosa apresentando programas in
fantis na televisão e que diz quehoje tem problemas para
dormir debruços e dores na coluna... Sabes porquê?Ta
manha foi a carga de silicone que ela pôs nos seios. Para
mim, ela está "deformada". Coitada, mais uma que não

sabe que o silicone é veneno no corpo, vaiminar a saúde
dela. - Ab, mas o meu médico disse que... Disse errado,
silicone faz mal e nada tem de estético. Estético e "dese

jável" é o natural... Fui claro?

• Flores
Mandar flores para uma pessoa é uma distinção de

sensibilidade de quem manda e uma graça para quem
recebe. Mais que tudo, todavia, o que promove o maior

impacto, o que produzmemória e afeto inesquecível é o
cartão. O cartão quevaijunto é que abala. E aí, infelizmen
te, muita gente se perde... Ou por nãomandar um cartão

"adequado" aos sentimentos ou aomomento ou simples
mente pela aridez damensagem, pelo formalismo. O for
maImata.Mais que as flores, o cartão é tudo...

• Faltadizer
Diz a manchete - "Trabalhador catarinense é

o que mais adoece no Brasil". Não faz sentido, um
Estado que se diz alfabetizado, "limpo", isso e mais

aquilo... Não faz sentido ser o campeão brasileiro
de infecções pelo HN e onde as pessoas mais ficam

em casa, doentes. O que há? Simples: muita gente
dengosa, vadia, mentirosa e indústria de atestados
médicos falsos. E, claro, falta de vergonha na cara.

Acrescente-se gerentes fajutos e diretores pífios que
não botam para a rua os dengosos.

Samae
44 vagas de emprego

O ServiçoAutônomo deÁgua e Esgoto (Samae)
está com 44 vagas de emprego abertas. Elas são das
áreas técnica, administrativa e operacional. As ins
crições do concurso público encerram no dia 20 de

janeiro, às 16h. Oprocedimento deve ser feito no site
sociesc.org.br/concursos-publicos. As provas estão

previstas p� acontecer no dia 9 de fevereiro.

lOTERIAS LOTOMANIA MEGASENA

SORTEIO N' 1405 SORTEIO N' 1554

06-14-17-24-26 30- 32 -49 -50 - 52 - 53

LOTERIA FEDERAL 40 - 51 - 54 - 56 - 68
SORTEIO N' 04819 70-73-75-78-83 DUPLASENA
l' 19.013 500.000,00 84 - 85 - 86 -90 - 93 SORTEIO N' 1235

2' 33.404 34.200,00 Primeiro Sorteio

3' 84.145 33.600,00 QUINA 19 - 24 - 25 - 27 - 37 - 41

4' 56.015
. 32.800,00 SORTEIO N' 3360 Segundo Sorteio

5' 17.646 31.940,00 27 - 30 - 37 - 58 - 80 10·15·19-22-34-48

\

Prefeitura
Refis renegocia
R$ 3,6milhões

O setor de Tributação da SecretariaMunicipal daAd
ministração da Prefeitura de Jaraguá do Sul divulgou os
números finais do Programa de Recuperação Fiscal de

Jaraguá do Sul (Refis Jaraguá 2013) que se estendeu en
tre os meses de agosto e setembro. Neste período 3483
contribuintes inadimplentes com o município (pessoas
fisicas e jurídicas) renegociaram R$ 3,6 milhões de uma
dívida original de R$ 4,1 milhões. Do valor renegociado
R$ 936,9 mil foram quitados à vista e outros R$ 2,66mi
lhões serão pagos em até 12 parcelas.

Sesc

Leitura dramática
o Sesc apresentahoje, às 19b, o resultado dopro

jeto Dramaturgia: Leituras em Cena. A Cia. Artística
Avenida Lamparina fará leitura dramática dos textos
"Devastidão", de Andrew Knoll, e "Não sempre", de
André Felipe. O evento oCO:ITe na BibliotecaMunici
palRui Barbosa. Aentrada é gratuita.
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CHARGE
OS DONOS DA BOLA

EDITORIAL

Crescimento tímido
OBrasii vai fechar o ano com um

crescimento tímido da economia,
de apenas 2%. Poderia ter sido melhor
se houvesse mais investimentos dire
cionados ao setor produtivo e não ape
nas ao estímulo ao consumo feito de
forma desenfreada e que resultou em

um aumento das despesas da União,
pelo fato de alguns bancos públicos se

rem provedores dos créditos.
Boa parte da massa consumidora

se beneficia de produtos importados,
com preços baixos e que acabam pre
judicando a indústria local, que sofre
com a alta carga tributária e o penoso
custo Brasil. Com isso, a produtividade
nacional fica abaixo da capacidade.

Sem um capital de giro maior, os

empresários retraem os investimentos
na ampliação dos parques fabris para
gerar mais empregos ou na aquisição
de bens de capital modernos para am

pliar a força competitiva e oferecer pre-

�,
""-CHÊ.'•
,

Fale conosco

ços vantajosos no mercado.

"
o PIB poderia ter sido melhor se
houvesse mais investimentos
direcionados ao setor produtivo.

Além disso, a inflação elevada reduz
ainda mais o poder de compra porque
atinge principalmente a parcela da po
pulação mais carente. Com a elevação
dos preços, o povo limita os gastos.

O PIB poderia ser maior se houves
se um direcionamento ao consumo que
fosse consolidado sem a necessidade de
haver um alto custo. Da mesma forma, a
cultura brasileira, de não priorizar a eco
nomia para depois direcionar os gastos
sem precisar resultar em financiamentos
ou endividamentos, contribui para que a

força econômica não avance mais.

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

IlESDE 1.919 4112 • Horário de atendiroento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e EditoraCorreio do Povo Ltda

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

.
de inteira responsabilidade de seus autores .

�'!{. O Correio doPovo utilizapapelproduzido apartir de
<,::? fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• SILVIAMARIA .GONZAGA SANSON morreu em 7
de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 57 anos e deixou
enlutados o esposo, filhos, genros, nora, neto, mãe, irmãos,
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal do Centro. Catarinense.
•MARIAMADALENACARVALHO morreu em 5 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 74 anos e deixou enlutados
os filhos, genros, noras, netos, bisnetos, parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério de Chico de Paulo.
• GEMAMARIA TRES GALVAN morreu em 5 de dezembro,
em Jaraguá do Sul. Ela tinha 85 anos e deixou enlutados os
filhos, noras, genros, netos, bisnetos, parentes e amigos. O
sepultamento aconteceu no cemitério de Nereu Ramos.
• ALFONSO I1TNERmorreu em 5 de dezembro, em Jaraguá
do Sul. Ele tinha 66 anos e deixou enlutados a esposa, filhos,
noras, netos, irmãos, parentes e amigos. O sepultamento
ocorreu no cemitério da Vila Lenzi.
• LESTERROSA CAVIQUIOU morreu em 5 de dezembro,
em Guaramirim. Ele tinha 70 anos e deixou enlutados os

irmãos, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
.

Municipal de Guaramirim.

DIVERSÃO NATALINA
No último sábado, o "Sindicato dosTrabalhados doVestuário
(STlVestuário) promoveu o Natal no Bairro, na Escola Ricieri
Marcatto. Foram oferecidos lanches e brincadeiras para
crianças e adolescentes das comunidades do Rio Cerro I e II.

" Vi um rapaz sendo
chutado e outro

dando com pedaço de pau na

cabeça dele. A gente pedia
pra parar e nada. Gente, é um
ser humano. Tenho 20 anos

como profissional e nunca
vivenciei isso pessoalmente.
Desumano.

Luiz Alberto,
zagueiro
do Atlético
Paranaense,
sobre a briga
na Arena
Joinville

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Hoje: Lauro Frõhlich - Guaramirim

ministração de Guaramirim começou 2013 com

uma dívida herdada do governo anterior, segundo
.

Frôhlich, de R$ 9,4milhões. "Renegociamos e va
mos pagar R$ 200 mil mensais por quase quatro
anos. Isso, somado a queda da receita, comprome
teu nossa capacidade de investimentos", explica.

Frõhlích lembra ainda que o-crescimento da
receita municipal apresenta queda desde 2010.

"Naquele ano tivemos crescimento de 2�%, em
2011 de 12%, em 2012 de 9%, e o ano de 2013 vai
fechar com média de 5%". Para 2014, a receita
está estimada em R$ 126 milhões.

Das ações prometidas no Plano de Governo,
Lauro Frõhlich admite que muita coisa não pode
ser realizada em decorrência da dificuldade finan
ceira do município. Contudo, ele promete que o

avanço na concretização das metas será gradativo
apartirdo aumento da receita. "Este foium ano de
dificuldades. Mas, estamos felizes de chegarmos
ao final e ver os avanços que conquistamos. Sabe
mos que podemos avançar muito mais e é neste
caminho que trabalharemos em 2014", salienta.

Estão garantidos para o município dois terre
nos para a construção de novos postos de saúde,
a construção do ginásio de esportes no bairro
Figueirinha e o aumento de vagas na Educação
Infantil com a ampliação das unidades nos bair
ros Avaí e Figueirinha, que atenderão mais de
150 crianças. O prefeito-ainda destaca o recebi
mento de maquinários, como patrola, ônibus e

retroescavadeira dos governos federal e estadu
-al para a realização de obras no município e a

ampliação da capacidade de captação de água.

,..,

B NÇO E PREVISOES
UM ANO DE ECONOMIA

Principal desafio do governo de Lauro é preparar
Guaramirim para o crescimento previsto

I'

MEDIDAS IMPOPULARES, lVIAS NECESSARIAS
No primeiro semestre de

2013, a ordem em Guaramirim
foi a de apertar o cinto. Econo
mia se tornou palavra de ordem
emedidas radicais foram adota
das. "Precisamos tomar provi
dências para ordenar as despe
sas. O Tribunal de Contas estava
nos acompanhando de perto e

parar com serviços que não es

senciais para a comunidade foi
nossa escolha", alega Frõhlich.
Os cortes atingiram principal-

GUARAMIRIM
Lauro Frõhlich fecha a mão e aposta na atração de

empresas para o futuro do município
Carolina Veiga

{'"'trescimento versus Orçamento. Este foi o

Vrnaior dilema do prefeito de Guaramirim,
Lauro Frõhlich (PSD), durante o ano de 2013 e, ao

que tudo indica, continuará sendo em 2014, 2015
e 2016. Com a capacidade de investimento reduzi
da em consequência das dívidas, Frõhlich aprovei
ta o momento único pelo qual passa a região para
atrair empresas e conseguir aumentar a receita do
município. A assinatura da ordem de serviço da
duplicação dá BR-280 e a expectativa pelo início
das obras no trecho urbano são seusmaiores alia
dos nessa batalha.

Para 2014, o munícipe pode aguardar por al
terações no modo de vida de Guaramirim. Todas
com o objetivo de proporcionar o crescimento e

aumentar a receita da cidade. Entre elas, aulas de
inglês na grade curricular das escolas de Ensino
Fundamental, concessão do serviço de coleta de
lixo e aumento da taxa paga pelo morador, alte
rações no Plano Diretor e na Lei Orgânica, disp0-
nibilização de internet banda larga, serviços de
telefonia e educação profissionalizante estão nos

planos da administração. Enquanto isso, Frõhlich
salienta quais ações foram tomadasparaequilibrar
a gestãomunicipal, entre elas, a administração do
hospital. "Assumimos uma estrutura desorganiza
da e com um saldo negativo comprometedor. Não
passamos pelo período de transição, o que foi um
prejuízo e, por fim, precisamos aguardar 60 dias
até o fechamento das contas", relembra.

Com a arrecadaçãomunicipal em queda, a ad-

mente os setores de Obras, Cul
tura, Assistência Social e Espor
te. O horário de funcionamento
da Prefeitura foi reduzido, das
7h30 às 13h30, para diminuir o
custo com manutenção.

A folha de pagamento, que
atualmente compromete 46,7%
da receita municipal, sofreu
ajustes. "Demitimos nove cargos
de confiança. Precisamos redu
zir o comprometimento da folha
e· cuidar, para não aumentá-lo.

Não vamos fazer isso mandando
o pessoal embora, mas aumen

tando a arrecadação", projeta.
Pensar na gestão pública como

em uma grande empresa é a filo
sofia do prefeito. "Temos um com

prometimento fixo com a pres
tação de serviços de educação,

- saúde e infraestrutura para a po
pulação e esta é a nossa diferença
de uma grande empresa. Eu não
posso fechar a Prefeitura quando
tenho prejuízo", compara.

I EM 2014, APERTO CONTINUA
i Apesar dos planos, 'o das empresas. Queremos
I ano de 2014 ainda será de manter um ritmo de traba-
;

controle rígido para a admi- lho em ordem crescente e o

nistração municipal. Com aumento da receita é extre
receita estimada em R$ 126 mamente importante para
milhões, o que dará flexibili- isso", defende o prefeito.
dade de investimento será a "Quanto maior o número de
instalação de novas empre- notas emitidas em Guara
sas já confirmadas. "Nosso mirim, maior o meu fatura
foco será em viabilizar infra- mento. Eu não tenho outro
estrutura para a instalação caminho", acrescenta.
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LÚCIOSASSI

HOSPITAL: CONTRATO ROMPIDO

Alvo de polêmicas e de rom
pimento de contrato, a gestão
do hospital municipal passará,
em 2014, para as mãos da Pre
feitura porum período inicial de
seis meses. O objetivo é organi
zar a estrutura para em seguida
transferir a administração para
outra unidade gestora.

A reorganização proposta
solucionará dois problemas:
desvincular a unidade da admi-.
nistração municipal e encontrar
Uma novamodalidade de gestão,
"Um Conselho de 14 pessoas foi
formado pára a Prefeitura assu

mir a gestão do hospital, que vol
tará a se chamar Santo Antônio.
Em seis meses, vamos organizar
a entidade para devolvê-la para a

Mitra", promete o prefeito.
Com a devolução, a inten

ção é alterar o CNPJ do hospital
para que ele deixe de ser públi-

co. "Com outro CNPJ, o hospi
tal poderá buscar outra entida
de administrativa que poderá
ser contratada sem licitação a

partir de valores estabelecidos
de funcionamento, nos moldes
do que acontece em Jaraguá",
detalha Frõhlich.

No início de 2013, Guara
mirim possuía dívida superior
a R$ 1 milhão com a Fundação
São Camilo. As parcelas men

sais, equivalentes a R$ 595 mil,
não foram pagas por falta de
recurso. "Este ano também não

conseguimos pagar na íntegra
em função da receita. Precisa
mos sentar e negociar". A dívida
foi parcelada em 10 vezes e um

contrato aditivo até dia 6 de ja
neiro firmado. Emvalores cor

rígidos, Guaramirim paga R$
.. 621 mil mensais para que a São
Camilo gerencie o hospital.

DUPUCAÇÁO GERA EXPECTATIVAS
Um fator que irá favorecer emuito o desenvolvimento econômico

do município é a confirmação da ordem de serviço de duplicação da
BR-280, até o porto de São Francisco do Sul. Além disso, a construção
da unidade da BMW emAraquari, atrai fornecedores para a região.

EDUARDO MONfECINO

PLANEJANDO O CRESCIMENTO ECONÔl\tlICO
Conforme todas as previsões,

crescer economicamente é o des
tino de Guaramirim. Mas, para
não perder as oportunidades que
surgem dia a dia, o prefeito Lau
ro Frõhlich salienta que é preciso
a união da sociedade e da admi
nistração pública em uma força
tarefa de planejamento. "Precisa
mos deixar a politicagem de lado
e pensar Guaramirim para os

próximos 10, 20 e 30 anos. Ver o

que ela tem condições de absor
ver, organizar um plano de me

tas e prover a cidade de recursos

para receber o crescimento, aten
dendo as demandas da popula
ção que crescerão em proporção
ainda maior", salienta.

