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Uma das pessoas mais idosas de Schroeder, seu MatheosTomaselli, celebrou o aniversário
com recordações do tempo da infância, da juventude e com a família (quadro).- PÁGINA 18

Segurança
PMprende
traficantes
Três pessoas são levadas ao
Presídio Regional depois
de serem flagradas pelos
policiais noCentro, PÁGINA 19

Trânsito

Ciclofaixas
remodeladas
Vias para ciclistas do Bairro

Jaraguá Esquerdo passarão
pormelhorias para garantir
mais segurança, PÁGINA 18

Esporte
Revelação
em Jaraguá
Vice-campeão brasileiro
pelo Grêmio, o jaraguaense
Jean Deretti fala sobre a
carreira e Seleção. PÁGINA 20

Já estamos
atendendo!

áédesta e

em projeto ambiental
Programa de reutilização de equlpamentos eletrônicos, coordenado pela Câmara de Dirigentes

-

-

Lojistas (CDL), é considerado o melhor do Estado. Entidade foi homenageada pela Assembleia de SC.

RONALDO CORRÊA, MERCADO, PÁGINA 8
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

A pessoaperfeita
No último domingo, participei do amigo secreto da famí

lia Watzko. Um evento anual que meu querido OpaWatzko,
in memorian, fazia questão de realizar todo ano. Para ele e

também para mim, é importante que a família se reúna para
partilharmomentos, conversar e ficar algum tempo junto.

Naquele dia, a tia Beth falou algumas palavras, queme fi-
zeram lembrar a história que segue abaixo:

'

Conta-se que certa vez um homem saiu pelo mundo em

busca da mulher perfeita. Após dez anos de busca, resolveu
voltar à sua aldeia. Então, curioso, seumelhor amigo lhe per
gunta: "Encontrou amulher perfeita em suas andanças"?

Ele respondeu: "Ao sul, encontrei umamulher linda. Seus
olhos pareciam duas pérolas, seu cabelo era da cor da asa da

graúna, seu corpo era lindo como o de uma deusa".
O amigo, não conseguindo conter sua curiosidade, diz:

"Onde está sua esposa"?
.

A resposta foi: "Infelizmente, ela não era perfeita, pois era
muito pobre. Então fui para o norte e encontrei uma mulher

que era amais rica da cidade. Não tinha nem noção do poder
e dinheiro que tinha".

"Então esta era perfeita ...
" Antes que o amigo pudesse

continuar o homem falou: "Não, o problema é que nunca vi
criatura mais feia em toda a minha vida. Porém, finalmente,
ao sudeste, conheciumamulher linda. Suabeleza era de ofus
car os olhos, tinhamuito dinheiro, era perfeita".

"Então você se casou com ela, não é, meu amigo"?
E eis a resposta: "Não, porque, infelizmente, ela também

. estava procurando o homem perfeito". <'

Caros leitores, esta é uma grande verdade: "Ninguém é

perfeito". Porém, voltando àspalavras que escutei da tia Beth,
todos nós temos um pouquinho de "estrume" dentro de nós,
ou seja, nossa teimosia, nossos defeitos, mas o que importa
é trabalharmos e convivermos com nossas diferenças, e ter a
certeza de que juntos somosmelhores e mais fortes.

COTIDIANO.
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

Jaraguá do Sul
Vestibular Solidário
no domingo

No domingo (15), às 9h30, acontece o ves
tibular solidário da Faculdade Anhanguera de

Jaraguá do Sul, que beneficiará famílias caren
tes da região. A taxa de inscrição foi substituí
da pela doação de três quilos de alimentos não
perecíveis, que serão destinado às instituições
atendidas pelo Rotary Club de cada região. As
inscrições devem ser feitas pelo site www.ves
tibulares.br. Os alimentos doados devem ser

entregues no dia da prova.

É:CílimOmudar de idéia, o dífí-
il é agir de acordo com a mu

dança... Você pode decidir agora,
por exemplo, dar uma basta à po
breza em sua vida, seja a pobreza
que for. O que eu duvido é você le
vantar da cadeira e iniciar as ações
da mudança "mental". Não muda,
não vai mudar. Não vai mesmo.
As pessoas só mudam quando es

tão na UTI, conscientes... Basta,
todavia, que botem o pé para fora
do hospital para que voltem a ser o

que eram antes do susto, da doen

ça, da quasemorte...
Ah, mas tu estás generalizando,

Prates, não é bem assim! Não vou

discutir, leitora, estouapenas repas
sando o que vejo e os princípios da
Psicologia. Esta conversa tem uma

COMENTÁRIO

De noto?

LUIZ CARLOS PRATES
origem. Ela vem de uma manchete
de jornal que, aliás, de agora até o

fimdo anovai sermuito repetida.A
manchete é esta: - "É tempo de pla
nejar o próximo ano". Sim, eu sei,
"planejar" é uma coisa, prometer-se
umamudança de comportamento é

outra, ainda que se pareçam.
Todos os anos é a mesma coi

sa, pessoas ridículas vestem-se de
branco na passagem do Ano Novo
- não caia nesse ridículo, leitora,
por favor - e fazem promessas, vão
à beira do mar, comem lentilhas,

• Passado
Foi dia destesmas o fato não perde atualidade, é eter

no. Vale para os exércitos, para as igrejas, para as escolas
e vale muito para as empresas de todo tipo: disciplina,
Sem ela não se escova os dentes ... No sorteio dos grupos
da Copa, todos os contratados da Globo para fazer a co
bertura estavam com o "uniforme" da empresa, perfeito,
acho que é isso mesmo. Todos por igual dão um sentido
de união e disciplina. Aí, aparece o boca-aberta, o idiota
do Ronaldo sem o uniforme. - Ah, eu esqueci!, disse ele.
Teria que ter sido mandado de voltá ou Rua. Imagina
isso jogando, pobre treinador!

• Bônus
Bem provável que você seja uma pessoa otária ...

Não se irrite, eu também sou. Ou, por acaso, você ga
nhou na empresa onde trabalha, assim, sem mais nem

fazem isso e mais aquilo, pessoas
absolutamente ridículas. No que
elas têm de fato que se compro
meter não o fazem. Ridículas. Isso
sem falar nas que colocam calci
nhas amarelas para dar sorte e pe

gar um bermudão no Ano Novo.

Bah, que baita azar...
Enfim, promessas de fim de

ano, todos os anos a mesma can

tilena e de bom mesmo, nada. A

pessoa continua igual, a promessa
não é cumprida e o Ano Novo se

repete com todos os seus habi
tuais enfados e aborrecimentos.

Tudo, é claro, por culpa da pessoa
que se faz promessas frouxas e que
não vão ser cumpridas. Não perca
tempo. Ou, então, aja. Agora. Não
espere pelo Revéillon...

menos, um bônus de R$ 4.000? Aposto que não. Pois

é, mas a Assembléia Legislativa e o Tribunal de Con

tas do Estado estão "dando" aos seus "dedicados" ser
vidores essa montanha de dinheiro a título de bônus,
"esmolinhas" de Natal. E é bom não esquecer que já
receberam o 13° salário. Agora, me diga, você, eu e o

Zé ali da esquina somos ou não uns otários? Eles pa
gam bônus com o dinheiro do povo, não sai do bolso
de quem paga. Isso um dia vai acabar, por bem ou por
"mal". Uma boa "espada" bem que pode começar a "re
volução" ...

SORTEIO
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jaraguá do Sul realizou na

noite de terça-feira o primeiro Sorteio da Campanha "Natal em Nata!".
Foram sorteádos 50 vale compras no valor de R$ 300 cada. A relaçao
dos contemplados pode ser conferida no www.cdljaraguadosul.com.br.
O próximo sorteio será no dia 24 de dezembro.

• Falta dizer
As empresas não devem tolerar, sob qualquer ra

zão, o corpo mole e a indisciplina. Fez uma, não faz
duas. É rua. Ou suspensão com. desconto em.folha. Lu

gar de ordinário é no olho da rua.

Espaços Visuais
. ""

Inscnçoes
para circuitos

Estão abertas as inscrições pará o projeto
"Espaços Visuais", da Rede Sesc de Galerias.
O objetivo é realizar ao longo do ano mostras
de arte temporárias, com propostas de expo

sições individuais ou coletivas. Serão selecio
nadas quatro exposições, que entrarão em

cartaz em três cidades. As inscrições devem
ser feitas até o dia 15 de janeiro. Mais infor
mações emwww.sesc-sc.com.brfblog.

LOTERIAS LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 992
01 ·03·04 - 05 - 07
08·09 -10 -11 - 13
15 . 17 - 19 - 20 - 24

QUINA
SORTEIO Nº 3362
03 . 19 - 45 . 49 . 80
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CHARGE EDITORIAL

Cobrança necessária
Oprojeto em tramitação na Câmara

de Vereadores de Jaraguá do Sul,
que autoriza o Executivo a protestar as
dívidas de impostos e taxas em cartório,
vai ajudar a Prefeitura e reduzir uma

dívida ativa, que soma atualmente R$
69 milhões. Esse recurso está fora dos
cofres do município. Assim, daria para
imaginar o quanto poderia ser feito no

município se essa receita estivesse à dis
posição da Prefeitura?

Esse valoroso montante poderia ajudar
em muito na execução de obras, investi
mentos em saúde, educação, etc. A decisão
de cobrar os débitos atrasados em cartório
segue uma postura comum em empresas e

estabelecimentos comerciais.

A realidade econômica dos municípios
não é das melhores. O cenário é de redução
das receitas provenientes da arrecadação. E
a economia de gastos é a postura mais co
mum adotada nos gabinetes dos prefeitos
nesse primeiro ano das novas gestões.

"
Nada mais apropriado que adotar
mecanismos legais para evitar perdas.

Esse projeto tem o objetivo de respei
tar o dinheiro público. Por isso, nada mais
apropriado que adotar mecanismos legais
para evitar perdas de receita e assim, limi
tar ações para o bem da comunidade.

ii Fale conosco
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CPUC

Matrículas abertas
O TECPUC Jaraguá do Sul, Centro de Educação PrO"

lfissional do Grupo Marista, está com matrículas abertas
para os cursos técnicos de Administração, Contabilidade,
logística, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.
s interessados devem se inscrever até o dia 19, pelo site

www.tecpuc.com.br ou na secretaria do Colégio Marista
São Luis, de segunda à sexta-feira, das uh às 2lh30. Mais
informações pelo telefone 2107-0340 ou 3371-0313.

arisol
i esta de Natal

Hoje, a partir das 20h30, acontece o "Natal Marisol
. Concerto de Final de Ano". A festa é aberta a toda a

wmunidade e contará com a chegada do Papai Noel e
ipresentação do Coral Marisol. O evento marca o início
Ia temporada de Natal na cidade.

Meio ambiente
_,

Oleo de cozinha recolhido
Desde abril até os primeiros dias de dezembro

deste ano foram coletados pelo caminhão/da coleta
seletiva, 6.888 litros de óleo de cozinha. A cada três
semanas, recipientes são recolhidos por uma empresa
de Curitiba especializada em processamento de óleo
que, em contrapartida, entrega à Fujama materiais de
limpeza. O órgão ambiental destina esses produtos a

entidades assistenciais do município.

Posto de Saúde
Santa Luzia ganha unidade
A Prefeitura de Jaraguá do Sul inaugura na segun

da-feira (16), às 10 horas, o Posto de Saúde Ana Pretti
Pedri, no Bairro Santa Luzia. A unidade de saúde fica
na Rua Emídia Prestini Gasho, 80.

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utiliza papel produzido a partir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Esquerda caviar é esse
. povo que defende o

socialismo, Cuba, do seu

apartamento em Paris e viajando
no seu jatinho. É um fenômeno
mundial. Não foi um
termo que eu

inventei.
-» Jornalista Rodrigo
Constantino durante
entrevista para
Danilo Gentili,
ondefaJa do
seu livro
"Esquerda
Caviar"
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Patricia Moraes

Faltas ficam abaixo do esperado
Colocando em prática a gestão por in

dicadores apregoada pelo prefeito
Dieter Janssen (PP), o setor de Recursos

Humanos do município deu início em ja
neiro a um processo de controle interno.

Uma das questões avaliadas diz respeito
ao absenteísmo, ou seja, as faltas no ser

viço público. E o balanço surpreende de

maneirapositiva. Segundo levantamento,
no mês de novembro, o índice geral (que
envolve todo tipo de ausência, inclusive

as licenças) foi de 6,29%. No acumulado

do ano, a conta fica em 6,77%. Quando se

leva em conta o absenteísmo parcial (fal
tas com atestados de menos de 15 dias,
acidentes de trabalho e injustificadas), o
índice ainda cai consideravelmente, para
0,96%. Na conta ampla, é como se dos

3.758 servidores da Prefeitura, 168 fal

tassem diariamente. Em Joinville, segun
do levantamento divulgado pelo jornal
A Notícia, o absenteísmo é muito maior.

Adenilda Sievers (centro), diretora de Gestão de Pessoas, CarlaZipf (direita), gerente
de Assistência ao Servidor, e Regina John, gerente de Administração de Pessoal. As três

trabalham para potencializar o capital humano da Prefeitura e fomentar um clima de

motivação. O resultado final é um serviço público mais eficiente.

rersoanssen
-A R QUI T E TOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47' 3371.0813

.

www.felsanssen.com.br

Dos 12 mil servidores, três mil faltam

diariamente, o que gera uma ausência de

25%. Comparando, é quase 19% a mais

do que em Jaraguá. Diretora de Recursos

Humanos e com experiência de 30 anos

na iniciativa privada, Adenilda Sievers

diz que se surpreendeu ao tabular os nú

meros. Melhorar o ambiente de trabalho,
oferecer suporte aos servidores e quali
ficar as lideranças têm sido algumas das

políticas adotadas para que isso aconteça.

Qualidade de vida
Quatro projetos voltados á melhoria da

qualidade de vida do servidor foram desen

volvidos em 2013 na Prefeitura. Dois deles

tiveram foco nas profissionais dos Centros

de Educação Infantil, o Saúde Itinerante,
que consiste em palestras, atendimentos es
pecializados e dinâmicas de grupo, e oMovi
mento Saúde, de ginástica laboral e conceitos
de ergonomia. Há ainda o Mais Grávidas do

que Nunca e um Grupo deApoio para aque
les que convivem ou portam câncer. Além

disso, o PDH (Programa de Desenvolvimen

to Humano) oferece cursos de qualificação e

desenvolvimento pessoal.

