
São Francisco do Sul
A região presta ajuda
Bombeiros de Guaramirim e Corupá apoiam
no combate ao incêndio em um galpão de
fertilizantes. Na foto, a dimensão da ocorrência
vista do alto do Morro das Antenas.
PÀGINA.20

JaraguádoSuleValedoItapocu + Ano94 + Ediçãono7.297 + Quinta-feira,26desetembrode20l3 + R$2,50 A vida acontece aqui.

Protocolado projeto dê
reajuste aos médicos
EXECUTIVO Texto chegou no fim da tarde de ontem à Câmara de Vereadores,
em regime de urgência. Percentual será de 30%, dividido em duas parcelas.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

Comunicação inclusiva
EDUARDO MONTEcrNO

Aprendizado da linguagem dos sinais ajuda na socialização de Brenda e Carlos Eduardo. PÁGINA 18

+\V\\'w.ocponline.com.br +472106.1919
'

Marisol 49 Anos.
Sua Felicidade,

Nossa Inspiraçâo.
Teatro

Bonecos em
cena na Scar
"O Periquito Salomão"
é a atração de hoje no
Pequeno Teatro. Peça
inicia às 20h, com
entrada gratuita. }JiT;(

,.'l í
Vôlei - \.,_J
Mundial
em Jaraguá
Arena está confir'mada
para sediar duas partidas
da Liga masculina, que
será disputada em 2014 .

.
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Pequenos gestos
Na

.

semana passada fui jogar uma partida de tênis
com um tio meu e dois colegas. Após nosso jogo, fi

camos conversando um pouco. E num certo momento da

conversa, um deles mencionou sobre a importância de
sermos gentis, honestos e buscarmos fazer o bem para
o próximo e com isso fazendo o bem para nós mesmos.

Dois dias após ter ouvido aquela frase, presenciei uma
cena que faço questão de contar aos leitores. Naquele dia,
tinha ido até uma livraria num shopping para comprar um
livro, e enquanto descia as escadas rolantes, vi a seguinte
cena: uma senhora havia deixado cair de sua bolsa, algu
mas notas de dinheiro, e num gesto de gentileza e hones

tidade, uma moça que passava ao lado, fez questão de re
colher o dinheiro que havia caído no chão, e entregou para
aquela senhora. Que belo exemplo.

A conversa que tivemos após o jogo de tênis, e a cena que
presenciei no shopping me fez lembrar o filme "A Corrente

do Bem". Neste belo filme, é contada a história de um garoto
que acredita ser possível mudar o mundo apenas a partir de
uma ação voluntária de cada pessoa. O professor da 7a série,
na brilhante atuação de Kevin Spacey, sugere um trabalho
diferente para os seus alunos. Cada aluno deve pensar numa
ideia paramudar omundo e colocá-la em prática. O pequeno

garotoTrevor, nabelíssima atuação de HaleyJoelOsment, re
solve levar o trabalho a sério. E fazendo jus ao nome do filme,
o garoto cria a "corrente do bem". A ideia é simples, e possui
três pilares: 1 - fazer por alguém algo que este não pode fazer
por si mesmo, 2 - fazer isso para três pessoas; e - cada pessoa
ajudada deve ajudar outras três. E numa brilhante progressão
geométrica de bons atos, ela cresceria na ordem de três para
nove, de nove para vinte e sete e continuaria.

Caro leitor, que tal você iniciar a corrente do bem com

as pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Busque ser

gentil, ajudar uma pessoa, enfim, pequenos gestos irão fa
zer toda a diferença. Faça o bem para o próximo, e com

certeza, você terá o bem de volta para si.
I

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ação social
Sesc recolhe
donativos

. O Sesc em Jaraguá do Sul recebe doações
para ajudar as famílias atingidas pelas chu
vas nos municípios do Vale do Itajaí. Serão
recolhidos alimentos não perecíveis de pron
to consumo, água potável, artigos de higiene
pessoal e limpeza. Na unidade, localizada na
Rua Jorge Czerniewicz, Bairro Czerniewicz,
foram colocadas caixas coletoras de donati

vos nas áreas da educação infantil, na Cen

tral de Atendimento, restaurante e na brin

quedoteca. Informações: 3275-7841.