Para proporcionar um cres

cimento saudável paralelamen
te ao trabalho de captação de

empresas para a região, está em
fase de elaboração um estudo do
macrozoneamento e das macro

diretrizes urbanas. Viabilizado
em parceria com a Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu (Amvali) e realizado pela
Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC/PR), o traba
lho apresentará diretrizes para o

crescimento de Guaramirim.
O estudo deve ser concluí

do até o segundo semestre de
2014 e provocará alterações na

Lei Orgânica e no Plano Diretor.
"Com esse estudo vamos definir

PAVIMENTAÇÃO: MÁQUlNAS PRÓPRIAS

a ocupação do solo do município.
daqui a 20, 30 anos. Saberemos
para onde crescer e teremos uma
carta de ações para desenvolver
de forma ordenada", diz Lauro.

Pelo crescimento projetado,
apenas a instalação de uma em

presa italiana, do ramo de meta

lurgia, deve gerar cerca de '400
empregos em 2014. "Essa empre
sa já comprou o terreno e deverá
se instalar no segundo semestre",
adianta o prefeito. Junto dela,
deverá se instalar uma empresa
canadense do mesmo ramo. Para
tornar Guaramirim mais atraen
te ao ramo dos negócios, está em
fase de conclusão a Área Indus
trial, no bairro Caixa D'Água.

Para honrar com a promessa
de "criar o maior programa de

pavimentação que Guaramirim
já viu", duas ações de trabalho
foram criadas. Aprimeira é sobre
a pavimentação comunitária e, a

segunda, a aquisição demaquiná
rios próprios para a realização das
obras. Com quase R$ 5 milhões
captados, serão adquiridos ma

quináriospara realizar a obrabase

IJXO:TAXA
VAIAUMENTAR

Uma concessão para exploração
do serviço de coleta de lixo deve ser
aberta em Guaramirirn. O objetivo é
terceirizar o serviço e zerar os custos
do município, que atualmente de
sembolsa R$ 1,5 milhão. "Pagamos
R$ 2 milhões pelo serviço e emito
R$ 700 mil em carnês. Arrecado
com o pagamento do imposto R$
500 mil. Meu prejuízo é de R$ 1,5
milhão. É uma conta errada que não
é compromisso da Prefeitura",justi
fica Lauro. Pelo sistema, a empresa
responsável pela coleta de lixo emi
tirá os carnês com o valor do serviço
parcelado entre o número de habi
tantes do município.

.

dapavimentação, o que deve fazer
com que o rmínicípio licite apenas
a camada asfáltica. "Comprando o
maquinário, vou ter urna redução
de 40% no custo do asfalto", expli
ca Frõhlich. Os primeiros bairros
atendidos em 2014 por esse mo
delo serão o Vila Freitas, Malibu
e Beira Rio. Os equipamentos,
ao custo de R$ 4 milhões, serão
adquiridos em licitação a ser re-

alizada ainda em 2013.
Pela Pavimentação Comu

nitária serão contempladas as

comunidades que estiverem
organizadas. A proposta é que
de a Prefeitura ofereça a mão
de obra e o maquinário e de

que a comunidade capte o valor
necessário para a camada asfál
tica. O projeto já está em anda
mento nomunicípio.

crDADEDIGITALMORADIAS poPtJLABEs
Para atender a demanda por ser- A comunicação em Guaramirim, problema antigo, tam-

viços básicos no município, devem bém deve ser melhorada, segundo promessa do prefeito
ser construídas 980 casas populares Lauro Frõhlich e parceria com o governo federal. "Vamos
no bairro Corticeira. O projeto en- investir R$ 1,5 milhão em 16 pontos de ligações de cabo de

globa creche para as crianças, pavi- fibra ótica para acesso à internet, como prevê o programa

mentação das ruas de acesso, além .

Cidade Digital. Essa tecnologia poderá ser estendida para as

de posto de saúde. empresas e temos promessas de uma empresa de telefonia
'---------------+�_l. I para resolver o problema no bairro Riq Branco", diz Lauro.
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Conselho político cobra resultados
�omeçou na sexta-feira e terá prossegui
Vrnento nesta semana a rodada de con

versas entre os integrantes do conselho polí
tico da Coligação Nova Jaraguá e o primeiro
escalão do governo de Dieter Janssen (PP).
A coordenação tem sido feita pelo presiden
te do PP, Ademir Izidoro. Também fazem

parte do grupo, o deputado Carlos Chiodini
(PMDB), o vereadorJoãoFiamoncini (PT) e
o presidente da Fundação de Esportes, Jean

Leutprecht (PCdoB). Izidoro não entra em

detalhes, mas diz que o objetivo maior é le
var as impressões da população para mesa

de debate. Traduzindo, o conselho está co
brando {mais eficiência em algumas áreas,
apesar de fazer uma avaliação geral positiva.
Aquestão envolvendo os processos tem sido
tema levantado pelo próprio prefeito. Die
ter quer agilidade na liberação dos alvarás e

habite-se, por exemplo. Mas não é só isso,

todas as pastas estão passando por raio-x.
Com 25% dos quatro anos do governo encer
rando no dia 31 de dezembro e com projetos
audaciosos principalmente nas áreas de saú
de, educação e mobilidade, não há tempo a

perder e a coligação sabe disso. O primeiro
passo para vencer as dificuldades é admitir

que elas existem - e sempre vão existir em
menor oumaior grau. Depois de conhecer os
nós, é preciso trabalharpara desatá-los.

DIEGO REDEU DNULGAÇÃO

Ninho reunido.para eleição
Ex-deputado federal, o jaraguaense Vicente Caropreso prestigiou agenda da alta plumagem

do PSDB, ontem, em Florianópolis. Esteve lado a lado com os senadores Aécio Neves e Paulo
Bauer. O partido se organiza para as eleições de 2014, quando Caropreso deve buscar uma vaga
naAssembleia Legislativa, Bauer quer o Palácio BarrigaVerde e, Aécio, o Palácio do Planalto. No
momento, os três concentram esforços na formação de uma rede de alianças.

Acompanhar
e cobrar
'o jornal o Correio do Povo publi

ca a partir de hoje uma série de re

portagens especiais sobre o primeiro
ano de mandato dos prefeitos do Vale
do Itapocu. O ponto de partida para
cada matéria foi o plano de governo

apresentado por Dieter Janssen (PP),
Lauro Frõhlich (PSD), Osvaldo Jurck
(PSDB) e também os veteranos Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) e Mario
Fernando Reinke (PSDB).

Assistência
Social

Com experiência na área, a

vereadora Natália Petry (PMDB)
defende a criação de uma lei

específica para regulamentar a

concessão de beneficios eventu
ais pela Assistência Social. Uma
das ideias é transformar a cesta

básica em um cartão.

Bônus com ônus
Reportagem do DC mostrou que as bonificações de Na

tal, que servidores do Legislativo e do Judiciário, além do
. Ministério Público (MPSC) e Tribunal de Contas do Estado

(TCE), receberão podem alcançar a soma de R$ 37milhões.
Os 1,8 mil servidores da Assembleia Legislativa (AL), por
'exemplo, vão receber um bônus de R$ 4 mil. Nada mal né!
Tudo isso é bancado com o dinheirosuado do contribuinte.
Na Câmara de Jaraguá, o prêmio é de R$ 800.

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO

Justiça seja feita. O ex-vereador

Jurandyr Michels, hoje no PV,
também trabalhou arduamente

pelas melhorias na SC-11 O. Na

época, ele e Jaime Negherbon
eram filiados ao PT.

• • •

Deputado Carlos Chiodini (PMDB)
articula para tentar levar ao

plenário da Assembleia, antes do
recesso, projeto de sua autoria que
estende as bolsas de estudo do

Estado para os estudantes
do ensino a distância.

• • •

Faltando-urna semana para
definição da nova Mesa Diretora
da Câmara, os vereadores estão

agitados. Mas tudo leva a crer que
João Fiamoncini (PT) deve ser

confirmado na presidência. Porém,
com histórico de surpresas de

última hora, não dá para descartar.
uma reviravolta .

• • •

A eleição para Avevi foi marcada

para o dia 18 de dezembro,
às 19h30, no Restaurante

�

Represa de Guaramirim.

rerssranssen
ARQUITE.TOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reis·anssen.com.br
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orçamento.Um exemplo citado no relatório é a bai
xa eficiência da rede hospitalar. Estudos mostram
que os hospitais poderiam ter uma produção três
vezes superior à atual, com o mesmo nível de in
sumos. Mais da metade dos hospitais brasileiros
(65%) são pequenas unidades, com menos de 50
leitos - a literatura internacional aponta que, para
ser eficiente, é preciso ter acima de cem leitos. Ve
jamos os problemas enfrentados na região para
ter prova disso. Em Guaramirim, a Prefeitura teve
que romper o contrato com a São Camilo, pois não
conseguiamanter o repasse de cerca de R$ 600mil
ao mês. Em Massaranduba, a dificuldade tem sido
para inauguração do hospital.

Saúde: falta de eficiência
Os problemas de acesso e cuidados especializa

dos no SUS têm mais a ver com desorganização e

ineficiência do que com falta de dinheiro. Essa con
clusão, há muito tempo apontada pelo setor priva
do, foi reforçada pelo Banco Mundial que analisa
20 anos do SUS e traça seus desafios. O subfinan
ciamento é sempre citado por especialistas, ges
tores e governos como uma das principais causas

para as deficiências do SUS. E o Banco Mundial
reforça isso: mais da metade dos gastos com saú
de no país se concentra no setor privado, e o gas
to público (3,8% do PIB) está abaixo da média de
países em desenvolvimento. Mas o relatório afirma
que é possível fazer mais e melhor com o mesmo

A oposição no Congresso tenta
rá convocar o ex-secretárionacional
de Justiça, Romeu Tuma Junior,
para dar mais detalhes das reve

lações feitas no livro "Assassinato
de Reputações - Um Crime de Es-

tado", que chega às livrarias nesta
. semana. Nele, o autor afirmou que
recebeu ordens enquanto esteve

no cargo para "produzir e esquen
tar" dossiês contra adversários do
governo Lula. Durante três anos,

Tuma Junior comandou a Secreta
ria Nacional de Justiça, cuja mais
delicada tarefa era coordenar as

equipes para rastrear e recuperar .

no exterior dinheiro desviado por
políticos e empresários corruptos.

POLÍTIClt
TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Atendimentobásico
A questão hospitalar é só um ponto. Grande parte dos

pacientes que vão a emergências hospitalares é de baixo
risco e poderia ser atendida em unidades básicas. Dois es
tudos citados pelo Banco Mundial estimam que em 30%
das internações os pacientes poderiam ter sido atendidos
em ambulatórios. Na região, o número pode ser ainda
maior, fala-se em algo superior a 50%.

Comitês abertos
Dois comitês de campanha de Dilma Rousseff vão co

.
meçar a funcionar já em fevereiro. Um deles ficará em

Brasília e concentrará a equipe política. Esse time cuida
rá de sua agenda, do programa de governo, dos partidos
aliados e de parte da comunicação. O segundo ficará em

São Paulo, e concentrará a arrecadação de recursos e a

costura das alianças do PT pelo país.

pé na estrada
o presidenciável Eduardo Campos (PSB) decidiu refor

çar suas viagens pelo Nordeste na reta final do ano. Cor

religionários detectaram nas últimas pesquisas que o pré
candidato ainda é desconhecido por 40% dos eleitores de
sua própria região, taxa similar à que tem no Sul (41%).

Buscando solução
O governadorRaimundo Colombo recebeu ontem ominis

tro da Justiça José Eduardo Cardozo, representantes do Minis
tério Público Federal, agricultores e lideranças indígenas. Na
pauta do. encontro, a questão indígena envolvendo as princi
pais comunidades como a doMorro dos Cavalos, em Palhoça;
a de Saudades; a de lporã do Oeste; a de Cunha-Porã.

"
. (47)3275-0100

Em prime.iro lugar, não
deveríamos levántar
informação econômica sob

o pretexto de segurança.
Não com um aliado.

AgendanoCongresso
O Orçamento de 2014 e o Plano Nacional de Educação são os dois grandes focos

do Senado nesta semana. As votações começam no Plenário do Congresso já no

início da tarde de hoje, quando senadores e deputados se reúnem para votar vetos
presidenciais e declarar prejudicadas matérias que trancam a pauta e impedem a

votação da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA, PLN 9/13) de 2014. E a

análise dos vetos será a primeira da história com o voto aberto.

Homenagem de líderes
Mais de 90 chefes de Estado ou de

governo já anunciaram que participarão
do velório ou do funeral de Nelson Man
dela. Os presidentes Barack Obama, dos.
Estados Unidos, e François Hollande, da

França, devem estar hoje no Estádio Soe
cer City, de Soweto, em Johanesburgo. A
presidente Dilma Rousseff também es

tará. Ela viajou ontem na companhia de
Lula, FHC, Collor e Sarney.

ManifestaÇóçs na Copa
Os movimentos sociais, que tomaram

as ruas do país em junho, organizam-se
para voltar a protestar na Copa. Comitês
de mobilização estão sendo criados nas

12 capitais-sede dos jogos. A ideia é colo
car gente na rua nos dias das partidas, na
frente dos estádios e nas "fan fest" produ-
zidas pela Fifa., i t'lJ�i 1)1 J4 til. �11.i �t ...• l-_ •

Do ex-presidente
americano Bill Clinton
sobre o rastreamento das

comunicações da Petrobras.
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Acesso ao FGTS
A Caixa Econômica Federal lançou ferramen-

.

ta para gerar e visualizar extratos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ferra
menta permite consultar, pela internet, o extrato
dos-lançamentos dos últimos 25 anos, ocorridos
após a centralização das contas do FGTS na Cai
xa. Antes, o trabalhador podia obter, pela inter-

.

net, apenas os últimos seis registros. O serviço
eletrônico "Extrato Completo" já está disponível
nos endereços: www.caixa.gov.brewww.fgts.gov.
br. O trabalhador deverá cadastrar senha para
acessos às informações, informando seu PIS e

aceitando o "Termo de Cadastramento".

Cenáriosparaecononri�
Aprojeção de instituições financeiraspara o cres

cimento da economia, este ano, caiu de 2,50% para
2,35%. De acordo com a pesquisa semanal do Ban
co Central (BC) aomercado financeiro, a estimativa
para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos osbens e serviçosproduzidos no país,
em 2014, também foi ajustada para baixo, de 2,11%
para 2,10%. A estimativapara a expansão daprodu
ção industrial foi ajustada de 1,69% para 1,63%, este

-

ano e de 2,50% para 2,25%, em 2014. A projeção
das instituições financeiraspara a relaçãoentre a dí
vida líquida do setorpúblico e o PIB é 34,60% tanto

para 2013 quanto para o próximo ano.

Novo indicador
A projeção de instituições financeiras para a

inflação em 2013 caiu pela quarta vez seguida. A
nova estimativa para o Índice Nacional de Preços
aoCOnsumidorAmplo (IPCA) ficou em 5,70%, ante
5,81% daprevisão anterior. Para 2014, aexpectativa
é que a inflação seja maior. Mas projeção foi manti
da, pela segunda semana seguida, em 5,92%. Essas
estimativas são do boletim Focus, uma publicação
semanal do Banco Central (BC), feita com base em
pesquisa sobre os principais indicadores financei
ros. O IPCA é utilizado pelo Banco Central como
medidor oficial da inflação do país. O índice serve

de referência para o governo verificar se a meta es

tabelecida pára a inflação está sendo cumprida. Na
sexta-feira IBGE informou que o IPCAem 12 meses

encerrados em novembro ficou em 5,7'fAí.

