
Ao estilo
Tato Branco

Garanta uma
mesa farta
Falta de tempo não é

desculpa para não curtir
as festas em grande estilo.
Veja as dicas. PÁGINA 11

Som

Lançamento
pela internet
Música popular e eletrônica são
destaques no primeiro álbum de
Eneias Raash, em parceria
com JoãoMarcos e
Érico Catarina.
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presidente daCâmara
. VIRADA DE MESA Acordo com a bancada de oposição garantiu a cadeira ao

progressista. Jair Pedri (PSDB) é vice, e Jeferson Oliveira (PSD), secretário.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINA 4 E PÁGINA 5

Esporte
Escalada vai
agitar Corupá

.

A partir de amanhã,
grupo de escaladores de
Curitiba chega à cidade,
considerada o local ideal

para a prática do esporte
no verão. As atividades
ácontecem até o Ano
Novo. PÁGINA 21

Atenção
Prefeituras
emrecesso

Saiba O que funciona em

_ regime de plantão nos

municípios do Vale do
Itapocu a partir de hoje.
Serviços essenciais
serão mantidos no

período. PÁGINA 7

Registrando a histôría uioo sxssr

Ademir Pfiffer e Giuliano Berti apresentam o livro "Páginas de Jaraguá - A Explosão da Fábrica

de Pólvora". O material é resultado dos trabalhos. de uma comissão especial. PÁGINA 8

BOVESPA: 51.633,43 ... 2,12% • DOW JONES: 16,179.08'" (+0.07%) • . DÓLAR COM.: V 2,3503 ... 0,33% • DÓLAR TUR.: V 3,2151 ""0,42% • EURO: V 3,2151 ... 0,54%· POUPANÇA: 0,5208 • SEUC: 10% • CUB DEZ/13: 1.309,57
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DO LEITOR

Soluções' eficazes
Para termos certeza do caminho a seguir na nova gestão

do prefeito Dieter Janssen, iniciamos o ano realizando o

planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e do IPPLAN, duas estruturas das quais sou ges
tor. Como visão de futuro definimos que deveriamos buscar
ser referência na indicação dos caminhos estratégicos para o
desenvolvimento sustentável de Jaraguá do Sul.

Ao final desse ano de trabalho e conquistas, destaco três
ações que caminham para atender nossa visão: a Incuba
dora do Empreendedor, a redução do tempo de abertura
de empresas e a regulamentação do Comércio Eventual.

A Incubadora do Empreendedor é considerada pelo Se
brae uma política pública inovadora, pois tem grande al
cance social e baixo custo de implantação. A Incubadora
dá oportunidade para que o empreendedor se formalize,
acesse benefícios sociais, gere renda, receba atenção para
aumentar a longevidade dos negócios e evolua como em

preendedor. O Sebrae-SC irá levar esse nosso projeto para
outras cidades do Estado como referência para regulariza
ção municipal dos empreendedores individuais.

Já a abertura de empresas recebeu uma força-tarefa, que
através de um caderno com onzemedidas técnicas resultou na

redução de 30 para 6 dias o tempomédio para abertura de em
presas. A Junta Comercial de Santa Catarina também deseja

, levar as boas práticas de Jaraguá do Sul para todo o Estado.
,

Na última reunião da Fecomércio-SC apresentei para
as lideranças estaduais do comércio a regulamentação que
fizemos sobre o Comércio Eventual. O atendimento de

princípios constitucionais basilares nos permitiu aplicar
ao comércio eventual as mesmas exigências documentais,
licenciatórias e fiscais sobre as quais o comércio local está
sujeito. Nos honra também ter participado do ato de assi
natura entre a Fecomércio-SC e a Fecam para adoção do
nosso decreto municipal como modelo de política pública'
pelas cidades catarinenses. l'

Importante registrar o agradecimento ao meu time, a

todos os nossos órgãos da Prefeitura, entidades de classe
e voluntários que contribuíram para viabilizar essas ações
de referência estadual, garantimos assim a continuada ge

ração de emprego e renda em nosso município.

• BenyaminParham Ford, Eng. Secretário
deDesenvolvimento Econômico

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraa redacao@ocorreiooopovo.com.br

s-:

PnultoAteadim.eDto
Novo horário
de funcionamento
o Pronto Atendimento (adulto e infantil) do Hospital

da Unimed deJaraguá do Sul passa a atender em novo

horário a partir do dia 6 de janeiro.Aunidade, que fica no
bairroCentenário, estará aberta aos pacientes de segunda
aSexta - feira, das 7h30 até 221130 e aos sábados e domin-

.

gos entre 8h e 20h. O Centro de Diagnósticos funcionará
de segunda a sexta - feira.entre 6h e 22 h. Aos sábados o
atendimento é das 6 horas aomeio dia. O Posto de Coleta,
que fica no Centro, funcionará de segunda a sexta - feira
das 6h até as ish e aos sábados das 6h ao meio dia. Mais
informações no (47) 3270 1400.

COMENTÁRIO

Os interesseiros
�nho omaisprofundo desprezo
� por "interesseiros". Alguémme

pode contestar dizendo que tudo o

que desejamos na vida é por inte
resse. Sim, por suposto, mas não é

,

do interesse legítimo que falo, falo
dos interesses falsos, das ações pre
meditadas para vantagens de toda
sorte. Queres um exemplo?

O exemplo mais imediato: o

sujeito é jogador de futebol, famo
so, ganha bem, mas como gente é
um lixo humano, não mais... Aliás,
é o que mais existe. Mas esse cara

não quer namorar mulheres iguais
a ele, do bairro dele, das origens
dele, mulheres que o fariam feliz.

Não, isso ele não quer, ele quer sair
por aí exibindo uma baita loira ou

uma atriz, mesmo que seja atrizi

nha, uma tolinha que nunca vai ser
ninguém, mas, ainda assim, "famo-

lUIZ CARLOS PRATES
sa", desejada. O romance se inicia,
ganha páginas dos jornais, revistas,
tevês, tudo. Passados alguns me- ,

ses, um deles cai fora, provoca uma
situação. Pronto, acabou. Nunca
foi amor, nunca houve respeito,
só houve "interesses", interesses
de aparecer ou se fazer valer. Te
nho profundo desprezo,por essa
gente, muito comum fia vida ar
tística e no futebol.

Mas há também entre o povo
comum os "interesseiros" em fa
zer "amizades", em aparecer ao

lado de alguém que por qualquer

razão esteja em certa evidência.

Desaparecida a "certa evidência";
os tais amigos, trocam de calçada...
Interesseiros desprezíveis. Só que
ninguém veste a carapuça, todos se
acham legítimos e sinceros.

Nos próximos dias o ti-ti-ti vai
ser sobre um casal de namora

dos/amantes, famosos e em sepa
ração. Mas quem não sabia que os
dois estavam só se promovendo
um ao lado do outro? Lixos. Mas
vá dizer isso para as multidões de

gente vazia, sem nada na cabeça e

menos ainda no bolso, vá. Gente
oca, sem caráter, nada, só interes
ses. E nesse caso que vai aparecer,
ele é um horror de feio; só 'famo
so ... E ela é um "nadinha". Só cor

pinho não adianta, garota, vá ler
e fazer curso de teatro em Nova

York, vá, vazia. Vazia, eu disse ...

• Desconfiança
'Gosto de ouvir os bons e com eles aprender, aliás,

bons é pouco, ótimos ficamelhor. Relendo "O que aVida
me Ensinou", de Washington Olivetto, "o" publicitá
rio, encontrei esta boa peça: - "A vida me ensinou que
na publicidade, o "médio" e o "correto" se enquadram
no conceito de malfeito". Bah, aperta aqui, Olivetto, é
isso mesmo. Mas a "vadiagem" que anda por aí acha
que médio e correto já são ótimos. Pífios, multidões ...

de ajuda e ajuda. Dá na mão, direto, olhõ no olho.
Se fizeres por meios "oficiais" ou por pessoas estra

nhas, nada ou muito pouco vai-chegar a quem de

direito, entendeste? Entendi e eujá sabia disso há
muito tempo. Mas teimo em ser ingênuo. E isso me
faz lembrar que campanhas por doações telefônicas
são casos de polícia. Pobres dos ditos ajudados ... O
pior vilão é o vilão disfarçado de bom:

• Ajutórios
Esta semana falei com umsujeito que por quase

10 anos serviu como voluntário de serviços às co- .

munidades vitimas de desastres no Rio de Janeiro.
E ele me foi enfático, desalentador: - Se quiseres
'ajudar, Prates, vai pessoalmente a quem necessita

• Falta dizer
Frase do Zico, o ídolo do F1amengo, hoje treinador

do Al Gharafa, do Catar: - "Em meio ao treino, eles pa
ram para rezar. No outro dia, não dápara treinarporque
estão jejuando. O futebol não comporta isso". Zico, co
nheço bem esse tipo de gente religiosa, religiosa da boca
para fora, atravessemos a rua diante desses tipos ...Nojo!'

LÚCIOSASSI

Thatro

Cia dos Palhaços.na ,

PraçaÂngelo Píazera
Com o espetáculo "Uma boa jogada", o

grupo curitibano Cia dos Palhaços realiza

apresentações amanhã, na Praça Ângelo
Piazera. O espetáculo será em dois horá
rios, ao meio dia e às 18 h, e é gratuito.

FlQama
Recesso de fim de ano .

A Fundação Jaraguaense de Meio Am

biente (Fujama) 'encerra as atividades deste
ano hoje. O atendimento ao público retor

na a partir do dia 6 de janeiro. Do dia 21 de
dezembro a 5 de janeiro, os atendimentos de
emergência serão em forma de plantão, em
parceria com a Defesa Civil, pelo telefone 199.

CLIMA NATALINO
A alegria do Natal invadiu O Correio do Povo na manhã de ontem.
O Papai Noel e a ajudante duende visitaram o jornal, espalhando
a alegria e os desejos. de um ótimo Natal a todos.,A intervenção é
por conta do Grupo deTeatro Gats, de Jaraguá do Sul.
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CHARGE EDITORIAL

Epreciso mais interação
Depois de um longo período de ne

nhuma atividade e por esforço de .

um grupo de parlamentares, há cerca

de três anos a Associação dos Vereado
res do Vale do Itapocu foireativada para
buscar em sua origem o foco da própria
existência. Não apenas como referência
na região para os vereadores e servido
res das câmaras municipais no sentido
do melhor conhecimento prático de cada
um em suas funções e que, queiramos ou
não, provocam reflexos diretos nas comu
nidades onde atuam, positivos ou não.

nas. Ao contrário, como instituição que
avança no quesito credibilidade, é preci
so abrir as portas no sentido mais amplo-,

da palavra. Trazendo para junto dela os

segmentos populares verdadeiramente
interessados na guarda da coisa pública
e nos atos daqueles que, nas urnas, foram
nomeados pelos eleitores como legítimos
arautos damoralidade pública.

Ou seja, a instituição precisa se inte

ressar de forma mais abrangente pelos
clamores populares que cercam a própria
atividade legislativa e, com isso, embasar
ainda mais os ensinamentos que procura
transmitir àqueles que representam o Le

gislativo, seja vereador, seja um servidor.
Esta aproximação se torna inadiável se é
que, de fato, o interesse pela transparência
e correção de atos e atitudes sejaverdadeiro
corno se supõe. Em resumo, em um mun

do cada vezmais globalizado, o processo de
interação entre a instituição e as comunida
des que abrange precisa ser reforçado.

"
A interação entre a instituição e as

comunidades ainda não é uma realidade.

Entretánto, embora os avanços obti
dos, é preciso que a Avevi não sé limite
ao âmbito dos debates e discussões inter-

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

DESDE 1919 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. PrefeitoWaldernar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

* Os artigos e opiniãesassinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo.

de inteira responsabilidade de seus autores .

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• OLIVIAVICENZI morreu em 17de dezembro em Jaraguá
do Sul. Ela tinha 94 anos e deixou enlutados os filhos, genros,
noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
aconteceu Cemitério de Santa Luzia.
•ALZIRABARBOSA LOPFS morreu em 19 de dezembro em

Jaraguá do Sul. Ela tinha 89 anos e deixou enlutados filhos, genros,
noras, netos, bisneto e demais parentes e amigos. O sepultamento
será às 91130 de hoje, no CemitérioMuncipal daVIla Lenzi.

Natal para Todos

Programação cultural
As apresentações do "Natal para Todos 2013" se

guem hoje, a partir das 17h30, em frente ao Museu
Emílio da Silva. A Cia Alma Livre apresenta o teatro

lambe-lambe, após acontece a Serenata de Natal da
Igreja Luterana. No sábado, às 9 horas, acontece o

Auto de Natal com teatro de bonecos com "Trip Tea
tro". Todas asapresentações são gratuitas.

Férias

Secretaria da Saúde
de Guaramirim

,

" Essa comissão agora vai
.

ser disputada. Colocamos
os direitos humanos na pauta das

pessoas. O Brasil viu isso.Os trabalhos na Secretaria da Saúde encerram

hoje e retornam no dia 2 de janeiro em regime de
plantão, das 7h30 às 13h30. As atividades voltam
ao normal no dia 22 de janeiro, no horário das 8h
ao meio dia e das 13 às 17 h.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO N' 1410
10 -11 -13 -14 - 21
22 - 25 - 38 - 39 - 41
48 - 54 � 55 - 56 - 60
69 - 72 - 73 - 76 - 85

QUINA
SORTEIO N' 3369
09 - 15 - 22 - 38 - 68

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04824
12 49.656 250.000,00
2º 79.659 17.100,00
32 49.253 16.600,00
4º 21.010 16.100,00
5º 39.156 15.200,00

MEGASENA
SORTEIO N' 1557
04 - 16 - 18 - 31 - 45 - 46

.. _."""",

Marcos Feliciano,
após deixar a
presidência da
Comissão de
Direitos Humanos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes /

LENARIoOCP4
www.ocponline.com.br

Postura do líder de governo surpreende
Em uma demonstração de

como funciona a política
rasteira, aquela em qu� os in
teresses pessoais são coloca
dos acima do coletivo, acima
do projeto que ajudou a eleger
e formatar, o até então líder de
governo, Arlindo Rincos (PP),
se uniu à bancada de oposição
para ficar com a presidência
da Câmara e de lambuja tirou
dos governistas o controle da

Casa. A vice-presidência fi
cou com Jair Pedri (PSDB),
e a secretaria, com Jeferson
Oliveira (PSD). Se a oposi
ção fez seu papel, buscou
mais espaço, o mesmo não

pode se dizer de Rincos que
logo depois discursou na tri
buna agradecendo aos seus

mais novos 'amigos' e ironi
camente prometeu lealdade
ao governo e a Dieter Jans-

sen a quem chamou de 'meu

prefeito'. Rincos já vinha há
dias articulando uma -virada
de mesa, mas poucos acre

ditam que ele ousaria tanto.

