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Polícia evita se estro
de criança na região

Três homens raptaram' uma menina de sete anos, que estava com a babá, ontem de manhã, em
Guaramirim. O grupo foi perseguido e, acuado, libertou a refém. Suspeitos foram presos.

,PÁGINA 19

Religião
Centenário
homenageado
No próximo dia 17 abrem
as comemorações para
celebrar os 100 anos de
nascimento do Padre
Aloísio Boeing. PÁGINA 18

Ao estilo
Tato Branco

Pratos com
"

carne suma

Duas receitas especiais,
tcom ingredientes fáceis de
preparar para os amigos. O
destaque é o joelho de porco

.

à pururuca. PÁGINA 11

Alegria e emoção

Tradicional concerto natalino, realizado pela empresa Marisol, atraiu milhares de pessoas
para o evento. Celebração 'teve apresentações artísticas e a chegada do Papai Noel. PÁGINA 4,

BOVESPA: 50.121,61.0,11% • DOWJONES: 15,739.43'Y (-0.66%) • DÓLAR COM.: V2,3426. 0,18%. DÓLARTUR.: V2,3900 0,0% • EURO: V3,20flf • POUPANÇA: 0,5925 • SEUC: 10% • CUB DE2'/l3: 1.309,57
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DO LEITOR

Contabilidade criativa
OTribunal de Contas da União considerou a contabilida

de criativa um dos principais problemas das contas do

governo brasileiro, em 2012. O maior equívoco se refere ao

reconhecimento de receitas inexistentes, que na verdade são
transferências de valores entre entes e bancos públicos. O
objetivo foi apresentar ao mercado que a meta de superávit
primário foi atingida.

Seus beneficios são o de permitir a empresa refletir aomer
cado uma tendência de crescimento, ajudar a manter ou s0-

brevalorizar o preço das ações, retardar o efeito de problemas
correntes, etc. Em resumo, apresenta informações tendenciosas.

O maior equívoco se refere ao reconhecimento de receitas
inexistentes, que na verdade são transferências de valores entre
entes e bancos públicos. O objetivo foi apresentar ao mercado
que ameta de superávit primário foi atingida.

Entre algumas das práticas criativas mais utilizadas, pode
mos citar: aumento ou redução de despesas; aumento, redução
e reclassificação de ativos; aumento ou redução do patrimônio
líquido, entre outros "ajustes".

Na ótica social econômica, podemos apresentar a auditoria
como ferramenta reguladora na aplicação e disseminação da éti
ca no mercado financeiro, e julgar que, entidades efetivamente
responsáveis são aquelas que aplicam a ética em seus processos
e decisões.

• Béniiez J. Buzzi, contador

Sugestão
No Congresso, a maioria dos deputados e senadores tem me

nos de 65 anos. São eles que aprovam as leis. O queproponho
é que todos os cargos políticos deveriam acabar aos 65 anos. Idade
que começa a aposentadoria.

Pensando que os sindicatos dos trabalhadores querem reduzir
,

de 44horas para 40 horas semanais, sugiro que fossem desocupa
das as cadeiras de quemjá-está aposentado e ainda recebendo porr

estar no cargo. Assim, haveriamuitas vagas sobrando. Com o que
ganhaum SÓ, daria para empregarmuita gente.

•Antônio IvoBonatti

COTIDIANO
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DefesaCivil'
1reinamento
do Nudec

A partir das 8h30 deste sábado (14), a Se
cretaria Municipal da- Defesa Civil de Jaraguá
do Sul realiza o treinamento para integrantes
dos Núcleos Comunitários de DefesaCivil (Nu
dec). Serão abordados os temas: afogamentos
e geologia. O evento acontece no Núcleo de

Tecnologia Municipal, anexo ao prédio da Se
cretaria da Defesa Civil. Hoje, o programa de
Nudec daSedeffunciona nas regiões próximas
aos bairros Ilha da Figueira, Santa Luzia, Cen
tro, Barra do Rio Ce�ro e Nereu Ramos.
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Gosto da Lady Gaga, quando
digo gosto não me refiro à

"cantora" ... Será que fui claro, lei
tora? Gosto da Lady por trás das
fantasias que ela usa, dos recursos
de maquilagem, gosto do que "so
bra". Eu gosto dela, ela não. Ela,
pelo visto, tem dificuldades em

se suportar, afinal, todos os exa

geros de uma pessoa têm a enco

brir alguma razão muito própria
da pessoa, mais das vezes, nem

a própria pessoa sabe porque faz
isso ou aquilo na vida. Vou dizer
a que venho. Venho em razão de
uma frase que a Lady Gaga fez .na
semana passada.

Ela disse para o mundo ouvir

que - "Fumo maconha para es

quecer a fama". Curiosa essa frase.
Muitas das pessoas que lutam para
se tornar famosas, após a fama pas-

COMENTÁRIO

Pobrezinha!

lUIZ CARLOS PRATES
sam a se esconder atrás de imensos
óculos escuros e chapelões, não

querem mais ser reconhecidas pelo
seu povo... Diacho, fizeram o que
não deviam para se tornar conhe
cidas, famosas, e depois se escon

dem? Qual a graça, qual a psicolo
gia dessa fuga?

É o caso da Lady Gaga segundo
ela mesma. Por que fumar maco
nha, ou drogar-se de qualquerjeito,
para "esquecer" a fama que um dia
foi muito desejada? Várias razões.
A primeira delas é um formidável
sentimento de culpa por algum ato

• Livro
O jovem que já se alça à condição de namorar tem

que conhecer bem a personalidade do parceiro. Feito
isso, que um dos presentes de Natal, ou O presente, seja
uin livro. Ah, mas ele - ela - não lê! Vai aprender! Na
morar Ou casar com um burro, ah, vai ser um desastre.
O que não quer dizer que quem lê seja santo, mas quem
não lê não sabe de nada, não tem o que 'pensar, dizer ou
fazer. Afinal, já não disseram que o pior analfabeto é o
que sabe ler e não lê? Livros nele ou nela, livros.

• Ele
Um sujeito para fingir ser Papai Noel num shopping

temde fato que ter um baita saco... Ouvi um deles
dizer que o guri lhe senta no colo e pede um tablet de
Natal. Tem cabimento um pivete que ainda não sabe ir

cometido no passado, cometido ou

"imaginado". Nossas "culpas" nem
sempre resultam de uma ação pas
sada, não raro, elas surgem da ima

ginação, de um sentimento de infe
rioridade, um sentimento de nada
de bom merecer. Muito comum.

E em razão desse sentimento, não
são poucas as pessoas que buscam,
inconscientemente, se destruir, to
dos os dias há um caso nos jornais.
Aliás, é o que mais acontece na pro
fissão da Lady Gaga, famosos - va

zios por dentro - que sematam por
drogas ou outros meios.

Freud de fato foi um gênio,
puxou-nos a máscara que escon

de as nossas verdades. Há mui
ta gente aí fora que mais parece

. tambores: retumbam poderes,
soam fortes, mas por dentro não
deixam de ter apenas ar...

sozinho ao banheiro pedir um tablet? - Ah, Prates, mas
hoje é assim, as crianças já nascem nas redes sociais ...
Tens que entender! Não quero entender, um pivete tem
que pedir uma bola, um carrinho de bombeiro e ponto
final. Se insistir vai ganhar é um chinelo. No devido

lugar... Chatos, enjoados!

• Falta dizer
Um ordinário de 52 anos, 35 anos com carteira assi

nada, dizia na tevê estar ansioso pela aposentadoria, re
clamava dos direitos... Estava preocupado Com mudan
ças nas regras da aposentadoria. Vai te preocupar com o

trabalho, vadio, vai achar o que fazer e cria vergonha na

cara, umhomem dessa idade suspirando por irpara casa,
pôr o pijama e infernizar avida tiamulher, é isso o que tu
queres da vida? Frouxo. Ao trabalho!

LÚCIOSASSI

A TERNATIVA
A solução para preencher o buraco aberto no muro do campus
do Instituto Federal de santa Catarina (IFSC), em Jaraguá do

,

Sul, foi a colocação de duas portas de madeira.

Thatro

'�aús do Thsouro"
na Praça

A Praça Ângelo Piazera será palco do espe
táculo teatral "Baús do Tesouro", da Cia Ave
nida Lamparina, no sábado (14) às 11 horas. A
peça apresenta os três mini espetáculos de te
.atro lambe-lambe "A Ilha", "A Sereia" e "O Te
souro" é gratuita.

Schroeder

AutodeNa�
Hoje, às 19 horas, a Escola de Ensino Básica

Luiz Delfino, no Bairro Braço do Sul, realiza o

.Auto de Natal. Após a apresentação acontece a

Noite do Pastel. Os bilhetes podem ser compra
dos antecipadamente na secretaria da escola;
no valor de R$2,50 a unidade.
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CHARGE EDITORIAL

Valorização dopassado
Algumas alternat�vas pa�a i�c�nti

:var a preservaçao arquitetõnica e

histórica de Jaraguá do Sul pontuadas
pela Comissão do Patrimônio Históri
co da Câmara de Vereadores apresenta
boas intenções.

O relatório entregue ao prefeito
.Dieter Janssen projeta incentivos fis
cais aos donos dos imóveis que se en

quadram nas regras de tombamento.
Assim, para manter essas propriedades
intactas, os proprietários teriam isen
ções do IPTU, Imposto sobre Serviços
e outras táxas municipais.

.

Para que essas unidades tenham
uma visibilidade maior, a orientação é
que o município as utilize como espa
ço para instalação de órgãos públicos.
Dessa forma, a interação entre o imóvel
e a comunidade pode ser ainda maior,
aumentando seu valor histórico.

Outra mobilização é que seja for
mado um fundo para ajudar a financiar

projetos de restauração desses imóveis
tombados. Uma das propostas é des
tinar, em 2014, R$ 300mil para essa

finalidade. Outras medidas serão ava

liadas para que as referências históricas
dé Jaraguá do Sul sejampreservadas e se
perpetuem ao longo dos anos para man
ter a personalidade da cidade pujante.

"
As refências históricas de

Jaraguá do Sul devem ser

preservadas e perpetuadas.
As cidades que ceifaram as referên

cias do passado deixaram de ser encan
tadoras e se tornaram lugares comuns,
sem atrativos que ajudam a dar mais
valor à comunidade. Com essa propos
ta de lei, o que se estimula também é
o aprofundamento cultural e educativo
ao próprio município.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.

Recicle a iriformação. Passe este jornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• LAUROMANOEL SEVERINO morreu em 10 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ele tinha 68 anos e deixou
enlutados a esposa, filhos, noras, netos e demais parentes e
amigos. O velório foi realizado CapelaMortuaria daVila Lenzi.
• IVO REICHERT morreu em 11 de dezembro, em
Jaraguá do Sul. Ele tinha 56 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, filha, nora, neta, mãe, e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de
Três Rios do Norte.
• MARIATIlOMAZ ZABELmorreu em 11 de
dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 74 anos e
deixou enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento aconteceu no
Cemitério Municipal do Centro.
o SOFIARUDAmorreu em 11 de dezembro, em
Jaraguá do Sul. Ela 86 anos e deixou enlutados filhos,
genros, nora,netos, bisneto e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado rio CemitérioMunicipal do Centro.

Verão
Fenamar em Piçarras

Asa FestaNacional doMar segue atéo 15 de dezem
bro, em Balneário Piçarras, no Bali Hai, abrindo a tem
porada de verão e também comemorando os 50 anos do
município. A entrada da festa é gratuita. Hoje acontece
o show da dupla sertaneja Hugo e Tiago, no sábado será
a vez da duplaAtaíde &Alexandre, Abanda Detonautas
encerra a festa no domingo. O ingresso para os shows
será a doação de 1kg de alimento não perecível.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO N2 1408
05 - 09 - 20 - 23 - 32
33 - 43 - 46 - 48 � 50
51 - 52 - 57 - 72 - 74
78 - 85 - 88 - 89- - 95

QUINA
SORTEIO N' 3363
04 - 08 - 28 - 64 - 76

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04822
1 º 68.887 250.000,00
2º 87.209 17.100,00.

3º 44.878 16.600,00
4º 72.504 16.100,00
5º 06.291 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO N' 1555
02 - 05 - 23 - 33 - 52 - 59

.

", Tenho plena consciência e certeza
de que se o Estado se fizesse

presente existiria um enfraquecimento do
crime organizado.
Eseo Estado

sempre
tivesse
se feito

presente,
o crime

organizado não
existiria.

Juiz João
Marcos Buch,
de JOinville,
sobre a

situação da
segurança
pública
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FOTOS LÚCIO SASSI

MARIA E JOSÉ Encenação da passagem bíblica, referente ao nascimento do Menino Jesus, foi uma das atrações mais simbólicas da apresentação da Marisol

Encantos para anunciar o Natal
CELEBRAÇÃO Apresentação organizada pela

"

empresa Marisol emociona público em Jaraguá

Débora Remor

Uma noite inesquecível para
as mais de três mil pessoas

que assistiram ao Concerto de
Natal daMarisol, na noite de on
tem. Para amaioria delas, o mo
mento mágico foi a queima de

fogos de artifícios, que iluminou
e coloriu o céu de Jaraguá do

Sul, e todos aplaudiram quan
do uma cascata de fogos desceu

pela torre da caixa d'água.
.

O coral da empresa abriu a

programação com canções inter
nacionais que falavam de guerra
e paz, com tons alegres e tristes.
Maria; José e o menino Jesus

também subiram ao palco, ao

som de "Aleluia" e receberam

aplausos das famílias que pres

tigiaram o evento. "Me disseram

que era muito bonito então vim
assistir. Aproveitamos aoportu
nidade porque é o primeiro Na
tal da minha filha Kezia, de nove
.meses", contou Andréia Pora

th, de 30 anos. "A gente tam

bém vira criança quando vê

Papai Noel e os personagens,
como a Lilica", recorda.

Quando o coral deixou o

palco, a plateia foi surpreen
dida pela explosão dos pri
meiros fogos de artifícios.
Foram mais de cinco minutos
de show pirotécnico e princi
palmente as crianças ficaram

boquiabertas com o espetácu
lo luminoso.

O bom velhinho foi quem
encerrou o Auto de Natal, por
volta das 21h30. Ele chegou de
maneira triunfante em um car

rinho, acompanhado de Lilia

Ripilica e do Tigor T. Tiger, e

percorreu. O público se surpre
endeu com a chegada. Os anjos,
estrelas e as árvores deNatal ilu
minados compunham o cenário

para a passagem do Papai Noel,
que distribuiu doces. "Estava
tudo muito lindo, a cascata foi
a melhor surpresa", comentou
Caroline Mello, funcionária da
Marisol que trouxe a filha Ro

berta, de um ano e meio, e a

I amiga Allen Tarachuck.