Ronaldo Corrêa

DO; •
TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

SrNTIQUIP/DIVULGAÇÃO

Anova diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Químicos, Plásti

cos, da Borracha e do Papel de Jara
guá do Sul tomou posse na sexta-feira.
João Brasil (foto) assumiu a presidên
cia. O dirigente ressaltou como uma

de suas principais propostas a defesa

da saúde e a segurança do trabalha
dor, além da valorização salarial. O

ex-presidente do sindicato, Sérgio
Ferrari, lembrou de avanços obtidos
na gestão, como o direito à insalubri
dade e periculosidade e instalação da
sede própria.

Correios ampliam serviços em 2014
Até abril do ano que vem deverá es

tar concluída uma parceria dos Correios
com a empresa Valid para a criação de
uma empresa que irá prestar serviços
como certificação digital, impressão
descentralizada e emissão eletrônica de
documentos. O memorando de enten

dimento já foi firmado entre a estatal e a

empresa, escolhida em processo de se

leção que iniciou com cerca de 360 con
correntes. Com a parceria, os clientes

poderão receber, por exemplo, extra
tos bancários ou contas telefônicas por
e-mail. A ideia é que no futuro, quem
quiser poderá receber a maioria das

correspondências de forma eletrônica.

Embratur comemora recorde
O recorde de 6 milhões de

turistas estrangeiros em um

único ano, atingido pelo Brasil
no dia 5, é a confirmação de

que os investimentos em even

tos globais produzem efeitos

positivos no turismo. A avalia

ção é do presidente do Instituto

Brasileiro de Turismo (Embra
tur), Flávio Dino. Segundo ele,
o resultado está diretamente
relacionado com a Copa das
Confederações e com a Jorna
daMundial da Juventude, que
ocorreram este ano e atraíram
cerca de 200mil estrangeiros.

íNDICE PERíODO
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,01% 9.DEZEMBRO.2013
CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA +0,43% 9.DEZEMBRO.2013
NASDAQ +0,08% 9.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 17,25 +0,12%
VALE5 33,13 +0,55%
BVMF3 10,99 -2,31%

POUPANÇA 0,5185 10.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -1,28% US$110,680
OURO -0,06% . US$ 1240,880

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,3186 2,3193 -0,33%
DÓLAR TUR. 2,2400 2,3800 -0,83%
EURO 3,1865 3,1874 -0,05% .

LIBRA 3,8100 3,8120. +0,2%

Metas fiscais
concentradas

o cumprimento das me

tas fiscais do governo em 2013
está nas mãos de menos de 150

grandes empresas -,
- Responsá

veis por grande parte dos re

cursos arrecadados nos parce
lamentos especiais criados pelo
governo, elas sustentaram a ar

recadação extraordinária deR$
24,4 bilhões até novembro. De
acordo com a Receita Federal,
a reabertura do Refis da Crise
e os parcelamentos especiais
para instituições financeiras e

multinacionais brasileiras atra
íram 36mil contribuintes até o
fim de novembro. No entanto,
segundo o'próprio Fisco, 96,4%
dos R$ 20,4 bilhões arrecada
dos até agora por meio dessas

renegociações foram pagos por
aproximadamente 75 institui

ções financeiras e 55 multina
cionais brasileiras.
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Coral apresenta canções de Natal
Um dos tradicionais

-

grupos de
vozes da nossa região, o Coral eMu
sical Edelweiss, de São Bento do Sul,
apresenta repertório especial na noi
te de hoje. Canções típicas do Natal

vindas dos mais variados cantos do

mundo, como da Alemanha, Itália,
Inglaterra, Argentina, África do Sul,
serão executadas com a promessa de

_

trazer encanto ao público que com-

parecer no grande teatro do Centro
Cultural Scar. A apresentação está

agendada para as 20 horas. Ingres
sos estão disponíveis no valor de
R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia).

/-

GRANDE ESPETACULO DE NATAL
SUCESSO Público lotou O teatro da Scar para prestigiar a bela apresentação de alunos e professores

Natália Trentini

-.Com o grande teatro do
Centro 'Cultural Scar

lotado, alunos, professo
res e artistas deram vida

_

a um verdadeiro espe
táculo na noite do últi
mó domingo. Em mais
um ano, o.Auto de Natal
atraiu cerca de mil pes
soas para acompanhar o
resultado de um trabalho
minuciosamente prepara
do ao longo de 2013.

Os ingressos já haviam
, esgotado na quinta-feira,
O evento se tornou tradi

donàI, mas é a evolução
técnica que chama o pú
blico para acompanhar
música, dança e teatro,

. em vários estilos e lin- -

guagens, condesandos
em 13 cenas com pouco
mais de uma hora de es

petáculo. A participação
de todos os núcleos e pro
jetos da Scar, com alunos
e artistas profissionais,
trazem pará cena a rique
za da integração.

Os depoimentos, elo

gios e a própria resposta
do público ao longo da

apresentação são termô-
. metro para os organiza-

.

dores. "Tivemos ligações
das pessoas que se emo-

.

cionaram, um retorno

positivo sobre o profissio
nalismo de todo o espetá
culo", comentou a gerente
executiva da Scar, Edilma
Lemanhê.

Para a coordenadora do
Auto de Natal, Lisa Jawor
ski, a temátíca alegria que
deu origem a toda a mon

tagem foi recebida com

leveza pelos expectadores.
O desafio de colocar tantas

canções, de crianças até

idosos; dentro da mesma

obra trouxe familiaridade.
''Nós tínhamos todas essa.

. faixa etária na platéia, todo
mundo saiu feliz, com uma

sensação de ganho que é o

nosso objetivo", disse.
,

Este ano, apesar de
trazer dança e teatro em

inúmeras cenas..._ as vozes
'. CENA 1

e acompanhamentos ins- Festa de Natal: Participação da Orquestra
trumentais tiveram desta- Filarmônica, teatro, dança e Projeto Phaser. A ideia

foi abrir o espetáculo com elementos da festa vivida
que. O palco foi totalmente pelos jovens nessa época do ano; trazendo até
amplificado para mostrar a mesmo elementos de música eletrônica.

riqueza e nuancem melódi

cos, exigindo cuidado extra
nos bastidores. Lisa explica
que as mudanças aconte

cem anualmente, em 2012

foi a vez da dança e, em

2011, do teatro. E.n,.tre os ar- -

tistas, é mantido C));Cii,*ercício
de compartilhamento.

Depois da rotina sema

nal de ensaios que se inten
sificou nas últimas sema

nas, se estendendo até um
dia antes da apresentação,
a equipe já está com a cabe

ça articulando o próximo
show, A temática é acima
de tudo a superação.' "Já
estamos pensando no ano

que vem. Em fevereiro já
sentamos para conversar

sobre o processo", desta
cou Edílma..

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

ALGUMAS CENAS DO ESPETÁCULO

CENA4

Dia de Natal: Piano e voz trouxeram uma

interpretação de uma música pop contemporânea.
Momento de apreciação das melodias, saindo um

pouco dos clássicos tradicionais.

FOTOSCHAN

CENA3

Natal Barroco da Rainha: Escola de Dança da
.

Scar, Orquestra Filarmônica e Projeto Dentro da Dança.
Cena privilegiou a dança, o balé clássico. Mostrou
a celebração mais erudita, lembrando o clima dos
castelos europeus.

CENA7

Férias de Natal: Cia. Musical Euterpe e Escola de Teatro'
da Scar levaram ao palco um pouco das comemorações
em estilo brasileiro. o clima de fi!rias, levando a

comemoração para as areias da praia.

CENA13

Feliz Natal:
Uma grande
celebração com
todos os mais
de 260 artistas
envolvidos. O
encerramento
levou ao palco
o espírito de

integração que
cercou toda a

montagem e

que envolve
as famOias
no Natal.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Daniel Medeiros

'"

Azul E a Cor Mais Quente
Em certo momento deAzul É a Cor

Mais Quente, vencedor da Palma
de Ouro no Festival de Cannes desse
ano, a personagem Adêle explica a um
colega que o livro LaVie deMarianne,
de Pierre de Marivaux, tem muita

descrição de sentimentos, e isso coloca
o leitor no lugar da protagonista. Não
é por acaso que esse instante, ainda
no início do filme, reflita grande parte
da narrativa que o cineasta Abdellatif
Kechiche irá apresentar dali em
diante, acompanhando a vida de uma
personagem fascinante e problemática, e
que graças a uma excelente atuação, faz
com que o público fique o tempo todo ao
seu lado, ao mesmo tempo em que não

julga as suas ações.
A trama acompanha a vida de Adêle,
uma jovem estudante razoavelmente
popular que vive numa rotina que
se resume a ir para a escola, ler, e,
esporadicamente, se encontrar com
rapazes. Sua vida muda quando ela
vê na rua Emma, uma garota de
cabelos azuis que chama sua atenção,
e acaba despertando desejos que ela
nem sabia que existiam. Inicialmente
negando esses sentimentos - o que
causa extremo desconforto -, Adêle
finalmente opta parir atrás de Emma,
iniciando um relacionamento que, entre
outras coisas, serve para definir quem
ela é como pessoa.
Estabelecendo já no primeiro diálogo

Clique animal

uma discussão sobre amor à primeira
vista e cortando em seguida para
uma conversa sobre sexo no primeiro
encontro, Kechiche define desde o início
a conturbada história de relacionamentos
queAdêle experimentará durante todo
o filme. Além disso, o cineasta investe
em retratar a dualidade da vida da sua
protagonista pormeio de constantes
rimas visuais. Um exemplo disso é a

já famosa cena de sexo entre Adêle
e Emma, que serve não apenas para
mostrar a primeira descobrindo e
explorando todo o corpo da sua parceira,
como contrasta com a sequência em que
ela faz sexo com o tal colega da escola, ato
esse que émostrado de maneira rápida,
seca e aparentemente pouco prazerosa.
Hábil ao apresentar Emma como um
ser atraente em todos os sentidos
(dos cabelos aos olhos azuis), e
enquadrando-a constantemente em

ADOTE! Fui.
abandonada com

apenas um dia de
vida, agora estou

.

forte, vacinada e

desverminada a espera
de um novo lar. Minha
mamãe é de porte
médio.lnformações com
Fernanda 3370-0786, ou
na Clínica Amizade

Envie a foto do seu

animalzinho para
contato@beatrizsasse.

I .' com.br ou encontre
t ,"'Ó1 éomp..nlleirQ d�
!fc ��timaç�o n�s pági
: do F1'IceboOk da Ajap
i> e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

contraluz, Kechiche acerta ao inserir uma
música diegética na cena da primeira
troca de olhares das duas garotas, o

.

que dá àquele instante comum um ar

mágico. E apesar demostrarAdêle
escondendo dos pais a sua orientação
sexual, e até sofrendo bullying dos
colegas de aula, Kechiche é bem sucedido
ao não fazer disso o tema central da sua
narrativa, que nunca afasta o foco das
suas personagens. E é isso que faz de
Azul É a Cor Mais Quente não só um
excelente filme sobre descoberta sexual,

mas também (e
principalmente)
uma belíssima
história de amor.

Direção: Abdellatif
Kechiche.
Elenco: Adêle

Exarchopoulos,
Léa Seydoux.

ME LEVA PRA CASA! Este cão foi recolhido da rua, é
de porte médio, muito dócil, porém muito assustado,
provavelmente foi vítima de maus tratos e precisa de
um dono muito paciente que lhe dê muito amor e carinho.
Quem tiver interesse em adotá-lo, entre em contato com

Charlene nos telefones 3373-0795 ou 99715930.
\

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 20'13

10/12

Adalilço O. Pascoguetli
Adolar Konel

Afonso Berns

Agúida Stahlke

Alayde S. Mahfud

Carlos M. Nueburger
Danielle Stahlke
Eduardo L. Picolli
Elaide Rodrigues
Gilson L. Satler
Gleize Pereira

Heloisa Jahn
Ivete Cardoso
João V. P. da Silva
Josieli P. Travassos
Kailane Cristina Kopsch
Kethlin Strutz
Laercio Wesendonk
Leandro Wendramin

Leda C. A. da Silva
Marcia Campreger
Marciel G. Franzner
Mareio Ademir Bortolini
Maria L. S. Richard
Marlene Wischral
Marlise B. Stingher
Mateus Meier

Neri Moresco
Renilda Resner

Ségio Leithold
Silvana Laube Rech
Valdir Riedel

Vigando Rogerio Zapela
Walmir Westphal
Wander Bartel
Wilmar Marquardt

Luciana Vendramini - Atriz
• Kenneth Branagh - Atór .

Curiosidade
10 de dezembro...

... é o 3440 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 21 para acabar o
ano. Dia do Palhaço. Dia
Internacional dos'Direitos
Humanos - Adotado pela
Assembléia Geral da
ONU em 1948. Em 1825
- O Brasil e as Províncias
Unidas (atualArgentina)
entram em guerra. Em

1999 - A associação
Médicos sem Fronteiras
recebe o Prêmio Nobel da
Paz. Fonte: Wikipedia ,
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Shortspra
que te quero
Em tempos de festinhas de
encerramento do ano, fica

sempre aquela dúvida, que roupa
usar? Posso dizermeninas? Eu

apostaria em uma bela produção
com o shorts. Apesar de estar
louca pormacaquinhos e adorar

saia, penso que os shorts estão
com tudo também e são perfeitos
para esses momentinhos

.

descontraídos. Com camisa,
camiseta, cropped, batinhas,
enfim...Eles ficam bem com tudo!

Dicasde beleza:Cabelos defesta
Pois é meninas, com as festas de fim de ano
se aproximando, chega aquelemomento em
que a gente não conseguepensar em outra

coisa a não ser compras, compras emais

compras. Mas não vamos nos esquecer que
a gente precisa se produzir também, e foi
pensando nisso que fiz uma seleção de dois

.

penteados maravilhosos (preso e semi preso)
para que vocês possam se inspirar e arrasar
nesse fim de ano.

• Rabo de cavalo estiloso - Lily
Collins me inspirou a trazer um penteado

.

glamouroso. Isso porque o penteado da fofa
é todo reluzente e combina com as festas
de fim de ano. Segundo o hairstylist Kerrie
Urban, a dica é começar com a chapinha,
mas sempre pegando pequenas mechas
de cabelo. "Se você pegar cabelo demais,
o calor não penetra os fios e você não

consegue o look chapado". Depois de tudo
bem lisinho, separe uma mecha
lateral e aplique um creme de

polimento (como o Bumble Gel),
para dar extra brilho aos cabelos.
Depois puxe uma mecha a partir
da frente da cabeça, partindo
de ambos os lado e dobre uma
mecha sobre a outra, prendendo
todo o conjunto com grampos
na parte que sobrepõe as costas.

O pulo do gato: molhe ambas as

suas mãos no gel ao trabalhar as

laterais e prender os cabelos. Isso assegura
o efeito chapado e evita o frizz .

• OndasVolumosas - Chega a ser covardia
falar do cabelo da Gisele né, mas se você quer
copiar o look da fofa, a dica é trabalhar na
textura. Segundo o stylist de Gisele, a idéia
é criar um "cabelo que não pareçamuito
brilhante oumuito trabalhado... você sai de
casa com o visual "acordei linda assim ...".

