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Arte chega a
condomíni

.

Parceria entre o governo federal e
a Prefeitura leva aula de música

para dentro do Ester Menel.

Mais de 250 flagras
dee

•

riaguez
LEI SECA Estatística de 201-3 comprova de que a combinação álcool

e volante ainda é comum e precisa ser revistà culturalmente.
PÁGINA 16

Meio ambiente
Sacolas são
distribuídas
Todas as residências do

município vão receber
material para recolhimento

...,

de lixo reciclável. Objetivo
é conscientizar a população
para descarte correto.
PÁGINA 15

'Ierceirização
Vereadores
denunciados
Para oMinistério Público,
José de Ávila, Jean
Leutprecht eMaristela
Menelagiram ilegalmente
ao contratar assessoria

jurídica para Câmara. Só .... -.:.

este ano, serviço custou
R$ 70 mil. PÁGINA 5

Câmara

Expectativa
para escolha
Depois de dias de
negociação, João Fiamoncini
(PT) deve ser eleito
presidente, mantendo a

base governista unida..
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 4

Já estamos
atendendol
Pronto Atendimento I
Unimedlft.

Jaraçuá do Sul I ,
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COMENTÁRIO

Fe"O neles
PONTO DE VISTA

acos ... É traço humano.
Bom, de um lado o tempe

ramento, imutável, de outro a

educação, essa sim, essa a norma

bendita: de que precisamos para

que nos salvemos um pouco desse
inferno condenatório do tempe
ramento. A educação é o que nos

pode fazer toleráveis, melhores.
E é essa educação que precisa ser

dada, ainda que tardiamente, aos
corruptos. Ferro neles. E ferro
maior se for alguém dos favoritis
mos do governo ou no governo...
Canalhas não aprendem senão

pelo ferro, o temperamento, o tra
ço ruim, eles trouxeram do berço,

.

e os pais= visivelmente - se esque
ceram de educá-los, que nós então
os eduquemos com a lei, a ferro. E
ferro não é figura de linguagem, é
ferro mesmo ... Canalhas.

A cab.ei de ler uma edi�ão da
1"\.reVlsta Exame e fiquei pen
sando por bons momentos. Do

que pensei, inferi: você e eu, lei
tora, somos iguais ... Vou explicar
por que somos iguais. É que você,
eu e todos os que estão agora ali
na esquina, somos o resultado de
dois fatores que somados dão no

que somos e não há como esca

par. O assunto me vem à cabeça
porque numa revista Exame fa
ziam uma pergunta, esta: - "Dá

para vencer a corrupção"? Sim e

não, sim e não como em tudo na

vida. A vida, sabe-se, é bipolar.
Tudo no Universo é bipolar, alto,
baixo, magro, gordo, feio, bonito,
bons, maus etc etc ...

Você e eu, nós todos, somos
o resultado do temperamento e

da educação. Temperamento é

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

LUIZ CARLOS PRATESBusque novosprodutos um punhado de características

que nos empurram para um de
terminado tipo de ação, é inato, é
visceral, vem dos pais e dos pais
dos pais, até chegarmos a Adão e

Eva ... Temperamento é marca de
fábrica. Se ninguém puser uma

pedra no caminho, nas tendên-
.

cias ruins desse temperamento,
vamos acabar no desfiladeiro do
inferno, e pela singela razão de

que ninguém nasceu para ser

santo. Jamais um santo pisou
esta terra, jamais ... Todo os que
já nascerall1 e 1l10rreram foram

pecadores contumazes, demoní-

r'Vrno está acabando, e ffiPEID queo leitor tenha feito as reflexões
Vsugeridas no último artigo. Sugiro agora que o leitor fuça uma
pergunta para si: 'Tenho preguiça para investir"? Espero que a res
posta�um enfãtioo: "Não", pois istoquerdizerquevocêbusca in
formações sobre produtos de investimentos existentes no mercado.
Porém, sou realistaem saberquemuitas irão responderum "sim".

Infelizmente os brasileiros deixam que a preguiça afete sua
vida financeira. Nas palavras do educadorfinanceiroMauro Ca
lil: "O brasileiro tem oDNA de Macunaíma: 'ai, quepreguiça!"'.

E diante dos fatos nãohá o que se falar, O comodismo dobra
sileiro pode ser explicado pelos sucessivos recordes de aplicações
na caderneta de poupança. Segundo os dados divulgados pelo
Banco Central, no último mês (novembro de 2013), a tão co

nhecida poupança registrou omaior valor para ummês, tendo
uma captação líquida de R$ 6.385 bilhões.

Segundo cálculos feitos por Samy Dana, professor de Fi
)lanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), uma aplicação
:Q.O valor de R$ 10.000,00 na poupança, por um período de 1

ano, terá rendimento de R$ 616,78, alcançando o valor final
de R$ 10.616,78. Contudo, com o mesmo valor aplicado pode
se acumular cerca de R$ 131 a mais em um CDB (Certificado
deDepósito Bancário), ou R$145 em um fundo de renda fixa

. (com taxa de administração de 1,5% ao ano), ou até R$ 263 a

mais em uma Letra Financeira do Tesouro (LFT - título pós
fixado do Tesouro Direto).

É claro que corno nas diversas situações da vida, também
no âmbito nas finanças pessoais, para que você possa comba
ter a preguiça é necessário muito esforço e disdplina. Que tal
você começar a buscar informações sobre outros produtos de
investimentos em 2014? Tenho certeza que você ficará surpre
so com a quantidade que existe disponível no mercado. E isto
fará com que você faça melhores escolhas e cuide melhor do
seu dinheiro. Também é válido lembrar que você busque ter
uma visão a longo prazo.

como funcionârio e não como otário ou perigueti, certo?
Acho bom. Ordem, disciplina ou falência.

-

• Bando
Sexta-feira passada.Um "bando" debermudões e den

gosas saía de uma escola estadual em Florianópolis. Ué,
aulas ainda, as férias já tinham começado... Foi aí que ouvi.
uma guriadizer aobando que estava com ela - "Saco, fiquei
em segunda época!..." Não era preciso dizermais nada, ali
estavam os vadios e vadias do ano letivo. Bons alunos en
tram em férias no início de outubro, já estão passados...

• Falta dizer
"Jovens" de dois grandes colégios "religiosos" de Flo

rianópolis constrangem pessoas num dos shoppings cen
trais da cidade. Sexo explícito. Os caras até estão na deles,
não valem nada, não vão dar para nada e aproveitam o

tempo "amassando" ordinárias da classemédia.Quem du
vidar que dê uma passada pelo shopping entre meio-dia
e duas da tarde, horário forte... Muitos desses ordinários
sem educação são também intercambistas que viajam
para o exterior, gente ''boa'' classes ''boas''. E as gurias o
que mais levam nas bolsas para essas viagens são pílulas
anticoncepcionais, sabias disso? Uma médica me contou.

Pouca gente sabe ou desconfia disso; imagine, gurias pu
ras... Gurias bem "legais" da cidade... Intercâmbio, é?

�. Verão
o verão já chegou, faz dias. Mas agora o verão está

aí com direitos assegurados pelo calendário... Então,
vamos lá. Que todas as empresas tenham dirigentes
"homens" oumulheres quehonrem as calcinhas e deter
minem que a ninguém será permitido trabalhar de ber
mudas ou de shortinhos, Sem exceção. Quem se atrever

que seja mandado para casa para se vestir como gente,

COTIDIANO
LUCIOSASSI

Sesc

'Exposição
'�e na Cidade"

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraG redacao@ocorreiodopOvo.com.br

Hoje, às 19 horas, acontece a abertura da

exposição "Arte na Cidade" na Galeria de Ar
tes do Sesc de Jaraguá do Sul. O projeto é um
incentivo para a atividade produtora de artis
tas catarinenses, onde a exposição passa por
diversas cidades de Santa:Catarina.Nesta edi

ção, os artistas participantes são: Roger Lóss,
Alessandra Piazera, Janete Medina e Rose-

, marie Borgmann, A curadoria é do crítico de
arte e jornalista Gléber Pieritz.

Saúde

Contratação de ACTs
A Prefeitura de Guaramirim está com ins

crições abertas para o Processo Seletivo Sim

.plíficado, para a contratação de auxiliar de se

tor e agente de serviços gerais. O processo está
sob responsabilidade da Secretaria de Saúde.

, A admissão � ém caráter temporário. As ins
_

crições são gratuitas e devem ser feitas até o

dia 11 de janeiro, das 7h30 às 13h30, junto à
Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Henri
que Friedmann, n? 415. O edital está disponí-

. vel no www.guaramirim.sc.gov.br.
_
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PEGANDO O PEIXE
O fotógrafo Lúcio Sassi flagrou o momento
em que moradores do bairro Itoupava Açu, em
Schroeder, aproveitavam a folga para pescar.
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CHARGE EDITORIAL

Turisrrw religioso
A canonização deAmábile LúciaVisentai
.1"\.ner, a Madre Paulina, declarada Santa

pelo Papa João Paulo 2° em maio de 2002,
provocou mudanças econômicas extraordi
nárias na pequena Nova Trento onde a reli
giosa austríaca passou boa parte de sua vida
dedicada a crianças órfãs e a ex-escravos

abandonados. O turismo religioso no muni
cípio e região, até então mais relevante em

datas específicas do ano, cresceu de- forma
expressiva. E, paralelamente, alavancando
investimentos em hotelaria e gastronomia,
estruturas quase que inexistentes até então.

Com a construção de um santuário,' de
forma direta, e indireta houve benefícios
coletivos para a população da cidade e a

vizinhança. Também um milagre atribuí
do por alguns à santa, além daqueles sobre
curas comprovadas em documentos exigi
dos pela Igreja. No caso do padre Aloísio

Boeing, com processo de beatificação em

andamento pela Diocese de Joinville e a

quem também são atribuídos milagres, a

expectativa é de que o mesmo fenômeno
ocorra na região de Nereu Ramos, com o

consequente crescimento de peregrinos em
visita ao túmulo e à casa onde viveu.

"
Crescimento do número de

peregrinos traz oportunidades.

A projeção de desenvolvimento econô
mico para a região através do turismo reli
gioso está respaldada no expressivo núme
ro de visitantes durante todo o ano, mesmo

. que a região não tenha, ainda, nenhuma
estrutura de apoio. De qualquer forma, é só
uma questão de tempo.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

Veículos úteis
para o seu

negócio com

descontos úteis
para o seu boLso.

r=ATÉ
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Fale conosco
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* Os artiqos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informaçõo. Passe estejornalpara outro leitor.

Pedido

Iluminação pública
.

o vereador Pedro Garcia solicitou o apoio do líder de
governo, Arlindo Rincos, para interferir junto à empre
sa Serrana, na tentativa de facilitar a troca de ilumina- .

ção pública. Segundo Pedro, muitos locais da cidade
possuem lâmpadas que precisam ser repostas. Rincos
se comprometeu a entrar em contato com a empresa.

Resgate daHistória
Livro relembra tragédia

O-livro "Páginas de Jaraguá - A Explosão da Fábri
ca de Pólvora", de Ademir Pfiffer e Giuliano Sávio Berti,
será lançado hoje, às 19h30 no Museu Emílio da Silva. O
registro conta a história da explosão da fábrica de pólvo
ra Pernambuco Powder Factory, que vitimou 10 pessoas.
O fato completou 60 em novembro.

Jaraguá do Sul
Caps II atende
em novo endereço

O Centro de Atenção Psicossocial II
(Caps II) está atendendo em novo ende
reço, na rua Araquari, 287, na Ilha da Fi
gueira. A Secretaria da Saúde informa que
objetivo damudança é oferecer um espaço
físico adequado aos usuários. A rua Ara
quari é uma lateral da Rinaldo Bogo. O
telefone do Caps é 3276-0604.

LOTERIAS

QUINA
SORTEIO Nº 3368
22 - 23 - 24 - 44 . 67

LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 995
01 - 02 . 03 - 04 . 07
08 . 09 . 12 - 13 . 14
17 . 20 . 22 . 23 . 24

" O presidente Lula projetou
a candidatura da presidente

DUma e passou a lnauqurar até
buracos no país. Óepois, passou
a rir da Justiça Eleitoral.

.