LUZES Show de fogos foi bastante elogiado ARTE Evento teve apresentações artísticas

-

, PRESTiGIO Cerca de três mil pessoas assistiram as apresentações do evento natalino
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Garantindo apreservação dahistória
D:poiS de mese� d: r�un�

oes, uma comissao instí

tuída, muita pesquisa e uma

audiência pública, a Câmara
deVereadores aprovou ontem
aminuta de projeto que altera
a Lei Municipal do Patrimô
nio Histórico. O texto foi de
senvolvido pelos vereadores

integrantes da comissão, (que

foi iniciada com esforço de
Natália Petry), João Fiamon
cini (PT), Jair Pedri (PSDB) e
Eugênio Juraszek (PP), com
auxílio de engenheiros, arqui
tetos, da associação das imo

biliárias, historiadores e tam

bém do Executivo, por isso,
deve ser colocado em prática
como adiantou ontem o pre-

feito Dieter Janssen (PP), que
prestigiou a sessão. O projeto
prevê incentivos fiscais aos

proprietários de imóveis tom
bados que preservarem seus

bens. Eles ficarão isentos, por
exemplo, do IPTU, ITBI, ISS e

outras taxas. Além disso, um
fundo ajudará namanutenção
destes espaços. Os recursos

garantidos para 2014 envol
vem R$ 300mil do Orçamen
to Geral, e 3% do valor arre
cadado com IPTU. Caminho
do imigrante, Jaraguá do Sul

precisa preservar sua história,
cultura e arquitetura. Uma
cidade que não valoriza o seu

passado é um local onde o fu
turo passa a ser dúvida.

Resgate da tragédia
Já foi para impressão o livro sobre a

tragédia da explosão da fábrica de pólvo
ra. O material foi produzido por Giuliano
Berti, chefe do Arquivo Histórico, e pelo
historiadorAdemir Pfíffer, chefe doMuseu
Emílio da Silva. Serão mil exemplares, se
gundo o vereador Pedro Garcia, que anun
cia o lançamento para o dia 19 de dezem
bro, às 19h, provavelmente no Museu.

PolíciaMilitar
A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei com

plementar do governador Raimundo Colombo (PSD) que
eleva de 57 para 60 anos a idade mínima para aposenta- -

daria de policiais militares. Para tentar conter a demanda
pela aposentadoria entre a categoria.

Lei dos Animais
Lei aprovada em Guaramirim segue exemplo de Jara

guá do Sul e proíbe a utilização de animais em espetáculos
de circo. O texto, de autoria do vereador Charles Longhi
(PMDB), também estipula o prazo de dois anos para ca

dastramento de cães e gatos através de microchip.

Propaganda antecipada
o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral),

Marco Aurélio Mello, indicou os ministros auxiliares que
vão fiscalizar propaganda antecipada de pré-candidatos à
Presidência. Dois são do STJ: os ministrosMaria Thereza
e Humberto Martins. O terceiro é Admar Gonzaga, que
foi advogado do PSD e hoje é ministro substituto.

OCP�
www.ocponline.com.br

o governo espera colocar em prática
até o primeiro trimestre de 2014 a Lei de
Publicidade. A ordem é limpar o visual
poluído, principalmente nas áreas de

grande circulação.
.. .. ..

o senador Luiz Henrique (PMDB) não
poupou esforços e saliva para ajudar a
convencer o ministro Aloizio Mercadante
a reavaliar a inscrição de Jaraguá do Sul
no edital dos cursos de Medicina. Pedro
Uczai (PT), que, é da comissão, também

deu uma mãozinha.

.. .. ..

Depois de inovar e adotar a transmissão
ao vivo das sessões da Comissão de

Legislação, o vereador João Fiamoncini

(PT) anuncia para 2014 outros avanços.
As votações do grupo serão por meio
eletrônico e os projetos ficarão na tela,

para -facilitar o entendimento.

Colombo em
Schroeder

Nesta sexta-feira, o prefeito de Schro

eder, Osvaldo Jurck (PSDB), receberá a

visita do governador Rãimundo Colombo.
Quem agendou o encontro foi o também

tucano, Lia Tironi.

Não passou
Pedido de vistas do vereadorArlindoRin

cos fPP) impediu a votação de uma emenda
ao texto que regulariza a ligação de água e

luz nos loteamentos irregulares. Tentando
resolver problemas individuais, os vereado
res correm o risco de deixar um dos projetos
mais importantes do ano só para 2014.
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• Sábado: Dieter Janssen - Jaraguá do Sul
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B ÇO E PREVISOES
ENXUGAR E INVESTIR

LÚCIOSASSI

Pr.efeito Osvaldo Jurck espera a conclusão de estudo
técnico para definir os projetos estruturais à cidade

HORADE PLANEJARO CRESC:mmNJ'0
. Em 2013, Schroeder foi a cidade

da região do Vale do ltapocu que
mais cresceu em termos populacio
nais. O aumento de 7,84% do núme
ro.demoradores foi o terceiromaior
de Santa Catarina. A população sal
tou de 15,3 para 17,5 mil. E a expec
tativa do município com a duplica
ção da BR-28ó é a de crescer ainda
mais. Para que isso ocorra de forma
organizada, Jurck realiza a revisão
do Plano Diretor. "Vamos planejar

.

e habilitar o município para a vinda
de novos empreendimentos. Com
a duplicação da BR-280 passando
porSchroeder I, teremos uma rea

lidade diferente e o município deve

SCHROEDER

Município foi o que mais cresceu demograficamente na região e a previsão é de mais

aumento populacional. Por isso, a meta é organizar a cidade para os próximos anos

Carolina Veiga Fiscal (51%). O início dos trabalhos
foi difícil, lembra Jurck. "Estávamos
amarrados, tivemos dificuldades

para montar e estrutura administra
tiva para iniciãr o trabalho e não por
falta de dinheiro", revela.

A redução do impacto aconteceu

e hoje o comprometiménto é de 52%.
'Porém, não impediu o reajuste sala
rial dos profissionais da educação de
acordo com o Piso Nacional delimita
do pelo governo federal. O quadro de
servidores foi reduzido em 12%. São

465.Amaioria está nas secretarias de
Saúde e de Educação. Secretários são
quatro. O comprometimento inicial
também foi ocasionado pela absor

ção das férias referentes a 2012. "Li

quidamos as paralisações em janeiro
e conseguimos equilibrar essa conta.

. Estamos felizes com isso", diz.
Contudo, à exceção dos profissio-

nais para serviços básicos, como mé
dicos e professores, Schroeder ainda

Um 2013, Osvaldo Jurck (PSDB)
.I::.voltou a ocupar o cargo de prefei
to de Schroeder. Até 2016, tem como

compromisso incentivar a participa
ção da comunidade nas decisões do

município, planejar o crescimento

para os próximos 20 anos e enxugar
a. folha de pagamento. Durante este

primeiro ano, as três premissas vêm
sendo respeitadas. Para 2014, após
o planejamento inicial realizado em

2013, o município deve receber um

pacote de obras de infraestrutura e a

ampliação de projetos de descentrali
zação nas áreas da saúde e educação.

O primeiro entrave enfrentado

pelo tucano foi o comprometimen
to da folha. Nos primeiros meses

de janeiro, o funcionalismo público
comprometia 53.45% da receita mu

nicipal, percentual superior ao per
mitido pela Lei de Responsabilidade'

se ajustar a ela", planeja .

Com previsão de concluir a- re

visão em 2014, Jurck aguarda a

finalização do estudo de macrozo

neamento da região realizado pela
PUCjPR em parceria com aAmvali.
O estudo dará a Schroeder a condi

ção para crescer organizadamente.
Será possível conhecer as potencia
lidades e carências .estruturais do

município, saber para onde seguir
nos próximos 30 anos. "Essa revi
são norteará corretamente o nosso

crescimento", pontua.:
A revisão do Plano Diretor culmi

nará com a implantação de políticas
públicas de incentivo à vinda de em-

presas. Jurck explica que as medidas .

são elaboradas em parceria com a .

Associação Comercial. "A lei de in
centivo não é clara, não prevê coisas .

como a doação de terrenos, apenas a
questão de infraestrutura e queremos
mudai isso. Uma segundaárea indus
trial para omunicípio está em análise
em Schroeder I,mas não adianta sem
ampliar a infraestrutura", alega.

Há o interesse ainda pela cons

trução de condominios industriais

para empresas de pequeno poten
cial poluidor. De acordo com Jurck,
a ideia é levá-los para os bairros.
"Temos interesse nas empresas de

automação", projeta.

ASSISTÊNCIASOCIAL
Em 2014, a assistência social deve ser desmembra

da da Secretaria da Saúde. Atendendo pedidos dós fun
cionários da área, umaestrutura própria será criada. O
orçamento já existe. "Queremos dar autonomia para

essa área. Temos o orçamento e vamos trabalhar nisso
nopróximo ano já que estãoprevistas as construções do
CRAS e do CREAS nomunicípio. São investimentos do
governo estadual aproximado de R$ 900mil":

não pode contratar. A folha ainda
está alta. "Ainda.estamos acima do

que determina a lei. Mas esse percen
tual é aceitável pelo Tribunal. Agora,
para reduzir ainda mais, só aumen

tando a receita", ressalta.
Ainda em relação aos recursos

municipais, as contas de 2013 fe
charam dentro do previsto. Segundo
ele, "não haverá sobras' de recur

sos, mas não serão deixadas dívidas

para 2014". Do orçamento deR$ 35
milhões previstos para 2013, a Pre
feitura investiu R$ 32 milhões. O

segredo de Jurck foi trabalhar com
números palpáveis e não corri previ
sões orçamentárias. "Arrecadamos

R$ 3 milhões a menos, mas nos pre
cavemos e trabalhamos com valores
reais. Não orçamos nossas despesas
em cima do imaginado, Fecharemos
o ano com as contas rigorosamente
em dia. Com 13° e férias dos funcio
nários pagos", destaca.
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QUALIFICAÇÃO DAMÃoDE OBRA

Um dos atrativos de
Schroder para as el1jlpresas
que vêem se instalar na re

gião, salienta Jurck, é a escola
técnica existente no rnunicí
pio e a quantidade de projetos
habitacionais em construção.
Para os próximos quatro anos
estão previstas, gradativa
mente, a entrega de duas mil
moradias em condomínios
de padrões diferenciados.
"Temos uma diversidade in
teressante de cursos de quali
ficação de mão de obra ofere
cidos nomunicípio e estamos

exigindo toda a infraestrutura

"

necessária, incluindo sane

amento básico, dos empre
endimentos imobiliários que
se instalam aqui. Em pouco

tempo, teremos pessoas para
trabalhar emoradia".

Segundo ele, a projeção
de mais duas mil pessoas
vivendo na cidade assusta

no primeiro momento, so

bretudo, pelo aumento da
demanda de serviços como

saúde e educação. Mas, pos
teriormente, atendidas as

questões sociais, isso será
benéfico para o crescimento
econômico de Schroeder.

Temos uma diversidade
interessante de cursos de

qualificação de mão de obra.

LÚCIOSASSI

recursos para as escolas mu

nicipais, a elaboração do pla
no municipal de educação e a

capacitação de professores. A
descentralização dos recursos
foi realizada mediante peque
nos repasses, de acordo com

a quantidade de alunos, para
as Associações de Pais e Pro
fessores das instituições. Para
2014, além da nova escola,
está projetada a informatiza

ção das salas de aula.

Os serviços de infraestrutura serão

prioridades em 2014. Segundo Jurck, este
ano, foram apenas "quatro ou cinco ruas

pavimentadas", mas um aporte de recursos
dará fôlego pata a realização de um "bom

pacote de infraestrutura". Recursos de R$
1,7 milhão do Fundam, R$ 1,2 milhão do
Badesc e emendas de parlamentares esta

duais e federais serão utilizadas para "dar
maior qualidade de vida ao munícipe e eli
minar o uso de carros pipas, que são despe
sas e não soluções", garante.

Uma das vias privilegiadas será a de aces
so à SC-413, que faz ligação comGuaramirim
e é utilizadapara o escoamento da produção.
''Vamos poder concluir os dois quilômetros
que restam em Schroeder I, que é importante
parao desenvolvimento da região. Éumcom

promisso que temos", anuncia. A dificuldade
na manutenção das ruas em 2013 foi justifi
cada pelos problemas com a distribuição de
macadame. "Em 2014 vamos ter a liberação
ambiental para a saibreira e então teremos

material disponível para esse trabalho".

- DESCENTRALIZARA SAÚDE
"Nosso compromisso é com a

saúde de atenção básica, com a

prevenção, e estamos cumprin
do. Vamos encerrar o ano com

100% do município coberto pelo
programa de Estratégia de Saúde
da Família", comemora. O pre
feito garante não abrir mão dos

programas sociais prometidos
em campanha, como a descentra

lização da distribuição de remé
dios e de atendimento médico.
As equipes de ESF foram envia
das para os bairros. Outros R$
60 mil foram investidos em exa

mes e consultas especializadas.
Para 2014, a saúde comprome-

PONTE DE

SANTA LUZIA
Tida por Jurck como

"uma triste herança de

2012", 'a ponte de Santa

Luzia deverá ser revita
lizada a partir de janeiro
de 2014. Segundo ele, o
trabalho de engenharia
foi concluído em 2013
e ocupou boa parte do

tempo, mas a licitação
está em andamento.
"Era preciso definir a

parte de engenharia e

burocrática antes de
iniciar a obra. Agora
aguardamos o final da

licitação para o início.
Vamos investir de R$
180 a R$ 200 mil".

terá 26% do orçamento estimado
em R$ 35 milhões.

Até 2012, os medicamen
tos eram distribuídos apenas no

posto central de Schroeder. Uma

estratégia de logística os levou
às comunidades. De acordo com

Jurck, uma reivindicação antiga
foi atendida. "Demos praticidade
aos moradores, não fazia sentido
consultar no bairro e vir ao centro
buscar o remédio", salienta. Já fo
ram contempladas as localidades
de Rio Hern e Schroeder I e, para
2014, os medicamentos foram

prometidos para: as unidades Ma
risol e Itoupava Sul.

Ainda para 2014, há recurso

de R$ 408 mil do governo fede

ral garantido para construção do
, novo Posto de Saúde do Rio Hern
e a reforma e ampliação do pos
to da localidade de Itoupava Sul
deve ser concluída. Jurck expli
ca a situação do local e garante a

construção de nova unidade no

bairro Tomazelli. "No Itoupava,
a situação estava complicada e

investimos R$ 72 mil de recur

sos próprios. No Tomazelli esta
mos mapeando para aumentar a

cobertura gradativamente. Não

adianta construir sem condições
de-manter".

• Estatuto do Servidor -

"É importante a revisão do

plano do servidor, dos cargos
e salários. Vamos trabalhar o

plano do pessoal da saúde
e a questão do estatuto".

O que diz Jurcksobre as principais pendências

• Mirante - "Isso ainda
não foi realizado, mas está
contemplado dentro dos

projetos que temos para o
Turismo. Será construído
no Morro Pelado, com
acesso pelo centro".

