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Apoio
Intercâmbio
para a cultura
Programa da Fundação Cultural
financia as despesas da participação
de artistas e pesquisadores em
eventos e cursos pelo País.

'A
Morrsot

49 Anos.
Sua Felicidade,

N'ossa tnsnlracão,

Infraestrutura

Reclamação
com a SC-I08
Moradores de Guaramirim
pretendem fechar a rodovia no
dia 10 de outubro se Deinfra
não agilizarmelhorias. PATRICIA

.
.

MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

•

Bo erros esp�ra ln
recursos do ·Estado·
SEM APOIO Governo deixou de repassar verbas para as corporações de voluntários. Falta de

.

,

investimentos prejudica serviços e pode comprometer atendimento na região de Jaraguá do Sul.
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COMENTÁRIO

Idade e casamento

PONTO'DE VISTA

"

A s vezes quero deixar passar,
I"lpenso mesmo que perco meu

tempo, dou-me até por cansado...
De repente, todavia, ao abrir um
jornal sou sacudido pela fúria
machista de estúpidos que vêem
asmulheres como objeto de "con
sumo", de uso próprio, de alguém
sem alma nem direitos. Quem?
Os chineses ordinários que sen-

. tenciam as mulheres ao casa

mento até, no máximo, aos 27
anos. Além dessa idade a mulher
é chamada de - Mulher Sobra.
Mulher Sobra na tradução literal,
mas a verdadeira tradução é Mu
lher Resto ouMulher Encalhada.

Os estúpidos chineses que
•

defendem essa "tradição" não
abrem mão, mulher pode estu
dar, pode isso, pode aquilo, mas
tem que casar até aos 27'anos.

casou e não quer casar... Imagine,
31 anos e .solteira, imagine. Pois
é, mas não fique a leitora fazendo

biquinhos, achando que os chine
ses dessa pregação do casamento
até o mais tarde aos 27 anos são
muito estranhos. Aqui é a mesma

coisa, nada diferente. A diferen

ça fica apenas numa dissimulada

discrição, somos um pouco mais

discretos, mas mulher que não
casou até aos 30 anos, hi, aí tem...

Quem diz isso? As tias, muitas

mães, as amigas', não os homens.
E em razão disso, muitas se en

fiam em casamentos apressados'
e com "homens" de H minúsculo,
bermudões pífios. Mas eu sei, os
chineses dessa pregação querem
uma servente doméstica, a mu

lher mais velha é um pouco mais

resistente ... Safados, ordinários!

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

A assembleia'
dasferramentas

lUIZ CARLOS PRATES
Agora, na contramão abençoada
dessa pregação, ergue-se furiosa
mente a voz da escritora Joy Chen.
Ela acaba de lançar um Best-seller
vendaval: - "Não case antes dos

.30". Engraçado, Platão, o grego,
dizia que mulher não deve casar

antes dos 27 anos. E olhe que faz

tempo que ele disse hoje.
Lendo a história contada pelo

jornal, fico sabendo de um exem

plo corriqueiro, daqueles que se

repetem em todas as esquinas da

China, a história de uma mulher de
31 anos que não visita os pais no in
terior do país porque ela ainda não

No dia de hoje vou partilhar uma pequena fábula so

bre uma assembleia que aconteceu com algumas
ferramentas numa carpintaria.

O martelo estava exercendo a presidência. Contudo, as
outras ferramentas requisitaram sua renúncia, porque ele
fazia muito barulho, O martelo aceitou renunciar, mas so
licitou a expulsão do parafuso, pois para ele este precisava
darmuitas voltas para que fosse útil. O parafuso aceitou re
nunciar, mas quis que a lixa fosse expulsa, e defendeu que
esta era muito áspera e sempre teria muito atrito com os

outros. A lixa concordou, mas sob a condição de que o me
tro fosse expulso, pois, para ela este ficava medindo os ou

tros segundo sua medida, e acreditava ser o único perfeito.
Nesse momento, o Carpinteiro entrou e começou a traba

lhar. Fez uso do martelo, da lixa, do metro e do parafuso. E
aquelespedaços demadeira se converteramnum lindomóvel.

Após terminar o trabalho, o Carpinteiro se retirou. As
ferramentas recomeçaram sua Assembleia. O sábio Serrote
falou: "Senhores, foi demonstrado que todos sem exceção
possuem defeitos, porém, o carpinteiro trabalhou com as

qualidades de cada um. E é isto que faz cada um de vocês
ser valioso. Por isso, não pensem nos pontos fracos que
cada um possui, e sim concentrem-se nos'pontos fortes

A assembleia chegou ao acordo de que o martelo é for

te, o parafuso une e dá força, a lixa é especial para afinar e
limar as asperezas e ometro é preciso no seumedir. Che
garam a conclusão de que trabalhando e� equipe eram

capazes de produzir móveis excelente qualidade, e mais
do que isso, ficaram felizes por poderem trabalhar juntos.

Somos hábeis para apontar o dedo e encontrar de
feitos nos outros. Qualquer um faz isto, mas encontrar
qualidades nos outros, isto é atitude de pessoas sábias.

Lembre-se de não olhar para os defeitos do seu próxi
mo e nem faça comparações. Valorize as qualidades.

• Estranho
Li há pouco sobre ummovimentomuito estranho,

não o conhecia, pensei até que fosse algo do exterior,
de outro país. É um tal de Movimento dos Sem Uni
versidade. Ué, depoisdobanditismo das cotas; quem
não pode estar na Universidade? Aliás, mesmo sem

cotas, quem está proibido de entrar numa Faculda

de, me diga, quem? Olha que eu digo quem ... Quem?
Os que querem tudo de mão beijada, porque basta
o sujeito ter vontade e estudar, em casa, de noite,
quando bem entender, que vai entrar na Universi

dade, ora bolas. Vergonha faz bem aos neurônios ...

aliança que tenho no dedo se eu a tirar agora do dedo ela
vai correndo para o Penhor da Caixa, tantas e tantas vezes
ela ficoupor lá para eu pagar a PUC/RS, mínha faculdade
de Psicologia. Ninguémme deu ajuda nem a pedi. Agora
vejo por todas as esquinas despudorados pedindo ajuda
para entrar na faculdade, para andar de ônibus de graça,
para isso e para aquilo, vadios. Vergonha na cara, caras!

• Falta dizer
A frase estava num cantinho do jornal. Dizia assim:

- "Aceita-me tal como eu sou. Só então poderemos des
cobrir-nos um ao outro". Frase dita por Federico Felini,
cineasta italiano. Negativo, sem essa de aceitar o outro
como o outro é. As pessoas n�o mudam, se hoje elas
não prestam, nunca prestarão. Esperar pormilagres de
mudança de conduta só para ingênuos ou pregadores
religiosos, "comerciantes", na verdade ...

• Aliança
Quando escollri o rádio para iniciarminha vida profis

sional sabia que ganharia pouco, jornalista ganha pouco,
paciência, era casamentoporamor, nãopordinheiro. Esta

COTIDIANO
LÚOOSASSI

Católica de se
Vestibular com
inscrições abertas

Seguem abertas até o dia 11 de novembro as inscrições
do Vestibular de Verão da Católica de Santa Catarina. O
formulário está disponível exclusivamente no site da Ca
tólica de Santa Catarina www.catolicasc.org.br. A taxa

tem valores diferenciados, Para quem quitar o boleto até
o dia 31 de outubro, ovalor é deR$ 30 epara as inscrições
pagas do dia 10 ao dia 12 de novembro, o valor é de R$

\

45. Para 2014 a instituição oferece vagas para os cursos

de graduação em Jaraguá do Sul e Joinville, distribuídos
em quatro áreas do conhecimento: Tecnologia e Artes,
Ciências Sociais Aplicadas e Direito, Saúde e Humanas.

Aprova acontecerá no dia 23 de novembro (sábado), das
14h30min às 18h30min nasunidades da Católica de S�
taCatarina em Jaraguá do Sul e Joinville. Em Jaraguá do
Sul o endereço é a Rua dos Imigrantes, 500, Bairro Rau.

Adivulgação será feita até o dia 28 de novembro.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
paraê redacao@ocorreiodopovo.com.br

EventO

Palestra sobre
mídias digitais

o Senac de Jaraguá do Sul realiza na próxima
segunda-feira, dia 23, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (Cejas), a palestra "Tendências e

desafios das mídias digitais". O assunto é voltado·

para pessoas que tenham o interesse em conhe
cer o mercado e os desafios de trabalhar na área.
A palestra será ministrada por Martha Gabriel,
autora do livro "Marketing na Era Digital" e de
outros três livros. O evento inicia às 19h30. Para
'se inscrever os interessados devem entrar em

contato com o telefone 3275-8400.

AÇÃO NA FAIXA
Para ajudar na conscientização dos motoristas, o grupo
Escoteiros Jacoritaba, de 'Jaraguá do Sul, realizou, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde e pela Diretoria deTrânsito
ações da campanha "Quem respeita é faixa". A mobilização
aconteceu no sábado com a distribuição de panfletos em seis
faixas de pedestres da região central da cidade.
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EDITORIAL

Hospital de Guaramirim
A situação do Hospital Padre Mathias
.1"\Maria Stein, de Guaramirim, merece
uma atenção especial por parte da Pre
feitura. Apesar de o município passar por
uma turbulência financeira, com queda na
arrecadação, a entidade que tem a melhor
estrutura local para atender a saúde dos
moradores não pode ser prejudicada com

cortes de investimentos.
O modelo adotado na administração

anterior para, poder dar condições de so

brevivência ao hospital foi a terceirização
dos serviços para uma organização que é

especializada nesse tipo de administração.
Com essé repasse, o Poder Público tirou o

peso'de ter que SllStentar uma estrutura

de alto custo financeiro. Foi acertado um

repasse mensal para ajudar na manuten

ção dos serviços básicos. Hoje, a Prefeitura
investe cerca de R$ 630 mil - valores cor

rigidos: Mesmo assim, a estrutura é defici
tária, com prejuízomensal de R$ 200mil.

.

Se toda a estrutura estivesse a cargo do

município esse valor seria totalmente ban
cado pelo Poder Público, com gastos men
sais perto de R$ 1 milhão. Porém, a atual
administração quer reduzir para R$ 300
mil o repasse à organização que adminis
tra a entidade. E a consequência desse ato

pode ser umprejuízomaior à comunidade,
com a redução dos serviços.

"
Município deverá ter um planejamento
compensatório de recursos na saúde.

Caso houver essa decisão, o município
deverá ter um planejamento compensa
tório de investimentos na atenção básica.
De nada vai adiantar deixar o hospital com
menos verbas, sob o risco de limitar os

atendimentos, e os postos de saúde apre
sentarem limitações nos serviço. Com saú
de não dá para ter economia.

iJ Fale conosco
.

'
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tOBITUÁRIO
• FIRMO DASILVAQUEIROZ,morreu optem em

Jaraguá do Sul. Ele tinha 71 anos e deixou enlutados

• filhos, genros, noras, netos, demais parentes e

amigos. O sepultamento será realizado hoje, às 10h,
no Cemitério de Nereu Ramos.
• HEINS BIANCK, mmorreu na terça-feira, dia 17, em

Schroeder. Ele tinha 69 anos e deixou enlutados irmãos,
sobrinhos, demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério evangélico do Bairro Bracinho.
• ADALBERTO PICOlLI, morreu na terça-feira, dia 17,

em Jaraguá do Sul. Ele tinha 60 anos e deixou enlutados

esposa, filhos, genro, nora, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no Cemitério de Santa Luzia.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1212
Primeiro Sorteio
04 - 15 - 29 - 32 - 45 - 47
Segundo Sorteio
14 - 25 - 28 - 37 " 43 - 49

QUINA
SORTEIO Nº 3293
17 - 21 - 44 - 70 - 71

Reaproveitamento
Inclusão Digital entrega
mais 10 computadores

o programa de Inclusão Digital da Secretaria de Desen
volvimento Regional de Jaraguá do Sul, entrega no dia 26
deste mêsmais dez computadores para alunos da rede públi
ca estadual, totalizando 274beneficiados com o projeto. Oato'
de entrega será na sede do 140 Batalhão daPolíciaMilitar, em
Jaraguá do Sul, às 14h3omin. Osbeneficiados são alunos da
rede pública estadual com bom desempenho e participação
na escola. Pormeio do projeto, computadores descartados e

doados pela comunidade são rêcuperados,montados e repas
sados a alunos para auxiliar nos estudos desses jovens.

CORREÇÃO
• A expressão correta do título do caderno Talentos & Sucesso,

-

encartado na edição de ontem do jornal é "Profissionais
buscam empresas que investem na carreira':

� Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente oposicionamento do jornal, sendo

�
de inteira responsabilidade de seus autores .

�e:J O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

. ,-'Este é um tempo muito
importante em nossas

_

relações, cheio de oportunidades e

possibilidades.
Juntos, estou
certa que
podemos
expandir e
aprofundar os
muitos laços que
existem entre

nossas duas

importantes e

grandes nações.
t.ilianaAyalde, a nova
embaixadora dos Estados
Unidos no Brasil.
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A iniciativa privada deve ser chamada
A lgumas demandas da região preci
l"\sam ser vistas sob uma nova ótica,
caso contrário, continuarão na lista de

problemas a serem resolvidos pela pró
xima década. Uma delas está na educa
ção infantil. Como bem chama a aten

ção o vereador Amarildo Sarti (PV), no
modelo atual, o Poder Público continu
ará, na linguagem popular, correndo
atrás do rabo. O setor é burocrático por
natureza, certas questões, como a cons
trução de novas creches, caminham

em uma velocidade muito inferior à
demanda por vagas. Uma das soluções
que merece ser anàlisada com atenção
é a possibilidade de aumentar significa
tivamente o número de convênios com
os centros de educação infantil da ini
ciativa privada. A estimativa é de que
cada criança, em uma creche pública..
custe em média R$ 800 ao mês. Por
menos que isso seria possível comprar
vagas das escolas particulares. Claro,
o processo precisa ser transparente e

criterioso e a fiscalização ficaria a cargo
do município. A mesma medida deve
ria ser analisada quanto à implantação
do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) e
a usina de queima de lixo. A Prefeitu
ra sozinha não vai conseguir em médio

prazo resolver estas questões. Ao mes

mo tempo, não se pode mais esperar
por soluções mágicas. Jaraguá do Sul
conta com empreendedores de ponta.
e pode aproveitar este potencial para ir
muito mais além.

EDUARDO MONTECINO

<'

Pressão por tapaburacos
A ausência de representantes do Departamento de Infraestrutura

do Estado (Deinfra) na reunião agendada ontem na Câmara de Vera
dores de Guaramirim para discutir a situação da SC-108 foimotivo de
uma decisão radical. Se até o dia 10 de outubro não for dada uma res
posta do Estado, osmoradores do Bairro Rio Branco e representantes
do Conselho Comunitário (Clic) pretendem fechar a rodovia.

Meiomilhão em aluguéis
A Prefeitura pretende acabar com o uso de imó

veis alugados como sedes das estruturas adminis
trativas. Segundo o secretário Sérgio Kuchenbecker
(PMDB), uma das alternativas é a construção de um
novo espaço, no terreno onde funciona a Prefeitura.
"Podemos construir um espaço e pagá-lo com o va

lor.gasto anualmente com os aluguéis. Mas a ideia
ainda. está em análise", adianta. Hoje, a Prefeitura
possui 27 imóveis alugados - onde funcionam, por
exemplo, o Ipplan, a Fujama, a Assistência Social, a
Secretaria de Saúde, o Procon e a Diretoria de Trân
sito - ao custo anual médio de R$ 525 mil.

Meio turno
A Prefeitura de Guaramirim vai fun

cionar em turno único a partir do dia 30
.

de setembro, das 7h30 às 13h30. A de
cisão foi tomada, na versão oficial, para
reduzir os custos. ·S� mesmo em período
integral o Executivo não consegue aten

der a demanda da população, imagine
trabalhando a metade. A eficácia da me
dida na redução de despesas é questio
nável, já o prejuízo político e de credibi
lidade é certeiro.

QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO
A possibilidade de uma nova

redução no preço da passagem de
ônibus, tema adiantado pela coluna na

semana passada, foi um dos assuntos da
reunião do colegiado na terça-feira. Os
cálculos feitos estão sendo avaliados.

• •

Em função da crise econômica que vive
a Prefeitura de Guaramirim, oVereador
Charles Longhi (PMDB)roi à tribuna

defender uma redução de 35% dos cargos
comissionados. Segundo os cálculos

apresentados por ele, a medida significaria
uma economia de R$ 200 mil ao mês.

.. ..

No fundo dos debates está o convênio
com o Hospital Padre Mathias, a quem a

Prefeitura deve R$ 1,2 milhão. Até agora,
os interesses em torno do serviço estão

muito mal explicados. A quebra do contrato,
se acontecer, pode trazer uma conta

judicial bem cara ao município.

Fim do recesso
Deve voltar à pauta hoje, em segundo

turno, projeto que termina com recesso par
lamentar de julho na Câmara de Vereadores
de Massaranduba. Na primeira votação, o
texto recebeu oito votos favoráveis. O único
contrário foi Geraldo Michelluzzi (PR). Com
a medida, os vereadores passarão, a partir
de 2014, a ter 30 dias de férias ao ano, uma

redução de 25 dias. Na região, apenas Jara=
guá do Sul segue fora da rota mantendo o

privilégio. Assim como o 130 que só os par
lamentares do município desfrutam.