Liderançapreparada
Um dos trabalhos iniciados este ano, na

Secretaria de Obras, e que será expandido
em 2014, é a qualificação dos líderes. Con

ceito da iniciativa privada, busca a excelên

cia nos processos e a melhoria nas relações.

Despedida e sugestão
Depois de ocupar a interinidade por 15 dias, na cadeira do

verde Amarildo Sarti, Celestino Klinkoski (PPS) deixou a Câ

mara. No discurso de despedida, ele lamentou ver o plenário
quase vazio e sugeriu que o próximo presidente reavalie o ho

rário regimental da sessão, que acontece às 15h.

DIVULGAÇÃO

QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO

O deputado federal Décio Lima (PT)
cumpre agenda na região amanhã.

Visita a Prefeitura de Jaraguá
do Sul e almoça com

correligionários.

• •••

O Estado lançou edital para seleção
de propostas para modernização
de Bibliotecas Municipais. O prazo
termina dia 11 de fevereiro. Há
um ano sem livros novos e com

cornputadotes estragados por falta
de manutenção, é de se aguardar
um bom projeto da Fundação

Municipal de Jaraguá.

I
DECONT
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Caso Siemens vai ao STF
A Justiça Federal em São Paulo decidiu enviar a investigação so

bre o caso Siemenes para o STF (Supremo Tribunal Federal). Isso
porque os últimos depoimentos apontam o envolvimento de dos ex
secretários de Geraldo Alckmin (PSDB), Edson Aparecido (PSDB),
chefe da Casa Civil, Rodrigo Garcia (DEM), secretário de Desenvol
vimento Econômico; o deputado federal Arnaldo Jardim (PPS-SP)
e o estadual Campos Machado (PTB). Os nomes dos quatro foram
citados em um depoimento sigiloso do ex-diretor da Siemens, Ever
ton Rheinheimer, que foi utilizado pelo juiz Marcelo Cavali, de São

Paulo, para justificar o envio da investigação para Brasília.

Ferrovias serão O foco em 2014
Em palestra ontem para empresários, a presidente Dilma Rousseffanunciou -

que depois das concessões de portos, rodovias, aeroportos e petróleo, o modelo
terá como foco o setor ferroviário em 2014. Segundo ela, a parceria com o setor

privado é essencial não apenas na área financeira, mas também na gestão. V

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Nova sede
A Câmara de Vereadores de Gas

par aprovou o projeto de lei que au

toriza a compra do antigo prédio da

Bunge. A intenção é transferir a re

feitura para o local, na Rodovia Jor

ge Lacerda. O valor do imóvel é R$
13 milhões. O término do pagamento
será em dezembro de 2025.

Assessor exonerado
Foi publicada ontem no Diário Ofi

cial da União a exoneração o assessor
, do Ministério da Fazenda, Marcelo Fi
che, que era chefe de gabinete do mi
nistro Guida Mantega. Ele é acusado,
juntamente com Humberto Alencar,
de ter recebido R$ 60 mil da empresa
Partnersnet, contratada para prestar
assessoria de imprensa ao ministério.

Reforço noMP
o Ministério Público Federal vai

criar um órgão de coordenação para
o combate à corrupção, prioridade
definida para os próximos anos.' Para
o procurador-geral da República, Ro
drigo Janot, "a sociedade espera do
MPF uma atuação mais efetiva".

Reajuste demlbado
AJustiça de São Paulo suspendeu a leimunici

pal que trata da base de cálculo para aumento do
IPTU na capital paulista. A decisão liminar aten
de uma ação proposta pela Fiesp (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo) e pelo PSOB.

Segundo o TJ (Tribunal de Justiça), com a deci

são, o reajuste do IPTU fica suspenso até o julga
mento do mérito do processo. O aumento médio
do imposto chega a 19,8% em algumas regiões da
cidade e foi aprovado pelamaioria dos vereadores
da cidade em duas votações na Câmara.
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ÇO E PREVISOES
DIVIDAS ENGESSAM
B
'"

LÚCIOSASSI

CORUPÁ
Previsão é de que obras de infraestrutura aconteçam com maior velocidade
em 2014. Foco está na pavimentação e também na atenção básica em Saúde

Carolina Veiga
"

Nosso grande destaque em 2013
foi ter conseguido fechar o ano

pagando as dívidas precatórias". É
nesse tom que o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini (PMDB), faz
o balanço do primeiro ano de gover
no do seu segundo mandato. "Eram
questões jurídicas que foram finali
zadas durante este ano e precisam
ser pagas", reforça Tamanini. Um
total de R$ 1,25 milhão do orçamen
to ficou comprometido, R$ 900 mil
foram pagos em 2013 e R$ 350 mil

parcelados para o exercício de 2014.
As despesas com decisões judiciais

motivaram o corte de gastos. "Apenas

Tamanini deve inaugurar em 2014
a nova sede da Prefeitura. Obras
custaram R$ 1,5 milhão

Confira obras iniciadas e a previsão para 2014:

PONTEBAIXA
Para o início das obras da Ponte Baixa, que liga o Centro

com obairro Itapocu, foi assinado convênio com oMinistério
da IntegraçãoNacional. A obra aguarda liberação dos recur
sos para que a empresa licitada .inicie os trabalhos. Investi
mento previsto de R$ 400 mil.

EDUARDOMONTEClNO

de hora extra eu reduzi de R$ 40 mil
para R$ 5 mil", explica o prefeito.
Além das precatórias, a receita esti
mada para 2013 não se concretizou.
Dos R$ 40 milhões previstos para
Corupá, foram arrecadados, até 30
de novembro, R$ 28,9 milhões. Dos
R$ 12 milhões investidos em 2013,
a Prefeitura foi responsável por 8%,
algo entorno de R$ 2;5 milhões. Re
cursos captados nos cofres da União
e do Estado perfazem R$ 9,5milhões.

'Tamanini explica que, para 2014,
a capacidade de investimento do

município não foi comprometida pe
las precatórias. "Com os recursos ad
vindos das emendas parlamentares,
teremos fôlego para investimentos,

AGRICULTURA
Um dos principais avanços de Corupá

em 2013, segundo Tamanini, foi a cria
ção da Diretoria de Meio Ambiente. Com
a diretoria, é possível aumentar a agili
dade dos licenciamentos ambientais.

EDUCAÇÃO
Cumprindo a promessa de ampliar

a oferta de vagas para a Educação In

fantil, está prevista para 2014 a conclu
são das obras de uma creche no bairro

Bomplandt, com 150 novas vagas e com

a ampliação de 80 vagas no Centro de

Educação Infantil Dona Nina. "No pró
ximo ano deveremos zerar a demanda
na Educação Infantil", projeta Tama
nini. Além disso, o empenho de R$ 20

mil para a compra de brinquedos'; de /

R$ 150 mil para materiais e móveis es

colares, e a renovação da frota escolar.
Em 2014, cerca de 2 mil crianças serão
atendidas na Educação Infantil e no En

���::::::I!r.iiiIioí.�'-'WoIiii.loW��� III' sÍtld iH'l1mtláfuental.

tanto é que anunciei obras em saúde
e pavimentação". A expectativa é de
que o orçamento também apresente
melhoras. "Esperamos algo entorno

de R$ 42 a R$ 45 milhões".
Outra dificuldade? segundo Ta

manini, tem sido a adequação ao Piso
Nacional do Magistério exigido pelo
governo federal. Apesar.da previsão
de discutir o assunto em 2014, com o

envio de Lei à Câmara de Vereadores,
ele alega não ter condições de pagar
integralmente o piso sem estourar o

limite de 51,3% proposto pela Lei de

Responsabilidade Fiscal para despe
sa com pessoal. Atualmente, Corupá
dispõe de 431 servidores, o que com
promete 47% da �eceita.

, A

DESENVOL�NTOECONOrunCO
Apesar de Corupá '�aguar

dar, em 2014, a instalação de
cinco empresas do ramo metal
mecânico de médio porte, Ta
manini salienta que o municí

pio deve investir também no

desenvolvimento das empre
sas já instaladas. "Investir no
desenvolvimento econômico
do município é a fórmula para
aumentar nossa receita e con

sequentemente aumentar nos
so orçamento para a realização
de obras".

Políticas de incentivo para
a atração de novos empreen-

dimentos estão em vigor com a

Lei Municipal 8.666. "Em nos

sa política de incentivo, omuni
cípio cede o terreno e isenta de

impostos por cinco anos. Após
este período, se ela cumprir
com o que prometeu, como a

criação de empregos, ela ganha
o terreno. Para as empresas
que já possuem a terra, a isen
ção de impostos é por 10 anos".
Três das novas empresas estão
em fase de implantação e, duas
delas, em atendimento. Todas
deverão ir para o Distrito In

dustrial do bairro Ano Bom.

NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO

Construção do novo centro

administrativo, com conclusão

prevista para o final de 2014,
um investimento de R$ 1,5 mi
lhão de recursos próprios e de
financiamentos pelo PNAFM

(Programa Nacional de Apoio à
Gestão Administrativa e Fiscal
dos Municípios Brasileiros).

Mas Tamanini antecipa que

a transferência das secretarias
para a nova unidade iniciará em

abril de 2014, gradativamente,
conforme a conclusão das obras.
"A última parte a ser concluída
será a sede do gabinete do prefei
to. Mas, antes disso, a divisão de

,

engenharia e demeio ambiente e

a Secretaria deAgricultura deve
rão funcionar no novo espaço".
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SAUDE: PAASSINA CONVENtO
A partir do convênio firmado com

o Hospital e Maternidade Jaraguá, o

Pronto Atendimento- de Corupá aten

deu, entre abril e novembro de 2013,
21,6 mil pacientes nas áreas de clínica
geral, ginecologia e pediatria. Na área
foram investidos R$ 6,1 milhões de re
cursos próprios e R$ 300 mil de emen
das parlamentares.

Novas obras aumentaram a cobertura
da Atenção Básica no município, com a

construção da unidade do bairro Seminá
rio, no valor de R$ 600 mil (R$ 400 mil

do Estado e o restante de recursos pró
prios), e na ampliação do Posto de Saúde
de Vila Izabel, orçada em R$ 160 mil.

Em fase de projeto estão as obras do
novo posto de saúde que atenderá a po
pulação residente no centro de Corupá.
A previsão é de investimento de R$ 408
mil viabilizados junto ao governo fede
ral com recursos do Programa de Acele
ração do Crescimento (PAC2), mais R$
350 mil do Fundam. Ainda é necessária
licitação para o início das obras, previs
tas para 2014.

"

ASSISTENCIA SOCIAL EMORADIA:
Investimento em cursos de capacitação industrial por meio do Pronatec; na

construção de 104 moradias pelo ProgramaMinha Casa, Minha Vida; e na execu
ção de programas de assistência ao idoso (80 pessoas atendidas), clube de mães
com inscritos e de Família Acolhedora e de Combate às Drogas.

LÚCIOSASSI

ESPORTE, LAZERE TURISMO
O principal projeto destacado pela Ad- do R$ 800mil oriundos de emenda parla

ministração naárea do Esporte e Lazer é o mentar do deputado estadual Carlos Chio
de reconstrução da PraçaArturMüller, no dini (PMDB), e o restante complementado
centro da cidade. A previsão é a de que a com recursos próprios. A realização de
obra esteja concluída até abril de 2014. Ao eventos como o Bananalama e aFecaplant
todo, foram investidos R$ 1,2 milhão, sen- também foi destacada.

DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA
Foram realizados em 2013 programas adquiridos a partir de emendas parlamen

de inseminação artificial, distribuição de tares. A ampliação da frota de veículos da
mudas de plantas nativas, frutíferas e de Patrulha Mecanizada também foi come- .

sementes para horticultura, e emitidas 15,4 morada. Foi adquirido um trator agrícola, e
mil notas de produtor rural. AAsbanco re- recebidos, pormeio do PAC2, uma retroes
cebeu repasse de R$ 48mil e equipamentos cavadeira e umamotoniveladora. .

,
" .,

'

-lt .,

AGUASDE CORUPAESANEAMENTO BASICO
Duas das promessas de campanha do

prefeito Luiz Carlos Tamanini deverão ser

cumpridas em 2014. A ampliação da Esta
ção deTratamento deÁgua (ETA) na loca
lidade deAno Bom e a construção de uma
nova unidade estão em andamento.

Para a ampliação daETAdoAno Bom
foi adquirido terreno no valor de R$ 45
mil e, para a construção da nova unidade
foi concluído o projeto executivo e obti
da a licença ambiental. A instalação de
propulsores ainda permitiu aperfeiçoar
o fornecimento de água aos moradores
do bairro Bomplandt.

Como proposta de campanha, Tama
nini destacou o projeto de R$ 15 milhões
para contemplar Corupá com o sanea-

INFBAESTR.UTtJRA
Ainda, em 2013 Tamanini destacou o

atendimento das 90 indicações realizadas
pelos' vereadores de Corupá, das quais
80% se referem a pedidos de pavimenta
ção de ruas. "Essas indicações serão aten
didas em função de recursos do Badesc
(R$ 1,5milhão), do Fundam (1,9milhão) e

. )
do Fundo Perdido do governo federal (1,3
milhão)", garantiu.

mento básico. "Hoje não temos um qui
lômetro de saneamento básico, mas te

mos 90% de fossa-filtro, e precisamos de
recurso para isso. O município não tem

capacidade de endividamento e eu não te
nho recurso para isso", justifica.A solução
encontrada por ele para viabilizar a obra é
uma concessão. ''Vamos procurar a inicia
tiva privada para viabilizar uma parceria,
uma concessão desse sistema", conclui.

" Hoje não temos um quilômetro
de saneamento. O município
não tem capacidade de

endividamento e eu não tenho

recurso para isso.