COMENTÁRIO

Outras vidas
�

Eum sujeito inteligente, sen-

sível, espiritualizado e bem
sucedido como escritor de nove

las. Quem? Walcir Carrasco, 61.

Ele responde hoje pela novela
das 21h da Globo, Amor à Vida.
Acabo de ler uma entrevista dele
à revista Playboy e da entrevista
recolhi algumas idéias úteis para
que conversemos, leitora, leitor.

Ouça bem o que ele diz, pres
te atenção a esta passagem: - "Há

situações na vida em que encon

tramos uma pessoa que achamos

que sempre conhecemos porque
temos por ela um sentimento de

proteção. Há outras que encon

tramos e temos uma reação ne

gativa sem nunca tê-las visto ..."

Que tal? Isso já não lhe aconte

ceu? Antes de discordar do Wal

cir, devo dizer que ele acredita em

lUIZ CARLOS PRATES

reencarnação, logo, essas simpatias
ou antipatias "gratuitas" na vida de

hoje bem que podem vir de outras

vidas, é como pensam os crentes

da reencarnação. Não vou discutir,
vou usar do que aprendi em Psico

logia na PUC/RS e dar outra versão
ao fato. Se não o fizesse, trair-me
ia, tanto nos estudos quanto nas

crenças...

Quando encontro alguém, que
nunca vi antes, e simpatizo de cara

com a pessoa, ou não simpatizo,
essa minha reação não me vem de

graça, mas também não me vem de
uma vida anterior. Vem de minhas

• Boa
Achei uma boa, ótima mesmo. Americanos es

tão pensando em acabar com "a última ceia" dos

condenados à morte. A razão é simples, alguns es

tavam exagerando nos pedidos... Aproveitando a

onda, quero dizer que os vagabundos que estão es

perando pela corda no pescoço não deram às suas

Vítimas nenhuma chance de pedir a última refeição,
foram mortas sem piedade. Então que agora entrem

no inferno de barriga vazia. E chega de conversa!

• Conselho
Um bom conselho, mas inútil, perda de tempo ... O

conselho está no livro "Ah, se eu soubesse!". O conse

lho é do diretor de marketing da Universal Pictures,
USA, ele diz que - "É importante manter-se atualiza
do, atual. A experiência passada nunca é suficiente".

vivências de primeiríssima infân

cia, quando pessoas me fizeram

gentilezas QU desagrados. Guar
dei-lhes no inconsciente seus

rostos, e hoje quando encontro

alguém "parecido" com aqueles
rostos que me agradaram ou fize
ram sofrer, simpatizo ou antipati
zo. Psicologia psicanalítica pura,
nada de vidas passadas. Sim, vi
das passadas na infância ...

Uma das melhores verdades
da psicologia é a que nos lembra
de que "a predisposição altera a

percepção". Vejo o que estou es

perando ver, escuto o que estou

querendo escutar, os "desejos"
- inconscientes - alteram minhas

percepções conscientes. Ah, como
seria de fato bom encontrar numa

esquina um velho amigo, de ou

tras vidas. Ah, como seria ...

Não é uma boa? Claro que é, mas poucos ouvem essa

mensagem, os que andam por aí se acham os tais,
nada a aprender. Pergunte aos seus amigos, assim,
como quem não quer nada, qual foi o último, o mais

recente livro que leram? E faça as conjecturas...

• Falta dizer
A frase estava quase apagada de tão velha. Ti

rei-a agora da minha caixa de sapatos. Diz assim:
- "Não procure nada divertido fora de você, você só
vai encontrar divertimento dentro de si mesmo" -.

Levado adiante essepreceito, as casas noturnas e de
diversões fechariam, as pessoas procuram pela fe
licidade sempre ao longe delis mesmas e em outro

momento. A felicidade, essa tola que está dentro de
todos nós, é procurada lá e então, nunca aqui e ago
ra. Coitada da felicidade, vive tão só ...