Mais agilidade -

Há 15 dias buscando uma resposta do

Ipplan sobre a implantação das faixas ex

clusivas na Epitácio Pessoa, a coluna ainda
não obteve retorno do presidente Benyamin
Fard. Na terça-feira, a cobrança foi feita

pelo próprio prefeito Dieter Janssen, du
rante reunião do colegiado. Dieter também
questionou sobre os novos pontos de ônibus
e a implantação de ciclofaixa naWalterMar
quardt. Quer mais agilidade.
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Por decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal) 12 dos 25 con

denados pelo mensalão, entre eles
José Dirceu, chamado no processo
de 'chefe da quadrilha', terão di
reito a reavaliação de algumas de
suas penas. Também do PT, o ex

tesoureiro Delúbio Soares e o ex

presidente da Câmara, João Paulo
Cunha poderão escapar da prisão
em regime fechado. Com o desem
pate proferido ontem pelo decano
Celso de Mello, os ministros ad
mitiram a apresentação dos novos
recursos, chamados de embargos
infringentes, para os casos em que
um condenado teve ao menos qua
tro votos a seu favor no julgamento
realizado no ano passado e que du
rou quatro meses. Em seu voto fa
vorável à revisão das condenações,

. Mello disse que o STF deve tomar
suas decisões em ambiente de sere
nidade e não pode deixar-se conta-

Novo julgamento pode levarwn ano
minarpela opinião pública.

"Se é certo que a Suprema Corte
constitui por excelência um espaço
de proteção e defesa das liberda
des fundamentais ( ...) não pode
expor-se a pressões externas como
as resultantes do clamor popular e
pressões das multidões sob pena
de completa subversão do regime
constitucional de direitos e garan
tias individuais", justificou Mello.
Omérito dos recursos será avaliado

posteriormente, o que o STF admi
tiu foi o direito dos réus de recorrer.

Havia duas teses em jogo, que
dividiram o tribunal. Para o presi
dente da corte e relator do mensa

Ião, Joaquim Barbosa, os embargos
não são aceitáveis porque uma lei·
de 1990 que-reformou o trâmite de
recursos no STF e no Superior Tri
bunal de Justiça não os prevê. Nes
te entendimento, foi seguido por
Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar

Mendes e Marco Aurélio Mello.

Mas,' além de Celso de Mello, Luís
Roberto Barroso, Teori Zavascki,
RosaWeber, DiasToffoli, eRicardo
Lewandowski defenderam a vali
dade do instrumento.

Como somente 12 dos 25 réus
terão direito ao novo julgamento,
o STF terá de decidir nos próximos
dias se vai determinar a execução

.

da pena dos demais condenados.
O novo julgamento para os

réus beneficiados depende da pu
blicação do chamado acórdão, o

documento que resume o que foi
decidido nesta fase de recursos.

Após a publicação, os réus terão 15
dias para apresentar os embargos
infringentes, que serão sorteados

para UIÍl novo relator. Só depois da
entrega do voto do relator é que o

presidente da corte pode agendar
sessão para o julgamento. O pro
cesso pode demorarmais um ano.

Concessões das BR's
O governo federal pode retirar do programa

de concessões trechos rodoviários que a iniciativa

privada não considere viáveis para a cobrança de

pedágio. Ao longo desta semana, o ministro dos

Transportes, César Borges, terá reuniões com em

presários para que eles apontem, nas 'Oito conces
sões ainda previstas, quais não teriam viabilidade.

DNULGAÇÃO

Sistema eleitoral
O grupo de trabalho para a Re

forma Política e Consulta Popular
deve deliberar hoje sobre o siste
ma eleitoral. Em reunião realiza
da no dia 29 de agosto, o deputa-

- do Cândido Vaccarezza (PT-SP),
coordenador do grupo, convidou
deputados para apresentarem
diferentes propostas de sistema.
Entre elas estão do sistema misto,
com voto distrital, o proporcional
com lista fechada e o atual. Para

quem está em,dúvida, vale acessar
o site www.votodistrital.org.br.

Outra greve
Mais uma vez os funcionários dos

Correios entraram em greve ontem. A
.

paralisação da categoria já virou tão

corriqueira que daqui a pouco vai estar
prevista no calendário.

Buarque pede renúncia
Cristovam Buarque e seus aliados pedi

ram ontem a renúncia da Executiva Nacional
do PDT e do presidente, o catarinense Manoel
Dias, devido às denúncias envolvendo oMinis
tério do Trabalho.

POLÍTICA
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O PSB de Eduardo Campos decidiu entregar os cargos
que detém no governo Dilma Rousseff, inclusive os dos mi
nistros Fernando Bezerra Coelho (Integração Nacional) e

Leônidas Cristino (Secretaria de Portos). A decisão foi to
mada depois de a presidente.Dilma Rousseff ter demonstra
do irritação com as críticas de Campos, que pretende con-

correr à presidência.
-,

'"

...e ca

Aqui no Estado, o PSDB já definiu que não estará com

Raimundo Colombo em 2014, lançando Paulo Bauer ao

governo. Mas continua desfrutando dos cargos. A situação
deve mudar até dezembro. Em Jaraguá do Sul, na SDR, Lio
Tironi tem dito aos aliados que nos- próximos meses deve
deixar a cadeira à disposição.

VOCÊ JÁ FORMALIZOU
SEU NEGÓCIO.AGORA,
FORMALIZE O SUCESSO.

OFICINA,SEI
EMPREENDER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lei de Resíduos deve ser
aprovada até dezembro
PRÉ-REQUISITO
Sem o plano,
municípios ficarão
impedidos de

receber dinheiro

do'governo federal

Carolina Veig'a

A té dezembro, as sete ci
r\dades que integram a

Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Arnvali)
- Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Corupá,Massaranduba,
Schroeder, BarraVelhae São
João do Itaperiu - devem

aprovar o Plano Municipal
deGestão Integrada de Resí
duas Sólidos. O documento
é uma exigência do governo
federal para que, a partir de
2014, os municípios tenham
acesso a recursos destina
dos à realização de proje
tos e ações relacionadas ao

manejo do lixo, e será con

cretizado após a finalização
do Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resí
duos Sólidos (PIGIRS), em
elaboração pela Arnvali. O
trabalho é desenvolvido pela
Escola de Gestão Pública

Municipal (Egem), contrata
pela quantia de R$ 240 mil,
via concorrênciapública.

Um diagnóstico sobre a

situação dos resíduos sóli
dos na região já foi lançado
pela Arnvali como primeira
etapa do cronograma de ela-

boração do PIGIRS e, agora,
segundo o supervisor da ela
boração do Plano, Leocádio
Neves, o resultado de uma

concorrência pública nacio
nal é aguardado para que
seja possível dar prossegui
mentos aos trabalhos. "Abri
mos uma chamada pública
para que as empresas que
possuem tecnologias de ma
nejo dos resíduos sólidos se

inscrevam. Nos dias 8 e 9 de

outubro, as inscritas devem
realizar uma apresentação
dessas tecnologias", explica.

A partir daí, será ela
borado o Planejamento
Estratégico de Gestão dos
Resíduos Sólidos de" cada
uma das cidades e um prog
nóstico, com ações para os

próximos 20 anos. Serão
programas, ações e projetos
que estabelecerão equilí
brio econômico, financeiro
e ambiental aos municípios.
Todo o materiai, desde o

diagnóstico, ao planejamen
to estratégico, será levado
ao conhecimento das co

munidades em audiências

públicas em cada um dos

municípios. As audiências
devem ocorrer em novem

bro, prazo para finalização
do PIGIRS, de acordo com

cronograma de trabalho.

Resultado de

diagnóstico será
apresentado em

audiências.

EDUARDO MONTECINO

OV MENTO MUNICIPALISTA PARA O

DESENVOLVIMENTO CATARINENSE
_M piOli d... v, I> ", IlIPOCI" AMVAli � •
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LEGISLAÇÃO Leocádio Neves coordena os trabalhos desenvolvidos. pela Amvali,
objetivo é chegar ao melhor Plano de Resíduos Sólidos em toda a região

Regularização dos recicladores
"Vamos intensificar as

ações de conscientização.
Proporcionar maior quali
dade de trabalho e condições
de regularização aos recicla
dores e investir em projetos
de compostagem do lixo or

gânico", enumera Leocádio
Neves sobre uma das frentes
"de trabalho da Fujama. Para
incentivar a legalização das
entidades de reciclagem, a

Prefeitura deve lançar, nas
próximas semanas, edital
convidando-as para um cre

denciamento, "As entidades
credenciadas terão direito a'
70% do material recolhido

pela Prefeitura. Para as de

mais, sobrará 30%. Depois

de uns meses, será refeito o

credenciamento e a porcen
tagem aumentarápara 80%.
É uma forma criteriosa de "

incentivar a regularização
desses espaços", adianta.

Em relação ao material

orgânico, o trabalho será
voltado à educação sobre
novas formas de ver o lixo.
A conscientização deve ser

pulverizada de casa em casa.

"Precisamos ensinar as pes
soas sobre a possibilidade
transformar o lixo orgânicoI

emadubo no quintalde casa.
É um trabalho minucioso e

demorado", pontua. Outra

possibilidade é a criação de
módulos de compostagem

distribuídos pelo município.
Os investimentos nes

tas duas frentes trarão, de
acordo com Neves, benefi
cios para o município, para
a população e para a indús
tria. "Diminuiremos o custo

com o transporte do lixo, o
impacto ambiental, e, con

sequentemente, o custo de

produção de novos itens",
conclui. Os programas de
vem ser implantados no de
correr de 2014.

Recicladores
cadastrados terão

prioridade na
" ,

distribuição do material.

"
Precisamos ensinar

as pessoas sobre a

possibilidade transformar
o lixo orgânico em adubo

no quintal de casa.

�eocádio Neves,
da Fujama

Reciclagem e

compostagem
O diagnóstico do PI

GIRS, apresentado pela
Arnvali no último dia 30,
apontou que Jaraguá do
Sul produz 32,755 mil to
neladas de resíduos sóli
dos anualmente (são 32
milhões de quilos - o que
dá uma média de 210 qui
los de lixo produzido por
cada morador de Jaraguá
do Sul). Desta quantidade,
segundo o pr-esidente da
Fujania, Leocádio Neves,
52% são resíduos orgâ-

. nicas, 32% material que '

pode ser reciclado e, 16%
não possuem possibilida
de de reaproveitamento.

"Dos 32% de material

que pode ser reciclado, ape
nas 3% é recolhido pelos
caminhões da Prefeitura e

outros 3% pelos coletores
informais. A prioridade do

prefeito Dieter Janssen é
aumentar esses números",
afirm;i Leocádio. Segundo
ele, a nova Lei Federal para
a coleta de resíduos sólidos
determina que os municí

pios reduzam (!O máximo
a geração de lixo, e que re

ciclem a maior quantidade
possível dando destinação
adequada para o restante.

.

Para respeitar a normativa,
o município investirá na re
ciclagem e no reaproveita
mento domaterial orgânico.

Badesc juro Zero

Financiamento de R$ 7 milhões irá para obras de infraestrutura
Com a aprovação pela

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, a Prefei
tura deve contrair junto à

Agência de Fomento do Es
tado de Santa Catarina (Ba
desc), financiamento de até
R$ 10 milhões. A quantia '

será investida em obras de
infraestrutura e deverá ser

paga em 48 parcelas, após

12mesesde carência para o tros R$ 3 milhões ainda investidos na construção
primeiro pagamento. estão'em análise"; afirma. da ponte que fará a ligação

O financiamento será O dinheiro ficará à dis- entre os bairros Rau eAmi-
realizado pelo programa posição da Secretaria de zade. "A estrutura terá 140
Juro Zero, mas segundo Urbanismo e será investido metros de extensão, 19 me
osecretário de Administra- na construção de pontes e tros de largura e quatropis
ção e Finanças, Sérgio Ku- pontilhões, na pavímen- tas para veículos", explica.
chenbecker, apenas R$ 7 tação e recapeamento de A verba ainda será in
milhões foram aprovados vias. De acordo com o pre- vestida na continuidade
pelo Badesc. "9 Badesc feito Dieter Janssen, mais das obras da ponte entre a

aprovou R$ 7 milhões..Ou- I d� tSQ% do íValWl À�Mem ser, Barra do Rio Cerro e o Rio

da Luz. Segundo o prefei
to, 0\ projeto está sendo
reformulado. "Vamos au

mentar o tamanho das ca

beceiras da ponte para não
represar a água do rio", de
talha. Por conta das adap
tações necessárias, ainda
não há definição sobre o

valor da obra.
Pela modalidade de fi-

nanciamento, a Prefeitura
não pagará juros sobre o

valor tomado. O governo do
Estado ficará responsável
pelo pagamento da corre

ção monetária, pela Taxa de
Juro de Longo Prazo (TJLP), .

e pela taxa de remuneração
de 5% caso o município seja
pontual com os pagamentos
das parcelas.
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soluções construtivas

Anprotec vistoria
incubadora

Consultoria da Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec) e do Sebrae esteve na

incubadora JaraguaTec avaliando as insta

lações físicas e o funcionamento da unida
de instalada junto ao campus da Católica de
Santa Catarina. Victor Danich, diretor execu
tivo, disse que a estrutura enxuta surpreen
deu os visitantes, que no caso' de Jaraguá se

resume a apenas um funcionário. "Posso di
zer que nossa incubadora se encontra numa

situação privilegiada enquanto modelo or

ganizacional, resultado do trabalho que vem
sendo realizado desde sua constituição oficial
em 2004, sempre mantendo um padrão por
excelência em pesquisa e desenvolvimento de

produtos inovadores", comenta com orgulho.

Movimento
pela Excelência

Na oitava edição do Prêmio Catarinense
de Excelência, o MCE, presidido pelo empre
sário Amandio João da Silva Junior, a inicia
tiva reconheceu 12 organizações no Estado

que trilham o caminho da melhoria contínua
da gestão. As organizações passaram por um

processo de avaliação, que utiliza critérios re
conhecidos internacionalmente, e se destaca
ram na busca pela melhoria contínua do seu

sistema de gestão, com a: adoção de práticas
alinhadas a fundamentos que apontam para a

excelência. Da lista faz parte o Sesi de Jaraguá
do Sul, que recebeu medalha do Nível I por
alcançar 250 pontos nas avaliações.

Ronaldo Corrêa

Jovens Empreendedores reunidos'
A Encontro de lideranças jovens do
fisetor produtivo movimenta Jara

guá do Sul hoje e amanhã. O primei
ro programa é a palestra do colunista
Luiz Carlos Prates, hoje, às içhgomin,
naArweg. O colunista do OCP vai falar
sobre entusiasmo, uma condição re

comendada para qualquer situação da
vida, mas vital para empreendedores.
Coordenador do Núcleo de Jovens Em

preendedores da Acijs e Apevi, Samuel
Piazera Taranto (foto) diz que o mo

mento favorece à participação de novas

cabeças no movimento associativista.
Santa Catarina vem sendo pródiga em

.

dar oportunidade à juventude, geran
do uma energia positiva na chamada
nova economia. Amanhã, a programa
ção envolve a realização de assembleia
no Centro Empresarial para a eleição
da nova diretoria do Conselho Estadu

al, atualmente presidido por Marcelo
Noronha. A atividade também vai mar
car o lançamento do Feirão do Imposto
2013, iniciativa que surgiu em Joinville
e hoje mobiliza todo o Brasil.

Breithaupt fideliza clientes
O Grupo Breithaupt contratou a

Marka Fidelização e Relacionamen
to para implantar programa junto aos

clientes dos home centers da rede. O
cliente recebe mil pontos de bonifica
ção e a cada real gasto nas compras

recebe pontos que podem ser troca

dos por produtos que vão de jogos de
talheres a.aparelhos de TV 3D. Desde
que teve início o programa já cadastrou
mais de 55mil clientes nas unidades da
empresa em Santa Catarina.

Agricultura empresarial
Os firianciamentospara a agricul

tura empresarial na aplicação de ju
lho/agosto de 2013 somaram R$ 23,7
bilhões, um aumento de 35,5% em

relação ao mesmo período da safra an
terior, que foi de R$ 17,5 bilhões. Os

produtores rurais contrataram R$ 18,5
bilhões pelas modalidades de custeio e

comercialização e R$ 5,2 bilhões pela
de investimento. A avaliação é do Mi-

r�'··"""""'-�·-�"�----·"·-··'''''''''''''''''''''''_''''''''''''''--''--�---'''''·�·---'''_'--'---''·'....��---...-��---�---,
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nistério da Agricultura, confirmando
o forte acesso do setor aos recursos de
financiamento. Entre as linhas de cré
dito para custeio e comercialização, o
destaque ficou por conta do Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp), com total de em

préstimos de R$ 1,94 bilhão - alta de
44,3% sobre os meses de julho e agosto
do ano passado.
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INDICA,DORES ECONÔMICOS

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28,AGOSTO.2013
TR +0,04% 18.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA +2,64% 18.SETEMBRO.2013
NASDAQ +1.01% 18.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18.90 +2,00%
VALE5 33.00 +0,06%
BVMF3 13.35 +3,81%

POUPANÇA 0,5210 19.5ETEMB�0.2013
COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +0,04% US$111,050
OURO +0-,02% US$ 1365,550

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1935 2,1942 "2,89%
DÓLAR TUR. 2,1700 2,3100 -0,43%
EURO 2,9572 2,9599 -1,85%
LIBRA 3,5296 3,5315 -1,68%

RHnapauta
AApeVi reúne gestores de Recur

sos Humanos para um café da ma

nhã, hoje, com a presença de Pedro
Luiz Pereira, especialista da área,
abordando o tema "Como vencer os

desafios na gestão de pessoas". O en

contro ocorre no Hotel Saint Sebas
tian,

.

e· dá sequencia a um programa
que a entidade realiza para orientar
associados sobre como melhorar
os processos internos e tornar mais
competitivos os negócios de peque
no porte. No mesmo encontro Ivani
Bersch Froeder, fala sobre "O papel
do Sine e dos RH's das empresas na

intermediação da mão de obra".