Foram asfaltados 800 metros da Rua
Otto Hilbrecht e estão em fase de conclusão
as ruas Domingos Salvador (ikm), Jorge
Wille, Augusto Borchardt e Alberto Darius,
A estrutura de madeira da Ponte Erenfredo
Tureck foi substituída por concreto e foram
colocados quatro mil metros de tubos. "O
nosso objetivo'é o de acabar com o pó e a

lama emCorupá", adiantouTamanini.
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soluções construtivas
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Apevi apresenta
ações aos vereadores

A presidente da Associação das Micro
e Pequenas Empresas e do Empreende
dor Individual do Vale do Itapocu, Leonir
.Zacarias de Souza, falou na Câmara de
Vereadores sobre atividades realizadas
em 2013. Detalhou o programa Apevi
nos Bairros, idealizado em 2003, com o

objetivo de levar informações aos empre
endedores da região, que atingiu mais de
500 pessoas de diversos bairros.

Parceria
Governo do Estado e Sebrae formalizam

nesta quinta-feira, em Florianópolis, termo

de cooperação técnica estabelecendo parceria
para a capacitação e certificação das empre
sas catarinenses que utilizam.matéria-prima
de origem animal e têm interesse no mercado
brasileiro. Durante a solenidade, serão entre

gues certificados às primeiras empresas que
participam do Sistema Brasileiro de Inspeção
de Produtos de Origem Animal.

ICMS
Atendendo a solicitação da FCDLjSC,'o go

verno do Estado autorizou o parcelamento do
.

ÍCMS devido pelo comércio varejista referente
ao período compreendido entre 10 e 31 de de
zembro, prorrogando o prazo de recolhimento

para janeiro e fevereiro de 2014. A medida é
reivindicada para que os lojistas tenham mais

fôlego após as vendas de fim de ano.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
Lojistas recebem certificação social
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Ja
.l'\raguá do Sul comemora resultado do

programa de educação ambiental, que no
municípiojá recolheumais de 170 tonela
das de lixo eletrônico. Graças ao sucesso

do programa Recicla CDL, que tem na

entidade de Jaraguá o melhor desempe
nho no Estado, a FCDLjSC recebeu da
Assembleia Legislativa Certificação de

Responsabilidade Social. Neivor Bussola
ro (na foto ao lado do deputado Manoel
Mota, do vice-presidente para Assuntos
Públicos e Políticos da FCDLjSC, Osmar
Silveira, e do presidente da AL, Joares
Ponticelli) participou da premiação. On
tem, durante solenidade na SDR, a CDL
também repassou às escolas da região
kits para os estudantes.

Programa estimula novas lideranças
Juntamente com a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina,

aAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul está preparando os novos coordenado
res e vice-coordenadores de núcleos setoriais mantidos pela entidade que irão as

sumir em 2014. A formação envolve aspectos como desenvolvimento da liderança,
programa empreender e o associativismo, negociação, tomada de decisão e gestão
de conflitos, oratória e planejamento estratégico.

QUINTA·FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

íNDICE
SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013
TR +0,07% 11.DEZEMBRO.2013
CUB 1.309,57 DEZEMBRO.2013
BOVESPA ·1,81% 11.DEZEMBRO.2013

NASDAQ +0,07% 11.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16,78 -3,01%
VALE5 32,20 -1,98%
BVMF3 10,58 -3,38%

POUPANÇA 0,5462 12.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,51% US$110,080
OURO +0,11% US$ 1254,530

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3370 2,3385 +1,29%
DÓLAR TUR. 2,2500 2,3900 +0,84%
EURO 3,2278 3,2289 +1,69%
LIBRA 3,8348 3,8363 +1,11%

Sonegação
supera volume
do Bolsa Família

A sonegação no Brasil é 20 vezes
maior do que o valor gasto com o

Programa Bolsa Família. O cálculo
é do Sindicato Nacional dos Procu
radores da Fazenda Nacional (Sin
profaz), durante apresentação do

Sonegômetro, criado para- mostrar
os prejuízos que o país tem com a

sonegação. O placar, online, indica
que a sonegação fiscal no Brasil está
prestes a ultrapassar a casa dos R$
400 bilhões. Desenvolvido pela en
tidade, o mecanismo apresenta, em
tempo real, o quanto o país deixa de
arrecadar todos os dias.

GRUPO PEGORARO CONTRATA:
VENDEDOR (A) PRACISTA I REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS

. Requisttos: residir em Jaraguá do Sul; possuir veículo próprio.
. ;f:' :ii�;\t Interessados enviar currículo para:

leticia.paganiní@grupopegoraro.com_br
PCRI..IPtr_"

PECiDRAROp <,

rrlIICASSIUS� CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.
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PERFIL Músico Márcio
Tubino é gaúcho. Ele
vive na Alemanha,

onde já lançou obras

Jazz instrumental
no palco do Sesc
PARA CURTIR Grupo com experiência internacional traz show com

muitas' variações sonora� e arranjos baseados no ritmo brasileiro

Natália Trentini

("""'iomposições. misturando jazz
Vrnoderno e ritmos brasileiros.'

Instrumentações variadas tendo
como atores principais saxofone e

flauta,' comandado pelo músico e
.

compositorMárcio Tubino,vibram
hoje no tetro do Sesc, a partir das
20 horas. Piano, percussão e baixo
de seis cordas entram para alinhar
'e encorpar o som. O circuito apre
senta o projeto "ARTet", idealizado

.

por Tubino. A expressão remete a

uma formação musical aberta, que
pode mudar a cada. apresentação.
Utilizando o sufixo "et''e a palavra
arte faz menção aos termos "quar
tet" ou quintet - quarteto e quinteto

- em inglês, geralmente utilizados

junto aos nomes de grupos de jazz.
Desde 2010, o trabalho vem

sendo apresentado com várias

formações, trazendo sempre uma

nova atmosfera às composições.
Este também é elemento típico
do estilo, que originalmente pede
improvisações e se baseia forte
mente na interpretação e intera

ção dosmúsicos. O projeto passou
por várias cidades do Brasil e pelo
mundo, em países como Suíça,
Portugal, França já que "Iubino é

gaúcho, mas vive há anos na Ale
manha e teve seu trabalho lançado
na EUropa. A vida como - músico
instrumental e . aventureiro no

campo da experimentação acabou

trazendo mais oportunidades no

exterior do que no Brasil.
'Mas a mudança para outro

continente, considera o músico,
inspirou a união do jazz com rit
mos da terra natal. No currículo
tem gravação com outros impor
tahtes nomes da música instru
mental e foi membro da banda
Raizde Pedra, que misturava jazz
rock/fusíon esom experimental.

Disponível apara audição em

versão ao vivo no site de Tubino,
as músicas lançadas no contexto

do "ARTet" apresentam atmos

fera melodiosa e riqueza de ele
mentos e arranjos, proporcionada
pela formação aberta e experi
mentação de estilos.

-Jaraguae14se lança livro de poesias
Poesias divididas ao longo de 84

páginas compõem o novo livro da
escritora jaraguaense, Ana Janete
Pedri. A obra "Amores Delicados e

Fragmentos de Amor", lançada ofi-.
cialmente ontem, traz as relações
humanas em diversas situações, em
versos criados ao longo de toda ca

minhada da autora.
"O próprio nome diz. Eu falo de

amores, sobre a delicadeza desse sen
timento.A existência do amor em di-

versos-contextos", explica Ana. Com
publicações em outras formas estéti

cas, como conto eliteratura infantil, o
novo livromarca a volta para ogêne- .

ro lírico depois de quatro anos de Sua

última publicação na área, o "Amo

res, Caminhos e Descaminhos".
,_,o..Ela conta que trouxe poesias
que_éstava há. anos na gaveta. DeS

. de 1975, Ana começou iimanter um
arquivo com seus textos .' Páginas
ditalografas e amareladas pelo tem-

•

Quando: Hoje, 20 horas
Local: Teatro do Sesc, na
Jorge Czemiewicz, 633
Entrada gratuita

po ajudaram a estruturar o livro.
"Nem sempre se trata de algo que
a gente vive ou sente, mas algo que
vem do nosso lado", revela.

, A inspiração para escrita vem do
olhar treinado. No cotidiano, as situ
açõesmais sutis bem observadas po- -

. dem renderpara a escrita.Atualmente,
a autora, formadaem assistência social
e com especialização em. filosofia está

aposentada e dedica tempo integral a
ler e escrever, duas atividades consi-

deradas fundamentais para ela.
Para o próximo ano, junto com

o grupo -de escritores ela já pla
neja o lançamento de contos para
aumentar o currículo que já conta

com quatro livros, uma co-autoria e
participação em pelo menos outras

oito publicações. "Escrevo desde

queme lembro. Publiquei o primei
ro em :t985 e parei de mostrar por
um tempo, mas agora estou traba
lhando para isso", completa.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Veículos úteis

poro o seu

negócio com,
descontos úteis

poro o seu bolso.

_.reotéll'lhiílidllls.............re_..,20I3.CansuI!e
�� .....a>dIo_"'___

Jaraguá (47) 3274� 1900. Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500
Ria da Sul (47) 3522-0686 • Chapecá (49) 3361-1500 • Caçadar (49) 3561-3400 • Joaçaba (49) 3527-8100
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Ricardo Daniel Treis

1!1 poracaso.com e contato@poracaso.com

Extranoica Friends
Falando em presentes criativos, Vicky Bartel chega à

toda neste domingo recebendo outras seis marcas colegas
para um grande evento no conhecido jardim do bairro Ba
ependi. Rust Miner, Colada, Apeporã, Baby Chubby, Casa
Vasta e Reuso trarão araras e expositores, vendendo aces

sórios, artigos de decoração e até roupas infantis desen
volvidas com originalidade e autenticidade, num grande
bazar que vai rolar embalado ao som da banda Fragola
Sour. Dê um chego lá para conferir, o agito começa às 1Sh
e vai até 21h30. Para mais informações acessem o face
book.comjExtranoicaDemode.

Ouinta Dançante
Evento dos bons, rola logo mais na Água Doce Cacha

çaria mais uma edição de sua Noite Dançante. Alunos
da escola Dançar A2 e músico Zé Amaro darão o tom no

evento regado a gastronomia, dança e diversão. Reserve
sua mesa ligando no (47) 3371 8942, o salão da casa vai
ficar pequeno hoje!

@poracaso O /poracaso

30 dicas de presentes
Começou o aperto das compras de fim de ano?

Dando uma mãozinha, montamos um álbum com

dicas de presentes de Natal criativos para comprar
em Jaraguá do Sul. Já pensou, por exemplo, em pa
gar pra sua irmã ou aquele seu tio um voo duplo de
parapente? Tem essa e outras 29 sugestões bacanas
e com preços acessíveis na compilação, acessem a

.

URL on.fb.me/rdimoüg para conferir.

DIVULGAÇÃO

Católica SC: a turma da 6� fase de moda posa para o registro após a realização da última
edição do evento, quarta-feira passada, no Espaço Buena Eventos

Gelada ·namadruga
Dependentes das lojas de conveniência

pra comprar uma gelada fora dos horários

convencionais, os boêmios até então trope
çavam na estimada lei municipal que impe
de as mesmas do comércio de bebidas em

horários específicos. Pois bem, eis que no

timming certo pro verão inaugurou o Numa

Fria, point que abre pra venda de cerveja ge
lada e bebidas alcoólicas nesses horários - e o

melhor, com preços mais baixos. Localizado
na Barão do Rio Branco, à direita, pouco à
frente da CasaGeraldo, abre às 19h e atende
até as 6h do dia seguinte, salvando a festa da

galera. Confira na URL bit.lyj1brnlFaY.

DIEGO JARSCHEL

Bárbara Oanich, Gabriela Sarruf, Gisele B.Wittkowski, Talita
Hornburg e Rafael Outra no coquetel de inauguração do novo

endereço da loja Lez a Lez, em Jaraguá do Sul

OCPIO
www.ocponline.com.br

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

HOJE À NOITE
't. 17h - Happy Hour do Bela comPhelipe Lobo.
Local: Bela Catarina Restaurante 1473371-3412

• 18h - Happy Costela - música ao vivo com Tiago
(Camaleão Robô). Local: Mr. Beef 147 3275-2230

• 22h - Show com Paulo Henrique - Acústico.
Local: Sacrarnentum Pub 147 ª832�1524

• 23h - Quinta Sertaneja com dupla Alex & Willian I
Elas Free até Oh. Local: London Pub 147 3055-0065

SEXTA-FEIRA 13/12
� 22h - Diogo Rosa e banda (Balneário Oamboriú];
Local: Sacramentum Pub 1478832-1524

., 22h - Tour revista House Mag.
Local: Uco Bar 147 9908-6555

" 23h - No palco o melhor cover de Coldplay do Brasil.
Local: Stanl1is Pub 147 3054"4467

, SÁBADO 14/12

Novamente a atração da noite não coube só no
'

Stannis: banda Mary Lee no momento que subiu
a escada e foi dar um palhinha pra galera na fila
de entrada do pub. Nesta sexta, a casa vai lotar
novamente. Sobe ao palco a intitulada melhor
banda cover de Coldplay do Brasil

4a Feira do Vinil
No dia 14 de dezembro ocorre a 4a'edição da Fei

ra do Vinil em Joinville, que acontece na Estação da
Memória (antiga plataforma de embarque da Estação
ferroviária). A feira do vinil nasceu para facilitar a

aquisição e venda de discos, sejam raros ou não. Cole
cionadores, comerciantes e apreciadores do vinil em
geral são bem vindos. Maiores informações na URL

on.fb.mej1geZCUf.

Última da Patuá
A Patuá Music encerra neste sábado suas ativida

des dessa temporada com uma noite 100% sertaneja,
contando com shows de Juliano Santos e da dupla
Augusto & Robert, além de ladies free + double Smir
noff até meia noite. Depois dessa a casa retorna ape
nas em 2014, já com promessa de novidades.

,
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Bom dia!
'I

Hoje é super quinta-feira,
dia 12 de dezembro de 2013.
Mais vivos do que nunca, esta

mos começando um maravilhoso
dia. Feliz quinta-feira! Vamos à
coluna de hoje, que está com as

tral agitado e, as energias super
positivas. Antes, uma frase pra
gente curtir juntos: "Nos piores
momentos, lembre-se: quem é

capaz de sofrer intensamente,
também pode ser capaz de inten
sa alegria" (Clarice Lispector).

lj

Belmec
. Os elogios ao bom trabalho
do Secretário de Obras, Hede
raldo Colle, o famoso Hederal
do da Belmec, da Prefeitura de

Jaraguá, são quase uma unani
midade. Inclusive é opinião, da
maioria dos colegas de trabalho.
De nada!