O diretor do O Correio do Povo, Nelson Pereira, atendendo ao honroso
convite do presidente do Rotary Club Jaraguá, Jonathan Mandalho,
apresentou na noite de terça-feira aos integràntes da entidade, uma
explanação da história do jornal, sua participação e inserção na

comunidade regional. Destacou a míssâo e valores da empresa e suas

ações e programas efetivos que retratam sua missão. Discorreu sobre
os projetos atuais e futuros da empresa, alinhados em um contexto

moderno de multiplataformas da informação. Salientou que, com seus

94 anos de história, a essência da missão do OCP se junta à missão

do Rotary, ou seja, contribuir para uma sociedade melhor.

I

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1214
Primeiro Sorteio
01 - 05 - 08 - 11 - 13 - 30
Segundo Sorteio
02 - 19 - 21 - 25 - 40 . 42

Comunidade

Jogos da
Thrceira Idade

As pessoas interessadas em participar
do encerramento dos Jogos Interativos da
Terceira Idade (Jiti) poderão prestigiar as
atividades de premiação dos vencedores
das modalidades disputadas na compe

tição. O evento será realizado amanhã às

14h, no Pavilhão A, do Parque Municipal
de Eventos de Jaraguá do Sul.

QUINA
SORTEIO Nº 3299
34 - 44 - 46 - 63 . 74
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CHARGE EDITORIAL

Inclusão dos surdos
No ambiente de alta difusão de infor

mações, com meios tecnológicos de
alta eficiência e que ajudam a aproximar as
pessoas, a socialização dequem tem limita

ções físicas aumentou. Uma pessoa surda
temmuito mais ferramentas ao seu dispor
para se comunicardo que antigamente.

A socialização pelo meio digital é
mais fácil. Porém, há ainda uma bar
reira a ser vencida. A difusão da Língua
Brasileiras de Sinais (Libras) é uma das
missões'a serem estimuladas nos am

bientes escolares. Quanto mais pessoas
educadas com o domínio dessa lingua
gem, maior será essa interação.

Em Jaraguá do Sul há uma proposta
de incentivo à difusão do ensino de Li
bras. Em algumas escolas, há professores
habilitados em atender estudantes sur

dos. Esse conhecimento vai ajudar, cada
vezmais, que pessoas com limitações au
ditivas superam dificuldades na socieda
de concretizando sonhos desejados por

qualquer pessoa sem essa limitação.
Nesse Dia Nacional do Surdo, uma

análise que se faz é que a sociedade
ainda tem muito que evoluir para dar
mais oportunidades a essas pessoas.
As políticas de inclusão social podem
estimular, principalmente dentro dos
ambientes educacionais, ações de pro
pagação de cursos de Libras.

"
A sociedade ainda tem que evoluir para
darmais oportunidades aos surdos

Nesse meio de alto poder de comu

nicação, quem-facilitar o acesso de quem
tem dificuldade de propagar a linguagem
sonora, poderá ajudar nas descobertas de
talentos que estão esquecidos por falta de

comunicação. Afinar essa linguagem pode
ser um ganho para toda a sociedade.

iI Fale conosco .'
• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.coIJ)..br·Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380.9161

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

Nosso alvo
ea sua alegria.
Tiro. mÚBÍlXJ., Gastrooomia emuua dtVtt'rsoo�

laragu' da Sul
ParqueMunioipal de lJÀJentos

* Os artigos e opiniões assinados não retrptam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