Comece.jogando os cabelos para o lado e

trabalhe com as mãos ao aplicar uni produto
Frizz-Ease, Em seguida, crie ondas com o

mousse em todo o cabelo e seque-o usando
o difusor. Uma vez seco, vá enrolando
camadas com o babyliss. O segredo final:
vire os cabelos de ponta cabeça e aplique um
shampoo a seco (o escolhido aqui foi o Serge
Normant Meta Revive). Esse produtomuda
a textura do cabelo, deixando-o com um ar

mais áspero, fosco e flexível. Pra finalizar,
jogue os cabelos de lado novamente e prenda
os na parte de trás com alguns grampos-.
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Hoje é dia 10 de dezembro
de 2013. Dia Internacional dos

-

Direitos Humanos. Vamos. co
meçar juntos mais uma sema

na em nossas vidas,.uma nova

etapa. Vamos rever os nossos

conceitos e colocar em práti
ca só as coisas boas, pois hoje é

terça-feira e ganhamos mais esse

presente: DEUS! Vamos à coluna
de hoje, que está cheinha de novi
dades. Antes, uma frase para você
curtir: "Melhor chegar por último
e dizer que tentou, do que parar e
dizer quenão deu".

-«

1_

f

1
I

Quem será
Uma linda morena compro

metida, de uma famosa loja, está
arrasando -

o coração de um co

nhecido casadinho de nossa urbe
sorriso. Quem será o felizardo?

Gatastop
Gatas que já passaram dos

30 e que estão fazendo o maior
sucesso nos lugares damoda são
as belas Sheila Cristina, Franci
ne Reis,Márcia Petrikoski eMa
riane Marcatto. Todas arrasam.

" ...

-Fundamental é mesmo o amor,
é impossível viver sozinho.
TamJoIJim

•
,
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1Troféus e Medalhas:-'__:__ •

L _3275-4044: 'i'

-----7---·--------·-- -�.
� O piloto Alexandre Finardi, caps da Kia em Santa
Catarina, se preparando para as 500 milhas, domingo, em Londri�a

_Loks
Hoje o Loks, um dos gru

pos mais antigos da. urbe
.

_
sorriso, o qual ajudei a fun
dar, movimenta uma grande
festa de confraternização. O
encontro será na famosa área
de festa, da elegante casa do

empresário Zéca Rausis.

Bela
Catarina

Você sabe o que
significa o dito po
pular "soltando gen- _

te pelo ladrão"? Pois
-

bem, isso mesmo que
você entendeu: am

biente lotado. Foi isso

qüe rolou na noite de

sábado, no Bela Cata
rina. A casa reuniu o

que tem de melhor na
nossa urbe para pres
tigiar a 1a Noite de
Frutos doMar. Todos
adoraram! De nada,
my darling, Elisa!

1l.U\� Bruna Cantele, nos corredores da Shed

MOà Gonçalves

NAS RODAS

Quem estampa a capa da
Revista Nossa Weekend desta

semana é o empresário da moda,
Jr. Leffer. Matéria polêmica, que
vai dar pano pra muita manga.

Quarta-feira, nas bancas!

• • •

Consultei ontem a

dermatologista, dra. Márcia
Galli, e sai com um sorrisão do.
consultório. Segundo a médica,
minha cabeleira vai durar anos
ainda. Calvo, por enquanto, é só

para a cabeça do Socrepa.
• • •

Dia 21 de dezembro me despeço
de OCP. Será minha última

coluna. Depois saio de férias e

vou curtir a vida do jeito que eu
-

gosto: com a família, rodeado de

amigos, muito churras e cerveja;

{{j'f�ll�e��a
3370-3242

Pensando bem....

Aquele homem que nunca

comete erros, certamente nun
ca faz coisa alguma. Não tenha
medo de errar, pois você apren
derá a não cometer duas vezes o
mesmoerro.

·Soutio deNataI-
Dia 3 de dezembro resol

vi realizar um Sonho de Natal.
Usei minha coluna e o Facebook

para escolher uma pessoa. Fo
ram vários pedidos. Alguns im
possíveis, outros

-

difíceis, mas

possíveis -

e também aqueles
muito fáceis de realizãr: querem
apenas carinho e uma farta ceia
no Natal. Entre vários sonhos
escolhemos um. Dia 19 de de

zembro, com a ajuda de meus

amigos, vamos realizar. Volto
ao assunto!

Exemplo
São muitas homenagens

ao lendário Madiba e 12 dias
de velório ao líder, Nelson
Mandela. Mas cá pra nós, eu
acho que a melhor homena

gem que podíamos prestar
a Mandela seria seguir seu

exemplo. Não é?

Gazebo
Se você deseja almoçar .

ou jantar em um restaurante
-

com um cardápio recheado
de comidas exóticas e super
deliciosas, não será difícil es
colher. O Gazebo tem os mais
saborosos pratos da urbe sor

riso. Vá conferir!

NOITE
Marcelo e Daniela Nasato,

sábado, prestigiando o

sucesso da 1 ª noite
frutos do mar do

Bela Catarina

VARIEDADES
TERÇAcFEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.br

MAu_ruelo HERMANN

CIRCULANDO Francine e Marcelo Heidemann conferindo o San Sushi

• A gatinha, Jéssica Amanda Lima

festeja hoje mais um aninho. Roberto, o
papai coruja, é só alegria. Mil bicocas!

• Escolhi a casa de eventos Buena para
realizar o meu aniversário, dia 28 de
fevereiro de 2014.

• Não se fala em outra coisa em

Corupá: todomundo quer saber quem
éJuncionária pública.f:1ue destrata as

pessoas e faz fofocas na cidade. Ontem,
meu telefone não parou de tocar.

'Exoneração de responsabilidade: o modelo Kia Gerato recebeu a m�is �lta pontuação numérica entre os m�delos do segmento de v�ículos médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship SatislaÍíon Study da

l-O_P�r. O estudo fOI baseado emmais de 6.500 respostas de proonetanos q�e avaliaram 52 modelos de_veICUlas de p?sselo na BraSIl. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de chentes pesquisados fo'Os meses de atinl a setembro de 2012. Suas expenenoas podem sofrer vanaçoes, ViSite o srte wwwJdpowerdobrasiI.mffi_ Fonte: J.o- Rower and Associates. Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabncantes de velc:ulos de passeio, Declaração de Consumo de Combustível emmnformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012_

.

Power Imports
B!umenau • Sal. Camborlú • jaraguá do Sul

.

Joinville • Florianópolis' São José
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Piadas

Filho mal-educado

o garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação:
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
• 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, j 9h, 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 0, 19h10, 21 h1 °

JOlNVIlLE
.GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 21 :40 - LEG - Ação
• Um lime Shaw de Bola - 13:40 - 3D - DUB - Animação
• Jogos Vorazes: em Chamas - 16:00 18:50 - DUB - Ação
• Meu Passado me Condena -13:1017:10 - NAC - Comédia

_

• Vovô Sem Vergonha -15:1019:1021 :10 - LEG - Comédia
• Bons de Bico - 13:20 - DUB - Animação
• Última Viagem a Vegas - 15:30 17:40 19:5022:00 - LEG - Comédia
• Ensaio - 13:50 - NAC - Drama
-Crô -15:50 17:50 19:40 21 :50 - NAC - Comédia

-Carrie, 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
• Última Viagem a Vegas - 22:00 - LEG - Comédia
• Um lime Show de Bola - 13:20 15:30 - 3D - DUB - Animação
• Última 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

Como Não
Perder Essa
Mulher
Jort(Joseph Gótâ.ân
Levitt) mora sozinho
e te.Jll orgulho da
vida que leva, sem

se8rende�a alguéIn·POllIDaÍS que goste.
"

bastante de sexo, ele
segae a til(_)$ofia d�
que nenhuma relação
sexual é tão boa
quanto pcmografiã,
já que lá ele encontra
exatamente o que
quer. Entretanto, .

sua vidamuda após
conhecermuna boate
aquela que seria
amulher nota 10:

Barbara (Scarlett
Johansson). Ele tenta
levá-la para casa,
mas ela faz jogo duro
e nada acontece. É ""'
quando Júri percebe
que terá mudar
sua"Mtiea 1iàbituãI,
aceitando namorá-la e

se $U9met�tÇlos se11S
capuchos, caso queira
ter algo com ela.

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

j " !

HORIZONTAIS
1. Franzido
2. O cantor e compósitor pernambucano de "Na

Pressão"
3. As iniciais do presidente Itamar (1930-2011) /

Mulher de um povo nômade
4. Varanda / Taxa R€ferencial
5. A capital da República Tcheca / Cada tempo, no

jogo do tênis
6. Parte inferior, pendente e mole, da orelha I (Fig.�

Que não é salgado (diz-se de água)
7. Os apêndices pares localizados na cabeça dos

insetos
8. Jogo de interpretações ou arte divinatória que uti

líza um baralho de 78 cartas / Sanção prevista na
lei para o autor de crimes ou delitos

9. S.ufixo dl?signativo de doença inflamatória / O polí
tico russo Vladimir, ex-presidente do país

10. O neônio, entre os químicos / Pessoa que viaja 10
sem pagar passagem num veículo

11. Diz-se de certa raça de gatos de pelo muito lon- 11

go e fino / Ondas Tropicais
12. (Fig.) Tolo, ignorante
13. Que provoca grande maJ físico ou moral.

VERTICAIS
1. Guerra travada entre 1825 e 1828 entre o Brasil e

a Argentina, na disputa pelo domínio do Uruguai
2. O olfato dos cães / Que está concentrado
3. As iniciais do ator Latorraca / Casa noturna de

diversões / A cantora baiana Costa
4. Polígono plano de dez lados / Recipiente para be

ber
5. Ligada, presa / Interromper
6. Tira elástica para prender meias femininas" Pu

rificado
7. A atriz paulistana Paula Arósio I Composição po

ética de catorze versos la símbolo do elemento
químico ósmio

8. Estrutura usada na mastigação, pontuda e perfu
rante, em número de dois em cada maxilar

9. Indústria caseira.

Início de semana
quente com
mudança no tempo
A frente fria avança por se,
mantendo o tempo instável com
pancadas de chuva. Persiste
o risco de temporal e granizo
isolado. Temperatura elevada
com ar abafado.

-'---'�HOJE'
�
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A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Manfred diz a Franz que ama Amélia. Hilda se sente inse

gura com a presença de Gaia. Manfred tenta atropelar Franz.
Cícero avisa Gertrude que Snvia esteve em seu bár fazendo

perguntas sobre Catarina. Franz reclama de Manfred para Er
nest e pergunta qual é a ligação entre os dois. Gaia deixa Hilda
assustada ao avisá-Ia de que vai lutar por Toni. Franz pergunta
a Manfred por que ele o odeia tanto.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
William decide ajudar Lili. Matias e Celina se afastam ao

ouvir a voz de Kléber. William convence Lili a enfrentar seus
medos, Rafa é o primeiro a terminar seu desafio. Heloísa tenta
descobrir com Priscila por que Lili procurou André. Celina tenta
convencer Keila de que Kléber não tem uma amante. Marlon
fica constrangido com as indiretas de Angelique. William con

segue terminar sua prova dentro do tempo estipulado. Celina
avisa a seus alunos que vai inscrevê-Ios em um concurso de
Matemática. Nilson demonstra sua decepção com Klaus. Vó
Tita exige que Selma e Rita se desculpem com Fátima. Sandra
tenta descobrir alguma informação sobre as encomendas de
William.

• AMORÀ VIDA - GLOBO - 21H
Ninho sente ciúmes de Aline e César, e Mariah discute

com ele. Valdirene pede para Carlito pagar a sua passagem
para o Rio de Janeiro. Natasha dispensa Thales. Aline deixa
César confuso. Bruno pede para ser amigo de Paloma. Pilar

expulsa Jacques de sua casa. Félix convence Márcia a dar di
nheiro para Valdirene. Murilo flagra Ignácio e Gigi juntos. Carli
to leva Valdirene à rodoviária. Aline tira a procuração do cofre
e coloca folhas em branco no lugar. Atmo entrega .a Lutero o

prontuário de Luana. Aline leva a procuração de César para
Silvia. Amarilys e Eron saem escondidos levando Fabrício, e
Adriana avisa a Niko. Silvia não aceita o caso de Aline e in
dica Jonas para cuidar do pedido dela. Lutero comenta com

Amor à Vida

Absurdo! Amarilys vai embora escondida de Niko e leva Fabrício
.Amarilys (Danielle Winits) deixou bem claro para Niko

(Thiago Fragoso) que não sairia de casa sem levar Fabrício
no colo. O chefameaçou rodar a baiana caso ela ousasse levar
o bebê, mas não contava com o jogo sujo da médica. Após
convencer Eron (Marcello Antony),'ela vai embora escondi-

Paloma que acredita que Glauce pode ter causado a morte de
Luana. Niko procura Eron no hospital.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Eduarda conta a Maria CecHia sobre o que fez na mansão'

da famHia Almeida Campos. A moça briga com a mãe e diz

que ela não deveria ter tido a atitude. A socialite demonstra
para a filha a intenção de aproximá-Ia de Junior novamente. No
quarto, Binho sofre com a dor de dente. Mosca é Rafa tentam
acalmar o amigo. Emestina entra no local e comunica Binho
que ele irá ao dentista e o pequenino se desespera. No dia

seguinte, Junior vai à casa de Carol e a moça percebe que seu

noivo está estranho. O rapaz diz a amada que Carmen a viu
na rua com um homem. Carol conta a Junior que conheceu
um médico que se propôs a ajudá-Ia em relação ao tratamen
to de Leticia. Junior fica enciumado e Carol confessa que não
faria nada que o magoasse. No orfanato, as crianças zombam
de Cris pelo fanatismo da garota por Tomás Ferraz, que na

verdade é Tobias. Chico pergunta aos órfãos onde que Binho
está. Os pequeninos ajudam o cozinheiro a procurá-lo. Mosca
e Rafa acham o garoto no pátio e Binho diz que não irá ao

dentista. O garoto corre pelo orfanato e todos tentam agarrá-Io.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Otávio aponta arma para Picasso e diz que vai vingar ten

tativa de assassinato do irmão. Veludo entra sem que Otávio
perceba e lhe dá uma coronhada. Otávio cai, desmaiado. Pi
casso encharca roupa de Otávio com bebida, o embriaga e o

leva à casa dos Vêneto. Ele mente dizendo para Michele que
encontrou Otávio bêbado, deixando o bicheiro furioso ao ver o
estado do filho. Catarina discute com Dorotéia e não se confor
ma por não ter sido informada sobre enterro do tio. Dorotéia
se irrita e diz que Omar não valia tanta consideração. Otávio
diz para o pai que não bebeu e que foi vitima de um plano de
Picasso. Michele não acredita e diz que ele está com inveja do
policial. Otávio insiste dizendo para o pai que Picasso armou

para que boliviano matásse Carlão. Ele se aborrece com a in
credulidade do pai e diz que ele deve estar doente. Michele se
ofende e, na fúria, esbofeteia Otávio. Patrícia entrega pastas
com provas contra Michele para Carlão, pedindo desculpas.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Sato .quer ficar

"parecida com santa';
Sabrína Sato está feliz da vida com seu na

moro com João Vicente Castro. O humorista já
, disse que ainda vai casar com a bela, e elaagora
revelou o tipode vestido cem que gostaria-de su
bir ao altar. "Adoro vestidos de noiva, mas acho
que gostaria mesmo é de me casar com um que
me deixasse parecida com uma santa. É sério",
comentou. Vale lembrar que a apresentadora

- "causou" no casamento da irmã por causa do
penteado e do look escolhido. Então, imagina só
quando for o dia dela trocar alianças.