,

( -

Ops!
Na coluna de ontem infor

mei erroneamente que o Gaze-
. bo Gourmet abre para almoço e

que possui comidas exóticas. O
atendimento é de terça a sába
do, das 19h à meia-noite. Quem
quiser se deliciar com as clássicas
receitas da alta gastronomia con
temporânea - com destaque para
as culinárias francesas e italiana

adaptadas à região - fica a dica:

jantar na urbe é no Gazebo.

3370-3242

�
CORREIA,

� O gente boa ReinerWile, que posa com a galera do
tradicional café da manhã, é destaque na Revista Nossa deste mês

1U�,r Paula Matendal, rios
corredores das baladas damoda

Garage
Hoje, a partir das 18 horas,

rola mais uma edição da Garage,
o senadinho mais poderoso da
urbe sorriso. Será o último encon
tro em Jaraguá. O encerramento

do ano ocorre dia 30 de dezem
bro, lia fàmoso espaço do General
Kuster, em Piçarras. Tô dentro!

Circulando
na Patuá
• Circulando e chamando a atenção com
uma turma de amigas, sábado último, na
Patuá, a loira Luci Marie.

• O fervido Cris Siewerdt, rodeado de
belas gatas, também pontificou por lá.

� Envelopada em um tubinho curto e

justíssimo, umamorena circulou na festa
dançando pra valer ejogando seu charme
ao som de Dany & Rafa. Arrasou!

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Mesmo na série B em 2014, o
advogado Reinoldo Murara, o
Nonô, ainda resiste a sua

paixão pelo Fluminense.
Força, amigo!

+' +' +'

A minha linda afilhada,
Ana Cristina Rozza, é

.

a grande aniversariante
de hoje. Mil vivas!

Sexta-feira. tem show com Edu
farias, na Upper Floor. Agende.

+' +' *'

O Restaurante Park Aurora entrou
em férias. Retornam em fevereiro

de 2014, após o Carnaval.

NatalMarisol·
Nesta quinta-feira, às 20 ho

ras, rola o tradicional Natal Ma
risol- Concerto de Final de Ano.
É a dica de hoje.

Amanhã, mais conhecida
como sexta-feira 13, rola na Epic
festa com Pimp Chie. Presenças
no line up dos DJsAlan Eduardo,
Davi Araújo e Luca Lucena. Não

precisa nem consultar os univer
sitários.A festa vai bombar!

MAURICIO HERMANN

BALADA Gilberto Kolacki e Aline Mascari,
nos embalos da Patuá Music

COMPOSTOAtNAOOR·OQ
BRO,",ZEAOO
Chegou a hora de preparar a pele para o

verão, um meio natural e eficiente é a

associação entre Betacaroteno. Urucum
eVitamina E. com ele você garante um

bronzeado bonito, uniforme e duradouro .

CJ.\FÉVE.RDE
O Gafé Verde é um potente
termogênico, antioxidante, fonte de
erierçía.e dlsposlçêo. Mais um aliado

para quem quer perder peso,
Indiçação:
-p..uxiJi.a qà queima da gordura
focalizêltla;
-Potente anfioxi.dante;
-Desintoxicação do fígado;
-tnftuencía-o humor, combatendo os .

sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;

..

-Dlurético:
-Reduz a absorção intestinal dos

açúcares, regula os níveis de açúcar no
sangue.

VARIEDADES

Indecisa
Alguém pode me dizer quem é aquela moça que

acabou seu lave, já engatou outro namoro e agora

quer voltar para o ex? O detalhe é que essa garota
é tão "indecisa" que vai ficando com os dois, sem
pre na baixa, enquanto não se decide. Por favor, Sr.
Bruno-uma bem gelada na mesa 12!?

TE CONtEI
dia 17, Marco Aurélio
Marcatto abre as portas
da área de festa da lagoa
Marcatto para festa de
eneerramento do grupo
Loks.. Tô nessa!

• O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para a

bonita Sibeli Miranda,
da Ric Record JaragUá. .

Uma simpatia de pessoa.
Aquele abraço.

Buena
o Natal está quase aí e algumas empresas co

memoram com seus funcionários um momento'
•

especial que interage e aproxima. A Buena Eventos

"dispõe de espaços modernos e aconchegantes para
receber a todos com conforto e segurança e propor
cionar muita alegria em uma excelente localização,
com estacionamento e bem no centrá da cidade.

Quer saber mais? Ligue 3371-7815.

•• O médico.obstetra
Paulo Schroeder continua
internado.·9s amigos e a

família torcem pela sua

breve recuperação.

., O meu. amigo, Paulo
Chiodlnl, à esposa,
Marli e o filho, Paulinho
avionam hoje rumo.à
terra do Tio Sam. No

programa: participar da
formatura da filha, Ana,
na cidade de Cleveland.
Retorna dia 23, desfaz a

mala e diª 30 participa,
em Piçarras, no General
Kuster, da última Garage
do ano.

• Tem_gente da

"Figueira" que vai curtir o
Natal em alto mar. Aliás,
já partiu. Tá podendo!João Pessoa é campeão!

o time do João Pessoa se consagrou Tri Cam

peão da Liga Jaraguaense de Futebol. Segundo Cé
lio Lange, o mérito é dos jogadores, m-as um fator

importante para conquistar o título foi um trabalho
sério da diretoria e o extraordinário apoio das em
presas Lecimar Malhas, Olipê, B.Lotti Movimen-.
tação de Cargas, Motel Kalahari e Coremaco. Uma
parceiraque deu super certo!

:9i Loriane Hann está
leve, livre é solta. <

Desfilando solteirinha.

.. Com essa, fui!

CQMPo,$lOEMAGREeElltlR:
Fórmula completa para quem
'quer perder peso! Composta
pela garcínia, faseolamina e

citrus. Inibe o apetite, acelera o

metabolismo e inibe a absorção
de parte dos carboidratos
ingeridos.

�Me .1ll�M�$8AGl6M'·
H•.PE��PSUI.t1 ,

Melhorar o aspecto da celulite
bem como a firmeza e

elasticidade da pele, além de

ajudar na redução de medidas
em áreas de maior concentração
de gordura.

Manipulação êfe:,�'tIrImlll$Ml!dj_
Dermatológicas • Fitot-e�'

Informamos que estaremos 'de férias
coletivas do dia 25/12/2013 a 05/01/2014. !

Voltamos no dia 06/oi/2014.
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Tirinhas PREVISAO DO TEMPO

Piadas
No nutricionista

Mulher chega no nutricionista e pede um conselho para
reduzir os quilos extras:

- Doutor, como eu faço para emagrecer?
O especialista olhou para a mulher e orientou:
-Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da

direita para a esquerda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Jogos Vorazes - Em Chamas - Ação - Legendado - 146 min - Censura: 12 anos
Diariamente - sessões: 15h, 18h, 21 h
ARCOPLEX2
• Thor - O Mundo Sombrio - Aventura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos -

Diariamente - sessões: 14h40, 17h
-

• Gravidade - Aventura - Legendado - 90 min - Censura: 14 anos -

Diariamente - sessões: 19h30, 21 h20
ARCOPLEX3
• Capitão Phillips - Drama - Legendado - 134 min - Censura: 14 anos - Sexta-feira -

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

De sábado a quinta-feira - sessões: 14h1 O, 19h1 O, 21 h1 O

JOINVILlE
• GNCGARTEN
• Jogos Vorazes: em Chamas - 21 :40 - LEG - Ação
• Um Time Shaw de Bola - 13:40 - .3D - DUB - Animação
• Jogos Vorazes: ém Chamas - 16:00 18:50 - DUB - Ação
• Meu Passado me Condena - 13:10 17:10 - NAC - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 15:10 19:10 21:10 - LEG - Comédia
• Bons de Bico -13:20 - DUB· Animação
• Última Viagem a Vegas -15:3017:4019:5022:00 - 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 Time Shaw 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
• Cárrie, a Estranha -13:10,15:20,17:30,.19:40,21 :50 - DUB - Terror

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

HORIZONTAIS
1. Undo pássaro canoro de plumagem predominante

mente amarela
2. Ponta aguçada / O nome da letra K
3. Pessoas não especificadas! SufixO utilizado nà in

ternet para designar empresas sem fins lucrativos e

não governamentais
'

4. Época histórica com características próprias e in
transferíveis / São

5. (Psic.) Uma das divisões da personalidade humana' 5
I Qualquer tecido que serve de revestimento a uma

estrutura anatômica
6. Dar busca a

7. Cair sobre 7
8. Malcheirosa
9. Variedade de mármore verde I Crença fervorosa 8
10. Sigla do estado nordestino com a "Fortaleza dos

Reis Magos", na sua capítal / Famoso filme estrela- 9
do por Keanu Reeves

11. Habitação colefíva de índios / Múlher insana, ma- 10
luca

'

12. O poeta, chileno Neruda (1904-1974), de "Odes 11

Elementares" / Com clareza
13. Espécie de mala de madeira usada para guardar 12

roupas, pequenos objetos etc. / Retirada de dinheiro
em adiantamento. 13

VERTICAIS
1. Conjunto do crânio e ossos da face, descarnados /

Conjunto de soldados
2. (Mús.) Produção simultânea de vários sons I Gravar -

3. Região�ínfero-posterior da cabeça que corresponde
à vértebra cervical denominada at.las / (Fig,) Ten
dência geral ou determinada por forças externas /
Região do estado de São Paulo em 'Que há grande
concentração de indústrias

4. Gerveja fabricada com malte pouco torrado I Saj,lda
ção quese faz ao beber à saúde de alguém / A sexta
nota musical

5. Que voltou a nova vida
6. (ltal.) Eu / Substância que neutraliza a ação de um

veneno

7. Detestada, abominada / Margém elevada de rio
8. (Pap,) Pessoa chata I O ditador cubano Castrá, ex

-líder político
9. Sentimento de aflição, pena I Análise mais profunda.

,

I

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Diminui a
temperatura
o sol aparece em boa parte
do Estado, com mais nuvens e

chuva isolada no início e final
do dia na Grande Florianópolis,
Litoral Norte, Vale do Itajaí
e Planalto Norte, devido ao

efeito da circulaçãomarítima.
Temperaturamais amena.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

-
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 18°e \

MÁX: 27°e
Parcialmente

Nublado

�

SÁBADO Insttvel

MíN: 17°e
MÁX: 31°e

Nublado

.'
. Chuvoso

DOMINGO ..MíN: 16°e
MÁX: 32°e Trovoada

LUAS

• NOVA 2112

• CRESCENTE 9/12

CHEIA 17/12

• MINGUANTE 25/12

234 5 6 7 8 9

2

•
,

•
•

•
-

•
•

• ,

• •
•

•
•

•
•

3

4

6

·aw"Xaall
'.o5�W '6 'Iapy '!l��O ·8 '.q!1l 'epnlpo 'L 'OjOprtuv 'OI '9 'op1!JP§nsSall ., 'n
'W�U!1 'al'I'II "!IV 'S?iA 'BonN 'e :rnoufj 'apJooV 'z '.doli '.,!aAno 'I :SlVOllil3A

·a",,, '.oi\' "e 1 'was 'olql!.J 'U
'.PiOa 'e�O'1[ '''!lJ1lW 'Nll'OI '\l:j'0I!S!1'6 'epn?:! '8 )IP!OUI'l1"jSiAall'9 '''lU
-�i 'PI 'S 'OIPeS 'B13 ·v 'filO 's�'o" ·e 'YO 'oaIVO", ·Z 'Q�y""O ·1 :SIV1t-IOZlIlOH

O,�RlOS

f(Ã�CI
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTElIGENTES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013 VARIEDADES OCP15
www.ocponline.com.br

• JOIA RARA - GLOBO· 18H
Manfred planeja comprar as ações da Hauser que serão

postas à venda. Aurora tranca a porta de seu quarto e deixa
Décio do lado de fora, usando um roupão rosa. Einest dá um

fora em Gertrude quando ela diz que Manfred é um Hauser.
Franz conta para Amélia que Zefinha está trabalhando como

secretária na fundição, e os dois percebem que ela ajudou Er
nest na armação para reaver a guarda de Pérola. O delegado
investiga a suposta invasão ao cabaré, deixando Laia e Joel
aflitos. Décio é preso. Tenpa vê o carro de Valter e diz a Sonan
que foi aquele que o atropelou. Arthur se encanta por Laura.
Amélia confronta Zefinha. Silvia procura Salvador, conta que
é filha de Heitor e pergunta por que ele mentiu para a polícia.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
Líder Jorge fica feliz com a decisão de LC. Keila se irrita

com a rejeição de Kléber. Lili pensa na conversa que teve com
líder Jorge. Jéssica e Guto apoiam William. Álvaro vai à casa

de Fernanda. Thomaz critica Marcelo ao vê-lo chegar de pija
ma em casa com Inês. Sandra eWilliam se surpreendem com

o trabalho de Osvaldo. Líder Jorge chama William para ir ao
local das reuniões do Grupo. Priscila liga para Marcelo e fica li

sonjeada com os elogios que recebe. Tereza disfarça a preocu
pação com a ida de Lili para a Comunidade. Nilson leva Celina
para a cidade. Sandra estranha o comportamento de William.
Keila avisa a Kléber que investigará sua possível traição.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Aline afirma a Mariah que continuará com sua vingança

contra César. Silvia avisa a Niko que ele tem poucas chances
de conseguir a guarda de Fabrício. Amarilys gosta de saber que
Eron discutiu com Niko. Murilo, Jefferson e Valdirene chegam
ao Rio de Janeiro. Denizard implica com Félix. Glaucecontírma
que o prontuário de Luana não está mais com Vega. Bruno
fala para Paloma que quer saber tudo sobre a morte de sua

ex-esposa. Jonathan marca um encontro entre Glauce e Fé-

JoiaRara

Ana Cecília Costa corta o cabelo e emagrece para o retorno de Gaia
Uma bomba deve explodir em breve e afetar a vida de al

guns personagens. Depois de passar dez anos em um campo
de concentração e ser dada com morta, Gaia está prestes a

ressurgir na trama para abalar um ponto que parecia está
vel e dar novo gás a um mistério que ficou no passado. Ela

também encontrará seu grande amor, Toni (Thiago Lacerda)
com outra mulher. Para a nova fase a atriz Ana Cecília Costa
está com os cabelos bem curtos e cinco quilos mais magra.
Ana já absorveu fisicamente e emocionalmente o peso deste
retomo e diz que a mudança foi fundamental.

lix. Perséfone pede para sair com Vanderlei para fazer ciúmes
em Daniel. Silvia deixa Niko animado sobre a audiência de

guarda de Jayminho. Ninho se espanta com a frieza de Aline.

