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O'bom do verão
Calor, céu azul e férias, a receita leva milhares de turistas

às praias. E a previsão é de tempo bom para os próximos'
dias. Equipe do OCP vistoriou a infraestrutura do litoral

, �.

norte catarinense. PAGINAS 4 E 5
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espaço no pais
Com trabalho sério, modalidade
masculina de Jaraguá do Sul se
consolida no cenário de Santa
Catarina e tenta fazer agora seu

nome do Brasil. PÁGINA 13

Segurança
Thntativa de
fuga frustrada
Seis detentas foram isoladas

_ depois de tumulto e possível
tentativa de fuga, descoberta por
agentes. Buraco na parede foi
encontrado. PÁGINA 12

Esporte
Voleibol busca

Na Justiça
Sessão extra
acaba suspensa
Vereadores de oposição
impediram a votação do
projeto que cria regime
previdenciário aos servidores
em Massaranduba. PÁGINA 4
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DO LEITOR

Lapidando
uma nota era

N? dia 4 de janeiro de 2013, assumi a direção do Procon e, -

Juntamente com minha dedicada equipe, iniciamos uma
nova gestão, uma nova maneira de trabalhar. Formado em Di

reito e capacitado em cursos de Defesa do Consumidor, imagi
nava que o caminho a percorrer até deixarmos a casa em ordem
não seria tarefa fácil.

EncontreioProcondeJaraguádo Sul com exatamente 1.008

processos parados. Portanto, os consumidores não estavam sen

do atendidos e auxiliados com excelência por este órgão, sendo
quemuita coisa teria quemudar.

Então, foi dado início a um verdadeiro mutirão para a res0-

lução dos casos. Foi aplicado, até o momento, mais de R$ 600
mil emmultapor infração aoDireito do Consumidor.Assim, em
pouco mais de 11 meses foram julgados mais de 800 processos
dos 1.008 que estavam parados, hámais de duas gestões. O não

atendimento às demandas da população levava o órgão ao des

crédito perante a sociedade jaraguaense.
É importantedestacarque, desdeo início desteanoatéomês

de dezembro, foram atendidos mais de 9.178 consumidores,
sendo que 8.605 destes casos foram resolvidos neste órgão de

forma amigável, ou seja, uma média de 94% de resolutividade.
Foram gerados 573 processos administrativos, sendo conciliado
uma média de 50% destes casos. Também iniciamos a gestão
implantando um roteiro de fiscalização quebusca uma primeira
abordagem de caráter educativo e explicativo, pois acreditamos
que, com a orientação tanto aos consumidores como aos comer
ciantes, podemos chegar a um índice aindamaior de resolução,
conforme apontado anteriormente.

Outro ponto de destaque é que o Procon já realizou neste

anomais de 14 palestras.E ainda, firmamosparceria com oJui

zado Especial Cível e Criminal para a homologação de acordos

firmados entre consumidor e fornecedor neste órgão. Esta nova
postura fez com que o órgão começasse a elevar o seu prestígio,
sendo visível o reconhecimento dos consumidores que saem do

órgão com o seu problema resolvido e com um sorriso no rosto.

Para nós, fica o sentimento de dever cumprido.Muito ainda tem
de ser feito,mas temos a certeza de que muito já fizemos para
melhorar Q Procon.

• Luís FernandoAlmeida, diretor doProcon

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para0 redacao@ocorreiodopovo.com.br

VIação Canarinho
. Horários de
funde ano

Quem precisa pegar ônibus neste fim de
ano não pode se perder nos horários. Com a

frota reduzida; os horários da passagem do

transporte urbano foram adaptados e per
manecerãomodificados até o dia 6 de janei
ro. Para conferir os horários de cada bairro,
basta entrar no site www.canarinho.com.br.
clicar no link "Horários Final deAno" e bai
xar o arquivo no formato PDF. -

rptIdo o que é prometido para
� o futuro é perigosó. O perigo
começa pelo próprio futuro, ele

pode não existir. .. Muitas pesso
as por estes dias estão se fazendo

promessas de mudanças no com

portamento, talvez amais comum
dessas promessas seja comer me
nos, perder peso. Ótima promes
sa, mas ela só terá efeitos se for
iniciada agora; esperar pela se

gunda-feira ou peloAno Novo soa
falso. "Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer", não era assim

que cantavam na década de 60? É
agora ou nunca. Você decide!

Sinto-me enjoado de repetir
aqui e agora tudo o que venho di
zendo e repetindo todos os anos

por estes dias do calendário. Es
tou cansado de dizer que são ab
solutamente inúteis as promessas
de passagem de ano, inúteis ...

COMENTÁRIO
Promessas

LUIZ CARLOS PRATES
Procrastinação é palavra do voca
bulário diário de pessoas comuns,
e se você me perguntar quem são

pessoas comuns, vou-lhe pedir
licença para não responder, pOSSO
magoar pessoaspormuito perto...

.

Acontece que só os fortes
põem a cara ao vento, aos tapas
da vida, e esse atrevimento, essa
coragem, essa determinação por
um sonho, por um projeto, exi
ge íngremes esforços. Ninguém
chega ao sonho senão depois de
muito suor, renúncias, desape
gos de futilidades, ninguém co

loca no peito a faixa de campeão

em alguma coisa se não estiver

antes disposto a subir um Eve

rest. São poucos. A maioria dei

xa para "amanhã", o dia favorito
dos borrados, eufemismo para

não dizer palavra pior...
E as mulheres, que não dife

rem muito dos homenzinhos que
andam por aí, acabam mesmo

sendo muito pior que eles. Olhe,
tenho para lhe dizer que ando
no campo minado do jornalis
mo faz anos, não lembro de ter

encontrado até hoje uma mulher
jornalista empenhada em ser

jornalista, sem o aventalzinho de
mulherzinha. O que mais acho

são "mãezinhas" ou colegas dis
postas a encontrar um bermudão

desatento... Enfim, milhões de

paspalhos vão fazer promessas
na passagem de ano. Credo, que
perda de tempo, que frouxos!

à colega a perfeição do nariz dessa mulher.A colega -

"mulher" :_ me sussurrou: -: "Ela deve ter feito plástica"...
Meu Deus, que crueldade. Por quemulher é assim dian
te de outrasmulheres emais ainda se essas outras têm

algum talento ou beleza especial?Muito feio isso.

• Policiais
Como não lhes posso dar um abraço individual e ca

loroso como merecem, mando daqui meu abraço de fim
de ano,minha admiração e meu respeito aos policiais que
nos garantem a paz. Policiais civis, policiaismilitares, ra
pazes do Bope, bombeiros e federais, rapazes, vocês são
ótimos. Um abração e que o PatrãoVelho lá de cima este
ja sempre com vocês. Minha admiração, bravos e incan
sáveis policiais.

• Falta dizer
Um apresentador de televisão, dia destes, fazendo

um resumo da programação noturna numa sexta-feira

disse que - "A casa abre às dez e meia da noite..." - re

ferindo-se à uma certa e famosa casa de Florianópolis.
Dez emeia éhorário para ordinários eordinárias, não os
quero chamar de vagabundos, que não trabalham, dor
mem tarde e costumamnão tercompromisso comhorá

rios. Tentem achar uma casa noturna em Frankfurt, na
Alemanha, que funcione a partir desse horário, tentem,
vadios. Falta de laço.

• Nariz
Eu estavamandandobala nomeu programa na Rá

dio CBNjLages, emissora controlada pelo Grupo SCCj
SC, quando olhei na tela de uma televisão eviumabela
mulher, uns 50 anos, que dava entrevista. Gostei dela, da
postura demulher, cabelo, roupas, tudo, gosteimuito e

disse isso a uma colega que estava porperto. Destaquei

'Diabéticos

Plantão no CAE
Usu,ários cadastrados no Programa Hiper

dia, que são insulino-dependentes e f€cebem
fitas e tiras para controle da glicemia, podem
retirar estes insumos no Centro de Atendi

mentos Especiais, na Rua Max William, n?
391, Bairro Vila Baependi. O telefone é 03371-

6583. Hoje, o atendimento será feito entre

7h30 e 16h30, sem fechar para o almoço.

LOTER1AS

LOTOMANíA
SORTEIO N' 1411
05-06-09-15-23
25 - 27 - 36 - 43 - 45
47 - 51- 55 - 59 - 69
83 - 89 - 94 - 97 - 09

QUINA
SORTEIO N' 3374
01 - 16 - 30 - 45 - 50

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04826
l' 52.076 3.400.000,00
2' 53.382 200.000.00
3' 63.095 159.160.00
4' . 03.090 114.088,00
5' 68.704 77.400,00

MEGASENA
SORTEIO N' 1559
08 -12 -16 - 29 - 37 - 58

LAMA E SOLIDARIEDADE
O grupo de trilheiros "Amigos daTrilha" fez a entrega das cestas
de natal, em Guaramirimj para as famílias que cedem as terras para
eles fazerem trilhas. A entrega das cestas levou alegria para as

crianças e seus familiares.
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EDITORIAL

Afalta de educação
Aeducação é em todos

os discursos políticos a

prioridade entre as priori
dades. Porém, na prática, a

realidade é diferente. Levan
tamento do Inep (Instituto
de Pesquisa do Ministério da
Educação) revelou que pouco
mais da metade (55%) dos

professores do ensino médio
da rede pública do país não
tem formação específica na

área em que atua.