Brasil em 14°
em pesquisa

Levantamento encomendado pelo
Instituto Nacional da Propriedade In
dustrial e a ConfederaçãoNacional da
Indústria (CNI)mostra que os cientis
tas brasileiros publicaram 46,7mil ar
tigos Científicos em periódicos no ano
passado, número que coloca o País
em 140 lugar como produtormundial
de pesquisas. Segundo o relatório fei
to pela emprésa Thomson Reuters,
isso equivale a 2,2% de tudo o que
foi publicado no mundo, em 2012.

Nos últimos 20 anos, o país subiu dez
posições nesse ranking. A China con
quistou o primeiro lugar nesse levan-.
tamento, seguidaporEstados Unidos,
Japão e Europa. No Brasil, o ramo

científico que mais produziu artigos
foi a medicina clínica. No período de
2008 a 2012, foram produzidos qua
se 35 mil artigos. Em segundo lugar,
ficou a ciência de plantas e animais,
com 19,5 mil artigos no mesmo pe
ríodo.' Ciências agrárias produziram
13,5 mil artigos entre 2008 e 2012.

O maior crescimento foi nas ciências ..

sociais: salto de 1,5 mil, entre 2003 e

2007, para 9,8 mil entre 2008 e 201!?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP8
www.ocponline.com.br

�A
Mensal

MARISOL VESTUÁRIO S.A.
CNPJ n' 02.045.487/0001-54 - NIRE 42.300.038.491

Jaraguá do Sul - SC
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de março de 2013

Data, Hora e Local: Aos 28.03.2013, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
Jaraguá do Sul, Eslado de Santa Catarina, na Rua Bernardo Dornbusch, n' 1.400, Vila Lalau, CEP 89256-
901. Mesa: A Assembleia foi instalada e presidida pelo Sr. Vicente Donini, como Presidente, que escolheu
o Sr. Ivanildo Paulo Krause para secretariar os trabalhos. Convocação e Presenças: Dispensada a

convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas. Presente a totalidade dos acionistas
da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda
o Sr. Marcelo Lima Tonini representante da KPMG Auditores Independentes. Ordem do Dia: deliberar
sobre (i) As Demonstrações Financeiras e do o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao

exercício encerrado em 31.12.2012; (ii) A destinação do Resultado do Exercício; (iii) A Remuneração
Global dos Administradores, e (iv) o Orçamento de Capital para o exercício 2013; (v) Os jornais para
as publicações legais . Deliberações: Após leitura, análise e discussão, os acionistas deliberaram, por
unanimidade dos yotos, sem ressalvas: (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras e do o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012 (ii) O "Resultado do Exerclcio"
que, por ter apresentado prejuízo, não haverá distribuição de dividendos (iii) Aprovar a "Fixação da

Remuneração Global dos Administradores" para o período de 01.03.2013 a 28.02.2014 no montante de
até R$ 6.200.000,00. (iv) Aprovar o "Orçamento de Capital", fixo e circulante, para o exercício de 2013, no
montante de R$11.998.792,31. (v) Aprovar a definição dos jornais onde serão publicados os atos legais da
Empresa, DOESC - Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e o Jornal O Correio do Povo, de Jaraguá
do Sul, SC. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual foi
lavrada a presente ata no Livro de Atas das Assembleias Gerais - n' 01, folhas 30 e 31, que, lida e achada
conforme, foi assinada pelos presentes. Jaraguá do Sul, 28.03.2013. Registrada na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina sob n' 20130809250, em 16/07/2013. Deoclásio Beckhauser- Secretário Geral
em Exercício.

�� MARISOL S.A.
,,a CNPJ n' 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1

Mensal Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de março de 2013
I. Data, Hora e Local: No dia 28.03.2013, às 13h, na sede social da Marisol S.A. (Companhia), localizada
na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na R. Bernardo Dornbusch, 1300, CEP 89256-
100. II. Presencas: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, ecntorrne assinatura constante
do Livro de Presença de Acionistas. Presente ainda o Sr. Marcelo Lima Tonini representante da KPMG
Auditores Independentes. III. Publicacões: Dispensada a publicação de Editais de Convocação tendo em
vista o comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4', da Lei
n. 6.404(76 (Lei das Sociedades por A�ões).IV. Mesa: Vicente Donini - Presidente da Mesa, Ivanildo Paulo
Krause - Secretário. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012;
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício; (iii) o Orçamento de Capital para o exercício 2013;
(iv) a remunéração global dos Administradores; (v) os [ornais para as publicações legais. VI. Deliberacões:
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes tomaram as

seguintes deliberações: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao exerclcio encerrado em 31.12.2012. (ii) Aprovar a "Destinação
do Lucro Líquido do Exercício"de R$ 20.773.514,18, da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$1.038.675,71;
b) Distribuição de Dividendos no valor de R$ 4.934.392,70, equivalentes a25% do lucro ajustado. Do referido
valor serão deduzidos os dividendos intermediários de R$ 3.194.441,72, pagos em 27.08.2012. O saldo
remanescente de R$1.739.950,98, representando o valor de R$ 0,0382 por ação em circulação, será pago
sem atualização monetária, na data de 17.04.2013, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos
nos registros da sociedade em 20.02.2013; c) Transferência para conta de Reservas para Investimento,
para fazer frente a investimentos, conforme Orçamento de Capital: R$ 14.800.445,77. (iii) Aprovar o

"Orçamento de Capital", fixo e circulante, para o exercício de 2013, no montante de R$ 26.066.022,30.
(iv) Aprovar a fixação da remuneração global anual dos Administradores para o período de 01.03.2013
a 28.02.2014, em até R$ 1.220.000,00. (v) Aprovar os jornais nos quais serão publicados os atos legais
da Companhia, quais sejam, DOESC - Diário Oficial de Santa Catarina e O Correio do Povo de Jaraguá
do SuVSC. VII: Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse
fazer uso da palavra, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata na
forma de sumário, autorizando-se sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme o disposto nos Parágrafos l' e 2' do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida
e achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Vicente Donini - Presidente;
Sr. Ivanildo Paulo Krause - Secretário. VIII. Acionistas Presentes: GFV Participações Lida. e Marisol
Vestuário S.A. Jaraguá do.Sul, 28.03.2013. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
sob n' 20130809268, em 16/07/2013. Deoclésio Beckhauser - Secretário Geral em Exercício.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 158/2013-PMS - TIPO: MENOR

PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada prestação de servi

ços técnicos para elaboração de projeto de dois reservatórios 'de água
com capacidade de 750m3 cada, para abastecimento público e casa de

química a serem construidos ao lado da ETA da Secretaria de Sane
amento e Gestão Ambiental do Municipio de Schroedéi'/SC, conforme
ANEXO VIII- TERMO REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 07 de outubro de
2013 ás 08h45min.
Abertura do Processo: 07 de,outubro de 2013 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de SchroederlSC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas
no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h
e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail:

licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 19 de setembro de 201-3.

Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal

E o I T A'l DE CHAMADA PÚBLICA N° 63/2013.FUNDAÇÃO CULTURAL DE
JARAGUÁ DO SUL. TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM
CONSIDERANDO o Edital de Concorrência Pública n.' 54/2013 cujo objeto é a

"Permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos,
situada a Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do SuU
SC, a título precário, visando a exploração comercial de pontos de alimentação, durante
a YJW' Schützenfest, no período de 10 a 20 de outubro de 2013, de acordo com as

especificações constantes do Anexo I deste Edital".CONSIDERANDO que sua abertura
se deu no dia 17 de setembro de 2013, às 09 horas e 30 minutos, na sala de reuniões
da Fundação Culturat, e restaram desertos (sem proposta) os ítens 1, 10, 12, 13, 15
e Restaurante Tipico do Anexo I do edital;CONSIDERANDO que o evento da XXV"
Schützenfest se dará de 10 a 20 de outubro de 2013, não havendo tempo hábil para
republicação do edital de licitação na modalidade de concorrência pública (30 dias), o
que já ensejaria uma contratação através de dispensa de licitação, com fundamento
no artigo 24, inciso V da lei Federal n.' 8.666/93; e ainda; CONSIDERANDO que a

Fundação Cultural, em respeito ao princípio da competitividade ao certame e isonomia
dos participantes, resolve publicar o presente edital de CHAMADA PÚBLICA para o

objeto abaixo apresentado, obedecendo os mesmos critérios, condições e obrigações
constantes do Edital de Concorrência Pública n.' 54/2013, para posterior contratação
com fundamento'no artigo 24, inciso V da lei Federal n.' 8.666/93.0BJETO: Permissão
remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos", situada a

Rua Walter Marquardt n.' 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do SuVSC. a título
precário, visando a exploração comercial de pontos de alimentação durante a xx:va

Schützenfest, no periodo de 10 a 20 de outubro de 2013, de acordo com as especificações
constantes doAnexo I deste EditaI.REGIMENTO: lei Orgânica do Município; lei Municipal
n.' 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 08h30min do dia 26 de
setembro de 2013, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.' 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sull
SC.ABERTURA dos ENVELOPES: 08h45min do dia 26 de setembro de 2013 na sala de
reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital
e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (47) 2106-8700, no endereço acima, no horário das
07h30min às 11 h30min e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esciarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço
aéima ou pelos fones (47) 21 06-8700, ou ainda pelo e-mail id7063@jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 17 de setembro de 2013. lEONE SllVA.Presidente·

-

PUBUCAÇOES LEGAIS
�� MARISOL S.A.
,,a CNPJ n' 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1

Mensal Ata de n' 240 da Reunião do Conselho de Administração
Data: 31.07.2013. Hora: 13h. Local: Sede Social na R. Bernardo Dornbusch n' 1300, em'Jaraquá do Sul
(SC). Mesa: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. Quorum Legal: A reunião foi devi
damente instalada tendo em vista a presença de todos os conselheiros de administração da companhia.
Deliberações - Aprovados os assuntos abaixo: 1'. A análise das Demonstrações Financeiras Combi
nadas relativas ao l'/Sem/13. 2'. A distribuição de dividendos intermediários, como antecipação, no valor
de R$ 2.450.506,88, equivalente a R$ 0,0538 por ação em circulação, com pagamento a ser efetuado a

partir do dia 16.08.2013, sem correção, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em

31.07.2013.lnformações· Apreciados os assuntos abaixo: 3'. A Análise das informações contidas no
Sistema de Informações Gerenciais - SIG, relativo ao mês de iunho de 2013. Nada mais havendo a tratar,
deu-se por encerrada a reunião às 16:00 horas, da qual foi lavrada ata, arquivada mecanicamente em livro
próprio n' 07, folhas n' 68 e 69. VICENTE DONINI - Presidente do Conselho de Administração, GIORGIO
RODRIGO DONINI - Vice-Presidente do Conselho de Administração, GIULlANO DONINI, Conselheiro.
Jaraguá do Sul, SC, 31.07.2013. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n'
20132046288 em 21.08.2013. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral.

�� MARISOL S.A.
,,a CNPJ N' 84.429.752/0001-62 - NIRE 423.0000.935-1

Mcnsot Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de abril de 2013
I. Data, Hora e Local: 02.04.2013, às 9h, na sede social da MARISOL S.A. ("Companhia"), localizada na
Sede Social na R. Bernardo Dornbusch, 1300, em Jaraguá do Sul (SC).II. Presenças: Presente a totali
dade dos acionistas da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
III. Publicações: Dispensada a publicação de Editais de Convocação tendo em vista o comparecimento
da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, §4', da Lei n' 6.404(76 (Lei das So
ciedades por Ações). IV. Mesa: Vicente Donini - Presidente da Mesa, Ivanildo Paulo Krause - Secretário.
V. Ordem do Dia: (i) deliberar acerca do aumento do valor do capital social da Companhia mediante con
ferência de bens da Marisol Vestuário S.A., (ii) ratificar a nomeação dos avaliadores para a elaboração do
laudo de avaliação dos imóveis de matrículas n' 9.948 e 61.665, (iii) deliberar acerca do laudo de avaliação
em referência; e (iv) modificar o art. 5' do estatuto social da Companhia em virtude das deliberações acima.
VI. Deliberações: Após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos,
sem qualquer ressalva, (i) aumentar o valor do capital social da Companhia de R$ 108.444.050,50 para
R$ 111.339.845,25, um aumento, portanto, de R$ 2.895.594,75, mediante a emissão de 842.134 novas

ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 3,43 por ação, fixado
com base no art. 170, §1', II e §3', da Lei n' 6.404(76 e aiustado para fins de arredondamento. As ações
ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Marisol Vestuário S.A., mediante
a entrega para a Companhia dos imóveis de matrículas n' 9:948 e 61.665, registrados perante o Ofício de
Registro de Imóveis de Jaraguá do SuVSC, observando-se o valor contábil dos bens para fins de integra
lização do capital social, de acordo com o Boletim de Subscrição constante do Anexo I à presente ata. O
presente aumento de capital social foi realizado com a expressa anuência do acionista GFV Participações
Ltda., que renunciou gratuitamente ao direito de preferência que lhe assiste nos termos do art. 171 da Lei
n' 6.404/76; (ii) ratificar a nomeação dos avaliadores, qualificados no ANEXO II, para a elaboração do laudo
de avaliação dos bens imóveis de matrículas n' 9.948 e 61.665, ora conferidos à Companhia a tftulo de
integralização do aumento de capital referido no item (i) acima; (iii) aprovar o laudo de avaliação dos bens
imóveis de matriculas n' 9.948 e 61.665 preparado por contadores especializados, o qual passa a integrar
a presente ata na forma do Anexo II; e (iv) em virtude das deliberações acima, aprovar a alteração do caput
do Art. 5' do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 5':
O Capital Social é de R$ 111.339:645,25 (cenfo e onze milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos
e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) representado por 46.390.589 (quarenta e seis milhões,
trezentas e noventa mil, quinhentas e oitenta e nove) ações escriturais nominativas e sem valor nominal,
sendo 31.190.922 (trinta e um milhões, cenfo e novenfa mil, novecentas e vinfe e duas) ações ordinárias e
15.199.667 (quinze milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentas e sessenta e sete) ações preferenciais,
estas sem direito a voto." VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes
quisesse fazer uso da palavra, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente
ata na forma de sumário, autorizando-se sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas
presentes, conforme o disposto nos §§1' e 2' do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. Depois de lida
e achada conforme, a ata foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Sr. Vicente Donini . Presidente;
Sr. Ivanildo Paulo Krause - Secretário. VIII. Acionistas Presentes: GFV Participações Lida. e.Marisol
Vestuário S.A .. Jaraguá do Sul, 02.04.2013. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
sob n' 20131066498, em 08.05.2013. Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral em Exercício.

�� MARISOL VESTUÁRIO S.A. •

M,,a CNPJ/MF n' 02.045.487/0001-54 - -NIRE 42.300.038.491
crisol 'JARAGUÁDOSUL-SC

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de iunho de 2013
Data, Hora e Local: 19.06.2013, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Jaragúá
do Sul (SC), na R. Bernardo Dornbusch, 1.400, Vila Lalau, CEP 89256-901. Mesa: A Assembleia foi insta
lada e presidida pelo Sr. Vicente Donini, como Presidente, que escolheu o Sr. Ivanildo Paulo Krause para
secretariar os trabalhos. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em virtude da presença da
totalidade dos acionistas. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a alteração do Art. 12 do Estatuto Social; (ii) a
eleição ae Diretor de Marcas. Deliberações: Após leitura, análise e discussão, os acionistas deliberaram,
por unanimidade dos votos, sem ressalvas: (i) aprovar a alteração do art. 12 do Estatuto Social, a fim de
incluir que a Diretoria será composta de dois a sete membros, acionistas ou não, a saber: um Diretor Pre
sidente, um Diretor Financeiro, um Diretor Industrial, um Diretor Comercial, um Diretor de Marcas e dois
Diretores sem TItulação específica, que passa a vigorar com a seguinte redação:"Art. 12: A Diretoria será
composta de dois a sete membros, acionistas ou não, a saber: um Diretor Presidente, um Diretor Financei
ro, um Diretor Industriat, um Direfor Comercial, um Diretor de Marcas e dois Diretores sem Titulação espe
cmca, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. §1': O prazo de gestão da Diretoria
será de três anos, admitida a reeleição. §2°: Os Direlores serão investidos nos seus cargos, mediante assi
natura de Termo de Posse no Livro de Afas de Reunião de Direforia."; e (i) Aprovar a eleição do Sr. Marcos
Ribeiro Gomes, brasileiro, convivente em União Estável, administrador de empresas, portador da Carteira
de Identidade n' 16.248.903-1 SSPISP e do CPF n' 130.543.598-24, residente e domiciliado na R. Edson,
728, ap. 104, bairro Campo Belo, CEP 04618-032, em São Paulo/SP' O Diretor exercerá as funções em con
formidade com as disposições estatutárias e legais, completando o mandato vigente, portanto, iniciando-se
o mandato em.()1.07.2013 e findando na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício
social á ser encerrado em 31.12.2014. O administrador ora eleito exercerá o mandato com os poderes do
cargo constantes do CAPíTULO V do Estatuto Social. O administrador ora eleito declara, sob as penas da
lei, que não estão impedidos, por lei especial ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Em se

guida o administrador ora eleito tomou posse mediante a assinatura do Termo de Posse. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual foi lavrada a presente ata no Livro
de Atas das Assembleias Gerais - n' 01, folhas 32, 33 e 34, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. Jaraguá do Sul, 19.06.2013. Registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n'
20131691767, em 18/07/2013. Deoclésio Beckhauser - Secretário Geral em Exercício.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
. Comarca de Jaraguá do Sul 1 2" Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP:
89.259-300, Jaraguá do Sul-SC

E-mail: jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlemper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória nO 036.10.007445-1
Autor: Cooperativa de Crédito Rural com 'Integração de Schroeder

(Cresol Schroeder)
Réu: José Oldair Neckel da Silva e outro

Citando(a)(s): Maria Ester Neckel da Silva, brasileiro(a), Casada
com Valdivino, RG 4.099.313, CPF 038.628.039-88, Tifa Brunhs, sn",
(Esposo Valdivino), Guarani, Fone (047)8873-0966, Massaranduba
SC. Valor do Débito 1 Descrição do(s) Bem(ns): R$ 11.772,30. Data do
Cálculo: 29/06/2010. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima
identificada(s),' atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do
montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer(em)
embargos, em 15 dias, contados do transcurso do 'prazo deste edital.
Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas
e honorários advocaticios (art. 1.102-c, § 1°, do CPC). ADVERTÊNCIA:
Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constituir-se-à de

pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1

vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá dI? Sul (SC), 12 de agosto de 2013.

QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Co
marca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
FRANCISCO TIETZ, CI nO 4.767.169-6-SSP/SC, CPF n° 352.357.999-
68, operador de máquinas, e sua esposa PETRONllHA GElSlOIS
CHTER TIETZ, CI n' 2/C-3.379.566-SSP/SC, CPF n' 947.810.289-34,
do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de
Bens, anterior à vigência da lei 6.615/77, residentes e domiciliados na

Rua 1239-Sem Nome, bairroTrês Rios do Sul, nesta cidade, requere
ram com base no art. 18 da lei 6.766779, o REGISTRO DO LOTEA
MENTO denominado RESIDENCIAL TIETZ, situado na Rua 1151-Três
Marias, bairro Três Rios do Sul, perímetro urbano Ele Jaraguá do Sull
SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do Sull
SC, conforme Decreto n' 9.026/2012, expedido em 11/12/2012, (lAO
- Licença Ambiental de Operação n' 081/2012, FUJAMA - Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente n' 1914-d, PMJS 33018/2012), assi
nando como responsável técnico, o arquiteto e urbanista Jorge Ta
deu Franceschi Baratto, Registro Naciona'l 79077-0, RRT Simples n'
519212. O loteamento é de caráter residencial, possui a área total de
26.410,81m2, sendo constituído de 19 (dezenove) lotes comercializá
veis, AUPEs, área verde, sistema viário e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados
da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresen
tada por escrito perante a Oficiala que subscreve
este, no endereço da Serventia: Rua- 16-Barão
do Rio Branco, n' 414, centro, Jaraguá do Sul!
SC.

.

JARAGUÁ DO SUL, 11 de
Setembro de 2013.
AOFICIALA

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDI1ALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANTACATARINA
Novo endereço: RuaCei. ProcõpioGomes deOliveira,

380-Centro 89251-201-JARAGUADOSUL-SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE lNTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTFSI'O:

Apontamento: 259627/2013 Sacado: BELKLER EMPREENDIMENTOS LIDA Endereço: REI
NOIDO RAU 60 SAlA 508 - CENIRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: FA
ZENDA NAGONAL - DN.AI1VA-COFINS Sacador: - Espécie: CDA - W Titulo: 91610000007
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.382,40 - Data para pagamento: 24/09/2013- Valor
total a pagar R$1.453,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.382,40 - Juros: R$ 0,00
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 259694/2013 Sacado: FERNANDAJAQUEUNEVILElABARROS Endereço: RU
ALVIN BUITENDORFF 36 - Jaraguá ao Sul-SC - CEP: 89260-675 Cedente: SKIN CALCADOS
LIDA EPP Sacador; - Espécie: DMI - N°Titulo: oo8118800-A ' Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 526,50 - Data parapagamento: 24/09/2013-Valor total a pagarR$611,98 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 526,50 - Juros: R$1,22 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$24,41

Apontamento: 259532/2013 Sacado: JUliO ALBER1D RESENDE Endereço: RUA NECO SPE
ZIA230 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89253-160 Cedente: BANCO PSAFINANCEBRASILSIA Sa
cador: - Espécie:Cf - N'TItulo: 20015552865 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.240,67 -

Data para pagamento: 24/09/2013-Valor total a pagarR$9.228,42 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 8.240,67 - Juros: R$ 911,96 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 259533/2013 Sacado: MANOElAGOIDBECK Endereço: RUADOMINGOS
ROSA 136 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-010 Cedente: AYMORE CREDITO E FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTOS SIA Sacador: - Espécie: Cf - N°Titulo: 20016267710
oMotivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.005,42 - Data para pagamento: 24/09/2013-Valor
total a pagar R$2.203,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.005,42 - Juros: R$
121,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$16,75

Apontamento: 259802/2013 Sacado: MCV COM E INSTALAÇOES ELEI'RICAS LIDA En
dereço: R ERICH MIELKE, 80 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-350 Ce
dente: BRASILUX INDUSTRIA COM lMPORT E EXPORT Sacador: - Espécie: DMI - N'
TItulo: 272531 OI - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 485,85 - Data para pagamento:
24/09/2013-Valor total a pagar R$557,78 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 485,85
- Juros: R$I,29 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$IO,79

.

Apontamento: 259728/2013 Sacado: MICHELUZZI IND COM DE FIOS E MAlHAS ME
Endereço: RUA EPITACIO PESSOA 111- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-550 Cedente:
COMPANHIATEXTILPÉDE SERRA Sacador: - 'Espécie: DMI - N'Titulo: 4544,C - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 11.661,53 - Data para pagamento: 24109/2013-Valor total a
pagar R$11.747,71 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$-1l.661,53 - Juros: R$ 15,54
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$
10,79

Apontamento: 259436/2013 Sacado: SAM BAR LIDA ME Endereço: RUA REINOLDO
RAU, 327 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: MARCEW CENa
NIEHUES Sacador:, Espécie: DMI - N° Titulo: 2006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
293,00 - Dataparapagamento: 24/09/2013-Valor total a pagarR$364,32Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 293,00 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência:.R$ 10,79

Apontamento: 259800/2013 Sacado: 1RANP01ITESWOEU LIDA ME Endereço: RUA JOSE
TIffiODORO RIBEIRO, 1015 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: BANCO DO
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PELO PAís Fundação
oferece apoio financeiro
em programa inédito de
intercâmbio cultural

Bárbara Elice

Se o problema em embarcar
numa viagem cultural pelo

Brasil era o dinheiro, a Funda
ção Cultural de Jaraguá do Sul
pode ajudar a resolvê-lo. Nesta
semana, foi lançado o Progra
ma de Intercâmbio, Viagens de
Estudo e Difusão Cultural. A
iniciativa financia as despesas
da participação de jaraguaen
ses em atividades pelo país.

O edital e a ficha para o

cadastro da proposta estão

disponíveis em cultura.ja
raguadosul.sc.gov,br. Serão
destinados R$ 72 mil do Fun
do Municipal de Cultura para
três modalidades de projetos .

.

Eles devem ter as finalidades
de: apresentação de trabalho
autoral em eventos; residên
cia artística de até três meses;
cursos nas áreas da cultura.

O benefício é destinado a ar

tistas, agentes culturais, técni
cos e pesquisadores. De acordo
com o presidente da Fundação .

Cultural, Leone Silva, o progra
ma foi criado em caráter expe
rimental para atender a deman
da local por formação. "Muitas
vezes, os cursos acontecem em

Florianópolis, Curitiba, São
Paulo e não chegam até aqui,
no interior. Esse intercâmbio é
uma forma de trazer mais co

nhecimentos, mais prêmios e

qualificar a produção jaragua
ense de arte e cultura", afirma.

São esperados de 30 a 40
projetos. A ficha de inscrição

Skadoosh participa de .festival em Salete
O Grupo Skadoosh, de Massaranduba, levará seis

coreografias ao Festival de Dança de Salete. O evento
acontece de hoje até domingo no ginásio de esportes
do município. O Grupo Infantil se apresentará pela

primeira vez, com o objetivo de aprimorar a perfor
mance conforme as sugestões do júri. O Grupo Jú
nior v�i participar da competição com coreografias
de conjunto, trio, duo e solo.

oCORREIO DOPOVO

e da troca

deve ser protocolada na Fun

dação Cultural, situada na Ave
nida Getúlio Vargas, 405, até o

dia 5 de dezembro.

Prêmio
As propostas serão analisa

das por quatro comissões, uma
para cada eixo do programa.
Elas serão compostas de três
integrantes indicados pela Fun
dação Cultural. Cada propo
nente receberá o resultado da
avaliação por e-mail.

Os valores dos prêmios va

riam conforme o destino da
viagem.· Para deslocamentos
de até 300 quilômetros, serão
oferecidos R$ 500; acima desse
percurso, R$ 650. Para ativida
des em outros estados, o valor
sobe para R$ 1,8 mil. O bene
fício poderá chegar a R$ 4 mil
para propostas individuais e R$
7,5 mil para grupos. O período
de execução é de setembro a fe
vereiro de 2014-

Em contrapartida, os bene
ficiados devem promover ativi
dades como oficinas, palestras,
debates, apresentações artísti
cas ou doação de materiais em

Jaraguá do Sul. Elas devem ser

oferecidas, preferencialmen
te, a comunidades com pouco
acesso à cultura, em espaços
públicos, pontos de cultura ou

em equipamentos culturais,
Caso sobrem recursos após o

fim da atividade, o proponen
te teráo direito de usá-los na

compra de livros, CDs, DVDs,
revistas ou equipamentos.

Eixos de proposta
ARTES - Práticas relacionadas ao teatro,

.
artes visuais, música, dança ou literatura.

DIVERSIDADE CULTURAL
Envolve a valorização da pluralidade
das crenças, comportamentos, etnias,

territorialidade ou de gênero.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - Ações

que promovam a troca de conhecimentos
por meio de cursos, residências artísticas,
seminários, debates, pesquisas, oficinas,

palestras ou exposições.
ECONOMIA CRIATIVA - Destinado aos

empreendedores criativos, redes e coletivos
que busquem apoio para sustentabilidade

econômica, cultural ambiental e social. .

Defesa Civil

Conscientização pelo teatro
A terceira temporada da

peça teatral "Um Herói em
Cada Um", promovida pela
Secretaria de Defesa Civil
de Jaraguá do Sul, estreia
na próxima semana em

Joinville. Interpretado por
dois grupos de estudantes
da Escola Helmutt Guilher
me Duwe, no Rio da Luz, o
enredo aborda a importân
cia da prevenção aos desas-,

tres naturais.
A peça integra a progra

mação do 10° Fórum Na
cional de Defesa Civil, que
acontece entre os dias 25 e

27 no Complexo Expoville.
Para a nova temporada, o

professor de teatro, Pau
lo César da Silva,

.

adaptou
os personagens, o texto e a

música. A peça foi desen
volvida, pela primeira vez,

em 2011 como um projeto
da secretaria do município
com a escola.

Após a apresentação em

Joinville, Silva vai preparar
os 18 alunos para a circula
ção em Jaraguá do Sul. No
mês de outubro, ele buscará
escolas e�ntidadeS interessa
das em receberem a peça. As

apresentações devem ocorrer

até dezembro.
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Uma espiadinha
D odolfo e Amadeus são os típicos
ftamigos que tomam café, todos os dias,
na mesma padaria, folheando o jornal
e comentando aquela manchete mais
polêmica.
- Se eu fosse a Dilma, ia até a Casa Branca e

dava de dedo na cara daquele intrometido.
- Que nada. Se você fosse a Dilma, ia ficar
bem quietinha, 'Com vergonha das coisas
que o Obama leu.
- Você não acha perigosa essa espionagem?
- Perigosa pra quem?
- Pro Brasil, oras.
- Pro Brasil, não. Talvez pro Governo.
Vai que o Obama decide testemunhar
contra as picaretagens que andam
rolando por aí.
- Você tá levando na brincadeira, mas
esse é um assunto sério. Nós devemos
nos preocupar com essa invasão de
privacidade.
- Amadeus, meu amigo, que invasão?
O povo não tem que se preocupar com
nada. Das nossas contas e do nosso

dinheiro, o Leão toma conta. Rastreia
e mapeia o que gastamos. No nosso

. trabalho, o chefe, o cliente e o colega
ficam responsáveis pela fiscalização.
Muitas coisas de nossa vida particular
são monitoradas por vizinhos,
parentes, amigos e, o que os outros não
descobrem, colocamos no Facebook.
- Isso não se trata de fofoca, de fotos na
internet.
- Tudo a mesma coisa.

- Claro que não! É espionagem. É
inadmissível!
- Sinceramente? Quem deve se preocupar
.com isso são os americanos. Já pensou se

os governantes de lá começam, através
dessa espionagem, a aprender a colocar
dinheiro na cueca, a superfaturar obras,
atrasar licitações, tirar o corpo fora,
recorrer infinitamente às condenações,
continuar exercendo cargos políticos depois
de condenados. Aí sim a coisa vai pipocar.
- Mas eles estão de olho no nosso petróleo,
na Petrobrás, na nossa riqueza.

VARIEDADES

escritor@joaochiodini.com.br

QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2013

- Meu amigo, o dinheiro do brasileiro sai de
Brasília e some antes de chegar ao estado
vizinho. Você acha que ia sobrar alguma
coisa para os americanos?
- Isso é verdade. O dinheiro do brasileiro
some.

- O que eles vão descobrir é que o Brasil
não é uma maravilha como o nosso governo
pinta lá fora. Vão descobrir o descaso com a

população, vão ver que a copa é um elefante
branco para os brasileiros. Isso sim.
- Você acha que eles ainda não sabiam
disso?
- Tem muito brasileiro que não sabe. Que
pensa que está tudo uma maravilha, que
não temos crise e nem inflação. Que a

.

economia está uma beleza. Ninguém sabe,
ao certo, o que está acontecendo no país.
Vai ser um favor se o Obama descobrir e
puder nos contar.
- Sei lá. Mesmo assim, acho estranha essa

sensação de estar sendo vigiado.
- Isso te incomoda?
- Claro.
- Então por que, todo ano, você manda
vídeo de inscrição para o Big Brother?
- Pô, mas aí é televisão. Televisão é chique.

"
Meu amigo, o dinheiro do brasileiro sai de
Brasília e some antes de chegar ao estado
vizinho. )tocê acha que ia sobrar alguma
coisa para os americanos?

Clique animal

PROCURA-SE LANA Está desaparecida desde sexta-feira, dia 13/9, do Bairro
São Luís. É castrada. Contato: Bety no telefone: 9127.3853

ADOTE BASít
É muito meiga,
querida e gosta de
brincar! Tem seis
meses, é pequena,
vacinada e

vermifugada. Será
castrada em breve.
Contato: Rute no

telefone: 3374-1182

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatriisasse.
com.brou encontre ..

um companheiro de

estimação nas páginas
do. Fa,ceb()ok da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

Aniversariantes

19/9

Almir Bittencourt
Amazilda Künzel
André Pires de Mello
André Pires de Mello

Angélica P. Zonta
Arlete Lenz
Cacilda Blanck
Carmem Floriani Siqueira
Cristiane Henn
Cristiane Vegini
Danielly Gambeta
Darian M. Pedri
Eduardo Sporrer
Elenir D. Welter
Helena Cristina Marangoni
Hélio M. Wolf

Ingo Krueger
Ivo Urbanski
Ivoni Meier
Jair Belarmino
Janete S. Meneguel
Joao luciano

Jorge Moreira-'

Larissa N. Ramos
Leoni Meier
Liomar Inacio
Luiz Lennert

Manoela Bittencourt
Marlon Gumz
Matheus Nasato
Naiara A. Bertoli
Nair T. da Silva
Natallia Moser
Nelson Volles
Osmar Jung
Ricardo Mannes
Rubia Rosane Fagundes Kerr
Sandro Cristiano Hartmann
Valdir Fiamoncini
Valdir Muller
Wali J. Hertel
Wilson Berwaldt

Curiosidade
19 de setembro..

... é o 2620 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 103 para acabar
o ano. Dia do Teatro. Dia
do ortopedista no Brasil.
1990 - Sancionada a Lei

Orgânica da Saúde, que
criou no Brasil o Sistema
Único de Saúde (SUS).