Perséfone e Vanderlei provocam ciúmes em Daniel e Simone
e vice-versa. Valdirene, Murilo'e Jefferson fazem cartazes para
tentar participar do programa de TV. Ignácio se encontra com

Gigi. Glauce conta para Félix que Lutero está com o prontuário
de Luana. Mariah pede para a sobrinha parar com os planos
contra César. Maciel beija Pilar.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Na cozinha, Ernestina confessa a Chico que não gostou

da brincadeira que fizeram com ela. A zeladora entende que
o cozinheiro fez isso para que ela ficasse com ciúmes de Fe
lícia, pois ele também ficou enciumado com Dr. Roberto. Os
dois começam a discutir. Ànoite, Carol conta a Junior sobre as
crianças que conheceu no hospital. A moça fala que Fernando
é voluntário no lugar. Enciumado, o rapaz diz que não está gos
tando dos encontros dela com o médico. Carol não entende o

ciúme do noivo e os dois acabam discutindo. No orfanato, Vivi
pensa nas coisas que Cintia lhe disse sobre a possível adoção
de Tati. No quarto, Mili conta a Cris sobre a mudança que Duda
teve. A garota revela a amiga que o menino disse que espe
raria o momento certo para que ela desse seu primeiro beijo
com ele. Carol fala a Junior que o ama e que jamais trairia ele.
O rapaz dúvida da moça e a deixa irritada.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Donana mente para Michele dizendo que Carlão é filho

dela com outro. Ele fica chocado, acreditando na história in-
.

ventada por ela. Cartão pede a mão de Patrícia em casamento.
Valdo amarra e esbofeteia Otávio, dizendo não estar disposto
a negociar com Michele. Donana finge estar arrependida e

pede perdão a Michele por tê-lo traído. Ele chora inconforma
do com a ideia de Carlão não ser seu filho. Fernanda encontra
a filha Marcinha e pede'para que ela volte para casa. Marcinha
recusa e diz que consegue viver sozinha. Michele confessa
para Picasso a conversa que teve com Donana sobre Carlão.
Picasso o consola, dizendo que ela pode estar mentindo. Car
Ião e Patrícia se preparam Para jantar em restaurante.

* O resumo dos capítulos é de responsabifidade das emissoras.

Fofocas
RegianeAlves conta
sexo do bebê que espera

Aos quatro meses de gestação, Regiane
Alves já sabe o sexo de seu bebê, fruto do ca- -

sarnento com o cinegrafista João Gomes, o
caçula de Regina Duarte. Segundo a própria,
grávida, será um menino e se chamará Jóão
Gabriel. Regiane Alves, que terá seu primeiro
herdeiro, postou no Instagram, após ganhar
um mimo do amigo Marcius Melhem. João
será o quarto neto de Regina Duarte.

Porchat empresta sua
voz para animação

Fábio Porchat anda com a agenda de com
promissos berrratribnlada, mas encontrou um
tempinho para dublar a nova animação da
Disney, Frozen - Uma Aventura Congelante.
O ator, humorista e apresentador Porchat,
visto recentemente nas telas em filmes como

Vai Que Dá Certo,OConcurso eMeu Passado
Me Condena, dá voz ao boneco de nevemuito
engraçado que gosta de dar abraços calorosos
e tem uma visão inocente do mundo, Olaf. O
filme que chega em 3D aos cinemas no dia
3 de janeiro é inspirado no conto The Snow
Queen, de Hans Christian Andersen.

Horóscopo
�

/'

�Aries
.. 20/3a19/4-Fogo

As coisas vão fluir com mais fa

cilidade, principalmente se começar
pelas tarefas que mais gosta de fa
zer. Depois, seu rendimento vai de

pender diretamente do seu esforço.
Ciúme pode azedar o romance. A
sua insegurança pode atrapalhar a
paquera. Cor: azul.

! ,�
I'

n Touro
20/4 a 20/5 - Terra

� Concentre-se no que precisa fa-
zer e dê prioridade para as tarefas
que gosta, assim, tudo correrá bem.
Mas se puder trabalhar a SÓS, vai
rendermais. O romance pode deixar
a desejar. Na paquera, não vai sentir
segurança A insegurança pode atra
palhar. Cor: verde.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

No começo da manhã, dê priori
dade para as tarefas que mais gosta
de fazer e tudo correrá bem. Depois,
a dica é ser fiel aos seus princípios e

não desistir dos seus ideais. À noite,
a falta de confiança em seu charme
atrapalha a Conquista. A dois, talvez
queira se isolarum pouco. Cor: bege.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

,

Comece o dia dando preferência
às tarefas que mais gosta de fazer.
Você perceberá que as coisas vão
caminharmelhor, mas não deixe de
se concentrar na carreira. Pode faltar
confiança na hora de se aproximar
de um paquera. Espante a carência
e fale sobre seus ideais. Cor: creme.

�. "

-

"Leão
y 22/7 a 22/8 - Fogo

, Trabalhos em equipe também
i recebem boas energias, o que deve

aumentar sua produtividade. À noi
te, você estará mais preocupado em
fortalecer o relacionamento, mas

a insegurança talvez atrapalhe. Na
paquera, deixe a carência de lado ou
pode se darmal. Cor: azul.

� Virgem
,.._ '23/8 a 22/9 - Terra
,

Pela manhã, aproveite para se
�

concentrar nas tarefas que mais gos-
'

ta de fazer. Trabalhar a sós pode ser
a melhor pedida, portanto, nada de
baixar a guarda. Saia da rotina para
se dar bem na paquera. Uma pitada
de aventurapodemelhorar o roman
ce. Cor: creme.

Aqualquerdor é remédioa paciência.
P.Siro

Libra
23/9 a 2211O - Ar

A dica é apostar no trabalho em

equipe: aproxime-se mais dos cole

gas. À noite, pode se sentir mais ca

rente, mas não reclame tanto do seu
par ou vai se envolver em brigas no
romance. Em compensação, o dese
jo deve crescer. Na paquera, explore
seumagnetismo. Cor: cinza.

Escorpião
23/lOa21/11-Agua

Fazer o que gosta vai tornar o tra
balho agradável e as coisas correrão
melhor. Explore toda a sua capaci
dade de concentração no trabalho.
O relacionamento com o par pede
mais dedicação da sua parte. Não
faça chantagem sentimental, e isso
tambémvale na paquera. Cor: bege.

se. Sagitário.' 22/11 a21112-Fogo
Poderá contar com a sorte para

se destacar no trabalho. À noite,
porém, a dica é deixar de lado o ego
ismo, apoiar o seu par emanter dis
.tâncía de chantagens emocionais.Na
-paqutlra, pode, sere-um pou'co mais
'complicado se aproximar de quem
deseja. Cor: vinho.

a Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Se precisar de ajuda ou conselho,
conte com o apoio da sua família. À
noite, a Lua entra em seu paraíso as
tral, aumentando seu charme emag
netismo, o que favorece a paquera.
Mas deixe a insegurança de lado. A
dois, faça algo divertido e não exija
demais do seu amor. Cor: branco.

WlA /.

.... 21��Ar
Você vai se expressar melhor:

aproveite para mostrar suas ideias
e aprender com os colegas. À noite,
o astral fica tenso. Ciúme ou proble
mas familiares podem atrapalhar o
romance ou colocar uma conquista
em risco. Émelhor agir com cautela
e não se estressar. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

Dedicar-se com afinco vai fazer
seu trabalho deslanchar. Organize
suas finanças e lide melhor'com o

seu dinheiro, planejando os próxi
mos gastos. No amor.serámais fácil
falar sobre OS seus sentimentos,
mas tente confiar mais em suas

qualidades. Cor: rosa.
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João Chiodini- Escritor

� .

e escritor@jqaochiodini.com.br

Aquela velha técnica
Ninguém sabe onde começou, nem quão

antiga é essa técnica mas, acredito eu,

que a maioria das pessoas, pelo menos uma
vez, ou muitas vezes fez ou faz.

Certamente, a etiqueta condena a prática
do guloso ato, porém, quando estamos em

casa, sozinhos, ou reunidos com os mais
.

íntimos parentes ou amigos, não há regras,
.

não há o que nos impeça de cometê-lo. De
realizado descaradamente.
Essacoisa de criança, essa molecagem
tão comum e deliciosa, de origem
desconhecida. A velha técnica de molhar
o biscoito no café ou, como conhecem

alguns? tuchar.
Fico aqui imaginando onde ocorreu

pela primeira vez esse ato tão

simples e,.ao mesmo tempo
tão revolucionário e, de certa

forma, genial. Visionário!
Quem, em pleno desjejum,
ou café da tarde, pensou em

molhar seu biscoitinho no café
antes de levá-lo à boca?
Penso que isso teria acontecido
em pleno século XV, por um
sujeito tipo o Da Vinci que,
enquanto pintava a Santa Ceia,
comia uma bolachinha entre suas

pinceladas. Talvez ele estivesse
segurando o pincel numa mão
e a bolachinha em outra e, ora

comia um biscoito sequinho,
ora tomava um gole de café para
ajudar a descer.

Sem largar do seu pincel, hipnotizado
pela perfeição de seus traços, descobriu
um jeito mais prático, que eliminava uma
das etapas entre: pincelada, bolacha, gole
pra desembuchar, pincelada. Molhar o
biscoito! Simples! Simples e delicioso.

Porém, aquela mistura de sabores
desconcertou aquele italiano.
Ele não queria saber de mais nada. O
ato inventado para facilitar seu trabalho

.' acabou tirando-o de vez de sua pintura. Da
.

Vinci correu para uma padaria, onde pediu
um café com leite e alguns biscoitos e foi,
de mesa em mesa, mostrar para as pessoas
o que ele havia acabado de inventar. As

pessoas provavam e faziam "hummm"

Clique anima

,PROCURA..;sE! Essa

cachorrinha desapareceu
na noite de domingo
para segunda-feira,
nas proximidades da .

Caraguá VW e do Colégio
Heleodoro Borges.
Se alguém souber o

paradeiro informar pelos
telefones 9650-1002 (Ivan)
ou 3372-1391 (Ironda).
Paga-se recompensa!

um companheiro de

estimação nas páginas
, do'l::acebook da Ajapra '

e do Focinhos Carentes
Jaraguá do Sul

e balançavam a cabeça positivamente e

Leonardo gargalhava e abraçava as pessoas
cada vez, que alguém provava e aprovava
sua nova invenção.
Seria uma bela história mas, pensando
bem, essa coisa deve ser mais antiga que Da

Vinci, muito mais antiga. Deve ser coisa dos
Hebreus, quando fugiram do Egito. Talvez,
antes de fugir, em sua última e apressada
refeição, para comer seu pão sem fermento,
começaram a tuchar o pão no vinho para
descer mais fácil e comerem mais rápido.
Quem sabe, isso não virou um ritual judeu
que, posteriormente, o Império Romano

reprimiu e o ato caiu em desuso e, muitos
anos depois, passeando pelo Vaticano,

Da Vinci encontrou um
livro onde descrevia aquela
técnica e, ao chegar em casa,
Leonardo provou e ficou
maravilhado e correu para
uma padaria e gargalhando,
abraçava quem provava e
aprovava?
Enfim, nunca saberemos de
onde vem, mas conhecemos
e fazemos e vamos

aperfeiçoando aquela velha
técnica, sempre tentando
achar o limite entre um

.
biscoito molhadinho e

um biscoito molinho, que
corre o risco que ter que ser

resgatado com uma colher no
fundo da xícara.

ADOTE BEllINHA! Sou
uma linda meninha,
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. Mais

informações com
Fernanda: 3370-0786 ou.
dlretámente na Clínica
Amizade

AmiZade
f"'N"JtiA

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

11/12
Edna Cristina Martini

12/12
Alice Krueger
Ana C, Rozza

Berta F. Schmelzer

Catiane M, L. Schumann

Claudio Mércio Kusz Junior

David William Leite

Horongoso
Delci N, Barreto

Diogo Rocha

Edson C, Junior

Elcio L. Junior

Graciele Zapelini Kleis
Irene Schulze

Jean G. Luz

Jean V, Pereira

Ketlin C, Dalpiaz .

Leticia E.C. dos Santos

Lindalva Marli Engelmann
Luana Giese

Luciano Pereira

Marcelene S, da Silva
Marcelo Marcian_o
Maria G. Rozia
Moacir Vieceli

Osvaldo Bridaroli

Rafael Engelmann
Revelino Raitz

Roberto Carlos Junior

Rosa M, Fernandes

Rosa Maria Behling
Rosangela S, do Amaral

Sérgio Vargas
Silvia Piazera

Tim da Silva

Valdirene S. da Costa

Vanessa J, Zastrow
Vilmar B, Csholemberger Pettri
Vitor Veler

Wilson Alegre

• Guel Arraes • Cineasta
• Ná Ozzetti • Cantora

Curiosidade -

12 de dezembro..

... é o 3460 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 19 para acabar o

ano. Dia Internacional da

Criança na Mídia - Criada

pelo Unicef. Dia de Nossa

Senhora de Guadalupe.