Em física, a proporção de
especialistas na matéria cai
a um espantoso 17,7%; em

química, a 33,3%. Na rede
particular, a situação é só
um poUCO melhor: do total

de professores, 47% não pos
suem a formação ideal. Esta
é uma realidade que assusta
e que explica em boa parte a

dificuldade encontrada pelo
Brasil de subir nos rankings
internacionais que medem a

qualidade da educação .:

"
Como vão formar alunos

capazes se os próprios
professores estão
despreparados?

Como vão formar alunos
capazes se os próprios profes-

sores estão despreparados?
Na tentativa de reverter o

quadro, o Ministério da Edu

cação anunciou o pacto nacio
nal para o fortalecimento do
ensino médio.

A medida prevê a realiza
ção, a partir do próximo ano,
do curso de formação conti
nuada para docentes da rede
pública. Serão 90 horas de

capacitação, com bolsa men

sal de R$ 200 para quem qui
ser participar. A medida vem
com atraso de décadas, mas
se contar com adesão dos
gestores do sistema munici
pal e estadual, pode repre
sentar algum avanço.

tOBITUÁRIO
• JUDITEDALPRASILVEIRA morreu

em 24 de dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela
tinha 82 anos e deixou enlutados a irmã,
cunhados, sobrinhos e demais parentes e
amigos. O sepultamento foi realizado no
CemtérioMunicipal Centro.
•ALIPIS BARCELOSAFONSOmorreu

em 25 de dezembro, em Jaraguá do Sul.
Ele tinha 65 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, genros, noras, netos, e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério de Nereu Ramos.
• SUELENALFSSANDRA
SCHUCHARDTmorreu em 25 de

dezembro, em Jaraguá do Sul. Ela tinha 17
anos e deixou enlutados os pais, 3 irmãos, e
demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado no cemitério de Rio da Luz I.

Fujama
Plantão até 6 de janeiro

Do dia 21 de dezembro a 5 de janeiro, o trabalho da Fujama para atendi
mento de emergências ambientais.ocorrerá na forma deplantão, emparceria
com a Secretaria da Defesa Civil, pelo telefone 199.

Guaramirim
Processo seletivo

Até 11'de janeiro, a Secretaria de Saúde de Guaramirim receberá ins
crições para processo seletivo para a contratação temporária de auxiliar de
setor e agente de serviços gerais. Interessados devem procurar a Secretaria
que fica na Rua Henrique Friedemann n? 415, Centro.

��• <� Fale conosco
,
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VERÃO
Férias e temperaturas elevadas levam os turistas em peso ao litoral

Sol, céu azul, calor e férias. Assim foi o dia
de ontem no litoral catarinense. Famí

lias inteiras aproveitaram para se refrescar e
curtir momentos de lazer. E se as praias vão
ficando mais lotadas a cada dia, na mesma

velocidade, as cidades da região vão se esva

ziando. O ritmo do trânsito nas BR-280 e BR-

;�

-

101 é constante. Veículos passam um após o

outro, sem cessar, a maioria com o mesmo

destino. Com o tempo típico de verão, é hora
de arrumar asmalas e curtir as férias na praia.

Em BarraVelha, após oNatal, omovimen
to aumenta. Hotéis, pousadas e imóveis dis
poníveis para aluguel já estão com lotação de

95%. "Hoje (ontem) já notamos que as praias
estãomais lotadas, o maior público deve ser
entre esta semana e o dia 6 de janeiro, que 'ê
o período de férias", comentou a assessora

da Fundação de Turismo, Esporte e Cultu

ra, Fernanda Bairros. Neste período, a po
pulação chega a triplicar e Barra Velha soma

100 mil habitantes.
A expectativa de movimentação também

UMDIA PARA·i\LlVIARO CALOR
Todos os anos a administradora, Leia Ru

bini, 39 anos, vem de Vitória da Conquista,
na Bahia, para Santa Catarina passar as fes
jas de fim de ano com a família, de Joinville.
Entre uma comemoração e outra, sempre
encontra um tempo para aproveitar a praia.

"Vim só para passar odia, foi o calor que
me motivou a vir. Aqu1 é uma praia muito

boa, a areia está bem ;limpinha, está tudo

é intensa pela Secretaria de Turismo de Pe
nha. Segundo o chefe de marketing e even

tos, Anderson Cunha, desde o último fim
de semana, a cidade começou a entrar em

ritmo de alta temporada, mas o fluxo de ve
ranistas aumentou desde ontem. "Estima
mos que 300 mil pessoas passem durante a

temporada pela cidade", prevê.
De acordo com a Polícia Rodoviária Fe

deral, o trânsito tem fluxo intenso e foram

registrados alguns pontos de engarrafamen
to. Na BR-280, sentido São Francisco do
Sul, os veículos pararam diversasvezes entre
o Km 27e Km33.

.

Já na BR-101, o trânsito aumentou em 70%
em relação a um dia normal, fora da tempora
da. Até a última terça-feira, a movimentação
estava menor, mas o fluxo tem aumentado
coin o passar das horas. Hoje, até o final da
tarde, é esperada uma diminuição de veículos,
mas no fim de semana, deve aumentar consi
deravelmente. A escala de fiscalização nas ro

dovias foi ampliada até o dia 2 de janeiro.

ótimo", comentou. Para Leia, a cidade está

organizada e existem bons serviços presta
dos aos turistas,

. A curta distância até Barra Vélha é outra
facilidade. Entre as atividades, não deixa de
dar um mergulho no mar, nem de estender'
a toalha na areia para se bronzear. Antes de
ii embora, aproveita para dar uma cami
nhada e tomar água de coco.

.

Leia Rubini

(esq) vem da
Bahia visitar
a família em

Joinville e.

aproveita para
. ir ao tltoral

CURT1NDO ENTRE GEBAÇÓES
Já faz 30 anos que a técnica em

enfermagem, Bernadete Demar

chi, 54 anos, passa a temporada
de férias em Barra Velha. Acompa
nhada por toda a família, ela dei
xa a casa em Jaraguá do Sul para
aproveitar o clima de tranquilidade
oferecido pelas areias e pelomar.

Nesse programa, lJ?1 dos princi
pais acompanhantes é o neto, Ma
teus, de apenas três anos. Juntos,

o

eles brincam e aproveitam os dias
.

ensolarados, como o de ontem. "É
um dia perfeito, o céu está azul, água

na' temperatura boa, praia limpa,
ventinho gostoso. É raro um tempo

.

tão bom assim entre o-Natal e o Ano

Novo", destacou Bernadete.
Eles sempre escolhem o mesmo

ponto para ficar, logo após o molhe
de pedras próximo da praia Cen

tral. A escolha é por um lugar com
mar mais calmo, para as crianças, e
movimento mais aràeno, para nin
guém se perder. primeiro foi Ber
nadete quem teve sua casa nas re

dondezas, e agora fi�a com os filhos,
que também adotaram a praia. '.

Bernadete curtiu a praia ontem com o neto Mateus, de três anos

•

A sexta-feira e o fim de se'"

mana estarão quentes e propí
cios para quem pretende ir para
o litoral catarinense. De acordo

. com os meteorologistas do Cen
tro de Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrometeoro

logia de Santa Catarina (Epagrij
Citam), os três dias serão marca-

dos por sol, mas com possibilida
de de pancadas de chuva rápida
entre a tarde e a noite, momentos
em que podem ocorrer o fenôme
no de descarga elétrica. A tem

peratura deve variar entre' 22°C
e 33°C. Em Jaraguá do Sul não
será diferente, mas a temperatu
ra pode chegar até 36°C.

FPlÀ<IÍLIAPRAIEIRA
Por volta das nhgo de quinta-feira, a

família desceu do carro e montou acam

pamento na praia. Na bagagem estavam

os brinquedos, pazinhas e baldes, para
entreter as crianças, mais o guarda-sol,
cadeiras e toalhas. Estrutura completa
para todos aproveitarem bem o dia na

praia Alegre, em Penha.

"Quase todo fim de .semana estamos

aqui. Viemos de manhã e vamos embora só

quando cansar", comentou a dona de casa,

Angélica de Oliveira, 33 anos. Ao lado do

marido, João Barbosa, 39 anos, e dos filhos
Isabela, 8, e Leandro, 3, ela aproveita o ce

nário.para descontrair. Verão é sinônimo
de praia para toda a família.

Segundo Angélica, os filhos. pedem
sempre para voltar, o que não é nenhum
sacrifício. "Eu adoro, somos uma família
do verão, tem quem não goste, mas fica
mos aqui, comemos um lanchinho, émuito
bom", concluiu.