Quando escrevi ontem que a

traição estava sendo ensaiada

por quem menos se esperava
era a esta possibilidade a que
me referia. As consequências
são imprevisíveis. O tabuleiro

pode sofrer mudanças signi-

LUCIOSASSI

Não levou,mas compôs
Jair Pedri (PSDB) passou os últimos meses articulando sua candidatura à presidência da

Câmara, lião' levou, mas conseguiu fechar dobradinha com Arlindo Rincos (PP) para compor a
Mesa Diretora. O tucano já adianta que haverá mudanças na distribuição dos cargos. Mas, diz
que isso é assunto para ser tratado com o presidente eleito em 2014. Avirada será de expectativa.

Fim das férias

ficativas, quem adormeceu
de um lado pode amanhecer
de outro. A primeira prova de

fogo será a reestruturação na

divisão dos cargos.A oposição,
que está louca para ser gover
no, vai cobrar a fatura, afinal,
em política não existe carida
de. Se os dias que antecede
ram a eleição foram agitados,
os próximos serão de levar

qualquer um ao hospício.

Bonchi
rebate

"Nenhum verea

dor se elege sozinho,
precisamos de um

partido forte, assim
uma das intenções de
minhas licenças para
tratar de assuntos

particulares sem re

muneração é para dar

'oportunidade para os

suplentes apresenta
rem suas propostas e

projetos". Afirmação
do vereador Osnir
Ronchi (PP) sobre
nota da coluna, que
revelou que ele é o

campeão de ausências
na Câmara de Massa
randuba. Foram dois
meses e 10 dias longe
do cargo em 2013.

Um dos primeiros projetos a ser votado em 2014
,

deve ser mesmo o que acaba com recesso de julho na

Câmara de Vereadores. A proposta do vereador Pedro

García (PMDB) já tem as oito assinaturas necessárias

para a aprovação em plenário. E ainda falta a marca de
Natália Petry, que teria garantido apoio à mudança.

Reajuste'devolvido
O ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD),

foi condenado pela Justiça a ressarcir os cofres públi
cos pelo aumento de R$ 7.658 que concedeu a si mesmo
em fevereiro de 2011. Por decreto, Kassab reajustou em

mais de 100% seus vencimentos e da vice. Os dois terão

que devolver R$ 228 mil em.valores atualizados.

Ficha Limpa
Depois de meses na gaveta, o projeto que cria a Fi

cha Limpa para nomeação de cargos comissionados em
, . Guaramirim finalmente foi aprovado em segundo turno.

SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
Parecer prévio do TCE orienta

pela aprovação das contas dos

prefeitos da região no ano de 2012.

+ • +

Não vai ser dessa vez. Prefeito de
Massaranduba, Mario Fernando Reinke

(PSDB) vai ter que aguardar até janeiro
para inaugurar o hospital do município.

+, + •

Repasse da Prefeitura de R$ 220 mil para
próxima edição do F.emusc está garantido.
O projeto recebeu a aprovação da Câmara.

• • •

Edson Piriquito (PMDB), prefeito
de Balneário Camboriú cumpre

agenda hoje em Jaraguá.

LOA sancionada
Aprovada pela Câmara de Vereadores,

a Lei Orçamentária Anual (LOA) foi san
cionada pelo prefeito Dieter Janssen na

manhã de ontem. A LOA estima em R$
567 milhões as receitas que o governo es

pera arrecadar durante o ano.

,

Recursos liberados
Também ontem, Dieter Janssem assinou

convênio com os Bombeiros Voluntários no
valor de R$ 390 mil, que vai auxiliar na ope
racionalização do serviço de atendimento
móvel, o Samu. O Hospital Jaraguá recebeu
R$ 7milhões para amanutenção da lITI Pe
diátrica e Neonatal. Já o Hospital São José
recebeu R$ 7,5 milhões para a realização de

cirurgias eletivas. Por fim, a Apae teve con

vênio assinado no valor de R$ 661mil.
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Rincos fica com a presidência
SURPRESA NA CÂMARA Acordo entre

líder do governo e oposição acaba com

as pretensões de Fiamoncini (PT)

Carolina Veiga

Com voto do verea

dor Jocimar de Lima

(PSDC), o líder do gover
no, Arlindo Rincos (PP),
conquistou os seis votos

necessários para se tornar

presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá em

2014. Com apoio do PSDB,
do PV, do PSD e do PSDC,
a eleição de Rincos contra
riou a perspectiva da base
aliada do governo Dieter
Janssen (PP) em torno da

condução de João Fiamon
cini à presidência. O PT,
PMDB, o progressista Eu

gênio Juraszek e José de
Ávila (Solidariedade) vota
ram no petista, que fez cin
co votos. (Confira o placar
no quadro abaixo).

À exceção de Rincos, a
Mesa Diretora da Câmara
será da oposição em 2014.
Jair Pedri (PSDB) foi eleito
vice-presidente com seis vo
tos contra cinco recebidos

por José de Ávila. Jeferson
de Oliveira (PSD) recebeu
seis votos contra cinco des
tinados a Eugênio Juraszek
(PP) e foi eleito primeiro se

cretário. O cargo de segun
do secretário ficou com o

verde Amarildo Sarti, eleito
por unanimidade.

De acordo com o vice

presidente eleito, Jair Pedri
(PSDB), o acordo que ele

geu Rincos não represen-

ta qualquer configuração
de apoio ou oposição, mas
sim urna tratativa de dar
à oposição a possibilidade
de participar do processo.
"O que se forma hoje não
é urn bloco de governo ou

de oposição. Tudo conti
nua absolutamente igual.
Nosso grupo não estava em
busca do poder, mas queria
participar do processo e a

única forma de fazermos
isso seria com esse acor

do com o Arlindo. Agora;
ele tem o compromisso de
conduzir esta Casa com im

parcialidade", cobrou.
Cotado desde o prin

cípio para ocupar a pre
sidência, o vereador João
Fiamoncini não escondeu
o descontentamento com

a vitória de Rincos, jus
tificou o resultado como

efeito da democracia e

agradeceu a Dieter Jans
sen pelo apoio recebido.
"Saímos de uma democra
cia. Quero parabenizar o

vereador Arlindo Rincos

pela conquista e agradecer
aos vereadores pelos votos
que recebi. Tínhamos um

compromisso e podem
ter certeza que não dei
xarei de cumpri-lo. Quero '

agradecer o prefeito por
ter confiado no meu nome

para conduzir esta Casa
e deixar claro que estare

mos defendendo a admi

nistração até 2016".

Rincos afirma que dará
continuidade aos trabalhos

"Aprendi como se faz ao
seu lado e, garanto, vamos
dar continuidade a sua pro
posta de trabalho", afirmou
o presidente eleito, Arlindo
Rincos, após pedir a pala
vra durante o discurso de

despedida do presidente
em exercício em 2013, José
de Ávila. O novo contexto

pelo qual passa o legislati
vo acarretará mudanças no
quadro de pessoal da Câma-

ra, segundo Rincos, que ga
rantiu apoio ao Executivo.

Rincos destaca como

prioridades para 2014 a

discussão sobre a cons

trução da nova sede da

Câmara, cujo terreno, no

bairro Vila Nova,já foi ne
gociado com a Prefeitura;
a revisão do regimento in
terno, incluindo o fim do
recesso de julho e a reali

zação de concurso.

LÚCIOSASSI

SAIBA COMO FOI A VOTAÇÃO
Vereador Voto

Ademar Braz Winter (PSDB) Arlindo Rihcos (PP)
Amarildo Sarti (PV) ; Arlindo Rincos (PP)
Arlindo Rincos (PP) Arlindo Rincos (PP)
Eugênio Juraszek (PP) João Fiamoncini (PT)
Jair Pedri (PSDB) Arlindo Rincos (PP)
Jefferson de Oliveira (PSD) Arlindo Rincos (PP)
João Fiamoncini (PT) João Fiamoncini (PT)
Jocimar Lima (PSDe) Arlindo Rincos (PP)
José Osório de Ávila (Solidariedade) João Fiamoncini (PT)
Natália Petry (PMDB) João Fiamoncini (PT)
Pedro Garcia (PMDB) João F'iamondni (PT)

TRIBUNA Ao

discursar, Rincos
agradeceu apoio e

garantiu fidelidade
ao governo. Nova
sede é prioridade,
assim como concurso

público na Casa

Velha guarda
articulou

A eleição de Arlindo
Rincos para a presidência
da Câmara de Vereadores
foi comemorada pela ve

lha guarda do PP de Jara

guá do Sul. O ex-vereador
Paulo Floriani afirmou
que a escolha do grupo
se deu em nome do ''bem
do partido". "Talvez não
o PP do presidente (Ade
mir Izidoro), mas o parti
do está feliz com a vitória
do nosso vereador. Esse

grupo entendeu que se

ria melhor eleger alguém
que estivesse ao lado do
prefeito, mas não queria o

nome sugerido (João Fia

moncini)", alega.
- Apesar disso, segun

.

do Floriani, a eleição de
Rincos não configura um

racha do Partido Progres
sista, mas sim' a falta de
diálogo por parte do pre
sidente. "A presidência
deixou 13 meses se passa
rem sem realizaruma reu
nião com os integrantes
do partido. O grupo quer
mudanças", conclui,

Já Izidoro amenizou a

situação, disse que o des
contentamento é de ape
nas urn grupo pequeno
de partidários, e ressaltou

que Rincos é do PP e a

presidência continua com

o governo. "Este não era

o encaminhamento, agora'
vamos sentar e conversar".

"
A presidência
deixou 13 meses

se passarem sem

realizar uma reunião .:

Paulo Ftoriani. do pp
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Ronaldo Corrêa

MERCADO
DIEGO JAERSCHEL

Cidade se prepara para o Femusc

Olnstituto Femusc, responsável pela
organização do Festival de Música de

Santa Catarina, estima que o evento mo-

. vimente até R$ 3 milhões na economia
de Jaraguá do Sul durante as suas duas
semanas de realização. Com uma direto
ria voluntária, o Instituto busca recursos

da iniciativa privada e poder público para
realizar o evento que em 2014 chegará à
sua nona edição, de 19 de janeiro a 10 de

fevereiro. Além de continuar captando pela
Lei de Incentivo à Cultura e via dedução do
Imposto de Renda, o evento teve assegura
dos recursos da comunidade. A Câmara de

Vereadores aprovou a abertura de crédito
no orçamento do Fundo Municipal de Tu
rismo no valor de R$ 220 mil para ajuda à

organização do festival, que vai reunir qua
semil participantes do Brasil e de outros 22
países e oferecerá cerca de 200 concertos e

apresentações gratuitas à comunidade.

Crescem os postos
de trabalho formal
onúmero depostos de trabalho comcar

teira assinada cresceu 3,1% em novembro,
em comparação com o mesmo período do
ano passado. Ao mesmo tempo, os empre
gos sem carteira assinada recuaram 12,2%,
segundo a Pesquisa Mensal de Emprego
(PME). Outro ponto positivo em novem

bro, que apresentou a taxa de desempre
go mais baixa da série histórica iniciada em

2002 (4,6%) foi o aumento de 3% do rendi
mento real do trabalhador. O valor atingiu R$
1.965,20, também omaior da série histórica.

c

Desoneração
menor em 2014

Depois de conceder benefícios fiscais
para estimular o consumo e o emprego
nos últimos anos, o governo vai deixar
de conceder incentivos no próximo ano,
afirma Guido Mantega. De acordo com

o ministro, a recuperação da economia

elimina a necessidade de reduções de tri
butos para estimular a produção e o con

sumo. Segundo ele, não háa intenção de
renovar o Reintegra [regime especial de
estimulo à exportação], assim como não

haverá novas desonerações em 2014.

Cartório
postal

Inaugurou em

Joinville o Cartório

Postal, localizado na

Rua Jerônimo C0e

lho, no centro. A fran

quia Cartório Postal é
uma empresa privada
especializada em seIVÍ':'

ços de intermediação
cartorária que oferece
facilidade e benefícios
por meio de um mix
de serviços, que en

globam a solicitação
. de mais de 100 tipos
de documentos públi
cos e cartorários em

todo o Brasil. Inicia
tiva das empresárias
Francine Olsen e Ra

faela Korb, a unida
de está entre as quase
630 franquias da rede
noBrasil e atende-pes
soas físicas, bancos,
imobiliárias, advoga
dos e empresas de to
dos os segmentos.
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SELlC
,

+10,0%
TR +0,07%
CUB 1.309,57
BOVESPA +2,12%
NASDAQ --0.35%

AÇÕES PETR4

VALE5

BVMF3

POUPANÇA 0,5208

PERíODO
28.NOVEMBRO.2013

19.DEZEMBRO.2013

NOVEMBRO.2013
19.DEZEMBRO.2013
19.DEZEMBRO.2013

17,25 +2,43%
32,35 +1,44%
10,71 +1,32%
20.DEZEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,.11% US$111,390
OURO +0,07% US$ 1193,050

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,3483 2,3503 +0,33%
DÓLAR TUR. 2,2800 2,4200 +0,42%
EURO 3,2135 3,2151 +0,54%
LIBRA 3,8521 3,8542 +0,89%

Recursos para
exportações

O Diário Oficial da União pu
blicou Medida Provisória (MP) que
libera R$ 1,95 bilhão a estados e

municípios. De acordo com a MP,
de número 629, os recursos visam
a estimular as exportações do país.
Os repasses serão feitos em 30 dias,
em parcela única.AUnião entregará
75% ao estado e 25% aos seusmuni

cípios do total dos recursos. O maior

porcentual dos recursos ficará com

Minas Gerais, com 21,6%, segui
do de Mato Grosso (16,9%) e Pará

(9,1%). O menor repasse será para
Roraima (0,02%). O Distrito Federal

_ não receberá este tipo de recurso.

Balança comercial
.

� .

tem superavit
A balança comercial registrou superávit (exportações

maiores que importações) de US$ 383 milhões na segun
da semana de dezembro. O valor foi resultado de US$ 4,89
bilhões em vendas externas e US$ 4,5 bilhões em compras
do Brasil no exterior. Com isso, o saldo comercial acumula
do, que estava negativo, tornou-se superavitárío emÚS$ 15

milhões. As informações foram divulgadas pelo Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e ComércioExterior.Amé

dia diária das exportações no período ficou em US$ 979,2

milhões, 16,9% acima de US$ 837,6 milhões na primeira
semana. Produtos manufaturados e não industrializados

foram responsáveis pela retração. As exportações dê semi
manufaturados foram as únicas a registrar queda.
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Música popular
e eletrônica

compõem primeiro
álbum do cantor

Natália Trentini

"

�obra, Lagarto e Mons-
\.Aro" dá título ao pri
meiro trabalho autoral

registrado pelo cantor e

compositor Eneias Raash.
Uma mistura experimen
tal de MPB com música
eletrônica foi a chave para
o desenvolvimento das 10

faixas, que poderão ser

encontradas na internet a

partir da próxima semana.