� OCorreio do Povo utilizapapelproduzido apartir de ,

= fontes renováveispreservando asflorestas nomundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

de outubro
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Patricia Moraes

Revitalização e fôlego ao comércio
Desde o ano passado, os representan

tes do comércio de Jaraguá do Sul
têm reforçado a necessidade do que
chamam de 'banho de loja' do Calça
dão da Marechal. Além da preocupação
estética e da vontade de tornar o local
um lugar agradável para o lazer e para
as compras, os índices do setor em geral
clamam por algumas mudanças. A luz
vermelha já acendeu. Dados do Desen

volvimento Econômico comprovam que
a curva de emprego no setor vem caindo
velozmente há dois anos. De janeiro a

agosto de 2008, o comércio de Jaraguá
do Sul teve um saldo positivo de 343

postos de trabalho gerados, em 2009
foram ioz vagas criadas, em 2010 foram

319, e em 2011 foram 248. Já em 2012,

a conta ficou negativa com -69 postos
de trabalho e este ano a tendência de

queda se confirma, com o setor perden
do 128 vagas na comparação com o ano

passado, que jáhavia sido ruim.
Nesta semana, o prefeito Dieter

Janssen e o presidente do Ipplan,
Benyamin Fard, apresentaram às enti- -

dades ligadas ao Cejas (Acijs, Apevi e
CDL) o projeto de revitalização da área
central do município. Eu tive acesso

ao projeto e confesso que fiquei entu
siasmada com a possibilidade de ver o

que está sendo planejado sair do papel.
Mas com projeto executivo em mãos, a
outra batalha será buscar recursos do

governo federal. E sem representati
vidade em Brasília, fica tudo mais di-

FOTOS LÚCIO SASSI

Eles não
\.;

samcelular
De janeiro a agosto, aCâmara de Jaraguá gastou R$ 16.687,51 com telefonia celular.

O parlamentar em exercício que lidera o ranking de despesa é José deÁvila (PSD), com
.

a quantia de R$ 2.276, 16. O vereador com a menor conta foi Jocimar Lima (PSDC),
com R$ 277,45 nomês de agosto (antes disso, ele não usava o celular da Casa). Depois,
aparece Vitória Lazzaris (PMDB), com gasto total de R$ 455,02 somando os meses de

julho e agosto. Lazzaris assumiu a vaga deixada porNatália em julho. Enquanto isso, os
vereadores que não gastaramum centavo com telefoniamóvel foram Jair Pedri (PSDB)
eEugênio Juraszek (PP). Ambos não utilizam os celulares a que têm direito.

fícil. A proposta prevê a revitalização
de quatro ruas; Marechal Deodoro da

Fonseca, Reinaldo Rau, Getúlio Vargas
e Epitácio Pessoa, com alargamento
das calçadas, ciclovias interligadas aos

passeios, nova arborização, iluminação
led, eletrificação e dados subterrâneos
e novos abrigos de ônibus. Esses pon
tos devem servir para implantação do

'Shopping a Céu Aberto' e Via Gastro

nômica.
A revitalização, que vai depender de

mobilização, está dividida em quatro.
etapas e o objetivo é que em 2015 co

mece a ser colocada em prática, já que
2014 é ano eleitoral e, no sistema polí
tico atual, novos projetos dificilmente

conseguem recursos.

PontedoRau
Alvo de impasse há cinco anos, a

ponte que vai ligar os bairros Rau e

Amizade deve ter projeto pronto em 60

dias. O contrato e a ordem de serviço
com a empresa Concivil, para a elabo

ração do projeto executivo, ao custo de

R$ 94mil, foi assinado ontem.A estru

tura deve ter extensão de 140 metros

de comprimento e 19 metros de largu
ra. O vereador João Fiamoncini (PT)
acompanhou a assinatura no Paço.

Ontem e hoje
Ainda em 2002 era anunciado o

início das obras com contorno ferrovi
ário entre Jaraguá e Guaramirim por

força de convênio assinado dois anos

antes com o Ministério dos Transpor
tes. R$ 23 milhões foram destinados

para a primeira etapa das obras orça
das em R$ 77milhões. O projeto come
çou a sair do papel com a construção
de uma galeria na Tifa Schubert, mas
foi paralisado. O projeto previa a op

ção por um túnel ferroviário no Morro

Vieira, ao invés de contorná-lo e isso
foi entendido pelo TCU como obra su

perfaturada. Agora, em agosto, o Dnit
Ferroviário anunciou que nova licita

ção será feita até dezembro.