Angélica cóm
a família: a
ordem é só
sair da praia
quando todo
mundo cansar

Um tour pelo litoral

LAZER E ESTRUTURA
Na alta temporada, Barra Velha che

ga aos 100 mil habitantes. Para atender
a esta demanda a Fundação de Turismo,
Esporte e Cultura (Fumtec) preparou
melhorias para evitar problemas com o

lixo, falta de água e energia elétrica. Os
acessos às praias receberam atenção es

pecial. De acordo com o presidente da

Fundação de Turismo,Esporte e Cultura,
Thiago Pinheiro, as escadas de madeiras
que estavam estragadas foram reforma
das. Também foram instaladas cerca de
100 lixeiras em todas as sete praias da

PIWARECUPERADA
Após sofrer com as ressacas que

causaram a destruição de calçadas e

também comprometeram a faixa de
areiá, Balneário Piçarras agora oferece
uma praia recuperada aos veranistas.

. .

Os dois quilômetros de orla passaram a

ter calçadas, bancos, lixeiras e ilumina-
o ção novas. Ao longo de toda a Avenida
Temístocles Macedo, a beira mar, fo
ram instalados 38 bancos e 38 lixeiras,
sendo que a iluminação foi substituída

/
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cidade e Um chuveiro em cada posto de
salva vidas. Até o ano passado, banhei
ros químicos eram instalados em pontos
estratégicos, mas neste ano houve uma

mudança. Três estruturas de banheiros
containeres foram instalados na Praia do

Tabuleiro, Praia:Central e Praia do Grant.
Outramudançafoi a liberação deuma rua

. apenas para o tráfego de pedestres. Opro
jeto "Praia livre", que iniciou no dia 21 e

segue até o dia 5 de janeiro, interrompe o o

trânsito da rua Ernesto Krause até a rua

Antonia.H.GMoura, na Praia Central.

e a calçada recuperada,
Além dessas melhorias básicas, es

tão sendo instalados decks de madeira
na areia, em dois pontos da praia. A
estrutura, que tem o formato de uma

onda, tem de um lado três mesas e o

outro lado fica vazio. O local será usado

para apresentações culturais. Cada um
. dos oito postos de salva-vidas da praia
de Piçarras contam com um chuveiro

.

para os veranistas.

Os lixos deixados na areia, à beira
mar, são o foco do projeto "Ação Verão"
que está sendo colocado em prática em

Penha, distante 84 quilômetros de Ja

raguá do Sul. A iniciativa promove a

limpeza diária das praias e a conscien
tização ambiental dos moradores e ve

ranistas. Das 19 praias existentes na ci
dade, as 15 mais frequentadas recebem
atenção especial. Segundo a diretora de
'Turismo, Daniela Serpa, 'foram instala
das Ílslixeiras nas praias e três vezes ao

dia o lixo é recolhido. Os banhistas re
cebem sacolas plásticas para que reco

lham o próprio lixo. o

Para este trabalho,
foram contratados 37 trabalhadores

. temporários.
'

•

A oolocação de bancos e de ilumi

nação na orla de Penha e também os

chuveiros são álguns dos projetos para
o próximo ano. Segundo a diretora de

Turismo, Daniela Serpa, os projetos
não foram colocados em prática neste

ano por falta de tempo.

As 13 praias da ilha de São Fran-
cisco do Sul e o Centro Histórico, alvo
dos turistas não só nessa época do ano,
também receberam melhorias para
acolher bem os veranistas. De acordo
com o secretário de Turismo: Augus
to Kolling, há uma planinha de ações
que envolvem o racionamento de água,
instalação de chuveiros e lixeiras, en
tre outras, que estão sendo trabalha
'das desde o meio do ano. "Sempre te-

mos que organizarbem a cidade, estar
com ela limpa para receber os turistas
e manter assim para os munícipes",
completa, Lixeiras foram instaladas em
toda a orla e 90 pessoas fazem a lim

peza das praias todos os dias durante a

temporada, além dos 35 banheiros quí
micos e dois containers, Outra novida
de é a colocação de chuveiros na orla.
O equipamento possui um acionamen
to pneumático, que evita desperdícios.

�
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Navegar na internet, de forma gra- novidade. O projeto "São Chico Digital" é
tuita e em plena praia. O turista que for uma das melhorias que a cidade propôs
para São Francisco do Sul provará dessa para atender os veranistas emunícipes,
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Massaranduba tem sessão suspensa
A sessão extraordinária
rLgendada pela presiden
te da Câmara de Vereadores
de Massaranduba, Suzane
'Reinke (PSDB), no último
dia 23, foi suspensa pelo juiz
Leandro Aguiar da 10 Vara
Cível da Comarca de Jara

guá do Sul. Na ocasião, seria
apreciado o PCL OS/2013,

de autoria do Executivo, que
institui o regime próprio de

previdência social. O pedi
do foi protocolado por José
Ronchi (PP) e Giovanni To
net (PT), porque, segundo
Tonet, viola as deliberações
da audiência pública reali
zada dia 17 e da sessão ordi
nária do dia 19. "Não somos

contrários ao projeto, mas

ficou decidido que não o vo

taríamos enquanto os fun
cionários não tirassem suas

dúvidas. A decisão arbitrá
ria da presidente da Câmara
nos causou estranheza e nos

sa alternativa foi procurar a
justiça", alega.

Segundo Suzane, por en-

quanto, não há previsão de
quando o projeto será colo
cado em pauta novamente.
"É uma pena que o presiden
te da Comissão de Ordem
Econômica e Social (Tonet)
tenha se preocupado em

avaliar algo que está na Câ
mara há três meses apenas
no dia da votação", critica.

"Os ex-prefeitos na praia
.

HiImar Hertel (PSD), e Adernar Piske (PSD), dois ex-prefeitos de Schroeder, apro
veitaram a praia de BarraVelha ontem. Entre um assunto e outro, a política não deixou
de entrar na pauta. Os dois acompanham atentamente os rumos do município e fazem
parte da associação não oficial dos ex-comandantes do Paço. Eles se reúnem frequen
temente para opinar sobre as prioridades da cidade. Assunto também para areia.

Trabalhando
Com férias de 20 dias agenda

das para iniciar no próximo dia 2,
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos

'

Tamanini (PMDB), acompanha o

expediente interno realizado esta se
mana na Prefeitura para deixar em
dia a contabilidade e o pagamento
dos funcionários. Em seguida, o vice
Loreano Rogério Costa (Kutcha) as
sume o gabinete enquanto Tamanini
passará uns dias na praia e o restan
te das férias no sítio da família.

"

As contas
O prefeito de Schroeder, Os

valdo Jurck (PSDB) entrará em

férias apenas em fevereiro, quan
do assumirá o posto o vice, Mo
acir Zamboni (PT). Por hora, ele
acompanha de perto o fechamento
das contas de 2013. "Estamos ava
liando cadá um dos setores. É um
trabalho interno realizado paralelo
ao fechamento das contas",diz.

Calotemilionário
O PT de Santa Catarina foi condenado a pagar R$

6,3 milhões à Tvídeo produtora, empresa responsável
,

pela campanha eleitoral de 2010 ao governo estadual
da atual ministra de Relações Institucionais, Ideli Sal
vatti. O valor original do contrato é de R$ 5,2 milhões,
o PT teria quitado R$ 2,74 milhões durante a campa
nha, o que foi confirmado pela empresa. Mas, a Tvídeo
alega que o valor devido, se corrigido, seria de R$ 8,48
milhões. Que calote hein!

Sessão extra
A Câmara de Vereadores de Massaranduba realiza

na próxima segunda-feira, dia 30, sessão extraordinária
para avaliar o PCL n? 07/2013, que amplia o perímetro
urbano de Massaranduba e cria o Distrito de Ribeirão da
Lagoa. Segundo Suzane Reinke, o projeto possui anuên
cia e por isso precisa ser votado ainda em 2013. "É um

apelo daquela comunidade, que quer construir, se fizer-
,. mos isso-em 2014, só valerá a partir de 2015", justifica.

SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013

EM FOCO
Governador Raimundo Colombo
reclama dos processos na Justiça
contra obras e serviços. O último
embargo determinada a suspensão

das obras de ampliação em

dois metros da barrage_m de Taló.

.. .. ..

A duplicação do trecho urbano da BR-
280 também está parada. Enquanto a

Justiça não julga recurso da empresa
que perdeu a concorrência. A mesma

novela impede o começo das obras do
lote 1 da rodovia, em São Francisco.

• • •

Em Jaraguá do Sul, exemplo
de briga judicial que atrasa obras e

investimentos é a Ponte do Curtume.
Quase pronta há mais de 10 meses,
o acesso não pode ser concluído

enquanto a Justiça não bate o martelo.

Emendas na gaveta
Um grupo de deputados governistas

adiou o fim do ano legislativo e fez roma
ria a Brasília ontem na última tentativa de

, ver empenhadas suas emendas parlamen
tares. A reclamação generalizada é que
o governo não cumpriu os acordos para
liberação de recursos. Estados como Rio
Grande do Norte, Goiás e Santa Catarina
são os mais prejudicados.