EDUCAÇÃO
Com duas mil crianças

matriculadas nos ensinos in
fantil e fundamental, Jurck
pleiteia junto ao governo fe
deral recursos para a constru

ção de mais uma escola com

12 salas de aula na região cen
tral do município. É esperado
crescimento' de 6 ou �Aí no
número de alunos. Em 2013,
ele destacou a inexistência de
fila de espera na Educação In
fantil e a descentralização de

• Regularização fundiária
- "Conseguimos regularizar
quase a totalidade do

município. Faltou um QU outro

que estão sendo retomados e

será finalizado ainda
em 2013. Foi um projeto
que funcionou bem".

• Padronização das .

calçadas - "Estamos
colhendo ideias com a

comunidade para fazermos um

projeto. Ainda não chegamos
a uma definição porque é
bastante técnico. Em 2014
daremos continuidade".

. • Energia elétrica -"É
uma preocupação com o

crescimento domunicípio.
Mas existem novas subestações
mapeadas para Guaramirim
e esses investimentos

contemplarão Schroeder".

• Pavilhão de eventos -

"Temos projeto para captar
recursos da SDR para ampliar
um galpão e outro para
construção de um novo local
com recursos garantidos por
emenda parlamentar".

• Ciclovia - "Estamos

mapeando a implantação
dessa via com o Conselho
de Trânsito e o Conseg".

• Transporte coletivo -

"Abriremos licitação em
março como determina o

Termo de Ajustamento com

oMinistério Público. Três

já foram abertas e nenhuma
.

empresa se interessou".
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
Agronegócio positivo
A Confederação da Agricultura e Pe

.ficuária do Brasil (CNA) projeta que
o Produto InternoBruto (PIB) do agro
negócio fechará o ano com alta de 3,56%.
Ovalor representaR$l trilhão em investi
mentos e recuperação em relação a 20-12,

quando o setor teve retração de 2,57%.A

CNAprevê ainda aumento da participação
da agricultura no PIB brasileiro, de 22,51%
no ano passado para 22,8% em 2013.
Os números foram divulgados ontem,

em balanço da entidade sobre o desem

penho do agronegócio na economia
brasileira.

Investimentos em Santa Catarina
Em Santa Catarina, o governo do'

Estado também comemora o que con

sidera um ano positivo para o setor. A

Secretaria de Agricultura informa que
em 2013 aplicou R$ 48 milhões em im

plementos agrícolas, com recursos do

governo federale de emendas de parla-

Projeção do IBGE
A safra de cereais, leguminosas e olea

ginosas em 20J4 deverá ser de 186,9 mi
lhões de toneladas, a mesma previstapara
2013. A previsão é do segundo prognósti
co de safra 2014/2013, produzido em no-.

vembro deste ano e divulgado pelo Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística.
No primeiroprognóstico, feito em outu-

mentares, entre outras fontes. Para fe
char o ano, mais equipamentos estarão

<�endo entregues esta semana a 81 mu

nicípios. Neste pacote estão incluídos
- Guaramirim e Pomerode. Outras cida
des da região já haviam sido contempla
das emrepasses anteriores.

bro, o IBGE havia estimado uma queda de
1,4% para 2014. De acordo com o prog
nóstico de novembro, entre os dez produ-

1

tos demaior importância, para a próxima
safra de verão, seis deverão ter alta: fei

jão la safra (31,7%), o algodão (12,4%), a
mandioca (9,9%), a soja (9,0%), o arroz

(5,8%) e o fumo (2,0%),
.

SEXTA·FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Cenáríos íNDICE PERíODO

futuros SElIC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013

TR +0,07% 12.DEZEMBRO.2013

Encerrou ontem, em Brasília, o cus 1.307,65 NOVEMBRO.2013

80 Encontro Nacional da Indústria BOVESPA +0,11% 12.DEZEMBRO.2013

(ENAI). O evento tem como obje-
NASDAQ +0.08% 12.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16,86 +Q,48'10
tivo refletir e discutir alternativas VALE5 31,95 : 0,78%

para o fortalecimento da indústria BVMF3 10,96 +3,59%

nacional e a criação de novas fontes POUPANÇA 0,5925 13.DEZEMBRO.2013

de dinamismo econômico no País. COMMODITIES

Jaraguá do Sul esteve representada
PETRÚLEO - BRENT -0,44% US$109,600

por Célio Bayer, Durval Marcatto
OURO '+0,17% US$ 1228,400

Jr., Hilton José da Veiga Farias, CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Hilton Siqueira Leonetti, Charles DÚLAR COM. 2,3420 2,3426 +0,18%

Alfredo Bretzke e Edgar da Silva
DÚLARTUR. 2,2500 2,3900 0,0%
EURO 3,2058 3,2081 -0,62%
LIBRA 3,8114 3,8150 -0,55%

Pesquisa avalia comércio
O comércio varejista teve alta de 0,2%

no volume de vendas na passagem de se
tembro para outubro. Segundo a Pesqui
sa Mensal do Comércio (PMC), divulga
da pelo IBGE, a receita nominal cresceu
0,7% nesse tipo de comparação. A pes

quisamostrou ainda que, na comparação

com outubro de 2012, os aumentos foram

5,3% no volume devendas e 12% na recei
ta nominal. Ovolume de vendas acumula
altas de 4% no ano e 4,5% nos últimos 12

meses. Já os crescimentos acumulados
da receita nominal-são- 11,8% no ano e

11,9% em 12 meses.

Tráfego
de cargas

A Prefeitura de Floria

nópolis estabeleceu novas

regras para a circulação de
veículos de carga e para fa
-zer a entrega e a coleta de
bens e serviços naCapital. O
decreto (12.374) restringe o

trânsito para estes fins das

ôhgomin às 8h3omin, e das
18h às 20h, exceto em sába

dos, domingos e feriados.
Outra alteração ·é relativa
aos veículos de até 10 me

tros de comprimento, que
agora podem circular, sem
restrições de horário, no

Norte, Leste e Sul da Ilha.

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

Requisitos: residir em Jaraguá do Sul; possuir veículo próprio.
Interessados enviar currículo para:

leticia.paganíni@grupopegorarO.com.br
I'CRUPO�A_#

PEGORA'RDP

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
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o HOBITT Segundo filme da

trilogia traz continuação da

aventura de Bilbo Bolseiro

Natália Trentini

Ouniverso fantástico, criado a mais de

75 anos por J.R.R. Tolkien, chega ao
cinema de Jaragua do Sul. Espectadores
serão transportados mais uma vez para a

Terra-Média, através da obra O Hobbit:
A Desolação de Smaug. Em três horas de

filme, o jovem Bilbo Bolseiro segue sua

aventura ao lado do mago Gandalf, o anão
Thorin e seus doze companheiros.

O segundo trabalho da franquia, ex
traído de um volume único com cerca de

300 páginas, começa após uma fuga do

grupo e primeira visão da Montanha So

litária, o Reino de Erabor. A missão deles

é entrar no local para recuperar o tesouro
e o reino dos anões, tomado há centenas

anos por um temível e poderoso dragão,
apresentado pelo subtítulo, o Smaug.

Antes do confronto que marca o enre

do do filme, várias cenas de aventura to

mam a tela. Os personagens atravessam a

Floresta das Trevas e passam pela Cidade
. do Lago, sequências que dão vida a ce

nários incríveis, antes compostos apenas

pela imaginação dos leitores.
Aranhas gigantes, perseguiçãcrcom el

fos e batalhas contra invasão de Ores são

alguns dos elementos que representam
ameaça a missão. Especialmente após a

partida de Gandalfpara resolver assuntos
com o Conselho Branco.

O filme também traz um personagem
conhecido no universo Tolkein, o elfo Le
golas, e faz introdução a uma personagem
inexistente nos livros, a EMa Tauriel, que
foi adicionada à história pelos roteiristas.

A filmagem das últimas cenas deste
e do último filme da franquia, o "Lá e De

Volta Outra Vez" (2014), foram finaliza
das em julho deste ano. Além dos traba
lhos em estúdio, as locações aconteceram
na Nova Zelândia.

Como o primeiro título e toda a trilo

gia Senhor dos Anéis, o longa têm a im

pressão do diretor Peter Jackson que de
dicou boa parte de sua carreira a dar vida

.

a Terra-Média. O roteiro contou com con

tribuições do diretor Guillermo del Toro

(Pacific Rim) da coprodutora Philippa
Boyens (Destrito 9).

Confira a programação do filme
em Jaraguá do Sul na página 14.
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Mandela's Day

A contece ao longo da história que temos

.rl.pessoas que se elevam acima dos outros.
Nelson Mandela, que morreu com a idade
de 95, foi um desses. 'Ele dedicou sua vida,
a vida de outros e ao fazê-lo, tornou-se o

fundador de uma nova nação concebida
em liberdade e dedicada à idéia de que
todas as pessoas são iguais. Não é que ele
era um homem perfeito. "Na vida real",
ele escreveu em sua autobiografia: "nós
negociamos, não com deuses, mas com seres

humanos comuns como nós. Homens e

mulheres que estão cheios de contradições,
que são estáveis e inconstantes, fortes e

fracos, famosos e infames". Imaginamos um
Mandela que saiu da prisão depois de 27
anos - em grande parte gasto em trabalho

obrigatório e de forma isolada numa ilha
inóspita e fria chamada Robben Island,
localizada próxima a Cidade do Cabo, que
fervia de fúria. Imagine um Mandela que

buscava vingança contra um governo de
minoria branca que o considerou terrorista,
e roubou grande parte de sua vida para
o "crime" de querer e lutar para ser livre.
Imagine umMandela que usou a força de
sua lenda e sua autoridade moral para fazer
o que há muito tempo que o governo temia:

..- emitir um grito de guerra de negros contra
brancos. Agora, considere o que realmente
aconteceu: Mandela perdoou. Ele perdoou
o governo que o segregou para as margens
da sociedade e fez um estranho em seu

próprio país. Ele perdoou os carcereiros

que tentaram quebrar o seu corpo e espírito
durante a sua longa reclusão. Ele perdoou
seu país por odiá-lo. "Agora ele pertence às
eras" frase famosa de Abraham Lincoln que
o presidente Barack Obama repetiu no seu

discurso durante na cerimônia da morte de
NelsonMandela. Agora a história africana
e mundial move sem o homem que tanto

fez para moldá-la e dobrá-la para o bem .

Discípulo de Gandhi, estudou na mesma
universidade inclusive, Mandela vai deixar
seu legado. Nelson Mandela é um líder do
século :xx que morre no século XXI. Um
século que carece de líderes à altura.

Clique animal

ME LEVA PRA CASA! Sou
um lindo cãozinho, mas me

abandonaram com um dia de
vida. Agora estou fortinho,
vacinado e desverminado a

espera de alguém que possa me

abrigar e me dar muito amor.

Minha mamãe é de porte médio.
Contato com Fernanda: 3370-
0786 ou na Clínica Amizade

AmIZade
ADOTE LACINHO! Sou uma linda cachorrinha.
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 diretamente nCl Clínica AmizClçie I , II : I ! III tll! j II II j 11 i I1IIII í III! ! I i i I i I

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013
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Adriana S. de Serra
Anizio Junior Grosskopf
Catiane Fernandes
Cirineu Marcilio

Claudia Roberta de Souza

Diego L. Couto

Diego Leal

Fabiana Pinheiro

Fabiano Roters
Fernanda Montebeller

Gilberto Uber

Gisele Zoz

João Batista Cordeiro

Josuel Schimiguel
Luzia Backer
Luzia Deluca
Luzia Machado
Marisa R. Ribeiro
Moacir Losi

Nicole Turguetti
Rivair Bachmann

. Ruth Silva

Simone Cristina Coelho
Valdir GudzinQ.er

Jamie FolO( • Ator
• Christopher Plummer . Ator

Curiosidade
13 de dezembro...

... é o 3470 dia do ano.
Faltam 18 para acabar o
ano. Dia do Marinheiro.
Dia do Pedreiro. Dia do

Engenheiro avaliador e
perito de engenharia -

Brasil. Dia Nacional do
Forró. Dia de Santa Luzia.
Dia de Santa Otília, Dia do
Cego e do oculista. 11968 .

- O governo brasileiro
decreta o Ato Institucional
n? 5 (AI-5), instrumento
de abuso e perseguição
aos civis. 1981 - O Clube
de Regatas do Flamengo
conquista o mundial
de clubes, ao vencer o
Liverpool Football Club da
Inglaterra por 3X0. 2001
- Lançamento da cédula
do Brasil: 2 reais. 2003
- Depois de vários meses
sem paradeiro conhecido
Saddam Hussein é
localizado escondido das
tropas aliadas num abrigo

.

subterrâneo.
Fonte: Wikipedia
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GASTRONOMIA
SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

e tatobranco@tatobranco.com.br

ranc

3375-1019
Os produtos das marcas

,

"Moinho Jaraguá" e "Neve!'
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-scRua Felipe Schlmdt,129

FOTOS LÚCIO SASI

�

Lentilha com carne· de porco
INGREDIENTES:
• 500 qramas-de lentilha diJ Moinho Jaraguá
• 250 gramas de costelinha de porcopré-defumada .

• 250 gramas depernil deporco pré-defumada
• 250 gramas de linguiçá calabresa defumada
• 50 gramas de bacon (magro) • 2 tabletes de caldo de legumes
• 1 cebola picadinha • 3 dentes de alho picadinho
• 3 colheres de sopa de salsinha picada • 3 colheres de sopa de cebolinha picada .

• 2 colheres de sopa de azeite

MODO OE PREPARO:
Em um recipiente apropriado para suportar a temperatura de uma água morna,
coloque a lentilha para amolecer por 20 minutos. Neste espaço de tempo, pique
a costelinha, o pernil, a calabresa e o bacon. Se esses produtos forem do açougue

Bosse, a qualidade deste prato esta garantida. Em uma panela com duas colheres
de azeite, frite um pouco as carnes e logo que pegar a cor da fritura, acrescente
a cebola, o alho e refogue um pouco. Desligue o fogo e reserve. Para cozinhar a

lentilha, dispense a água na qual deixou para amolecer. Renove a água e coloque para
cozinhar. Você pode se beneficiar da rapidez de uma panela de pressão, cozinhar em
uma panela de ferro ou alumínio fundido, com água e dois tabletes de legumes.
Quando ela estiver

quase ao ponto de
cozimento acrescente as

carnes e após uns cinco
minutos desligue o fogo.
Coloque os temperinhos
verdes, misture
moderadamenté, tampe
a panela para agregar
os sabores e em 15 a 20

minutos leve a mesa,

pois sua festa de fim de
ano está a sua espera. .