Fonte: Wikipedia
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Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com contatorg'poracaso.com @poracaso /poracaso

Ouinta Dançante
vái rolar evento dos bons hoje, na Água Doce Cacha

çaria. Com animação de Andrea e Jonas, da banda Swe
et Revenge, a organização da casa abre espaço em seu
salão para a apresentação de dançarinos profissionais e

também para o público que queira se divertir dançando
uma noite regada a flashbacks anos 80 e boa comida.
Informações e reservas no 3371-8942.

Seu Celso no Stannis Pub
A tradicional banda jaraguaense Seu Celso volta a.

se apresentar nos palcos da cidade. Dessa vez o point
escolhido foi o Stannis Pub. A noite dessa sexta com

certeza vai longe. Vale lembrar que em dias de apresen
tação o bar não faz reservas, então o negócio é chegar
cedo pra garantir seu lugar sem encarar fila.

Concurso. fotográfico
Rock na Praça

Nesse sábado vai rolar show ao ar livre na Praça
Ângelo Piazera. Quem comanda o agito é a banda Gold
Amelia (antiga Rock Nacional). Os trabalhos começam
a partir das ioh, com acesso gratuito. 'Bora lá?

Tirou uma foto invejável dos balões que coloriram a

cidade no último final de semana? Que tal inscrever ela
no concurso fotográfico oficial do festival? As imagens
selecionadas serão publicadas em exposições itineran
tes pelo país além de concorrer a diversos prêmios.'
Acesse PorAcaso.com e confira o regulamento.

DIEGO JARSCHEL

Jean Stahelin e Charles Lux ladeados do trio Life is Loop. Eis os responsáveis
por uma das noites mais memoráveis do ano em Jaraguá do Sul

Curso de
Robótica
na faixa

Atenção
estudantes do ensino
médio, a Católica SC
abriu nessa semana

inscrições para curso
gratuito de robótica,
que irão oferecer
nas unidades de
Joinville e Jaraguá
do Sul. O prazo para
sé inscrever vai até
o dia 27 desse mês.
Acessem CatolicaSC.
org.br para mais
informações.

Bruna Utech e Emanoela Martini, no animado
happy hour do Madalena Chopp & Cozinha

ocP 11
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

I HOJE À NOITE
.� 22h � Show com Natana Alvarenga e Kimberly.
Local: Sacramentum Pub 1 8832 1524

� 22h - London Pub 5 Anos / Show com Téo & Edu / DJ
Diego Feller lEias free até as Oh. Local: London Pub 1
30550065

SEXTA·FEIRA 20
• 22h - Nina Sou I / [jJs Elton Wroblewski, Yuri Ressai
Diefenthãler, Bruno Ilmma e Eduardo Schwartz.
Local: Ucoreria Bar 1 9908 6555
.+ 22h - Sacra-Feira / Show com Vini Erthal, Dudu Silva e
Luciano Sales. Local: Sacramentum PlJb 1 8832 1524

• 23h - Take Óver The Way I The Bangers Uve / DJs
Conrado e André Heat / Elas free até as Oh30.
Local: The Way 19981 4762

• 23h - Música ao Vivo / Show com Seu Celso.
Local: Stannis Pub 130544467

SÁBAD021
.. 11 h - Macarronada do London / Show com Grupo Atitude
e August & Robert I DJ Diego Feller,
Local: London Pub 1 3055 0065

.

• 22h - Ladies Free j Show com Dani & Rafa e Pegada
Certa / DJ Bibbe Andreatta.
Local: Patuá 13054 0800

+ 22h - Show com Jack Jories / Especial Bom Jovi.
Local: Sacramentum Pub 18832 1524

DOMING022
• 15h - Sunset com DJs Convidados.
Local: Ucoreria Bar 19908 6555

ERIC DE LIMA

Mestre Josef Natel e sua amada Patricia
Kittie, curtindo a Sacra-Feira ao som
acústico da banda Deserta

Extranoica no sábado
Depois de um breve passeio pela cidade natal do

bazar Extranoica, Vicky Bartel recheou as prateleiras
da casa e abre as portas nesse sábado para apresen
tar o lançamento da coleção Portella, no canto mais
vintage da cidade. Acesse Facebook.comjExtranoi
caDemode para conferiruma prévia do que vai rolar.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.�
.

OCP12e13
www.ocponline.com.br

..

Bom dial
Bom dia! Hoje é super quinta

feira, dia 19 de setembro de 2013.
Dia do Ortopedista. Minha Nossa
Senhora da Bicicletinha Sem Bre

que, como está passando rápido
o mês de setembro! Logo, logo é
outubro e Natal. Mas assim ca

minha a humanidade, o tempo, a
vida! Vamos ver o que temos para
hoje na agenda social. Antes, uma
frase para você refletir: Faça o que
for necessário para ser feliz. Mas
não se esqueça que a felicidade
é um sentimento simples, você

pode encontrá-la e deixá-la ir em
bora por não perceber sua simpli
cidade.Martha Medeiros"

Mesa
.

concornda
Na noite de terça-feira o gru

po Loks sorveu mesa agitada e

com nomes vipados da' nossa
urbe. Rolou uma super paletada
de ovelha e altos papos descon
traídos com a presença do amigo
Martin Werninghaus.e grandes
parceiros da próxima viagem à
terra do Tio Sam.

Noite das Sopas
Hoje, a paitir das 19h30,

pilotada por Angela Schroeder,
rola, na Choupana Schroeder,
no Rio da Luz, mais uma movi
mentada Noite das Sopas.Quer
saber mais? 3376�0634.

f
KA�ÓS
H O Til

Pizza Sadia

460/4409

FOTOS DIVULGAÇÃO

CIRCULANDO
O meu amigo Celestino
Klinkoski, ladeado pela
família, em recente.
encontro social

Fernando Ieima
Não precisa consultar aMãe Dinah, as

cartas, nem os universitários: quinta-feira a
'

Upper Floor vai bombar. Estarão no palco
os pezinhos famosos do cantor Fernando
Lima. Agito garantido.

Sonho de conswno
AKia Power Imports aqui da nossa terri

nha está com um super valor na compra do

Soul, que tem se destacado entre osmortais
de bom gosto. Procure o Paulinho. Ele está

esperando por você com aquele seu estilo

ímpar e o sorriso que lhe é peculiar!

Tarde dançante
A Sociedade de Atiradores Ribeirão

Grande da Luz movimenta, dia 22, uma tar
de dançante das boas. A partir das 14 horas
rola um soirée com a animação da Banda
Estrela de Ouro.

PASSARELA
A modelo Maria

Luiza Reitz brilha
com modelitos

da Requinte
Modas, em dia de
concorrido ensaio

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Não entranhe se você se,

deparar de manhã bem cedinho
com os amigos Raul Driessen

, e Ivo Ewald gastando o tênis
nas calçadas da cidade. Eles
pretendem arrasar neste verão.

Aliás, o corpitcho da dupla
já está causando inveja aos

saradóes de plantão. Notem!
• • •

o que tem gente se jogando
nos aparelhos da academia

Espaço Maior não é
brincadeira. Todos preparando

seu visual para o verão!
• • •

Fiquei feliz de saber que uma

amiga, que sofria com o término
abalado do longo noivado, voltou
a sorrir. A bela encontrou um

.

novo amor, está curtindo novos.

lugares e está bem mais bonita.
Continue assim, fofa!

3370�3242

Granlles
estreíast

Depois do sucesso do lan

çamento do jornal da Garage,
hoje tem mais estreia no espa
ço mais famoso da cidade. Logo
mais aterrissam no senadinho
dos bacanas, para comemorar a

39a edição, a Cachaça-de Galo e

o Galo ·Eletrônico. Produtos ex

clusivos da Garage, protegidos
pela Lei 9.279' contra reprodu
ções sem aprovação do dono da
chave ..Estamos falados!

Camisa da Feijoada
Lembrando para a galera que a entrega das cami

sas para a 13a Feijoada do Moa, que ocorre dia 26 de

outubro, na Epic Concept Club, será feita a partir do
dia 14 de outubro. Volto ao assunto.

FLORADA
Floricultura

flOTãda@florada.com.br
www.florada.com.br

�e,�
�
g�
�
á.-u�

3275- 3 3
Rua 8a:2o do Rio Branco, 964, Centro I Jaraguá do SUl

Idade nova
Quem completa idade nova

hoje é Gisa Pavanello. Ela come
mora seu aniversário, com ami

gos e familiares. Felicidades!

Sitebd&
H(adt�i

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

Você é único. E seu tratamento também!
Medicamento Manipulado, a dose certa

feita especialmente pra você!

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2013

TE CONTEI
• Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que aquela
'

"véia botocada" não gostou
do que eu escrevi aqui na
coluna durante a semana. Tô
nem aí. Que buxixo, hein!?
Quem manda ser pilantra

também fará uma

apresentação na 13ª

Feijoada do Moa. ,j
• Fiquei sabendo que numa

rua próxima a agência do
INSS tem duas movimentadas
'áreas de lazer' da terceira
idade. Super concorridas!
Enquanto as vovozinhas fazem
crochê em casa, os velhinhos

pintam e bordam no pedaço.
Por favor, Sr. Bruno, uma
bem gelqpa na mesa 12.

• Oremos também para
uma pessoa do high que
anda meio perdida, digamos.
Eu racho, mas passo! Sorry!

• O meu abraço de

hoje, cheio de energias
positivas, vai para o meu

brother Sandro Wille, da
Moinho Jaraguá. Esse
é parceiro de verdade.

Aquele super abraço!

• Elton Rodrigo Deretti é
o grande aniversariante da
cidade. Os nossos maiores

cumprimentos.

• Celebre as vitorias.
• O grupo folclórico
Piaskowa;-de Indaial, • Com essa, fui!

DESTAQUE Bruno Lima, caps da grife de carnlsarla feminina

Elô, é destaque na Revista Nossa, edição de setembro

CAFÉ VERDE
Mais uma opção para quem quer acelerar o metabolismo e eliminar os quilinhos a mais. O
Café Verde é um potente termogênico, antioxídante, fonte de energia e disposição..

Indicação
-Auxilia no processo de emagrecimento;
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante:
-Desintoxicação do figado; _

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

Ao reduzir a absorção dos açúcares, o Café Verde obriga o corpo a procurar outras
fontes de energia, como a gordura acumulada, está é a estratégia do CaféVerde para
emagrecer.

O Café Verde possui aproximadamente 2% de cafeína, a cafeína tem ação
termogênica, dessa forma facilita a queima da gordura localizada. Estudos
demonstraram que a cafeína e o ácido clorogênico presentes no Café Verde
diminuem o acumulo de gordura nas células. Além disso, alguns compostos
deste extrato aumentam a atividade de uma enzima responsável pela
oxidação de gordura no flqado, Assim, o extrato de Café Verde previne o

acúmulo de gorc!ura no (igado.

Estudos demonstram que o ácido clorogênico, em especial o ácido 5

cafeoilquínico, reduz a absorção intestinal dos açúcares, regula os níveis de

açúcar no sangue, prevenindo desta forma o acumulo de gordura corporal, já
que açúcar em excesso é transformado em gordura.

O Café Verde possui também ação antloxldante, sendo o seu poder antioxidantemaior que o
chá verde. Desta forma, combate os radicais livres, os vilões do envelhecimento, e protege
contra as radiações ultravioletas.

.

Faça-nos uma visita e confira esta novidade.
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Tirinhas

-

PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Ajudando o velhinho

Joãozinho entra em casa, esbaforido:
- Mãe, mãe, me dá R$ 1 pra eu dar pro velhinho ali na esquina!
A mãe orgulhosa abre a bolsa e dá o dinheiro ao filho:
- Pra qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo?
- Pra aquele ali que está gritando: "Olha a pipoca quentinha!".

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
'Aviões - Animação / Dublado - 92 min - Censura: livre - sessões: 14h, 15h50; 17h40, 19h30
, Os Instrumentos Mortais - Cidade Dos Ossos - Ação - Legendado - 130 min - Censura: 12
anos - sessões: 21 h20

ARCOPLEX 2
, Os Smurfs 2 . Animação - Dublado - 105 min - Censura: Livre - sessões: 14h30
'Circulo de Fogo - Ficção - Dublado - 132 min - Censura: 12 anos - sessões: 16h30, 19h, 21 h30
ARCOPLEX 3

"

, Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura: 12 anos - sessões: 15h,
17h, 19h, 21h

JOINVILLE
.GNCGARTEN

"' Aviões - 13:10 15:10 17:10 19:10 - 3D - DUB . Animação
-One Direction: This is us 3D - 21 :1 O - LEG . Documentário
'Gente Grande 2 - 19:20 21 :30 - LEG . Comédia
, Aviões· 13:30 15:30 17:20 - DUB - Animação
-Jobs - 13:40 19:00 - LEG - Drama
'O Ataque - 16:30 21 :40 - LEG - Ação
, Os Estagiários - 17:30 19:50 22:10- LEG . Comédia
, Flores Raras - 13:00 15:15 . NAC - Drama

'Invocação do Mal· 13:50 16:1518:50 21 :20 - LEG - Terror
, Dose Dupla - 20:00 22:05 - LEG - Ação
, Percy Jackson e o Mar de Monstros - 13:20 15:40 . 3D - DUB - Aventura
• Dose Dupla- 17:50 - DUB . Ação
• GNC MUELLER

• 'Aviões ·13:20 15:30 17:40 - 3D . DUB - Animação
-One Direction: This is us - 3D - 19:45 21 :45 - LEG - Documentário
• Smurfs 2 - 13:10 - DUB - Comédia
• Percy Jackson e o Mar de Monstros- 15:15 17:20· DUB - Aventura
, O Ataque - 19:30 22:00 - DUB - Ação
, Rush - No Limite da Emoção - 13:40 16:20 19:00 21 :30 - LEG - Açâo

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

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Chuva volta
ao Estado-

As nuvens voltam a

predominar em se, com
condições de chuva
no decorrer do dia na
maioria dàs regiões.
Temperatura baixa.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

j!<- �
,,' Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 9°e
MÁX: re-c

Parcialmente
Nublado

• �-
.'

SÁBADO Instável

MíN: II°e
MÁX: 22°e

•
•
•
•

•
,
•

• •
• •

•
•
•

•

HORIZONTAIS
1. O ambiente mais apto paranele se viver
2. Terminação dos álcoois I Sinal acústico de alarme
3. Sigla da liga norte-americana de basquete profis

sional / Relativo à lã
4. (Gír.) Agitação, confusão / (Red,) Uma maneira de

chamar a mãe da mãe da mãe
5. Dar sentido contrário
6. Cidade, rio e baía fluvial do Amazonas /851, em

algarismos romanos
7. Várzea
8. Vogais que ficam juntas em sequoia / Serviço-de

Atendimento Médico de Urgência
9. Dizer com insolência ou arrogância
10. (Mús,) Agudo / (Gír,) Zanga
11. Ilha da Oceania cuja capital é Varen / Abreviatura

do ácido acetilsalicílico, princípio ativo de anal
gésico

12. Aquele que dirige uma embarcação pequena / Re- 10
lações Públicas

13. Planta de lindas flores, mundialmente cultivada, 11
com inúmeros híbridos e cultivares criados para o

mercado de plantas em vasos,

2

3

4

5

6

7

8

9

12

VERTICAIS
1. Alta estima pública / As mulheres nascidas na ilha

de Fidel Castro
2. O escritor francês Camus (1913-1960), prêmio

Nobel de 1957/ Enfeitar com uma cercadura
3. Forma reduzida de uma palavra
4. As iniciais da cantora Sangalo / Sigla da entidade

que comanda o futebol europeu I Ávido de alimen-
to

,

5. Acento que nasala algumas vogais / Estado das
searas acamadas pela chuva ou por outra causa /
O rabo da .. , enguia

6. A lígua falada no Egito / (Pop,) Mulher jovem mui
to atraente / As iniciais da atriz italiana Loren, de
"Travessia de Oassandra"

.

7. Um esporte olímpico
8. Uma consoante como o N ou o M/Macaco de pe

lagem prediminantemente branca e cara vermelba
9. Oratório doméstico dos antigos romanos para o

culto do Gênio familiar / Lasca.

13

1 234 5 6 789
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52 PÁGINAS DE OlVERSÃO E CUIlURA

PASSATEMPOS DIFERENCIADOS

POR APENAS R$ 5,90
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Gaia repreende Amélia por ter se envolvido com Franz.
Diante do leito de seu pai, Heitor, Silvia promete destruir a
família Hauser. Manfred diz a Amélia que Ernest passou mal
e que, por isso, Franz não pôde encontrá-Ia. Ernest conversa
com Valter sobre a perda da esposa, Catarina. Silvia consegue
um emprego na joalheria Hauser. Ernest convoca lolanda a

participar de um jantar como sua secretária e lhe dá algumas
joias de presente. Manfred fica sabendo por uma enfermei
ra que Amélia está grávida. Franz pede a Apolônio permissão
para namorar Amél,ia. Manfred avisa a Ernest que Amélia está
esperando um filho de Franz.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Rosemere pede que Perácio assuma seu envolvimento

com quadros falsificados. Damáris acusa Lucinda de ter rou
bado seu carro. Lara aceita se casar com Cardoso. Faoinho
convida Giane para jantar em sua casa. Irene sente-se mal,
e Plínio se preocupa. Brunetty e as mulheres-fruta tentam
libertar Lucinda da prisão. Bárbara manda Amora forjar um
tratamento para agradar Bento. Wilson obriga Damáris a tirar
Lucinda da cadeia. Maurício e Malu se beijam. Amora fala para
Bento que Simone foi embora depois que tirou uma grande,
quantia de SU9 conta. Um médico suspeita de que Irene esteja
grávida. Fabinho aparece na casa de Bento no momento em

que Amora o acusa do incêndio na Toca do Saci.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Paloma e César disc�tem, e Aline coloca o pai contra a

filha. Pilar sugere que Félix entre com Paloma na igreja. Jonas
fala para Márcia que Atilio só a procurou por causa do julga
mento. Glauce avisa a Silvia que terá que fazer uma punção
em seu tumor. Denizard decide dar uma festa de casamento

para o filho mais velho. Perséfone conta para Patrícia que Da
niel a beijou. Wagner afirma a Edith que não se afastará dela.
César conta para Lutero sobre a gravidez de Aline e recebe

laia Rara

Carolina Dieckmann volta à TV na pele da sofrida lolanda
Com os cabelos platinados, Carolina Dieckmann volta à .

telinha na pele de Iolanda. Apaixonada porMundo (Domin
gos Montagner), um líder sindical, Iolanda é moradora de
um cortiço na Lapa, no Rio de Janeiro dos anos 30, e passará
por maus bocados para tentar viver esse amor, mas circuns-

críticas do amigo. Aline conta para Mariah que seus planos
caminham conforme o esperado. César afirma a Rafael e Eron

que não quer perder o San Magno. Pilar exige que Silvia tire o

hospital de César.