Prioridades da CNI
A indústria brasileira definiu sua pauta

prioritáriapara o Congresso no ano eleitoral.
AAgenda Legislativa da Indústria2014liSta
14 propostas urgentes para o setor em trami
tação no Senado e na Câmara. Entre elas es
tão a extinção do adicional de 10% do FGTS,
a proposta que regulamenta a terceirização e

a que racionaliza a cobrança do IPI e desone
ra o setor produtivo.
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OS feriados do fim de
ano já chegaram e,

com eles, muitas pesso
as aproveitam para viajar
com a família, mas nem

sempre o animalzinho de

estimação está incluso no

roteiro. É nessa época do
ano que o abandono de
animais se torna mais fre

quente. Não ter onde dei
xar ou não querer gastar
com diárias em canis ou

com babás especiais, são
os maiores motivos para
alguns donos se livrarem
do "problema".

A presidente da ONG

Associação Jaraguaen
se Protetora dos Animais

(Ajapra), Maria de Lourdes
Pellense Correa, explica
que desde o fim de novem
bro deste ano o número de
abandonos aumentou con

sideravelmente. "Tem sido
tão frequente que todos os

dias ficamos sabendo de al

gum caso através das redes
sociais", diz.

Segundo ela, não há
como saber o real motivo
de tantos abandonos, ten
do em vista que existem
rnuitas opções para man

ter o' animal em segurança
durante uma viagem lon

ga. "Se 9 dono não quer

pagar um hotel, um canil,
ou alguém que cuide, tem

as opções de levá-lo jun
to ou deixá-lo com algum
amigo ou vizinho", aponta.
Apesar de não ter índices

exatos; o número de aban
donos começa a ser muito
maior que o de adoções.
"Isso nos preocupa. As

pessoas' têm que lembrar

que os animais não são

objetos, eles sentem fome,
frio e dor", aÍertá. -

De acordo com o dire
tor deVigilância em Saúde,
Jackson Jacobi, não existe
um cadastro dos animais
na cidade, por isso não há
como precisar urn núme
ro de quantos abandonos
ocorrem. "O que o setor de
zoonoses da Prefeitura faz
é apoiar os animais atro

pelados e doentes. Que são
recolhidos, e tratados em

clínica veterinária e libera
dos para adoção", diz. "Se
não forem adotados logo,
são soltos onde foram re

colhidos", lamenta.
O abandono de ani

mais é crime ambiental e
está previsto na Lei 9.6'05,
artigo 32. "Quem for pego

"abandonando
.
ou maltra

tando animais, pode cum

prir pena de três meses

a um ano, além do paga
mento de urna multa". Ja
cobi diz que a denúncia é
muito importante. O que
deve ser feito à Polícia Mi
litar pelo telefone 19'0.

·

malnão tira férias
RESPONSABILIDADE Considerado um crime ambiental, abandonar
animais pode significar uma pena de três meses a um ano de prisão

LÚCIOSASSI

Sobrevivente pela persistência
Tyson, nome dado pela

presidente da Aajpra, foi
encontrado por uma das
voluntárias da instituição
deitado na ma com uma

das patinhas dianteiras
machucada. Tratado e cas

trado, foi diagnosticado
com uma doença causa

da por urn vírus bastante
cruel e de difícil cura: a

Cinomose Canina. Alta
mente, contagiosa, pode
ser passada a outros cães.

Como não havia quem
se propusesse a cuidar de

Tyson, Maria e o marido
Edson Correa decidiram fi
car com o cãozinho. "Acei
tamos o difícil desafio. O
tratamento é caro, longo e

doloroso, tanto para o ani
mal quanto para o dono.
Mas é a persistência que faz
curar", ensina ela.

Maria explica que a do

ença é viraI e atinge diversos
órgãos do organismo. "No

caso do Tyson, foram afe
tados o pulmão, 'O aparelho
neurológico, as vias aéreas...
os olhos ficaram bastante
inflamados e ele tinha mui
ta dificuldade em respirar",
diz. O cão'chegou a ficar pa
ralisado por três semanas,

consegllhid<;> movimentar
só os olhos: Foram 9'0 dias
de dedicação do casal, até o

cachorro recuperar a saúde
e fazer os donos sorrirem
aliviados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br

Charles Zimmerrnann . Escritor
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Duas Coreias
Para chegar à DMZ .. uma área

desmilitarizada que consiste a fronteira
da Coreia do Sul com a Coreia do Norte,
,viajei em um ônibus que partiu de um hotel
pretensioso em Seul, na Coreia do Sul.

Após cerca de meia hora ou 45 minutos
de condução, o ônibus com um grupo de
umas vinte pessoas entrou na DMZ, onde
o controle militar e restrições à circulação
começam a formar parte da vida cotidiana.
A área ao redor da DMZ é bonita. Deve
ser dito que, embora a divisão seja uma
tragédia para os seres humanos, tem sido
uma bênção para a flora e fauna da região.
Logo passamos o posto de controle, onde
o passaporte e roupas foram verificados.
Sim, o vestuário. Como o guia insistiu:
camisas com golas apenas, sem shorts ou
minissaias, nem sandálias. Não era claro

paramim, inicialmente, se a intenção
era para o grupo ter uma boa aparência,
ou se era apenas para garantir que nós
não estávamos indo para ir vestido como
hippies ou surfistas. No entanto, uma vez

na visita, tornou-se evidente porque o

código de vestimenta para o local. E por
que isso? O guia nos pediu para olhar feliz

Clique_ anímal

e sorrir. "Nós queremos ter certeza de que
eles, os norte-coreanos que nos observam
pelos binóculos, sabem que estamos felizes
por aqui", disse o guia. Independentemente
do meu própriodesconforto ao ser utilizado
para propaganda, o peso do lugar e sua
história fez um sorriso alegre parecer
errado e fora do lugar. Também fornos
instruídos a não apontar ou fazer qualquer
gesto para com os guardas norte-coreanos,
pois eles podem tirar fotos de nós e usá-las
para fins de propaganda.

"

Procurava pessoas no lado norte-coreano.
Avistei guaritas camufladas por árvores e

arbustos, e num área limpa, numa espécie
de campo de futebol, podia-se ver um grupo
de cinco pessoas. Embora o nosso guia nos
disse que elas eram muito provavelmente
não norte-coreanas, como eles na maioria
dos casos não têm permissão para visitar
a DMZ. Provavelmente eram turistas
chineses, disse o guia. Da mesma forma os

sul-coreanos devem passar por um extenso

processo de verificação de antecedentes e

habilitação.para obter permissão para ir, o
que na prática tende a se traduzido como
"os sul-coreanos não têm permissão para
ir". Aparentemente, o Norte é um provável
destino turístico para os viajantes chineses.

.:
Acesso do turista à Coreia do Norte, por
todas as contas, varia consideravelmente
dependendo do humor do seu governo, que
no momento não é nada pró-turismo.

Nós queremos ter certeza d� que
:

eles; os norte-coreanos que nos
observam pelos binóculos, sabem
que estamos felizes por aqui

Numa construção grande e moderna
que fica apenas deste lado da fronteira,
uma plataforma de observação, onde fomos
autorizados, a única vez, a tirar fotografias.
Também foram autorizadosbinóculos.

PROCURA-SE Nayla desapareceu na manhã do
dia 24/12 nas proximidades do Fórum, no bairro
Vila Nova. Fêmea, tem 13 anos. Contato com
Hilário pelos telefones 47 3370-7251 ou 9975-3747

\

\
"

\
\.

PROCURA-SE DONO Foi encontrada no
cruzamento da ponte que liga Três Rios do Norte à
Três Rios do Sul, na noite de Natal. Usava peitoral.
Contato com Alexandra pelo telefone: 47 9912-2739

(Estou na Coreia do Sul. E, por
motivos óbvios, esse espaço será
preenchido nas próximas semanas
com comentários daAsia).

PROCURA-SE
O DONO Esta
cachorrinha
foi encontrada
no Jaraguá
Esquerdo·
(próximo a

loja da Traudi).
Contato: 47
3370-7580 com .

Iva/Daiane ou

3370-7021
com Gatte

. .p.. .!..
�

tEnvie a foto do seu animlÍlzinho para contato@beatrizsa�se:com.
br ou encontre um companheiro de estimação nas páginas do
Facebook da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 27 DE DfZEMBRO DE 2013

-

Aniversariantes

27/12
Ana B. S. Zanetti

Anderson Bortolini

André L. Lageado
Celia R. T. kuhn

.Charlene G. Dias Maiochi

Cleber Corrêa
Daniela C. Rosa

Daniela Cristina Rosa

Dorali Schulz Draeger
Edson G. Gielow

Elizandra Oliveira

Ervelino Harmel

Fernanda de Assunpção
Fernanda de Assunção
Gabriela Marquardt
Geraldo José Fodi

Gisela Jensen

Gisele Bassani

Herberto Harbs

Irma M. Trentini

Irma Sardanha

Jociele Mateus

Lucas Laube

Mariane S. Mendonça
Mariani Schwercoski

Marli Hoengen
Mauro A. Buzzi
Nilse T. Massaia
Onorio Girola

Roselei Terezinha Prestes

roseli Correia

Sabrina Mass

Sabrina O. kupas
schirlei O. Vargas
Stevan S. Naumann

Vâlcir Pinter

Valter L.Knihs

• Gerard Depardieu

Curiosidade
27 de dezembro...
• Em 1904, primeira
representação da peça
Peter Pan de J. M. Barrie
em Londres .