O trabalho independente,
gravado em um home stu

dia, aposta suas fichas nõ

mercado digital. Todo ál
bum ficará disponível para
download gratuito.

-

A direção do projeto
está nas mãos do músico
Érico Catarina, já a pro
dução musical foi feita por
João Marcos Soares, o DJ
Joma. O som assume for
ma física só em janeiro,
quando acontece um lan

çamento oficial corndispo
nibilização das primeiras
cópias. "Estamos em uma

época que a internet domi
na, por isso, toda produ
ção está voltada para este

meio", explica o artista.
A opção de deixar a

zona de conforto da mú
sica: popular, foca' do tra
balho de Raash até então,
veio da ansiedade de tra

balhar novos ritmos e so

nOIidades. Aos clássicos
acordes do violão acústico
e voz foram adicionadas

batidas, principalmente de
house musico "Em conver

sas e viagens, percebi que
o violão e voz, o formato
fica repetitivo. Estamos fa
zendo a mesma coisa que
artistas como Tom Jobim
fizeram em alto nível", diz.

Exposição Catálogo de Cores
O Sesc Jaraguá do Sul inaugurou ontem a expo

sição Catálogo de Cores, do projeto Arte na Cidade.
A exposição propõe uma reflexão sobre a arte produ
zida no município a partir dos diferentes estágios da
pintura ao longo do desenvolvimento do trabalho de

quatro artistas locais. Participam da mostra Alessan
dra Piazera, JaneteMedina, Roger Lóss e Rosemarie

Borgmann com curadoria de Gleber Pieniz. Aentrada
é gratuita e a exposição permanece aberta até dia 17
de janeiro, na Galeria deArte da instituição.

EDUARDO MONTECINO

Eneias Raash lança trabalho /

MÚSICA Érico Catarina, Enéias Raasch e João Marcos

dão vida ao trabalho Cobra, Lagarto e Monstro

Toda gravação explo
rou ao máximo as novas

tecnologias. A parte analó
gica também incluiu toque
de percussão e baixo, com
linhas assinadas pelo mú
sico Breno Viricimo. "Foi
tudo gravado em Jaraguá
do Sul, tirando a contri

buição do baixista que
mandou os arquivos de

Amsterdã, onde ele mora.

Foi um experimento, mon
tamos o estúdio em casa e

trabalhamos umas 18 ho
ras por dia", comentou Ca
tarina.

A seleção de músicas e

primeiras reuniões come':'

çaram em outubro. De um
acervo com composições
registradas desde 1997,
mais de 30 ganharam
destaque. Foi feita uma

divisão, dando forma ao

primeiro trabalho já pla
nejando a criação de ou

tros três álbuns.
Com o vídeo clipe da

música de trabalho "San
ta Catarina", produzido
por Lucas Boga, e os CDs
em mãos, o trio .pretende
viajar o Estado. A inten

ção é explorar o litoral e
expandir aos poucos para
cidades universitárias,
com foco delimitado ao sul

do país. "Bolamos uma es

tratégia para construir um
mercado regional, criar
uma identificação. Depois
vamos ampliando a cor

rente tendo como porta de
entrada as redes sociais",
afirmou o diretor do pro
jeto.

O lançamento oficial
deve acontecer apenas no

início do próximo ano.

Entretanto, Raash está
com apresentação marca

da para domingo, quando
deve executar algumas
canções. O evento aconte

ce na Praça Ângelo Piaze

ra, às J_,7h30. ... ....

Cobra, Lagarto Monstro

DIREÇÃO: Érico Catarina

PRODUÇÃO MUSICAL: João Marcos Soares
CANTOR E COMPOSITOR: Enéias Raasch
Músicas disponíveis para download pelo
www.facebook.comleneias.raasch
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A diferença entre um
asiático e um ocidental
Um amigo de origem japonesa, uma

vez resumiu este assunto para mim. A

diferença entre asiáticos e ocidentais, disse,
poderia ser descrita em uma palavra -

FAMÍLIA. Para a cultura asiática, a família
é a coisa mais importante. Eles tendem
a termais filhos que os ocidentais, eles
tendem a viver juntos (o avó ou a avó vivem
na mesma casa com o filho ou filha e com

os netos). E na Ásia, é raro ouvir falar de
algum centro ou casa especial para idosos.
Se olharmos em torno de nosso círculo
de amigos certamente iremos achar que
as coisas são bem diferentes. Costumam
se afastar de casa para estudar, e muito
possivelmente, em seguida, fazer nossas
próprias vidas em nova cidade, adotado.

Com as pressões de criar seus próprios
filhos e cumprir suas próprias carreiras,
visitam mãe e pai cada vez menos a cada

ano, até que não é incomum para um

homem para visitar seus pais idosos apenas
uma vez por ano. Para uma família asiática,

•

essa atitude é repugnante. O conceito de
manter a família unida e de respeito aos

mais velhos é geralmentemuito mais forte
em culturas asiáticas. Uma das diferenças
que está relacionada a essa aproximidade
asiática da familia, apontam estudiosos,
está'relacionada a religião, quemiÁsia
possui mais importância que no Ocidente.

Seja a religião muçulmana, o hinduismo, ou

Clique animal

o catolicismo muito rigorosa das Filipinas.
No Ocidente, a maioria das pessoas só
visitam a igreja local para os batizados,
casamentos e funerais, bem como o papel
da igreja na sociedade é praticamente
baixo se comparado a Ásia. Outra diferença
entre as culturas ocidentais e asiáticos é no
tratamento aos animais.

Na maioria dos países ocidentais,

"
Para a cultura asiática, a família é a

coisa mais importante. Eles tendem
a ter mais filhos que os ocidentais

animais de estimação são uma parte muito

importante na vida das pessoas. Para a

maioria das culturas asiáticas, porém,
este é um conceito estranho. Eles vêem
os animais como uma espécie menor, não
apenas para fornecer alimento ou para o

trabalho. E é por isso que muitos animais'
são tão cruelmente tratados em seus países,
e por aqui tantos bem intencionados

"
criam instituições de caridade á proteção
desses animais. Atitude para e interesse,
pelo esporte é outra grande diferença.
Na maioria das culturas ocidentais o

desporto desempenha um papel enorme

e charlesautor@gmail.com

em tempos de escola de nossas crianças e

. em nossas vidas em geral - especialmente
para os homens. Quer se trate de futebol,
de automobilismo, de Copa do Mundo, de
Olimpíadas, pode literalmente parar um
país por um dia! Para os asiáticos, é claro,
há menos interesse e histeria ligado ao

esporte. Em suma, há muitas diferenças

ADOTE CIDA Porte médio, 1 ano, vacinada

e será castrada. Super dócil e meiga, se dá
bem com outros cães e gosta de crianças.
Para adotar, entre em contato com Rute

pelo telefeme: 47 3374-1182

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimaçj\o �as pági?as do t;"acebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
I· l •

LEVE PRA CASA
Gatinhos fofos
encontrados na

rua precisam de
um lar.Têm em

torno de 60
dias de vida.
Uma fêmea

preta e 1 macho

tigrado. Contato:
Terezinha pelo
telefone:
478487-2260

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

20/12
Adelaide F. Klitzke

Alfredo A. Holft

Anderson Schwirkowsky
Andrê dos Santos

Antonio Flomeski

Bruno Baucke

Carla Cristina Ruysan
Carlos R. Hermes

Cleyton Cirico

Daniel Meneguelli
Daniele Gandolfi

Djonata C. dos Santos

Eduardo Correa

ElisângelaWolf

Gilson C. Schmidt

Glaci R. Reike

Isolete Dümes

Jair Luiz Gerent

Janaina Stringari
Jean C. Depieri
Jéssica de Almeida Egger
José M. Morotti

Maicon Guths

Marcelo Prochnow

Maria Tereza Henn Kong
Marildo Bier

Matheus R. Lise

Moacir Losi Junior

'Nicolas Henrique Poflo

Rafael da C. Diefenhaler

Rafael da Costa Diefenthaler

Rafael Henrique Mundi

Raimundo Jungton
Rosecler S. Jodt

,

Rosema Strelow

Sebastião C. Tobias Pereira

Tatiana Alvisi

Vanessa Bilert

Vilmar José Bachmann

Vilson Doge

Curiosidade
·20 de dezembro...

1907 - É instituído o

Decreto de Depósito Legal
da Biblioteca Nacional
do Brasil.

1917 - É criado o Tcheka,
primeiro serviço de

polícia secreta da
União Soviética.'

1999 - A soberania de
Macau é devolvida à

China, após mais de 400
anos sob administração
portuguesa.
Nasceram neste dia ...

i537 - Rei João III da
Suécia (m. 1592).

Fonte:Wikipedia
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3375-1019

Rua Felipe Schlmdt,129

Farofa de Natal ao
e ti o Tato Branco
INGREDIENTES:

• 500 gramas defarinha de
mandioca doMoinho Jaraguá
• 250 gramas de abacaxi

picado em cubos
• 2 colheres de sopa de açúcar
• 3 colheres de manteiga com sal
• 1 cebola picada em cubos
• 3 dentes de alho picado
• 50 gramas de uva passas
• 25 gramas de damasco
• 1 xícara de salsinha +

cebolinha picada

e tatobranco@tatobranco.com.br
0CPll

rane www.ocponline.com.br

I

I
EM SÃo BENTO DO SUL i

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 i
__ .

.

. ._l

MODO DE PREPARO:

Em uma panela com
aguá coloque duas
colheres de açúcar e o
abacaxi picado. Logo
que levantar a primeira
fervura desligue o

fogo, elimine o líquido
e reserve os pedaços
de abacaxi. Em uma

frigideira grande ou
panela, com 3 colheres

de manteiga, refugue o

alho e a cebola até ficar

transparente, não precisa
fritar. Logo acrescente
a farinha de mandioca

:e misture bem até estar
umedecida namanteiga,
então, misture todos os

demais ingredientes.
Desligue o fogo e decore

sua travessa de carnes

preparada para a sua

festa de Natal ou Ano
Novo.
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BOIll dia!
Bom dia, urbe! Hoje é dia 20

de dezembro, super sexta-feira!

Dia internacional de encontrar os

amigos, curtir um super happy
hour e celebrar a vida de um jeiti
nho simples,mas commuito astral

e amor no coração. E assim come

çamos mais uma coluna do Moa!

Mas, antes de começara coluna de

papel, que será lidapormais de 30
mil pessoas, fora os virtuais, quero
partilhar a frase do Bispo Rodova
lho: "Pessoas felizes são alegres e

partilham energia positiva. Pes

soas infelizes são amarguradas e

contaminam seu ambiente".

PoketStore
Você vai comprar computador

. ou algo similar? A dica é a Poket
Store.Aloja está com as prateleiras
e gôndolas cheias de novidades.

�.
CORREIA
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1
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1
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MAURICIO HERMANN

NIGHT Jimmy Nort e Ale Niels conferindo as delicias do San Sushi

Agende! Pensando bem...

Domingo vai rolar aquele pagode
noAloha. O babado começaàs 17ho

ras e quem anima o correto é o grupo
Pegada Certa. Anotado?

O melhor lance que temos a nosso favor - não im

porta como se encontra a nossa vida - é a possibilidade
de recomeçar, não sozinhos, mas com Jesus, porque Ele

.

pode fazer novas todas as coisas.

Douradinha
. O empresário e colu

nista da Revista Nossa, o
meu querido amigo, Or

landinho Stolco Jr., que,
como sempre, vai curtir

temporada de férias em

Balneário Camboriú, com
o aval do sogrão, Edson,
mandou o recado: "Moa

em 2014 vou estrear a

douradinha e marcar a

data de casamento com a

minha querida e linda, Re
nata". Bom também!

1!l\O:SlE�
A jovem Lohaine

Giulian� Pommerening
continua recebendo
os cumprimentos
dos pais, irmãs e o

namorado Ariel, pelo
seu aniversário de 18
aninhos e formatura
realizados no dia

.W�·!n�!icrjR�Â�rui.; LLh .h':''!'Lj

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Amanhã todos os caminhos têm
uma única direção: o sentido

obrigatório é a Upper Floor, pois
é lá que rola, a partir das 22
horas, o tão aguardado Open

Bar Party. Cerveja Vodka, Whisky
free e animação por conta do DJ

Alan e convidados.

.. . .

A minha amiga, Márcia Vieira, e o

filho, o poliglota, Leonardo Vieira,
já estão de malas prontas. Dia
28 de dezembro avionam para
merecidas férias em Salvador-
BA. Ah, thanks pelo mimo.

-....

Outra pessoaque valeu a pena
ter conhecido melhor em 2013

.

foi o empresário, Alidor Lueders.
Pessoa inteligente, dinâmica e

com um grande coração!

Boteco
Na minha opinião (sei lá se

vale alguma coisa), tirando o Jor

nal Nacional, os programas na

televisão aberta estão chatos de
mais. Não é por nada que o povo
está optando pelos Canais fecha

dos. Quem não tem prefere o bo
teco mais próximo.

GUILHERME FERNAN[)ES-IMAG�CARE

�
O senhor Irineu

Siewert, ladeado pelo
filho o DJ Xalinho e

nora Ali, em recente
encontro social que
marcou a inauguração
da Ali Schulz High
Concept

Onde comer
bem em Jaraguá

Um dos melhores lugares para almoçar é
o Restaurante Bela Catarina. Além de acon

chegante, o buffet é um dos melhores da re

gião. Quer sabermais? ligue: 3371-3412.

Lei seca
Via e-mail, tenho recebido várias' recla

mações sobre a falta de cerveja sem álcool
em alguns estabelecimentos da urbe sorriso.

Queixam-se também que aqueles que pos
suem a bebida não fazem muita questão de
oferecer e divulgar o produto. Então fica a dica
aos proprietários: orientem os garçons a ofere

cer suco, refrigerante e uma cerveja sem álcool
bem gelada. Estamos falados!

-c
:

. Ontem almoçava um grupo de ami
: !gos e um deles estava com a cor do ca

·:...·belo.diÍerente, acaju. É claro que o look

:49 parceiro de mesa foimotivo de sáti
.

'

:i:rà saudável da-galera. Quando pergun
':t�do sobre a mudançá do visual, OUt;ro·

"

'·;respondeu., em. bate-pronto: parece
. aqueie·páS�.fró Cardeal. Pronto, foi só
'risos..Haja criatividade, viu!

.

-'..

Pré réveillon
o mulherio jovem, bonito e de bom gosto

já está procurando o modelito para acontecer

com elegância amanhã à noite, na Epic Con- _

-

. cept Club. É lá que ocorre a mega festa de Pré .