Gilmar Mendes,
ministro do STF,
em sessão sobre
financiamento
de campanha
eleitoral.
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Eleiçãomovimenta os bastidores
Muitas reuniões, alguns _

desentendimentos, in
teresses distintos. Mas todo
mistério está perto de acabar,
ou já acabou ontem mesmo,
com a confirmação de Eugê
nio Juraszek (PP) de apoio ao

petista João Fiamoncini. A

eleição para Mesa Diretora da
Câmara acontece hoje às 15h.
De um lado, alguns parlamen
tares da oposição passaram os

últimos meses acenando ao

governo, negociando o cargo
em troca de apoio irrestrito.
Por outro, a bancada governis
ta se dispersou em um perigo
so jogo de egos, colocando em

risco a própria sobrevivência. O
ataque veio de onde menos se

esperava. Notícias foram plan
tadas para tentar prejudicar o
candidato A ou B. Conjecturas
impensáveis foram ensaiadas
nos bastidores. Mas no fim,
tudo indica que a base vai se-

guir unida e em torno de um
acordo firmado ainda em 2012.

Além de receber 50% amais no
salário, ter mais assessores dis-:
poníveis e verbas distribuídas
em dois gabinetes, o presidente
da Câmara tem poder de deci
são, diz o que será colocado em
pauta, por exemplo, pode me

xer na distribuição dos cargos e
aplicação de recursos e aparece
mais do que qualquer outro.
Mas a cobrança é proporcio-

o líder de licenças
Levantamento revela o número de dias que os vereadores de Massaranduba ficaram afas

tados do cargo para o qual foram eleitos. O recordista disparado é José Osnir Ronchi (PP). O
vereador de oposição tirou quatro licenças de 15 dias (são dois meses) além de ter io faltas
justificadas. Três licenças de Ronchi foram pormotivos pessoais, o que o deixa sem salário no
período, e uma foi por motivo de saúde.

nal ao status. O próximo pre
sidente será cobrado a colocar
em prática as mudanças que a

sociedade deseja, começando
pelo fim das férias de julho, a
adoção de mecanismos que
tragam maior transparência ao

processo legislativo, à obser
vância das leis e de um trabalho
efetivo, e que coloque obem co

mum em primeiríssimo lugar.
Por mais moralidade e menos

corporativismo!

"Dever
cumprido"

Valmor Pianezzer presidiu
a Avevi nos últimos três anos e
entrega o cargo com sentimen
to de dever cumprido. O traba
lho de reativação da entidade
realizado nos últimos anos

possibilitou, nas palavras dele,
elevá-la ao reconhecimento
nacional. "Nosso grande feito
foi 'criar a escola do Legislati
vo, que proporcionou a quali
ficação dos nossos vereadores
e funcionários", destaca.

rerssianssen
ARQUITETOS

Projetos e Gerenciamento de Obras
(47) 3371-0853

www.reisanssen.(om.br

QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
É hoje o lançamento do livro que conta
à história da explosão da fábrica de
pólvora. O evento foi marcado para

as 19h30 no Museu.

• • •

Lembrando a lotação dos cemitérios do
Centro e da Vila Lenzi, o vereador Pedro
Garcia (PMDB) solicitou que a Prefeitura

compre um terreno para este fim.

• • •

Segundo Orçamento enviado à .

Assembleia pelo governador Raimundo
Colombo, para a manutenção da

Secretaria do Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul, em 2014, estão

previstos R$ 11.455,49.

Licitação para
camarotes

Foi aberta concorrência pública para
regulamentar o uso de 11 dos 22 cama

rotes da Arena Jaraguá. Os interessados
têm até 29 de janeiro para apresentar o
maior lance para o uso dos espaços. O va

lor mínimo é de R$ 11.845,05. Os vence
dores terão direito a utilizar o camarote
durante um ano. Com o arrendamento,
deverão ser arrecadados R$ 100 mil, re
vertidos para a manutenção da Arena.

salário regional
A Comissão de Constituição e Justi

ça da Assembleia Legislativa aprovou os

valores do novo piso salarial regional pro
posto pelo Estado. O primeiro nível passa
para R$ 835, o segundo R$ 867, o terceiro
R$ 912 e o quarto R$ 957. O reajuste foi de
cerca de 9% comparado ao ano passado e

passa a valer em IOde janeiro de 2014.
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Denúncia envolve terceirização
JUDICIAL José de

Ávila, Jean Leutprecht
e Maristela Menel
são acusados

por improbidade
administrativa

Carolina Veiga

OMinistériO Público de Santa
Catarina entrou com ação civil

pública contra o atual presidente
da Câmara de Vereadores de Ja

raguá do Sul, José de Ávila (So
lidariedade), e os ex-presidentes
Jean Carla Leutprecht (PCdoB),
MaristelaMenel (PSD) e a Floriani
Advogados Associados por impro
bidade administrativa. O motivo
foi a contratação, pela Câmara, da
empresa de advocacia para prestar
assessoria jurídica.

De acordo com o promotor da
Moralidade Administrativa, Ri
cardo Viviani, a ação contesta a

contratação, desde 2003, de ser

viços terceirizados prestados pelo
escritório. Contudo, são citados
no processo apenas os presidentes
dos anos de 2008, 2009 e 2013. "A

ação foi ajuizada em nome daque-

FABIO MOREIRNARQUIVO ocr

TERCEtRJZAÇÃO Ávila diz que vai apresentar defesa pedindo a liberação dos contratos

les que firmaram os contratos, a
Maristela em 2008, e o José de
Ávila em 2013. O Jean assinou
termo aditivo prorrogando o

contrato em 2009", explica Vi
viani. A contratação do servi

ço é contestada porque, segundo
entendimento do Ministério Pú

blico, a representação jurídica
do Legislativo deve ser realizada

pela equipe interna. "A Câmara

alega que o trabalho legislativo
esgota a possibilidade de os fun
cionários da Casa a' representa
rem externamente e por isso a

necessidade do serviço terceiri
zado. Mas, além de isso não ter
sido comprovado, o correto seria
a Câmara readequar o quadro de
servidores de acordo com a de
manda de trabalho e não reiterar
a contratação ano após ano", de-

fende o promotor.
De acordo com Ávila, há in

tenção de manter a terceirização
do serviço. "Vamos apresentar a
defesa e aguardar. Se for permi
tido, tudo ficará como está, caso
contrário, será necessário con

curso público", adianta. Já Leut
precht defende que a contratação
do serviço era prática comum e

tinha parecer jurídico favorável.

Segundo Turno

Água e luz liberadas para loteamentos irregulares
Foi aprovado porunanimida

de, ontem, na Câmara de Verea
dores o projeto que regulamenta
as ligações de energia elétrica e

de água e esgoto em Jaraguá do
Sul. Assim que sancionada, a

lei continuará proibindo a liga
ção dos serviços em residências
construídas sem o alvará da Pre

feitura, mas regulamentará a Lei

5483/2009, criada após a catás
trofe de 2008, apontando exce

ções que beneficiarão' famílias
em 140 loteamentos irregulares
afetadas pela norma.

Poderão receber os serviços
de água e luz moradores de resi
dências preexistentes ao Mape
amento Aerofotogramétrico do
Estado de Santa Catarina, reali-

zado pela Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Sustentável e

entregue à Prefeitura de Jaraguá
do Sul em janeiro de zorg.desde
que não estejam localizadas em

áreas classificadas como de risco

pela Defesa Civil; em loteamento
clandestino ou em Área de Pre

servação Permanente (APP).
O projeto de lei apresentado

LUCIOSASSI

pelo Executivo é resultado de
um grupo de trabalho firmado

para analisar texto de autoria do
vereador João Fiamoncini (PT),
aprovado em primeiro turno no

mês de junho, e que propunha
a revogação da Lei 5-483 para a

liberação das ligações, sem cri
térios técnicos, aos que constru
íram antes de 2009.

"Este era o encaminhamento. Nós
demos continuidade até porque

. a assessoria prestada é para rela

ções externas da Câmara e daMesa

Diretora, diferente da assessoria
interna da Casa", alega. Maristela
Menel não foi encontrada para co

mentar a denúncia.
A ação civil pública foi protoco

lada dia 9 de dezembro e, a partir
da intimação, os envolvidos têm 15
dias para apresentar defesa para
então o Tribunal de Justiça deter
minar se aceita ou não o caso. Após
este período inicial, o Ministério
Público solicitará liminar proibin
do aCâmara de prorrogar o contra
to com aFloriani Advogados Asso
ciados ou efetuar novos acordos da
mesmamodalidade.

Até seis ligações
. .. .

por imovers
Imóveis localizados no perímetro

urbano ou rural e ocupados por uma
mesma família terão direito a até
seis ligações de serviços de energia

.

elétrica e de água e esgoto por ma
trícula imobiliária. A ampliação foi

proposta por meio de emenda modi
ficativa de iniciativa dos parlamen
tares AdemarWinter (PSDB) e José
Osório de Ávila (Solidariedade). O
texto original de autoria do Executi
vo previa apenas 1Jt;ês,ligações.,) ,I ,�. I

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
LEI Previsão é de que 140 loteamentos irregulares sejam beneficiados

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

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 03/2013-FMS
o Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n",
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJU
DICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da TOMADA DE

PREÇO N°. 03/2013-FMS, PROCESSO N°. 94/2013-PMS, adjudicando
em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o

menor preço GLOBAL, determinando que seja dada ciência aos partici
pantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de edifica

ção de Unidade de Básica de Saúde (com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos), sendo 302,63m2 de área, na Rua Cristiane
Zerbin, Bairro Rio Hern no Município de Schroeder/SC.
Vencedor: OMVS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o ;'0.
15.772.347/0001-20.
Valor da proposta vencedora: de R$ 423.119,75 (quatrocentos e vinte e

três mil, cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos).
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Ajuste damatriz
A. •

econonnca
o fato do crescimento de Jaraguá ter

sido de 191% na última década, média infe
rior aos 203% obtidos por Santa Catarina e

consideravelmentemenor do que Joinville

(228%), São José (24-1%) e ltajaí (490%),
na visão de Benyamin Parham Fardmostra

que é imprescindívelbuscar alternativas de
diversificação da matriz econômica a fim
de que a economia local acompanhe o de

sempenho dos municípios que avançaram,
como é o caso de ltajaí.

Vendas crescem
4,75% no varejo

Em outubro, na série com ajuste sazonal,
o volume de vendas do varejo variou 0,2% e a

receita nominal 0,7%, ambos na comparação
com setembro, segundo a Pesquisa Mensal do
Comércio divulgada pelo IBGE. Foi o oitavo re
sultado positivo consecutivo para o volume de
vendas, enquanto a receita nominal vem cres

cendo desde junho de 2012. Nas séries origi
nais (sem ajuste), o volume de vendas cresceu

5,3% sobre outubro de 2012, acumulando alta
de 4,0% no ano e de 4,5% nos últimos 12 meses.

Para a receita nominal de vendas, essas taxas
foram 12,0%, 11,8% e 11,9%, respectivamente.

Ronaldo Corrêa

pm de Jaraguá do Sul cresce 9,78%
Dados divulgados na terça-feira pelo

IBGE confirmam que o Produto
Interno Bruto (PIB) de Jaraguá do Sul
em 2011 foi de R$ 6,1 bilhões em 2011,

superando em 9,78% o Velar registrado
no ano de 2010. O levantamento colo
ca o município.entre os cinco de maior

economia do Estado. As principais eco
nomias são de Joinville, Itajaí, Floria
nópolis, Blumenau, Jaraguá, São José
e Chapecó. Benyamin Parham Fard,
secretário de Desenvolvimento Econô

mico, diz que o desempenho impõe re

flexões importantes para a cidade.

EDUARDO MONTECINO

<'

Confiança do consumidor diminui
base no ÍndiceNacional de Expectativa
do Consumidor (Inec), que teve o re

sultado da pesquisa realizada em de
zembro divulgado ontem. De acordo
com economistas da CNI, o motivo da

queda do índice foi "o comportamento
da inflação e do desemprego".

A confiança do consumidor na eco

nomia do país recuou 0,5% este mês,
na comparação com novembro, e 3,5%
em relação a dezembro do ano passa
do, registrando um total de 111,2 pon
tos. A queda foi constatada pela Con

federação Nacional da Indústria, com

Cresce temor
ao desemprego

O medo dos brasileiros de perder o emprego
cresceu entre setembro e dezembro, aponta pes

quisa divulgada pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). De acordo com o estudo Termô
metros da Sociedade Brasileira, o Índice de Medo
do Desemprego subiu de 72,5 para 73 pontos
no período. A CNI destacou que, mesmo peque
no, trata-se do terceiro aumento consecutivo do
índice. Apesar disso, ele está menor do que em

dezembro de 2012, quando atingiu 74,5 pontos.
Levando-se em conta a faixa etária, o grupo que
demonstra mais temor de ficar desempregado

� ---,-_.-,-,-H-,-J1_''-,-:l'-'._U'-'..I'-C.11-,-"llilll�hlàl..\;;ete:h.ttelôsj3ble 39 anos, com 75,9 pontos.