Silvio Santos leva
suá filha ao altar

Silvio Santos levou mais uma filha ao al
tar e omomento é sempre demuita emoção.
Silva Abravanel casou com o cantor serta

nejo Edu, da dupláTéo & Edu. A cerimônia
aconteceu em São-Paulo na casa da noiva
com uma festa restrita apenas-para família e

alguns amigos convidados. No domingo (8),
SylviaAraújo - mais conhecida como Silvia
Design - postou fotos do momento em que
Silvio levava 'a filha rumo,ao altar.

da com a criança. Sem o menor ressentimento, a loira ainda
deixa flores para o rival, acompanhadas deumbilhetinho que
diz "com muito amor". A empregada Adriana (Josie Antello)
estranha a situação, mas Amarilys consegue dobrá-la. Enga
nada, a empregada ainda a ajuda a colocar as coisas no carro.

20/3 a 19/4 - Fogo
Aproveite para unir disposição e

energia com um pouco de diploma
cia, assim, vai ser fácil se destacar no
serviço. Podeenfrentarbrigas ou dis
cussões com quem ama, portanto,
mantenha a cahna. Se está SÓ, nada
de atropelar as coisas na paquera ou'
vai se darmal. OJr: creme.

Touro
20/4 a 20/5 - Thrra

Use seu charme para lidar com

colegas. Mas procure fazer tarefas a
sós, pois alguémpode trair a sua con
fiança. Se não controlar sua irritação,
uma briga pode terminar com o seu

romance.Apaquera tambémdeixa a

desejar e o seu alvo pode se envolver
com outra pessoa. OJr: preto.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Procure se aproximar dos cole

gas e vai melhorar o seu rendimento
no trabalho, Aproveite para investir
em uma sociedade, se trabalha sozi
nho. Um clima de tensão pode tirar o
brilho do seu romance. Na paquera,
um rival pode atrapalliar suas Chan
ces de conquista. Cor-creme,

Escorpião
23/lOa21/11-Ãgua

OJm um pouco mais de jogo de

cintura, vai se destacar no trabalho,
Deixe o egoísmo de lado, dê uma

força para os colegas e verá como o

clima ficará mais tranquilo. Na pai
xão, há sinal de desentendimentos.
Na paquera, seu excesso de since
ridade pode colocar tudo a perder.
Cor. creme .

..
_•
-

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Na parte da manhã, a Lua entra
em seu paraíso astral e reforça seu

magnetismo. Há boas chances de ga
nharmais dinheiro, pois a sorte esta
rá ao seu lado. O excesso de sinceri
dade pode atrapaThar a conquista. A
dois, há sinal debrigas - mantenha a
calma. Conbranco.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Thrra '

Alguém da sua família pode aju
dar, por isso, preste atenção aos con
deis dos mais velhos ou experíen
tesoÀnoite, porém, o clima fíea tenso
e há sinal de desentendimentosem
casa. Não deixe que isso se reflita no
romance. Pode ser difícil se aproxi
mar de alguém. Cor: creme.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Aposte na diplomacia para me

lhorar a convivência com os colegas.
Não desista dos sonhos nem abra
mão dos ideias. Há sinal ?e brigas,
seja com os amigos ou com quem
ama. Tenha cuidado para evitar
discussões. Uma saída com a turma

pode animar a paquera. OJr: branco.

Câncer
21/6 a21/7-Agoo,

É hora de pensarmelhor na sua
carreira e traçar um plano para che
gar aonde deseja. Mostre sua com

petência! Mas, à noite, o astral fica
mais carregado. Brigas e discussões

podem abalar o romance e estragar
suas chances de conquistàr alguém.
Vá com cahna. Concinza.

.Aquário
,

21/1 a 18/2-Ar

No trabalho, vai sermais fácil ex
pressar o que pensa. Fale sobre suas
ideias e projetos epode até conseguir
um aumento. É melhor ter cuidado
com o que diz na vida a dois. Se está

,

a fim de alguém,muito cuidado com
o excesso de sinceridade. OJr: preto.

r2 Peixes
� 19/2 a 19/3 - Thrra

Se anda pensando em um au

mento, aproveite a manhã para to
car no assunto com o chefe.Há boas
chances de aumentar seus ganhos.
Seu ciúme pode crescer no romance

e complicar a relação. Na paquera,
seu jeito possessivo pode afastar um
pretendente. Corrvermelho.

1 Virgem
,� 23/8 a 22/9 - Thrra

i Se mantiver a calma, será mais

I fácil superar as diferenças com os

.� colegas de trabalho. Mudanças não

� estão descartadas, mas elas podem
."

serpositivas, se souber como condu
zir as coisas. O desejo falamais alto e
esquenta o romance. O mesmo vale

para a paquera. OJr: marrom.

-,--__,-�--

Leão
22/7a 22/8 - Fogo

Na parte da riianhã;� ser mais -

,

fácil se entender com os colegas.
Uma-viágem pode animar o dia: se

pintar a chance, vá em frente! Cur
sos e treinamentos também recebem
boas VIbrações. Há risco de discus
são com o par. Na paquera, segure a

onda, há tensão. Cor-preto,
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Rafaella, ao lado dos pais Juce e

Sandro Schalinski, e do irmão Anthony,
comemorou, no dia 30 de novembro, 15 anos,

.

com animada festa na Recreativa Breithaupt

.
'

Parabéns ao pequeno Vago Davi Bassani. Ele

completou um ano no dia 27. A festa foi no dia 1, no
Restaurante Prainha da ama, em Corupá. Na-foto,

com os pais. Katia e Diego e a irmã Vasmin

aqui.......!
_

Parabéns para Giulia Oldenburg. No dia 8
r ela completoudois aninhos de vida. Ela é a

princesinha da casa e a bonequinha sapequinha .

. que Deus a ilumine sempre e que tenha muita
saúde. Quem deseja isso e muito mais são seus

pais Alimar e Viviane, e os irmãos Gustavo e

Gabrielly, que a amam muito.

Parabéns a

Clenilson
Sikorski Correia
(Kinho). No dia
9 ele completou
18 anos. Os

pais Márcia e

Rolando, os
irmãos Joana
eWerner
e demais

familiares,
desejam saúde
e muitas
felicidades

Os pais 'lYIárcia
e Rolando'

e os írmãos
Joana e Kinho

parabenizam
o pequeno

Werner Dietrich
Rorbacher

Neto. Ele faz
aniversário
no dia 11,

completando
seis anos

Festinha de Natal na
casa da sra. Rosa
Mística Forlin Prestini,
quando ela reuniu

ll1�is uma vez, suas

amlqas em clima'

,.�çI.e-m'uita,ainizilde e

IH ilil�$RO:otf�Mt lU i ,·fIIIlH i II
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A bocha é o motivo da amizade
PERFIL Gaúcho
e Soneca são

referências desse
tradicional esporte
em Jaraguá do Sul

Natália Trentini

Diariamente, um jogo
formado por 12 bolas

sobre uma superfície de
areia é praticado simultane
aniente em diversos pontos
de Jaraguá do Sul. Tradicio
nalmente ligado aos bares,
a bocha já é parte da rotina

para incalculáveis adeptos.
Pessoas como Evaldo Krau

se, 58 anos, e Edival Mot

ta, 47, que na cancha são

precedidos pelos apelidos,
Gaúcho e Soneca, respecti
vamente, e pela fama como

grandes pontuadores.
A equipe formada por

eles levou o troféu do campe
onato municipal neste ano.

Para a conquista, ambos
contaram com anos e anos

de prática. O contato com o

esporte foi por acaso, mas a

paixão foi despertada pelo
prazer de estar entre amigos.

"O pessoal gosta demais
de jogar. É uma verdadeira

tradição na cidade. Vivemos
trocando ideias e corremos

os quatro cantos da cidade

jogando, cada dia em um bar

diferente", comentou Soneca.
A parceria dos dois é no

time, mas em quadra eles
não formam uma dupla. Isso
porque tanto Soneca, quan
to Gaúcho, são os chamados
"rochas". Durante o jogo eles
entram em cena na hora de
tirar o adversário de cena.

''Tem o cara que faz o ponto,
deixaa bola perto do bolim,
e o outro que arremessa para
afastar a bola do outro time",
explicou Krause.

Apesar da competitivi
dade, o clima de respeito
reina entre os amantes do

esporte. As partidas sem

pre disputam um jantar
ou uma rodada de cervejas
no bar, quem perde paga a

conta, mas todos partilham
do prêmio. "É, na verdade,
uma grande confraterniza

ção", resumiu Gaúcho.

i�������i�;!��� ;;����c���:��"i
:::::1 ==�;;:: :��:1��:��=�;� =E��= i:::.:mais sonolento dos sete anões da contou. Para manter a estru- 'alguns novatos, mas a prática

Branca deNeve, figura que ilustra tura de sua cancha, ele adota desse grupo é esporádica. ''Tem o

a placa do bar que é proprietário, cuidados diários. Peneirar e usuário viciado, aquelemais anti
no bairro Barra do Rio Cerro. molhar a areia e trocar os jo- go que não veem a hora de sair de

Os jogos começaram a fazer gos de. bola a cada três meses casa prajogar. Algunsmoram em

parte de sua rotina quando pas- é o básico. Dos clientes, ele outro lugar e vem no bar porque
sou a trabalhar no ramo. Hoje, exige apenas o consumo no bar. não ficam sem jogar. Tem vários
ele conhece todas as canchas "Quatro cervejas por partida é a tipos de jogador", comentou.

.......................................................................................................................................................................................................................................

PARCERIA
Gaúcho (E) e
Soneca são
conhecidos pela
boa pontaria na

cancha

Do futebol
às canchas

Gaúcho é só o apelido.
Na verdade, Evaldo Krause,
58 anos, nasceu em Santa
Catarina mesmo. Mas por
vir de uma cidade _do inte
rior, município dé Seara,
no Oeste do Estado, acabou
chamado dessa forma em

Jaraguá do Sul. "Nem sei de
onde tiraram isso", comen
tou bem humorado.

Com cigarro na ponta
da boca e relógio largo no

pulso, ele relembra com

entusiasmo através de fo
tos desbotadas a época em

que comandava os canlpOS.
Foi presidente de clube,
capitão e goleiro, tudo no

mesmo campeonato de fu
tebol. São tantas fotos que
a cronologia acabou sen

do perdida entre as lem

branças. "Era só futebol, a
gente trabalhava na roça a

semana inteira, sábado ar

rumava o campo e passava
domingo jogando", contou.

Gaúcho foi substituir a
bola de futebol pelo jogo
de bolas amarelas e azuis

apenas anos depois. Se

gundo ele, o avançar dos
anos impôs um ritmo me

nos acelerado, foi aí que
começou a freqüentar as

canchas de bocha.
Com a prática, conse

guiu bons resultados em

vários jogos. Segundo ele,
manter o respeito .com ou

tros competidores é o mais

importante. Asboas jogadas
conquista mantendo a cal
ma e concentração ao lon

go das jogadas. ''Tem que
manter a cabeça no lugar, ir
calculando e analisar quem
estamos enfrentando. Tem

que saber se adaptar em

casa situação", ensina .
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Recursos valorizam
INVeSnMENTOS
Plenária da Acijs e Apevi
destaca obtenção de
mais R$ 730 mil para
projetos empreendedores

Natália Trentini

A última plenária da Acijs e

.fiApevi em 2013, realizada
ontem, trouxe um balanço sobre
resultados positivos obtidos du
rante o ano. Foi destacado o tra

balho de captação de recursos

junto ao programa Empreender
Competitivo. Ele traz investi
mentos de R$ 739.188,86 para
cinco núcleos empresariais.

"São recursos financeiros
para trabalhar diversos setores.
Foi o maior montante captado
em todo o Brasil, o que reflete
em toda comunidade, nossas

indústrias e empresas que vão
desenvolver ações para melhor
atender o jaraguaense e o turista.
Toda economia é fortalecida com
esse trabalho", comentou o vice

presidente de Núcleos Setoriais

Manipulação.
Cada projeto tem um tempo

específico de execução e alguns
começaram a acontecer em outu

bro. O programa abre inscrições
a cada dois anos, e na última edi
ção Jaraguá do Sul teve apenas
uma iniciativa aprovada. Neste
ano, houve um salto na aprova
ção devido ao cuidado na elabo

ração do conteúdo. "Existe muito
recurso disponível e demos uma
atenção na capacitação dos con

sultores, mas queremos ampliar
esse trabalho", afirmou Vogel.

Ainda é uma ideia em avalia

ção, mas existe a intenção de abrir
um escritório de projetos dentro da
entidade para se voltar à captação
de recursos. Tanto para projetos de
inovação, melhoria de ambiente
de trabalho, entre outras iniciati
vas empreendedoras,

ARISTON SAL JúNIOR

daAcijs, Guilherme Vogel.
Os projetos foram escritos

no programa e os valores che
gam pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae). O dinheiro
não é levado diretamente aos

empresários. O aporte acon

tece para execução de capaci
tações, visitas técnicas, entre

outras situações. Recebem o

apoio os núcleos de Panifica

ção e Confeitaria, de Hospitali
dade, de Gastronomia, deAuto
Mecânicas, e de Farmácias de

Apontamento: 267553/2013 Sacado: AlL'JR SABINO Endereço: RUAAN1D
NIO RIBEIRO, N. 979, lUlA DAFIG - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-400
Cedente: RCF INCORPORADORA LIDA Sacador. - Espécie; DMI - N" Titulo:
0000000271 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 809,06 - Data para paga
mento: 13112/2013-Valor total a pagarR$889,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 809,06 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,75

associados

AVANÇO Guilherme Vogel diz que recursos serão destinados à qualificação dos serviços

EDnnLDEThn1MAÇÃODEPR�
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório. para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação;sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INTIMADOSDOPRarFSf():

Apontamento: 267435/2013 Sacado: ADMINISfRA DJSfRlBUIDOR DE PRO
DUIDS EMA Endereço: PAUlO EGGERT 454 - JOAO PESSOA - JARAGUA00
SUL-SC - CEP: 89257-770 Cedeote: BRASPRESS TRANSPORTES URGENI'FS
LIDA Sacador: - Espécie DMI - N"Titulo: 1310140210 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.841,90 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a
pagarR$2.950,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.841,90 - Juros: R$
22,73 Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$ 26,04

Apontamento: 267666/2013 Sacado: ANDREI MANFREDINI ME Endereço:
. RUA PADRE VICENTE,21 - SAlA2 - CEN1R0 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: CF INSUMOS PARA IMPRESSAO - EIREll- EPP Sacador: - Espécie:
DMl- N° TItulo: 0000001501- Motivo: falta de pagamento Valor: R$174,99 -

Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a pagar R$304,42 Descrição dos
valores: Valordotítulo:R$174,99- Juros: R$0,70Emolumentos:R$12,25 -Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266628/2013 Sacado: CAMllA BORGES RIBEIRO DE SOUZA
Endereço: RUA 1174- JOAO TEODORO LOPES, 126 - BRACO DO RIBElRAO
CAVALO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-650 Cedente: ARAMlFICIO EG
GERT INDUSfRlA E COMERCIO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
7696-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$145,9O - Data para pagamento:
13112/2013-Valor total a pagarR$245,00Descrição dos valores: Valor do título:
R$145,90 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 267686/2013 Sacado: CONS'lRUIüRA AJM LIDA Endereço:
AV MAREQlAL DEODORO DA FONSECA 1309 - JARAGUA DO SUl - CEP:
Cedente: MEIAWRGlCAMASTERLIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo:
803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.300,00 - Data para pagamento:
13/12/2013-Valortotal apagarR$3.383,84 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 3.300,00 - Juros: R$ 13,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital R$
23,10 Condução:R$24,5O- Diligência:R$10,79