Fonte:Wikipedia
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br

Marieli Gaivão e Valdecir Klug

Wagner Bollauf e Karen Michaelsen

Janete Reinerdt lopes, Lindomar lopes, leticia lopes, Dionata laurindo e Adelir Reinerdt

Fotos da Sociedade Centenário
dia 7/12 - Baile no Pavilhão

,��
• ",,(,":1

Ana Paula de Silveira e Renato Alexandre Santos Josiele Antunes Duarte e Edson Moreira

14a Sommerfest
A Sociedade Esportiva e Recreativa Gua

rany, de Jaraguá do Sul; promove de 13 a 15 de
dezembro, a 14a Sommerfest. Dia' 13, àS,20h,
inicia O' Torneio de Bolão Cancha Rústica em

Equipe. No sábado, apartir das 14h, aconteeem:
desfile da sociedade e grupos da terceira idade,
abertura oficial da festa, tarde dos idosos ani
mada.peloMusical Patrimônio. À noite; a partir
das 21h30, tem a escolha da Rainha e baile, em
dose dupla com Balanço Latyno e Grupo Portal
do Sul, ingresso R$ 15. No domingo, às 10h, a
programação segue com: desfile das socieda
des; competições de tiro e bolão rústico; às -üh,
almoço, com a presença da banda Tals Buarn, A

partir das 14h, tem soireé com oMusical Estrela
de Ouro, entrada franca. Durante todo o even

to, cerveja lata Brahma eAntarctica, três por R$
I: I, lI!; ib. Informações: 3055-8713 ou 9127-7461. Patricia Gelsleisherter
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Recordações de seu Matheos
se _ROE ER Idoso de 98 anos relembra da infância, da chegada
na região e elogia a cidade que o acolheu desde pequeno

Gabriela Bubniak

A s pernas não têm mais
1"\a mesma força para as

caminhadas da vida. Porém,
a mente forte ajuda na lem

brança de detalhes de parte
de sua inf'ancia e juventude.
Seu Matheos Tomaselli é um
das pessoas commais experi
ência de vida emSchroeder.

Aos 98 anos, comemo

rados na última segunda
feria, ele vive tranquilo com
a filha mais velha, Ervira
Maria, 76, em sua casa na

Rua Joinville. Nesse am

biente, aproveita curte o

tempo tempo para fazer o

que mais gosta: ler.
Sem a ajuda dos ócu

los, adora acompanhar as

notícias nos jornais que o

neto Vilmar Luis leva cada
vez que o visita. "Gosto de

viver em Schroeder porque
é uma cidade calma e que
não falta nada", diz.

Com muitos altos e bai

xos, viveu bem ao lado da
família. Sem saber dizer o

segredo da longevidade,

. aposta no fato de nunca ter
fumado ou bebido. Mas, de
vez em quando, gosta de vi
nho. Casou com Olga Zoz,
já falecida, e constituiu uma
família com sete filhos, um
deles também já partiu.

Neto de imigrantes ita

lianos, Matheos Tomaselli
veio de Luis Alves para
Schroeder em 1919, quando
tinha apenas quatro anos.

Seus pais Antonio Toma

selli e Carolina Ronchi che

garam de carroça em uma

viagem de um dia onde se

estabeleceram na Vila To

maselli. Mais três famílias
viviam no local.

Durante a viagem e boa

parte do tempo,
.

uma vaca

leiteira que viajou junto foi
a solução para o sustento

das crianças. Por 3 mil réis,
seu pai passou a trabalhar
na construção das casas de
colonos que passaram a se

instalar na região. "Dinheiro
suficiente para ir até Luis Al
ves pegar urrrgrande saco de
farinhapara a família", conta.

Com o tempo as coi-

sas melhoraram. Em 1924,
seu avô montou a Madei
reira Tomaselli e, com 17
anos, foi ajudar a tomar

conta do estabelecimento.
Mais tarde seu pai montou
um engenho de farinha de
mandioca e, já casado, teve
seu próprio engenho para a

produção de melado.
"Éramos pobres, mas

tudo foi melhorando." Ma
theos conta que não exis

tiam postos de saúde e mé
dicos por perto, então tudo
tentava ser resolvido com

água de banana, julgadaum
bom remédio. "Para picada
de cobra, doenças ou feri
das usávamos essa receita,
mas muitos acabavam não

resistindo."
O neto Vilmar Luis To

maselli conta ter muito or

gulho do avô, pois sempre
ouviu coisas boas de quem
o conhece. "Ele sempre foi
uma boa pessoa. Ajudou a

comprarum pedaço de terra
para cada um de seus filhos
.e hoje escuto suas histórias
de vida commuito orgulho."

EDUARDO MONTECINO

.

F'mAUZA,QÀO Ciclofaixa do bairro será alargada e tachões instalados

/

CASA Matheos mora com a filha Elvira, 76 anos, e recebe a visita do neto Vilmar

JaraguáEsquerdo
Ciclofaixa vai passar pormelhorias

Implantada no mês de se- empresa que venceu o processo
tembro deste ano, a ciclofaixa licitatório iniciará com os ser

da Rua João Januário Ayroso viços de ajustes", disse. O pro
ainda aguarda finalização e a cesso de licitação foi finalizado
instalação dos tachões. A via na última segunda-feira (9), e

havia começado a ser pinta- o contrato será fechado com a

da pela Prefeitura, que tinha More Sinalização e Construção
um controle de tinta suficiente Ltda., de São José (SC). Kumh
para a marcação em verme- len complementa, ainda, que se

lho e atender, pelo menos, sete houver disponibilidade da em

mil metros quadrados. Mas os presa, as obras poderão iniciar
trabalhos tiveram que ser in- ainda neste ano, caso contrário

terrompidos após ser consta- apenas no prómixo mês.

tada a falta de material para a Morador nas proximidades,
conclusão. A medida da ciclo- o auxiliar de produção Aldeci
faixa estabelecida pelo Plano Araújo, 26, utiliza a ciclofaixa
Diretor do município é de dois diariamente e conta queomaior

metros de largura, mas não problema é o desrespeito dos

chega a isso. De acordo com o motoristas, que param no local
diretor de trânsito, Rogério Luiz ou não prestam atenção nos

Kumhlen, a sinalização ainda ciclistas. "Na semana passada
nãoestáconcluídanavia, "Prova- um carro quase me atropelou.
velmente, pc, inífip À-e,j�lle!r.0' ff, I, f}. �<?rt� é qu� le� .es��va, fltento

e percebi que o motorista não

tinha me visto", disse. Araújo
acredita que tudo o que pode
ser feito para melhorar é bem
vindo. "Os tachões seriam uma

ótima alternativa para prevenir
que ocorram acidentes."

Para a estudante Gabrielly
Cristina Sabel, 14, ainda hámui
to o que fazer. Em seu percurso

diário, ela se depara com a falta
da ciclofaixa em algumas partes.
"Seria muito bom se tivessem
os tachões, porque serve como

alerta para o motorista. Prin

cipalmente à noite, trazendo
mais visibilidade."

Jaraguá do Su.1
possui cerca de
40 quilômetros de
ciclovias e ciclofaixas.
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OPERAÇÃO Além da droga, os policiais localizaram três pés de maconha (E)

f>()lí�iél rvlilitélf
apreende crack
e faz prisões
TRÁFICO Abordagem de rotina em Jaraguá do Sul termina na

detenção de suspeitos. Três pessoas foram levadas ao Presídio

Débora Remor para a bateria.
A PM foi até a casa dos

suspeitos para novas bus

cas, onde encontrarain
mais 23 pedras da droga
em um dos quartos. O ho
mem confessou que com

prava .o entorpecente em

Araquari e acompanhou a

PM até a cidade vizinha.
Em duas residências de

Araquari foram apreen
didas 170g de crack, R$
1.800 em dinheiro 'e uma

moto, com placa de Curiti
ba que havia sido furtada.

Uma abordagem de ro

tina, nos fundos da
Biblioteca Municipal no

Centro de Jaraguá do Sul,
terminou com a prisão de

supostos traficantes na

madrugada de ontem. Um
adolescente de 15 anos,
e o tio dele, de 25, foram

parados pela Polícia Mi
litar por volta das 16h de

terça-feira. No celular de
um deles, duas pedras de
crack ocupavam o espaço

A equipe do canil parti
cipou da ação e consegui
localizar também três pés
de maconha, plantados na

residência do suspeito.
Dos cinco envolvidos

encaminhados à,Delegacia
de Polícia de Jaraguá do

Sul, três deles foram leva
dos ao Presídio Regional
sob a acusação de tráfico
e associação para o tráfi

co, além de corrupção de
menores. Os dois adoles
centes também suspeitos
foram liberados.

Cadastro digital
Viajantes

.

mais seguros
Quem está com a viagem

marcada mas quer garantir
que a casa será fiscalizada

pela PM no período das fé
rias, o cadastro para o Via

gem Segura começa na se

mana que vem. Este ano o

sistema vai funcionar total
mente informatizado e não
é preciso comparecer à sede
da Polícia. O cadastro será
feito pelo site (www.iqbpm.
com.br), o morador recebe

"" rá a confirmação por e-mail
e poderá viajar tranquilo.
Os policiais, vão fazer ron

das, mas ao invés de deixar
um relatório na caixa de

correio, o informativo se

guirá por e-mail. Se houver
alguma irregularidade, o

morador também será co

municado por telefone.

Guaramirim

Equipamentos
são furtados

Uma metalúrgica do
Bairro Corticeira, em Gua

ramirim, foi invadida por
ladrões, que levaram qua
se todas as ferramentas da

empresa. O proprietário
chegou para trabalhar na

manhã de ontem e perce
beu que dois cadeados fo
ram arrombados. Máquinas
furadeiras, parafusadeiras,
caixas de ferramentas e ou

tros equipamentos de traba
lho foram furtados. Como a

empresa não conta com

sistema -de vigilância, não
se sabe o horário ou a quan
tidade de bandidos envolvi
dos na ação. A Polícia Civil

_alerta a-população que não

compre máquinas sem nota

fiscale procedência garanti
da, pois além de estimular o
roubo, ainda incorre no cri
me de receptação de produ
tos furtados.

Roubo de veículos

Assaltantes abandonam carro da-vítima em Blumenau
Foi recuperado na ma- 18h. Omorador, de 27 anos,

nhã de ontem o veículo rou- - jantava quando- foi rendi
bado na noite de terça-feira, do pelos assaltantes arma

durante - um assalto, em dos de revólveres. A dupla
Guaramirim. Dois homens amarrou a vítima com ca

pularam o muro e invadi- darços de tênis e o prende
ram uma casa na Rua Izídio ram dentro do banheiro.
Carlos Peixer, por volta das Eles fugiram levando' celu- -

lar, dinheiro e o Honda Ci

vic, que foi visto seguindo
em direção a Massarandu
ba, pela SC-lOB. A Polícia
Militar fez barreiras 'com o

apoio da polícia Rodoviá
ria e do helicóptero Águia,
de' Joinville; pata localizar

os suspeitos, mas'eles não
foram encontrados. O Hon
da Civic foi abandonado em
Blumenau, na manhã de
ontem, e já foi devolvido ao

proprietário. O crime será

investigado pela Polícia Ci
vil das duas cidades.

Trânsito'
Moradores reclamam
do tráfego de caminhões

Os moradores da Rua

Acre, no Bairro Jaraguá
Esquerdo, reclamam da
falta de respeito dos mo

toristas que transitam na

via. Excesso de velocidade,
ultrapassagens perigosas e

a passagem de caminhões

pesados são os motivos da

reclamação. Além da po
luição sonora, rachaduras

passaram a aparecer nas

'casas e calçadas por causa
do solavanco causado pe
los veículos pesados, nos

buracos que desnivelam a

rua de paralelepípedo.
No local há placas que

sinalizam a proibição de
trânsito de caminhões e

mais duas que apontam a

velocidade de máxima de
40 km/h. O moradorWal
demar Deretti, 59, vive há
quase 30 anos no local e
também reclama de ra

chaduras e movimento de
caminhões na via. "Já che

gamos a calcular veículos

passando a quase 100

km/h aqui na rua."
O morador Osmir Po

rath, de 57 anos, sempre
morou no local reclama
também do estado dá rua

depois' de uma obra do

Serviço Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto
(Samae) para a instalação
do saneamento básico. "A
via ficou desnivelada, com
alguns buracos", disse.

Ele diz que já relatou
.

a situação à polícia e à
Diretoria de Trânsito da

prefeitura. "Houve a cola

boração do departamento

de trânsito e da PM, mas
com alternativas paliati
vas. Resolveram por um

tempo, mas não por com
pleto'vcomentou

O Samae explicou que
as obras de implantação
da rede coletora de esgoto
sanitário foram recentes;

Segundo o engenheiro
responsável, já foi emiti
da uma ordem de serviço
para que a empresa ter

ceirizada, contratada para
este trabalho, realize o re

paro do trecho da rua com
desníveis.

A respeito do excesso de
velocidade

.

e a insistência
dapassagem de caminhões,
o diretor de trânsito, Rogé-
rio Kuhmlen, explicou que
tudo o que deveria ser feito

por parte da diretoria foi
executado e a responsabi
lidade, no momento, seria
da Polícia Militar na parte
da fiscalização.

De acordo com o rela-

ções públicas do 140 Ba
talhão de Jaraguá do Sul,
capitão Aires Volnei Pilo
netto, a Rua Acre é utiliza
da como uma alternativa

para os caminhoneiros

fugirem do congestiona
mento. "Provavelmente
eles ficam em comunica

ção e quando há a presen
ça da polícia, não passam
pelo local." Ele diz que a

fiscalização acontece de
forma aleatória, mas de
vido a não resolução do

problema, estão sendo
estudadas outras formas

para evitar abusos.
EDUARDO MONTECINO

DESRESPEITO Porath critica motoristas que usam

a. via de forma irregular e abusam da velocidade
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GANGORRA Depois de um bom início, contusões e troca de técnico no Grêmio acabaram prejudicando o ano do jaraguaense

Lucas Pavin Porém, uma série de le
sões o deixaria afastado dos

gramados por cerca de sete
meses, juntamente quan
do aconteceu a demissão

do técnico Vanderlei Lu

xemburgo. Deretti perdeu
espaço com a chegada de

Renato Gaúcho, amargan
do a reserva do time - em

alguns momentos nem

sendo relacionado.
"A chegada do Renato

foi um pouco complicada,
devido as minhas lesões,

A ltos e baixos. Assim

rlpode ser definida a

temporada do jaraguaense
Jean Deretti com a camisa
do Grêmio. Transferido no

início do ano para Porto

Alegre, o jogador iniciou

2013 tendo oportunidades
como titular no Campe-.
onato Gaúcho e em uma

partida da Libertadores da

.
América, diante da LDU,
do Equador.

que me atrasaram muito.