• Em 1927 Stalin expulsou
Leon Trotsky do Partido
Comunista da União

Soviética, acabando com
qualquer oposição à sua

direção.

Fonte: Wikipedia
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<JíõSSE
Açougue Bt Mercearia

Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.

3375-1019
1

1
I
i
!

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114 I
__ , .�. .. __ . J

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

Para seu cardápio ser destaque neste
fim de ano, minha dica tem o endereço
certo: o Açougue Bosse, de Corupá,
onde você encontra vários produtos já
temperados na medida certa para você
assar no forno ou na grelha. Porém,

.

se você é um abençoado na arte de
cozinhar e tendo à disposição produtos
da qualidade Bosse, faça o tempero ao

seu estilo.
Neste mês de dezembro, no OCP,
apresentei uma lentilha do Moinho

Jaraguá com produtos do Açougue
Bosse - esta combinação de lentilha e

carne de porco é uma tradição nas festas
de fim de ano. Minha sugestão na última
edição de 2013 é, indiscutivelmente,
uma preferência quase unânime dos

Sugestão ao estilo Tato Branco
,

para a sua festa de fim de ano
brasileiros.
Em nossa região, somos beneficiados
por ter à disposição produtos Bosse,
que são a estrela principal nos melhores
cardápios nesta época do ano.

f
KAY�ÓS
H O T E iPara preparar minha receita desta

edição, escolhi um pernil
de porco temperado Bosse.

INGREDIENTES EMODO DE PREPARO

• 1 pernil deporco Bosse temperado.

• Leve ao forno a 180 graus enrolado em papel
aluminioporthgo. Retire opapel alumínio e assepor

aproximadamente 20 minutos, até dourar. Vire de
ladopor mais 20 minutos, para assar aparte da pele
onde vamosfazer a pururuca.
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO· 18H

Franz acha estranho Emest fazer tudo o que
Manfred manda. Undinha tenta convencer Dália
a ajudar lolanda no processo de adultério, mas
é em vão. Silvia acorda na casa de Eufrásio e

Bibiana, mas ainda demonstra uma grande fra

queza, Um jornalista proçura o delegado para
dizer que acha que Silvia foi assassinada. Uma
testemunha diz ao delegado 'que o carro de Sil
via estava sendo perseguido antes de despencar
na ribanceira. Franz pede ajuda a Josué e Julieta
para falar com Emest sem Manfred saber. Davi

consegue ficar de pé sozinho. Manfred flagra Er
nest e Franz conversando.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO - 19H
Líder Jorge acorda na casa de Vó Tlta e fica

intrigado. Celina conta para Fátima que está
namorando Matias. Kléber pede para Hermes

ajudá-lo com seu problema com Keila. Flávio e

Heloísa procuram pistas no computador de Lili.
Júlia marca um encontro com André no apar
tamento de seu irmão. Marcelo agride Álvaro
por ofender Priscila. Keila fica animada com as

atitudes de Kléber. Vitória dispensa Marlon e

desabafa com Zélia. Priscila termina o namoro

com Álvaro. William, Lili e Nilson tiram Berenice
da cadeia no momento em que acontece o ble
caute na cidade.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Pilar se impressiona com as atitudes de Fé

lix e o chama para voltar a morar com ela. Eron
avisa a Niko que vai tirar Fabrício dele. Aline
insiste que Ciça tire dois dias de folga. Ignácio

avisa a Márcia que Valdirene foi chamada para
fazer uma entrevista com a produção do reality
shaw. Aline insiste que Nin,ho resolva seu pro
blema com Ciça. Márcia chora quando Félix vai
embora. Murilo começa sua entrevista para o

programa. Bruno e Paloma perguntam a Ciça
se ela descobriu algo suspeito na casa de Cé
sar. Ninho pede para Valentin ajudá-lo a tomar
uma decisão. Valdirene inicia sua entrevista.
Félix volta para a mansão.

• CHIQUITITAS - SBT
No orfanato, Cris agarra o suposto cantor

português e Tomás Ferraz conta que viu o vídeo
da pequenina na internet As chiquititas levam
Tomás Ferraz para conhecer o orfanato. No pá
tio, Chico briga por Ernestina ter mentido para
ele sobre os textos que ela enviava. A zeladora
tenta se explicar e diz ao cozinheiro que quis
impressioná-Ia, mas Chico não a perdoa.

• PECADO MORTAL - RECORD
Carlão diz que avisará ao pai que tomou o

lugar dele no comando do bicho. Ele diz para
Perfume que sua condição é um tratado de paz
entre os bicheiros e anuncia que vai vender os

pontos de jogo dos Vêneto. Perfume diz quê os

bicheiros não aceitarão um acordo e tentarão
invadir o morro. Carlão fica inconformado e vol
ta atrás, pedindo tempo para decidir. Picasso
pede desculpas para Patrícia por ter tentado
violentá-Ia. Ela não acredita que ele tenha mu

dado. Laura e Marcinha veem Pedro pendurado
em janela e tentam intervir na briga'entre ele e

Otávio. Pedro diz que não tem dinheiro e Otávio
não insiste mais em ameaçá-lo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARI( SHOPPING
·ARCOPLEX 1
· o Hobbn:ADesolação de Smoug - DUB -14:10. 17:20. 20.:30.
ARCOPLEX2
• A Vida Secreta de Walter Mitty - Leg - 16:50. 19:0.0. 21:1O.
ARCOPLEX3
• Questão de Tempo - Leg - 19:0.0. 21 :20.
• Última Viagem. a Vegas - DUB - 15:0.0. 17:0.0.

Programação sujeita a alteração sem prévio aviso.

el,J.t(;)
.

eVi e é um J.J."'"'Io''�'''
tími o, levando uma yida simples, perdido em seus sonhos.Aõ receber
um pacote com negativos do importante fotógrafo Sean O'ConnelI (Sean
Penn), ele percebe <Iue está faltand{) uma foto. O problema é qu�tJ:ata-se
Justapl'leate da foto�<?olhiÇla parª�1iia capa da@1illla. edição claf��ta.
É quandoWalter, com o apoio deClIeryl (Kristefi V,Viig), é obrigado a

embarcar em uma verdadeira aventura.

Preencha um quadrado C 6 L

9x9 com números de 1 a 9
1«1 e: 9
""

sem repetir números em = " ?;
- ,

cada linha e cada coluna. C
9CI)

Também não se pode
repetir números em cada

8

9

quadrado de 3x3.

"Deusnunca "'" impõe
um dever semMS daro tempo

necessário paracumrpi-lo."
_«!J

Ei.Áries20/3 a 19/4 - Fogo
"

, Alguém pode tentar tirar vantagem de você'no tra-.
� I balho, portanto, não baixe a guarda. Cuidado com gas-
� J tos excessivos. Seu magnetismo vai ajudar na conquis-
, � ta, principalmente se agir com romantismo. A dois, o

r.1 desejo esquenta a relação. Curta a intimidade! Cor: lilás.
r�

, ,Tauro20/4 a 20/5 - Terra
.

r � Aproveite pru:a a�tar o serviço. Depois, �do o

I !!l que fizer em equipe trará um resiJltado melhor: junte
r�' forças com os colegas. Procure economizar seu dinhei-

I ! rooUm clima demagia favorece osmomentos a dois.Na

Im paquera, pode conhecer alguém por acaso. Cor: rosa.

� :-:
I

' Hoje, serámais fácil se concentrar no trabalho. Dei-
s, xe o egoísmo de lado e dêuma ajuda aos colegas, seper

ceber que é necessário. Curta o seu par e abuse do r0-
mantismo! Se anda de olho em um colega de trabalho,
vai sermais fácil se aproximar e seduzir. Cor: amarelo.

Câncer
21/6 a 21/7 - Ague,

No final da manhã, a Lua brilha em seu paraíso
astral e levanta seu ânimo. Você vai fazer sucesso na

paquera.Mais atraente e cativante, não terá dificuldade
para ganhar novos admiradores.A dois, reserve espaço
para a diversão e o romantismo. Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Talvez tenha que lidar com problemas familiares
.

depois do almoço. Não deixe seu serviço atrasar. Atra
vés da família, pode conhecer alguém interessante.
Curtir o seu canto, juntinho com quem ama, será uma
delícia. Só controle Q ciúme. Cor:rosa.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

A sua melhor arma para se destacar no trabalho
será o seupoder de comunicação. Adois, fale sobre os
seus sentimentos e vai marcar muitos pontos com o

seu amor. Cor: vermelho,

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Temperatura elevada

Tempo seco com sol e aumento de
nuvens no decorrer da tarde em
se. No Oeste, Meio Oeste, Planalto
Sul e Norte, e no AltoVale do Itajaí,
há condições de pancadas de
chuva com trovoadas entre a. tarde
e noite, isoladas e passageiras,
típicas de verão.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 21°e
MÁX: 35°e

Parcialmente
Nublado

l �, Insi:\vel
DOMINGO
MíN: 21°e
MÁX: 34°e

Nublado

LUAS

• NOVA
...'