Apontaroento: 267548/2013 Sacado: EVERlON FRANCA DEIlAGIUSI1NA
ME Endereço:AVENlDAMALDEODORODAFONSECA507SLOI- JARAGUA
DO SUl-SC - CEP 89250-000 Cedente: MMC FOMENIDMERCANTIL LIDA
Sacador: - Espécie DMI - N°TItulo: 1087/01 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$684,00 - Datapara pagamento: 13112/2013-ValortotalapagarR$757,60
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 684,00 - Juros: R$ 2,96Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,5O- Diligência: R$10,79

<' Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 267542/2013 Sacado: JOAO RENI DA SILVA MATHJAS Ende
reço: RUA GENI DE FATIMA ZANElA DE LIMA, 08 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP 89254-363 Cedente: 1NFRASUL- INFRAESfRU'IURA E EMPREEN
DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0214553016 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 143,78 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total
a pagar R$222,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 143,78 -íuros: R$
0,86Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
-- Diligência:R$ 18,45

Apontamento: 267543/2013 Sacado: JONA'D\S RIBEIRO DE AlMEIDA En
dereço: RUAWALDEMAR RAU, 810 - jARAGUA DO SUl-SC - CEP: 89254-260
Cedente: INFRASUl- INFRAESfRU'IURA E EMPREENDIMENT Sacador:
- Espécie DMI - N° TItulo: 0214585016 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
143,78 - Data para pagamento: 13112/2013-Valor total a pagarR$223,82 Des
crição dos valores: Valor do título: R$143,78 - Juros: R$ 0,86Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 267725/2013 Sacado: IUClMARA KOLBIIT Endereço: RUA
BARAO DO RIO BRANCO, CASA ex 06 SL 02 77 - CEN1R0 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89251-400 Cedente: BANCO VOLKSWAGEN S/A Sacador: BANCO
VOLKSWAGEN S/A Espécie: CBI - N° TItulo: 27709340 - Motivo: falta de pa
garoento Valor. R$ 2.283,01 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total
a pagarR$2.462,47 Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 2.283,01 - Juros:
R$108,82 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 267307/2013 Sacado: lANCHONETE LCJ ITDAME Endereço:
RUAWAlJ'ER PICCOLÍ 250 - CEN1R0 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
205 Cedente: SEGALAS AlJMEN'IDS LIDA Sacador: - Espécie: DMI- N°TItu
lo: 015329131- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 612,42 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$690,45 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 612,42 - Juros: R$ 2,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 267448/2013 Sacado: PANIFICADORA E CONFElTARlA BOM
GOSID Endereço: RUA JOAO TOZINI, 1359 - CORUPA - CEP: Cedente: ADV
COM E DJSfRlBUICAO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1763390
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 326,71 - Data para pagamento:
13/12/2013-Valor total a pagarR$457,61 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 326,71- Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$12,� - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 266487/2013 Sacado: PAUlO CESARAMORIM - INSTAlACO
ES - ME Endereço: RUANEREU RAMOS, 112 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Cedente: METAGUARDA EQUIP SEGURANCA ELlITRONICA IT Sacador:
- Espécie:DMI - N'Título; 0002083402 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
252,20 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a pagar R$382,02 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 252,20 - Juros: R$1,09Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$37,60 - Diligência: R$55,78

Apontamento: 267134/2013 Sacado: PAUlO CESAR AMORIM - INSTAlACO
ES - ME Endereço: RUA NEREURAMOS, 112 - CORUPA-SC - CEP 89278-000
Cedente: METAGUARDA EQUIP SEGURANCA ELlITRONICA tr Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 0001924205 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
538,33 - Data para pagamento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$669,21 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 538,33 - Juros: R$ 2,15 Emolumentos: R$

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cel, Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201-JARAGUADO SUL-SC - NovoTelefonelFax: (47)3274-1700

12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 267762/2013 Sacado: RANS TEXTIL LIDA - ME Endereço: RUA
CAMPO ALEGRE, 196 - IUIADAFIG. - JARAGUADO SUl-SC - CEP 89258-100
Cedente: PAPPKARIDNCOMERCIO DEPAPELLIDAME Sacador: - Espécie:
DMl- N' TItulo: 007039 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 109,82 - Data
parapagamento: 13/12/2013-Valor total a pagarR$186,71 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$109,82 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos:R$12,25 - Publica
çãoedital R$ 23,10 Condução: R$24,5O - Diligência: R$16,75

-��;;;;;��;�:26756õi2iii3S:;;;;d�:-RoMEü-piIDR;;N-E;;d��:-RüÃEMi:
liO STEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUADO SUL-SC - CEP 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORALIDA Sacador. - Espécie: DMl - N"TItulo:
0000000251 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 322,00 - Data para paga
mento: 13/12/2013- Valor total a pagar R$394,03 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 322,00 - Juros: R$1,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,1O Condução:R$24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 267561/2013 Sacado: ROMEU PEDRON Endereço: RUA EMI
.
liO STEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUADOSUl-SC - CEP: 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
0000000187 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 325,04 - Data para paga
mento: 13112/2013- Valor total a pagar R$397,08 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 325,04 - Juros: R$ 1,40Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$24,5O- Diligência: R$10,79

Apontamento: 267562/2013 Sacado: ROMEU PEDRON Endereço: RUAEMI
uoSTEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUADO SUl-SC - CEP 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador. - Espéde: DMl- N" Titulo:
0000000253 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 426,90 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagarR$499,38 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 426,90 - Juros: R$1,84 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 267563/2013 Sacado: ROMEU PEDRON Endereço: RUA EMI
liO STEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador: - Espéde: DMl - N° TItulo:
0000000249 - Motivo: falta de pagamentoYalor. R$ 426,90 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$499,38 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 426,90 - Juros: R$1,84 Emolumentos: R$12,25 -Publícação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79 '

Apontamento: 267564/2013 Sacado: ROMEUPEDRON Endereço: RUAEMI
liOSTEIN" 243, CEN1RO, JARAGUA - JARAGUADOSUl-SC - CEP: 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador. - Espécie: DMI - N° Titulo:
0000000250 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 322..00 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$394,03 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 322,00 - Juros: R$1,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 267565/2013 Sacado: ROMEU PEDRON Endereço: RUA EMI
liO STEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUAOO SUl-SC - CEP: 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA ITDA Sacador: - Espécie: DMl - N°TItulo:
0000000222 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 322,68 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$394,71 Descrição dos Valores: Valor
do título: R$ 322,68 - Juros: R$1,39 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital
R$23,l0 Condução: R$24,5O- Diligência:R$IO,79

"

"
Foi O maior montante

captado em todo o Brasil.

Guilherme Vogel

Apontamento: 267561;/2013 Sacado: ROMEU PEDRON Endereço: RUA EMI
liO STEIN" 243, CEN1R0, JARAGUA - JARAGUA 00 SUl-SC - CEP 89252-020
Cedente: RCF INCORPORADORA LIDA Sacador; - Espécie: DMl - N' TItulo:
0000000165 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 325,04 - Data para paga
mento: 13/12/2013-Valor total a pagarR$397,08 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 325,04 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$1O,79

Apontamento: 267628/2013 Sacado: ROSANGElA CARLINI ME Endereço:
RUA JOAO TOZINI.SN O - CORUPA-SC - CEP 89278-000 Cedente: COOPE
RATIVA DE ECONOMIA E CREDfID MUTUO DOS P Sacador: CALCADOS
VICENZA ITDA Espécie DMI - N° TItulo: 01339102 - Motivo: falta de paga
mento Valor. R$ 240,00 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a pa
gar R$369,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 240,00 - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60'- Di
ligência: R$ 55,78

Apontamento: 267459/2013 Sacado: SONlA MODAS LIDA Endereço: RUA
ROBERTO SPENGLER 630 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-280 Cedente: LES
AMIS CONFECCOES E COMERCIO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
000844B1/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.037,00 - Data para paga
mento: 13/12l2013-Valortotalã pagarR$1.l04,97 Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.037,00 - Juros: R$ 2,41 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 267487/2013 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSO
RIOS IT Endereço: R PASIDRALBERTSCHNEIDER 727 - JARAGUADO SUl
SC - CEP: 89260-300Cedente: ROBEBEU.ECONFECCOES LIDAEPP Sacador.
- Espécie: DMI - N' Titulo: 3704.3/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
646,80 - Data para pagamento: 13/12/2013-Valor total a pagar R$732,81 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 846,80 - Juros: R$ 3,44Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 267576/2013 Sacado: VALDIR FRANCISCO M FERREIRA En
dereço: aUA FRANCISCO HUSCHKA, 1189 - TIFA MARTINS - JARAGUA 00
SUl-SC - CEP: 89251-000 Cedente: QUlMATRA IND COM DE PROD QUIM
Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 6761 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 195,00 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a pagar R$275,38
Descrição dos valores: Valor do título: R$195,00 - Juros: R$ 0,32Emolumentos:

-

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

Apontamento: 267547/2013 Sacado:VALMIR CORREA DOS SAN1DS Ende
reço: RUA CONRADO ERDMANN, LOTE 06 - JARAGUA DO SUl-SC - CEP:
89254-105 Cedente: INFRASUl- INFRAESIRU'IURA E EMPREENJ)IMENT
Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0220954013 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 250,50 - Data para pagamento: 13/12/2013- Valor total a pagar
R$337,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,50 - Juros: R$ 1,50
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 26,10

Certifico, que este Edit;ll de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 10/12/2013. Jaraguá do Sul (sq, 10 de dezem
brode2013.

Manoel Gustavo Griesbacb ThbeliãoSobstítuto
Total de títulos publicados: 26

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jovem relata drama
vivido em acidente
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TRÂNSITO . Garota
de 18 anos estava

em moto quando foi
atingida por Gol e

agora se recupera
dos ferimentos

Gabriela Bubniak

Drontaparaaúltima sema
r na deprovas na faculdade
e ansiosa para a tão esperada

. formaturanosBombeirosVo
luntários, em março, a jovem
Thalita Amanda Dias, de 18

anos, foi obrigada a esque
cer os compromissos por um
tempo e focar na sua recupe
ração, após ter sido vítima de
um acidente, por volta das
22h daúltima sexta-feira (6).

A jovem, que conduzia a

moto pela Rua 25 de Julho,
bairroVilaNova, foi atingida
por um carro Gol, com pla
cas de Jaraguá do Sul, que
saía de uma das ruas laterais

para atravessar a principal.
Conforme relatório da

ocorrência feito pela Polícia

Militar, o motorista que a

atropelou, de 45 anos, não
.

teria prestado atendimento
e fugiu, mas foi localizado

pelos policiais e levado à

EM CASA Thalita, com a mãe Elisabete. Família agradece quem ajudou a jovem

Delegacia, onde foi preso.
De acordo com o delegado
Adriano Spolaor, o homem
foi preso por embriaguez
ao volante e lesão corporal
agravada pela fuga do lo

cal, podendo cumprir pena
máxima de seis anos. "Não
lembro de quase nada, mas
sentimuita dor nomomen
to em que o motorista ten
tava fugir, acelerando em

cima demim", disse ajovem.
Ela foi encaminhada

ao Hospital São José, onde
foi constatada a fratura em

Incêndio

Fogo provoca danos em loja
o segundo andar da

loja de departamentos Ma
dri, no bairro Nova Brasí

lia, foi consumido por urn
incêndio, por volta das aih
do último sábado (7). Os
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul utilizaram
três caminhões para com

bater as chamas, commais

de 10 mil litros de água.
A loja tem cerca de mil

metros quadrados, dos

quais 120 foram tomados

pelo fogo. Durante a se

mana será feita uma pe
rícia no local para apurar
a causa do incêndio. Não
houve vítimas, apenas da
nos materiais

uma vértebra e diversas es

coriações pelo corpo. O feri
mento no cotovelo esquer
do resultou em sete pontos.
Agora se recupera em casa.

A mãe Elisabete Dias
dos Santos, 42, lamentou
a situação da filha. As duas
costumam ir para a acade
mia juntas, mas na noite
de sexta ela não pôde ir,
por isso Thalita pegou a

moto. Ela agradece às pes
soas que ajudaram a filha
nomomento do acidente.

"Muitas pessoas já li-

garam para saber se esta

va tudo bem. Disseram que
ela ficou com o corpo todo
embaixo do carro e o ombro
encaixou no pneu traseiro e a

cabeça para fora. E ele (mo
torista) não parava de ace

lerar na tentativa de fugir",
disse amãe. Elisabete expli
cou que a filha ainda corre

o risco de fazer cirurgia no

cóccis, que ficou fraturado.
Agora a família vai entrar
com recursos para que o

responsável pague com to

dos os danos causados.

DefesaCivil

Alerta de temporal forte
A Secretaria Estadual de em todo o Estado. Há o ris

Defesa Civil emitiuum comu- co de chuva forte, rajadas
nicado, ontem, sobre o risco de vento acima de 60 kmjh
de temporais entre a tarde e a '

e granizo isolado e descarga
noite de hoje. De acordo com elétrica. Os acumulados de
o serviço de monitoramen- chuva entre esta segunda e

to meteorológico Epagrij a terça-feira variam entre 30
Ciram, a passagem de uma mm em média, que podem
frente fria pelo Litoral, será variar, superando o valor,
a responsável por pancadas em pontos isolados.

Homicídio

Polícia tem suspeito de crime emGuaramirim
A Polícia Civil de Gua

ramirim já tem o provável
suspeito de ter matado
um homem de 30 anos,
no bairro Ilha da Figueira.
Segundo o delegado Da
niel Dias, não houve con-

fissão da autoria do crime,
por isso mais testemunhas
serão ouvidas antes do fe
chamento do caso. Desde
a madrugada de domingo
passada, a polícia de Gua
ramirim e Jaraguá do Sul

trabalham na busca do

suspeito. A vítima foi en
contrada morta na calçada
por volta das zh, com duas
marcas de tiro no peito.
De acordo com informa

ções da polícia, havia urna

briga antiga entre a vítima
e o dono de urn bar, mas ele
foi descartado como suspei
to. O corpo foi levado ao IML
e já tinha sido identificado
ainda no domingo, mas

não teve o nome divulgado.

OCP19
www.ocponline.com.br

COMUNICADO

A FARMÁCIA JAISON DE AVI LA-ME informa que na

data de 06/03/2013 firmou Termo de Compromisso de

Ajustamento de. Conduta com o Ministério Público do
Estado de Santa Catarina, comprometendo-se a cum

prir toda a legislação aplicável a sua atividade, notada
mente a não fracionar medicamentos a que se refere a

Portaria nO 344/98 sujeitos a controle especial, a manter
registro de todas as operações inerente a dispensação
de medicamentos na forma fracionada, sendo que re

colherá o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) em favor do
Fundo Estadual de Reconstituição de Bens Lesados, a
título de danos aos direitos difusos aos consumidores.