�'''''''---''''�__'_----''''�-'_''''''''''''''''''''--�'_�""'-_''''''''''''''''''''''';''''-_'-'"''"''��--'';'--l

I ralCASSIUS I
! � CORRETORA DE SEGUROS I
1 I

I Você, tranquilo.. I
1 f

I (47) 3370-0212 I

Splendore Empreendimentos e Materiais de Construção ttda.,
pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 08.197.379/0001�83 torna

público que requereu à Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente (FUJAMA) a Licença Ambiental de Instalação para

construção do tipo EDIFíCIO, localizada na Rua Emma Rumpel
Bartel, Bairro Baependi, Jaraguá do Sul! se.

Foi determinado Relatório Ambiental Prévio

INDICE PERíODO

SELlC +10,0% 28.NOVEMBRO.2013

TR +0,05% 18.DEZEMBRO.2013

CUB 1.309,57 DEZEMBRO.2013

BOVESPA +0,94% 18.DEZEMBRO.2013

NASDAQ +1.15% 18.DEZEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 16,84 +0,24%
VALE5 31,89 +0,47%

• BVMF3 10,57 - 0,86%

POUPANÇA 0,5208 19.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,59% US$110,170
OURO +0,23% US$ 1220,330

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3400 2,3426 +0,87%
DÓLAR TUR. 2,2900 2,4100 +0,42%
EURO 3,1855 3,1866 -0,21%

. LIBRA 3,8116 3,8134 +1,06%

Estado ganha
cadastro rural

Proprietários de imóveis rurais
de Santa Catarina contam agora
com uma nova ferramenta eletrô
nica para o registro das informa

ções ambientais referentes à terra.
O Sistema de Cadastro Ambien
tal Rural (SiCAR) foi lançado em

Santa Catarina pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA) na terça
feira. O cadastro faz parte do pro
cesso de implantação do novo Có

digo Florestal e é obrigatório para
todos os imóveis rurais, sejam eles

públicos ou privados.

Refis da crise
tem boa adesão

Mais de 195,9 mil contribuintes
aderiram à segunda fase do Refis
da Crise apenas em dezembro, Se

gundo a Receita Federal; De acordo
com balanço parcial, a Receita e a

Procuradoria-Geral da Fazenda Na

cional (PGFN) receberam, até ontem,
231.774 pedidos de renegociação de
dívidas com a União. Do total de pe
didos; 131.650 referem-se a débitos
inscritos nadívidaativa daUnião ede

responsabilidade da PGFN e 100.124-
dizem respeito a dívidas com a Recei
ta Federal, que abrangem os tributos
em atraso. Até o fim de novembro, o
governo tinha recebido 35.844 pedi
dos de adesão. O prazo de adesão vai
até o próximo dia 30.
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Projeto social
garante aos
moradores do Ester

Menel acesso a

aulas de música

)

Natália Trentini

Dentro de um condo-.
mínio residencial com

mais de 200 apartamen
tos, aproximadamente 70

crianças dividem o tempo
entre escola e as brincadei

ras, reduzidas ao espaço de
um parque infantil e qua
dra de esportes. Este pú
blico, atualmente carente

de atividades, terá a partir
de março uma rotina den
tro do universo artístico.

O projeto "Arte no

Condomínio", criado pela
Secretaria de Habitação
dentro das exigências do

Programa Minha Casa,
Minha Vida, irá oferecer

aulas gratuitas de violão,
percussão corporal, flauta,
coral e dança para crianças
e adolescentes do condo
mínio Ester Menel, em

Nereu Ramos.

Um percentual de 1,5%
do que foi investido na

construção dos prédios,
R$ 148,6 mil, será rever

tido pelo governo federal

nesta e em outras ações so-

Arte vai invadir
/

o condomínio

ciais, como palestras para
os adultos, tudo em parce
ria com a Prefeitura, que
é quem coordenae super
visiona os trabalhos. "Os

projetos técnicos sociais

servem para dar um im

pulso e depois o condomí
nio pode dar continuidade.
Os moradores passaram
seus anseios e desenvolve
mos o projeto para ocupar
o tempo das crianças que
ficam enclausuradas", co
menta o assistente social,
Samuel Rodrigues.

Um dos objetivos tam

bém é diminuir o impacto
social da nova moradia e o

convívio em grupo. Os ins
trumentos e equipamentos

adquiridos para o projeto,
que incluem 50 flautas, 30
violões e conjunto de cor

das, quatromicrofones eafi-:
. nadores, pedestais, estantes
de partitura, caixas de som

e equipamento audiovisu

al, ficarão no condomínio.

Uma forma de estimular a
autonomia da comunidade.

As aulas demúsica terão

duração de oito meses. Para

a presidente do conselho

de moradores, Enezina dos

Santos, 36 anos, as crian

ças precisam de atenção
extra para garantir o desen
volvimento de qualidade.
"Esses projetos são muito

interessantes, arte e cultu

ra sempre ajuda muito na

educação. Eles são curiosos,
ínteligentes e issovai ajudar
no crescimento dopróprio
condomínio", diz.

Desde que semudou de
Guaramirim para o bairro,
LarissaVoigt, 12 anos, pre
cisou parar com as aulas

de violão que fazia, prin
cipalmente pela distância.

"Eu fazia aula nos escotei
ros e foi ruim parar, estou

muito entusiasmada para

aprender canto", comenta
a adolescente.

Escolha

por licitação
A contratação dos pro

fessores para conduzir o

projeto foi feita através
de licitação.

-

A vencedora

do processo foi a escola
de música Bicho Grilo,
de Jaraguá do Sul. Para
o desenvolvimento da

ação, com aulas de uma

a duas vezes por sema

na, e com1?ra do mate

rial, serão investidos R$
48 mil. "São profissio
nais que vão dar para
essa garotada a oportu
nidade de contato com

a arte, trazendo isso para
o condomínio, vamos en
volver toda a família para
ter um resultado bacana",
explicou a proprietária de
escola e professora de vio

lão, Bruni Schwartz.
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com G contato@poracaso.com a @poracaso

#Partiu 2014
Estimados, eis nossa última edição deste ano. Nas pró

ximas duas quintas-feiras estaremos em modo offline, con
templando o ócio e planejando ações para tomar 2014 um

. ano ainda mais intenso que este que passou. Pensando ago
ra, o retomo parece ser breve, afinal, o que são duas semanas
quando um ano inteiro passa num estalar de dedos? Bom,
tai então uma idealização para 2014 para aplicar já nestas
férias: menos ansiedade emais intensidade. A ansiedade nos

projeta para o depois, enquanto a intensidade nos pontua no
agora. Sejam intensos, pois tendo duas semanas ou apenas
dois feriados para relaxar, o tempo será gentil. Bom descanso
a todos, fica um enorme abraço de toda galera do lado de cá.

Bares em férias
Anotem ai nas agendas, eis como será a rotina de férias

dos points favoritos da galera aqui em Jaraguá: o Stannis
Pub fecha neste dia 21, retomando somente dia 7 de janeiro;
Blackbird Bar e Licoreria entraram em sincronia, sendo que
ambos fecham também neste sábado, voltando apenas dia
10 de janeiro; e para a alegria da galera, o Sacramentum Pub
assumiu o ponto, e vai fazerplantão pra atender quem fica na
cidade. O bar abrirá dias 26, 27 e 28 de dezembro, eritão fará
uma pausa para o Réveillon e volta com tudo dia 2 de janeiro.

FOTO COLETIVO

Felicidades ao casal! Pequena homenagem da coluna
a Sarnira Mara eWillian Pain, que casam nesta sexta
feira. Ficam nossos desejos de muita alegria e uma

vida repleta de boas surpresas aos dois.

,
.

Ultima do London em 2013
Quem encerra as atividades da temporada 2013 nesse sá

bado (21/12) é o London. É a hora de celebrar tudo o que acon
teceu no pub nesse ano em dose tripla com DJ Kbeça, músico
Fernando Lima e Grupo Atitude. Até a meia noite elas entram
de graça e o ingresso masculino (primeiro lote) fica a R$ 20.

Outras informações pelo (47) 3055 oq65.

Oito anos de Lieo

ERICDE LlMA

r/ \ J

Mainara Muniz Lescowicz em shot na
balada 100% Sertanejo da Patuá Music

.....................................................
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Uma breve nota para registrar publica
mente a admiração ao colega que, vítima
de acidente, deixou-nos nesta terça-feira..
Quando lançamos o Por Acaso em 2003 Al
tamir atuava como colunista social e foi na

·

..
· época um dos profissionais que tomamos

como modelo para o trabalho que passarí
amos a executar. Dali, criamos um relacio
namento não só profissional, como também
reforçamos o pessoal que tínhamos com ele.
Cara gentil e atencioso, era sempre ocasião

agradável encontrá-lo para trocar uma ideia.
Lamentamos deveras o ocorrido, principal
mente pela circunstância... Um grande pro
fissional e pessoa igualmente notável, Jara
guá sentirá sua falta.

_.
·

·

·

·

·

· .
. .

...... �..•.........................................•.

Quem está de aniversário esse mês é a Licoreria e nessa

sexta (20/12) rola um show com a reunião da banda Lobo e a

Matilha para assoprar as velinhas com um repertório que conta
. Go Breakers! O atleta Falcomer celebra o

com Charlie Brown Jr., O Rappa, Dazaranha, The Doors emui- título em merecido happy hour na casa do
to mais. Grande balada à vista; marquem na agenda! I I'. I J!', .

I time, o IMadalena Chopp & Cozinha

OCP8

VARIEDADES
www.ocponline.com.br

QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2013

HOJE À NOITE
�. 17h - Happy Hour do Bela com música ao vivo
Local: Bela Catarina Restaurante 1473371·3412

• 18h - Happy Costela com música ao vivo
Local: Mr. Beef 1473275-2230

., 22h - Duo acústico Natana e Kimberly da banda
Somecents

Local: Sacraméntum Pub 1478832-1524

• 23h - Última Quinta de 2013 - com Gabriel Borges +

Levando um Lero / Elas Free até Oh
Local: Londol;iPub 1473055-0065

.. 23h - The Blues Planes
Local: Stannis Pub 147 3054-4467

SEXTA-FEIRA 2ÓI12
*,. 22h - Banda Rordak
Local: Sacramentum Pub 1 47 8832·1524

� 22h • The KilIers Cover
local: Blaokli>ird Bar 147 327,5+2398

• 22h - B-day Ueo 8 anos 1 Show com Loboe a Matilha
Local: Lico Bar 147 9908-6555

23h - Footos (Poo Fighters Covar)
Local: Stannis Pub 147 3054·4467

SÁBADO 21/12
t 22h - Trio acústico com Vini (Patifaria), Dudu Silva e
Luciano Sales;
Local: Sacramentum Pub 147 8832·1524

,. 23h • White Party The Way Club com DJs Aninha,
Rodrigo Viei(él e Erick Jansen
Local: TheWay"Club 147 9�8:t4762

., 23h - Bye Bye 2013 1 DJ Kbeçal.Fernando LirllÇl e
Grupo Atitude / Elas Free até Oh
Local: Londor'l,Pub 147 3055-qq65

'* 23h - O Bardo & o Banjo
Local: Stannis Pub 1 47 3054-4467

DOMINGO 22/12
�, 15h - SusnsetiBye Bye 201ªidã Lico
Local: Lieo Bar 147 9908·6555

Com os dois pés
Fechando 2013 a toda, galera do Stannis pegou o

que teve de melhor no pub durante o ano e montou a

agenda dessa semana. O embalo vai ter pico no sábado,
com O Bardo e O Banjo na casa, sendo que hoje tem a

banda de blues The Blues Planes e amanhã tributo a

Foo Fighters com a banda Footos.
\

Restaurantes em férias
Tal qual com os bares montamos também uma lis

ta com a agenda de férias dos restaurantes de Jaraguá.
Houve um tempo em que a cidade parava por duas se

manas a fio, mas há points este ano que irão parar ape
nas nos feriados. Como a lista ficou grande, pudemos
disponibilizar apenas online, acesse então o PorAcaso
no site do OCP e confira o calendário.
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OCP9
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EM QUALQUER LUGAR 00 MUNDO; ��

�O�IM�P�OR�TA�N�TE�D�ON�A�JA�LE�'E�Sl�AR�N�A�SU�A�CA�SA�.� FENPAK.
EMPREENDIMENTOS
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B di· Iom rar
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

dia 19 de dezembro e faltam ape
nas quatro dias para o Natal. Es

pero encontrar todos com um bri
lho diferente e um clima de astral
emuita energia positiva, pois esta
mos estreando mais uma quinta
feirá. Depois dessa, só temos uma
antes do Réveillon. Vamos nessa

e acredite que tudo passa e tudo
vai dar certo. Antes, uma frase de
Carlos Drumond deAndrade para
você refletir: "Eterno é tudo aquilo
que dura uma fração de segundo,
mas com tamanha intensidade

que se petrifica e nenhuma força
jamais resgatará!"