L , 2/12
S4' Chuvoso

s Z .CRESCENTE 9/12 SEGUNDA 1&C B CHEIA 17/12 MíN: 29°e

• MINGUANTE 25/12 MÁX: 36 -c Trovoada

Libra
23/9a22/IO-Ar

Coloque suas contas em dia e programemelhor
os seus gastos para não ficar no vermelho, Se tem
alguém, use isso a seu favor e tente se controlar
melhor para não brigar com seu par. Cor: cinza.

Escorpião
23/10a21/11-Água

. Hoje, a Lua entra em seu signo e por isso as coisas
vão correr commais facilidade. Use seu magnetismo
para envolver quemama. Se está a fim de alguém, vai
8eJmais fácil se aproximar e seduzir. Cor:branco.

Sagitárioe 22/11 a 21/12 -Fo5}Q

_ A Lua vai infernizar o seu astral e você terá que
redobrar o cuidado.pois alguémpode trair a sua con
fiança na parte damanhã. Na paquera, pode se envol
ver em um romance proibido. Cor: creme.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Hoje, faça planos para se destacar na carreira.
Lute pelos seus sonhos, mesmo que pareçam dis
tantes. Não deixe seus sentimentos pessoais atra
palharem o trabalho com os colegas e

,

A sintonia
com quem ama estará ainda mais forte, principal
mente se usar seu poder de sedução. Cor: azul.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Aproveite o dia para pensarmais na sua carreira
e fazer planos para chegar aonde deseja. Cuidado
com o excesso de gastos, em especial com produtos
supérfluos. Faça planos para o futuro com seu par.
Você estará mais popular, o que aumenta suas ehan
ces na conquista. Cor: lilás.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Seu bom humor vai ajudar a lidar melhor com as

tarefas e a se entender com os colegas. Mas a vontade
desair da rotínaserágrande, o quepodeprovocaruma
certa impaciência Pode se interessar por alguém de
fora.Adois, invistana sedução ena ousadia. Cor: roxo.
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OPORTUNIDADE

EM EMPRESA
PIRATA

Empresa sem
grandes ambições

contrata
funcionários que

aceitem:

•
Trabalharem

computadores

ineficientes

• Expor
informações

pessoais

• Ter suas
contas

bancárias
espionadas e

dados
clonados

•
Desrespeitar

as leisde
concorrências

leal
' .

• Enganar
fornecedores,

clientes e parceiros

Os salários
serão negociados

mês a mês,
desde que a empresa

não tenha
problemas na

justiça.
Interessados

deverão
cadastrar seu'

currículo no site da
empresa,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP12
www.ocponline.com.hr SEGURANÇA SEXTA·FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013

Natalviolento
Feriado registra 25 vítimas
fatais em acidentes nas BR's

Nenhuma morte foi re

gistrada na região do Vale
do Itapocu, que ficou de
fora da estatística do feriado
de Natal mais violento dos
últimos seis anos, em San
ta Catarina. Vinte e cinco

pessoas morreram devido a

acidentes de trânsito da noi
te de sexta-feira, dia 20, até
a quarta-feira. Pelo menos

dez óbitos ocorreram em r0-

dovias federais e estaduais, e
vias urbanas da região norte
do Estado. No ano passado,

o Natal foi marcado por 20
vítimas fatais em SC.

Para o feriado de Ano

Novo, a expectativa das Po
lícias Rodoviárias Federal e
Estadual é de que o fluxo de
veículos seja ainda maior,
chegando a um aumento de
50% em relação ao período
normal. A fiscalização será
feita com reforço de efetivo,
uso de radar e bafômetro,
principalmente nas estra

das que levam ao litoral e à
BR-101.

Acidentes
Dois carros capotam

Dois veículos capotaram
entre a madrugada e a ma

nhã de ontem, na região. O
primeiro caso foi registra
do às 2h.30, na SC-10B, em
Guaramirim, quando o mo

torista de um Corsa perdeu
o controle na curva próxima
ao restaurante do Italiano. O
condutor, de 22 anos, sofreu
ferimentos leves e reclamava
de dores na cabeça e no pes-

coço quando foi socorrido
pelos Bombeiros e encami
nhado ao hospital.

Na segunda ocorrência,
nenhum dos cinco ocupan
tes do veículo se feriu. O Gol

seguia pela BR-2Bo, quando
a condutora perdeu a dire

ção na altura da danceteria

Chopp e Clube, no Bairro

Água Verde, e caiu numa

vala, por volta das 10h.

EDUARDO MONTECINO

Paraná

Professora recebe as últimas
homenagens dos alunos

.

Alunos, professores,
diretores escolares e ami

gos de Adeni Brandalise
de Carvalho, de 52 anos,
fizeram uma homenagem
no pátio da escola Heleo
doro Borges, na Vila Lalau,
na tarde de quarta-feira,
dia 25. A professora e ges
tora da escola morreu em

um acidente de trânsito
na BR-277, no Paraná,
na tarde de terça-feira.
Ela e o filho, de 21 anos,

seguiam para Irati (PR).
em um Peugeot, quando
foram atingidos por um

Sandero, por volta das
13h, na cidade de Fernan
des Pinheiro, a 130 quilô
metros de Curitiba. Adeni
morreu na hora e foi se

pultada em Guarapuava.
O filho e o condutor do.
outro veículo, de 29 anos,
ficaram gravemente feridos
e permanecem internados
em hospitais do Paraná.

�-:..Jl:CJl.GõUwo

Detentas são punidas por
tumulto e tentativa de fuga

Seis detentas foram
isoladas como punição
pelo tumulto e possível
tentativa de fuga, desco
berta por agentes peniten
ciários na tarde de quarta
feira, dia 25. O tumulto
teria começado por volta
das 13h e, durante a ve

rificação na ala feminina,

JOVEM É V[TUvtA
DE TUnOR
Complicações devido a

um tumor levaram à morte
de Suelen Alessandra
Schuchardt (foto), de
17 anos. A jovem teve
febre alta, chegou a

ser socorrida, mas não
resistiu. Ela foi sepultada
na tarde de ontem, no
Cemitério de Rio da Luz.
A adolescente descobriu
o tumor alojado no

sistema nervoso há três
anos e os medicamentos
do tratamento causavam

aumento de peso. Durante
o ano, o jornal O Correio
do Povo mostrou as

dificuldades finançeiras
da família e pediu ajuda
para comprar fraldas e

arrumar a casa de Suelen.

funcionários encontra

ram um buraco na parede
da cela, que dá acesso ao

pátio externo do Presídio
Regional e seria usado
para fugir. Agentes prisio
nais, com a ajuda da Polí
cia Militar, conseguiram
controlar a situação e não
houve registro de fuga.

Adeni de Carvalho, que perdeu a vida na

estrada, leçionava nl;l escola Heleodoro Borges

REPúBUCAFEDERAÍlVADOBRASn.-FSTADODESANfACATARINA
ThbeIionato do MUlÚcípio e ComarcadeGuaramirim
ANAAUCEMAKllNELLI PESSOA,ThbeIiãDesignada
RuaGerônimoCorrean= 188, Telefone: 47-33721494

Hor.!rio de Funcionamento: 9h às 18h

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

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res

. posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

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

Protocolo: 51276 Devedor: CLUDINEl APARECIDO SILVA CPF: 923.302.749-
04 Endereço: RUA SEGUNDO BRAÇO nO S/N, SEGUNDO BRAÇO, 8910-
800, Massaranduba Credor. FEDER MATERIAIS DE CONSfRUCAO LIDA
CNPJ: 81.599.367/0001-75 Número do TiMO: 27158/2 Espécie: Duplicata de
VendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASn.SA - AGEN
CIAGUARAMIRlM DataVencimento: 08112/2013 Valor: 113,36 Selo de fisca
lização 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$ 224,71 '\',o valor do título
serão acrescidos os juros legais a partir do vencimento."

Ptotocolo: 51324 Devedor: IVANn.DE PASSOLD CPF: 020.721.089-69 En
dereço: RUA FRANCISCOWEISS, nO 180, CENTRO, 89275-000, Sciuoeder
Credor: BANCO BRADESCO SA CNPJ: 60.746.948/0001-12 Número do
Título: 1122705 Espécie: Nota Promissória Apresentante: CLS ORGANI
'lACAO E ADMINJSTRACAO DE DOCUMENTOS ITDA DataVencimento:
29/08/2013 Valor: 5.871,08 Selo de fiscalização pago R$ 1,35, liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 27,73, Edi
tal: R$ 22,25, Total: R$ 5.972,26 "Ao valor do título serão acrescidos os juros
legaIs apartir do vencimento."