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Contrato nO. 273/2013 - PMS

. Modalidade Tomada de Preços nO. 9/2013-PMS - Processo n", 201/2013-
PMS
Contratante: MUNiCípIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

nO. 83.10�.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, nO. 3201, no Municfpio de Schroeder/SC.
Contratado: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob
o no 82.887.829/0001-12, estabelecida na Rua Leopoldo Sprehger, nO
280, Itapema do Norte, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina,
CEP: 89.249-000.
Objeto: contratação de empresa especializada para reforma parcial da
cobertura da Escola Frida Hein Krause, (com fornecimento de mão de
obra, materiais e equipamentos), sendo uma área de 375,63m2, loca
lizada na Rua Marechal Castelo Branco, d6 Município de Schroeder/ I

SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convoca

tório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante
'deste Contrato, cerno se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 46.250,41 (quarenta e seis mil, duzentos e cin
quenta reais e quarenta e um centavos).
Data da Assinatura: 06/12/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 09/2013-PMS
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Fe
deral nO. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer
conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLO
GAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamentó e seu resul
tado da TOMADA DE PREÇO N". 09/2013-PMS, PROCESSO N°.

201/2013-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto
da licitação por ter apresentado o menor preço GLOBAL, determi
nando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para reforma parcial
da cobertura da Escola Frida Hein Krause, (com fornecimento de mão
de obra, materiais e equipamentos), sendo uma área de 375,63m2,
localizada na Rua Marechal Castelo Branco, do Município de Schro
eder/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantita
tivos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento
convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte
integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Vencedor: DOCA CASA E JARDIM LTDA ME, inscrita no CNPJ sob
o no 82.887.829/0001-12, estabelecida na Rua Leopoldo Sprenger,
nO 280, Itapema do Norte, na cidade de Itapoá/SC.
Valor da proposta vencedora: R$ 46.250,41 (quarenta e seis mil,
duzentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).
Data da Assinatura: 06/12/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

:.: ESTADO DE SANTA CATARINA
.....::::=. MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
135/2013. SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS. SE
CRETARIA DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE URBANISMO. TIPO:
Menor Preço por Item. COMUNICADO DE RETIFICAÇAo. O Município
de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração. torna públi
co para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presen
ciai acima, que em função de erro de digitação fica corrigido a descri
ção da unidade de medida do item 87 de kg para sacas e numerado o

item do fio rígido 10mm para item 101, sem alteração do valor unitário
estimado de cada item. As retificações estarão contempladas no edital
Versão" que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal a partir
do dia 10/12/2013. Considerando tratar-se de erro formal, e ainda, a re

tificação não modificar a formulação das propostas, visto que não houve

alteração do valor estimado dos itens, ou seja, o valor estimado do item
87 já coritemplava o valor de sacas e o item (fio rígido 10mm) j� estava

previsto no valor total estimado do edital, conclui-se pela manutenção
das datas e horários para entrega e abertura dos envelopes. Sendo as

sim esta Administração Pública comunica aos interessados, que man

tém a mesma data para a entrega, o credenciamento e a abertura dos

Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA
dos ENVELOPES: Até às 13:15 horas do dia 13 de dezembro de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do'Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDEN
CIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 13:30
hs do dia 13 de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 06 de dezembro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração
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1995, 2007 E 2013 Uma das mais tradicionais equipes do futebol
local, Sociedade Esportiva João Pessoa quebra jejum de 6 anos

comemorar �,bom demais.
Eu agradeço a todos os

Qcampeonato Jara- jogadores que honraram

guaense da Primeira a camisa do João Pessoa,
Divisão, _ intitulado este então émuito gostoso esse

ano como "Copa Mime", tricampeonato", disse o

encerrou neste _ domingo técnico campeão, Apareci
(8). Mesmo jogando fora do Donizeti Gonçalves. _

de casa, a Sociedade Es- "Falhamos na marca

portiva _ João Pessoa se ção. No. segundo tempo,
impôs dentro de campo e quando acertei o time,
derrotou o Esporte Clube

-:

pecamos em um lance de

Flamengo pelo placar de-2· marcação que concretizou
a o, no Estádio Luis Car- . no primeiro gol deles. De
los Ersching. pois, tivemos três ou qua-

Como o jogo de ida tro oportunidades de gols,
havia terminado empata- mas acabamos não fazen-

_

do em 2 a 2, os visitantes do e tomamos o segundo
sagraram-se tricampeões em um contra-ataque que
da competição promovida finalizou a partida ..Agora
pela Liga Jaraguaense de é pensar pra frente, por
Futebol (LJaF). Os gols do que ano que vem estamos

título foram marcados por na luta de novo", lamen
Xoxo, ex-jogador da ADJ, tou o treinador do rubro

aos 30' do segundo tempo, negro Chico Scheuer.
e Zeka, de pênalti, aos48'. Até chegar a decisão,

"Este título, da forma os vice-campeões haviam

que foi valoriza bastante, vencido duas partidas e

porque o Flamengo é um perdido uma na primeira
time muito aguerrido e fase, que foi disputada em

nos dificultou até o último turno único. Na semifinal,
minuto. Mas com certeza passou no sufoco pelo JJ

Lucas Pavin

OCP20
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Bordados, avançando com

um empate por 2 a 2 na

prorrogação no duelo de
volta. Já o João Pessoa so

mou uma vitória, um em

pate e uma derrota na fase

inicial, eliminando o Cruz
deMalta na semifinal, com -v:

um placar agregado de 4 a
2 (2 a 2 e 2 a o).

Além do titulo, o João
Pessoa teve a defesa me-

nos vazada do certame e

a grupo mais disciplinado, EMOÇÃO Jogo foi equilibrado e pegado, decidido apenas nos quinze minutos finais
com vinte cartões amare

los e apenas um vermelho.
O artilheiro desta tempo
rada na Primeirona foi
Fabiano Vidal, o Mico, do
Flamengo, com cinco gols
anotados. O campeonato
apresentou uma média
final de 3,3 gols por parti
da, com 40 tentos anota

dos em doze jogos.

Campeão também
teve a defesa menos

vazada e o grupo mais

dlsclpllnado, Mico,
do Flamengo, foi o
artilheiro com 5 gols.

.,

ESTRELA Vete�ano Xoxo apareceu sozinho, aos 30' da segunda etapa, para marcar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AD já pensa na
fase semifinal
DERROTA Goleada

sofrida em Joinville

acabou com as

chances do título

antecipado no

Catarinense

Lucas Pavin

A ADJ (CSMjPré-Fa
r1bricarjMannesjFME)
tinha uma dificil tarefa ao

adentrar na quadra do Gi
násio da Univille, na noite
do último sábado (7). Preci
sando vencer o Joinville no

tempo normal e na prorro

gação, os jaraguaenses não

suportaram o melhor jogo
do adversário e foram golea
dospor 5 a 1 pelo rival.

Com o resultado, os c0-

mandados de Sérgio Lacer-
I

da ficaram pelo caminho
no returno do Campeona
to Catarinense da Divisão

Especial, acabando com as

chances da conquista an

tecipada do título. O único

gol jaraguaense foi marca
do pelo ala Dian, enquanto

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CUIDADOS Com a temporada na reta final, preparador
Mauro Sandri foca o trabalho na recuperação física

Pelé (2X), Zequinha (2X) e

VanderCarioca anotaram os

tentos joinvilenses.
"Entramos desconcen

trados, não jogamos como

o Jaraguá do ano todo. Er
ramos muitos na marcação,
não soubemos aproveitar as
chances de gols. Mas, que
essa derrota sirva de apren
dizado, porque o Estadual

Bicicross

Dez título no Catarinense
O Parque Malwee re

cebeu no fim de semana a

sétima e última etapa do

Campeonato Catarinense de
Bicicross, que reuniu cerca

de 150 pilotos. A equipe ja
raguaense CorintiasjFME
teve ótimo desempenho e

conquistou sete títulos, seis
vice-campeonatos e cinco
terceiras colocações na eta

pa. No geral, ficou em se

gundo lugar na classificação
geral. No individual, foram
dez conquistas, quatro vices
e oito terceiras colocações.

VELOCIDADE Equipe jaraguaense, de Carlos Strelow,
ficou em segundo na classificação final do campeonato

ainda está longe de acabar.
Não podemos deixar essa

derrota nos abater, apesar
de tudo", disse Dian.

Apesar de ser eliminado
nesta segunda fase, os jara
guaenses irão disputar a fase
final do Estadual por terem
sido campeões do turno.

Como o regulamento pre
via que o campeão das duas

fases ficaria com o título de
forma antecipada, agora
será preciso a realização de
uma fase final. Nesta semi

final, o adversário da ADJ

será o Rio do Sul.
As equipes já se enfrenta

ram pelas quartas de final da
segunda fase, onde os jara
guaenses levaram a melhor
com duas vitórias. Porém,
pela fase classificatória, os

riosulenses golearam em

plena Arena Jaraguá, por 5
a 1. De momento, a Federa

ção Catarinense de Futebol
de Salão espera o encerra

mento do returno - que será

disputado entre Joinville e

Florianópolis - para divulgar
as datas destes confrontos
da última fase.

A princípio, os mesmos

estão marcados para esta

sexta-feira (13) e a próxima
segunda (16). Certomesmo é
que o Jaraguá decide a vaga
em casa, por ter a vantagem
de ter sido campeão do tur
no. A preparação da equipe
iniciou ainda ontem, com

treinos em dois períodos.

SCJaraguá
Garibaldi é campeão

O Torneio de Vetera

nos do Sport Club Jaraguá
que teve a participação de
cinco equipes e encerrou

no fim de semana. Jogan
do todos contra todos, em
pontos corridos, 'o cam

peão foi Garibaldi, com

quatro vitórias em quatro
partidas. O segundo lugar
ficou com a Recreativa

Vieira, tendo o Jaraguá
logo atrás, em terceiro. Es
trada Nova e Nereu Ramos

ficaram em quarto e quin
to, respectivamente.

Hóquei
Guaramirim em terceiro

Guaramirim, através do
Projeto Hóquei e Cidada
nia - coordenado pela pro
fessora Djeniffer Vasques
- ficou em terceiro lugar no
Campeonato Brasileiro de

Hóquei Indoor, na catego
ria Sub-17. A competição

aconteceu no Colégio Cata
rinense, em Florianópolis,
reunindo no fim de semana
os melhores times do País,
tendo como destaques as

equipes do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, São
Paulo e Rio de Janeiro.

Juventus

Dois volantes apresentados
Visando a disputa do

Campeonato Catarinen

se da Série A em 2014,
o Juventus apresentou
dois jogadores na última
sexta-feira (6). São eles
os volantes Elizeu, de 34
anos, e André Barreto, de
33. O primeiro é natural
de São Paulo e iniciou sua

carreira no Comercial,
de Ribeirão Preto. Com

vasta 'experiência no fu
tebol tem passagens por

grandes clubes nacionais

como Atlético-MG, Criei
úma e Joinville, além de
atuar em times da China
e do Japão. Já o segundo
é carioca e foi lançado no

esporte pelo Bangu, onde
é ídolo por ter vestido a

camisa cinco do clube por
115 jogos. Além disso, teve
boa parte de sua carreira
em Portugal, onde atuou

por agremiações renoma

das como Estoril, Estrela
Amadora, Marítimo, Vitó
ria de Setúbal e Trofense.

Poker

Conquistahistóricanas cartas
Os jaraguaenses Renan

Xavier, Jackson Narloch,
Carlos Romeo Tascheck,
Ricardo Valle e Jorginho
Hoenicke fizeram história
no poker de Jaraguá do Sul
ao conquistar, de forma

inédita, o título do Campe-

onato Interclubes da Fede

ração Catarinense de Te

xas Hold'em. A Associação
Jaraguaense bateu na final
o Clube 2A, de Chapecó, e
faturou além de troféu e

medalhas, um montante

de R$ 8,5 mil.

GRUPO PEGORARO CONTRATA: VENDEDOR (A) PRACISTA
Requisitos: residir em Jaraguá do Sul; possuir veículo próprio.

blrteressados enviar ctlrrícl!llo para:
[eti:cia_paganililr@grupopegoraro.com.br

I't:iRJ.JPaPf!r1aRII_.

PEGORARDp
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICíPIO DE SCHROEDER

SUSPENSÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS N°. 11/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N". 226/2013-PMS-
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para co

nhecimento dos interessados a SUSPENSÃO DA ABERTURA da licita

ção TOMADA DE PREÇOS n". 11/2013-PMS, Processo n". 226/2013-
PMS, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para
prestação de serviços de Consultoria Técnica no Sistema de Abasteci
mento de Água para o ano de 2014 da Secretaria de Saneamento e Ges
tão Ambiental do Município de Schroeder/SC.
Após análise de questões relevantes ao edital será marcada nova data

para a abertura do processo.
Sem mais para o momento. Schroeder, 9 de dezembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municípal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 13/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 233/2013-PMS· TIPO: MENOR

PREÇO GLOBAL
.

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução
de recuperação de fundação da Ponte Trindade do Município de
Schroeder/SC, conforme projeto e memorial descritivo, que fazem

parte integrante deste Instrumento convocatório.
RecebimenJo dos Envelopes e Credenciamento até: 28 de janeiro
de 2013 às 08h45min
DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO: De
vido ao período de férias daAdministração Pública Municipal, o recebi
mento dos envelopes e credenciamento será nos seguintes períodos:
Até de 19 de dezembro de 2013 das 7h30min às 12h e das
13h30min às 17h.
De 22 de janeiro a 27 de janeiro de 2014, -das 07h30min às 12h e

das 13h30min às 17h.
Abertura do Processo: 28 de janeiro de 2013 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser ob
tidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 10 de dezembro de 2013.

Osvaldo Jurck • Prefeito Municipal
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GRUPOS
FIFA

Os concorrentes da Bola de Ouro
A Fifa anunciou nesta segunda

feira os três nomes que irão concor

rer à Bola de Ouro, prêmio dado ao

melhor jogador do ano em 2013. Sem
muitas surpresas, o trio finalista é
formado por Cristiano Ronaldo, do
Real Madrid, Messi, do Barcelona, e
Ribéry, do Bayern de Munique.

A eleição da Bola de Ouro é feita

por três representantes de cada país
filiado à Fifa: o técnico e o capitão da
seleção, além de um jornalista espor
tivo. Cada votante escolhe três no

mes, que recebem cinco (primeira es

colha), três (segun-da) e um (terceira)
ponto na lista da entidade máxima
do futebol. O prêmio será entregue
no dia 13 de janeiro do ano que vem,
na sede da Fifa, em Zurique (Suíça).

Barbárie em Joinville

Dilma condena
A presidente Dilma Rousseff usou

seu Twitter nesta segunda-feira para
condenar às ações violentas das tor
cidas Os Fanáticos, do Atlético-PR, e
Força Jovem, do Vasco da Gama, em
partida realizada no último domingo,
na Arena Joinville. Em sua manifes-

Atlético-MG

Deve ficar
O destino do craque Ronaldinho

Gaúcho deve mesmo ser o Atlético
MG na próxima temporada. O irmão
e empresário do jogador, Roberto
Assis, sinalizou que a relação domeia
com o clube alvinegro ainda deve du
rar muito tempo. A declaração foi
dada logo após o jogo contra o Vitó
ria, no Independência.