Happyhour
Hoje à noite o happy hour do

Bela Catarina vai estar imperdí
vel! Além da presença do cantor,
Eneias Raasch, na voz e violão e

do amigo, Érico Vericimo, na per
cussão, a casa vai movimentar um
delicioso frutos do mar e o chope
mais gelado da urbe sorriso. Quer
sabermais? Ligue 3371-3412.

Enoteca
Para quem ainda não escolheu

o presente de amigo secreto ou de
Natal, omeuparceiro,ThiagoAiro
so, daEnotecaDecanter recheou as

prateleiras com vários espumantes
e kits super show . Vale conferir!

SHED Mayta Pazze
nos corredores das

,

baladas da moda,
em Balneário

Camboriu

3370-3242

f
KAY�ÓS
HOTEL

Pensando
bem...

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Terça-feira recebi a visita
dos amigos, DJ Xalinho e

Jorge Marcelo Ribeiro.
Trocamos altas figurinhas. '

Em 2014 vem novidades
por aí. Volto ao assunto.

• • •

o empresário, João Carlos
Marcattó, o popular Jonga,

também vai aterrissar dia 30 de
dezembro na última Garage do
ano. O encontro de poderosos
será no General Kuster, em

Piçarras. Não perco nem muerto.

• • •

É muito bom receber um
mimo de Natal. Obrigado,
Deputado Carlos Chiodini.

• • •

A minha amiga, Tere Depiné,
e o filho, Jean, da Meg Portas,
fecharam o ano com chave de
ouro e mandaram o recado:

"desejo a todos um maravilhoso
Natal e um 2014 cheio de

energias positivas". Cheers!

Na crista
o empresário, Célio lange, a

milhão por aí em seus negócios,
quase não tem tempo para os agi
tos sociais. People the best!

Eu não costumo tirar

ninguém da minha vida.

Apenas reorganizo as po
sições e inverto as priori- ,

dádes. Nadamais! ..

Trtzga seu nfratál"io, estolha a Ol'4SStl fI o f}lolho . tiirlrffllj;tIJ .'ttt:P
Eparagarantir seu sossego lUISférias, lei/e massas congeladas em nessas embalâ!lfls des-

" /casadanonna wwwcasadanonna.com.br RuaMax \X?ilhelm, 368 � Baependi ! 47 3055-2484
..._.....::..:_.........-_.........

PoketStore
Você já acessou o siteMoaGonçalves?Não!? Então dá uma espia

dinha, vai... Pois você vai conferir omaior desfile demulheresbonitas
da região. E o que é muito melhor: clic em "Promoção" e concorra,

. am�ã, a um lindoTabletSansun 7, da loja Poket Store. Vaiperder?
QUINTA.FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.co

-

MAURICIO HERMANN

TE CONTEI
animação serão a tônica da festa .

.. Quer um investimento seguro
e de acordo com o seu bolso?
Procure a Lsidiane Marques.
Ela anda mandando bem
com o Consórcio Ademilar!

.� Não deixe de fazer algo que
gosta por falta de tempo. Não
deixe de ter pessoas ao seu lado por
puro medo de ser feliz. A única falta

que terá será a desse tempo que,
infelizmente, nunca mais voltará.

.. A Paládio recebeu uma

linha de óculos e relógios que
é de matar qualquer cristão
tamanho bom gosto! \f' A Casa da Nonna encerra

suas atividades dia 24 de
dezembro. Anotou? De nada!.. Hoje quem bate as taças

e faz tim tim é o amigo, Henrique
Sudati Porto. Os sinceros

cumprimentos da coluna.

� Neri Moresco, da Caneri,
apoiador do evento, e a instrutora Paula

Maria Markewicz, natormatura das
turmas de Li6ras para iniciantes, que

àconteceu no último sábado

'lt Mas antes de terminar a minha·
coluna de hoje, seria um crime este
colunista não comentar o sucesso que
o cantor sertanejo e amigo, Fernando
Lima anda fazendo nas baladas ss

da moda. Excelenta presença no

palco, o cantor conquistou uma

legião de fãs. Ele merece e os

nossos ouvidos agradecem!
Cá pra nós não é nada chie, muito menos

elegante, subir em cima da mesa numa festa e

espocar o champagne na cabeça dos outros. Se
, você for festejar, lembre disso! Afinal, o cham
pagne é uma bebida tão especial que é ridículo

..

jogar esse néctar dos deuses como se estivesse
fazendo uma descarga na privada. Fica a dica!

.. Luiz Bortolini, um dos mais
assíduos leitores da coluna, ontem
fez uma visitinha de cordialidade
ao colunista. Valeu mesmo!

Nada a ver

.. Dia 28 de fevereiro de 2014
vou movimentar mais um

aniversário benelicente. Será
no Buena Eventos. Bebericos,
comericos e muita música e

.. Hoje é quinta. Sorriaaaaa!

"Com essa, fui!DESTAQUE A advogada Regina Patapoff é
destaque na Revista Nossa Weekend
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Piadas Sudoku

- '

PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Incendio

Um dia um homem que ia passando viu seu amigo chorando,e
perguntou - O que aconteceu?

Seu amigo respondeu - Perdi minha esposa no incendio ..

O homem perguntou - Ela morreu queimada?
O amigo-Não
- Então como, foi?
- Ela fugiu com o bombeiro ...

CineJ[la
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPJNG
ARCOPLEX 1
• O Hobbit: 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'Tirne Shaw de Bola - Dub - sexta-feira - 14:00
ARCOPLEX3
• Gravidade - Leg. - 15:00, 17:00
• Meu Passado Me Condena - Nacional - 19:00, 21 :00

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 18:20 21 :30 - 3D - LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D - DUB - Fantasia
• O Hobbit: 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 - 15:2021 :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
• Carne, a Estranha - 13:50 17:50 19:50 - LEG - Terror
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasia
• Um lime Show de Bola - 14:00 - 3D - DUB - Animação
• Como Não Perder Essa Mulher - 16:15 - DUB - Comédia Romântica
• �ogos Vorazes: em Chamas - 18:30 21:10 - DUB - Ação
.-GNC MUELLER
• O Hobbit: a Desolação de SmilUg - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 18:20 - 3D DUB - Fantasia
• O Hbbbit: 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 18:00 21 :10 - -DUB - Fantasia
•O Hobbit: a Desolação de Smaug -14:50 18:00 21 :10 - DUB - Fantasia

Bltie
Jasmine
Umâ:riíillhe'r
rica perde todo
seu dinheiro e é

obrigada a morar

em São Francisco
comsua irmã, em
uma casamuito
maismodesta. Ela
acaba encontran
do umhomem na

BayArea que pod�
resolver seus pro
blemas financei
ros, mas antes ela

precisa, descobrir
quenié; e preeisa
aceitar que São
Francisco será sua
novacasa.

Elenco: Alec
BâldWin; Cate
Blanchett; Sally
Hawkins; Peter
Sarsgaard; Louis
C. byCan:-
na ru-ew
Diee Clay; Michael
Stublbarg
Direção:Woody
Allen
OOnel't); Drama
Duração; 98min

Fontes: Epagn e Tempo Agora

392
4

7 Sol entre nuvens

Chuva, se ocorrer, somenteemfonna
de pancadas isoladas e passageiras
entre a tarde e noite, típicas de verão.
No Litoral e noVale do ltajaí, ocorrerão
períodos commaiornebulosidade
devido àumidade, associada aum
sistema de baixa pressão no oceano.9

2
HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

�
14' Ensolarado

AMANHÃ

�MíN: 20°C
MÁX:-28°C Parcialmenle

Nublado

�

�
" "ii Inslrvel

SABADO
MíN: 20óC
MÁX: 28°C

Nublado

9

9

3
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9

semrepetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
\

li 9 E 6 L. z ç � 11
Z 6 ç li t " 9 E l
"t l v 9 e S li 6 z

t Z l � 6 9 t 8 S
69 � " ç L. Z 9 E
S � 9 Z 8 "t t L. 6

� 11 6 S 9 li l Z t
9 t Z l 11 Il 6 5 S
L 9 li � Z 6 E v 9

o
.ca
C.>
=

Õ
cn LUAS

, • NOVA 2/12
· .'

Chuvoso

.CRESCENTE 9/12 DOMINGO ..CHEIA 17/12 MíN: 20°C

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 30°C Trovoada

RESPOSTAS NA !!SMA EDiÇÃO
-

36 PÁGINAS' APENAS R$ 4.9,0

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA
-.., - +.;.. .

CONFIRA AS NOVIDADES

HORIZONTAIS 2 3 4 5 6 7 B' 9

2

•

•
•

• •
•
•

•
...

•
•

•
•
• •

•

1. Líquido usado na limpeza de metais! A marca de
automóveis italiana Romeo • 1

2. Abarcar, incluir
3. Gênero de algas marinhas vermelhas
4. (Fut.) O artilheiro Vagner, atacante do futebol bra

sileiro ! (Estácio de) O fundador da cidade do Rio
de Janeiro

5. Alcoólicos Anônimos! Dedicar ao serviço de Deus
6. Universidade de São Paulo! Bebida alucinógena pre

parada com plantas amazônicas, usada ritualmente
por diversas seitas

7. O garoto voador das histórias infantis
8. O último jogo entre duas equipes que lideram uma

competição / Autarquia Municipal de Ensino
9. A maior península da Terra / As iniciais do cantor e

compositor mineiro Beto, de "Feira Moderna"
10. Pequena peça de madeira que se coloca ao longo

de um osso fraturado, para imobilizá-lo! Comer a
terceira das maiores refeições

11. Os extremos do .. , horror! Pequena árvore do litoral
brasileiro, de folhagem decorativa

12. Vantagem obtida sem esforço
13. O padrão monetário do Brasil! A camada mais ín- 12

fima da plebe,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

VERTICAIS
1. Pedra de pequenas dimensões / Pai, em inglês
2. Associação Brasileira de Imprensa! Procurar con

seguir
3. Dito de viva voz / Relativo ao código que define cri-

mes e delitos / Sigla do estado que tem o segundo
maior litoral do país

4. Os Grandes são cinco e se situam entre o Canadá o

os Estados Unidos / A.plantação do fumicultor
5. À capital da índia! As iniciais do cantor e compositor

Melodia, de "Pérola Negra" \

6. Reunir, juntar / Parar diante de perigo ou ameaça
7. A atriz norte-americana Thompson, de "De Volta

Para o Futuro" / Um elemento do madeirame / Pro
nome demonstrativo feminino,

8. O símbolo químico do, frâncio, elemento alcalino
muito raro / Terreno abundante de certas plantas
ornamentais, espécies de fetos

9. Nome dado à poluição causada por derramamento
de petróleo no oceano,

'ruoau aJ9W
'6 'IE,OQWEWOS 'l:! '8 '01S3 'Ed,B 'oal 'L 19n0\1 1900JOV '9 'Wl "I?O EAóN 'S
'IOOEqgl 'soo"1 't 'ow 'Iouad 'IruO 'E 'JOJ,dsV ',QV 'Z 10LflO,j 'nE4103

-

� :SIV3UH3/\
'?I"Il'IOall 'E� 'Bl.W.W 'Z� 'o,snl3

'JH 'H 'ma3 '0101 -O� '9E 'o'Q?,V '6 'aWlf 'I"U" '8 'U"d J"l"d 'L 'aw,oo asn '9
'JOJOES 'w 'S "S '''01 't '.JOoyn -E 'Ja5uruQ\f 'Z 'OH\! '109:) '. :SIVINOZIIlOH

O\l)n105
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Novelas

• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Gertrude descobre que Sílvia é filha de Heitor.
Viktor fica chateado com a mentira de Sílvia, mas, ao

saber da história de Heitor, apoia a namorada e promete
ajudá-Ia. Pérola fica feliz ao saber que Amélia e Franz estão
juntos de novo. Gertrude descobre que Sílvia é filha de Hei
tor. Franz acusa Manfred de ter mandado acabarem com

sua vida, mas o delegado não acredita. Sonan fica incomo
dado ao ver Matilde com o doutor Rubens. Viktor vasculha
a gaveta de Ernest e encontra cartas antigas de Catarina e