• CHIQUllllAS - SBl - 20H30
Chico e Ernestina se irritam com as novas regras do orfa

nato. Irritados, eles dizem que Sofia faz falta. Carmen explica
para os pequeninos como se portar na hora das refeiçôes.
Chico serve a comida e as crianças estranham a aparência

, do alimento. Ao experimentar o risota, Carmen reclama para
Chico e diz que a comida está detestável. Mili não gosta de
ver a nova diretora destratar o cozinheiro e lhe defende. No
Café Boutique, Clarita diz para Beta que se ele quer voltar com
ela, só namorando. No dia seguinte, Junior leva Mili para a

mansão da família Almeida Campos. Ao chegarem, o rapaz e a

pequenina se deparam com José Ricardo. Sem fazer questão
de ser agradável, o empresário pergunta ao filho o motivo de
ele ter levado à órfã. Junior não gosta da recepção e pede para
que ele seja mais educado. José Ricardo diz que eles dois já
conversaram sobre o assunto. Junior fala ao empresária que
a presença de Mili.faz bem a Gabi. O rapaz pede à órfâ que vá
ao quarto de Gabi, pois Valentina lhe espera.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Xepa se emociona ao conversar com Rosália. Vitor Hugo

diz aIls que está fingindo estar apaixonado por Rosália. Lis diz
a Vitor Hugo que Esmeraldino e Rosália chantageavam Meg.
Júlio César diz a M'eg que sabe de seu passado como garota
de programa. Graxinha sente ciúmes e se incomoda com o

noivado de Robério e Dafne. Dorivaldo e Ângelo conversam.

Emocionada, Xepa conversa com Édison sobre Rosália. ESme
raldino tenta vender a casa de Xepa para Feliciano. François
procura Alda e pede ajuda. Meg, Lis e Vitor Hugo se abraçam
e conversam em clima de farnília. Rosália se consulta com um

psicólogo. Yasmin ajuda Xepa e se arrumar para a reunião
na Sabor e Luxo. Meg e Lady conversam sobre Rosália. Meg
muda de comportamento e volta com sua animação. Beatriz
visita Vitor Hugo e deixa Rosália irritada. François visita Pérola
no hospital. François descobre que é o filho de Pérola.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Scarpa quer enterrar o
carro no jardim

Chiquinho Scarpa decidiu que quer manter
os seus bens favoritos perto dele para sempre.
Nesta terça-feira (17), o conde postou uma foto
em que aparece ao lado do seu carro, com uma

pá em punho na frente de umburaco que come
çou a ser cavado e falou que vai enterrar o seu

automóvel preferido. Depois de alguns segui
dores duvidarem do que Scarpa estava falando,
ele postou a foto ao lado de um enorme buraco.
O carro em questão é umBentley Continental
Flying Spur, que custa ao menos R$ 1,5 milhão.

SophíaAbrahão
tranquiliza fãs

A atriz Sophia Abrahão deu um susto em
seus fãs, na noite do dia 16, ao sofrer um
acidente de carro na Via Dutra, principal
estrada que liga São Paulo ao Rio de Ja
neiro. O carro estava sendo conduzido por
sua mãe, Branca Abraão, e, além das duas,
havia outras duas passagerias. As quatro
ficaram feridas. Mãe e filha ficaram com

escoriações pelo' corpo; uma maquiadora
quebrou o fêmur e uma dançarina teve
uma fratura no tornozelo. Pelo Twitter ela
informou aos fãs que precisou cancelar o
show que faria no Rio e que tudo não passou
de "um grande susto".

tâncias davidamudarão o rumo da sua história. "Iolanda não
passa por uma violência explícita, mas uma vida toda de dor.
Ela desiste do amor da vida dela para salvar o pai e é uma
escolha muito consciente", explica. Carolina Dieckmann diz
estar vivendo a personagemmaismadura de sua carreira.

o verdadeiropadrão de igualdade
está.1ro espirito. Bkke':lltaff

20/3 a 19/4 - Fogo
No ambiente de trabalho, pro

cure dar conta das suas tarefas sem
se envolver com outras pessoas. Cui
dado com gente oportunista.Ànoite,
vai se séntir mais confiante e cheio
de energia! Bom momento para
curtir quem ama. Se está a fim de

alguém, tome a iniciativa! Cor: azul.

Libra
23/9a 22/10 -Ar

Dedique-se ao trabalho e mos

tre que é responsável. À tarde, você
alcançará melhores resultados se

agir em parceria. À noite, o relacio
namento recebe boas energias e você
vai se sentir bem com o par. Se está

só, invista emuinapaquera quepode
virar algo sério. Cor: vermelho.

20/4 a 20/5 - Terra

Se precisar de ajuda, peça uma

força aos amigos. Eles estarão disp0-
níveis e podem oferecer lícÍns conse
lhos. Não perca o foco e lute pelo que
sempre sonhou. No rorruince, não
alimente suspeitas infundadas. Na

paquera, cuidado para não embarcar
emum Íance proibido. Cor: verde.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Você pode ter problemas de

comunicação. Convém ter mais

atenção ao ler e assinar documen
tos. Mercúrio favorece as atividades
mentais e tarefas que exijam exati
dão. No campo afetivo, o astral é de

grande sintonia e forte união: apro
veite omomento! Cer: vermelho.

21/5 a 20/6 - Ar

Aproveite a manhã para dar um

gás na carreira e mostrar sua com

petência no traballio. À tarde, pode
contar com a ajuda dos amigos. Na
paixão, um programa animado com

a turma vai tirar o romance da mes
mice. Se está em busca de um amor,
saia com a galera. Cor: lilás.

e Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Poderá contar com a ajuda ou

o conselho de um familiar para se

sair bem no traballio. À tarde, a Lua
entra em seu "paraíso astral", tra
zendo mais sorte e aumentando seu

magnetismo. Na paquera, você vai
arrasar. Nos assuntos do coração,
aproveite para se divertir. Cor: pink.

21/6 a21/7 -Agua
Aproveite a manhã para fazer

acordos ou entrar em contato com

clientes de outra cidade. À tarde, vai
se concentrar em sua carreira. Se já
tem alguém, esse é umbommomen

to para fazer planos a longo prazo.
Uma pessoa com boa posição social
te encantará. Cor: verde.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

De manhã, troque ideias com

os colegas, fale sobre seus planos e

aproveite para fazer contatos que fa
voreçam o traballio. À tarde, assun
tos de família podem exigir atenção.
Se está s6, peça conselhos a um pa
rente. A dois, que tal curtir um pro
grama romântico? Cor: vinho.

22/7 a 22/8 - Fogo
No traballio, ouça a sua intuição

,

na parte da manhã e termine tarefas

que não precisam da colaboração
dos colegas. À tarde, você vai se sen
tir mais confiante. Uma pessoa que
mora longe pode mexer com o seu

coração.A dois, umpasseio diferente
vai animar o romance, Cor: azul.

Aquário
21/1 a 18(2-Ar

Pela manhã, fique atento (a) e

não perca as oportunidades de au

mentar seus ganhos. Aproveite para
expressar suas idéias e fazer contatos
com o público, se trabalha com ven

das.Alguém que acabou de conhecer

pode balançar seu coração. A dois,
invista no diálogo. Cor: branco.

Virgem �Peixes .

fII:.t 19/2 a 19/3 - Terra

Pelamanhã, invista em suasqua
lidades para se destacar no traballio,
pois vai contar com uma força da
Lua. Nada de agir de maneira pos
sessiva demais no amor, pois corre o
risco de sufocar quem ama. Na con

quista, você 'vai querer segurança,
mas não faça exigências. Cor: creme.

23/8 a 22/9 - Terra

Coloque suas tarefas em dia e

adiante o serviço na parte damanhã,
pois a tarde tende a sermais compli
cada hoje. Cuidado com propostas
que parecem boas demàis para ser

verdade. À noite, o desejo vai es

quentar os momentos a dois. Só te
nha cuidado com brigas. Cor: cinza.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

Cliques da
Sociedade

Aliança -

dia 14 de
setembro

Ederson Marciel

Mathias, Jéssica
Tatiane Jandre,

Flaviana Mathias
Mueller e

Rosemir Mueller,

Anderson Juraszek e Eloissa Firmino

Marcelo Andre e

Andreia da Silva Pinto

Ane Duffeck

Lucimara Geisler de Jesus e

Derenice Maiara Draeger

jaragua@festadasemana.com.br

Gessica Oberthur

Wilian Hackbarth e

Franciele Dallabona
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Festa de Rainha
A Sociedade Esportiva e Recreativa.Bandeirantes,
de Schroeder, homenageia neste sábado, 21, a
Majestade Sra. Marleni Lindner, com Festa de
Rainha e Baile. Os festejos iniciam às 12h, com a

concentração dos sócios e convidados, seguindo
com a marcha em busca daMajestade sob o

comando do Sr. HiImar Rubens HerteI. 'O baile
inicia às 22h, com animação da Banda Coração de
Ouro, de Pomerode. Ingressos: R$ 12. Endereço:
RuaMarechal Castelo Branco, 10.955, Bairro
Bracinho. Informações 3374-0022.

Festa de Rei
AAssociação Desportiva e Recreativa Amizade,
de Jaraguá do Sul, promove neste sábado, dia 21,
Festa de Rei e Baile. A concentração dos sócios
e convidados será às 13h30, em seguida sairá a

marcha em busca daMajestade Sr. Gilson Manske,
sob o comando do Sr. Marcos Edilson MineI. O baile
terá início 'às 23h, com animação da Banda Society,
de Santa Catarina. Ingressos antecipados a-

R$ 15, nos seguintes locais: Posto Mime
(Kohlbach), Lanchonete Skini House e no bar da
sociedade. Endereço: Rua Roberto Ziemann, 3.174,
Bairro Amizade. Informações: 3371-3257.

Bier Fest
Dia 21 de setembro, a Sociedade Desportiva
Recreativa Rio da Luz II "Salão Centenário", de
Jaraguá do Sul, promove a sua Bier Fest, com início
às 22h. O baile será animado pelo Grupo Talagaço,
Indústria Musical, Jian Carlos e Marcelo. Cervejas
Brahma eAntárctica (350 ml): R$ 2. Ingressos
antecipados: 10 lote (R$ 15), 20 lote (R$ 20).
Vendas: PostosMime (matriz e Barra) e Flash
Vídeo Locadora. Mais informações: 9968-0852.

Baile das Cervejas
A Sociedade Recreativa Desportiva 25 de Julho, de
Jaraguá do Sul, promove neste sábado, 21, o
1 o Baile das Cervejas. O evento inicia às 23h, com
animação da Banda Real, do Paraná. Cervejas
Brahma, Skol eAntárctica (350 ml): R$ 2,50.
Ingressos antecipados a R$ 13, no PostoMime

Matriz, Flash Vídeo Locadora, Lanchonete Skini
Haus e PanificadoraVonete. Endereço da

.

sociedade: Rua BerthaWeege 3280, Jaraguá 99.
Informações: 3376-1003.

Festa e soirée
A Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande
da Luz, de Jaraguá do Sul, homenageia
com Festa de Rainha e Soirée, no domingo,
dia 22, a Majestade Paulina Spredemann. Os
festejos iniciarão às rih, com a concentração

I

na sede social. A partir das nhso inicia a

busca da Majestade, sob o comando da
Sra. Gisela Kreutzfeld. Às 14h começa o

soirée. A festa será animada com a Banda
Estrela de Ouro. Endereço da Sociedade:
Estrada Ribeirão Grande da Luz, bairro
Rio da Luz I. Mais informações pelos
telefones 3055-8739 ou 9923-8327.
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Moradores pedem pavimentação
. -

ILHA DA FIGUEIRA

Poeira, buracos e

barro são motivos

de insatisfação..
Prefeitura vai dar

atenção ao local.

Natália Trentini

(""tmsados de _:sperar pela
Vpavimentaçao, os mo-

o

radares do bairro Ilha da

Figueira encontraram uma

forma diferente para protes
tar. Nos muros e portões de
algumas casas das ruas Al
vira Gorges Xavier eAlberto
Antônio Klein foram pendu
radas faixas pedindo atenção .

da administração municipal
e apoio dos vereadores.

A ideia partiu dos pro

prietários de uma empresa
têxtil que fica entre as duas
vias. O pó gerado pelo trân
sito no local dificulta o tra

balho na confecção, além de
incomodar os moradores.
"A primeira coisa que faço'
quando chego para traba-

EDUARDO MONTECINO

MANGUEIRA Para evitar os transtornos causados pela poeira, dona Arminda Schriner costuma molhar a rua

lhar é molhar a rua. Os es

critórios mantêm as janelas
sempre fechadas, a situação
é complicada", relatou opro
prietário,AdolarMachado.

Manter a limpeza é a

tarefa mais complicada.
Arminda Teresa Schriner,
57 anos, precisa enfrentar

o problema na empresa,
onde trabalha como zela

dora, e em sua casa, que
fica logo no outro lado da
rua. Ela também costuma

o recorrer à mangueira para
aliviar a situação.

Segundo Arminda, que
mora há dez anos no local,

Vila Lenzi

Centro de lazer fica pronto emmarço
Retomadas em janei

ro deste ano as obras de

construção do Centro
de Artes e Esportes, ini
ciadas em julho do ano

passado e localizada em

área no bairro Vila Lenzi
têm previsão de conclu- o

são para março de 2014.
No prédio principal, com
sala multiuso, biblioteca,
telecentro, cineteatro e

auditório com 60 luga-

res, ainda é preéiso con

cluir o teatro; incluindo
um

.

palco, colocação de

portas, parte do piso e

pintura. No restante da
área de três mil metros

quadrados doada pela
Prefeitura ao Ministério
da Cultura (MinC) ainda
não começaram as obras
de construção de uma

quadra poliespoertiva co

berta com pista de skate.

os moradores das duas
ruas já se mobilizaram di
versas vezes, com abaixo
assinado e reuniões com a

Prefeitura, "Nós apoiamos
a colocação das faixas,
Passam muitos ônibus e

carros, fica tudo sempre.
sujo", comentou.

Melhorias

previstas
Uma. reunião na tarde

de ontem entre o prefeito,
Dieter Janssen, e a associa
ção de moradores do lotea
mento Piazera, que engloba
a região, deu encaminha-

mentos à reivindicação. Se
gundoo chefe do Executivo,
o compromisso já estava

marcado e coincidiu com a

colocação das faixas.
Deve ser feito um le

vantamento para checar
o número de moradores

que concordam com a pa
vimentação. Se chegar aos
80% de adesão, as ruas

serão incluídas no progra
ma Nosso Asfalto. "Eles vão
entrar na lista de espera, já
que temos outras ruas ca

dastradas. Este ano já execu

tames pavimentação em 30
ruas, a meta é chegar a 100

até 2016", explicou Janssen.
Também foram

o

entre

gues outros sete pedidos,
como a construção de ciclo
via e faixas elevadas na Rua

Carlos Oechler, contratação
de mais agentes de saúde

para o bairro, ampliação
de horários no serviço de

transporte coletivo, cons
trução de um ponto de

ônibus, instalação de uma
área de lazer e fiscalização
no tráfego de caminhões.