Além dos três finalistas do prê
mio, fizeram parte da lista preliminar
os seguintes jogadores: Bale (Totte
nham/Real Madrid), Cavani (Napo
li/PSG), Falcao García (Atlético de

Madri/Monaco), Iniesta (Barcelo
na), Hazard (Chelsea), Ibrahimovic
(PSG), Lahm (Bayern de Munique),
Lewandowski (Borussia Dortmund),
Thomas Müller (Bayern de Muni

que), Neuer (Bayern de Munique),
Neymar (Santos/Barcelona), Õzil
(Real Madrid/Arsenal), Pirlo (Ju
ventus), Robben (Bayern de Muni

qeu), Schweinsteiger (Bayer de Mu

nique, Suárez (Liverpool), Thiago
Silva (PSG), Yaya Touré (Manchester
City), vim Persie (Manchester Uni
ted) e Xavi (Barcelona).

tação, Dilma pediu a presença de po
liciamento nos estádios de futebol e a

criação de uma delegacia especial para
torcedores. Na confusão entre as torci

das, três pessoas ficaram gravemente
feridas, sendo que uma delas segue
sob observação no hospital .

• Bahia

Demitido
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O Bahia anunciou neste segun
da-feira, por meio de nota em seu
site oficial, que o técnico Cristóvão
Borges não comandará mais a equi
pe a partir de 2014. Além dele, o

gestor de futebol do clube, Ander
son Barros, também foi dispensado,
dando início à reformulação do de

partamento profissional do clube.

X

.c���nX
J.'�"':�siliçaD X I-"I��'�d-�",,�._....._ _....... ., )

GRUPOG

X 1_:ll�@i_�,
�ruguai • X +��teITa
,-=-,_�,.I�I X

�Itáliâ-l---I

GRUPO F

GRUPO H

X

l�i,;=,�Ei-=1 X _�_""�
X_ .:);..

X 1_

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL- FSTADO DESANfACATARlNA
Tahelionatodo Mtmicfpio eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARl1NEIllPESSOA,TabeliãDesignada

BoaGerônimoCorrean= 188, Telefone: 47-33721494 Horário
dePoncionamento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os titulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res
posta 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, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pela apresaote, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 50675 Devedor.AlAffi BORGFS CPF: 003.616.929-06 Endereço:
RUA JOÃO ARNAlDO MORITZ, n° 65, CENTRO, 89275-000, Schroeder Cre
dor. BANCO PANAMERICO CNPJ: 59285.41110001-13 Número do Tftulo:
44768986 Fspécie: Nota PromissóriaApresentante: POIITAL DE DOCUMEN
ros SA DataVencimento: 31/03/2011 Valor. 24.602,29 Selo de fiscalização
pagoR$I,35, liquidação apósaintimação:R$12,25, Diligência R$37,60, Con
dução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, TotaI: R$ 24.903,47 ''Ao valor do título serão
acrescidos os juros legais a partir do vencimento:

Protocolo: 50677 Devedor. AKIUR ROBERID PERDUN CPF: 071.162.669-22
Endereço: Rua Ernesto Reinke n° 328, Dha da Figueira, 89270-000, Guarami
rimCredor.AYMORECREDITO, FlNANClAMENID E lNVFSl1MENTO CNPJ:
07.707.650/000i-'l0 Número do Título: 20017755104 Espécie: Apresentante:
PORTALDE DOCUMENIDS SADataVencimento: 09/07/2013 Valor: 175,53
Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Dili
gência R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 240,88 ''Ao valor
do tftulo serão acrescidos os juros legais a partírdovencinrento."

Protocolo: 50665 Devedor. BAZAR aAMORIS CNPJ: 82.690.625/0001-30 En
dereço: R UA FSfRAlJA BRACO CAMPINAS nO 15, centro, 89106-000, Massa
randuba Credor. COMERCIALPffill1l)A CNPJ: 79.017.752/0001-15 Número

. doTítulo: 23009/2 Fspécie:DuplicatadeVendaMen:antilApresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 24/1112013 Valor. 256,43 Selo de
fiscalização pagoR$1,35, liquidação após aintimação:R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 369,76 ''Ao valor do titulo
serão acrescidos os jll:IDs legais apartir do vencimento."
Protocolo: 50670 Devedor. COM MAIS SABOR IND E COM DE PR CNPJ:
04.264.041/0001-46 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO N. 240 n' 240, centro,
69275-000, Scbroeder Credor: F S S A - INDUSTRIA E COMEROO DE PRO
DUTOS ALlMENTICIOS l1l)A - ME CNPJ' 03 241442/0001-16 Número do
Título: 52154 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/11/2013 Valor. 3.400,00 Selo
de fiscalização pago R$1,35, liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 3.501,18 ''Ao valor
do título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50509 Devedor. EDNll.SON SOEIHE CPF: 727.401.329-72 En
dereço: Rodovia SC-413 nO SN, Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Credor.
illJAS ElMAR l1l)A CNPJ: 60.736.150/0001-0:; Número doTftulo: 7877/2 Fs
pécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: illJAS ElMAR l1l)A Data
Vencimento: 13/01/2009 Valor. 585,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, li
quidação após aintimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$12,49,
Edital: R$ 22,25, TotaI: R$ 670,94 ''Ao valor do título serão acrescidos os juros
legais a partirdo vencimento."

Protocolo: 50515 Devedor. JOSE ROBERID SILVA DE OIlVElRA CPF:
050.596.609-67 Endereço: RUA: EMillO PREITE S/N CAIXA 02, cen
tro, 89270-000, Guaramirim Credor. IVO A DAlAZEN E DA l1l)A CNPJ:
16.513.766/0001-60 Número do Tftulo: 677 Fspécie: Duplicata de Venda
Men:antil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento:
19111/2013 Valor: 1.350,00 Selo de físcalízação 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$ 1.415,3S ''Ao valor do tftulo serão acrescidos os juros legais a partir do
vencimento."

Protocolo: 50593 Devedor. KEI1lll FERNANDA MATOS DO NASCIMENTO

CPF: 088.945,659-39 Endereço: AllD GUARANIMIRIM nO S/N, GUARA
NI MIRIM, 89106-000, Massaranduba Credor. SOL MAIOR COMEROO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS l1l)A - ME CNPJ: 11.040.600/0001-52Número
do Título: 04 06 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimen
to: 16111/2013 Valor: 211,06 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Bdítal.
R$ 22,25, Total: R$ 322,43 '�o valor do título serão acrescidos os juros legais a
partir do vencimento."

Protocolo: 50676Devedor: LUClANESPERKACPF: 068.656.679-30 Endereço:
LINHATELEGRAFICA I CASA n° SN, GUARANlAçu, 69108-000, Massaran
duba Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017750112 Fspécie: Apre
sentante: PORTAL DE DOCUMENIDS SA Data Vencimento: 25/07/2013
Valor: 641,99 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação após a inrimação:
R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$
953,34 ''Ao valor do título serão acrescidos os juros legais a partir do venci
mento."

Protocolo: 50676 Devedor: MARDA 1WARDOWSK! SANSON CPF:
004526.349-45 Endereço: Rua Osvaldo Klein nO 500, Guarníranga, 89270-
000, Guaramirim Credor: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E IN
VFSTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número do Tftulo: 20016113016
Espécie: Apresentante: POIITAL DE DOCUMENIDS SA DataVencimento:
02/07/2013 Valor: 1.437,11 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 31,45, Edital:
R$ 22,25, Thtal: R$1.542,01 ''Ao valor do titulo serão acrescidos os juros legais
a partir do vencimento."

Protocolo: 50668 Devedor. Nll1DN SIMON CPF: 988.358.909-34 Endereço:
RUAFUNDOSBlJIUCAn° 204,AREA INDUSTRIAI, 89106-000, Massarandu
ba Credor. RIO BRANCO EQUlP l1l)AME CNPJ: 06.952.176/0001-20Número
do Título: 736 Fspécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 20111/2013 Valor. 62,50 Selo de
fiscalização pagoR$1,35, liquidação após aintimação:R$12,25, Diligência R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Editai: R$ 22,25, Total: R$ 173,85 ''Ao valor do titulo
serão acrescidos os juros legais apartir do vencimento."

Protocolo: 50637 Devedor. OLlMPIO BOGO JUNIOR ME CNPJ:
15.239.054/0001-61 Endereço: RuaMarechal Castelo Brancons 1166, Centro,
69275-000, Scbroeder Credor. IND DE LINHAS TRlCHE l1l)A Número do
Título: 057654-02 Fspécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: Banco ltaúSA DataVencimento: 27/11/2013 Valor: 546,55 Selo de
fiscalização pago R$1,35, liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 647,73 ''Ao valor do
título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Protocolo: 50709 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco DO 3246, Centro,
69275-000, Schroeder Credor. BELEM COMEROO E lMPORIl\.CAO DE MA
QUINAS DE COSTIJRA l1l)A CNPJ: 66.556.002/0001-70 Número do Título:
005369 C Fspécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BELEM CO
MERCIO E lMPORIl\.CAO DE MAQUINAS DE COSTIJRA l1l)A Data Venci
mento: 29/09/2013 Valor. 1.997,50 Selo de fiscalização pago Ri 1,35, liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,. Condução: R$ 27,73,
Edital: R$ 22,25, Total: R$ 2.096,68 ''Ao valor do título serão acrescidos os juros
legais apartir do vencimento."

.

Protocolo: 50710 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 3246, Centro,
69275-000, Schroeder Credor: BELEM COMEROO E lMPORIl\.CAO DE MA
QUINAS DE COSTIJRA l1l)A CNPJ: 66.556.002/0001-70 Número do Título:
000094 Espécie. ChequeApresentante: BELEM COMEROOE lMPORIl\.CAO
DE MAQUINAS DE COSTIJRA l1l)A Data Vencimento: 16/09/2013 Valor.
2.684,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, Total: R$
2.765,16 '�o valor do titulo serão acrescidos os juros legais a partir do ven

cimento."

Protocolo: 50594 Devedor. OSMAR! PRUSSE CPF: 004.646.409-38 Endere
ço: BR260 KM 60 n° 100, Amizade, 69270-000, GuararnirimCredor. PEDREI
RARIO BRANCO l1l)ACNPJ: 63.616.975/0001-05 Número do Título: 21374-
2Espécie:DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASILSA-AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento:22111/2013 Va
lor: 311,54 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação:
R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Editai: R$ 22,25, Total: R$
376,69 ''Ao valor do titulo serão acrescidos os juros legais a partir do venci
mento,"
Guararnirim, IOde dezembro de2013.
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OuelD conhece o nosso hino?
O hino de Santa Catarina já

existia em 1892, mas só vi
rou lei estadual três anos depois,
em 6 de setembro de 1895, com
a assinatura do então governador
Hercílio Luz. O mesmo que em

presta o nome à primeira ponte
ligando a Ilha e o Continente, em

Florianópolis. Aliás, morreu antes

da inauguração. A letra é de Ho
rácio Nunes Pires, nascido no

Rio de Janeiro em 3 de março de

1855. Com música de José Brazilí
cio de Souza, um astrônomo auto
didàta que nasceu em 9 de janeiro
de 1945, em Pernambuco, mas de

família catarinense. Pelo seu con

teúdo abolicionista, a letra - sem

exageros, há momentos em que
é preciso traduzir as palavras - é
considerada hoje pouco ou nada

representativa do Estado. E meio

cínica, até, quando fala em quebra
de preconceitos.

Sagremos num hino de estrelas eflores
Num canto sublime de glórias e luz.
Asfestas que os livresfrementes de ardores
Celebram nas terras gigantes da Cruz!
Quebram-seférreas cadeias,
Rojam algemas no chão;
Dopovo nas epopéias
Fulge a luz da redenção!
No céuperegrino da Pátria gigante,
Que é berço de glórias e berço de heróis,
Levanta-se em ondas de luz deslumbrante,
O Sol, Liberdade cercada de sóis!

/

Pelaforça doDireito
Pelaforça da Razão
Caipor terra opreconceito
Levanta-se umaNação!

Não mais diferenças de sangues e raças
Não mais regalias sem termofatais,
Aforça está toda dopovo nas massas,
Irmão somos todos e todos iguais!
Da Liberdade adorada,
No deslumbrante clarão
Banha opovo afronte ousada
E vigora o coração!
Opovo que é grande, mas não vingativo
Que nunca ajustiça e oDireito calou,
Comflores efestas deu vida ao cativo

Comfestas eflores o trono esmagou!
Quebrou-se algema do escravo
E nesta grandeNação
É cada homem um bravo
Cada bravo um cidadão!

Lembra provocação
da oposição na ditadura
militar, comparando a
letra do HinoNacional

.

àAmália, filha do
ex-presidente Ernesto

Geisel: comprida,
feia e ninguém canta..

E ai do jornalista
que não cantasse o

Hino em cerimônias

públicas com o Exército

presente. VIrava
comunista, o inimigo

número um do regime.

Poesia& política
"Menor que o meu sonho eu não posso

ser;'. A frase que abre um dos mais famo
sos poemas do poeta Lindolf Bell, nascido
em Timbó, mas com carreira de artista

plástico alavancada em Indaial e Blume

nau, lhe rendeu bons trocados na eleição
presidencial de 1989. Estampada em ca

misetas do então candidato a presidente
da República, o alagoano FernandoAffon
so Collor de Mello; hoje senador. Bell, que
morreu em 1998, era casado com a artista

plástica Helke Hering, filha do empresário
Ingo Hering,o dono da Cia.Hering. E onde
as camisetas foram produzidas.. .... •. ..

Bem
adubado

A "safra" daALL ao

longodoperímetrourbano
de Jaraguá do Sul tem dois
momentos anuais distintos.
Asemeadura demilho, que
já cresce viçoso ao longo da
linha férrea e, depois, mais
para janeiro, da soja. É de
se imaginar quantasmil
toneladas se perdem pelo
caminho até o porto de São
Francisco do Sul, Bom para
as ratazanas que habitam
a beira dos trilhos. Se

porcos engordam que é
uma beleza, imaginem
os ratos! Já alguns do
tamanho de coelhos.
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10
•Aniversário doMunicípio
de Londrina.

• Dia do Palhaço.
• Dia Internacional dos Direitos
Humanos - Adotado pela
Assembléia Geral daONU

• Dia de Santa Eulália de Mérida

DE DEZEMBRO

•••

o casal de idosos estavam completando 80
anos de casados, aía velha acordou às
3h da madrugada, tomou uma dose
de pinga e disse promarido: - Véio,
hoje estamos completando 80 anos
de casados. Tu não quer que eu vá
no terreiro matar um porco, um

carneiro, um marreco...

Eo velho disse-
- Não velha os bicho não tem culpa.

• • • OCP HISTÓRIAS •••

Candidato
do Povo

"Desde manhã cedo começou movimento intenso na

cidade. Caminhões, carroças e pedestres vieram de todos os

quadrantes domunicípio para ouvir a palavra do "Candidato
do Povo", aglomerando na praça ferroviária para mais de
1.800 pessoas". Notícia publicada no O Correio do Povo

edição de 5 de janeiro de 1947, sobre a estada em Jaraguá
do Sul do candidato a governador pelaUnião Democrática
Nacional (UD�), lrineu Bornhausen. Que perdeu a eleição
naquele ano para Aderbal Ramos da Silva, eleito pelo Par
tido Democrático Social (PDS). Irneu foi eleito governador
na disputa seguinte, em 1950.

ARQUIVO HlSfÓRlCO DE jARAGuADO SUL

Baependicampeão
Em 23 de fevereiro de 1947 o O Correio do Povo pu

blica extensa reportagem sobre a vitória da Associação
Atlética Baependi sobre o time do D. Pedro-Il - jogando
no campo de seu leal adversário -, em Corupá. Com o

placar de 2 a o o Baependi conquistou o título de cam
peão da Liga Joinvilense de Desporto, mesmo jogando
com um time improvisado por causa da convocação de
seus principais atletas para servirem ao Exército.
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Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
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