Heitor. Davi se irrita ao ver Aurora ensaiando com Odilon.
Salvador procura Franz e pede que ele o leve até Sílvia.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Paulinha se afasta de LC e se desculpa por tê-Io bei

jado. Kléber manda Rita ficar com o brinco na orelha para
tentar descobrir a verdadeira dona do objeto. Marlon con

versa com Joana, rnas Angelique o repreende. Inês fala mal
de Lili para Marcelo. André percebe o interesse de Thomaz
em sua investigação. Júlia comenta com Flávio seu estra
nhamento com a falta de notícias de Rafa. Berenice finge
dormir enquanto Assis revista as mochílas dos eleitos. An
gelique discute corn Marlon por tê-la seguido até o aloja
mento de Joana. Júlia descobre que Rafa sumiu.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Márcia tem uma ideia para vender mais cachorro

quente. Pilar confessa que sente saudades de Félix. Leila
quebra a árvore de Natal da família, e Linda tem um surto.
Natasha sai com Rogério, e Thales observa os dois. Or
dália apressa Gina para se casar com Elias. César ouve
Ninho sorrir perto dele, e Aline o repreende. 'Valdirene é
mais uma vez expulsa do Projac. Carlito pensa em trazer
Valdirene de volta a São Paulo. Ignácio se preocupa com

as exigências de Gigi. Paloma e Lutero repreendem Per-

VARIEDADES OCP13

Amor à Vida

Após exame de DNA, Niko perde a paciência e xinga Amarilys
Niko (Thiago Fragoso) está determinado a ter Fabrício

de volta. Convencido por Félix (Mateus Solano) de que o

bebê pode não ser filho de Eron (MarcelloAntony) e Amari
lys (DanielleWinits), o chef consegue obrigar o casal a fazer
um exame de DNA. Ele acredita que o menino seria fruto

séfone por ter ajudado Glauce na falsificação do registro
de Paulinha. Daniel briga com Vanderlei por causa çle Per
séfone. O juiz marca a abertura do exame de DNA, e Niko
fica apreensivo. Carlito descobre onde Valdirene está hos
pedada no Rio de Janeiro. Félix faz uma nova performance
para vender cachorro-quente. Paloma examina o filho de
Aline e se preocupa com a criança. César conversa com

Lutero sobre seu caso. Aline exige que Patrícia e Rafael lhe
deem uma cópia da procuração feita por César.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Na mansão, Junior pergunta ao pai se ele confia em

Cintia. José Ricardo estranha a pergunta do filho e diz con
fiar na namorada. O rapaz confessa ao pai que acha estra
nho uma ex-modelo querer se tornar uma diretora de orfa
nato. Ernestina e Chico se preparam para sair e as crianças
prometem fazer todas as tarefas e se comportarem. Junior
vai novamente à delegacia para conversar com Cícero. O
rapaz confessa que ficou preocupado com as acusações do
homem em relação à Cintia. Cícero fala a Junior que mentiu
sobre a diretora e que inventou tudo isso, pois sabe que Cin
tia colocou suas filhas para adoção. No orfanato, Mili divide
as crianças para realizarem todas as tarefas da casa. Chico
leva Ernestina para o Café Boutique.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
mDorotéia chega desesperada à casa dos Vêneto, mas

descobre que todos saíram para a guerra. Patrícia fica afli
ta à espera de Carlão, sem saber que ele está envolvido
no conflito entre bicheiros .. Ela leva Rafa e Rodolfo à apre
sentação na escola. Carlão encontra Valdo, desarma seus

seguranças e esmurra o bicheiro. Ele manda que Valdo não
desobedeça mais às ordens dos Vêneto. Dorotéia encontra
comboio de Otávio e consegue impedi-los de atacar. Ela os

alerta sobre emboscada no riacho. Otávio pergunta pelo ir
mão e fica desesperada ao suspeitar que ele tenha ido ao

encontro de Valdo. Perfume e Sabonete dão gargalhada da
surra de Valdo. Ele fica furioso e diz que matará Carlão. Anjo
segue plano e finge estar drogado.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
I<yra Gracie é a nova
namorada deMalvino
Salvador

As fãs mais atiradinhas agora vão pensar
duas vezes antes de se aproximar de Malvino
Salvador. Vem dos tatames a nova namorada do
galã de "Amor à vida". Ela é Kyra Gracie. Penta
campeã mundial de jiu-jítsu e comentarista do
Sport 1V, essa morena de 28 anos faz parte da
família que coleciona títulos nas lutas marciais.
Os dois estão juntos há quase dois meses.

TatáWerneck fala em
casamento: "Thnho 30
anos, já está na hora"

o ano está acabando e poucos têm tan
tos motivos para comemorar quanto Tatá
Werneck. Além de ser alçada ao posto de
estrela global como a Valdirene, da novela
Amor à Vida, a atriz reatou o namoro de
quase oito anos com o engenheiro Felipe
Gutnick. "Penso em me casar com ele desde
o primeiro dia que o vi, numa praia em Ma
aresias. Tenho 30 anos, já está! na hora.

da última inseminação artificial feita pela médica. E chega o
dia da coleta do material que vai revelar a verdade! Impedi
do por Amarilys de pegar o bebê no colo, Niko a enfrenta e

garante que ainda recuperará Fabrício. "Sua bruxa! Eu vou
ter o meu bebê de volta!", dispara.

"De que vale o homem conquistar
omundo, se perdea alma?"

(Pascal)

�Áries
1i120/3a19/4.-Fo9fJHoje, será mais fácil trabaThar

em equipe, principalmente se usar

seu bom humor. Seu empenho
será reconhecido. É só não mistu
rar vida pessoal e profissional. À
noite, curtir o par em casa será· a
melhor pedida. Pode conhecer al
guém interessante através de um
parente. Cor: azul.

..

� ;:����5 - Terra

Leve suas tarefas a sério e

mostre que é responsável, assim,
"aumentará sua produtividade.
Reuniões e conversas com os cole
gas vão render mais. À noite, con
verse com o seu amor e fale sobre
seus sentimentos. Na paquera, um
bom papo pode render uma con

quista. Cor: verde.

f'. Gêmeos
".21/5a20/6-Ar

Você não terá medo de correr
riscos e isso vai aumentar suas

chances de ganhar uma grana.
Assuma novas tarefas, assim, seu
trabaTho será valorizado. Valorize

Cor:verde.

",. Leão
&iii 22/7 a 22/8 - Fogo

Seu bom humor vai ajudar no
trabalho. Você não terá problema
para assumir novas responsabili
dades, desde que tenha certeza do
que está fazendo.Ànoite, a vonta
de de ficar no seu canto pode falar

.
mais alto e atrapaThar a paquera e

o romance. Cor: azul.

l Virgem
'"'\ 23/8 a 22/9 - Terra

'"� Sua disposição para trabaThar em
equipe vão facilitar as coisas. Sair
com os amigos será amelhor pe
dida para se darbem na paquera.
Cor: cinza.

Libra
23/9 a 22/1O-Ar

Você terá energia para correr

atrás dos seus interesses, inclusive
para planejar os próximos passos
na carreira. Se tem alguém, é hora
de pensar em compromisso sério.
Fale sobre o futuro com quem
ama. Cor: laranja.

..1

Escorpião
23/1Oa21/11-Água

Pode se entender rrielhor com
colegas de outras cidades. Seu
otimismo favorece o trabaTho em

equipe: mostre que é responsável
e cumpra suas tarefas. Alguém de
longe pode chamar sua atenção.
Se tiver a chance de viajar, vá em

frente.Adois, tire a relação damo.
notonia. Cor: branco.

IJe. Sagitário1., 22/11 a21/12-Fogo
Poderá se destacar no trabaTho,

mas não baixe a guarda. Ouça sua
intuição e mostre sua determina
ção colocando suas tarefas em dia.
À noite, aproveite para apimentar
a sua vida sexual. Seumagnetismo
aumenta e será fácil atrair quem
deseja. Cor: pink.

a Capricórnio
22/12a20/1- Terra

O trabalho vai render mais se

puder agir em equipe. Seu jeito
responsável pode garantir elogios.
Agora é hora de mostrar do que
é capaz! À noite, ficar ao lado de
quem ama é tudo o que precisa.
Um lance iniciado agora pode se

tornarmais sério. Cor: vinho.

Aquário
21/1 a 18/2 -Ar

Hoje, seu trabaTho vai render
mais se apostar em tarefas que po
dem ser feitas em equipe. Bom dia
para assumir novas tarefas. Con
verse com seu amor e descubra
o que pode fazer para ajudar seu
par. Na paquera, pode se envol
ver com alguém do trabaTho. Cor:
branco.

�Peixes
� 19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, as estrelas" conspiram a

seu favor! Se está só, pode se dar
bem ao investir em alguém que
balança seu coração. A dois, o ro
mance pedemais diversão: saia da
rotina. Cor:creme.
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. A ssim como primavera, que as

.L\iJ.ores dão um toque especial à
estação, O veFao também tem suas

earacterfâticaâ Focarei, hoje, num
personagem bêm,tradicional. Não falarei
dosmosquitos, asas de cupim, trovoadas
repentinas, énêheures oupele vermelha.

Hoje o assunto é sobre "eles".
Aqueles que descem, em caravana, na
rodoviária e vão. se espalhandepelas
ruas da cidade e, principalmgnte, das
ruas do litoral. (Ds vendedores de rede.

Vendedores ambulantes, quevem de
algum lugar do norte, ou donordeste. Não.
sei. Nunca perguntei para nenhum deles
de onde vinha e, também, pode serque
eles venham de vários lugares diferentes.

O que sabemos, é que eles surgem nas

portas de nossas casas, obstinados a fazer
negócio. E, foi assim que um vendedor
apareceu na porta da casa deRodo.lfo...

- Ô, de cáasa.
'

-Bomdia.
- Quer co.mprar reêde?
- Rede? Não, obrigado.

Chegou a hora de preparar a pele para o

verão, um meio natural e eficiente é a

associação entre BetacarQteno. Urucum
e Vitamina E, com ele você garante um

bronzeado bonito, uniforme e duradouro .

. CAFé VERDe
o Café Verde é um potente
termogênico, antioxidante, fonte de

'

energia e disposição. Mais um aliado
para quem quer perder peso.
Indicação:

.

-Auxilia na queima da gordura
localizada;
-Potente antioxidante;
-Desintoxicação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os

sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos
açúcares, regula os níveis de açúcar no
sangue.

João Chiodini. Escritor

•
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o escritor@joaochiodini.com.br

19/12
Adriana Scherer
Alan Marcilio
Andressa Michelle Hille
carlos A.Guths
Cleonice Gacho
Davi Pires
Eliane S. Buzarello
Erick Zeferino
Estela S. de Campos
Graciele Goerck
lIete Bauer
Ines kroen
Isa Guiese
Ivo Da Costa
Jefersson Guilherme Jurck
Jonas M. Schneider

Jorge Augusto Bachmann
Julio C. Strecker
Laerte A. R. Filho
lurdes B. M. Spezia
Maicon R. Girola
Marcos Tomaz de Oliveira

Marielly Carolini da Silva
Mario Mokowa
Mateus Volpi
Mickael Edu.ardo
Paola M. T. Boiko
Rafael A. Chibicheski
Rafael C. Ferreira

RonyCosta
Rosilene E. S. Poerner
Vitor Imroth
Vivian R. Rossa
Yasmim Karoline de Lima
Zulnia Moraes

- Não quer aproveitar? Tá com preço
boôm. É reêde de qualidáde.

- Quanto tá custando, amigo?
- Cento e cinquenta reaáis.
- Ceato cinquenta? Tá louco! Não,

obrigado.
- Mas, é reê e de qualidáde.
- Támuito caro. Obrigado,
- Olhe, engostei do sénhor. Llre.faço

caminho, commaisumavenda concluídae
Rodolfovaiparadentrode��do
aquela rede, como sqfosseunt�féu, F>e}o
ótimopreço que co

.

u�peça.
- O que é isso, R alfa?
- Uma rede, guerida. Consegui um

preço espOOl .
<

- Uma rede? Onde vocêvaíenfiarUlIla
rede?

- Não sei. Fazemos um furo no pilar
. da'garagt3:fa

- �o fiar uroal'ed.e'na

COMPOSTO EMA'GRECEDQR
Fórmula completa para quem
quer perder pesol Composta
pela garcínia, faseolamina e

citrus. Inibe o apetite, acelera o

metabolismo e inibe a absorção
de parte dos carboidratos
ingeridos.

CREME DE MASSAGEM
HIPERTERMICO SLlM
Melhorar o aspecto da celulite
bem como a firmeza e

elasticidade da pele, além de
ajudar na redução de medidas
em áreas de maior concentração
de gordura.