Réveillon 2014 com a presença do Overseas

Project, Aka DudaElJ&Under Construction.
No Line up, a DJ Anna, Ál�x Stein, üsâ Fiy e

I..éo Silva. Vai ser festão!t. ! i ti j "li I tll f lif... ti

VARIEDADES

BALADA Débora Habitzreuter
nos corredores das baladas da

moda, em Balneário Camboriu

"
Um homem valente não é um

homem sem medo; é aquele que

não se deixa paralisar por sua

insegurança e segue em frente

Paulo Coelho

TE CONTEI
• Hoje o Madalena Cozinha
deverá soltar gente pelo
ladrão, se.é que você me

entende. Com muita gente
bonita, a casa abre para happy
hour concorrido e sempre com
uma novidade ou promoção.

.. A Upper Mann está
com uma linha festa que
é de encher os olhos das
fashionistas de plantão. Sem
falar que a coleção alto verão
2014 tem provocado ti-ti-ti
entre as de bom gosto. E o

que é melhor: toda a loja está
com 20% de desconto no

pagamento a vista. Anotei!

.. Você já pediu um lanche no

Califórnia lanches? Não? Você
não sabe o que está perdendo.
É de comer de joelhos, se é
que você me entende.

.. Dia 28 de dezembro, na
condição de mais querido
de Jaraguá, quem receberá
(i) carinho dos amigos e

familiares pela estreia de
mâís um aniversário é o DJ e

comunicador da Studio FM,
Marcelo Luis .

• O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para Lúcia Pommerening.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos

. os dias. Valeu mesmo!

• Flavio Murilo Vieira e sua

Sabrina vão curtir temporada
de férias entre Piçarras e
Balneário Camboriú.

.. Com essa, fui! "

.
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Tirinhas

-

PREVISAO DO TEMPO

Piadas
Mil Reais

Manoel chega da casa de jacó e amulher de jacó atende a porta de
toalha. Manuel vira e fala:'

-se você deixar a toalha cair eu te dou mil reias
não deu outra amulher de jacó deixou a toalha cair e rapidamente

levantou e pegou o dinheiro. Jacó sai do banho e pergunta para a esposa!
-Mulher era manoel??
ela responde:
-era sim mas já foi embora ..

ele pergunta:
-aquele filho da,mãe te deixou osmil reais que me deve??

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1,
· o Hobbit: A Desolacao de Smoug - DUB - 14:10 17:20 20:30
ARCOPLEX2
• A Vida Secreta de Walter Mitty - Leg - 14:40 16:50 19:00 21:10
ARCOPLEX3
• Questao de Tempo - Leg - 19:00 21 :20
• Ultima Viagem a Vegas - DUB - 15:00 17:00

JOINVILLE
.GNCGARTEN

• O Hobbit: a Desolação de Smaug - 15:10 - 3D - DUB - Fantasia

• O Hobbit: a Desolação de Smaug -18:20 21 :30· 3D LEG - Fantasia

• Vovô Sem Ver90nha -19:30 - LEG· Comédia

• Minhocas· 13:30 15:30 17:30· NAC - Animação
• Última Viagem a Vegas - 22:00 - LEG - Comédia

-Ouestáo de Tempo -13:4016:1018:4021 :10 � LEG· Romance

• AVida Secreta deWâlterMitty· 14:15 16:40 19:1521 :40 . LEG • Comédia

• O Hobbit: a Desolação de Smaug ·15:00 18:10 21 :20 - LEG - Fantasià
• Anita e Garibaldi ·14:00 . NAC - Drama

• Ender's Game: o Jogo do Exterminador·16:2519:00,- DUB· Ficção
• Ender's Game: o Jogo do Exterminador· 21 :50 . LEG . Ficção

• GNC MUELLER

·0 Hobbit a Desolação de Smaug -14:50 18:00 - 3D - DUB· Fantasia

• O Hobbit: a Desolação de Smaug ·21 :15 . 3D - LEG - Fantasia

• Ender'sGame: o Jogo do Exterm. ·14:10 16:40 19:1521:45 - LEG· Rcção
• O Hobbit: a Desolação de Smaug ·15:45 21 :00 - DUB - Fantasia

• Carrie, a Estranha 13:40 19:00 - DUB - Terror

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

.ênsolarado

�
W

AMANHÃ
MíN: 21°e
MÁX: 300e

�
�
j ;to[

DOMINGO
MíN: 22°C
MÁX: 29°C

Tempo seco

com sol

No litoral,Vale do ItaiaiePlanalto
Norte, nebulosidadevariável com
chance depancadas isoladas de
chuva,moderada a forte em alguns
momentos, devido à circulação
marítima associada aum sistemade
baixapressão no oceano.

LUAS

• NOVA 2112

.CRESCENTE 9/12

• CHEIA 17/12

• MINGUANTE 25/12

Parcialmente
Nublado

�
y
Instável

�
Nublado

<�..'

_ .;;. G�UVOSO
SEGUNDA •MíN: 200e • ".'
MÁX: 32°e Trovoada

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

2 3 4 5 6HORIZONTAIS
1. Dada ocasião / Desenho da Disney baseado em um

clássico da literátura chinesa 1"

2. Doença caracterizada pela intensa dificuldade respira- ,.__---I>--_--o--_.-.
__o>--_-_-.....

tória / Variedade de pelica empregada na confecção de 2

'luvas, bolsas etc. '

_
I I__---ll--_--+---+--_I__---II--_--+-�

3. Eslão no centro em ... centro / Satisfazer 3 •
4. (Re!.) Ossete padecimentos da Virgem Maria, lembra- 1__---11--_--+---+--+.--1':.

i-_--+-�

dos pela Igreja especialmente na sexta-feira da semana 4

Santa / Gaivota 1-----11--_--+---+--_1__--;1--_+-_+--11

5. Com vigilância / Instituto de Zootecnia 5 •
6. Lâmpada elétrica portátil, alimentada por pilha 1----11--_--+---11--_11__--11--_+-_+--11

7. Pancada com a testa 6 • >li
8. (BoI.) Conjunto de verticilos florais, formado pelo cálice li

e pela corola '7 • • !9. (Quím.) O hélio / (Patativa do) Famoso poeta cearense _---lI--_--lI--_-_---ii-_-_-�

�
(1909-2002) 8 • �

10. (Fís.) Unidade de medida do trabalho no sistema e.G.s. II----lI--___!l_--II--..._-_--Ii-_-_--II i
/ A atriz Castro 9. �,11. O músico francês Charles (1818-1893), responsável
pelo ressurgimento musical de séu país no século XIX /10. I
As letras separadas pelo G g

12. Importante rio espanhol, banha Saragoça / Substância 11 • tgordurosa �

13. Tecido de algodão caracterizado pelos desenhos aber- 12 • i
tos, em forma de bordados vazados, geralmente brim- i
co / Líquido amarelado que se forma nos tecidos como 13 • 1)
consequência de uma inflamação. �

VERTICAIS
1. (Fig.) Pessoa bárbara, destruidora / O filósofo alemão

Georg (1770-1831), último dos grandes criadores de
sistemas filosóficos dos tempos modernos

2. Peliça macia usada nas costas ou em volta do pescoço
/ Uma excelente madeira de construção

3. As iniciais da atriz e cantora Molta /Muito curto / Garoto
4. Processo político iniciado em 1978 pelo governo brasi

leiro, com vista à reimplantação do sistema demeeráti
co / Um pronome para mais de uma pessoa

5. Estrelinha para chamar a atenção do leitor
,

6. Mais ou menos / Muito deprimido, física ou moralmente
7. (Fig.) Automóvel desponjuntado, em estado lamentável /

Dormir (o nenê) / Abreviatura do disco fonográfico com

várias faixas de gravação em cada face
8. Indiferença afetiva / Objeto exposto em comemoração

de vitória
9. Parte dianteira da fuselagem de um avião / As articula

ções que se dobram na genuflexão.

•
7 8 9

'S041'lOr
'Z�ON '6 'n�IOll 'onedv '8 �l 'muoN '01"1 'L 'opesRJJ\f 'sun '9 'oos!lajSV 'S 's9N
"\lIlpaQV 'v '!ln9 'aluaH 'wz 'E '.qOJad 'Ol0lS3 'o 'laoaH 'OIOPU�i\ '� :SIVOIlH3/\

'snd 'as!"l'E� 'oalO 'olQ3 'o�
'H:! 'pouno9'H '1°1.0 '013 'O� '?lOSSV 'aW6 'OIUl!�ad '8 '.lJnl'L 'OWálUl!l'g 'zi
'opal'" 's W 'SalDa 'v 'll!jSes 'IN 'E 'edoN 'ewsv 'o 'uolnw 'zaA'� :SIVINOZlHOH

oy)nlOS
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

William encontra Lili e se tranquiliza. Hermes alcança Be
renice. Os moradores de Tapiré se impressionam com a explo
são. William pega sua mochila e a de Rafa antes de sair do.
barco. Lili se desespera ao saber que sua mala se perdeu no

rio. Vrtória vê Zélia ser levada por Tereza. William, Lili e Rafa
entram no barco de Nilson. Kléber manda prender Berenice,
depois de trocar olhares com Hermes. Inês atrapalha o interro
gatório de André com Marcelo. Thomaz tenta descobrir o para
deiro de Lili com LC. Álvaro pensa em tomar o lugar de Marcelo
no escritório. André vai à casa de Rafa.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
RWilliam encontra Lili e se tranquiliza. Hermes alcança

Berenice. Os moradores de Tapiré se impressionam com a

explosão. William pega sua mochila e a de Rafa antes de sair
do barco. Lili se desespera ao saber que sua mala se perdeu
no rio. Vitória vê Zélia ser levada por Tereza.William, Lili e Rafa
entram no barco de Nilson. Kléber manda prender Berenice,
depois de trocar olhares com Hermes. Inês atrapalha o interro
gatório de André com Marcelo. Thomaz tenta descobrir o para
deiro de Lili com LC. Álvaro pensa em tomar o lugar de Maroelo
no escritório. André vai à casa de Rafa. Zélia conversa com

Vitória. Angelique beija Marlon no laboratório. Os mémbros
do Grupo e os eleitos são obrigados a se hospedar em Tapiré.
Celina avisa a Kléber que hospedará Lili. LC se desespera ao

saber do acidente com o barco dos eleitos. André descobre
que o desaparecimento de Rafa foi informado à polícia. Tereza
reclama de Paulinha para Angelique. Priscila sofre por causa
de Lili, e Álvaro reage sem paciência. William e Rafa ficam na

casa de Vó Tita, e Selma e Rita se insinuam para eles. Júlia se
surpreende ao encontrar André no apartamento de Rafa. Tere
za leva Joana para trabalhar com Paulinha. Celina questiona
Lili sobre o suposto passeio turístico. LC procura Kléber.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Rafael e Patrícia hesitam, mas acabam entregando a có

pia da procuração para Aline. Paloma avisa a Aline que colo-

Além do Horizonte

Fim da jornada? Berenice explode o' barco e recusa ajuda
o barco com os novos integrantes do Grupo está pas

sando pelas margens de Tapiré quando Berenice (Fernanda
Vianna) ouve um papo entre Hermes (Alexandre Nero) e

Assis (Ravel Cabral) que a faz entrar em desespero. "O pes
soal da informática hackeou os computadores e descobriu

cará uma enfermeira para cuidar de seu irmão. Pérsio explica
a Rebeca por que se afastou dela. O oftalmologista descobre
uma lesão no nervo do olho de César. Valdirene pede para
carlito levá-Ia a um rodízio. Inaiá descobre que é soropositi
va e teme contar para Laerte. Niko pede para encontrar Félix
depois que sair o resultado do exame de DNA. Pilar propõe
que Maciel passe a noite com ela. Tamara sugere que Edith se
separe de Wagner. Thales surpreende Natasha com um beijo,
depois de se encontrar com Leila. carlito decide ajudarValdire
ne. Aline mostra para Ninho a cópia da procuração que pegou
no hospital. Márcia pede para Félix cuidar de sua neta. Gina
é batizada na igreja. Aline entrega a procuração para Cêsar
assinar. Félix canta pára Marijeyne dormir. Márcia se comove

.

ao ver Félix dormindo com sua neta no colo.

.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Carol briga com Femando e diz que ele não deveria ter

beijado ela e avisa que não irá mais participar do projeto. O
médico confessa estar apaixonado por ela. Junior-liga para a

noiva é diz que gostaria de encontrá-Ia em sua casa. No or

fanato, Cris chora por não poder ir mais ao show do Tomás
Ferraz. As amigas tentam consolar a pequenina. Cris garante
que irá ao show de qualquer jeito. Eduarda fala a Shirley que
depois das reclamações a venda dos produtos caiu e culpa a

empregada. No mesmo momento, o porteiro liga para o apar
.

tamento da socialite e diz que tem uma cliente acompanhada
. por dois policiais. Eduarda e Shirley se desesperam. Cris vai ao
quarto dos meninos e pede para falar com Rafa. A pequenina
pede para o amigo acompanhá-Ia no show.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
. Patrícia corre para a delegacia ao saber que Picasso levou

Carlão, Picasso fica surpreso diante da constatação de Car
Ião. Ele tenta desconversar. Carlão tenta quebrar o emocional
de Picasso, que se descontrola e bate cada vez mais. Furioso,
o delegado decide sair da sala. Marcinha fica surpresa com

a ideia de Otávio. Das Dores se livra dos aparelhos e conta

para Fernarida que Picasso é filho de uma ex-empregada dos
Vêneto. Picasso volta para a sala de interrogatório. Ele tortura
Carlão, que provoca e resiste como pode. Picasso decide soltá
lo para um enfrentamento de igual para igual, mas Carlão é
rápido e o sufoca. Quase desfalecendo,

,. o resumo dos capítulos é de responsabifidade das emissoras.

Fofocas
Anitta vai passar
réveillon com Ivete

Anitta vai encerrar o ano de 2013 com

chave de ouro. A funkeira é a convidada de
Ivete Sangalo para o show de réveillon na ci
dade de Maceió, em Alagoas. "Estou empol
gadíssima, é claro", Segundo Anitta, Ivete é
uma inspiração profissional. "Sempre gostei
da Ivete. Sou fã mesmo. Nunca escondi isso
de ninguém. Ela é uma referência e, na pri
meira vez que a vi pessoalmente, tremi, me
emocionei. Agora, já não tremo tanto."

Monica Iozzi sai do
"COC" para ser atriz

Monica Iozzi está fora da equipe do
"CQC" na temporada de 2014. Felipe An
dreoli compartilhou uma foto no Instagram
com os colegas de trabalho e se despediu da
repórter. "Valeu, Monica! Sentiremos sua

.t falta! Boa sorte", escreveu ele na legenda.

que o nosso infiltrado frequentava sites de terrorismo ... E de
maquiagem", diz Hermes, concluindo que se trata de uma
mulher. Assis diz que não encontrou nada suspeito na ba
gagem de Lili (Juliana Paiva). "Então ... ", completa Hermes,
deduzindo que o infiltrado é Berenice!

"Tão importantequanto crer ésaberduvidar.A
tonstrúçãiJ dafé passa o tempo toâdpelo

caminho da dúvida."