Guaramirim

Entidade vai avaliar se continua no hospital
o

A estrutura externa terá, O orçamento do muni

também, equipamentos cípio não comporta um re

de ginástica, playground passe mensal maior que R$
e pista de caminhada. O 300mil para o hospital até o
investimento de recur- final do .ano, "Só temos este

sos federais é de R$ 2 valor disponível e não há
milhões. Estima-se que outra forma de manter o re-

30 mil moradores dos passe atual", disse o prefeito.
bairros Vila Lenzi, Nova Laura Frõlich (PSD), ontem,
Brasília, Água Verde, em reunião com o diretor

Jaraguá Esquerdo, Tifa· da Beneficiêncía Cameliana
Martins. e Chico de Paulo do Sul, Carlos Robini, o su

usem a estrutura. perintendente da institui

ção, padre Osmar Penso,
diretor do Hospital Padre
Mathias Stein, 'Claúdio
Marmentin, e o setor jurí
dico e financeiro da Prefei
tura. Hoje pelamanhã uma
nova reunião entre as duas

partes deverá ocorrer. Se a

proposta do município for

mantida, adiantouMarmen
tini, aumenta em muito a

possibilidade de a instituição
devolver a administração do .

hospital aomunicípio.
O montante ofereéido

LÚCIOSASSI

ESPAÇO Quando pronto, local terá espaços culturais e quadra pollesportlva

pelo prefeito representame
nos da metade dos R$ 630
mil mensais repassados ao

. hospital. Pelo convênio as

sinado há dois anos entre

a Prefeitura e a instituição
Beneficiência Cameliana do

Sul, ainda no governo do.

ex-prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB), é aplicada corre

ção anual pelo Índice Na
cional de Preços ao Consu
midor (INPC). Na reunião,
Frõlich argumentou queda
nas receitas próprias, o que
obrigaria a uma economia
consolidada de pelo menos

R$ 6 milhões até dezembro.

Couvênio
Padre Osmar lembrou

que há um convênio em vi

gor pelo prazo de 15 anos

com valores explicitados e

que qualquer mudança terá
de ser levada ao conheci
mento da diretoria em São

Paulo, a quem caberá deci-

dir, em assembleia, qual a
postura a ser tomada.

Segundo Marmentini,
são' mais 13 anos de vigên
cia do convênio, que pode
ser rompido unilateralmen
te desde que o comunicado
ocorra com prazo de três
meses deantecedência. "Mas,

_ por atraso nos repasses isso

pode ser feito a qualquer
tempo", disse o diretor, em
referência à dívida domuni

cípio com o hospital, de R$
1,4 milhão. "Com R$ 300
mil não há nem como man

ter o pronto socorro (PS)
aberto", avisa.

Pelo hospital passam,
mensalmente, cerca de 10

mil pessoas. Mais de 90%
dos atendimentos são fei
tos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). "Outros ser

viços como Raio x e ultras

som," estariam comprome
tidos se não houver acordo",
disseMarmentini.
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ATENÇAO
DIRECIONADA
AOS BAIRROS

DEFESA CIVIL

Participação de moradores é importante para a formação de uma rede
) ,

. de Núcleos Comunitários para atuar em ações preventivas de desastres

Avontade de ser útil sem

pre foi muito presente
na personalidade de Mareio

Stephani, 47. Já na infância,
ele não escondia a admira

ção pelo trabalho desenvol
vido pelos. bombeiros. E,
apesar da vontade de se unir
aos socorristas, ao longo da

vida, acabou se dedicando a

outras funções.
No entanto, quando a re

gião de Jaraguá do Sul viven
ciou as mais recentes ocorrên
cias provocadas pelas chuvas,
ele decidiu se envolver dema
neira definitiva e ajudar. Inte
grante do Clube de Canoagem
Kentucky, Stephanimobilizou
os parceiros de aventura para

colaborar com os resgates a

pessoas prejudicadas pelas
enchentes. A iniciativa deu
certo e prosperou.

A partir disso, o volun
tário não teve mais dúvidas
e procurou outras formas
de colaborar. Hoje, além de

I

participar de conselhos mu

nicipais, ocupa o cargo de
líder do Núcleo Comunitário
da Defesa Civil do Centro. O

grupo é responsável também
pelo atendimento aos mora
dores dos bairros Vila Nova,
Amizade, Baependi, Rio
Molha, Barra do Rio Molha,
Nova Brasília e Vila Lenzi.

Na posição de elo entre a

comunidade e a Defesa Civil,

o Núcleo coopera com a exe-
.

cução de trabalhos preventi
vos, bem como nas mais va

riadas atividades necessárias
durante a ocorrência de pos
síveis desastres. "A vantagem
é que você, treinando pessoas
de todos os bairros, terá uma

resposta mais rápida nesses

casos", explica Stephani.
Por isso, o líder habilita co

laboradores interessados em

aprender os segredos dos res
gates em água. "As catástrofes
não escolhem dia e horário,
então, precisamos estar pre
parados", complementa. Ain
da estruturando o Núcleo do

Centro, ele conta, atualmente,
com 16 voluntários.

ELOS ENTREADEFESA CIVIL EA POPULAÇÃO
Os Núcleos Comunitários

, existentes em Jaraguá do Sul
são considerados os elos prin
cipais entre a população e a

Defesa Civil do município. De
acordo com o diretor do órgão,
Maicon da Costa, são eles que
propiciam informações capazes
de gerar a percepção real-dos
riscos existentes nomunicípio.

Por isso, estão recebendo

atenção especial nos últimos
meses. Dividindo Jaraguá do
Sul em cinco áreas (Centro,
Barra do Rio Cerro, Nereu Ra

mos, Ilha da Figueira e Santa

Luzia), a Defesa Civil consegue
'cobrir todo o município por
meio dos Nudec' s. "O alerta é

!
.)

t

constante. Não podemos mu

dar o passado, mas temos que
prevenir o futuro", avisaCosta.

Reiterando esta intenção,
os grupos têm a função de
colaborar em casos de emer

gência, atendendo a popula
ção de maneira mais rápida,e
também de trabalhar na

conscientização e na preven
ção. "São -os olhos da Defesa
Civil dentro da comunidade",
afirma Marcelo Prochnow, se
cretário do órgão, lembrando
que a cidade possui 37 bairros
e, sem os núcleos, fica quase
impossível estar presente em

todos eles.
"Cada .voluntário conhece

as particularidades de sua re
gional e, assim, pode ajudar
a dar uma resposta mais ágil'
e eficaz em. situações extre

mas", completa.
Mas, além de cooperar

no atendimento a vítimas de
enchentes, por exemplo, os

Nudec s também possuempa
pel fundamental naminimiza
ção desses desastres.

Conforme o coordenador,
Kristian Iachinski, a intenção
é envolver as comunidades em
uma reflexão sobre a realidade
dos riscos e, assim, incentivar
a construção de uma consciên
cia coletiva acerca da preserva
ção domeio ambiente local.

Mareio Stephani integra uma equipe de 16 voluntários no Nudec do
Centro e estimula a prática de resgates: A canoa é uma das ferramenta
dessa ação. "Treinando pessoas teremos uma 'resposta rápida", diz

�ACITAÇÃO pERMANENTE

O FOCO ÉA PREVENÇÃO
Já no Núcleo Comunitário da

Defesa Civil liderado por Oné
simo José SeU, que engloba os

bairros Centenário, Vila Lalau,
Boa Vista, Ilha da Figuéira e

Águas Claras, o foco é a preven
ção. Por estar em unia área da ci
dade com locais considerados de
risco, o grupo planeja despender
esforços na tarefa de minimizar
possíveis desastres através da

conscientização.
Ainda em fase de recrutamen-

No intuito demanter os vo
luntários dos Nudec s sempre.
prontos a ajudar, a Defesa Ci
vil projeta capacitações cons

tantes para as mais diversas

situações. A lista inclui desde o
entendimento do serviço pres
tado pelo órgão, até noções de
atendimento pré-hospitalar e

'

gerenciamento de abrigos.
Paralelamente, também

há a preocupação com ações
que devem fazer parte do co

tidiano dos núcleos, como a

instalação dos pluviômetros
semiautomáticos e do orga-

to de voluntários, o Núcleo possui
cerca de cinco integrantes em cada
uma das localidades abrangidas.
"Busco a criação de elos com as

associações de moradores para de
senvolver esse trabalho", ressalta
o líder. Por enquanto, os integran
tes realizam o cadastramento das
pessoas residentes, bem como da
estrutura disponívei em casos de
necessidade. Por isso, enfatiza SeU,
a adesão de novos interessados é

sempre muito bem-vinda.

"
As cetastrctes não escolhem dia e horário,
então, precisamos estar preparados.
Mareio Stephanl, líder do Núcleo

\
Comunitário da Defesa Civil do Centro

PARA FAZERPARTE DOS NUDEC"S
Os interessados em partici

par dos Núcleos Comunitários

podem procurar a Secretaria
da Defesa Civil para preen
cher um cadastro ou, então,

entrar em contato com os lí
deres dos Nudecs, Depois, é
preciso participar de capaci
tações oferecidas pelo órgão.

, Informações: (47) 2106-8209·
.,

nograma estrutural da Defesa
Civil. "Mas a principal preo
cupação é que o trabalho seja
ininterrupto, ou seja, não será
finalizado, . com capacitação
permanente, mesmo que te

nhamos que repetir assuntos
para fixar melhor ou avançar
'nas informações repassadas",
esclarece Kristian Iachinski.
Conforme esse processo avan

ça, a intenção do coordenador
é enfatizar também proble
mas pontuais dos bairros e,
dessa forma, dar prioridade
às iniciativas preventivas.

VEfcULOS DE PASSEIO, CONSULTE-NOS.
• Descontos de até 18%. Consulte politica vigente para cada modelo.
Veículos sujeitos o disponIbilidade de estoque.

ocr 18e19

ANTECIPAÇÃODE PROBLEMAS CIDADE UNIDA
Para que os Núcleos Comu

nitários funcionassem, a Defe
sa Civil decidiu dividir a cidade
em cinco áreas e tomou como

base o mapeamento já utiliza
do por órgãos de segurança,
como o Corpo de Bombeiros e

a Polícia Militar. Depois, cada
uma delas exigiu a nomeação
de um líder escolhido pela
ótica do envolvimento com a

população local. E, agora, en
quanto buscam voluntários, os
Nudec s também passam por
capacitações diversas.

.De acordo com o coordena-
. dor, Kristian Iachinski, a divi
são em grúpos regionais facilita
a identificação de problemas e

favorece esta preparação. "Cha
mamos o voluntário a participar
e se sentir realmente Um mem

bro da Defesa Civil e respon
sável por reduzir os eventuais
danos em sua comunidade",
comenta .

De acordo com o diretor da
Defesa Civil, Maicon da. Costa,
o órgão tem visado à antecipa
ção de problemas e os Núcle
os Comunitários fazem parte
dessa preocupação. Mas, além
deles, outras ações estão to

mande corpo, como a retoma

da de obras de contenção que
reduzem os riscos de desastres
e a instalação de estações de

monitoramento do nível dos
rios e de pluviômetros.

Segundo ele, em períodos
de normalidade, como o atu

al, é preciso trabalhar na pre
venção, seja ela com a aqui
sição de equipamentos ou na

capacitação da comunidade.
"A população deve estar pre

parada e com. a percepção de
riscos 'aguçada", afirma.

ESPAÇO ,PARAHABILIDADES DIVERSAS
Os Núcleos de Defesa Ci

vil (Nudec s) não estão aber
tos apenas às pessoas que

queiram participar de aten

dimentos diretos a situações
de risco. A equipe da Defesa
Civil faz questão de envolver
também voluntários com ap
tidões diferentes. "Tem espa�
ço para todas as habilidades,
cada um na sua área", enfati
za o coordenador.

Todos os envolvidos, po
rém, são acionados de manei
ra padrão e convencional. Ele
explica que a rede tem sido
ativada por meio 'da impren
sa, telefone e pessoalmen
te. Para o futuro próximo, o
objetivo é elaborar um plano
de acionamento com ações a

serem adotadas automatica
mente conforme a evolução
das situações.

"
Chamámos o

voluntário a participar
e se sentir realmente

um membro da Defesa

Civil e responsável
por minimizar os

eventuais danos em

sua comunidade.

Kristian lachinslci,
comidBBader dos
NúCleos ·Cemuoilár<iDs

Os voluntários do Núcleo
Comunitário do bairro

Águas Claras, Hércules
Pelens (E), Onésimo José
Sell e Nilson de Oliveira
são os estimuladores na
comunidade para ações

de melhorias e prevenção

:'J ....

trasbou,rg
www.strasbourg.com.br
O peugeot.strosbourg

Jaraguá (47) 3274-1900 o Blumenau (47) 3331-4500 oltajaí (47) 3344-7000 o Brusque (47) 3355-4500
Rio do.Sul (47) 3522-0686 o Chapecó (49) 3361-1500 o Caçador (49) 3561-3400
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EDUARDO MONTl'CINO

Posse de maconha

Jovem é flagrado com 400g
.

Bombeirq�CJl:lerem
recursos o Estado.

Uma audiência no Fó
rum de Guaramirim na ma

nhã de ontem determinou

que um adolescente de 17
anos, apreendido pela PM

com 402 gramas de maco

nha em uma residência às

margens da SC-l08, deve

,
prestar serviços a comuni
dade por quatro meses. A

.

medida socioeducativa foi

proposta pelo Ministério

Público, que apresentou de
núnciaporposse de entorpe
cente. O jovem tentou ven-

dermaconha a dois policiais
a paisana, que entraram na

residência se passando por
usuários de drogas, porvolta
das 23h30 de terça-feira.

No entendimento da
Polícia Militar, o jovem
estava fazendo o tráfico de

drogas, já que o entorpe
cente estava dividido' em

23 pequenas porções. O
adolescente deve retomar

ao Estado de origem, no

Paraná, onde cumprirá a

medida socioeducativa.

DESCASO Governo não faz repasse de R$ 2 milhões

pára voluntários e prejudica manutenção do serviço
Débora Remor "Este dinheiro ajuda na manu-

.

tenção e investimento e, Se não vier,
A s cofP?r:ações' de Bombeiros....".p&:('e.f���ui?ament�s emmuitos
fiVoluntáríos de Santa, a muruC!plOS', disse o diretor finan-

aguardam ansiosos os rec d!iro da Abevesc e comandante dos
governo do Estado que co Bombeiros de Guara:rnirim, Iaury
ser repassados anualmente - Leite. "Nossa maior preocupação é
mente' a Associação dos Bo (iam as' pequenas corporações, que
Voluntários (Abevesc) rec em têm mais dificuldades de conseguir
tomo de R$ 2 milhões, no :p'lês de recursos e Se manter em funciona

maio, a serem djstribuídoslID'fre as menta", complementa o presidente
. daAssociação, Olavo Gamper.

A diretoria da Abevesc fez o pe
dido diretamente ao.governador do
Estado e, segundo Gamper, alguns
deputados estaduais também pro
meteram pressionar pelos recursos.
Entretanto, na Secretaria Estadual
da Fazenda, a assessoria de irnpren
sa ãfinnou que não existe o f€gisti'ü
deste pleito junto '. à pàSta. l'J:emos
promessas concretas e .e9nversa
mos- constantemente com as auto

ridades, mas talvezo pedido tenha
seperdido no emaranhado deburo
cracia que existe no poder público",
lamentou o presidente.

DlVULG�ÇÃO/2' CWI4BPM

EMBALADO
Droga estava

separada em

23 porções e

adolescente
tentou vender

para policiais
à paisana

Radiografia
Na região, a situação mais

crítica é a dos Bombeiros Volun
tártos de Cónlpá, que "tem cÍúas
viatutasJora de óperaçãoporJal
ta'de rectrrsospara amahutenção
dos veículos. "Nosso rombo está
em R$ 2Ómil. Não temos dívida
no comércio porqueempresárlos

. da ddâde emprestatam recur

sos, mas preeíâamos- devolver
este dinheiro. Se continuar
assim, em breve vamos ter

que dimilluír o número de

atendimentos", explicou o

comandante Cláudio Si

queira. "Precisamos mo

bilizar a população contra
este descaso do governo

. estadual, porque ele está
matando um projeto que

salvavidas."
Em Jaraguá do Sru� o esto

que âe suprimentos estápró
ximo do liníite. "O líquido para'
produzir espuma de combate
a fogo, por, exemplo, temos a

quantidade para uma ocorfên,

cia pequena e depois disso aca

bou", 'alerta a coordenadora ad
ministrativa Luiza Helena Rosa.
Ela explica que os recursos do
Estado (em 2012 foram repassa
dos R$ 250 mil) são usados por
Jaraguá para a aquisição anual
de suprimentos, como troca de

pneus, espuma, uniforme, luvas
e colar cervical, a manutenção
preventiva dosveículos.

O planejamento financeiro
ajudou os Bombeiros Voluntá
rios de Massaranduba a manter

as contas em dia, mesmo sem o

repasse do governo do Estado.
O vice-presidente Adilson Pedro
Mais explica que além das do

ações. e do convênio com a Pre

feitúra, as empresas e entidades
estão destinando verbas de even
tos para a corporação. "Em 2012

recebemos R$ 22mil e este ano OI
>

recurso seria usadopara comprar
urp: caniinhão, .para -substituir a
viatura que foi destruída em um

acidenteemJ,,!'���

Furto

Ladrões levam até bebida
- Três garrafas dewhisky e
umgarrruàodevinho,além
de equipamentos eletrôni
cos foram furtados de uma

residência. de Massarandu

ba, na manhã de terça-feira.
,Quando a Vítima chegou em
casa, na Rua Emílio Manke,
por volta das '13h, percebeu

que a porta dos fundos eS
tava arrombada e chamou a

.

PoliciaMilitar. Os ladrões le
varam duas televisões,um li..

quidificador, fomo elétrico e
.

jóias, avaliadas em R$ 5mil,
além das garrafas de bebida
alcoólica, A PM fez rondas,
mas ninguém foi detido.

Bilhetepremiado
Gerente evita prejuízomaior'

.
,

tregar o dinheiro' em troca
do prêmio. Depois de ir até
a residência da idosa, de
76 anos, e receber as jóias,
avaliadas em R$ 6 mil, e

R$ 700 em dinheiro, a du
pla ainda pediu que a víti
ma sacasse outra quantia
da sua conta corrente.