Manipulação ormulasMlldicas
Dermatológrcas • Fito �s

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

Voltamos no dia 06/01/2014.
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Sacolas começam a ser entregues
SLOGAN "Olha quem

chegou para encher
o saco", chama a

atenção com o duplo
sentido a respeito da

reciclagem do lixo

Novas soluções
Com o objetivo propor uma

solução para a destinação corre

ta do lixo contaminado, a Asso
ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu (Arnvali) contratou o

.

Plano Intermunicipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos.

Segundo Leocádio, já existem
diversas tecnologias utilizadas

, para a destinação correta de ma
teriais contaminados, mas tudo
ainda será analisado para que
possa abranger todos os muni

cípios. Dentre os materiais que
não podem ter destinação co

mum estão: pilhas, baterias e

lâmpadas fluorescentes.

Gabriela Bubniak

A distribuição das sacolas do

rtPrograma Recicla .Iaraguá
teve início nos bairros centrais
e já avança para os pontos mais
afastados da cidade. A previsão da
Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama), é que todas as
residências do município recebam
o material, que também é recicla

do, até a próxima semana.
Utilizadas especificamente

para armazenar o lixo reciclável,
as 500 mil sacolas devem durar
três meses emeio, mas uma nova
licitação será aberta em janeiro
para a contratação da empresa.
que produzirá a segunda remes

sa dos utensílios.

FIQUE ATENTO Sacola plástica para lixo reciclável deve ser entregue em todas as residências

"De acordo com o presiden
te da Fujama, Leocádio Neves
e Silva, de todo o lixo coletado
na cidade, cerca de 30% é re

ciclável, mas hoje apenas 5%
acabam tendo este destino. "O
maior objetivo desse projeto
é conscientizar a população

para a importância do hábito
da reciclagem", explica. Junto
com as sacolas, folders com

informações sobre a separação
correta do material reciclável
estão sendo entregues.

"É necessário que a popula
ção participe, faça a sua parte,

assim conseguiremos redu
zir o material que vai para o

aterro, diminuindo o impacto
ambiental", ensina Leocádio.

Segundo ele, cada sacola tem

um volume útil de 100 litros, e
capacidade de armazenar en

tre 3 e 4kg de material.

É necessário que a

população participe,
faça a sua parte, assim

conseguiremos reduzir o
material que vai para o aterro.

Leocádio Silva

Melhor estrutura
Refonna do Sine é inaugurada

A nova estrutura do Sine será' melhor atender ao trabalhador. assim, a permanência no seguro-
. desemprego. "Outro enfoque im

portante foi quanto à oferta de
cursos profissionalizantes do Pro

natec, em parceria com o Senac,
a fim de qualificar o trabalhador

para as diversas vagas de emprego
do mercado, assegurando maior

empregabilidade e .melhor renda
ao cidadão", complementa Fard.

O secretário destaca que este

ano, além da redução das filas e no

tempo de atendimento, o Sine prio
rizou a captação de vagas de em

pregos junto a empresas da cida
de, com o objetivo de encaminhar

aqueles trabalhadores que pudes
sem reingressar imediatamente ao

mercado de trabalho, diminuindo,

inaugurada hoje, às ioh, em seu

endereço'habitual: Rua Expedicio
nário Gumercindo da Silva, 161 -

Centro. De acordo com o secretário
do Desenvolvimento Econômico,
Benyamin Parham Fard, houve
uma revitalização das instalações da
agência, que ganhou diversas ade

quações na sua estrutura fisica para
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
Nos tennosdo artigo 15 da Lei 9.492/97, e/co artigo995 do código deNormas
da eGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contardestapublicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal FICAM INTIMADOS DOPROTESTO:

Apontamento: 268320/2013 Sacado:ANEllO DE SOUZA BASIDS Endereço:
RUA LUIZPlCOm, 128 - RAU - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89254-320 Cedente:
ElEIROMOTORESRIOBONITOIlDAME Sacador:- Espécie:DMI-WTItu
lo: 450/3 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$ 500,00 - Dataparapagamento:
27/12/2013-Valor total apagarR$580,34Descrição dosvalores: Valor do titulo:
R$ 500,00 - Juros: R$1,16 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

27112/2013-Valor total apagarR$235,49Descrição dos valores: Valordotítulo:
R$156,00 - Juros: R$ 0,31 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33 /

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78 dereço: R JOAOTOZINl ex 02 - SN - SAIA 02 - eENTRO - eORUPA-se - CEP:
89278-000 Cedente: NANGE CONFECCOES ITDA Sacador: - Espécie: DMI
N'11tulo: 151393113 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 333,64 - Data para
pagamento: 27112/2013· Valor total a pagar R$463,14 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 333,64 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital:R$23,1O Condução: R$ 37,6O-Diligência: R$55,78

Apontamento: 266474/2013 Sacado: BEJANE FAGUNDES PEREIRA Ende
reço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA. 11 - BAEPENDI -Iaraguã do Sul
se - CEP: 89256-500 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMarIVOS
IlDA Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 0004626502 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 481,45 - Data para pagamento: 27112/2013- Valor total a
pagar R$559,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 481,45 - Juros: R$
1,76 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 26866112013 Sacado: LCK EQUIPAMENTOS INDUSTBlAlS
IlDA .Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSOI 611 - BAEPENDI - Jaraguá
do Sul-Se - CEP: 89256-100 Cedente: RAUMANN INDUSTRIA E eOMERCIO
DE AeOS IlD Sacador: RAuMANN INDUSTRIA E eOMERCIO DE AeOS
IlD Espécie: DMI- W TItulo: 73459111 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 525,00 - Data para pagamento: 27/12/2013-Valoitotal a pagar R$602,19
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 525,00 - Juros:R$1,40Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$15,94

Apontamento: 268492/2013 Sacado: SAIATlELFERREIRA DE OUVEIRA En

dereço: RUAPAUl.OVOI1DLlNI, 50 - RlBElRAO CAVALD - Jaraguá do Sul-Se
- eEP: 89265-202 Cedente: MESSE BRASILFEIRASE PROMOCOES IlDA Sa
cador: - Espécie:DMI - N'TItulo: e6335/05·Motivo: faltadepagamentoValor:
R$ 540,11 - Data para pagamento: 27/12/2013- Valor total apagar R$643,55
Descriçãodosvalores: Valordotítulo:R$54O,11- Juros: R$4,68Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência:R$ 38,91

Apontamento: 268475/2013 Sacado: BEJANE FAGUNDES PEREIRA Ende
reço: AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA. 11 - BAEPENDI . Jaraguá do Sul
se - CEP: 89256-500 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTlVOS
IlDA Sacadór: - Espécie: DMI - N' TItulo: 0004626501- Motivo: falta de pa
gamentoValor. R$ 481,45 - Data para pagamento: 27/12/2013- Valor total a
pagar R$559,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 481,45 - Juros: R$
1,92Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 268560/2013 Sacado: LEAO DISTRIB DE PECAS E CARDANS
AUTOM Endereço: AV PREFWALDEMAR GRUBRA 4955 B 13 14 15 - CEN
TENARIO - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-502 Cedente: AUTOMOTRlZ
COMERCIAL DE PECAS IlDA Sacador: - Espécie: DMI- N' TItulo: 015205-
111 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 359,07 - Data para pagamento:
27/12/2013-Valor total apagarR$430,42Descrição dos valores: Valordo título:
R$359,07 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$12,25- Publicação edital: R$23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Apontamento: 268004/2013Sacado:SUl.DESIGNCOM.EIND.TÕXTILIlDA
Endereço: ROO. BR 280 KM 69, 572 - CHICO DE PAUlA - Jaraguá do Sul-se
CEP: 89254-700 Cedente: PlTI1 BIMBO INDUSTRIA TEXTIL IlDA . Sacador.
- Espécie:DMI-N'TItulo: 762-Motivo: faltadepagamentoValor: R$520,OO -

Datapara pagamento: 27112/2013-Valor total a pagarR$656,88Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 520,00 - Juros: R$ 58,58 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 26847612013 Sacado: FABIANO PEREIRA DAlAPRIA Endere
ço: R PROCOPIO PEREIRA llMA lR, 209 - AMIZADE - JARAGUADO SUL-se
- CEP: 89255-739 Cedente: TOMAZEUlMXI' CONSTR ITDA Sacador: - Es
pécie: DMI- N' TItulo: 591/592 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 311,50
- Data para pagamento: 27112/2013- Valor total a pagar R$390,22 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 311,50 - Juros: R$1,24Emolumentos: R$12,25-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 268512/2013 Sacado: ROSANGELA CARIlNI Endereço: RUA
JOAOTOZINl, S/N, ex02 - eORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente:AFKCON
FEeCOES IlDA - ME Sacador: - Espécie: DMI - N' 1ltulo: 01179502 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 206,00 - Dataparapagamento: 27112/2013-Valor
total apagarR$336,37Descrição dos valores: Valor do título: R$Q06,OO - Juros:
R$ 1,64 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,60 - Diligência:R$55,78

Apontamento: 268410/2013 Sacado: WlZ CARlDS DEMAfOS PEDROSA
Endereço: JUliO SPRIDMANN 185 - J. PESSOA - JOAO PESSOA - JARAGUA
DO SUL-se - CEP: 89257-585 Cedente: sIeooB-se BWCREDI COOP EeON
E CREDflD Sacador. LElERADM E PRESTADORADESERVICOS ITDAEspé
cie: DMI - W TItulo: 09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 290,00 . Data
parapagamento: 2:1/12/2013-Valor total apagarR$376,47 Descrição dos valo
res: Valordo título:R$ 290,00 - Juros: R$ 0,58Emolumentos:R$12,25--Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 268470/2013 Sacado:WALDEClRRUMF Endereço: l.EODAlD
JOSE GARCIA, 271 - RlBElRAO CAVALD - Iaraguã do Sul-se - CEP: 89265-230
Cedente: MARECI-IAL PNEUS E AUTDCENTER IlDA Sacador. - Espécie:
DMI - W TItulo: CF 369811 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 709,00 -

Data parapagamento: 27112/2013-Valor total a pagarR$81O,59Descrição dos
valores: Valordo título: R$ 709,00 - Juros: R$ 2,83Emolumentos:R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 38,91

Apontamento: 268556/2013 Sacado: JOSE SAMUEL MARTINS Endereço: R
CARlDS HARDT 7528 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89254-580
Cedente: lITS COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO AUTOMarIVO
Sacador: - Espécie:DMI- N'TItulo: 7396/4 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 286,60 - Data para pagamento: 27/12/2013- Valor total a pagar R$366,44
Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 286,60 - Juros: R$ 0,66Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução:R$24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 268525/2013 Sacado: ROSANGELA CARIlNI Endereço: RUA
JOAOTOZINl, S/N, ex02 - CORUPA-se - CEP: 89278·000Cedente:AFKCON
FECCOES IlDA - ME Sacador: - Espécie:DMI·N' TItulo: 00874603 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.011,00 - Dataparapagainento:27112/2013-Va
lor total a pagar R$Ll56,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.011,00
- Juros: R$ 16,51 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio doPovd', nadatade 19/12/2013. Jaraguá do Sul (SC), 19dedezem
bro de"2013.

Apontamento: 268498/2013 Sacado: PAUW CESAR AMORIM - INSli\LA·
COES Endereço: RUA NEREU RAMOS 112 - CORUPA-Se - CEP: 89250-000
Cedente: DlGID\LSAI DISTRIBUIDORADE EQUIPAMENTO Sacador: - Es

pécie: DMI - N' TItulo: 37225 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 262,95 -

Data para pagamento: 27112/2013-Valor total a pagarR$396,67 Descrição dos
valores: .��orfojí\"!HHW,5i I'\'?Htt,tj fpP�"I')'T'f�sil!\W;Ó;FPi , I

Apontamento: 268535/2013 Sacado: lARlSSA MEWNI Endereço: HARDT
1570 - AGUAVERDE - AGUAVERDE - JARAGUA DO SUl.-SC - CEP: 89254-
580 Cedente: SICOOB-Se BLUCREDI COOP ECON E CREDflD Sacador:
GOVERNARASS E ASS EMTECNOL DA INFORM Espécie: DMI - W TItulo:
2149210·Motivo:faltadepagamen!oValor: R$156,00 - Dataparapagamento:

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 16Apontamento: 268564/2013 Sacado: ROSANGELACARLlNI 82174091968 En_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bebida e volante:
uma questão cul
COMBINAÇÃO PERIGOSA Em Jaraguá, 266 motoristas foram
multados por dirigir sob efeito de álcool, entre janeiro e novembro

Débora Remor

Prestes a completar um
ano, a "nova Lei Seca"

ainda é descumprida por
muitos motoristas. Alguns
deles se envolvem em aci
dentes trágicos, como o

que vitimou o jornalista Al
tamir Ricardo de Souza, na
madrugada de terça-feira.
Pelo menos 266 motoris
tas foram flagrados pela

. Polícia Militar, multados e

tiveram a Carteira de Habi

litação apreendida por diri
gir sob efeito de álcool, de
janeiro a novembro desse

ano, em Jaraguá do Sul.
A fiscalização sobre a

conduta criminosa tem

"

ocorrido de forma intensa,
segundo a Polícia Militar.
"Temos bafômetros em to

dos os cinco municípios da

região, e o efetivo está aten
to para coibir esta prática.
Mas se não houver a cons

cientização do cidadão, de
nada adianta. Não é possí
vel ter urn policial em cada

esquina, ou em frente a

cada bar da cidade", alerta o
chefe do setor de trânsito da

PM, majorGildo Andrade.
Nos "Seis primeiros me

ses desse ano, 46 pessoas
foram condenadas pelo
crime de trânsito e perde
ram o direito de dirigir pelo
período de quatro meses a

urn ano. No mesmo perío-

A conduta ainda é 'socialmente aceita,
apesar de ser crime e-das possibilidades
de danos, como lesão corporal e morte.