Apesar de não ser muito

utilizado, serviu de expe
riência atuar em um time

grande. Querendo ou não,
tive esse vice-campeonato
do Brasileirão, que foimui
to importante para minha

carreira e currículo", disse.
Natural de Jaraguá do

Sul, o jovem canhoteiro de
20 anos· passou por todas

as categorias de base do Fi
gueirense, onde era tratado
como uma 'jóia' e estreou

na equipe profissional em
setembro de 2011, logo em

uma vitória histórica do

time catarinense por 3 a 2,
contra o Santos, em plena
Vila Belmiro.

Em virtude das boas

atuações com a camisa al

vinegra, foi convocado pelo
técnico Ney Franco para
defender a Seleção Brasi

leira Sub-20 no Torneio

Oito Nações, na África do

Sul, sendo um dos desta

ques da equipe campeã da

competição sobre a maior

rival, aArgentina.
Foi neste momento que

Deretti despertou o inte

resse do Grêmio, que o le
vou para a capital gaúcha
por empréstimo até julho
do próximo ano. Com mais

holofotes e responsabili
dades, o atleta comentou a

troca de um clube de Série
A do Campeonato Brasilei
ro - que é o Figueirense -

para um gigante do futebol
nacional em torcida, títulos

FOTOS DMJLGAÇÁO

e investimentos, o Grêmio.
"Foi um' choque pra

mim, porque a repercussão
das coisas que acontecem

no Figueirense é uma e no

Grêmio é completamente
diferente. Cada ação, por
menor que seja, é maior no
clube gaúcho em relação
ao catarinense", afirmou.

No Grêmio, Deretti teve a

chance de jogar e aprender
com grandes nomes.do fu
tebol, como Dida, Elano,
Barcos, entre outros.

CUIDADOS De férias em Jaraguá do Sul, jovem meia aproveita para se tratar com o fisioterapeuta
Junior, da FME, e assim voltar a disputar jogos pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira de base

Objetivo é p�nnanecer no Grêmio em 2014
. De férias em Jaraguá do sul,

onde aproveita para fazer tra
tamento com o fisioterapeuta
Wilson Junior, da FME, o meia
projeta a temporada do ano que
vem e reiterou o desejo de per
manecer no tricolor gaúcho.

"Agora vou aproveitar esse

momento para descansar, por
que foi um ano complicado
para mim. Estou acertando al

gumas coisas do contrato com

o Grêmio e eles ficaram de me

dar uma resposta sobre a reno-

vação do empréstimo. Minha
vontade agora não seria de vol-·
tar para o Figueirense e sim de

permanecer no Grêmio", finali
zou Jean Deretti que tem con

trato com o alvinegro da Capital
até o fim de 2016.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J\tfMA ê x-team_team@hotmail.com

* David Tomio de Mattos, Mestre Xifão

Paul Wall{er
Ilrecebe" faixapreta
Muitos faixas pretas de jiu jitsu hoje em dia criticam a forma de graduar

alunos na arte suave peloMundo todo. Depende do professor, do tipo de
avaliação que deve ser levado em conta para que o praticante evolua dentro do
esporte. Como tudo em que se dá liberdade ao ser humano de fazer as coisas
como bem entende, acabou com o passar do tempo - ainda mais agora com o

'boom' doMMA - temmuita gente que até vende a faixa preta para pessoas
não capacitadas. Puro comércio. Porém um caso inusitado aos olhos de

quem não temmuito contato com a verdadeira filosofia das�es marciais
chamou atenção dos Ias de luta nesta última semana. PaulWalker era
faixamarrom de jiu jitsu e seumestre, o brasileiro 'Franjinha',
acreditou ser correto graduar o aluno depois demorto pela
dedicação no esporte ainda emvida e o respeito que este
tinha aos princípios do jiu jitsu, o que o levaria - se não fosse
amorte precoce - a faixa preta. "Era um cara que estava

sempre alegre, sorrindo. Tinha uma energiamuito positiva,
nunca estava de mau humor. Estava sempre trazendo
uma alma boa para a academia,Muitas vezes, pagava aula
particular só para ajudar os outros. Era uma forma de não
deixar a pessoa cabisbaixa. Estava sempre conversando
com todomundo", lembrou Franjinha. Atitudes assim é

que fazem um faixa preta de verdade!

ESPORTE QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

UFCJaraguá
Mais um combate que promete para o UFC Jaraguá

será entre Ivan Batman e Rodrigo Damm. O veterano Ivan

Batman, apesar de ser carioca, treina na Team Tavares, do
também lutador do UFC Thiago Tavares, que tem sua sede

em Florianópolis. Já Rodrigo Damm participou do primeiro
TUF Brasil e, em minha sincera opinião, não tem psicológí
co nenhum para o mundo das lutas. Mas já há muito tempo
lutando, o que pode fazer com que ele fortaleça esse lado

prejudicial ao seu desempenho. Rodrigo também é irmão

da lutadora internacionalmente reconhecida Karina Damm,
que tempos atrás despontava nos eventos de MMA, antes da
'Era Ronda Rousey'. De qualquer forma, valerá o combate
destes dois lutadores, que farão de tudo para ter um lugar
ao sol no maior evento de MMA do Mundo na atualidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PUBICAÇOES LEGAIS QUINTA.FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Protocolo: 50608 Devedor. EIlSEIE COSTA CPF: 031.779.219-97

Endereço: Rodovia se 413 KM 2 n" 1616,VIlA FREITAS, 89270-000,
Guaramirim Credor. GISDANYARfEFAlúSDEMEfAlS IlDA - ME
CNPJ: 80.484.678/0001-26 Número do Título: 4381 Espécie: Duplica
tadeVendaMercantilApresentante:CAIXAECONOMICAFEDERAL
Data Vencimento: 20/11/2013 Valor. 500,00 Selo de fiscalização
pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, lbtal: R$ 565,35 '\\o valor
do título serão acrescidos os juros legais apartir do vencimento."
Protocolo: 50701 Eodereço: Rodovia se 413 KM 2 n" 1616,VIlA FREI
'll\S, 89270-000, Guaramirim Credor; GJSDANYARI'EFAlDS DE ME
'll\JS IlDA - ME CNF): 80.484.678/0001-26 Número do Título: 4162

Espécie: Duplicata de \\mda MercantilApresentante: CAiXA ECONO
MICA FEDERAL Data 'kncimento: 25111/2013 Valor. 766,00 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$83I,35'\\o
valor do tftulo serão acrescidosos juros legais apartirdovencimento."

:a: ESTADO DE SANTA CATARINA
-=...MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°
12612013. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. TIPO: Menor

Preço por Item. COMUNICADO DE EXCLUSÃO O Municipio de Jaraguá
do Sul, através do Secretário de Administração, toma público para conhe
cimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que
ficam excluídos do Anexo I e VII do edital, os itens 02 (conjunto escolar

adulto) e 03 (conjunto escolar juvenil), mantendo-se inalteradas as demais
exigências. Pelo fato da exclusão não modificar a formulação das propos
tas, a Administração Pública comunica aos interessados, que mantém a

mesma data paraa entrega, o credenciamento e a abertura dos Envelo

pes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos EN
VELOPES: Até ás 08:45 horas do dia 16 de dezembro de 2013, no Setor
de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 hs do dia 16
de dezembro de 2013, na sala de reuniões da Gerência de licitações e

Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 11 de dezembro de 2013.
SERGIO KUCHENBECKER
Secretário deAdministração

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

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 04l2013-FIA
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU
DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada
de Preços nO. 04/2013-FIA, Processo de licltação nO. 04/2013-FIA,
adjudicando em favor do senhor abaixo o objeto da licitação por ter

apresentado o menor preço item, determinando que seja dada ciência
aos participantes:
Objeto: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólo

go, a fim de atender o Projeto Oficina de Skate 201� da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social do Setor de Assistência Social, do Município de
Schroeder/SC.
Vencedor: GISElI FÁTIMA ZOZ, inscrita no CPF sob o no

000.512.819-74.
Valor da proposta vencedora: Sendo 880 horas no valor de R$ 23,50
(vinte e três reais e cinquenta centavos) a hora, totalizando o valor de

R$ 20.680,00 (vinte mil seiscentos e oitenta reais).
Schroeder, 11de dezembro de 2013.

Osvaldo Jurck- Prefeito Municipal

PUBblCAÇÃO LEGAL
como manda a lei:

ai de. grande. pirem
o jornal O GORREIO DO POVO'atende preceitQs
da.Lei 289-"SA por enquadrar-se como jor�aI
diário de grande circulação local e regional.

Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-
FSTADODESANTACA1l\RlNA

Tabelionatodo MunicípioeComarcadeGuararnlrim
ANAAIlCEMARTINElil PESSOA.TabeliãDesignada
RuaGe!ônimoConean" 188, ThIefone:47-33721494

HoráriodeFuncionamento:9hàs 18h

EDITALDE lNI'lMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados. ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já. quanto à possi
bilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo. sob
pena de, em não o fazendo. ser lavrado e registrado o protesto cor
respondente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aoeitar(em), ou pagar(em) serrem) desconheci
das. sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da On:un.scrição GeogIáfica da
Serventiaou, ainda, porqueninguém se dispôs areceberaintimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com
os arts, 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 50783 Devedor. ADEMAR BRUGNAGO CPF:
006.875.189-94 Eodereço: RUA 3" BRAço n' S/N, 3" Braço,
89108-000, Massaranduba Credor. BANCO VOTORANTIM SA
CNPJ: 59.5BB.lll/0001-03 Número do Título: 132090-1/3 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO 00 BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRlM Data Vencimento:
10/1112013 Valor. 386,67 Selo de fiscalização pago R$1,35, liqui
dação após a intimação: R$ 12.25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 498,02 "Ao valor do título serão
acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAçAO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

FSTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI ProcópioGomes deOliveira,
380- Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE lNI'lMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 dal.ei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ào responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito àsustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito OS motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PRarESID:
Apontamento: 267505/2013 Sacado: BAR E lANCHONETE SANTA EDWIGFS IlDAME Endereço: R:
JAClB BUCK 26 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89251-160 Cedente: YURl INDUSTRIA E COMERCIO
DE SORVEIES IlDAME Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: I - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
367,00 - Data para pagamento: 17/12/2013- Valor total a pagar R$438,49 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 367,00 - Juros: R$ 0,85 Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

;;;���;�;�-267ã05/2Õi3-;;:';d��OOTONi-MAQüiNÃS-Ê-iMPLiiMlMOs-ÃGRim-fud;�-PAS�
TORALBERT SCHNEIDER 1187 - BARRA DO R - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89260-300 Cedente: L E

SILVElRACOMERQODE�IlDA Sacador. - Espécie:DMI-N"TItulo:030235005I-Moti
vo: falta de pagamentoValor. R$175,50 - Dataparapagamento: 17112/2013-Valor total a pagarR$258,42
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 175,50 - Juros: R$ 0,35 Eroolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 267912/2013 Sacado: CUBICO INDUSTRIA DE MAQUINAS IlDA Endereço: RUA JOAO
JANUARlOAl'ROSO 1890 - Jaraguádo Sul-se - CEP: 89253-100 Cedente:MAKER INDUSTRIAECOMER
CIO IlDA - ME Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 067 / 2 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2281,09 - Data para pagamento: 17/12/2013-Valor total a pagarR$2.364,48 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 2.281,09 - Juros: R$ 7,60 Eroolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 267483/2013 Sacado: INCORPORADORACARDIN NUNES IlDA Endereço: RUA FEI1-
CIANO BORTOLINI 1200 - JARAGUÁ DO SUL-se - CEP: 89260-180 Cedente: CASAS DA AGUA MATE
RIAIS PARA CONSTRUCAO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: REN CNOOB - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 617,50 - Data para pagamento: 17112/2013-Valor total a pagarR$702,54 Descrição
dos valores: Valordo título: R$ 617,50 - Juros: R$ 2.47Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 267900/2013 Sacado: KOlLER COMERCIO INSTAlADORA ElEl1UCA Endereço: RUA
EXPEDlOONARlO JOSE RIBEIRO, 2609 - IlHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89258-850
Cedente: COOPERATIVA DE CREDfIDVALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador. KAIAPOS TEXTIL IlDAE
Espécie: DMI - N°TItulo: 1742-03/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 377,29 - Data para paga
mento: 17112/2013-Valor total a pagarR$455,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 377,29 - Juros:
R$1,25 Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 267529/2013 Sacado: lANCHONETE O lANCHA0 IlDA - ME Endereço: RUA ISIDDORO
PEDRl263 - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89259-590 Cedente: RIO BRANCO EQUIPAMENTOS IlDAME
Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 506004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 485,00 - Datapara paga
mento: 17112/2013-Valor total apagarR$558,OODescrição dosvalores: Valor do título: R$4B5,00- Juros:R$
2.42 Eroolumentos: R$12.25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 267814/2013 Sacado: LEX-WZ INCORPORADORA E ADMINlSfRADOR Endereço: R
RUDOLFO HUFENUESSLER, 130 - CEN1RO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-300 Cedente: COOPERA
TIVA CREDI1ü RURAL COM lNTERACAO 50 Sacador. JOOANO RIBEIRO DE SO Espécie: DMI _ N°
TItulo: 23671- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 675,00 - Data para pagamento: 17/12/2013- Valor
total a pagarR$747,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 675,00 - Juros: R$1,57 Eroohnnentos: R$
12,25 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 267990/2013 Sacado: MAUIAS SAN REMO IlDA Endereço: RUA MARI1N S1HAl, 638
- VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89250-000 Cedente: INSTITUTO DE MElROWGIA DE
SANTA CATARINA, Sacador. - Espécie: CDA - WTItulo: 6623266 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
387,24 - Data para pagamento: 17112/2013- Valor total a pagar R$452,80 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 367,24 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 267984/2013 Sacado: RlCHTER SCHNAPS COMERCIO DE BEB. IlDA Endereço: R
REINaLDO RAU,545 SAlA03 - CEN1RO - JARAGUADOSUL-se - CEP: 8925I-1iOOCedente:VlNlCOIA
PERICO IlDA Sacador. - Espécie: DMI - WTItulo: 0000612/04 - Motivo: faltá de pagamentoValor. R$
1.617,15 - Data para pagamento: 17112/2013-Valor total a pagarR$1.699,1I Descrição dosvalores: Valor
do título: R$1.617,15 - Juros: R$1I,32Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$23,1O Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 267821/2013 Sacado: SM COM. DE EQUIP. DE lNFORMATICA Endereço: RUA CARLOS

TRlBESS, 807 - SAO WJS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-535 Cedente: ANDRE WC1ANO DA SILVA
Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulc: 12663 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$19O,70 - Data para paga
mento: 17/12/2013-Valor total a pagarR$268,62Descrição dos valores: Valor do título: R$190,70 - Juros:
R$ 0,44 Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 267822/2013 Sacado: SORAIA REGINA DE CARVAlHO CARDOSO Endereço: RUA RO
SAUAMARANGONI RIBEIRO, 55 - IlHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89258-000 Cedente:
PlRAMlDE AUID PECAS IlDA - EPP Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 11780/08 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 500,00 - Data para pagamento: 17112/2013-Valor total a pagarR$577,26Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 0,66Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

.