..

i1 !:�!4-R�O
J A Lua brilha em seu paraíso
i astral e você vai contar com a sorte

fcdJ para dar conta das suas tarefas. Mas
.•.••� cuidado com o excesso de gastos. Vai

i � arrasar napaquera! Não tenhamedo

.(' i
de tomar a iniciativa e mostrar seu

. � desejo.A dois, a intimidade também
�1 esquenta: aproveite! Cor: creme.
l!�
.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

1'\1 ::';,n=::�::::
II :=c:::r:S:rvi�::��=
i� com o apoio da família para o que

1'1 precisar. Desejo em alta, Um convite

II inesperado pode animar a paquera.
i� Cor: vermelho,

I:S.,
Cuidado com compras ou gastos

feitos por impulso, pois pode se ar

repender depois. Explore seu poder
de comunicação para se destacar no
trabalho. Palavras picantes vão acen-
der o desejo do seu par e esquentar
o relacionamento. Se está só, pode

. _ encantarum amigo. Cor: preto.

J:1câncer,
21/6 a21/7 -Agua

Comprar por impulso não é uma
boa ideia. Seus ganhos vão depender
do seu esforço: faça a sua parte. O
desejo esquen� osmomentos a dois.
Só controle a sua possessividade, in
clusive na paquera. É que vai querer
segurança antes de investir em al
guém. Cor: laranja.

gLeão22/7 a 22/8 - Fogo
Hoje, a Lua brilha em seu signo

e reforça suas qualidades. Explore
seus pontos fortes no trabalho e vai
ser fácil dar conta das suas tarefas.
Um convite de última hora esquenta
a paquera e traz chances de conquis
tar. Cor:vinho.

Libra:
23/9 a 22/1O-Ar

Deixe a insegurança de Iado e

conte com os amigos para se dar
bem. Lutar pelos seus ideais pode
ficarmais fácil. Saia com os amigos e
tome a iniciativa na conquista. Uma
amizade pode virar algo mais. A pai
xãovai esquentar o romance:mostre
seus-desejos, Cor: roxo.

Escorpião
23/10a21/11-Aguo.

.

Hoje, sua atenção vai se concen
trar na carreira. Mas terá que acredi
tar mais no seu potencial para se dar
bem. Faça planos para o futuro. Vai
ter mais chances de seduzir alguém
popular se tiver coragem para tomar
a iniciativa. A dois, declare-se sem

medo. Cor:rosa.

lJe_-' Sagitário.! 22/11 a 21/12 -Fogo
O excesso de otimismo pode

trazer problemas: mantenha os pés
no chão. Pode se entender bem com

colegas de fora. Faça planos a longo
prazo para sua vida. Tome a iniciati
va na paquera. Se tem alguém, uma
viagem pode animar o romance.

Cor: preto.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, é preciso agir com caute

la. Confie em sua intuição e deixe a

insegurança de lado. Não é hora de
mostrar suas fraquezas. Trabalhar a
sós pode ser mais fácil. Se está a fim
de alguém, aceite um convite de últi
ma hora. Seu poder de atração será
irresistível. Cor: creme.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

cEmbora a preguiça e até uma

certa insegurança possam marcar

a manhã, aposte em sociedades ou ..

parcerias com os colegas para dar
conta do serviço. A atração tira o ro-

.

mance da rotina. Se está só, um con

vite aceito por impulso pode animar
sua noite. Cor: laranja..

li·�- Virgem23/8 a 22/9 - Terra
- Hoje, a Lua inferniza seu astral,

portanto, émelhor ter cuidado com
tudo. Logo cedo, a preguiça pode
atrapalhar seu rendimento no tra
balho, mas tente superá-Ia. O sexo

promete esquentar com o par. Mas,
se estiver SÓ, tenha cuidado com
quem se envolve. Cor: laranja.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Embora você esteja mais focado
no trabalho, pode se sentir meio in
satisfeito. Dê uma mão aos colegas,
se for preciso. Se anda de olho em

'

um colega de serviço, pode se dar
bem na paquera, à noite. No roman-

ce, i:alvez tenha que fazer alguns sa
crificios. Cor: laranja.
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Herton Schünemann

eutsche ICKe_
ê hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

TypischWeihnachten
Letzte Woche konnten Sie mi

tlesen,wieWeihnachten auch ganz
verschieden in' anderen Lândern
vorkommen kann. Diesmal kõn
nen Sie ein bisschen mehr über

ganz typische Weihnachtselemen
te kennenlernen, beispielsweise
über den Christbaum und denAd
ventskranz.

,,0 Tannenbaum, o Tannen

baum,.
wie treu sind deine Blâtter!
Du grünst nicht nur zur Som

merzeit,
nein, auch imWinter, wenn es

schneit."
Die erste Strophe dieses belie

bten deutschen Weihnachtsliedes
ist bei vielen bekannt, und wer

.

das Lied hõrt, kann es besser vers
tehen, dass fiir die meisten Deuts
chen eine Weihnachtsfeier ohne
Christbaum undenkbar isto

Die Christbaumhândler ôff-

nen gegen Ende November ihre das Christuskind: Es ist auf Stroh
Verkaufsstânde. Dort kann man gebettet und umgeben von Maria,
Fichten und Tannen in allen Josef, den Engeln, den Hirten und
Grôfen bekommen. Am 24. De- Tieren.
zember wird der Baum dann im Der Adventskranz wurde in
Wohnzimmer aufgesteUt und ges- der ersten Hãlfte des 19. Jahrhun
chmückt. Man verwendet dazu derts in Hamburg erfunden. Von
einen Christbaumstânder aus dort aus verbreitete er sich sch
Metall, glitzemde Girlanden, Le- nell in Europa. In seiner klassis
bkuchenfiguren, Strohsteme und chen Form besteht er aus frischen
kostbaren Schmuck aus Holz oder Tannen- oder Fichtenzweigen.
Glas, der oft schon seit Generatio- Mit Draht in Form eines Kreises
nen im Familienbesitz isto DasWi- werden sie zusammen gebunden.
chtigste aber sind die Kerzen. Sie Darauf werden vier Kerzenhalter
werden an den Zweigen befestigt befestigt, meist für rote Kerzen.
und verbreiten mit ihrem geheim- Am vierten Sonntag vorWeih
nisvollen und romantischen Licht nachten wird die erste Kerze an

erst das richtigeWeihnachtsgefiihl gezündet. Jeden Sonntag kommt
im Haus. eineweitere dazu, bis kurz vor dem

In vielen katholischen Fami- HeiligenÃbend dann alle vier Ker
lien wird unter oder neben dem zen leuchten. Er ist in Deutschland
Christbaum eine Weihnachtskri- aus der Adventszeit nicht mehr
ppe aufgesteUt. Normalerweise ist weg zu denken und steigert die
es der Stall von Bethlehem, davor Vorfreude aufWeihnachten.

,

FOTOS DMILGAÇÃO
.....

Reswno em: português:
opinheiro de natal e a coroa de advento são tradições muito apreciadas na

Alemanha.A maioria dos alemãesjá anseia pelofinal de novembro, quando surgem
em todas as cidades as barracas com árvores de natal. São enfeitadas lá com cordões

brilhantes,figuras biscoito de gengibre, estrelas depalha e ornamentosfeitos de
madeira ou vidro que, muitas vezes, estão há gerações nafamilia.Mas o mais

importantes são as velas.A coroa do advento surgiu naprimeira metade do século 19,
emHamburgo. No quarto domingo antes doNatal, aprimeira vela é acesa, e assim
sucessivamente as'outras nos outros domingos.

Zirntsteme, echt lecker
Eine verbreitete Tradi- .den Zucker dazugeben.

tion in Deutschland sind Von der Eiermasse drei
die weihnachtlichen Re- bis vier Esslõffel abneh-
zepte. Hierzu finden Sie
eine ganz leckere zum Aus

probieren selbst - die Zi
mtsteme. Zimtsteme sind
ein sehr beliebtes deuts-

.

ches Weihnachtsgeback.
Zutaten:
Eiweif von drei Eiern,

200g. Zucker, 300-400g
gemahlene Mandeln (mit
der braunen Haut!), ein
Teelôffel Zimt, etwas Pu
derzucker zum Ausrollen.

Zubereitung:
.

Zunâchst das Eiweif
sehr steif schlagen. Wei

tersc�lagen und langsam

men und zur Seite stellen.
Den Hauptteil des Eisch
nees vorsichtig mit den
Mandeln und dem Zimt
vermischen. Den Ofen auf
150 Grad vorheizen. Die .

Arbeitsflâche mit Puder
zucker bestreuen und den

Teig darauf etwa einen
halben Zentimeter dick
ausrollen. Steme auss

techen und mit dem zur

Seite gestellten Eischnee
bestreichen. Auf einem

gefetteten Backblech oder
auf Backpapier etwa 15 bis
20 Minuten lang backen.

.....

Resumo emPortuguês

'1'
'

As receitas natalinas são uma tradição aparte em qualquerpaís.NaAlemanha, tradicionais são as bolachinhas de
canela. Simples efáceis depreparar, são um charme na época natalina.

CARTA�BBANCA\

Cuba�utoriza livre
comércio de carros

Cuba autorizou nesta quinta-feira (19) o livre
comércio de veículos a preços de mercado, sem
necessidade de apresentar uma "carta de auto

rização", proibida durante meio século, em uma

das medidas mais esperadas das reformas econô
micas do presidente Raúl Castro.

"Serão 1?1:í}Jlica�s durante os próxi��$ '�as no"

Diário Oftciâl'flovas normas jUrídicas qUe .coloca
rão em vigor a política para a importação ecomer
cialização de veículos motorizados, segundo foi
aprovada na quarta-feira na reunião do Conselho
deMinistros", afirma o diário estatal "Granma".

A revista britânica The Economisteséolheu o

Uruguai o país de 2013, em parte
pela,pi!) �1:lização da mato.

'''As â$ qiais digrias s�o,
<l.llelas . reforma§ inova oras que

não se liml1:ãm. apenas a melhorar Um país, mas
que, se imitadas, poderiam beneficiar, omundo",
afirma a revista.

A legalização e regularização da venda e con

sumo da maconha ué uma mudança tão clara
mente ra,z()áyel, que encurrala os criminosos e

permite
;

ridades concentrar-s elítos
.

1.'lhum outro paí
<mâ:l.
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Atendimento
reduzido para
ofim de ano
FIQUE ATENTO Pontos facultativos, feriados e férias coletivas
deixam as prefeituras da região em regime de plantão
Gabriela Bubniak

Com a chegada do fim de

ano, todos começam a

se preparar para as férias,
além de fazer o possível
para solucionar os proble
mas o quanto antes, pois
a maior parte dos órgãos
públicos e privados estará
com as portas fechadas. As
prefeituras de Jaraguá dó
Sul e Schroeder param hoje
e reabrem dia ai de janei
ro. JáMassaranduba, entra
em férias dia 23 e volta em
22 de janeiro. Corupá en

cerra as atividades também

hoje, mas retorna no se

gundo dia de fevereiro.
Em Ja:raguá do Sul, o

Centro de Resgate Social
e o Abrigo Institucional

para crianças e adolescen
tes manterão os serviços
24h. Já os casos urgentes
de resgate de animais e

atendimento veterinário

.podem ser comunicados

pelo telefone de plantão:
2106-8600. Em parceria
com a Defesa Civil (199) e
os Bombeiros Voluntários

(193), a Fundação Jara

guaense de Meio Ambien
te (Fujama) atenderá em

plantão telefônico 24h:
pelo número 3273-8008.

Quem tiver problemas
com o abastecimento de

água deve ligar para o te

lefone central do Samae, o

2106-9100, a partir deste
sábado até o dia 5 de ja
neiro. No dia 6, o Samae
volta a atender o público
em sua sede, das 8h às

16h, normalmente.

Comércio
Quem ainda precisa ga

rantir o presente de Natal

pode contar com o comér
cio da região até o dia 24.
Nesta sexta-feira, as lojas
ficam abertas até às zih.:

Amanhã, até às 17h, e no

domingo, das 16h às 20h.
Na segunda-feira, ainda
haverá tempo para com

pras até às aih, Na terça,
as lojas fecham às 13h.

O' QUE'VAI fUNCIONAR?
,

• Jaraguá do Sul
-

o Dias: 23, 26, 27 e 30
o Pama 1 - Das 6h30 às 18h e

a partir de 2 de janeiro
o Pama 2 - Das 7h às 18h e a

partir de 2 de janeiro
o Controle de Zoonoses • Das
7h30 às 16h30 e a partir de
,6 de janeiro
• Caps AD· Das 8h às 14h e a

.partir de 2 de janeiro
o Caps II • Das 7h30 às 13h30
e a partir de 2 de janeiro

o Postos de Saúde de Sto.
Antônio e Santa Luzia· Das
7h às 16h30

o A partir de janeiro
o Biblioteca Pública Rui
Barbosa- das 7h30 às
19h30

o Postos de saúde da Vila
Lalau, Vila Lenzi, São Luis
Ilha da Figueira, Rio Cerro
e Vila Nova, das 7h às
16h30.

o Secretaria da Assistência
Social- Das 8h às 14h

-Issem- Das 7h30 às 16h
o Agência Sine- Das 7h30 às

l,6h30

• Corupá
o Posteis de saúde- 23 e

· 30/12 das 8h às 11h e a

partir de 6. de janeiro
• Águas de Corupá • meio

expediente apenas nos dias
24 e 31

o Sec. de Assistência Social
• das 7h às 13h (3375-
248�/9175-3305)

o Sec. de Infraestrutura
• das 7h às 13h (3375-
3559/9169-6017)

o Defesa Civil· Plantão
199 ou 9172-4964

o Unidade P.A.• Atividade
normal (3375-2000)

o Conselho futelar
Atividade normal (3375·
3003/9171·7526)

o Coleta de Lixo- Não
funciona dias 24, 25, 26
e 31, 01 e 2 de janeiro.

• Schroeder
o UBS (Centro) • Equipe
médica de plantão

o Estação de Tratamento de
.

Água • funcionamento normal
o Sec. de Obras- Haverá

'

plantão

" Sec. de Saneamento e'
Gestão Ambiental· Apenas
encanadores atenderão

• Massaranduba
o Sec. Obras- plantão apenas
para serviços essenciais

• Coleta de lixo - Para nos
dias 24 e 25 e 31 e IOde

janeiro
• Postos de saúde- encerram
as atividades hoje e

retornam dia 9 de janeiro.
o P.A•• Funcionamento normal

• Guaramirim
• Águas de Guaramirim • dias
24 e 31, apenas até as 12h.
Dias 25 e 01 fechada

o Secretaria de Saúde
ficará em plantão das
7h30 às'13h30

o Postos de saúde- encerram
hoje e retornam dia 22 de
ianeirodas 7h30 às 17h

• U.S. Centro· dias 23
e 27 funcionará apenas
das 8h às 12h

o Hospital- atenderá
24h com' o P.A.