Protocolo: 51189 Devedor.WNGINOVICENTE BRYCH CPF: 615212.309-78
Endereço: RUAGUARINIMlRIM, Guarani mirim, 89108-000, Massaranduba
Credor. CONF E CALe DEREm ITDA EPP Número do TiMO: 0613/5 Espé
cie:DuplicatadeVendaMercantilP2rlndicaçãoApresentant�:BancoltaúSA
Data Vencimento: 10112/2013 Vaior: 1.100,00 Selo de fiscalização pago R$
1,35, liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 50,77,Edital: R$ 22,25,Total:R$ 1.224,22 '\',o valor do título serão acrescidos
os juros legaIs a partir do vencimento."

Protocolo: 51272 Devedor: PAUW KlDSOWSKI CPF: 586.012.799-53 En
dereço: FSTRADA QUATI n' s/n, CAIXA D'AGUA, 89108-000, Guaranúrim
Credor. COTRAPEGE COMERCIO DE TRAlDRES E PEÇAS ITDA CNPJ:
06.638.075/0001-04 Número do TiMO: 993-01 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 07/12/2013 Valor: 174,00 Selo de fiscaliza
ção pago R$I,35, liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25, Total: R$ 239,35 ''Ao valor do título serão
acrescidos os juros legais a partir do vencímento."
Guaramírím, 27 de dezembro de 2013.
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II Bradesco EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E "ON-UNE" DE IMOVEl- SCHROEOEII/SC
Local dos leilões: Auditôrio Freitas - Praça da Liberdade, 130 - 162 andar - liberdade - São Paulo/SP

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob n2 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado
pelo Banco Bradesco S.A. e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., promoverá a venda em leilão (1º ou 22:) do imóvel abaixo descrito, nas
datas, hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97. localização do imóvel: Schroeder-SC. Centro. Rua Marechal Castelo Branco, 4.320.Comércio e casa de madeira. Áreas totais: terr. 760m2 e constr. estimada in loco 101m2, Matr. 21.999 do RI de Guararnirim-SC. Obs.: Conforme Av. 1
da citada matrícula, imóvel beneficiado por servidão de passagem. Regularização e encargos perante os órgãos competentes da averbação da atual
numeração predial, ampliação/demolição e divergência da área construída que vier a ser apurada in loco, com a lançada no IPTU e averbada no RI�·correrão por conta do comprador. Venda em caráterAd Corpus e no estado em que se encontra. Ocupado. 12 leilão: 13/01/2014, às l1h. lance
mínimo: RS 160.022,00. 22 leilão: 27/01/2014, às llh. Lance mínimo: R$ 96.013,00 (caso não seja arrematado no 12 leilão). Condição de
pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar ° cadastramento prévia perante o
Leiloeiro, com até 1 hora de ,antecedência ao evento, Para mais informações> tel.: (li) 3117-1000, ramais 121 ou 158. Os interessados devem
consultar as condições de pagamento evenda dos imóveis dlsponíveís nos sites:Www,bradesco.com.brewww.freitasleiloeiro.com.br
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RETROSPECTIVA 2013 Voleibol masculino celebra a hegemonia em Santa Catarina, enqúànto começa a mostrar força em âmbito nacional

lucas Pavin

Se 2012 havia sido um

ano excelente para
o voleibol mascclino de
base de Jaraguá do Sul,
com grandes conquistas,
2013 pode se dizer que foi
um ano histórico para a

modalidade.
.

Referência. no Bra

sil em virtude do projeto
Evoluir (que inicia crian

ças na modalidade, com o

apoio da Marisol, da FME
e do SESI), o voleibol su-

perou os resultados obti
dos no ano passado e con

quistou nesta temporada
títulos tanto na categoria
infantil (SUb-16), como na

infanto-juvenil (SUb-18).
Nas rcompetiçôes mais

importantes de Santa Ca-.

tarina, as equipes coman

dadas por Luiz Carlos Ro
drigues da Silva, o Kadylac,
buscaram medalhas. Ini
cialmente foram bronze
na 13a edição dos Jogos
da Juventude Catarinense

(sub-iô), após vencerem

o COMANDANTE Técnico Kadylac não dispensa o uso

da tecnologia para auxiliar na busca por resultados

Palhoça por 3 sets 1. Na

26a edição dos Joguinhos
Abertos (sub-tê), a garo
tada trouxe o ouro na ba

gagem, depois de fazerem
uma' campanha impecável
e batereni Itajaí na final,
por 3 sets a 1.

Além disso, o grupo
sub-ré fechou o-ano fatu
rando o título catarinense
da categoria, vencendo os

jogos contra Rio do Sul,
Itajaí e São José em um'

quadrangular filial dispu
tado em São José.

Os garotos do sub-tê

repetiram O feito conquis
tando o Estadual, além da

13 a Taça Paraná de Clubes
(de forma invicta) - com

petição que reuniu as me

lhores equipes do Brasil -

derrotando na final Caxias
do Sul (RS), por 3 sets a 1.

Por .fim, para fechar
um ano vitorioso, a equipe
MarisoljFME conquistou
pela primeira vez a Copa
Itajaí, esta na categoria
sub-to. O triunfo, na deci
são contra a Sogipa (RS),

EVOLUIR Projeto gerenciado pela ADV, com recursos da
Marisol e apoios da FME e do SESI, é um grande trunfo

foi por 2 sets a 1.

"Os títulos são um

parâmetro para que pos
samos avaliar o nosso

trabalho em um âmbito
nacional. Temos uma cer

ta hegemonia local, den
tro do Estado. Então, para
nós, essas competições
contra equipes de outros

lugares nos dão um pa
râmetro do trabalho que
vem sendo realizado por

aqui emostra que Jaraguá
do Sul não deixa nada a

desejar", disse Kadylac.

Para coroar a tempo
radaa Confederação Bra
sileira de Voleibol (CBV)
divulgou a lista dos atletas
convocados para avalia

ções nas Seleções. Brasi
leiras Infantil e Infanto.
Cinco jogadores' de Jara

guá do Sul foram chama
dos: o ponteiro Raphael
Marcarini, o libero Édrian
Stiz, o levantador Hen

dreo Schwartz e o pon
teiro Luiz Bonilha, todos
do Infanta, além de Tiago
Bodemberg, do Infantil.

IMBATíVEiS Dentro do Estado, as equipes masculinas da
AssociaçãoDesportiva Voleibol vivem um grande momento
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X-TEAM

pelé VS Macaco 3
Bendito seja oWSOF! O evento vai proporcionar aos novos amantes

do MMA a oportunidade de ver dois dos maiores ícones do cenário
do antigo 'vale tudo' no Brasil medindo forças pela terceira vez. Os
lutadores, ambos com 40 anos, se enfrentram na época em que a 1V
Bandeirantes dava espaço para o esporte, por conta das batalhas que
os dois travavam em cima do ringue. Independente de quem fossem os

seus adversários, a única certeza que tínhamos quanto às lutas era de
que iria ser com muito sangue, suor e porrada. Os dois se enfrentaram
em 1996 e 1997, com Pelé saindo vencedor das duas batalhas. Nas lutas,
houve espaços para provocações tão intensas que eles paravam de lutar
para se provocar, virando até salto mortal para intimidar um ao outro.

, O WSOF comunicou com isso 'que irá realizar pelo menos dois eventos
no Brasil em �014. Com certeza a luta desses dois veteranos promete!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, Jiu-Jitsu,
Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013

Dedicação bem
.recompensada
ESCOLlNHA Após
oito anos, Atlético
Junior conquista o

seu maior título

Lucas Pavin

A lém das tão esperadas
.1"\festas de dezembro, um
time de Jaraguá do Sul tem
muito o que comemorar

neste fim de ano. Fundado
há oito anos, o Atlético Ju
nior conquistou (no dia 17)
o Campeonato Jaraguaense
de Escolinhas pela primeira
vez. Foi na categoria sub-rz

Parte do sucesso se deve
a parceria com o Sport Club
Jaraguá, clube que vem in
vestindo nos últimos anos

nas principais escolinhas da

região. Segundo o técnico da tivo, a escolinha não tem

equipe Eduardo Negherbon, nenhum vinculo, com o

a parceria com o Jaraguá Atlético Estrada Nova (AI
existe há um ano e foi fun- NEC). Porém, no ano que
damental para a conquista vem, formarão uma repre
título da competição organi- sentação

<

'B' do clube para
zada pela liga Jaraguaense disputar o Varzeano e os

de Futebol (LJaF). 'Aspirantes' da Segundona,
''Tanto para a escolinha, A escolinha treina toda

quanto paramim, teve uma quarta e sexta, em dois pe
grande importância. Rece- ríodos (81130 às lOh/16h30
bemos todos os materiais às 181130). Além disso, fun
de treino, dando uma maior ciona no sábado pela manhã
qualidade às atividades. Na (81130 às l1h30) atendendo
final tivemos todo o suporte meninos emeninas com ida
necessário para uma equi- de.emre g e iz anos.As atívi
pe que está numa decisão, dades acontecem no campo
como água, médico e pesso- da VIla Rau.-É cobrada uma
as que passaram confiança \ anuidade de R$ 150, que dá
aos atletas. Estrutura que direito a um uniforme com
não conseguiria dar se esti- pleto e uma earteirinha para
vesse sozinho", reconheceu; os Pais acompanharem to-

Apesar do nome ,suges- dos os jogos do Jaraguá.