Para oo.rqualidade e garantia ao preparar
este prato, muito comum namesa dos brasileiros
nas festa de fim de ano, eu tive que escolher bem
os produtos. NoMoinho Jaraguáêneontro a
lentilha que eu recomendo. E a qualidade das

.

carnes doAçougue Bosse é indiscutível.

fr,e/ I,EM SÃo BENTO DOSUL !
i

R JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 I
-----.---------------------------__j
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Joelho de porco a pururuca
INGREDIENTES:
• Ljoelho deporco deaproximadamente 1 kg (ali em Corupá, noAçougue
Bosse, você encontra o joelho deporco idealpara preparar esteprato)
• 2folhas de louro

'

• 2 tabletes de caldo de legumes
• 3 dentes de alho picado
• 3 colheres de cebolinha verde
• 1 tomatepicados, sem pele e semente

.,1 cebola picadinha ,

• 3 colheres de salsinha
• 1 colher de azeite
• 50 gramas de bacon

MODO DE PREPARO:
Em uma panela com uma colher de azeite frit� o bacon, acrescente o alho e

a cebola. Complete com água, coloque o joelho de porco, o louro, os tabletes
de legumes, e uma colher de sal com pimenta (pode ser Arisco ou outro de
sua preferência). Cozinhe por 1h30. Com auxílio de um garfo confira se está
macio. Desligue o fogo até a água do cozimento amornar. Retire o joelho
de porco, disponha em uma travessa e leve ao forno em temperatura 1800e
por uma hora, com a pele para cima. Bom apetite!

Para preparar a pururuca: Em uma panela aqueça 500 ml de azeite até

fumegar, esfregue gelo na pele do joelho de porco e derrame o azeite quente
por cima. O contraste das temperaturas vai produzir a pururuca e finalizar
o seu cardápio de fim de ano.

Acompanhamentos: Sirva o joelho de porco com a lentilha, arroz ao
seu modo de preparo e solicite ao Thiago Airoso, da Enoteca Decanter,
sugestões de vinhos e espumantes para harmonizar sua mesa de fim de ano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�
CORREIA

Moa Gonçalves
VARIEDADES

ocP 12e13 SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013
CONSTRUTORA E INCORPORADORAwww.ocpónline.com.hr

Bom dial -NAS RODAS Pensando bem... .' TE CaNTEI
O empresário, Martin

Werninghaus, ao lado da
namorada, Melissa,- formatou
mesa concorrida no último
sábado no Guacamole, em

Balneário Camboriú.

Hoje é dia 13 de dezembro
de 2013. Já foi atempo em que
se tinha "horror" de 6a feira 13
e temos ótimas opções para vo
cês se jogarem sem medo de ser

feliz. Mas lembre sempre: se

for beber, vá de táxi. E vamos à
coluna de hoje, que está assim,
oh ... De novidades e astral super
elevados. Mas antes, uma frase

para você refletir: "A recordação é
uma cadeira de balanço embalan
do sozinha" (Mário Quintana).

Temos que exigir muito de nós e

pouco dos outros, assim a gente evita
rámuitos aborrecimentos, Pense nisso!

.. Quem recebe o merecido coro de parabéns
nesta sexta-feira 13 é Deisy Cristina de
Oliveira, da Mr. Micro. Tim tim pra você.

Virada demesa
.. As polícias de Jaraguá do Sul não estão
dando mole para os fora da lei. Todos os dias o

OCP anuncia uma prisão de bandidos.
Dizem por aí que o meu amigo, Rei

naldo Murara, o' Nonô, Fluminense

roxo, anda fazendo mandingas e pro
messas para que haja virada de mesa

prejudicando o time da Portuguesa e

livrando o Fluleco de ser rebaixado de
novo. Será? Vodu, nele!

• • •

Cá entre nós, se uma mulher
falar que homem nenhum

presta, tome cuidado: esse é
um forte sinal de que ela pode

ter saído com vários.

". Ainda não sabe com o que presentear quem
você gosta? Aqui vai a dica: as lojas Upper
Man e Upper Donna estão com cada novidade

que está deixando os fashionistas de plantão
de queixo caído. De nada!

, �

'_

f

Upper Floor
-

Hoje a casa noturna mais badalada
de Guaramirim vaimovimentar o início
do fim de semana com super festa. No

palco, os pezinhos famosos do cantor,
Edu farias. Chegue cedo que a gente se

encontra por lá.

t
f
I
I

• • •

.. Um grande amigo e gere�te ge uma famosa
concessionária vai deixar Jafaguá:'O}boa .

,:

praça subirá vários degraus. E o que é melhor:
dentro do próprio grupo. Sucesso, brother!

Não ousem esquecê-Ia:
Nazerdini da Rosa, a famosa

Nezita Cabeleireira, é a

aniversariante mais festejada
de hoje. Se você tem o número
do celular, liguef Ela vai adorar

saber que foi lembrada.

'* Fala sério! Tá caindo tudo.Vasco, Flu,
o satélite brasileiro xing-ling e até o dólar
inventou de despencar. Agora só falta a

Dilma. Virou moda cair!

3370-3242.
Delivery_

O Califórnia Lanches, famoso pelos
seus tradicionais lanches prensados,
um dos melhores do sul domundo, vol
tou a entregar a domicílio. Quer saber
mais? Ligue 3054-3141.f

KAY�ÓS
H O T e I;

-Niverdo
Juliano

"li Com essa, fui!TIM TIM A darling, Scheila Cristina Welter, recebe
hoje o merecido coro de parabéns. A festa vai rolar
no sítio da família, em Schroeder. Tim-tim!)

r
r

Quem esqueceu, ainda
está em tempo de se des

culpar: Juliano Vengrzen,
capitão do Madalena, foi
o grande aniversariante
da cidade no-dia ontem,
12. Parabéns, brother!

Que- Deus abençoe você
e sua linda e feliz família.

P ra quem
busca omelhor_..
•••0 céu é o limite.

COQUETEL Ali Schulz e o marido Scharles Eduardo Siewert, quarta-feira,
no coquetel de inauguração da moderna Ali Schulz High Concept

A boa madeira não 'cresce

com sossego; quanto mais

forte o vento, mais fortes
as árvores.

J.Willard Marríott

FutsaINIVER
A poli e
moderna Clica

Voigt, herdéira
do grupo Weg, é
a mais festejada
aniversariante
de hoje, em
Floripa

Na, próxima segunda
feira, dia 16 de dezembro, às
20h, rola na Arena, mais um
importante jogo entre Jara

guá x Rio do Sul. Vai almoçar?
O Restaurante da Arweg, sem

dúvidas, é um dos melhores de Ja

raguá. Jorge Vieira, caps da casa,
sabe muito e gosta do que faz.

Alexandre
Finardi �

pela antissepsia e dispõe de equipamentos de

última geração. O departamento de apoio
diagnóstico é composto pelos setores de

patologia clínica e diagnóstico por imagem. O pet
care, focado em dermatologia, atende a beleza e

a saúde. E g__pet shop, repleto de variedades,
inova oferecendo produtos para os animais e seus

donos, São' acessórios, roupas, artigos de

decoração e conveniências para todos, além das

melhores ofertas em medicamentos e alimerítos

, para animais. Venha conhecer!

Todos nós desejamos o melhor para nossos

amigos. E foi dentro desse conceito que nasceu

o Sky 4 Pets.

Localizados no centro da cidade, estamos

estrategicamente dispostos em uma estrutura

que une tecnologia e conforto. Um elevador

conduzirá você e seu pet às nossas divisões:

clínica, cirurgia, pet care e pet shop.
Nossa clínica médico-veterinária conta com uma

rede de especialistas. O centro cirúrgico prima •.

Amanhã, dia 14, o amigo
e piloto, Alexandre Finardi,

,

que também é proprietário
da Kia em Santa Catarina,
participa da corrida de 500
milhas no autódromo Inter-

- nacional Ayrton Senna, em

Londrina. A largada será às
16 horas, com chegada pre
vista para às 22 horas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
www.ocponline.com.br VARIEDADES

Tirinhas

SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Piadas

Emagrecendo
A professora de português pergunta para Joãozinho na sala de

aula:
- Na oração "O marido chega em casa de surpresa e encontra a

esposa no quarto.", onde está o sujeito?
- Se não tiver dentro do guarda-roupa, deve estar debaixo da cama!
- É que eu estava tomando banho e minha mãe disse: "Meu Deus,

você ainda está no banheiro!"

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX1
- o Hpbbit: a Desolação de Smaug -DUB. -14:10,17:20,20:30
ARCOPLEX2
- Jogos Vorazes: Em Chamas - Leg. - 18:20, 21:10
-Thor 2: O Mundo Sombrio - Leg. - 16:10
- Um Time Show de Bola - Dub - sexta-feira - 14:00
ARCOPLEX3
- Gravidade - Leg. - 15:00, 17:00
- Meu Passado Me Condena - Nacional - 19:00, 21 :00

JOINVILLE
IGNCGARTEN
• O Hobbit: a Desolação de Smaug • 18:2021 :30 - 3D • LEG - Fantasia ,

• O Hobbit: a Desolação de Smaug • 15:10 - 3D - DUB • Fantasia
• O Hobbi): a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:20 21 :30 - 3D LEG - Fantasia
• Última Viagem a Vegas - 15:20 21 :50 - LEG - Comédia
• Vovô Sem Vergonha - 13:20 17:30 19:30 - LEG - Comédia
• Bons de Bico - 13:40 - DUB - Animação
!Questão de Tempo - Pré-estreia- 21 :40 - LEG - Romance
• Blue Jasmine - 15:40 17:40 19:40 - LEG - Comédia
• Crô - 16:00 22:00 - NAC - Comédia
• Carrie, a Estranha· 13:50 17:50 19:50 - LEG - Terror
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia

'0 Hobbit: a Desolação de Smaug -15:00 18:1021:20 - LEG - Fantasia
• Um Time Show de Bola - 14:00 - 3D - DUB - Animação
• Como Não Perder Essa Mulher - 16:15 - DUB - Comédia Romântica
• Jogos Vorazes: em Chamas -18:30 21:10 - DUB - Ação
I GNC MUELLER
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Sm;;tug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 21 :30 - 3D LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug • 21 :30 - 3D LEG - Fantasia
• Carne, a Estranha -15:30 17:30 19:30 - DUB • Terror
• Crô - 13:30 21 :45 - NAC - Comédia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 14:50 18:0021:10 - DUB - Fantasia

'0 Hobbit: a Desolação de Smaug - 14:50 18:00 21 :10 - DUB - Fantasia

o
Hobbit:.a.
Dêsola9io
de Sma.-ug
É,o segundo filme
da trilogia que
foi adaptada a

partir da obra do
escritor inglês
J. R. R. Tolkien.
A história dá
continuidade aos

eventos ocorridos
em The Hobbit:
An Unexpected
Journey, em"
queohobbit
Bilbo Bolseiro
viaja com o

'

mago Gandalf
na companhia

•••de tr�ze anões
: liderados por
Thorin Escudo
de Carvalho
para o Reino de
Erebor, levando
os através da
Floresta das

Trevas, Cidade
do Lago e Cidade"
de qale para

.

combater o
dragão Smaug.

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

Temperaturamais alta
no :fim de semana
Sexta-feira a domingo: Sol entre
nuvens e pancadas isoladas
de chuva entre a tarde e noite,
típicas de verão. Os indicativos
são de tempomais seco com
presença de sol, algumas nuvens
e temperaturasmais altas na
segundaquinzena de dezembro.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
��

Ensolarado

AMANHÃ
"

MíN: 17°e -#

MÁX: 34oe
Parcialmente
Nublado

r-
,-

DOMINGO
Instável

MíN: 17°e
MÁX: 34°e

Nublado

LUAS

• NOVA 2/12
. "

Chuvoso

.CRESCENTE 9/12 SEGUNDA ,.CHEIA 17/12 MíN: 18°e

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 35°e Trovoada

VERTICAIS
1. Aqueles que acabaram de contrair núpcias
2. Metade do ... número I Oferenda, donativo I Instituto

de Cardiologia
3. O sacerdote catarinense dom Paulo Evaristo, um

dos mais importantes teólogos do pais I Individuo
de uma raça do norte do Japão / Manifestação
concreta da vontade

4. A humanidade ou uma coletividade em seu conjunto
I (PaI. ingl.) Embarcação fretada para passeio ou

viagem
5. Aquele que atrai a si, seduz: \

6. Parreira cortada, mas que traz um pedaço da cepa
/ O melhor passivei

7. Uma forma de abreviar o nome do mês 81 Grande
vontade para qualquer coisa / A profissão de Tom
Cruise

-

8. As consoantes d� rolo /.A atriz lJeatriz I Cada um
dos agrupamentos internos de um partido pOlítico

9. Extremamente franco, generoso.

HORIZONTAIS
1. Tornar novamente operante uma função vital
2. Juízo falso I Habítação feita dê blocos de gelo por

certos esquimós
>2

3. Divisão administrativa de vários países, especial
mente Inglaterra eEstados Onidos

4. Chão, terra I As iniciais da atriz norte-americana
Temple

5. As iniciais do ater norte-americano Douglas, de
"Assédio Sexual" I Famosa marca de máquina de
costura

6. Designação genérica dos vegetais I Lesão do tecido
cutâneo

7. Que se acrescenta
8. (Pop.) Tratamento dado pelos escravos a sua se

nhora I Aquele lugar
9. Distraído, com a cabeça nas nuvens! As iniciais do

político gaúcho Brizola (1922-2004)
10_ Diretório Acadêmico I O percurso de um navio no

mar ou de um avião em voo
10

11. Desentender-se com alguém "11
12. (PaI. ingl.) Página eletrônica I Instrumento que

amortece os solavancos
13. Que tem existência física.

3

4

5

6

7

8

9

12

13
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Salvador nega que tenha prestado um falso testemu
nho. Amélia convence Zefinha a depor contra Ernest. lolan
da e Dália discutem por causa de Mundo. Salvador visita
sua neta, Marta, no hospital. Silvia fica desconfiada ao ver

Venceslau pedir dinheiro a Gertrude. Tenpa diZ ao delega
do que reconheceu o carro de Valter como o veículo que o

atropelou no dia do roubo à joalheria. Gaia fica triste ao ver

Toni e Hilda juntos e felizes. Manfred anuncia para a famí
lia Hauser que uma única pessoa comprou todas as ações
que estavam à venda. Silvia sente contrações, e Viktor a

leva para o hospital. Depois de interrogar Valter, o delegado
chega à conclusão de que Tenpa se enganou sobre o carro.