Apontamento: 267824/2013 Sacado:STYUJSCOMDEROUPASEACESSORlOS 1T Endereço: R PASTOR
ALBERTSCHNElDER 727 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89260-300Cedente: ROBEBEILE CONFECCO
ES IlDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N°TItulo: 3767.1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 638,60
- Data para pagamento: 17/12/2013- Valor total a pagar R$724,36 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 638,60 - Juros: R$ 3,19 Eroolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 22,72

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
12/12/2013. Jaraguá do Sul (Sq, 12 de dezembro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

TOFADOS DE CAMINHOES UNIAO D'OFSTE IlDA EPP CNPJ:
08.159.937/0001-16 Número do Titulo: 2013279002 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:
20111/2013 Valor. 500,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liqui
dação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 12,49, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 585,94 "Ao valor do título serão
acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50829 Devedor. METAWRGICA FAMER IlDA-EPP

CNPJ: 09.410.482/0001-22 Endereço: Rua 28 de Agpsto n" .Jl14,
Centro, 89270-000, Guaramirim Credor. MANNES MANGUEIRAS
V IlDA CNPJ: 80.645.286/0001-00 Número do Título: 1029970101
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMlRlM DataVenci
mento: 29/11/2013 Valor. 292,95 Selo de fiscalização pagoR$1,35,
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Con
dução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total R$ 358,30 '\\o valor do título
serão acrescidosos juros legais a partir do vencimento."Protocolo: 50816 Devedor. GISELE MAISEN CPF: 040.542.489-26

Endereço: Rua Oaudio TomaseUi n" 98, Recaoto Feliz, 89270-000,
Guaramirim Credor. COOPERATIVADE CREDI1üVAIE DO ITA1AI
CNPJ: 82.639.451/0001-38 Número do Título: 53/0001 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASILSA-AGENClAGUARAMIR1MDataVenéimento: 26/11/2013
Valor. 340,00 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a
intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$ 22,25, Total: R$ 405,35 '\\ovalordo título serão acrescidos os juros
legais apartirdo vencimento."

Protocolo: S0731 Devedor. MED\UJRGlCA SCH IlDA ME CNPJ:
08.774.898/0001-67 Eodereço: Rua 03 de Outubro n" 2831, Braço dó
Sul, 89275-000, Schroeder Credor;MIANO S IND COM E REPR IlDA
CNPJ: 85.391.399/0001-31Número doTítulo: 0167151 Espécie:Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA
Data Vencimento: 02/12/2013 Valor. 1.254,31 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$1.355,49 '\\ovalor
do título serão acrescidos os juroslegais apartirdovencimento."

Protocolo: 50753 Devedor. IAURO MURARA CPF: 019.645.289-49
Endereço: RUA ESTIlADA JACU Açu n" SN, JACU Açu, 89270-

-

000, Güaramirim Credor. GRATIDFAC FOMENTO E ASSESSORIA
COMERCIAL IlDA CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número do Título:
37014-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMlRlM Data
Vencimento: 30/11/2013 Valor. 2.500,00 Selo de fiscalização pago
R$1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 8,28, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 2.581,73 '\\o valor do
título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Protocolo: 50733 Devedor. ASSJS P VlEIRA CPF: 783216200-78
Endereço: RUA CAMPlNHA CENTRAl, campinha central, 89108-
000, Massaranduba Credor. CONF E CAI.C DEREITI IlDA EPP
Número do Título: 122/1/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data Vencimento:
30111/2013 Valor: 1.396,80 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ SO,77, Edital: R$ 22,25, Total: R$1.521,02 '\'-o valor do título serão
acrescidos os juros legais a partirdo vencimento."

Protocolo: 50873 Devedor. NIVAlDO OEC1lSLER CPF:
609.198.259-15 Endereço: EST UNHA TELEGRAFICA n" S/N, IN
TERIOR, 89108-000, Massaranduba Credor. BRASEllO 1ND COM

MAQUINAS IlDA CNPJ: 01.768.763/0001-40 Número do Titulo:
9023/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUARAMIRlM Data

vencímento: 27/11/2013 Valor: 79,92 Selo de fiscalização pago R$
1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 191,2.7 '\\o valor do
título.serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Guaramirim, II de dezembro de 2013.Protocolo: 50769 Devedor: LUIZ ADILSON RAlMONDI CPF:

653.937.329-53 Endereço: Rua Anelio Nicocelli n" s/n", Rio
Branco, 89270-000, Guaramirim Credor. FABRlCACI\O DE FS-

'I

MUNiCíPIO DE SCHROEDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, n03201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - se
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - s_ite: http://www.schro
eder.sc.gov.br
Extrato do Contrato nO. 04/2013 - FIA
Processo de licitação n", 04/2013 - FIA - Modalidade Tomada de

Preço nO. 04/2013 - FIA
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

nO. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: GISElI FÁTIMA ZOZ, inscrita no CPF sob o n°

005.127.81-9-74 e portadora da carteira de identidade nO.

4.099.678-SSP-SC, residente e domiéiliada na Rua Ricardo Gari, nO

437, Schroeder III, neste Município de Schroeder, Estado de Santa

Catarina, CEP: 89275-000.
Objeto: contratação de prestação de Serviço do Profissional Psicólo

go, a fim de atender o Projeto Oficina de Skate 2014 da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, Projeto do CRAS - Centro de Referência
de Assistência Social do Setor de Assistência Social, do Município
de Schroeder/SC.
Valor do contrato: Sendo 880 horas no valor de R$ 23,50 (vinte e

três reais e cinquenta centavos) a hora, totalizando o valor de R$
20.680,00 (vinte mil seiscentos e oitenta reais).
Data da Assinatura: 11{j2/2013 - Vigência: 31/12/2014

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

DlETER JANSSEN
Prefeito Municipal

:c ESTADO DE SANTA CATARINA
_.1'Mv. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL CONCORR�NCIA N° 139/2013. SECRETARIA DO DESEN
VOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO. TIPO Maior Oferta Por Item.
OBJETO:Outorga da permissão de uso remunerada de 11 (onze) ca
marotes integrantes do patrimônio público denominado complexo espor
tivo "Arena Multiuso Jaraguá", situada a Rua Gustavo Hagedom nO 636
- bairro: Nova Brasília - Jaraquá do Sul/SC, de acordo com as especifi
cações constantes do Anexo I deste Edital. REGIMENTO: Lei Orgânica
do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Federal
8.666/93 e demais alterações posteriores; Lei Municipal n.? 4.327, de 21
de junho de 2006; e Lei Municipal n." 4.367, de 08 de agosto de 2006.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 ho
ras do dia 29 de janeiro de 2014, no Setor de Protocolo desta Prefeitura

Municipal, sito a Rua Wa�er Marquardt nO 1.111 - Barra do Rio Molha
- Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de licitações e Contratos.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital na sua íntegra estará disponível na
Intemet no endereço.www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.
O Edital e seusAnexos poderão ser retirados na Gerência de licitações
e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço aci
ma, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante
apresentação do recibo de pagamento de taxa de R$ 10,00 (dez reais),
que deverá ser retirado no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura Mu

nicipal, no endereço acima no horário das 8:00 as 16:QO hs. Jaraguá do
Sul (SC), 03 de dezembro de 2013.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

AVISO DE CONTRIBUiÇÃO
SINDICAL 2014

o Sindicato dos Contabilistas de Jaraguá do Sul e

Região comunica aos Profissionais Liberais, Em

pregados ou Autônomos, Auditores, Peritos Con

tábeis, Assessores e Planejadores Contábeis e

Fiscais, dos municípios de: Corupá, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, no

Estado de Santa Catarina que deverão recolher a

Contribuição Sindical/2014, em nome desta enti

dade, até o dia 28/02/2014, no valor de R$ 186,00
(cento e oitenta e seis reais). Aos profissionais
já cadastrados a guia de recolhimento personal
izada será encaminhada através do serviço de

entrega rápida/correio até o início do mês de fe

vereiro/2014. Os não cadastrados poderão retirar

a guia de recolhimento em nossa sede situada na

Rua Marina Frutuoso, 909 - sala 02 e 03, Edifício
Aster, em Jaraguá do Sul, ou solicitar pelo telefone
(47) 3371.8920 e e-mail: atendimentosindicont@
netuno.com.br.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 2Q13.

AdemirOrsi
Presidente

I;����----------------------------------�����_'
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Até que o divórcio
nossepare

• Dia Internacional da Criança na
Mídia, data criada pelo UNICEF

• Dia de Nossa Senhora de Guadalupe
• Neste dia, em 1930, nasceu no Rio
de Janeiro SenorAbravanel, filho
de imigrantes judeus safarditas.
O conhecido Sílvio Santos (nome
artístico), apresentador de tevê
e dono do Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT). Também dono da

Liderança Capitalização (Telesenal
e da Iequiti Cosméticos, com um

capital avaliado em R$ 6 bilhões.

12
Sancionada em 26 de dezembro de 1977, com as as

sinaturas do presidente Ernesto Geisel e dominis
tro da Justiça, Armando. Falcão, a lei que introduziu
o divórcio no Brasil, de autoria do senador carioca
Roberto Saturnino Braga (PDT), diz em seu Artigo
2° que o casamento só termina com a morte de um
dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casa

mento, pela separação judicial ou pelo divórcio.
O parágrafo único deste artigo reforça: no Brasil,
ocasamento válido somente se dissolve pela mor
te de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Por razões

óbvias, até hoje no Brasil e na Igreja Católica Apos
tólica Romana vale só o "até que a morte nos separe".
Nem Francisco, este Papa argentino com idéias avan

çadas e inovadoras, ousaria a tanto.

DE DEZEMBRO

•••

O sujeito encheu a cara e, voltando para casa,

capotou com o carro que ficou pendurado
à beira de um precipício. De repente
chegaummascarado, todo vestido
de preto, num cavalo preto, usando
uma espada e salva o bêbado. O
mascarado pega a espada, faz um Z

na barriga do cara e pergunta:
- Sabes quem eu sou?

- Claro. Tu é o Zuperman!

••• OCP HISTÓ-RIAS···.

Lei Orgânica
Em 5 de fevereiro de 1948 O Correio do Povo publicava

artigos da Lei Orgânica do Município. O de número 67 di
zia que "compete exclusivamente ao prefeito criar ou extin
guir cargos e fixar vencimentos". No artigo 66 havia uma

espécie de admoestação ao prefeito: "Aprovado pela Câma
ra projeto ou resolução, que não haja de ser promulgação
pelo seu presidente". No inciso 2 do mesmo artigo estava

escrito: "Decorrido o qüinqüídio (espaço de cinco dias) o
silêncio do prefeito importa em sanção (da lei)".Thlefonia Pirataria

Esta notícia é de setembro de
2001. "O senador Carlos Bezerra

(PMDB-MT) afirmou que as empre
sas de telefonia brasileira vêm agin
do de maneira abusiva e desrespei
tosa em relação aos usuários de seus

serviços. Segundo ele, as promessas
de melhores serviços, redução de

preços e acesso à um contingente
maior da população, foram cumpri
das apenas em parte. Carlos Bezerra
disse que as companhias privadas
desobedecem as leis ainda mais que
as antigas estatais, e que o gover
no tem sido omisso no seu papel de
fiscalizar e regular essas empresas.
Lembrando que as reclamações con-

.

- tra as empresas de telefonia dispara
ram desde a privatização, em 1998,
no governo de Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) e só diminuíram no

primeiro semestre de 2001. Foram

235 reclamações em 1999 e 741 em

2000, em geral, sobre cobranças in
devidas de serviços, principalmente
de telefonemas interurbanos". Pas

sados 12 anos se vê que a coisa mu
dou. Para pior.

Só em 2012, no Brasil, foi recolhido o equivalente a R$ 2 bilhões
em produtos piratas. No ano passado os brasileiros gastaram R$ 23
bilhões em produtos piratas, uma cifra assustadora que demonstra
os prejuízos à arrecadação de tributos no país. Por isso mesmo a

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina

pressiona pela criação de uma delegacia especializada neste tipo de
crime. Que enriquece centenas de famílias, particularmente em ca

melódromos. Na região do Vale do ltapocu há uma vigilância camu
flada, mas permanente, para que este tipo de negócio não prospere.
Em Pomerode, inclusive, há um alerta no limiteda cidade, que avisa
ambulantes sobre leimunicipal neste sentido.

Uma nova estrada
Em janeiro de 1970, notícia do O Correio do Povo con

firmava a construção de nova estrada entre Corupá e a BR-

101, através de concorrência pública. O primeiro trecho,
até Jaraguá do Sul, estava com o início das obras atrasado.
Daí para frente seguiria o traçado antigo até Guararnirim.

Aliás, anos depois foi o ex-governadorAntônio Carlos Kon
der Reis, em seu primeiro mandato, que inaugurou o as

falto entre Guaramirim e a BR-101. Feito com recursos do

orçamento estadual.

" da Indústrias Reunidas
No dia 30 de março e 1947,

d f. T
, SA atual Duas Rodas Industrial, aJamI Ia

Jaragua, " O Correio do Povo, em

Hufenüess!e� �re�����i;��;�I�:S°colonos, gara�tindo a

por���;ra de qualquer quantidade de tangerIna.
.

o que a Fifa pode fazer
é pedir a Deus ou a Alá,
ou quem quer que seja,
que nenhum acidente

relacionado a Copa do

Mundo aconteça.

Joseph BlaHer,
presidente da Fifa, sobre
o acidente nas obras. de

construção do estádio
do Corinthians que
será palco do jogo de
abertura da Copa

. -do Mundo de 12614.· . , ,
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