PARCERIA Com apoio do Sport Jaraguá, garotos da Estrada Nova levantaram o troféu

Willian, de 20 anos, che
ga aoMoleque Travesso por
empréstimo junto ao Cori
tiba e a custo zero, já que o

clube paranaense irá arcar

com os salários do atleta

que é tratado como uma

grande promessa pela dire
toria 'coxa-branca'.

Moscatelli, tem 31 anos,
e carrega passagens por
grandes clubes brasileiros
como Flamengo, Paysandu,
Vitória, Joinville e Criciú-'
ma. Seu último clube foi o

Tripoli SC, do Líbano.
J: :

'

. i: , II" I. I _ .

Campeonato Catarinense
Novidades na reapresentação do Juventus

Após serem liberados
no último dia 22, para o re

cesso de Natal, o elenco do
.Juventus se reapresentou
na tarde de ontem, visan
do o início' do Campeonato
Catarlnense no mês que
vem. Dentre os mais de
vinte jogadores, três deles

chegaram nesta semana à

Jaraguá do Sul e fizeram o

primeiro treino com a ca

misa tricolor. Trata-se dos
meias Robson Quintanilha
e Marcelo Moscatelli, e do
atacanteWillian Henrique.

, ; li j,:, :
.

:',:t I

Robson, de 22 anos,per
tence ao Paraná e vem por
empréstimo até o fim do
Catarlnense. Ele tem uma

passagem pelo futebol cata
rinense, quando defendeu o
Guarani de Palhoça no Es
tadual do ano passado.

Vale lembrar que a pri
meira oportunidade para o

técnico Milton do Ó avaliar
o elenco será no dia 5 de

janeiro, quando o Juventus
tem _ um amistoso marcado
contra o Operário, em Pon
ta Grossa (PR).

" _':' 'I
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Celso Machado

ALMANAQUE
..................

�

E proibido fumar
Durante. seu primeiro man

dato como governador
(1983/1987) ohoje deputado fede
ral Esperidião Amin Helou Filho
sancionou urna lei aprovada pela
Assembleia Legislativa proibindo

.

fumar cigarros, cachimbos, cha
rutos ou quaisquer outros tipos
de derivados do fumo no interior
de ônibus com trajetos intermuni
cipais e estaduais. À época isso já
era proibido no transporte coleti
vo urbano namaioria das cidades
catarinensés.

Imaginem urn não fumante '

viajando em dias de chuva, com
todas as janelas fechadas, Anosde
pois, em abril de 2000, urna porta
ria do Ministério dos Transportes
proibia fumar em viagens interes
taduais E: internacionais, neste caso
com partidas do Brasil. Na portaria
o MT radicalizou: quem insistis
se seria posto para fora do ônibus
e perderia a passagem, Amin, na
foto ainda barbudo e ao lado da
mulher, Angela (à esquerda Ader
bal Machado, que foi assessor de
imprensa do ex-prefeito Durval

Vasel), era urn fumante. Usavaum
tipo de fumo em corda de cor ama
relada e exportadopela empresa de
urn amigo de Presidente Prudente
(SP) para fazer caprichados emili-

métricos palheiros.
Nos últimos anos o cerco aos fu

.

mantes estendeu-se para ambientes

públicos, inclusive em Jaraguá do Sul
e municípios da região. Na Rússia,
lei assinada pelo presidente Vladimir
Putin proíbe fumar.em escolas e uni

versidades, instituições culturais e de

juventude, parques infantis, instala
ções desportivas, edifícios das estatais
de habitação e hospitais. E em esta-

�.

ções de transporte metropolitanos,
aeroportos, trólebus, ônibus, bonde,
postos de gasolina, restaurantes, ca
fés, hotéis, lojas, centros comerciais,
aviões, barcos e trens e de longa dis
tância. As indústrias produtoras estão
proibidas de patrocinar loterias e fes

tivais, e toda a publicidade de tabaco
.

é. restrita, incluindo na internet. Na

Rússia, mais de quatro pessoas em

cada 10 são consideradas fumantes.

ARual3
Com a Lei 411/, sancionada em 25 de abril de 1973, o prefeito

�c

Eugênio Strebe desapropriou bens imóveis "prejudicados" com a

abertura da rua 13- a rua Professora Adélia Fischer, entre aWal
demar Grubba e a Epitácio Pessoa. Os imóveis pertenciamaAlmo

Stinghen, Alexandre Kõhler Jr., Egon Schmidt, Waldemíro Kath,
Avelinó Kassner, Osvin Bublitz, Haroldo Maas, Willy Hening,
MoraesManoel Soares, Inolte Zeh e Reinoldo Bartel.

I

".
Governar é encurtar
distâncias.

At!lkmiio Cados
KoaderReis, ,

quando governador do
Estado (1975/1979),
sobre projetos
de construção
e pavimentação
de rodovias
no interior de
Santa Catarina. foi
acusado de parodiar
o ex-presidente
Washington Luís
Pereira de Sousa

(1926/1930)
dono 'da frase
"Governar
é construir

estradas".
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• Dia de São João Evangelista .

• Namitologia nórdica, é o dia do
.

nascimento de Freya, senhora
dasValquírias.

• Neste dia, em 1822, nasceu Louis
Pasteur, químico francês que, entre.

.

outras coisas, criou a vacina contra
a raiva e ométodo de pasteurização
do leite e do vinho, evitando
doenças entre seres humanos.

• Nesta data, em 2005, morreu
Jacinto Figueira Júnior, conhecido
como o "homem do sapato
branco", por usar, sempre, sapatos
brancos durante a apresentação
de programas policiais na tevê.

Queridos cidadãos e cidadãs, durante todo o meu

mandato coloquei a minha honestidade acima
de qualquer interesse político. Vooês

podem ter certeza que no bolsa
do meu paletó nunca entrou
dinheiro do povo, dizia o

candidato a prefeito.
Neste instante alguém grita: -

-Paletô novo, hein?
•••

o cara pediu um pato assado no
restaurante, mas a ave veio durafeito pedra.
-Garçom, mefaz um favor?Devolve esse patalá pro
canalha do cozinheiro emanda ele enfiar esse pato
naquele lugar!
- Desculpe, mas o senhor terá de esperar. Tem um

frango àRossini e um filéà Diana na sua frente.

···OCP HISTÓRIAS •••

Pontepênsil
A ponte pênsil Jacob Alfredo Emmendo

erfer sobre o Rio Itapocu, que liga as ruas

Ney Franco (Vila Baependi) e a Miguel Salai
(Centro), fundos dá rodoviária, com 72,70m
de comprimento e 1,50m de largura, foi inau
gurada em 31,de março de 1971 pelo prefei
to em exercício, Eugênio Victor Schmõeckel.
Com as bênçãos do padre Elemar Scheidt. A

construção começou em 1970 no governo de
.

Victor Bauer. A ponte foi tombada pelo Decre
to 9.035 de 17 de dezembro de 2Ó12.

ti'"
•

-

Novos saanos
Pela lei n? 345, de 13 de março de 1970, o pre

feito Paulino João de Bem reajustava os salários.
dos servidores públicos de Guaramirim, efetivos e

comissionados. Pela nova tabela de vencimentos,
uni professor não titulado passaria a receber salá
rios mensais entre NCr$ 180 e NCr$ 200 (Cruzei
ro Novo). Para o cargo de secretário do primeiro
escalão seria pago salário máximo de NCt$ 510.
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Saveiro
A p-artir de
R$34.940

I ",ÕNUS

ss 6.000,OO_j

www.vw.corn.br Promoção válida até 28(12/2013 para-veiculos com pintura sólida e custo de frete incluso.Novo Golt a partir de RS 67.990,00. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, ti! vista a partir de R$ 34.990,00. Er}trada50%, 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 á vista a partir de R$ 69.990.00. Entrada 50%, saldoem 24x. juros 0.49%.Amarok highlinelTrend à vista a partir de R$ 130.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 34.940,00 Entrada 50%, saldo em 24xjuros0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a. IOF; cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Deepeses de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e doCET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente àcontratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilcmetraçem. para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor etransmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). é: necessário, para sua utilização. o cumprimento do plano de manutenção.Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0600 7701935.

_.autoeIíte..com..br BANCO VOLKSWAGEN 4732746000 •
Caraguá Auto Elite

Aescolha perfeita
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