Davi pergunta a Aurora se ela gostaria de ser mãe. Nasce o

filho de Silvia, e Franz a ouve dizer que Viktor é o pai.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
William manipula Sandra para que minta a André sobre o

desaparecimento de Tereza. Paulinha vê Zélia sair apressada
do centro de comunicações. LC defende Paulinha, e Tereza se

irrita. Lili almoça com Heloísa. Marcelo conta para Álvaro que
foi atacado na estrada. Kléber comenta com Matias que uma

de suas armadilhas foi remexida. Tereza conta para LC que
houve uma falha na segurança do centro de comunicações.
Angelique intima Marlon a jantar com ela. William recebe a

notícia de que foi escolhido pelo Grupo. Priscila ouve Álvaro
falar mal de Marcelo para Thomaz e fica furiosa. Líder Jorge
anuncia a Rafa, Lili e Berenice que William fará a grande jor
nada com eles. Thomaz reclama de Marcelo para Inês. Guto e

Jéssica parabenizamWilliam. Flávio pede para Júlia sermenos
controladora quando encontrar com Rafa e Lili na festa.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Aline inventa uma desculpa para explicar a discussão ou

vida por Cêsar e ajuda Ninho a enterrar Mariah. Maciel acusa
Pilar de sentir vergonha dele. Félix sugere que Glauce fuja do

Malhação
Duda Nagle volta no papel de playboy: 'Ele é meio rei do camarote'

É sempre bom ter um colírio a mais para os olhos, né,
gnt? Pois se preparem, porque o eterno muso teen Duda Na
gle vem aí para reforçar o time de gatos de Malhação. O ator

vai fazer uma participação como Edgar (EdGato!), playboyzi
nho que se amarra em um flash e que vai deixar Sofia (Hanna

país antes que seu possível crime seja descoberto. Rinaldo

pede para beijar Márcia. Aline pensa em uma forma de restau
rar a procuração de Cêsar. Carlito dispensa Raquel. Niko con

segue.a guarda de Jayminho. Eron sente falta de Niko. Lutero

pede pari! Joana ajudá-lo a investigar o caso de Luana. Her
bert diz que quer conversar com Ordália. Gina decide marcar

a data de seu batizado. Natasha pede para Thales se afastar
de Leila. Aline ajuda Cêsar a assinar um cheque em branco.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
As meninas falam a Chico o que aconteceu no banheiro e

contam que Ernestina está no meio de toda a espuma. O cozi
nheiro entra no lugar para ajudar e Bia tem a ideia de trancá
los no banheiro. A menina diz que é a oportunidade de eles
descobrirem que se amam. Dentro do banheiro, Chico fecha
o registro e quando Ernestina vai tentar sair do local percebe
que a porta esta trancada. Irritada, a zeladora tentar abrir e
não consegue. As meninas confessam que foram elas quem
trancaram a porta e que não abrirão até que os dois se enten
dam. No hospital, Fernando se apresenta para Junior e o rapaz
trata o médico friamente. Na rua, Tati implora ajuda de Cícero
e diz que não quer ser adotada. O homem tenta acalmá-Ia. A
pequenina confessa a Cíceroque Vivi pediu que ela aceitasse
e revela o que ela contou sobre o seu pai.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Valdo se apresenta para Patrícia e descobre que ela é mu

lher de Carlão. Ele cobra explicações sobre o irmão que está
sendo investigado. Patrícia discute e diz que não tratará desse
assunto com ele. Michele pergunta para Otávio sobre negocia
ção com Valdo. Otávio não conta o que aconteceu e diz que
bicheiro não aceitou acordo. Michelé questiona sobre Otávio
ter bebido e Carlão defende o irmão. Ele diz não se conformar
com o fato de Picasso ainda trabalhar para o pai. Carlão en

trega pasta com papeis da contabilidade para o pai. Ele não
conta a verdade sobre Patrícia ter conseguido os documentos.
Ele questiona o pai sobre suas mãos trêmulas, mas Michele
desconversa. Picasso aconselha Michele a contar a verdade

para Carlão. Michele diz que jamais confessará não ser pai
dele. Das Dores e Starsky investigam vida de Picasso.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
.

Fofocas
Ex-Menudo volta a
lutar contra o câncer

O cantor porto-riquenho Robi Draco Rosa,
o Robi, do extinto grupoMenudo, revelou que
está sofrendo novamente de câncer, depois de

.
ter superadoháum ano a doença.Mas, há dois
meses, voltou a apresentar o tumor. Ele quis
manter em segredo seu estado de saúde para

"

conseguir cumprir com suas apresentações.O
cantor, de 43 anos, sofre de Linfoma Não

Hodgkin, câncer nas células linfáticas, e pla
neja se submeter a tratamento para continuar
com seus compromissos e sua turnê musical.

Fausto Silva pode
desfilar pelaBeija-Flor

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o

Boni, será o homenageado da Beija-Flor no
carnaval de 2014, e o diretor está queren
do colocar diversos amigos para sambar na
avenida. Um dos cotados para ser destaque
em 11m carro alegórico é Fausto Silva, que
surpreende por não ser uma das figurinhas
carimbadas da folia. Boni teria feito uma lis
ta de globais que.gostaria de ter na homena
gem. Cogita-se convidarMaríliaGabriela, Jô
Soares, Tony Ramos, Tarcísio Meira, Glória
Menezes, Lima Duarte, Antonio Fagundes,
Regina Duarte, Susana Vieira, Miguel Fala
bella.Aracy Balabanian, entre outros.

Romanazzi) n�s nuvens. Mas ao lado de um pedaço de mau
caminho como esse, tem como não flutuar? O personagem de
Duda vai dar em cima de Sofia só para atrair a atenção damí
dia. "Ele é meio rei do camarote", brinca o ator. Além de su

perexibido, "EdGato" também vai semostrar bem arrogante.

�-Áries
a. 20/3 a 19/4 - Fogo

Se ouvir a sua intuição, poderá
t .

aumentar seus lucros. Mas seus ga
nhos vão depender diretamente do
seu esforço. Se você e o seu par an
daram se desentendendo, aproveite
para fazer as pazes essa noite. Se está

só, pode reatar com alguém que já
namorou. Cor:vinho.

"
Touro

"

20/4 a 20/5 - Thrra

Você terá mais disposição no

trabalho, principalmente se sou

ber explorar seus pontos fortes. Se
terminou um romance, pode se re

aproximar do seu ex amor. Confie
em suas qualidades e tente reatar. A

dois, é hora de aprofundar os laços
com quem ama. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Hoje, sua intuição estará mais
forte: acredite em seu sexto sentido

para resolver as coisas. Cuidar das
suas tarefas a sós será amelhorpedi
da.Afu&eociúmeouainseguran�
e fortaleça o romance. Na paquera,
um lance proibido pode render for
tes emoções. Cor: creme.

Câncer
21/6 a 21/7 -.Água

Você terá mais facilidade para
entender as pessoas. Ouça sua intui
ção e não desista dos seus objetivos,
mesmo que eles pareçam distantes.
Um encontro com a galera pode agi
tar a paquera. Se tem alguém, é um
bom momento para fazer as pazes.
Cor: amarelo.

Leão _

22/7 a 22/8 - Fogo
Sua intuição e a facilidade para

perceber o que se passa com as pes
soas vão ajudar a tomar decisões im
portantes. Veja como usar isso a seu

favor no trabalho. Alguém popular
pode fazer seu coração bater mais

rápido. Se tem compromisso, apro
xime-se de quem ama. Cor:marrom,

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

, Fazer planos para o futuro ou

a longo prazo pode ser uma boa:
mostre suas ideias no trabalho sem

medo. Se terminou um romance,

pode ser um bom momento para
tentar uma reconciliação. O desejo
vai falar mais alto, inclusive na pa
quera. Cor: roxo.

-��,
A pessoa que com maisfacilldizde
engana�qs, somos nós pr6rfrios.

B

n

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Há sinal de mudanças no traba
lho, mas elas podem ser positivas,
principalmente se você ouvir a sua

intuição. Não confie demais nos ou
tros. Mostre seu lado mais sensual

"

e viverá momentos inesquecíveis
na cama. Use seu magnetismo para
reatar se aproximar de um ex amor.

Cor: verde.

Escorpião
23/1Oa21/11-Água

Trabalhar em equipe ou em s0-

ciedade vai render mais? portanto,
junte forças com os colegas. À noite,
o romance ganha toda a sua atenção:
é hora de fortalecer os laços com

quem ama:O desejo também cresce:

aproveite! Procure perdoar e esque
cermágoas antigas. Cor: cinza.

e..!

-

Sagitário
22/11 a21/l2-Fogo

Você vai se concentrar mais no

trabalho. Sua intuição estará em alta
e você" não terá dificuldade para se

_
entenderbem com os colegas e supe
riores. Pode se dar bem na paquera
com alguém do serviço. A dois, for
taleça a relação emostre o que sente.
Cor: verde.

Capricórnio
22/12a20/1- Thrra

A sorte estará ao seu lado! Não
terá que se esforçar muito para al

cançar ótimos resultados. Aposte no
seu charmepara se darbem! Ànoite,
há boas chances de reatar um r0-

mance. Se já tem compromisso, for
taleça os laços com o par. Cor: pink.

Aquário
21/1 a18/2-Ar

Se precisar de ajuda ou conse

lhos, conte com o 'apoio dos familia
res. Se terminou há pouco tempo, há
chance de reatar o romance, prinçi
palmente se contar com uma ajuda
da família. Se tem alguém, curta sua
cara-metade no aconchego do seu

"

lar. Desejo em alta. Cor:lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thrra

As coisas vão correr bem. Logo
cedo, ouça sua intuição e siga seus

pressentimentos. Com facilidade

para conversar e conhecer gente
nova, pode se dar bem se trabalha
com comércio. Palavras picantes es

quentam a dois. Explore seupoderde
atração para conquistar. Cor: preto.
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Weihnachten in anderen Lãndern
Weihnachten wird nicht in allen Lândern soge

feiert wie hier in Brasilien, mit Kiefer und Kunst

schnee, und natürlich mit einem Besuch des be
rühmten Weihnachtsmannes. Das Abendessen
selbst kann stark von Region zu Region unter

schiedlich sein.
Jenseits von Esswaren, Geschenke und Famili

enfeier, gibt es auch andere zahlreiche Unterschie
de von Land zu Land zu dieser festlichen Jahreszeit.
Demnãchst finden Sie ein paar meist unbekannte

Weihnachtstraditionen, die es auf der ganzen Welt

gibt und die fiir uns komisch aussehe� kônnen,

Der Krampus
In Õsterreich bekommen die Kinder, die nicht

so brav waren, den Besuch von einem gruseligen
Mann namens .Krampus" zu Weihnachten. Der

zieht nachts durch die Stra13en und terrorisiert die

Kinder, die recht frech waren. SeinAussehenmacht
schon richtig Angst.

BõseHexen
In Norwegen kommen zu Besuch base Hexen,

die die Besen von den Hâusern stehlen und damit
über die Dõrfer fliegen. Also zu dieser Zeit ver
schwinden die Besen einfach aus dem Blickfeld,
weil die Frauen wâhrend der Feierlichkeiten diese

Objekte verstecken, um die bõsen Geister weit weg
von ihren Hâusem zu halten.

GuteHexe

.Schon ganz anders ist es in- Italien. Statt einer

Borde von Hexen, erscheint zu den Feiertagen "La
Befana", eine süf3e Hexe. Sie ist bei italienischen

Kindern sehr beliebt. Man erzâhlt, dass "La Befana"
zu beschâftigt war, als die drei Weisen das Jesus
.kind besuchten, und das ist der Grund, warum sie

, : nur wenige Tage nach Weihnachten kommt und die
Geschenke den Kindern bringt.

,
,

Gruseliger Helfer
In den Niederlanden sina nicht Hexen oder

Dâmonen, die dieWeihnachtsfeier terrorisieren,
sondem eine unheimliche Figur namens .Zwarte
Piet" (Schwarzer Peter). Obwohl er ein Helfer vom
Nikolaus ist, ist auch dieser Peter eineArt "Schreck
gespenst", der die frechen kleinen Kinder nach Spa-

nien mitnimmt, denn interessanterweise ist es, wo

Nikolaus lebt, so dieNiederlânder.

DieWeihnachtsspinne
Neben dem typischenWeíhnachtsschmuck sind

die Ukrainebâume auch mit Spinnweben deko
riert. Der Ursprung dieser Sitte stammt aus einer

Geschichte über eine arme Frau, die �icht die Or-

.

namente kaufen konnte, um deu Weihnachtsbaum
zu schmücken. Aber am Weihnachtsabend ist eine

Magie passiert, und die Frau hat.am nâchstenMor

gen entdeckt, dass eine Spinne den Baummit einem
schõnen glânzenden Gewebe verziert hatte.

Hoffnung ,

In der Tschechischen Republik gibt es ein Ri

tual, das neugierige Mâdchen, die heiraten wollen,
in derWeihnachtszeit tun. Mit dem Rücken zu den

Eingangstüren der Hâuser werfen sie einen Schuh

über ihre Schulter, und wenn der Schuh mit der

Zehenspitze zur Tür zeigt, bedeutet dies, dass sie

innerhalb eines Jahres heiraten. Wenn der Schuh
anderswohin zeigt, müssen die Mâdchen bis zum

nâchsten Weihnachten warten, um es nochmal zu
versuchen,

Transporbnittel
Hier in Brasilien glauben die Kínder, dass der

Weihnachtsmann alie auf einem Schlitten von Ren-·
tieren gezogen besucht. InAustralien nutzt der gute
alte Mann auch diesen Transport, aber ziehen den

Schlitten die Kângurus. Schon in Holland umkreist
er die Welt auf einem Pferd, und in der Schweiz,
statt pferd, besucht Nikolaus die Kinder auf einem
Esel. In Hawaii kommt der arme Kerl in einem

Kanu und muss richtig fit sein, Aber noch interes

santer ist es in der Tsehechisehen Republik, weil
derWeihnachtsmann vom Himmel mit einem gol
denen Sei! kommt.

Besunto elllpo
O natal é comemorado be erente em

muitoscll1gares. o texto de hoj� nos tr

algumas tradições 'turiosas ao redor o

mundo, como a lenda das bruxas que visit€lm
as aldgi(lsnonat�lndNorue�p. e roúbã
vassouras das caSaS nessepenado; o" a

daaranha natalina na Ucrânia, que enjeitou
uma árvore de natal com sua teia.Ainda

algumas curiosiqades sobre '(J transportedo
bom velhinho. Você sabia que naAustrália

quempuxa o trenó são os q:mgU111S e não

renas?ti�uenOIfm!1aiif4ec�-çgadec nQIJ,?, .... ••. "�R
• ,....-.w" . ,�""""�:,,, '''.1. UIU;lJ"".n �i\]i.Hml.I�!hlhN

EM GESTO HISTÓRICO.