• Defesa Civil· Plantão 199

SINE Secretário disse que as mudanças garantem atendimento imediato na agência

Mudanças
Estrutura do Sine recebe melhorias

A nova estrutura do
Sine de Jaraguá do Sul foi

inaugurada na manhã de
ontem. Permanecendo no

'

mesmo endereço, na rua

Expedicionário Gumer
cindo da Silva, Centro, a

agência conta com me

lhorias ,que. ultrapassam
as mudanças físicas. Além
do espaço interno, que re
cebeu pintura e ficou mais

arejado, com cadeiras na

sala de espera e ar condi

cionado, os trabalhadores
que procurarem o Sine
encontrarão um ambiente
mais ágiL

De acordo com o secre

tário de Desenvolvimento

nuidade do atendimento,
sem entrar em nova fila.
"Com o sistema de tria

gem, diminuímos as filas
e o atendimento é pratica
mente imediato", garante
o secretário. '

Fard destaca também
.

que o número de vagas de

empregos passou de 400

para 1.300 ofertadas. "É
sempre muito importante
essa captação de vagas,
pois quem chega aqui para
solicitar o seguro-desem
prego tem que ser enca

minhado para uma vaga.
É melhor para a pessoa
que volta ao mercado de
trabalho e também para

Econômico, 'Benyamin as empresas que precisam
Parham Fard, a maior de mão de obra", declara.
mudança foi na gestão Para a coordenadora
interna, onde os funcioná- da agência, Claudiléia Ra

rios receberam instruções nucci, o trabalho de cap
para atender a população. tação de vagas foi bastan
Quem procurar o Sine vai te importante neste' ano.

passar primeiro por uma Além de visitar as empre
triagem, para análise da sas que já têm parceria
documentação necessária. com a agência, ela buscou
Se faltar alguma coisa a novas adesões. "Quanto
pessoa poderá voltar mais mais vagas eu conseguir,
W?-i111 R�mmmffiHmWHh l1lm�j�uWl��A��II�e.r�? �olo- <

cadas no mercado de tra

balho", explica.

Cursos
Outro trabalho impor

tante executado no Sine
de Jaraguá do Sul é a ofer
ta de cursos profissiona
lizantes do Programa Na
cional deAcesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pro
natec), através de parceria
com o Senac. O secretário
do Desenvolvimento Eco

nômico, Benyamin Fard,
explica que muitas vezes o
Sine tem a vaga, porém, o
candidato não está quali
ficado. Os cursos-do Pro
natec servem para suprir
esta carência. "Estamos

qualificando a mão de
obra e, assim, formando
um balcão de empregos",
comenta. Os cursos são

gratuitos.

Para fazer cadastro
no Sine é necessário
levar a Carteira de

'

Trabalho, CPF e,RG.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br GERAL SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Trabalho de resgate vira livro
LANÇAMENTO Volume

traz depoimentos e

informações sobre
explosão da fábrica
de pólvora

Natália Trentini

Qresgate da história da explo
são da fábrica de pólvora,

episódio triste na trajetória de

Jaraguá do Sul, ganhou seu úl
timo capítulo na noite de ontem.
O lançamento, no Museu Emilio
da Silva, do livro "Páginas de Ja
raguá - A Explosão da Fábrica
de Pólvora", de Ademir pfiffer e
Giuliano Sávio Berti, marcou o

fim de um trabalho conduzido ao
longo do ano.

''Temos um sentimento de re

alização, todas asmetas colocadas
pela comissão-foram alcançadas.
Trabalhamos com o associativis
mo em busca de recursos e com

a Fundação Cultural. Era preciso
. fazer algo em memória a essas

"4
--...��_-.,.

NO PAPEL Autoridades participaram ontem, no Museu, da solenidade de lançamento da obra

vítimas, demonstrar gratidão
às famílias", destacou o verea

dor e um dos idealizadores da
comissão de resgate histórico,
Pedro Garcia.

O desastre completou 60
anos em novembro e durante o

ano contemplou a construção do
monumento no cemitério mu

nicipal, a montagem da peça "A
Casa de Pólvora" <4 Cia de Tea
_tro Colher de Pau e uma sessão
solene naCâmara deVereadores.

O livro conta todas essas ma-

nifestações, a história oficial -

registrada na época em jornais
e documentos -, e traz o relato
atual de pessoas ligadas à tragé
dia. Essa estrutura deu origem ao

volume, dividido em três partes,
compostopor texto e fotos.

Libras e Inclusão

Servidores poderão fazer curso
Mais um passo foi dado

para a realização do projeto
"Ouvindo Os Surdos". Na
tarde de ontem, Dino Mo

reira, ex-chefe de gabinete
do vereador Vitório Lazza

ris, autor do projeto, apre
sentou a proposta da ofici
na de Libras para a equipe
do Programa de Desenvol
vimento Humano (PDH)
da Prefeitura. O curso será
oferecido aos servidores

públicos e deve ter início
no mês de março.

A oficina para a capaci
tação dos servidores públi
cos será realizada na sede
da Prefeitura. Segundo a

supervisora Rosane Vera,
o PDH tem o intuito de

capacitar e disseminar o

conhecimento de cada um

entre os próprios servido-
_

res. "Essas capacitações ser
vem para o crescimento do
trabalhador, assim, além de
atender inelhor o público,
terá outros tipos de conhe
cimentos", diz Rosane.

O objetivo do projeto
II ! ti<i)lllvind(])! os Surdos" gira

em tomo da realização de
seis oficinas para ensinar a

Língua Brasileira de Sinais

(Libras) aos profissionais
de diversos segmentos da
sociedade, como saúde,
esporte, lazer, educação e

segurança.
A instrutora de Libras,

Paula Markewicz,
-

explica
que esta ação capacitará
mais demil pessoas a se co-

-

municarem com os surdos
através da língua de sinais, o
que é de extrema importân
cia. "Os surdos terão como

ir ao médico, fazer compras,
resolver problemas em re

partições públicas e termais
facilidade ao pegar um ôni
bus", aponta. "Poderemos
fazer tudo o que os ouvintes

fazem, mas sem precisar
mos da presença de um in

térprete", comemora.
Para esta capacitação

estão previstas 200 pesso
as por fase. Além disso, as
oficinas serão transmitidas
pela TV Câmara, via in

ternet, o que possibilitará
atingir UJIl número maior

de pessoas. Serão, em mé
dia, 40 horas de capacita
ção Nível l, divididas em

aulas semanais com dura

ção de três horas, cada.

Libras ParaVocê
No último sábado (14),

aconteceu a formatura de-

63 alunos do curso Libras
Para Você, turma de ini

ciantes, em Jaraguá do Sul.
Pessoas de todas as idades
e profissões se

_ dedicaram, _

por três meses, a aprender
à língua para facilitar a co

municação com os surdos.
As aulas foram conduzi
das pela instrutora Paula,
com o auxílio da estudante
de Libras, Danielle Batistela
Moreira, na interpretação.

Poderemos fazer tudo

o que os ouvintes

fazem, mas sem

precisarmos de

um intérprete
Paula Markewicz,

I instrutora _ II

A relevância do conteúdo tra
zido nas 135 páginas do livro é
a dimensão social. Segundo o

historiador Ademir Ptiffer, as

entrevistas com 15 pessoas rela
cionadas de alguma forma com o

episódio ajudarám a dar sentido
e identificar os elementos huma
nos que fizeram parte da história,
antes e depois da explosão.

"Esse resgate dá outro sentido
ao fato,mostra deque forma aspes
soas foram afetadas pela situação.
Foi reunida a memória e trajetó
ria. Além de resgatar a explosão,

_ é colocada -a dimensão damudan

ça do processo de industrialização
da cidade e os novos conceitos de

empregabilidade que surgiram na

época", comentou Pfiffer,
Com investimento de R$ 12

mil, mil livros serão disponibili
zados gratuitamente para a co

munidade. O trabalho é o segun
do volume do projeto Páginas de

Jaraguá, que já se debruçou an

teriormente sobre o tema da imi

gração húngara na cidade.

Obrigado }araguá
r-prabalhar em Jaraguá do Sul foi, paramim, um privilégio. Aqui fiz amizades. Senti
� alegria em batizados, casamentos, momentos celebrativos e lúdicos com os ami

gos, encontros de famílias; senti tristeza nas despedidas de amigos para a eternidade.
Adotei famílias. Fui adotado também. Foi tudo muito bom. Algumas coisas conse
guimos realizar, outras ficaram em projetos para o futuro. Assim é a vida.

_ Quero agradecer a todas as pessoas que depositaram confiança em meu traba
lho. Meus amigos, familiares, os confrades, os fiéis das paróquias por onde passei.
Agradecimento especial MS empresários de nossa região. Uma das características
marcantes de nosso empresariado é a generosidade. Que as futuras gerações de em
preendedores não perca esta capacidade de perceber a importância de investir na
cidade, seja no aspecto religioso ou nomaterial. Quando se investe numa igreja, num _

hospital, num centro de cultura, se está favorecendo centenas de outras pessoas que
usufruem destes ambientes. Obrigado.

Obrigado à imprensa que sempre deu destaque às iniciativas religiosas indepen
dente do credo professado.

Peço desculpas às pessoas que possa ter ofendido neste período que estive aqui.
Conheço algumas de minhas limitações. Se não dei o testemunho esperado, conti
nuem rezando pela minha conversão. Daqui só
levo as boas lembranças.

Ser transferido faz parte de nossa vida ele- -

rical. Não vou para longe. Rio Negrinho será
meu destino. Desejo a todos vocês um Feliz
Natal e abençoado ano novo. Nunca desistam
de fazer o bem. Certa vez li alhures que
o prêmio. por fazer algo bem feito é a

alegria por tê-lo feito.
Deus, a quem agradeço por tudo,

os abençoe.

CarlosAlberto
Rodrigues - PeBelo
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Leite em pó
Furto em

merçado
Um homem de 22 anos

foi flagrado e detido pela
PM por furto em um su

permercado no Centro de

Schroeder, na tarde de

quarta-feira. O suspeito
tentava levar uma lata de
leite em pó e um achoco

latada, e devido ao baixo
valor dos produtos, foi li
berado em seguida.

Gasolinacom água assusta
LÚCIOSASSI

FALHA Veículos saíram do posto e pararam de funcionar

poucos metros depois. Estabelecimento interrompeu a venda

aditivada, que estava em boas condições.
O gerente Valdir Siper lacrou a bom

ba que apresentava problemas e acionou
a empresa fornecedora do combustível,
que não é do município. "O caminhão

tanque veio na quarta-feira e pelos tes
tes que fizemos estava tudo certo. Não

sabemos ainda o que aconteceu, só urna
análise da empresa para descobrir o que
ocasionou isso tudo", lamentou. A gaso
lina vem de urna fornecedora de ltajaí
que esteve no local durante a tarde.

O Procon também foi acionado e cole
tou amostras de gasolina, diesel e álcool.
''Vamos enviar para Associação Nacio
nal do Petróleo (ANP) para que eles ve

rifiquem a qualidade do combustível. Só
então poderemos tomar as providências
para a defesa do consumidor", afirmou o

diretor Luis FernandoAlmeida. Não exis
te urn prazo para que o resultado da aná
lise seja apresentado. Esta foi a primeira
reclamação registrada no órgão este ano

referente à qualidade de combustível.

Da redação

Clientes habituais �e urn posto de
combustíveis do Bairro Chico de

Paulo, em Jaraguá do Sul, tiveram urn

susto na manhã de ontem. Poucos me

tros depois de encher o tanque, o veículo
começou a falhar e eles retornaram ao

local para cobrar explicações. Alguns reti
raram o combustível de dentro do tanque
e o levaram em garrafas, com cor e cheiro
diferentes do ideal. Ao saber da situação,
o gerente do estabelecimento imediata
mente lacrou a bomba e .interrompeu a

venda do combustível.
O montador de móveis, Manoel So

bel, conta que sempre abastece a moto no

mesmo posto e que nunca havia tido pro
blemas antes. Ontem, a moto começou a

falhar e ele consultou urnmecânico. "Aga
solina que tirei do tanque estavamistura
da com água", disse surpreso. Ele e outros
clientes procuraram o posto e tiveram a

gasolina comum substituída por gasolina

Motocicleta

Colisão deixa
uma ferida

Uma mulher de 25
anos sofreu ferimentos

graves ao se envolver em
um acidente na manhã de

ontem, na Rua 25 de Ju

lho, em Jaraguá do Sul.
Ela conduzia uma moto

Biz, que colidiu na lateral
de um caminhão, por vol
ta das 9h30. A vítima foi
socorrida e encaminhada
ao Hospital São José.

ADULTERADA, Cor era o principal indício de problemas
com o combustível. Amostras serão analisadas pela ANP

Bar

Briga termina em garrafada
COMUNICADO IMPORTANTEcortes no rosto, por volta das sh. Quando

a PolíciaMilitar chegou ao local, na esqui
na entre as Ruas Epitácio Pessoa e Erwino
Menegotti, o agressorjá tinha ido embora.
Avítima não quis registrar queixa e foi le
vada ao Hospital São José.

Dois clientes de urn bar se desenten
deram na madrugada de ontem e a briga
terminou com uma pessoa ferida, no Cen
tro de Jaraguá do Sul. Um dos envolvidos
na briga, um homem de 29 anos, foi atin

gido por urna garrafada e sofreu diversos

.� _.cmg.sc.&GY....

{J PARTICIPAÇÃO DO
CIDADAOVALORIZADA.

Atuação de cidadão é reconhecida.

No noite desta terça-feira (ln o Câmara MurUc:ipol reaTlZou a
sessão solene de diplomação dos novos vef1eadoresMirins poro
2014.Duranteo solenidade também ooorreuaentrega do "TItulo
de Cidadão Fiscofizodor" poro os cinco pessoas, que mais vezes

comparecerem às sessões neste ano. Tombem foram premiados
aSmelhores redoçoesdo p,rojetoReciclar ePassivei onde is de

400estud9ntes participaram.

Câmara de vereadores de Guai"amirim
Rua 28 de Agosto, 2042 - Centro

.'Guaramirim "SC -Cep: 89270'000
Fone/Fà.: (47) 3373.0002

-
. I . .
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Deferência em Santa

.!\..catarina, o basquete
feminino de Jaraguá do
Sul teve 2013 como um dos
anos mais gloriosos des
ta década. Com o projeto
social "A Bola da Vez", no
qual amodalidade émassi
ficada na região, a cada ano
várias meninas despontam
nas equipes jaraguaenses
em várias categorias. Prova
disto foram as convocações
das atletas Caroline Boz

Eckert e Julia Zandonai
Schmauch para a Seleção

Brasileira de base, além de
inúmeras jogadoras cha
madas para integrar Sele
ções Catarinenses durante
toda a temporada.