Anna Finke Suszek, juíza

A EVOLUÇÃO DA LEI SECA
O Código de Trânsito Brasileiro, sancionado em 1997,
já previa que dirigir embriagado se caracterizava como

conduta criminosa, pelo artigo 306. Entretanto, o
condutor era sujeito à Lei de Contravenções Penais apenas
quando causava dano à outra pessoa.

Em 2008, a legislação foi alterada para aumentar o

rigor penal e nasceu a chamada "Lei Seca". A partir
de então, o condutor que apresentava concentração
de álcool por litro de sangue igualou superior a seis

decigramas cometia um crime.

No final de 2012, a Lei Seca sofreu alterações em

relação ao valor d.a multa (que passou de R$ 900 para
R$ 1.915, e quase R$ 4 mil em caso de reincidência)
e das 'provas para o crime de trânsito. Não só o

bafômetro. como o testemunho, fotos e vídeos também
servem como prova de embriaguez.

CAMPANHA CONTRA VIOLÊNCIA
Um grupo de familiares e sobreviventes de acidentes de
trânsito envolvendo motoristas embriagados encabeça a

campanha nacional "Não foi acidente". Eles já recolheram
950 mil assinaturas e pretendem chegar a 1,3 milhão,
número mínimo para apresentar uma proposta de lei
de autoria popular. O objetivo é aumentar a pena para
quem for flagrado dirigindo embriagado, principalmente,
se ocorrer a morte de alguém. O grupo pede ainda mais

educação. no trânsito e campanhas de conscientização.
Para assinar a petição, é preciso acessar

naofoiacidente.org

do, 89 motoristas já foram

penalizados, mas o proces
so está em grau de recurso,
enquanto outros 60 pro
cessos foram instaurados
no Departamento Estadual
de Trânsito.

"A conduta aindà é so

cialmente aceita, apesar de .

ser crime e das possibilida
des de danos, como lesão

corporal e morte", afirma'
a juíza da Vara Criminal
de Jaraguá do Sul, Anna
Finke Suszek. O major An
drade concorda, e emenda:
"é preciso o envolvimento
de todas as forças da so

ciedade, e não só da PM,
para mudar esta que é urna

questão cultural".

Uma esperança
Apesar do cenário

triste, as estatísticas mos
tram que a população
estámais consciente. Este
ano diminuiu o percentu
al de acidentes cuja causa

provável foi a embriaguez
ao volante, segundo a Po

lícia Militar. Enquanto a

média histórica apontava
que 5% dos acidentes ti
nham ao menos um dos
condutores sob efeito de

álcool; em 2013, este índi
ce caiu para 2,5%. "A em

briaguez está em 50 lugar
como causa de acidentes,
os campeões ainda são a

desatenção, excesso de

velocidade, ' desrespeito
às regras de trânsito e ul

trapassagem indevida",
explica Andrade.

Chavemixa

Suspeito de
furto é preso

O galpão de uma obra
foi arrombado, mas os la
drões fugiram antes de
roubar as ferramentas ao

serem flagrados pelo pro

prietário do local, na noite
de terça-feira, em Guara
mirim. A PolíciaMilitar foi
chamadapor volta das 20h,
no Loteamento Santa Cata

rina, e conseguiu localizar o
veículo dos suspeitos, uma
pick-up Corsa. O carro foi
furtado no mês passado,
em Jaraguá do Sul, e estava
com placa fria. Foram en

contradas no carro diversas
ferramentas usadas para
cometer . arrombamentos,
como chave mixa e alicate
de cortar ferro. O condu

tor, de 33 anos, foi preso
em flagrante e levado para
a Delegacia .:

�
•

PLANTÃO
POLICIAL

Acompanhe no www.ocponline.com.br.
de segunda a sexta-feira, o programa
Plantão Policial, com as principais notí
cias do dia de Jaraguá do Sul e região.

Figueira
.Jovemmorre

atropelada
A jovem Brenda Mara

Pauluka, de 22 anos, mor

reu no hospital, na madru

gada de ontem, devido aos

ferimentos causados por urn
acidente de trânsito. Brenda
atravessava a Rua José The
odoro Ribeiro, na Ilha da Fi
gueira, quando foi atropela
da por urna motoéicleta, por
volta das 5h de terça-feira.
Natural de Canoinhas, a jo
vem morava em Jaraguá do
Sul há dois meses.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato nO. 155/2013-FMS

Modalidade Tomada de Preços n", 03/2013-FMS - Processo nO. 94/2013-
FMS

-

Contratante.: MUNiCíPIO DE SCHROEDER. inscrito no CNPJ sob o

n". 83.102.491/0001-09. com paço municipal na Rua Marechal Castelo

Branco. n". 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: OMVS CONSTRUTORA LIDA .. inscrita no CNPJ sob o n",

15.772.347/0001-20, estabelecida na Rua Helmuth Gaedtke. n". 105.
Centro. na cidade de Guaramirim/SC.

Objeto: execução de edificação de Unidade de Básica de Saúde (com
fornecimento de mão de obra. materiais e equipamentos), sendo

302,63m' de área. na Rua Cristiane Zerbin, Bairro _Rio Hern no Municí

pio de Schroeder/SC.
Valor do contrato: de R$ 423.119,75 (quatrocentos e vinte e três mil,
cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos).
Data da Assinatura: 19/12/2013 - Vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014

.

Osvaldo Jurck - Prefe�o Municipal

): ESTADO DE SANTA CATARINA
...:.iôôu. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL - PROPOSTA
TÉCNICA E PREÇO. CONCORRÊNCIA ND 049/2013. O

Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, através
do Presidente da Comissão Especial de Licitação. designado pelo
Decreto nO 9.433/2013, torna público aos interessados o resultado
do Julgamento Final - Proposta Técnica e Preço. classificadas
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COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTOA e DECISAO

Homicídio PROPAGANDA LTOA. foram desclassificadas em função de não

alcançarem a pontuação minima de 150 (cento e cinquenta)

PM captura forazido pontos na Proposta Técnica. estabelecida no item 8.4.b do Edital..
JJ O'" Em face de tal resultado a Comissão Especial de Licitação

proclama o resultado do Julgamento Final - Proposta Téerrica e

Um rapaz de 19 anos, acusado de cometer um ho- Preço. A presente publicação atende ao artigo 109, inciso I alínea
"a" da Lei 8.666/1993. abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis

micídio no município de Três Barras, foi capturado na
para Interposição de recurso. Jaraguá do Sull�C, 17 de dezembro

tarde de terça-feira, em Jaraguá do Sul. Através de de- de 2013.
Paulo Ricardo Lehmkuhl

-

núncias anônimas, a PM chegou à residência onde es- Presidente da Comissão Especial de Licitação
• • - Decreto nO 9_433/2013

tava O suspeito, na RuaArIlhur,Eggert\ no iBairro Vieira IL...... · • '-'o - " - ""
-

""
.. __" "" '-o....,.. .__ .

RESPONSABILIDADE Embriaguez e excesso de
velocidade estão entre as principais causas de acidentes
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Muito trabalho no extra-campo
COM MENOS DINHEIRO EM CAIXA Televisão pagará apenas R$ 205 mil para

transmitir os jogos da equipe, valor que cobre duas folhas de pagamento

lucas Pavin jogos, o tricolor jaraguaense deve
receber apenas R$ 205 mil após a
divisão do bolo, valor que é prati
camente o dobro da atual folha sa
larial do clube, avaliada em R$ 100

milmensais:
Com relação ao Estádio João

Marcatto, na tarde de terça-feira
(17) o presidente interino Jefer
son de Oliveira esteve presente na
sede da Associação de Clubes de
Futebol Profissional de Santa Ca
tarina (SC Clubes), onde foi reali
zada a assinatura de um Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC).
Este tem o objetivo de garantir a
segurança do torcedor e evitar os

problemas ocorridos no último

estadual, que correu o risco de ser
adiado peloMinistério Público.

OJuventus segue buscando

reforços para o Campeonato
Catarinense de 2014, mas tam

bém trabalha e precisa ajustar
detalhes fora de campo, 'nesses
pouco mais de 30 dias que res

tam para o início da competição.
O certame estámarcado para ini
ciar no dia 26 de janeiro, quando
o Moleque recebe a Chapecoense,
no Estádio JoãoMarcatto.

Um dos assuntosmais questio
nados era o valor da cota de televi
sionamento que clube teria direito.
Ontem veio a surpresa negativa.
Com o montante de R$ 4 milhões
pago pela RBS, empresa que de
tém os direitos de transmissão dos

Segundo Oliveira, o clube terá

que fazer pequenos 'ajustes no lo
cal, a pedidos do Corpo de Bom

beiros e da Polícia Militar, como
uma limpeza (para evitar que
objetos sejam arremessados em

campo), a troca das telas (em an

damento), além de obras de aces

sibilidade, que o Juventus precisa
concluir até a próxima semana.

Alvo de muitas críticas na tem

porada, o gramado também passa

por reforma,masparcial.Aempre
saAmor Prefeito irá trocar 700m2
da grama, o que custará cerca de

R$ 5 mil aos cofres do Juventus e

deve ficar pronto para estreia no

Catarinense.Avariedade plantada
é a 'Sempre Verde', também co

nhecida como 'São Marcos'.

VEXAME Derrota por 3 a 1 para o Raja Casablanca foi a pior de uma equipe brasileira no Mundial de Clubes

Mundial deClubes,

Atlético-MG não precisamais se preocupar
A zebra voltou a pintar no viram o sonho do clube mineiro

Mundial de Clubes da FIFA.Após ser campeão do Mundo ir para o

o Internacional ser eliminado na espaço.
semifinal para o Mazembe, em O Galo foi muito apático e

2010, foi a vez do Atlético-MG chegou a ser dominado pelo ad

cair diante de um rival inferior, versário em alguns momentos
o Raja Casablanca, que fez o jogo da partida. Já o Raja Casablan

de sua vida e venceu por 3 a 1, na ca soube usar bem sua tática de

tarde desta quarta-feira. contra-ataque. E foi assim que
Com isto, os mais de 10 mil conseguiu a vitória.

atleticanos presentes no Estádio Osmarroquinos abriram o pla
Marrakech, no Marrocos, e os car aos 5' do segundo tempo, com
milhares espalhados pelo-Brasil. I Iajour, e Ronaldinhetempatou em

cobrança de falta. Nos últimosmi
nutos,Moutouali converteu pênal
ti polêmico e Mabide, nos acrés

cimos, ampliou em contragolpe,
,

eliminando os brasileiros.
Com a dolorosa derrota, o

Atlético disputa o terceiro lugar
do torneio contra o Guangzhou
Evergrande, da China, no sába
do (21). A partida é preliminar da
final entre Bayern de Munique e

Raja Casablanca, que jogam logo
na sequência.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SEMEANDO Enquanto rolam os trabalhos de replantio da grama,
equipe de Milton do Ó treina em outros campos, como a Arsepum

Atletismo

Treinâo deNatal reúne 300 pessoas
Com o objetivo de promo- a integração com praticantes de

ver o lazer e a prática esportiva, outros esportes", disse Sebas

o grupo de corredores de rua tiãoNau, um dos organizadores.
CORJA promoveu na noite ter- Para quem tem interesse, A

ça-feira (17), pela segunda vez, CORJA realiza treinos abertos
o "Treinão de Natal". à comunidade todas as terças e .