Ohama apertamão
deRaúl Castro
o presidente dos EStados Unidos, Barack Oba

ma, cumprimentou o presidente cubano, Raúl Cas
tro, durante o'funeral de Nelson Mandela na terça
feira, um gesto sem precedentes entre líderes dos
dois países que permanecem em impasse diplomá
tico por mais de meio século. Raúl sorriu enquanto
Obama apertou sua mão a caminho do púlpito onde
discursou em homenagem a Mandela. Em sua fala,
Obama comparou Mandela a Gandhi e Luther King
e disse queMadiba foi o último grande libertador do
século 20. O site oficial de Cuba, o Cubadebate.cu,
elogiou o gesto promissor: "Obama cumprimenta '

Raúl: que esta imagem seja o princípio do fim das
.

agressões dos Estados Unidos a Cuba":

NOURUGUAI

Legalização damaconha
viola tratados, diz oNU

O órgão das Nações Unidas que vigia o cumpri
menfo.dos convênios internacionais sobre drogas ad
vertiu o Uruguai que su�lei para regular a produção,
a venda e o consumo de maconha viola os tratados

inteLi1llcionaisflSsinado�pelo p�.A JuntaInterna

cionál de FiseâliZação /de Entorpécentes lamentou,
em comunicado, a aprovação <la lei por um país que
assiIl�u as conv�nÇPes,ternaci0l1� sobre clr0gas, e
garaJ;lte que nãó foi l�vaao em conta o impactonega...

tivo na sociedade da legálização. co

2018

RavistaescolhéPapaC()mo
personalidade do ano

�tevista iíme escoUieh o papa. FranciliciJ coIíu:,f �

personalidade de 2013, ao destacar que, desde sua .

che��da ao yaticano, el�mudou "� tom, a preocu
pa�();e o emÔfJ.ue de uma daS maiores inStituições
do mundo". Depois do Papa, ficou o ex-consultor da
NSAi o americano Edward Snowden, que revelou o

programa secr��o de espionagem qú govem.Q de seu

,país. O título, divulgado pela publicação sempre na

primeira quinzena de dezembro, elege a pessoa que

maisânfluenclou o mundo no ano. O papa Francis-

co, primeiro latino-americano a comandar a Igreja
Católica, foi "uma escolha muito interessante este

ano", áfirmouNancyGibbs, editora da revista Time,
ao ànunciar o nome no canalNBC.
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Sobrosa entrega apartamentos do

Condomínio Lilían Emmendoerfer, no Rau
Centenas de famílias realizaram na

noite da última quarta-feira, 11, o sonho
de ter em mãos as chaves da casa própria.
O evento de entrega dos apartamentos do
Condomínio Lilian Emmendoerfer, no

bairroVila Rau, emJaraguá do Sul, realiza
do pela Construtora Sabrosa, idealizado
ra do empreendimento, foi marcado por
alegria e emoção. A empresa antecipou em
dois meses o prazo de entrega contratado

pela Caixa Econômica Federal.

Segundo Carlos Franco, um dos sócios
do. empreendimento, é a realização de um

sonho. "Essa cidade acreditou em nossa

competência. Honramos muito o compro
misso que temos com cada cliente e com

a comunidade em geral", acrescentou o

também sócio do empreendimento, Mi
chel Franco.

Assim como todas as obras assinadas

pela Sabrosa, construtora com tradição
em São Paulo, que, agora, atua também

no Sul do país, o condomínio se destaca

pela qualidade nos acabamentos, pela boa
localização e pelos valores acessíveis. "É
uma realização ver o que era um terreno

apenas, se tornando um lar. Aqui vamos
ver pessoas morando e crianças brincao-

,
'

do. E Uma satisfação muito grande, Por

isso, temos todo um cuidado com a quali
dade e o padrão de acabamento de nossas

obras", comentou um dos fundadores da

empresa, César Eduardo Sabrosa, pre
sente no evento.

O .residencial Lilian Emmendoerfer

conta com 120 casas sobrepostas com

dois quartos, sala de estar, cozinha, área de
serviço e sacada, além de playground, área
de festas e opções de até duas garagens,
Isso sem filar na localização estratégica.
Ele fica na Rua dos Imigrantes, a alguns
metros do campus jaraguaense da Católica
de Santa Catarina e do Senac,

Muitos dos compradores adquiriram
o imóvel através de financiamento com

a Caixa Econômica Federal, por meio do

Programa :Minha Casa J\1inha Vida. Os

proprietários da empresa, além de co

laboradores, clientes, parceiros, im

prensa e autoridades participaram do

evento, que aconteceu no espaço do

próprio empreendimento. .

A Sabrosa está construindo um em

preendin1ento dentro do mesmo pa
drão de acabamento, no bairro Nereu

Ramos, em Jaraguá do Sul. Os apartamen
tos do Residencial Hausgarten já estão

sendo comercializados pelo grupo.

Residencial Lilian Emmendoerter conta com 120 casas sobre

Sonho realizado
Depois de dois anos pagando aluguel,

o casal Sibele Moretti, 31 anos, e Helder

Linzmeyer, 29 anos, estão emocionados

com a conquista do primeiro imóvel próprio.
Naturais de Corupá, eles escolheram o

Residencial Lilian Emmendoerfer devi

do à localização estratégica e também às

condições de pagamentos acessrveis, "É
um sonho realizado, uma grande conquista
em nossas vidas. Agora iniciamos um novo

ciclo. Estamos muito felizes", destacou Si

bele que, ao lado do companheiro, recebeu,
na noite de ontem, as chaves das mãos dos

proprietários da Sobrosa.

CAIXA ,
",nbaCau
..... "..

Rua dos Imigrantes - Bairro Rau - Jaraguá do sul/se

47 3273-5443 - 478484-5501
www.50brosa·.com.br
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Homenagens de.um século
EDUARDO MONTECINO

2014 Cem anos

do nascimento
do Padre Aloísio

Boeing começam
a ser celebrados a

partir do dia 17

Gabriela Bubniak

2014 será o ano do cente
nário de nascimento do

Padre Aloísio Boeing. Para
isso, a proposta dos religio
sos ligados à vida desse per
sonagem católico é tornar a
história desse ''homem da
Igreja" conhecida por cada
vez mais pessoas.

Para falar sobre esse

momento, que será mar

cante para os fiéis, o su

perior provincial da Con

gregação dos Padres do
Sagrado Coração de Je
sus, padre Donizeti Quei
roz, destacou que existem
muitos agradecimentos
de toda a congregação pelo
grande bem que ele fez e o

legado espiritual que dei
xou. ''Todo o amor que ele
manifestava para com to

dos, provinha de sua pro-

FÉ Jazigo do Padre Aloísio Boeing recebe cada vez mais a procura de fiéis para pedidos e agradecimentos

funda vida eucarística e de
sua intimidade com Deus."

Representante da fa
mília, o sobrinho Padre
João Boeing, falou sobre
a vida de Aloísio que teve

sua personalidade desen
volvida na infância, em

um lar de pais piedosos e

acolhedores, que partilha
vam o que tinham com os

mais necessitados.

Além das comemora

ções do centenário, há a

expectativa da beatifica
ção do padre. De acordo
com a coordenadora dessa
causa, Irmã Edna Maria

Consumo

Procon de Jaraguá do Sul pede atenção na hora das compras
Com a correria do fim

do ano, os consumidores
acabam ficando desaten
tos na hora das compras.
Para evitar futuros pro
blemas, como adquirir
produtos com defeito ou

entregas que não chegam,
o Procon orienta que os

clientes tomem alguns cui
dados. Exigir a nota fiscal
e termo de garantia, veri
ficar a qualidade do pro
duto, ficar atento às espe
cificações das promoções
são algumas das dicas para
evitar prejuízos no Natal.

O diretor do Procon de
Jaraguá do Sul, Luís Fer
nando Almeida, destaca
que os consumidores de
vem tomar cuidados e fa
zer as compras com mais

atenção, exigindo o 'que é
seu de direito. "O trans
torno posterior a uma

compra mal feita é muito
maior do que ter uns cin
co, seis minutos a mais
na hora de comprar com

atenção", declara.
.

Não emissão da nota

fiscal, falta de termo de
garantia, produtos na as

sistência há mais de 30
dias, entrega de produtos
atrasadas ou produtos que
não chegam são proble-:
mas que, segundo Almei
da, sobrecarregam o aten
dimento do Procon no ano
seguinte. "Muitos efetuam
as compras no fim do ano

e depois quando dá al
gum. problema procuram
o Procon para resolver.
Ás vezes a gente não pode
fazer nada porque ele não
tem os documentos. Tem
uma série de requisitos
para que possamos atuar
em favor do consumidor,

mas se o consumidor não
tomar os cuidados que
cabe a ele, a gente não tem
como agir", explica.

Outro fator destacado
por Àlmeida são as pro
moções mirabolantes, que
oferecem descontos mui
to grandes em produtos.
"Quando tem muito ofer
ta, geralmente é porque é
produto de mostruário e

o consumidor acaba nem

sabendo", disse.
Com relação as com

pras pela internet, o dire
tor do Procon declara que
os cuidados devem ser

triplicados. O cliente que
optar pela compra virtu
al também deve tomar os
mesmos cuidados de uma

compra em loja física,
masomais importante é
conhecer a loja em que vai
comprar. Antes de efetuar

-

-.

� :...

uma compra online é ne

cessário saber o histórico
da loja e procurar opi
niões de outros.clientes,
além de cuidar para não

passar dados pessoais em

sites não confiáveis. "O
consumidor já sabe utili
zar da internet para fazer
uma compra, então o que
custa tirar alguns minu
tos para buscar informa
ções sobre lojas confiáveis
para fazer a compra. São
pequenos detalhes que o

consumidor se ater antes
de realizar uma compra,
vai evitar problemas enor
mes no futuro", completa.

o transtcrno
posterior a uma

compra mal feita é
muito maior do que
ter uns cinco minutos
a mais na loja.

!iLLm. L .11

Bittencourt, esse processo
está muito bem encami
nhado. "Tudo está indo
para as mãos dos historia
dores para a análise final."
A previsão para o próximo

ano é o encerramento da

primeira etapa do preces
so, que é reunir toda a do

cumentação. Depois oma
terial será encaminhado a

Roma. "Ainda não temos
data, mas será enviado
no segundo' semestre de
2014", disse a Irmã Edna.

Segundo a coordena
dora, a comunidade pode
ajudar para a beatificação
com orações, trazendo re

latos de graças alcançadas
ou fatos que aconteceram

por meio do Padre Aloísio,
e também com imagens
para agregar à história de
vida dele. "Através do Ins
tituto Padre Aloísio, esta
mos angariando fundos
para ajudar no processo.
Tudo tem um custo, o pos
tulado vem de Roma e par
te da equipe vem de fora
do Estado", disse.

l'lSSAS
Durante todo o

ano de 2014, nos
dias 17 de cada mês,
serão realizadas
missas, às 15h e 20h,
com homenagens à
vida de Padre Aloísio

Ami3iÇio Consumidor deve conferir os produtos
para evitar que eles sejam comprados com defeitos

lAOi1E Al'ElNJONAHORA DASCOMPRAS
\
• Exija Nota Fiscal do produto;
• Termo de Garantia por escrito;
• Combine data e horário para entrega e exija um papel
com as informações

• Se for comprar pela internet, procure informações
sobre a empresa e opiniões de outros clientes

• Ficar atento a promoções, os produtos podem ser de
mostruário ou ter pequenos defeitos

1.1. ,_I j t '.1.
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Sequestro de
criança dura
dez minutos
GUARAMIRIM Homens raptam menina de 7 anos,

.

.

mas desistem da extorsão após ação rápida da polícia

Débora Remor

� ruegria dos paffi ao reencon

.1"'1trarem a filha de sete anos, se

questrada na manhã de ontem, em
Guaramirim, não podia ser descrita .

em palavras, Filha de empresários,
amenina estava comababá quando
foi colocada dentro de um Gol, ocu
pado por três homens, porvolta das
10h. O sequestro durou cerca de dez.
minutos, e a criança foi abandonada
por causa do cerco formado por po
líciais civis e militares na região do
Bairro Guamiranga.

Ameninapediu ajuda aosmora
dores e a um funcionário da Secre
taria de Obras. "Ela estava na rua

e eu dei um pouco de água até ela
me contar que tinha sido seques
trada", contou o servidor, Antônio
Paulo de Souza. Ele deixou a me

nina no depósito de máquinas da
Prefeitura, para onde foram cha
mados a Polícia Militar e a família
da vítima. Os sequestradores te

riam dito à menina que iam pedir
R$ 100mil à família pelo resgate.

Durante o cerco policial, o car
ro usado no sequestro foi locali
zado e um dos suspeitos, presos.

Homicídio

Julgamento de
réuéadiado

Como não foi possível trazer o
réu Edson da: Silva llek do presí
dio de São Paulo para a audiência
em Jaraguá do Sul, o julgamento
dele previstopara ontem foi can
celado. Ilek é acusado de matar
a golpes de sarrafo Ezequiel de
Oliveira, em junho de 2011. Os
dois participavam de uma fes
ta com outras três pessoas, na
Rua João Planincheck, quando se
desentenderam e começaram as

agressões. O Ministério Público

pede a condenação por homicídio
triplamente qualificado. Ainda
não foi definida outra data para a

sessão do júri popular.

Cristiano Marcelo da Silva, de 24
anos, confessou a participação no
crime e apontou a casa onde esta

va uni dos comparsas. Na residên
cia, as janelas foram pintadas de

preto e um C4 Palias estava esta

cionado na garagem. Dois homens
de 23 anos foram presos. Fer
nando Henrique dos Santos teria

ajudado a sequestrar a menina, e
também confessou a participação
na ação. O outro homem, proprie
tário da casa, foi liberado depois
deprestar depoimento, já que não
havia provas sobre o envolvimen
to dele no crime.

Aequipe doCanil e ohelicóptero
Águia da PolíciaMilitar reforçaram
as buscas pelo terceiro envolvido,
que estaria escondido no matagal,
Até o final da tarde, o suspeito não
havia sido encontrado,mas foi íden-

. tificado como Marcos Soares, de
22 anos. Eles serão indiciados por
extorsão mediante sequestro, cuja
penavaria 4e 12 a 24 anos de prisão.
Segundo o delegado Daniel Dias,
um dos envolvidos conhecia a famí
lia e teria convidado os amigos para
o crime com o objetivo de conseguir
dinheiro para o final do ano.

Faca

Dupla assalta
taxista na noite

Um taxista de 39 anos foi
assaltado na noite de quarta
feira, em Guaramirim, por dois
homens que se passaram por
clientes. A dupla pediu uma

corrida da Rua Palmital até a

Guilherme Tomellin, no Bairro
Caixa d'Água, por volta das zih.
Um dos passageiros agarrou o

pescoço da vítima, enquanto o

comparsa mostrou uma faca de
cozinha para anunciar o assruto�
Eles roubaram R$ 300 e um ce- -

lular. O motorista então acele-.
rou e o carro caiu em uma vala.
A PM foi acionada, mas a dupla
conseguiu fugir.

TENTATIVA fRUSTRADA

Uma menina de sete anos e a babá.
passeavam na rua, no Bairro Amizade,
em Guaramirim, quando três homens,
encapuzados e armados, param ao lado e

colocam a menina dentro de um Gol.