Além destes destaques
individuais, o coletivo pre
valeceu, trazendo muitas

conquistas para o muni

cípio. Sob o comando de
Vivian Martins, Jaraguá
do Sul conseguiu os títulos
estaduais nas categorias
sub-ia, sub-ig e sub-ia, to
dos invictos. Mas o triunfo
mais expressivo em 2013
veio na 13a edição dos Jo

gos da Juventude Catari-

TÉCN"CAS Equipes da cidade não estão entre as mais
altas, mas compensam dominando os fundamentos

nense (Olesc), que aconte

ceu em Caçador. Com uma

campanha impecável nas

fases preliminares, as co

mandadas de Julio Patricio
venceram Porto União na

final por expressivos 65 a

27·
Nas outras competições

mais importantes do Es

tado, as meninas ficaram
em segundo lugar nos Jo

guinhos Abertos de Santa

Catarina, realizado em Cri
.

ciúma, onde perderam na"
decisão para Chapecó (por
70 a 66), e na quinta colo

cação nos JASC, em Blu-

menau. Vale lembrar que o

município não possui uma
equipe adulta na modali

dade, portanto, participou
dos Jogos Abertos com a

base toda formada por jo
vens e apenas três atletas
na idadeadulta.

"Tivemos um ótimo
ano, fazendo uma avalia

ção final. Conseguimos
bons resultados nestes

campeonatos que são mui
to competitivos, além de
ter meninas convocadas

para representar o Brasil
e Santa Catarina. Então,
não podemos reclamar de

Técnico jaraguaense e da Seleção
Brasileira, Julio é essencial na evolução das atletas

2013, porque foi um ano

muito bom", analisou Pa
tricio.

Assim como no naipe
masculino, o basquete fe
minino deve perder atletas
que se destacaram na tem

porada para outros times
no ano que vem, pelo fato
destes adversários possuí
remmaiorestrutura - como

uma equipe profissional,
comissão técnica completa,
entre outros fatores, que
Jaraguá do Sul ainda não

consegue oferecer - o que
acaba seduzindo as jovens.

Apesar das perdas, o
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treinador espera manter

bons elencos, para se man

ter no topo das competi
ções estaduais. "Quando
uma menina sai daqui para
um lugar melhor, nós não

perdemos atletas, mas sim
alcançamos algo onde elas
tenham mais possibilida
de. O próximo ano será di
fícil, mas vão surgir novas
jogadoras, que irão tampar
esses buracos deixados e

temos em mente que cada
vez que sai uma atleta, tE.�
mos que dar a chance para
outra que vai correspon
der", finalizou.

CONQUISTAS Título dos Jogos da Juventude veio de
,forma Jnvicta e com .show de basquete na partida final

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COIUpá nomapa.das escaladas
PROCURA AUMENTA Município vizinho atrai cada vez mais turistas atrás de

uma das melhores estruturas para a escalada esportiva em todo o Brasil

Lucas Pavin

poucos sabem, mas a vizinha

Corupá possui um dos me

lhores locais para escalada espor
tiva em Santa Catarina e Brasil.
Inserido no vale formado pelo
rio Cachoeira, dentro da área de

proteção ambiental dos rios Ver
melho e Humboldt, na região li
mítrofe com São Bento do Sul, o
ParqueNatural Braço Esquerdo é .

uma propriedade particular dota
da de completa infraestrutura.

A partir de amanhã, dia 21, o
local recebe um grande grupo de
escaladores de Curitiba, que che

ga a cidade pelo fato de ser o local
ideal para a prática do esporte no

verão. Primeiro, por ter sombra o

ano inteiro. E segundo, pela abun
dância de rios. Os curitibanos pas-

sarão o Natal eAno Novo no local,
que foi destacado pelo Portal G1
Santa Catarina. O portal está pu
blicando reportagens sobre desti
nos do verão catarinense. Ontem
foi a vez de uma matéria sobre os

locais mais propícios para a esca

lada esportiva, onde Corupá foi o
grande destaque.

Fenísio Pires, gestor do par

que, analisou o por que do local
ser escolhido eritre os melhores
País. "Um dos principais motivos
por essa procura é que o Parque
Natural Braço Esquerdo é um

dos poucos lugares onde o local
do acampamento, o vestiário, o
restaurante e uma cachoeira para
tomar banho ficam a 100 metros

do local da escalada. Então, é um
parquemuito agrupado e por isso
caiu no gosto das pessoas. Além

do nível da escalada, que é bem
técnica e considerado o mais alto
do sul do Brasil", disse.

Segundo Fenísio, os setores

de escalada são divididos em

Principal (ou Caverna), Vale Per

dido, Chaminé eVale Perdido. No
setor Principal estão as vias mais
clássicas e também as mais for

tes, destacando aAbónai, a Super
Paust, a Seicho-no-Ia, a Perdeu

Playboy, entre outras. Esse setor

conta com cerca de 40 vias.
No Vale Perdido estão as fa

mosas Dona Lila, Badalhoca
e Sinapse Nervosa. O setor da
Chaminé é o mais recente, mas

já conta com oito vias. O Planeta.
dos Macacos é o mais afastado,
porém permite uma escalada de

qualidade, mesmo nos dias mais
chuvosos e úmidos.

IÚCARDO PORTEUNHAlPMJS

COM MORAL Prefeito Dieter Janssen recebeu os campeões nacionais, que apontaram suas necessidades

Jaraguá Breakers
Prants renova e dirigentes encaminham solicitações

Mesmo antes de terminar o dentro de campo.
Campeonato Brasileiro de Fu- Os pedidos incluem um cam

tebol Americano (Torneio Tou- po com iluminação, para o uso

chdown), o Jaraguá Breakers de três vezes por semana; um

já planejava o seu futuro para a campo para os Breakers realiza

temporada de 2014. rem suas partidas oficiais; auxí-
Pensando em defender o lio para transporte, alimentação

título conquistado no último e estadia nas partidas fora da
sábado (14), a Associação Jara- cidade; academia para os atletas.
guaense de Futebol Americano acesso à fisioterapia; além de
enviou um ofício para a FME alojamento para três atletas.
solicitando auxílio em alguns "Isso tudo será verificado na

aspectos, para que a equipe con- primeira quinzena de janeiro.
tinue fazendo um bom trabalho I j! Estamos. confiantes emlsermns'

atendidos, até porque já recebí
amos ajuda para viagens e trei
nos na Arena Jaraguá. Acredito'
que agora tenhamos um pouco
mais de atenção", disse o joga
dor e agora ex-presidente do

clube, Everton Gnewuch.
Outro assunto de fora de

campo para ser comemorado pe
los Ias dó Breakers é a renovação
de contrato com o 'head coach'
Dennis Prants, que irá coman

daros 'Quebradores' até o fim da

próxima temporada.

MELHOR DO BRASIL Setor Principal, no Braço Esquerdo, é
conhecido por suas vias altamente técnicas, em paredes negativas

Futebol

Jaraguaense de volta aos treinos
Natural de Jaraguá do Sul, o

lateral-direito/meia Luis Carlos

Medina, mais conhecido como

Medina, está recuperado de
uma séria lesão no joelho direi
to e voltou aos treinamentos no
seu atual clube, o Guarani, após
ficar'mais de seis meses afasta
do dos gramados.

"Estou pegando um ritmo
bom. No começo sofri um pouco

por estar muito tempo parado.
Mas agora estou me adaptando
bem e pronto para ajudar nova
mente oGuarani", disse o jogador.

O jaraguaense começou sua

carreira nas categorias de base
do Juventus, no ano de 200�:

Destaque entre os garotos
logo na sua primeira tempora
da, se transferiu para o Avaí em

2007, onde ficou até o final de

2008, na base. No ano seguinte
teve sua primeira oportunida
de como profissional, atuando

n,o Leão por duas temporadas e

marcando sete gols em 54 jogos
- inclusive um contra o Juve.

De lá pra cá, Medina foi em
prestado para outros clubes
como ASA, Ituano, Chapecoen
se,Mirassol e o próprio Guarani.

�IVULGAÇÃOIGUARANi FC

íDOLO lOCAL Jaraguaense Medina é muito querido pela torcida
bugrina, após marcar gols no 'Derbi do Século', pelo Paulistão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Barbárie em Joinville

Envolvidos em confusão são presos
Uma operação con

junta das Polícias Civis de
Paraná, Rio de Janeiro e

Santa Catarina cumpriu
mandados de prisão, nes
ta quinta-feira, contra 28
envolvidos na briga gene
ralizada entre' torcedores
de Atlético-PR e Vasco na

Arena Joinville, em 8 de
dezembro, pela última ro
dada do Brasileirão.

Os oficiais chamaram
a operação de "Cartão
Vermelho". Os presos
são acusados de associa
ção ao crime, incitação

de violência em evento

esportivo e dano ao pá
trimônio público. Depen
dendo do caso, também
responderão por furto e

tentativa de homicídio.
No dia da confusão,

quatro torcedores, sendo
dois do Atlético-PR e dois
do Vasco, foram encami
nhados ao HospitalMuni
ciaI São José. Além disso,
três seguidores do time
cruzmaltino foram presos
por causa da briga e tive
ram a liberdade negada na
última quarta-feira.

Atlético-MG

Substituto

Portuguesa
Recurso

Na última sexta (13), a
briga foi parar no STJD.
Anteriormente, o Vasco
tentou, mas sem sucesso,
receber os pontos da par
tida, o que o livraria da
queda à segunda divisão
nacional. O Atlético-PR
foi multado em R$ 120

mil e perdeu o mando
de 12 partidas (seis delas
com' portões fechados);
o clube cruzmaltino terá
de atuar oito partidas
fora de seus domínios
(quatro delas com por
tões fechados).

Segundo o jornal Lan
ce!, a Portuguesa vai ba
sear seu recurso no STJD
no fato do site da CBF per
mitir a escalação do meia
Héverton contra o Grêmio.
Desde 10 de setembro, a

entidade máxima do fute
bol brasileiro possui um
sistema, que só pode ser

acessado pelos times de
futebol por meio de senha,
que mostra quais jogado
res estão aptos ou não para
jogo. O problema é que o

site não foi atualizado após
o julgamento deHéverton.

Santos

De saída
Artilheiro da equipe na tempo

rada e cobiçado por vários clubes do
Brasil, Cícero pode não defender a

camisa do Santos no próximo ano.

Com proposta do Shandong Luneng,
da China, o volante possui cláusula
em seu contrato que garante a pos
sibilidade de transferência caso haja
interesse de clubes do exterior.

Com a oficialização da saída do
técnico Cuca, a diretoria do Atléti
co-Mô já trabalha para escolher o
substituto do treinador, que recebeu
proposta milionária para treinar o
Shandong Luneng, da China. Os
nomes mais cotados para o cargo é
de Tite, que acabou de sair do Corin
thians, Paulo Autuori e Levir Culpi.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO L1CITACÃO MODA
LIDADE TOMADA DE PRECO N°. 03/2013-FMS
O Prefeito Municipal, Osvaldo Jurck, no uso de sups atribuições que
lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO.
8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo
exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDI
CAR 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 parti
cipantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de edi
ficação de Unidade de Básica de Saúde (com fornecimento de mão de
obra, materiais e equipamentos), sendo 302,63m2 de área, na Rua Cris
tiane Zerbin, Bairro Rio Hern no Município de Schroeder/SC.
Vencedor: OMVS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°,
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).

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

EXTRATO QE CONTRATO
CONTRATO N° 02/2013

Comunidade Evangélica Luterana - Hospital e Maternidade Jara
guá do Sul

Convenio: 749241/2010.
Proposta SICONV: 064624/2010.
Contratante: Comunidade Evangélica Luterana - Hospital e Ma-
ternidade Jaraguá do Sul '

Contratado: Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação de Equi
pamentos Hospitalares Ltda.
Objeto: O fornecimento de equipamentos permanente, Mesa Ci
rúrgica Elétrica

(02 unidades) Preço R$ 60.000,00.
Data de Assinatura: 6 de dezembro de 2013.

Jeferson Gomes
.

Diretor Executivo
Comunidade Evangélica Luterana

Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul

Bayem
Rafinha fica

o lateral-direito Rafinha frustrou
os planos do Corinthians em contra
tá-lo. Nesta quinta-feira, o Bayern
de Munique anunciou a renovação
do jogador por mais três anos, até
2017. Ele se tornou o terceiro atleta
da zaga a estender o contrato. David
Alaba e Jerome Boateng já haviam
renovado seus vínculos ..

EDITAL
DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, nO
2245, centro, Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48) 3224-1521/ (48) 9135-
7414 FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, VENDERA,
na forma da Lei (Decreto-Lei nO 70, de 21.11.66 •. e regulamentação complemen
tar), em SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia 06/01/2014
às 13:15 hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel
adiante descrito, a partir do lanço minimo indicado, para pagamento de divida.
hipotecária em favor da 'EMPRESAGESTORADE ATIVOS - EMGEA.
Lote de teneno com área de 559,77m2, contendo uma casa lesidencial em
alvenaria com 108,37m2, situada à Rua João Wiest Junior, 1889, Estrada
Nova, Jaraguá do Sul,SC, conforme descrito na matricula n° 25.937. do
Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, financiado a JURANDIR ROS
SI VIEIRA, brasileiro, eletricitário, C.1. n° 1/R-1.259.582-SSP/SC, CPF nO.
432.762.709-78 e sua esposa ROSANGELA KATIA MARTINS VIEIRA, bra
sileira, telefonista, CJ nO 1.374.451-SSPSC, CPF n° 459.626.269-15, casa
dos pelo regime de comunhão parcial de bens. residentes e domiciliados em

Jaraguá do Sul,SC; Solicitação de Execução de DIvida SED li' b039/2013..
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indica
dos. bem como seus cônjuges, caso não sejam localizados.

,

- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o
arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da
arrematação, além da comissão correspondente ao leiloeiro, e o saldo res
tante no prazo impreterivel de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de financiamento
da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização de
recursos do FGTS (medianté apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer
agência da CAIXA ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção de maiores
informações a respeito da CARTA DE CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO,
PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
-- O lance minimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor
e acessórios, ou avaliação, estando, porém, sujeitos a atualização até 24

. horasantes da realização da praça ..
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imó
vel, como por exemplo, IPTUITLP, condominios, dentre outras existentes no
municipio, que estejam em atraso, são de responsabilidades do arrematante.
Em observação ao artigo 497 do NCC. é vedada a participação de empre
gados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando
lances no 1 ° e 2° leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o respon
sável pelas providências de desocupação do mesmo.
- O(s) imóvel(eis) acima teve(tiveram) sua redação resumida, autorizada
pela Lei Federal n° 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedo-
ria de Justiça de Santa Catarina.

. '.

- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos inte
ressados informações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis), objeto deste
Ecjital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de Florianópolis 'para Jaraguá do Sul, 20 de Dezembro de 2013.

CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 20, 31 de Dezembro de
2013 e 04/05 de al;ll!iro de 2014.