O evento reuniu mais de quintas-feiras, às 19h30, na Pra-
300 pessoas, que se encontra- ça Ângelo Piazera, com percur

i .ram na Praça Ângelo Piazera e sos diferenciados para inician

percorreram as ruas centrais de tes, intermediários e avançados.
Jaraguá do Sul correndo, cami-

-

Nos sábados, os treinos

nhando e pedalando para feste- ocorrem no Parque Malwee.

jar o Natal e fim do ano. Vale lembrar que, para entrar

"O treinão é uma festa. A no grupo, não é necessário ne

cidade para por uma hora, para nhum tipo de filiação ou paga
ver a união entre os corredores e mento de mensalidade.

BOM VELHINHO Evento contou com grande adesão e até mesmo
o Papai Noel correu pelas ruas centrais de Jaraguá do Sul
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Basquete ress�-----
RETROSPECTIVA 2013

Garotos comemoram
o bom ano, onde a

modalidade chegou
às finais, mas ficou
faltando um título

Lucas Pavin

A temporada 2013 do

...t"1basquete masculino de
Jaraguá do Sul foi quase

perfeita. Quase porque to

das as categorias tiveram
um ótimo desempenho,
porém não conseguiram
conquistar títulos nos prin
cipais campeonatos dispu
tados. Mesmo sem subir no

lugar mais alto do pódio, os
comandados-de Milton Ma

teus obtiveram bons resul
tados e conseguiram chegar
nas fases finais.

No Campeonato Cata
rinense sub-rz, a equipe
UnimedjFME foi para o

hexagonal final e ficou com

o vice-campeonato. O cam

peão foi a AABJjJoinville.
Além disso, chegaram às
finais do Estadual Mirim e

Infantil.
Nos dois torneios mais

importantes do Estado, os

jaraguaenses tiveram outras

duas ótimas campanhas.
Na 13a edição dos Jogos
da Juventude Catarinense
(Olesc), realizado em Caça
dor, o time ficou com a me

dalha de prata, perdendo na
decisão novamente para a

'pedra no sapato' Joinville.
Já nos Joguinhos Aber

tos de Santa Catarina, que
aconteceu na cidade de Cri
ciúma, a equipe trouxe na

bagagem uma medalha de

bronze, vencendo na 'dispu
ta pelo terceiro lugar o mu
nicípio de Florianópolis.

"O ano de 2013 para o

basquete masculino não foi

perfeito justamente pela
falta de título, mas foi exce
lente, porque fizemos finais
em todas as categorias que
disputamos. Então, em ter

mos de resultado foi muito
bom", festeja Milton Ma
teus que também destacou
o segredo pára este sucesso.

"O nosso destaque sem

pre vai ser o coletivo, mas o

e com força
principal fator são os nos

sos pólos do programa 'A
Bola da Vez', que revelam

grandes jogadores. E isso é
muito importante para nos
so basquete em Jaraguá do
Sul", completou.

Projetando 2014, o trei
nador espera mais dificul
dades com relação a con

quistas de campeonatos,
devido a transferência de

alguns atletas da base para
outras cidades. Porém, Ma
teus segue confiante que,
mesmo com essas perdas,
os times conseguirão reali
zar boas campanhas e tra

zer outros bons resultados

para Jaraguá do Sul.
"Vai ser uma temporada

difícil, pois perdemos mui
tos atletas para Joinville e

outros pararam de jogar.
Então, novamente a priori
dade vai ser a Olesc, além
de termos uma equipe com
petitiva para os Joguinhos.
Acredito que dá para bri

gar por medalha em todas
as competições, mas título,
sem o time completo, vai
ser difícil", finalizou.

NINIA ,e x-team_team@hotmail.com

X-TEAM

No último sábado, rolou um UFC onde os protagonistas foram lutadores do peso
mosca. Essa é uma categoria recém-criada e já vem provando que vai darmuito que

apreciar nesses combates frenéticos, proporcionados pela alta velocidade e plasticidade
damovimentação de lutadores mais leves. Na luta principal, entre Demétrious Johnson
e Joseph Benavidez, apesar de rápida e fulminante positivamente para o campeão da
categoria Johnson, podemos observar do que esses atletas são capazes, não deixando a
desejar em nenhum quesito aos lutadores de categoriamais tradicionais do evento. Em
suas explosões de golpes, para tentarpegar o adversário de surpresa, eles voavam em

cima do tablado e - contrariando o que osmais eruditos dizem sobre lutas de pesos leves
- a luta acabou comuni nocaute esplendoroso do campeão sobre o nãomenos perigoso
desafiante Benavidez. Parece que Dana estava errado quando ainda era relutante com
a implantação dessa categoria tempos atrás, assim como estava errado em relação a
categorias femininas, dizendo que essas lutasnão tinham emoção. No entanto, quando as

mulheres saem namão no octógono, roubam a cena demuito marmanjo por aí.

AMARGO Prata na Olesc veio após virada espetacular dos adversários

o COMANDANTE Técnico Milton
liderou a guinada na modalidade

* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão
��==���� �
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Dana estava errado. De novo. Pezão Cai no antidoping
A imagem da luta que deixou o presidente do UFC tão empolgado, que até

mandou confeccionarmoletons com a escrita 'Hunt x Pezão', numa tentativa
de eternizar aquela verdadeira batalha, que infelizmente foi manchada. Pezão
fazia uso autorizado de TRT (Terapia de Reposição Hormonal), mas foi iden
tificado níveismuito acima do permitido no dia da luta, após testes realizados
em todos os lutadores daquele evento. Sabemos que todo 'galo de briga' que
chegar aos 30 anos, a partir de agora, irá correndo ao médico para tentar iden
tificar a queda de produção hôrmonal e ter acesso ao TRT. O que todos temos

que ter ciência, é que com certeza nesse processo o lutador não estará com a

intenção apenas de regularizar os níveis de testosterona, mas sim de superpo
tencializar seus limites físicos. O que não é nobre, mas évalido pelas regras de
hoje. O UFC e os dois lutadores já diziam que não haveria uma revanche, até
para endeusar aquela luta que terminara em empate, Mas e agora? Será que
Pezão dá conta de Hunt sem o uso excessivo de testosterona? Vamosaguardar
e torcer para que um novo combate seja feito, para o tira teima dessa história.

o FUTURO Projeto 'A Bola da Vez' é
responsável por alimentar as equipes

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X.Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu, Submission, ,MlIav .�hai, �o,xe e,M,t;stre Internacjonal de, Kickboxing., . ,,1.-"1 t"L 'I � 1,," I: f H f l. J • L � i .

.
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Celso Machado

_MANAQUE
III.B••••• 47 2106-19061 celsomachado@ocorreiodopovo.com.br ••••••••••••••••••

ABandeira de

Jaraguá do Sul
A Lei Ordinária n? 221, sanciona
r\da em 14 de outubro de 1969 pelo
então prefeito Victor Bauer, instituiu a

bandeira de Jaraguá do Sul, desenhada
por Moacir Silva, o Cilo.

. Dizia o Artigo 3° que a Ban

deira Municipal de Jaraguá do Sul
seria esquartelada (dividida em

quatro partes) em cruz e suas cores

inspiram os' seguintes significados:
Acorbranca, em formato de cruz, iden
tifica o sentimento cristão que anima o
seupovo e sintoniza a amizade, apure
za de suas intenções, a prosperidade e

o traba1ho que faz a sua grandeza.
Ao

.

centro da cruz, o Brasão que

representa o governo municipal e

simboliza a cidade, sede do municí

pio. Os quartéis vermelhos identifi
cam o fogo que arde nas fornalhas
das indústrias e justifica o cognome
de Metrópole de Dinamismo. Signifi
cam, também, a valentia, a intrepidez,
a audácia, a dedicação, a coragem e o

amor de seus habitantes. Os quartéis
verdes identificam as nossas matas,
com suas inúmeras pequenas pro

priedades rurais e empresas, a espe
rança, a abundância, a civilidade, a

cortesia, a vitória, a honra, a alegria
e os cognomes de Rainha do Arroz e

Pérola do Vale do ltapocu.

• • • OCP HISTÓRIAS" ...

Grupo
Jacoritaba
Em 5 de outubro de 1970,

o prefeito Hans Gerard

Meyer sancionava a Lei n?

272/70, publicada no O Cor
reio do Povo, tornando de
utilidade pública o Grupo Es
coteiro Jacoritaba, fundado
em 1° de março de 1969. Na
linguagem indígena, Jacori
taba quer dizer aldeia feliz.

Saúde pública
Em 2 de maio de 1970, notícia do O Correio

do Povo informava que o prefeito Hans Gerard

Mayer, com autorização da Câmara de Vereado

res, repassava à Fundação SeIVÍço Especial de
Saúde Pública a quantia de Cr$ 100 milhões (de
cruzeiros, moeda da época) para investimentos
na rede de distribuição de água. Que começava a
faltar em regiões centrais por conta da poluição
damaioria dos poços caseiros. Na região, Jaraguá
do Sul sempre teve o serviço de água e esgotomu
nicipalizado, hoje representado pelo Samae. Em

passado recente, os municípios de Guaramirim,
Massaranduba, Corupá e Schroeder criaram suas

próprias empresas depois de romperem contra

tos de mais de trinta anos com a Companhia Ca
tarinense deÁguas e Esgoto, a Casan.

Sou branco, honesto, contribuinte,
eleitor, hetero ...Para quê?
lmTerrsGraRda daSita. !I\1Jalfims"
professor emérito da universidade

Mackenzie, para quem o "cidadão comum e

branco" é agressivamente discriminado
pelas autoridades e pela legislação
infraconstitucional a favor de outros

cidadãos, desde que sejam índios,
afrodescendentes, homossexuais
ou se autodeclarem p_ertencentes
a mino.rias submetidas
a possfvels preconceltos.. _ . _
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•••
• Emancipação política do Paraná
• Dia do orgulho ateu

19
· Neste dia, em 1928, nasceuRubens
Minelli. Ele iniciou a carreira
de jogador na ponta-esquerda
doYpiranga e do Nacional, de

DE DEZEMBRO São Paulo. Quando defendia
o São Bento de Sorocaba, em um

amistoso com o União deMogi das
Cruzes, em 1956, fraturou a perna
esquerda e teve de abandonar a

,

carreira de jogador, aos 27 anos.
Minelli foi tricampeão brasileiro

.

-1975 e 1976 pelo Internacional e
em 1977 pelo São Paulo.

•••

• Também neste dia, em 1915,
morreu AloisAlzheimer,
neurologista-alemão que descobriu
a doença que leva seu sobrenome
(Mal deAlzheimer).

o bêbado descia um morro cambaleando
e segurandofirmemente uma garrafa
de cachaça quando, de repente,

. f'.. � tropeça e sai rolando.Ao chegar
ao péda ladeira, todo ralado, ele
se levanta meio preocupado, se
apalpando, quando descobre que
sua camisa estava toda molhada. -

Espero que seja sangue...

EDITALDEINfIMAÇÃO

REPúBUCAFEDERA1WADOBRASIL-ESTADODESANfACATARINA
ThbeIionato do Munidpio eComarcadeGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEU1PFSSOA,TabeliãIJesignada

RuaGerônimo Correans 188, Telefone: 47-33721494Horário deFtmcionamento:9hàs 18h

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

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, emnão o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domicilíadals) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 51048Devedor. JOSÉROBERTO PAULODONASCIMEN1D CPF: 743.680.109-06Endereço: PROEJOSÉMOITAPJRES n" 90, CENTRO, 89270-000,
GuaramirimCredor BANCOBRADESCOF!NANCIAMENfOSSACNPJ: 07.207.996/0001-50NúmerodoTítulo: 4277205502Espécie:NotaProrrússÓriaApre
sentante: PORIAL DE DOCUMENroSSADataVencimento: 13/04/2011 Valor. 1.462,44 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total: R$1.527,79 ')\o valor do título serão acrescidos os juros legais a partirdo vencimento,"

Protocolo: 51121 Devedor:VanderleiVenancio CPF: 034.690.599-00 Endereço: Primeiro Braço doNorten" s/n, Braço do norte, 89108-000,Massarandu
baCredor. CASHCREDITO E FOMENTO LIDACNPJ: 01.858.362/0001-80Número doTítulo: 4634-14/15-36Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: CASH CREDITO E FOMENTO LIDADataVenciroento: 29/1112013 Valor: 851,11 Selo de fiscalização pago R$I,35, liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 66,21, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 990,77 '\\'o valor do título serão acrescidos os juros legais
a partir do vencimento."
Guaramirim,19dedezembrode2013.

ANAAUCEMARI1NEU1 PESSOA, TabeliãDesignada

02 Jaraguá do Sul

01 Jaraguá do Sul
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