Minutos depois, a menina é abandonada na

comunidade do Guamiranga, e pede ajuda a

moradores e a um servidor da Prefeitura,

A PM faz cerco,' encontra o Gol e prende um

dos envolvidos, Pouco depois, o segundo
suspeito é preso e um C4 Palias é apreendido.

o Helicoptero Águia e equipe do canil auxiliam
nas buscas em mato, O terceiro suspeito não foi

capturado, mas a polícia já tem a identificação,

•
PLANTÃO
POLICIAL

Juntos pela Informação'

TRANSPORTES DBG

LTDA ME, sob CNPJ

75.562.876/0001-
I

20 IM 2646, infOrma
que foram extravia
do as Notas Fiscais
de Serviços numeros

000219 a 000250 de.

Registro de Perda de
Documentos numero

00050-2013':11568 de

05/12/2013.

Acompanhe no

www.ocponllne.com.br.
de segunda a sexta-feira, o

programa Plantão Policiai, com
as principais notícias do dia de

Jaraguá do Sul e região.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato do Contrato nO, 290/2013 - PMS

Modalidade Tomada de Preços n". 08/2013-PMS·
Processo nO. 199/2013.PMS

Contratante: MUNIClplO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o

n°. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo
Branco, (10. 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratado: OMVS CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nO.
15.772.347/0001-20, estabelecida na Rua Helmuth Gaedtke, n°. 105,
Centro, na cidade de Guaramirim/SC.

Objeto: execução de ampliação (com fornecimento de mão de obra, ma
teriais e equipamentos), sendo uma sala com 73,93m2 de área, na Escola
Municipal Emílio da Silva, do Município de Schroeder/SC, conforme pro
jeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que
fazem parte integrante do Instrumento ccnvoeatórío.
Valor do contrato: R$ 68.457,70 (sessenta e oito mil quatrocentos e

cinquenta e sete reais e setenta centavos).
Data da Assinatura: 12/12/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSJ'ADODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComan:adeGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEWPFSSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimoCorrean' 188, Telefone: 47-33721494 Horário deFuncionamento: 9h às 18h

EDITALDEINl1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo re
lacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no
tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado-e registrado o protesto correspon
dente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aeeitar(em), oupagar(em)
serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou
domiciliada(s) fora da Cin:unscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em confonnidade com os arts. 995,
997 ele 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 50742 Devedor. IAISONANDRE MIGUEL CPF: 007.358.239-52 Endereço: R HERMINIO
STRINGARJ, N 1742, corticeira. 89270-000, Guaramirirn Credor. INSITIUrO DE METROLOGIA DE
SANfA CATARlNA CNPI: 07.410.720/0001-74 Número do TItulo: 9226192 Espécie: Certidão da Dívida
Ativa Apresentante: !'GF - PROCURADORIA-GERAL FEDERAL DataVencimento: 03112/2013 Valor.
138,14 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução: R$ 26,30, Edital: R$'22,25, Total: R$ 237,89 ''Ao valor do título serão acrescidos os juros legais
apartirdo vencimento."

Protocolo: 50887 Devedor. MI!l1)N BORBA JUNIOR CPF: 189.438.878-09 Endereço. RUA ALFREDO
ZIMMERMANN,751,centro, 89270-000,GuaramirirnCredor.HSBCBANKBRASILS/ABANCOMUill
PlDNúmero doTItulo: 0000469113 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante:
HSBCBankBrasilSA - BancoMúltiploDataVencimento: 28/11/2013 Valor. 849,40 Selo de fiscalização
pagoR$1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25, Total: R$ 914,75 ''Aovalordo título serão acrescidos os juros legais apartirdovencimento,"

Protocolo: 50898 Devedor. OLlMPIO BOGO JUNIORME CNi>J: 15.239.054/0001-81 Endereço: RuaMa
rechal Castelo Branco n' 3246, Centro, 89275-000, Schroeder Credor. IND DE IlNHAS TRICHE IlDA
Número doTítulo: 058069-02Espécie: Duplicata de"IIlndaMercantilpor IndicaçãoApresentante:Banco
ltaúSA Data"IIlncimento: 03/12/2013 Valor. 483,42 Selo de tiscali7ação pago R$1,35, liquidação após
aintimação:R$12,25, Diligência: R$37,60, Condução: R$27,73,Edital:R$22,25,Total:R$584,60 "Aovalor
do tftulo serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Guaramirim, 13 de dezembro de 2013,

ANAAUCEMARTINEill PESSOA, TabeliãDesignada

A Rede Mime está selecionando

candidatos de 18 a 24 anos

incompletos, para o projeto
"JOVEM APRENDIZ"

Os interessados devem comparecer
no RH da empresa ou encaminhar
curriculum por e-mail a/c de Luana

rh,luana@agricopel.com.br

Jaraguádo Sul
Estuprador é
preso pela DIC
-

Condenado por estupro em

Blumenau, Antônio Vicente da
Silva Filho, de 45 anos, foi pre
so na tarde de quarta-feira, em
Jaraguá do Sul, pela Polícia Ci
vil. Ele estava com mandado de

prisão em aberto, já que a Jus

tiça determinou que ele cum

prisse a pena em regime semi
aberto. Os policiais da Divisão
de Investigação Criminal con
seguiram prendê-lo em uma

empresa de Jaraguá do Sul,
onde o foragido trabalhava. Ele
foi levado ao Presídio Regional,
mas deve ser transferido para
outra 'unidade prisional.

."
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Juve apresenta nomes do elenco
VINTE E UM Maior parte dos atletas veio do Grecal, equipe da terceira divisão do Paraná, para serem utilizados também na base

lucas Payin

OGrêmio Esportivo Juven
tus já contratou boa parte

elenco que irá disputar o Cam
peonato Catarinense 2014.
Nesta quinta-feira, o departa
mento de futebol do Moleque
Travesso anunciou oficial
mente novos atletas que irão

compor_o grupo tricolor para
a próxima temporada. Até o

momento, 21 jogadores estão

confirmados, enquanto cinco
ainda seguem em negociação.

Remanescentes da Copa
Santa Catarina; o zagueiro
Acássio e o volante Anderson
Pedra foram os únicos que
renovaram contrato até o mo
mento. Os goleiros André e

Mauricio,
.

o lateral-esquerdo
Rodrigo Crasso, o volante Cí-

.'
cero e o atacanteThiago Cons
tância negociam a perma
nência com a diretoria. Já os

jovens da base que ganharão
oportunidades no elenco pro
fissional são o goleiro André

. Luís, o lateral-direito Jhoy, o
volante Matheus Negão e os

atacantes Édipo e Léo,

Para reforçar o elenco, o
Juventus contratou um total
de 14 jogadores. O lateral

esquerdo Bruno, o lateral-di
reito Sebá, os volantes Wan

derson e Souza, o meia Lucas

Soares e o atacante Jonathan
Bahia vieram do Grêmio Re

creativo Esportivo Campo
Largo (Grecal), equipe que

disputa a terceira divisão do

Campronato Paranaense.

"Eles chegam para reforçar a
base e caso precise serão in

tegrados no profissional", in
formou o presidente interino
Jeferson de Oliveira.

Todos os outros atletas
acertados vão ser utilizados
no Catarinense. São eles o za

gueiro Lucas Staudt (24 anos,
ex-Novo HamburgojRS),
lateral-esquerdo Wellington
(28 anos, ex-ImbitubajSC),
o lateral-direito Angelo (25
anos, ex-JauipensejBA), os

meias Tatuí (22 anos, ex-Ma

tonensejSP) e Paulinho Sou
za (24 anos, ex-Palmeirensej
RS), além dó atacante Elton

(28 anos, ex-ItumbiarajGO).
Já haviam sido anunciados

o volante André Barreto, ex

Bangu (RJ), e o zagueiro Neto,
.

vindo do co-irmão Jaraguá. O
também volante Elizeu, que
tinha sido' contratado na se

mana passada, acabou saindo
do clube para acertar com o Li
nense (SP), após receber uma
proposta salarialmaior.

Para o gerente de fute
bol Marcelo Harassen, o Ju

ventus ainda não está com

o elenco fechado e'procura
novos jogadores para o time
no mercado. "Iremos realizar
uma série de amistoso. Nes
ses jogos será possível iden
tificar as carências da equipe
para fecharmos o elenco do

Catarinense", informou.

. HENRIQUE PORTO lAVANTE!

I J I

RETORNO Recuperado de uma séria lesão no joelho, ala
Daniel está liberado para atuar nas partidas contra Rio do Sul

HENRIQUE PORTO lAVANTE!

INDEFINIDO lateral Crasso (C) ainda não acertou sua permanência, assim como outros atletas

Campeonato Catarinense de Futsal
Datas das semifinais contra Rio do Sul estão definidas

A Federação Catarinense de
Futebol de Salão divulgou ontem

as datas e os horários das fases fi
nais do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. A AD, Jara-

-

guá (CSMjPré-FabncarjMannes.j
FME), que já tinha Rio do Sul como
seu adversário definido, entra em

quadra neste sábado (14), fora
de casa, às 20h15, no Sesi. Com a

vantagem de ter sido campeão do

primeiro turno da competição, 0&_ ta-feira da próxima semana, dias

jaraguaense decidem a vaga para 18 e 20. "Todos sabemos que isso
a final em casa, na próxima segun- que a Federação fez esse ano não
da-feira (16), no mesmo horário, se faz, pois em nenhum momento

na Arena Jaraguá. Caso avance à pensaram nos atletas. Mas temos

decisão, a ADJ irá enfrentar outro que nos focar na competição e nes

adversário: o desgaste físico. Isso sas horas é pura raça e coração,
'

porque, além de estar no fim da pois jogamos o ano inteiro contra

temporada, os atletas enfrentariam essas equipes", disse o ala Lé. A
uma maratona de jogos, já que as

.

outra semifinal é disputada. entre
finais ocorrem na quarta e na sex- Blumenau e o campeão do returno.
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Breakers elege novo presidente
DO 2014 Melhor ano da história dos 'Qu�bradores' dentro de

campo motiva equipe a se estruturar também fora dele. para continuar forte

Lucas Pavin

A Associação Jaraguaense de
l"\.Futebol Americano, entida
de que coordena as atividades
da equipe Jaraguá Breakers, tem
um novo presidente para as tem

poradas 2014 e 2015. Trata-se do

empresário Juliano Vengrzen.
O cargo antes era exercido

pelo atleta Everton Gnewuch,
que agora passa a exercer a fun

ção de Diretor de Futebol Ame
ricano. Os outros nomes que
formarão a diretoria já foram
definidos e serão anunciados em
breve. Enquanto isso, a atual cú
pula do clube se organiza para
buscar novos patrocinadores
para os anos seguintes.

De momento, a prioridade

dos dirigentes é a renovação
do contrato com o 'head coach'
Dennis Prants, apontado por

jogadores e jornalistas especia
lizados do país como um dos
melhores treinadores do Brasil.

"O Breakers teve o melhor
ano de sua história e quer fazer
um 2014 bem melhor do que o

de 2013. E trabalharemos duro

para isso. Nós da diretoria adi
cionando o Juliano será muito

importante. Vamos trazer um

Breakers competitivo, como Ja

raguá merece", disse Gnewuch,
O Departamento de Trei

nadores também trabalha na

montagem da equipe que vai

disputar o nacional do próximo
ano. Inclusive, alguns atletas já
fecharam acordo com os 'Que-

bradares', mas estes só serão re
velados após a final do Torneio

Touchdown, que acontece neste

sábado (14), às 18h, no Estádio
João Marcatto, contra o Fla

mengoFA.
Os ingressos antecipados

para a decisão podem ser adqui
ridos no Madalena, com os joga
dores e no Jaraguá do Sul Park

Shopping. Além disso, como

forma de divulgação, os organi
zadores do evento estão realizan
do uma promoção no shopping.
Eles convidam os visitantes a

lançarem a bola oval dentro de
um alvo, num pequeno campo
de futebol americano montado
no segundo piso. Caso bem su

cedidos, os torcedores ganham
ingressos para a o confronto.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

MISTO Francislei Fagundes (D) e Vilson Volz (E) venceram a etapa na categoria 'duck misto'

Canoagem
Dupla é campeã brasileira de velocidade

O Clube de Canoagem Ken- A programação iniciou no sá-
tucky (Canoken), juntamente bado, com uma prova festiva de
com a Confederação Brasileira 'Rapid Racing' com ducks, onde
de Canoagem (CBCa), promo- a dupla formada por Marcos

veu no último fim de semana a Zanghelini, o Zanga, de Jaraguá
terceira - e última - etapa da do Sul, e Adilson Pommerening,
Copa Brasil de Canoagem de o Pomba, de Schroeder, levou a

Descida. Cerca de 70 atletas, melhor sobre outros quarenta e

oriundos dos Estados de Mato nove competidores, conquistan
Grosso do Sul,Minas Gerais, Es- do a medalha de ouro.

pírito Santo, Rio de Janeiro, São Aliás, esta dupla foi o grande
Paulo, Paraná e Santa Catarina destaque da região. Isto porque,

participaram da competição, além desta conquista, eles ven

que aconteceu na corredeira do ceram sua bateria na C2 Open
Rio Bracinho, em Schroeder, I .no domingo, ultrapassando os

cariocas na pontuação geral e

consagrando-se campeões brasi
leiros da categoria.

Outros dois canoístas da re

gião também tiveram ótimos de

sempenhos. Francislei Fagundes
e Vilson Volz, de Jaraguá do Sul
e Schroeder, respectivamente,
foram mais rápidos que os ad
versários e ficaram em primeiro
lugar da etapa na categoria Duck
Misto ..Com o resultado, a du

pla terminou como vice-campeã
brasileira, atrás apenas dos ca

riocas Guillierme e Gisele Mulin.

NOVO FÔLEGO Empresário Juliano Vengrzen (D) irá substituir
Everton Gnewuch (E), que também atua como atleta da equipe

Schroeder

Dois campeonatos são encerrados
As competições esportivas na

cidade de Schroeder se encerra
ram no último fim de semana.

Primeiro, aconteceram as deci
sões pelo 40 Campeonato Muni
cipal de Futsal Supermáster, na
sexta-feira (6). Na partida pre
liminar, o União goleou o Tupy
por 6 a 1 e ficou com o terceiro

_

lugar. Na sequência, o Segunda
Feras bateu o atual campeão Pa

pelaria Miglas pelo mesmo pla
car e ficou com o título. Os gols
foram marcados por Marcos,
Bernardi, Lico (2X) e Lauro (2X),
enquanto Wilson fez o tento de

honra para o vice-campeão. Os
artilheiros do certamente foram
Lico (Segunda Feras) e Marinho
(Tupy), com onze gols cada. O

goleiro menos vazado foi Mario
-

Borgmann, do time campeão,
que sofreu apenas onze gols.

Já no 70 Campeonato Mu

nicipal de Bocha para Casais, fi
nalizado no sábado (7), o grande
campeão foi o Rancho Bom, que
derrotou na final a equipe da
KaianiMalhas "B", por 24 a 18.A
Jarlen Modas garantiu a terceira

colocação ao bater a Lidi Confec
ções, por 24 a 10.