REPÚBUO\FEDERATIVADOBRASIL-FS1l\DODESANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEW PFSSOA,ThbeliãDesignadaRuaGerônimo Correa n° 188, Thlefone: 47-33721494 Horário de Funcionamento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentadosnesta serventia os títulos abaí-

•
XD 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 oferecimen
to de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o
protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) sertem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domieiliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresaote, tudo emconformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 51197 Devedor. COMMAIS SABOR IND ECOM DEPR CNPJ: 04.264.04110001-46Ende·
reço: RUAmo DE JANEIRO N. 240, CENJRO, 89275-000, Schroeder Credor. FERRAZ F FARR SAL·
GAD C lIDAME CNPJ: 10.853.219/0001·97 Número do Título: 5978 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantilpor IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA DataVencimento: 09/12/2013 Valor. 2.758,41Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação apôs a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Con
dução: R$ 27,73, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 2.859,59 "Ao valor do título serão acrescidos os juros legais
a partir do vencimento."

Protocolo: 51183 Devedor. JEOVANlRVANBERlEl JANNINGCPF: 904.824.769-15 Endereço: RUADA INTEGRACAO, S/N, centro, 89108-000, Massaranduba Credor.DE)AILOFIC MECCOM P lIDA
ME CNPJ: 00.107.384/0001-46 Número do Título: 7505-04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA. Data Vencimento: 09/12/2013

.

Valor. 393,60 Selo de
fiscalização pago R$ 1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 504,95 "AD valor do título serão acrescidos os juros legais a partirdo vencimento."

Protocolo: 51147 Devedor. OSNI MAREZANl CPF: 557.654.679·20 Endereço: SEfEDE JANEIRO
n° S/N, CENJRO, 89108-000, Massaranduba Credor. COMPANHA INTEGRADA DE DFSENVOLVI·
MEN1D AGmCOIA CNPJ: 83.807.586/bOOl·28 Número do Título: 15350001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !!ANCO DO BRASIL SA . AGENOA GUARAMIRlM
DataVencimento: 15/1112013 Valor: 30,00 Selo de fiscalização pago R$1,35, liquidação após aintí
mação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25, Total: R$141,35 "ADvalor
do título serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."
Guaramirim, 20 de dezembro de 2013.

ANAAllCEMARllNEUl PESSOA, Tabeliã Designada

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

FS1l\DO DE SANTACATARINA
Novo endereço: RuaCeI. Procópio Gomes deOliveira,
380· Centro- 89251·201- JARAGUADO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelio"ato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 268727/2013 Sacado: ELClO GONÇALVES Endereço: PlÁCIDO SATI.ER, 264- BARRA
DOmo CERRO . Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89260-658 Cedente: BANlF . BANCO INTERNACIONALDO
FUNCHAL (BRASIL), SA Sacador - Espécie: CCBI· N'Título: 504482394-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 9.106,1l . Data para pagamento: 02/01/2014>Valor total a pagarR$9.728,97 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 9.106,1l . Juros: R$ 540,29 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 22,72

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devidaciência ao responsável, segue arelação de títulos apresentados aprotesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicialde protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa. dentro do prazo legal FICAM INTIMA·
DOSDOPROfESTO:
Apontamento: 268409/2013 Sacado: AWWAMANUT.E PAR.PRODUTOS EMACRillCO ME Endereço:RUA JOSE PANSTEIN, 145 . llllA DA FIGUEIRA· JABAGUA DO SUL·SC.· CEP: 89258-590 Cedente:
AFlACAO DE FERRAMENTAS GG lIDA Sacador - Espécie: DMI . N° TItulo: 9023 . Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 610,00 . Data parapagamento: 02/01/2014-Valor total a pagar R$687,82 Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 610,00 . Juros: R$1,22 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,5O· Diligência: R$ 16,75
w

,. _

Apontamento; 268586/2013 Sacado: CM MALHAS Endereço: RUA EllSAVOLKMANN MMSS,671 .

JABAGUA99- JaraguádoSuI·SC·CEP:89260-642Cedente:LEPIINDUSTRIAECOMERCIODEREW·G10S lIDAME Sacador. FORNECA BRASIL lIDA Espécie: DMI . N'Titulo: 1016/02 . Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 79,90 . Datapara pagamento: 02/0112014- Valor total a pagarR$I64,47 Descriçãodos valores: Valordo título: R$ 79,90- Juros: R$0,31 Emolumentos: R$12,25- Publicação edital:R$ 23,10Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 268732/2013 Sacado: EDNEl DOMINGOS LEITE Endereço: RUADOUlDRAJ SOUZA.
60ex 02 N° 300- CHICO DE PAmA· Jaraguá do SuI·SC· CEP: 89254·720 Cedente: BANCO BRADFSCO
S/A Sacador - Espécie: CCBI·N'TItulo: 3188529-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.975.94 . Data
para pagamento: 02/0112014·Valor total a pagar R$5.632,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.975,94 . Juros: R$ 578,86 Emolwnentos: R$ 12,25- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-

. Diligência: R$17,63

Apontamento: 268594/2013 Sacado: GOSCH SER\ljCOS lIDAME Endereço: FSTIIERIA LENZll'RIE·
DmCH 18 . CEN1R0 . JABAGUÁ DO SUL·SC . CEP: 89251·010 Cedente: VALECOM COMERCIO DE
MATERJAlS ELETRICOS lIDA Sacadorr- Espécie: DMI· N°"Trtulo: N22929-2 . Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 324,66 . Data para pagamento: 02/0112014-Valor total a pagar R$396,05 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 324,66 . juros: R$ 0,75 Emolwnentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$24,50· Diligência:R$10,79

Apontamento: 268746/2013 Sacado: 1N0VATITECNOWGlAlIDAME Endereço: R RUDOLFORUFE·
NlJFS')LER, 333- CENJRO· JABAGUADO SUL·SC· CEP: 89251-300Cedente:UNlMAQJABOITCABAL
MAQUINAS OPERATRIZFS Sacador;- Espécie: DMI . N° Titulei 2527 B . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.497,00 . Data para pagamento: 02/0112014- Valor total a pagar R$1.577,62 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.497,00 . Juros: R$ 9,98Emolwnentos: R$12,25- Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$24,50· Diligência:R$1O,79 .

Apontamento: 268750/2013 Sacado: )AIME Maros lIDA Endereço: RUA JOSE TIlEODORO
R1BElRO,N 658-lIRADAFIGUEIRA· JABAGUA DO SUL·SC . CEP: 89258-000 Cedente: BANCO CO·
OPERATIVO SICREDI SA Sacador. DEK éoMERCIO DEAUlDMoro PFAS Espécie: DMI . N°TItulo:
5050078991·Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.500,00 . Data para pagamento: 02/0112014·Valor
totalapagarR$1.582,1ODescrição dos valores: Valordo título: R$ 1.500,00- Juros: R$ 5,50Emolumentos:
R$12,25-Publicaçãoedital:R$23,1O Condução: R$ 24,50- Diligência: R$16,75

Apontamento: 268579/2013 Sacado: KOUER COMERCIO E INSTAIAIlORA ELEfR Endereço: AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1188- CENJRO . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89251-702 Cedente:
DIFUSO DlSfR PARAFUSOS EWAlD lIDA Sacador - Espécie: DMI· N° TItulo: 5060689-02 . Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 271,02 . Data para pagamento: 02/01/2014- Valor total a pagar R$342,56
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 271,02 . Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicaçãoedital: R$23,1O Condução:R$24,5O·Diligêneia:R$1O,79
Apontamento: 268772/2013 Sacado: RANS recm, lIDA ME Endereço: RUA CAMPO ALEGRE, 166
. lIRA DA FlGU . JABAGUA DO SUL-SC . CEP: 89258·100 Cedente: ARI'FSA INDUSIRIA DE Acps·
somos DAMODA L Sacador. ARfESA INDUSTRIADE ACESSOmosDAMODA LEspécie: DMI·.N°Titulo: 3101·1· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 660,85 . Data para pagamento: 02/01/2014- Valor
total a pagarR$740,97Descrição dos valores: Valor do título: R$ 660,85- Juros: R$ 3,52Emolumentos: R$
12,25- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência: R$16,75
� _

.

Apontamento: 268725/2013 Sacado: REGlANE CRISI1NA DOS PASSOS Endereço: RUA FRANCISCO
HRUSCHKA, 276 . SAO uns . Jaraguá do SuI·SC . CEP: 89253-600 Cedente: BANCO BRADFSCO FI·
NANCIAMENTOS S/A Sacador.- Espécie: NP . N" TItulo: 4288.9627.25 . Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 49,851,91 . Data para pagamento: 02/01/2014-Valor total a pagarR$57.127,52 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 49.651,91 . Juros: R$ 7.398,13 Emolwnentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$17,63

Apontamento: 268229/2013 Sacado: RFSrAURANfE PARKAURORAlIDAM Endereço: JGS 486, nuRIO CERRO n- JARAGUADOSUL·SC . CEP: 89251·970 Cedente: TRlPIACMIDIAElITERNAlIDAME
Sacador.- Espécie: DMI· N'Titulo: 001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,00 . Data para paga
mento: 02/01/2014-Valor total a pagarR$794,OODescrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00- juros:
R$ 3.03 Emolumentos: R$12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência: R$ 31,12
Certifico; que esteEdital de Intimação deProtesto foipublicado no jornal "OCorreiodo Povo", na data de
20/12/2013. Jaraguá do Sul (SC), 20 de dezembro de 2013.

ManoelGustavoGriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: II
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A fuga dos caranguejos'
Entre eu e o ex-bancário e bom de via sacra de botecos que não acabava

ibola Alceu de Simas, que jogou mais. Na volta, quase sempre a gente
no Juventus (na'foto é o último à di- vinha com urn saeo de caranguejos
reita, agachado) cresceu urna amiza- já encomendados e guardados no

de espontânea. Fomos vizinhos bem porta-malas do carro dele, urn Gol

próximos até o dia em que Alceuzi- branco, que apelidamos de "pombi
nho, como era conhecido por todo nho". Em urn daqueles finais de tar
mundo, foi para o andar de cima, aos de espetacularmente quentes, enca-
62 anos, em fevereiro deste ano. De ramos a décima quinta saideira bem
férias em Piratuba, no Oeste catari- gelada nurn bar na esquina de casa,
nense e onde não é fácil ter sinal de Alceuzinho deixou o saco com mais
celular, soube da morte dele muitos de doze dúzias de caranguejos nos

dias depois. Era costume nossó ir até
'

fundos da casa da família, na Barão
Barra do Sul, região da Salina, numa do Rio Branco, dentro de urn tanque

,
'

de lavar roupas da dona Nininha,
mulher dele, urna santa. "Amanhã
eu dou urn jeito", decidiu. Na ma

drugada do dia seguinte, ainda bem
escuro, freadas de carros, buzinas
de ônibus e gente falando alto. Por
conta da barulheira desci do pré
dio onde moro há 13 anos e dei de
cara com ele. Vestindo urna regata
amarela e sua inseparável bermuda
branca, corria pelo meio da rua ten
tando pegar os bichos, quase todos já

'

enfiados nas bocas-de-lobo. .Tinham
fugido, todos. Foi urn baita prejuízo!

"
Seja legal com seus

filhos. São eles que
vão escolher seu asilo.

.lamar

F.ranco�
ex-presidente
do Brasil.

, ,
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•••
• Dia do Mecânico (no Brasil)
• Aniversário do Município
de Garuva (SC)

• Neste dia, em 1983, foi roubada
aTaça Jules Rimet da sede
daConfederação Brasileira de
Futebol (CBF), por ladrões que a

derreteram por causa dos 1.800

gramas de ouro que ela continha .

O Brasil era dono da taça em
definitivo pela conquista do

, tricampeonatomundial nas copas
da Suécia, Chile e México.

• Em dezembro de 1985, nesta
mesma data, por determinação
do então presidente José Sarney,
foi suspensa a caçá às baleias
emmar territorial brasileiro

pelo período de cinco anos. A

proibição persiste até hoje.

20
,DE DEZEMBRO

•••

A garota chega pará mãe, reclamando do ceticismo
do namorado.

- Mãe, oMário diz que não acredita
em inferno!

- Case-se com ele, minha filha, e
deixe o resto comigo .

. .. '

- Querido, onde está aquele livro
'Como viver lOOanos?'

- Jogueifora!
-MaS, porquê?

- É que sua mãe vem nos visitar amanhã e eu não

quero que ela leia essas coisas!

• • • OCP HISTÓRIAS'" ....

Balsa de
Guamiranga

Em 10 de março de 1962 O prefeito de
Guaramirim,Paulino João de Bem, autori
zava investimentos de até CR$ 250.000.00
(em cruzeiros) para construção, naquele ano,
de uma balsa com capacidade de carga de até
10.000 quilos. Que ligaria a extremidade da
Estrada de Poço Grande com a Estrada Bana
nal do Sul, em frente à Igreja de São Pedro de
Guamiranga, bem como as vias de acesso cor

-respondentes, "de molde a oferecer passagem
fácil e segura a veículos que demandem às

margens opostas do Rio Itapocu". Em seu des
pacho o prefeito escreveu que "tão logo seja
instalada a balsa em apreço, com aprovação
da Câmara deVereadores, inclusive da tabela
de custo de passagens, será a mesma entregue
a uma comissão ou pessoa idônea da localida
de, a qual à base de percentagem, custeará o

salário do balseiro e recolherá mensalmente
o saldo aos cofres municipais, mediante guias
em duplicatas, para ser escriturado sob título
especial de renda patrimonial, para reparos e

renovação futuras do mesmo móvel".
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www.vw.ccm.br Promoção válida até 21/12/2013 para veicules com pintura sólida e custo de frete inclusoNovo Golfa partir de R$ 67.990,00. Fax 1.0 4 Portas Completo-êüta, à vista a partir de R$ 34.990,0'0. Entrada
50%., saldo em 24x, juros O_O%.Voyage 1.0 Completo trend 2014 à vista a partir de R$ 35,990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%. Gol G4 1.02 Portas 2014, à vista a partir de R$ 22.590,00. Entrada 50%,
saldo, em 24x, juros O.99%.Novo Gol Completo 1.04 Portas 2014, pacote urban e sound à vista a partir de R$ 35.590,00. Jetta 2013 Comfortline Automático a vista a partir de R$ 69.990,00. Entrada 50%. saldo
em 24x, juros OA9%l,Amarok highlinelTrend à vista a partir de R$ 130,990,00. Entrada 50%,.saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro cabine Estendida á vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros
0.49%. CET máximo para esta operação; 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do
CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada, Para os demais modelose planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à

contratação.Crédito sujeito a-aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14114 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e
transmissão (exceto Kombi. limitada a 80,OOOkm). E necessário. para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.
Ouvídona: 0800 701 2834. SAC; 080077011926, Acesso às pessoas com deflclêncla auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

�Grupo'" EIíIie ...._deO""""'·" _ ..... Ih_ br BANCO VO.lKSWAGEN 4732746.ODO

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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