Ao chegar ao banco, a

idosa pediu ao gerente que
retirasse R$ 15 mil, mas não
quis explicar o motivo. D�- ,

confiado, o bancário substi
tuiu o dinheiro porpapel em
branco e entregou oerivelo- .'

'

pe à correntista, e chamou a
'

PolíciaMilitar. Os golpistas
conseguiram fugir e a víti
ma foi orientada a registrar
um Boletim de Ocorrência
na Delegacia.

Umaidosa perdeu R$ 6
mil em jóias e -cerca de R$
700 em dinheiró no golpe do

.

bilhete premiado por volta
.

do meio-dia de ontem, em
Jaraguá do Sul. O prejuízo
só não foi maior porque o

gerente do banco, onde a

vítima tentou sacar R$ 15
mil, desconfiou e entregou'
um envelope com papel em
ve�de dinheiro.

A idosa contou a PM

que foi abordada por uma
mulher na Rua Marina

Frutuoso, no Centro, que
pediu ajuda para retirar
o dinheiro do bilhete pre
miado .. Um comparsa se'
aproximou e garantiu que
o bilhete era verdadeiro,
convencendo a vítima a en-
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

GOLEADOR Atacante Eric foi o principal nome qo Jaraguá em campo e acabou recompensado com um gol aos 44' do segundo tempo

"*""0",
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Em casa, Leão urra
mais forte e vence

REVERTIDA Com a vitória por 1 a 0, Jaraguá agora joga pelo empate no jogo de·volta, 'terça-feira, em Lages

Em jogo truncado, o Sport
Club Jaraguá foi mais efi

ciente, alcançou urn gol no

fim da partida e venceu o In

ternacional de Lages por 1 a 0,
na noite de ontem, no Estádio
João Marcatto, na partida de
ida da final do turno do Cam

peonato Catarinense da Divi
são deAcesso.

O tento solitário foi marcado

pelo atacante Eric, destaque da

partida, aos ,44' da etapa final,
após passe de calcanhar de seu

companheiro ofensivo Vandré.
Com o-resultado, o Leão do Vale
jogaporurn empate no confron
to da volta para se sagrar cam

peão da fase. O titulo garante ao

Jaraguá urna vaga na decisão da
Divisão deAcesso.

. zart. "Prevaleceu a nossa raça,
o trabalho que viemos fazendo.
Literalmente demos a vida em

campo. Demos urn grande pas
so para ser campeão do turno
e vamos para Lages confiantes
em buscar mais urna vitória",
destacou Eric. "Temos que ter
sabedoria com o resultado que
conquistamos, porque mesmo

vencendo em Jaraguá, não tem
nada ganho ainda", finalizou o

zagueiro Neto.
A partida de volta acontece

_

na terça-feira (24), às 20h30,
no Estádio Vidal Ramos Jú

.

, nior. Caso o Colorado Serrano

vença nó tempo normal, o jogo
vai para a prorrogação onde
o Jaraguá precisa triunfar. O

Mozart Batista, técnico Leão joga pelo empate no tem-
"O peso davitória é enorme, II' .' I po regulamentar.

. porque revertemos a vantagem
que era deles. Porém, ainda
está longe de estar definido.
Temos que continuar com esta

filosofia de trabalho, humilda
de, seriedade e respeito, pois
eles não chegaram na final por
acaso. Agora é descansar, pen
sar no que fizemos de bom,
corrigir o que erramos e irmos

para Lages jogar a nossa clas

sificação", disse o técnico Mo-

"
Temos que continuar com

esta filosofia de trabalho,
humildade, seriedade e

respeito, pois eles não

chegaram na final por acaso.

,
Temos que ter sabedoria com o resultado que

conquistamos. Não tem nada ganho ainda.

Neto, zagúe'ro

OCP21
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"
Prevaleceu a nossa

raça. Literalmente

demos a vida em

campo. Demos um

grande passo

para ser campeão
do turno.

Eric, atacante

Ficha Técnica:

Jaraguá
lxO

Internacional
.. -

• Local: JoãoMarcatto, em Jaraguá
doSul(SC).

• Data: 18/09/13 (quarta).
• Horário: 20h30 (de Brasília)
• Público e renda: não divulgado
• Arbítraqern; Leandro Messina
Perrone, auxiliado por Josué

Gilberto Lamin e EIi Alves
.

• Cartão amarelo: ZéVitor e

Vandré (Jaraguá);Thomaz
(Internacional)

• Gol: Eric, aos 44/2T (Jaraguá)
• Jaraguá: Darci, Maicon, Neto,
Ricardo,Wilhian; Jefferson

(Fábio),Guilherme (Piter), Zé

Vitor, Carlos Neto; Eric eVandré.
Técnico: Mozart Batista.

·Internacional: Ivan, Bruno,

Alan, Erlon,Vinicius, Gelvane;
TiagoCapeta (Thomaz), Uilton,

Maguila; Aldair Bahia (Gustavo)
e Maike (Brasão).Técnico:

Nasareno Silva.

o LANCE De calcanhar, Vandré (11) deixou Eric (9) na cara do

goleiro Ivan, para marcar o gol da vitória do Sport Club Jaraguá
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Pezão treina CODl
.

mestre de seumestre

Olutador do UFC, Antonio Pezão, decidiu incluir um especialista
nos roteiros de treino pelo mundo afora, em busca da melhora de

seu jogo na cidade de Curitiba' (PR). Ele treinará com ninguém menos
que Fábio Noguchi, que nos tempos de ouro do MuayThai formava os

maiores campeões daquela região, juntamente com a 'Chute Boxe', que
era liderada pelo mestre Rudimar Fedrigo, que é mestre de Anderson e

Wanderlei Silva. A capital paranaense, assim como

o Rio de Janeiro, é considerada a cidade capital
das artes marciais no Brasil. No caso de Curitiba,
o forte era O Muay Thai. O Rio de Janeiro,
em contrapartida, se destacava pelo jiu jitsu
excelente. No meio dessa guerra, se valorizava a

astúcia dos líderes das academias rivais nos
embates que levavam ao delírio os fãs de
luta daquela época. Com certeza, Pezão
terá muito a acrescentar treinando com o

mestre Noguchi. Prova que mesmo após
conquistar algo significativo no mundo
da luta, Pezão não para de aprender,
o que vai garantir um patamar sempre'
estável dentro de sua profissão. E nós,
brasileiros torcedores,
só teremos a ganhar.

Vídeob
Está na rolando na internet um vídeo em que nós, da X-TEAM, obtivemos
imagens aleatórias da rotina noturna de treinos durante três dias consecutivos no
Centro de Treinamento X-TEAM. A ideia inicial era apenas um simples teste de .

câmera, mas acabou resultando numa demonstração de devoção à arte marcial,
tanto da parte de seus instrutores, como de seus alunos. O vídeo descontraído
você acompanha emhttp://goo.gl/SSFtLE.

* 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.

LUCAS PAVIN/AVANTE!

RETORNO Vo.lante Cícero (ao centro) voltou ao clube, agora para disputar a Copinha

Juventus treina
,.

visando a Copa
Santa Catarina
MUDANÇAS. Grupo trabalha sob o comando de Mareio Ventura.

Competição deve ter alterações por causa de algumas desistências

Lucas Pavin . clube. Mas tenho certeza

que, quando o grupo se fir

mar, não vai ter problema
nenhum", avaliouVentura.

Dltand�poucomenos�er um mes para a estrela

na Copa Santa Catarina, o
Juventus segue trabalhan- Os reforços
do forte para a competição Até o momento, o Ju

que dá uma vaga para a Sé- ventus acertou as contra

rie D do Campeonato Brasi- tações dos profissionais
leiro e outra pará a Copa do Maurício (goleiro, com

Brasil de 2014. duas passagenspelo clube),
O atual elenco juventino Guilherme (volante, vindo

é formado por 25 jogado- do José Bonifácio-SP), Cí
res, entre eles'profissionais, cera (volante que também
amadores e atletas oriun- atuou no último Catarinen
dos das categorias de base. se pelo Juventus), Thiago
Para o técnico Marcia Ven- (meia vindo de Brasília),
tura, todos os atletas têm Jonathan (meia com passa

qualidade, faltando apenas gem pelo Vasco da Gama),
o entrosamento, que será além de Édipo (atacante
adquirido até o primeiro que também estava no José

compromisso da equipe na Bonifácio).
-

Copinha, a princípio contra Do futebol amador fo
oAtlético de Ibirama, no dia. ram contratados o goleiro
16 de outubro, fora de casa.

. Rodrigão (que acabou se

"O pessoal do amador lesionando), o zagueiro
já teve passagem pelo fute- Jacenir (ex-Cruz de Mal
bol profissional, então fica ta), além dos meias Mar

mais fácil esse entrosamen- celinho (ex-JJ Bordados),
to. A única coisa que está Mineiro (ex-JJ Bordados)
sendo complicada para e Douglas (ex-Flamengo)
mim são os atletas que che- - conhecido por no cenário

gar,a,m· é} p,p;qç:pJeII\po .

no 'amador porNeguinho., . ,

Experiente, o volante
Cícero falou sobre como é
atuar com estes três grupos
de jogadores. "É uma ex

periêncía nova para mim.
Nunca trabalhei neste sen

tido, mas vamos procurar
ajudar o pessoal da melhor
maneira possível e também
espero ser ajudado. O mais

importante - e o que tem

que prevalecer nesse time
- é a vontade. E isso, com
certeza, o grupo vem mos

trando", destacou.
ACopinha inicia em 13

de outubro e vai até 15 de

dezembro, a princípio en

volvendo 13 times, dividi
dos em três grupos. O Ju

ventus está na Chave B, ao
lado deMetropolitano e XV

de Indaial, além doAtlético
IB. Eles jogam entre si nos

grupos, em turno e returno,
classificando-se os dois me
lhores de cada grupo para ii.
fase final. Porém, algumas
desistências foram comu

nicadas à Federação Catari
nense de Futebol, que deve
marcar um novo Congresso
Técnico em breve..
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Chelsea tropeça na Champions
RODAD INAUGURAL Grandes clubes europeus se dão bem na

abertura da Liga dos Camp�ões, com excessão dos londrinos

Oito jogos na tarde de

ontem fecharam a

primeira rodada da fase de

grupos da Uefa Champions
League.

Buscando seu oitavo tí
tulo da competição, o Mi-

, lan estreou com urna vitó
ria sofrida diante do Celtic

por 2 a O; no estádio San

Siro, em duelo válido pelo
GrupoH.

O Arsenal, que não per
-de em estreias nessa fase
desde 2003, manteve a

escrita, venceu o Olympi
que de Marselha por 2 a 1,
fora de casa, e conquistou

Peixe empata
Com um gol do centro':

avante William José no

fim da partida, o Santos

buscou um empate por 1 a

1 contra o Grêmio, naAre
na, e frustrou a equipe co
mandada pelo técnico Re

nato Portaluppi na briga
pelo título do Campeonato
Brasileiro. O meia Elano

balançou a redepelo lado
mandante.

três pontos.
Com show de Lionel

Messi, o Barcelona derro
tou facilmente o Ajax por 4
a o, no CampNau. O argen
tino fez três gols, enquanto
Piqué anotou o outro, após
assistência de Neymar.

Eliminado logo na

fase de grupos da última

Champion, o Chelsea co

meçou mal a edição deste
ano do torneio. Em casa,

os ingleses foram der
rotados de virada pelo
Basel, da Suiça, por 2 a 1,
com uma atuação apática.
O único gol dos Blues foi

Vasco perde
Em crise, oVasco levou a

virada no final, perdeu para
o Vitória, por 2 a 1, em São

,

Januário, e segue na zona

de rebaixamento do Brasi
leirão. Depois de protestos
da torcida cruz-maltina du
rante a semana, a equipe
agora acumulou três derro
tas seguidas, ampliou a crise
no clube e saiu vaiada nova
mente dentro de casa.

marcado por Oscar.
Atual vice-campeão, o

Borussia Dortmund foi ao
Estádio San Paolo e perdeu
por 2 a 1 para o Napoli.

Com dois gols brasilei
ros marcados por Miranda
e Léo Baptistão, o Atlético
de Madrid venceu o Zenit

por 3 a 1.

O Schalke 04 estreou

com uma vitória tranquila
sobre o Steaua Bucareste,

'

por g ao.

Por fim, o Porto triun
fou sobre o Austria Viena

por 1 a O, fora de casa, gol
de Lucho González. REVÉS Eliminados precocemente na última Liga, Chelsea começa mal novamente

Flu vence
O Flu confirmou a boa

fase no início do segundo
turno do Campeonato Bra
sileiro e venceu o Criciú
ma por 2 a 1, de virada, no
Heriberto Hülse. O Tigre
saiu na frente com Lins, e

. viu Bruno empatar já aos

44 minutos. No segundo
tempo, o mesmo Bruno

marcou de cabeça e selou a

vitória tricolor.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

PJ VE DGPGCSCA%

8' Coritiba 30 22 7 9

9' Goiás 30 22 7 9

10' Fluminense 29 22 8 5

11' Santos 29 21 7 8

12' Atlético-MG 28 21 7 7

13' São Paulo 27 22 7, 6

14' Flamengo 26 21 6 8

15' Bahia 25 21 6 7

16' Criclúrna 24 22 7 3

--fr--W�ó
, 113· Pdrtugu�a

19� PonteF!retà
,

20' Náutico ,9 20 2 3 15 10 36 ·2615

p , Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; Gp· Gols Pró;
GC· Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

22"RODADA

Ontem
vasco 1>2 Vrtória
Grêmio lxl Santos
Criciúma 1.x2 Auminense
Coritiba 2x2 Goiás
SãQ Paulo lxOMétiroMG
Ponte Preta 2xO Corinthians
Cruzeiro 3xO Botafogo

Hoje
19h30· Flamengo xMétioof'R
21h - Bahia x Internacional
21h . Portuguesa x Náutico

lanterna do campeonato

Em ascensão Timão.mal
Desde a chegada deMu

ricy Ramalho ao São Paulo,
são três vitórias em três jo
gos.A terceira delas foi con

quistada nesta quarta-ferra,
no triunfo de 1 a O sobre o

Atlético-MG, no Morumbi.
O gol tricolor foi marcado
pelo atacanteWelliton, ain
da no primeiro tempo que
afastou o time da zona de
rebaixamento.

Penúltima colocada do

Brasileirão, a Ponte não

vencia havia oito rodadas
na competição; mas bateu
o Corinthians, em Campi
nas, por 2 a o. Felipe Bastos,
de falta, aos 42 minutos do

segundo tempo e Adaílton,
nos acréscimos, marcaram.
O campeão mundial acu

mulou a quinta partida sem
vitória na SérieA

AbsolutO'
No confronto entre as

duas melhores equipes do

Brasileirão, o Cruzeiro ven
ceu o Botafogo, por 3 a o,
no Mineirão, e abriu uma

vantagem de sete pontos na
liderança do Campeonato.
Nílton fez um golaço e Julio

Baptista marcou duas ve

zes, fazendo o time mineiro

disparar na liderança da

competição.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
-.--�_.-

-

CLASSIFICAÇÃO - TURNO

P J V E D GP GC SGA%
.

'

2' Chapecoense 46 22,144 4 43 20 2370

3' Paraná Clube +1 42 2312 6 Ó 38 18 2061

4' Joinville -1 iAl 23125 6 38 23 15 59

5'Sport 37 23' 12 1 10 37 37 O 154
6'lcasa +2 35, 23 112 10 33 40 -7 51

7' Boa +2 35 23 9 8 6 21 23 ·2 51

8' América·MG·l 34 23 9 7 7 35 32 3 49

9' Avaí·3 34 23 9 7 7 34 31 3 49

10'Ceará +2 32 23 8 8 7 3428 6 46

11' 8ragantino +3 30 23 8 6 9 22 23 -1 43

12' Figueirense -2 29 22 9 2 11 38 37 1 44

13' Oeste-Z 29 23 8 5 10 23 34 -1142

14' Guaratínguetá-L 27 23 8 3 12 24 33 -9 39

26 23 6 8 9 27 34 ·7 38

24 23 7 3 13 23 33 -1035

p , Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E . Empates; D· Derrotas; GP - Gols Pró;
GC· Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

42 22 126 1064

Grêmio 38: 22 115 8 ',58
4' Atlético-PR ,35' 21· 9 8 4 35 '26 9 ,56

5' , Internacional 34 i 21 ,8 10 3 35 ,29 i 6 'i 54
6' Vitória '30 22 8 i 6 8 29 31 ,-2 45

7" Corinthians 30 22 7 9 6 20 13 7 45

62727045

62427-345

9 27 29 -2 44

62520546

7 22 23 -1 44

9 21 22 -1 41

7 22 25 -3 41

82228-640

12 28 36 -8 36

�$-cg'�e
g.4. '-$ 3$

3.32 -!ii ,30

24'RODADA

20/9
19h30· Oeste xAmérie&MG
19h30 -tcasa x ASA
19h30· São caetano x Bragpntino
21h50· Jolrwllle xAvo;

2:119
16h20· Boa x Ceará
16h20 - Rgueirense x Paraná
16h20 - ABC x Chapecoense
16h20· Palmeiras x Sport
21h . Guaratinguetá x Améric&RN
21h· f'a)sandl>f'A xMétie<HlO

Promovidos para a SérieA

[
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