SUPERMÁSTER Segundas Feras bateu a Papelaria Miglas por 6
a 1 na decisão e comemorou a conquista do certame municipal
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Violência nos Estádios

Entidades anunciammedidas preventivas
Um encontro nesta

quinta-feira, em Brasí

lia, entre os ministérios
do Esporte, da Justiça,
a CBF, clubes e ó STJD -

Superior Tribunal de Jus
tiça Desportiva - definiu
duas medidas para coibir
a violência nos estádios
de futebol.

Uma delas pode ser

implementada já em

2014, afirma o presidente
do STJD, Flávio Zveiter e

prevê que ao invés de se

rem obrigados .a mandar

jogos longe de suas cida
des de origem, clubes pu-

Coritiba

Presidente

garanteAlex
Sonhando com a volta

de Alex em 2014, palmei
renses e cruzeirenses se

frustraram após as decla

rações de ontem do presi
dente do Coritiba, Vilson
Ribeiro de Andrade. De

acordo com o mandatário,
o meia permanecerá no

clube paranaense na próxi
ma temporada, mesmo de
pois de todas as polêmicas
e critiéas do jogador.

Corinthians

Comissão
deMano

Dois profissionais
acompanham Mano Me
nezes na volta ao Corin
thians. Ambos já trab,a
lharam com o treinador
em sua primeira passagem
pelo clube do Parque São

Jorge e vão se apresentar
no início de janeiro, -

para
o início da pré-temporada
alvinegra. São eles: o pre
parador físico Eduardo _

Silva e o auxiliar técnico
Sidnei Lobo.

nidos por brigas tenham

que disputar partidas com
portões fechados.

Além disso, será en

viado à CBF e ao Conse
lho Nacional de Esporte
um pedido para que ti
mes mandantes em jo-

.

gos com atos de violência.

percam pontos. Segundo
Ricardo Gomide, diretor
de futebol do ministério
do Esporte, essa mudan

ça é mais drástica, mas

talvez possa ser aprovada
para 2014.

A pauta das brigas en

tre torcedores em estádios

voltou à tona depois do as
sustador conflito protago
nizado na Arena Joinville,
domingo passado, duran
te Atlético-PR e Vasco.

Quatro pessoas deixaram
o estádio em estado grave

depois do incidente. Feliz
mente, nenhum I morreu.

Apesar de ser decisivo e

ficar umyouco de lado, a
partida culminou na elas

sificação do rubro-negro
paranaense para a Liber
tadores da América e no

rebaixamento para a Série
B do Brasileirão para o

cruzmaltino.

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 Sindicall2014, em nome desta eníl
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 2013.

AdemirOrsi
Presidente

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

DALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 08/2013-PMS

o Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no. uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal !'lo.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo ex

arado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR EADJUDICAR
a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE PREÇO
N". 08/2013-PMS, PROCESSO N°. 199/2013-PMS, adjudicando em fa
vor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor

preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de amplia
ção (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), sen
do uma sala com 73,93m2 de área, na Escola Municipal Emilio da Silva,
do Município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório.
Vencedor: OMVS CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nO_-
15.772.347/0001-20, estabelecida na Rua Helmuth Gaedtke, nO. 105,
Centro, nà cidade de Guaraniirim/SC.
Valor da proposta vencedora: R$ 68.457,70 (sessenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).
Data da Assinatura: 12/12/2013 - Vigência: 31/12/2013

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

STJD

Auditor é desconvocado após revelar voto
o auditorWashington Rodrigues deOli

veira foi desconvocado do julgamento sobre
a escalação irregular domeiaHéverton, que
pode resultar no rebaixamento da Portu

guesa à Série B do Brasileirão. O motivo foi
uma manifestação pela sua conta pessoal

no Facebook, que fere o Código Brasileiro
de Justiça Desportiva. Ontem, Oliveira pu
blicou um longo texto na rede social defen
dendo a perda de pontos-da Lusa, mesmo
que a punição venha a favorecer o Flumi

nense, que deixaria de ser rebaixado.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - F,STADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: RuaCei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL-SC - Novorelefone/Fax: (47}3274-1700

EDID\LDE IN11MAÇÃODEPR01'FSIü
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o

artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a

relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo fa
cultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recu
sa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

INSTITUTO DEMETROWGIADE SANTA CA
TARINA Sacador: - Espécie: CDA - N° TIMO:
8023280 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
715,95 "Data para pagamento: 18/12/2013-
Valor total a pagar R$801,90 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 715,95 - Juros: R$
0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$26,10

TES PARAAR ffiNl)IClONADO AU1DMOTIVO
Sacador. - Espécie:DMI - N°TIMO: 7584/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 247,29 - Data

para pagamento: 18/12/2013-Valor total a pagar
R$333,81 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$247,29 - Juros: R$0.57Emolumentos:R$12,25
- Publicação edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 268030/2013 Sacado: JOSE SA
MUEL MARl1NS Endereço: R PREFEITü JOSE
BAUER, 75 - TRES RIOSDOSUL - JaraguádoSul
SC-CEP: 89254-100 Cedente: ATSCOMPONEN
TES PARAARCONDICIONADOAU1DMOTIVO
Sacador. - Espécie:DMI - N° TIMO: 7590/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 348,75 - Data

para pagamento: 18/12/2013- Valor total a pagar
R$435,51 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 348,75 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 267988/2013 Sacado: COMER
CIAL DE AUMENTOS FERREIRA lIDA Ende
reço: RUA ROBERTO ZIEMANN,3608 - AMIZA
DE - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-300
Cedente: INSTITIJ'ID DE METROWGIA DE
SANTA CATARINA Sacador: - Espécie: CDA -

W TIMO: 5523755 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 469.60 - Data para pagamento:
18/12/2013- Valor total a pagar R$545,39 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 469,60
- Juros: R$ 0.00 Emolumentos: R$ 12.25 - Publi
cação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$15,94 Apontamento: 268095/2013Sacado: RDASSES
SORIA DOCUMEN1l\L lIDA ME Endereço: R
WALDEMARRAU 826 - JARAGUADO SUL-SC -

CEP: 89254-260 Cedente: RADIO BRASILNOVO
lIDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° TIMO:
5635 3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
650,00 - Datapara pagamento: 18/12/2013- Va
lor total a pagarR$734,38Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 5.20 Emo
lumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 267933/2013 Sacado:AGF SERVI
COS lIDA Endereço: R PREE JOSE BAUER 222
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Cedente:
UMPEXCEL PRODU1DS DE UMPEZA lIDA
Sacador. - Espécie:DMI - N°TIMo: 3840 A 3849
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.326,20 -

Data para pagamento: 18/12/2013- Valor total a
pagarR$1.409,80Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.326,20 - Juros: R$ 4,42Emolumentos:
R$12,25 -Publicaçãoedital:R$23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 267989/2013 Sacado: FAVORTIDS
ALIMEN1DS IND E COM lIDA Endereço: RUA
ROBERID ZIEMANN,2951 - AMIZADE - JARA
GUADOSUL-SC - CEP: 89255-300Cedente: INS
TITUTO DE METROWGIA DE SANTA CA'IARI
NA Sacador. - Espécie: CDA - N'Título: 5723757
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 312,72 -

Data para pagamento: 18/12/2013- Valor total a
pagar R$395,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 312,72 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22.72

Apontamento: 267724/2013 Sacado: ANIDNIO
JOE!. LITZ Endereço: RUA TRESMARIAS, CASA
07 - TRES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-198 Cedente: BANCO VOLKSWA
GEN S/A Sacador. BANCO VOLKSWAGEN S/A
Espécie: CBI - N° Titulo: 22155656 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor. R$ 2318,44 - Data para
pagamento: 18/12/2013- Valor total a. pagar
R$2.505,62Descriçãodosvalores: Valordotirulo:
R$ 2318,44 - Juros: R$ 101,23 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência:R$ 26,10

Certifico, que este Edital de Intimação deProtes
to foipublicado no jornal "OCorreio do Povo". na
data de 13/12/2013. Jaraguá do Sul (SC), 13 de
dezembro dezülô.Apontamento: 267992/2013 Sacado: - BOR

RACHAS JARAGUA lIDA Endereço: RUA
AUGUSTO DEMARCHI,765 - TRES RIOS - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-240 Cedente:

Apontamento: 267921/2013 Sacado: JOSE SA
MUEL MARl1NS Endereço: R PREFEITü JOSE
BAUER, 75 - TRESRIOSDOSUL - JaraguádoSul
se - CEP: 89254-100 Cedente: A1SCOMPONEN-

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
'lotal de títulos publicados: 8

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Celso Machado

ALMANAQUE
•••••••••••••••i1I•.,•••IIIIII•••• 47 2106-1906 I celsomachado@ocorreiodopovo.com.br •••••••••••••••_

Foipor pouco
No início dos anos 1990, dividia guês, inglês e espanhol. Um dos ca

meu tempo entre jornal e uma lendários versava sobre profissões
agência de publicidade em Blume- em extinção.
nau, a Chancela Sul, filial da Chan- Achamos um carroceiro em Po

cela de São Paulo. Não havia inter- merode, um ferreiro em Timbó, um
net, todos os textos eramproduzidos micro fabricante de brinquedos de
em máquinas de escrever, as peças madeira em Piçarras e por aí afora.

publicitárias desenhadas, em um Feita a tomada de preços, a gráfi
computador e depois o acabamento ca escolhida foi a Avenida, do Udo

feito por Um profissional chamado Wagner. Aliás, com um produto fi
de arte-finalista. Entre a carteira de . nal de altíssima qualidade. Material
clientes estava a Cremer, fabricante na gráfica, que ainda funcionava em
de produtos medicinais que distri- um prédio na Waldemar Grubba, e
buía calendários temáticos todos os começava a impressão do calendário
anos pelo mundo afora, em portu- dois dias antesdeumjantarpara soo

pessoas, maioria delas empresários
convidados e os próprios persona

gens. Lá pelas tantas bate o telefone
na agência. Era o Udo dizendo que
o chefe da gráfica havia percebido
'que as fases da lua estavam todas er
radas. De fato, o arte-finalista, cheio
de uísque, tinha copiado de um ca

lendário antigo. Refeitos todos os

fotolitos, a impressão recomeçou e

uma parte dos calendários puderam
ser entregues durante o jantar, como
estava programado. Dia seguinte to
mamos um porre em homenagem à

eficiência da gráfica.

"
Não existe nada

de completamente
errado no mundo.

Mesmo um relógio
parado consegue
estar certo duas

vezes por dia.

Paulo Coelho,
escritor,
filósofo e

esotérico

pé de amigo
Talvez você já tenha visto por aí um poste

quebrado na base com uma escora de madeira. O
chamado pé de amigo. Na Rua Reinoldo Bartel,
que leva à rodoviária de Jaraguá do Sul, tem um.

Perguntei ao gerente regional da Celesc, Luiz de
Freitas Melro Neto, por que a demora de três,
quatro meses para colocar um poste novo. Disse ele

que a duração dos desligamentos da rede (o DEC) e a
frequência disso (o FEC) têm controle rígido anual

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Com multas pesadas para as concessionárias que

ultrapassarem o limite estabelecido. Por isso, se- , .

gundo Melro Neto, até o fim do ano a Celesc não

fará mais nenhum desligamento por conta de ser
viços de manutenção, porque o Índice do ano já se

esgotou. Aliás, só para lembrar: quem bate com o

carro em poste e não têm seguro, pode preparar
o bolso para uma conta que vai de R$ 3 mil a R$
4 mil, incluindo aí a mão de obra da empreiteira
que faz o serviço.

OCP23
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••• • Dia de Santa Luzia

• Dia de SantaOtília

• Dia do Cego e do oculista

• Sexta-feira 13 - A sexta-feirano dia
13 de qualquermês é considerada

popularmente como um dia de azar.
O número 13 é visto como de má
sorte. Na numerologia, o número 12 é
considerado de algo completo, como
por exemplo: 12 meses no ano, 12

tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus
ou 12 constelações do zodíaco. Já o

_

13 é tido como um número irregular,
sinal de infortúnio, já que Jesus Cristo
foi crucificado em uma sexta-feira.

13
DE DEZEMBRO

•••

.
Dois peões andavam pela beira de uma

. estrada poeirenta, depois de um
dia inteiro de trabalho duro em
uma [azendq; quando o filho de
um famoso juiz, que vinha a
toda a velocidade na sua picape
importada, atropela os dois com
violência. Um deles atravessou o

para-brisa e caiu dentro do carro,

enquanto o outro voou longe. Três meses
depois eles saíram do hospital e foram direto para
a cadeia. Um por invasão de propriedade alheia e o

outro por se evadir do local do acidente.

o bêbado dirigia na contramão e o guarda o deteve.
-Onde é que o senhor pensa que vai?
-Bom.. eu ia para uma festa, mas parece que já
acabou... Tá todo mundo voltando...

••• OCP HISTÓRIAS •••

Barragem no Rio Itapocu
Em 27 de abril de 1970 o O Correio do Povo publicava a in

dicação do engenheiro ColomboMachado Salles como gover
nador biônico de Santa Catarina pelo então presidente Emílio
GarrastazuMédici. Salles, hoje com 87 anos, era secretário de

. Planejamento do também governador biônico Ivo Silveira.
Professor de engenharia civil da Universidade Federal de San
ta Catarina, foi ele quem projetou a pequena barragem no Rio

Itapocu, construída em 1969, para levar águaaté plantações de
arroz irrigado (hoje são cerca de 600 hectares) na região de

Guamiranga, em Guaramirim. Incluindo uma "escada" para
permitir que a piracema (peixes subindo os rios para a deso

va) ocorresse. Hámuitos anos, por conta do contínuo processo
de desmatamento nas nascentes, em Corupá, o nível do rio já
baixou uns trêsmetros. Por isso, apiracema já era, aliás, já foi.
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ISÔNUS

R$ 6.000,oo_j

www.vw.com.brPromoçãoválidaaté13112/2013paraveículoscompinturasólidaecustodefreteinclusoNovoGoltapartirdeR$67.990.00.Fo� 1 O 4 Portas Completo 2014, e vista a partir de R$ 34.990,00. Entrada

50%, saldo em 24x, juros O.O%Voyage 1.0 Completo trend 2014 á vista a partir de RS 35.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Gol G4 1.02 Portas 2014, à vista a partir de RS 22.590,00. Entrada 50%,

saído. em 24x. juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014, pacote urban e sound à vista a partir de R$ 35.590,00. Jetta 2013 Comfortline Automático à vista Q partir de R$ 69.990.00. Entrada 50%, saldo
em 24x, juros O.49%.Amarok highlinerrrend a vista a partir de R$ 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em.ãax juros
0.49%. CET máximo para esta operação: t 5,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do

CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e Planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à

contratação.Crédltc sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13113 e 14114 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

nansrmssão (exceto Kombi, limitada a BO.OOOkm). É necessário, para sua utilização, o cumprfmento do plano de manutenção
Ouvtdoria: 0800 7012834. SAC: 080077011926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770.1935.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita

BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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