�CAS U
� CORRETORA DE, SEGUROS

Você, tranquilo. Projetos •
_
Administração • Execução • Reformas

(47) 3370-0212

QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

EM FOCO

Projeto de implantar ônibus circulares
em três regiões em direção ao centro

foi finalizado pelo Ipplan. A proposta
é que este tipo de ônibus tenha

frequência de 10 a 15 minutos e

passagem mais barata, que pode ser

subsidiada por um fundo.
O problema é que até agora a

empresa Canarinho não mostrou

interesse na novidade.

• • •

Prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB)
perdeu os titulares de três pastas,

Saúde, Educação e da Companhia de

Águas. Jony Tribes, Joney Morosini
e Jean Gessner retornaram para
Câmara, onde ficam até dezembro

para garantir a presidência da Casa
aos aliados, já que os suplentes não

podem votar e nem ser votados.

Vale transporte
Projeto de lei do vereador Eu

gênio Juraszek (PP), que prevê a

extensão do desconto de 50% na

tarifa do transporte coletivo a to

dos os profissionais da educação,
foi aprovado em plenário. Mais
de mil profissionais, como me

rendeiras e serventes, serão be-

_ neficiados com a medida.

Indústria puxa fila
Se o comércio enfrenta um período

difícil, o mesmo não dá para dizer da in
dústria. Em agosto deste ano, o saldo de

geração de emprego do setor foi de 498,
enquanto no mesmo mês do ano passado,
havia sido de apenas 8. Nos oito primeiros
meses de 2013, a conta é de �.807 postos
criados, em 2012, foi de 2.257.
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Dois discursos
Ao mesmo tempo em que discur

sa na ONU contra a espionagem dos

EUA, Dilma Rousseff deixa a desejar
ao não equipar o Brasil contra ataques
cibernéticos. Ela engavetou um proje
to de Política Nacional de Inteligência
que cria diretrizes para o Estado brasi
leiro se prevenir de ações de espiona
gem. O texto está pronto e parado, no
Planalto, desde novembro de 2010.

Repercussão
o discurso de Dilma na ONU

ganhou espaço no jornal "The New

York Times", que classificou a fala
da presidente brasileira de "denún-.
cia quente" contra os Estados Unidos
sobre as ações da NSA. Outro jornal
norte-americano, o "TheWashington
Post", afirmou que Dilma proferiu
uma "reprimenda pungente" da es

pionagem eletrônica.

Grande negócio
É um grande negócio abrir

um partido no Brasil. Bastam

492 mil assinaturas de apoio
espalhadas em pelo menos

nove Estados e pronto. Ganha
se o registro no TSE, que não

tem o costume de olhar muito

para acusações de fraudes na

coleta de nomes. E uma vez ob
tida a aprovação, é correr até o

guichê do governo e pegar uma

mesada mensal nunca inferior
a uns R$ 40 mil. Nada mal.

Balcão geral
Tribunal Superior Eleito

ral (TSE) aprovou a criação de
dois partidos nesta semana, o

Solidariedade, fundado pelo
deputado Paulo Pereira da Sil
va (ex PDT-SP), o Paulinho da

Força Sindical, e o PROSo Com

o registro, o Brasil passa a ter

32 partidos registrados. É o

balcão de negócios sem fim.

PEC daMúsica
Defensora da PEC da Música,

que isenta de impostos CDs e DVDs

brasileiros, Marta Suplicy (Cultura)
acompanhou no plenário do Senado
a aprovação do projeto, ao lado de
artistas como Marisa Monte, Leni
ne e Paula Lavigne. Como não hou

ve alteração em relação ao texto da

Câmara, a matéria segue direto para

promulgação.

Projeto reajusta.salário
dosmédicos eDl30%

Foi protocolado no fim da tar
de de ontem na Câmara de Verea
dores projeto de Lei que aumenta
em 30% o salário base dos mé
dicos que atuam na rede públi
ca de Jaraguá do Sul. O reajuste
será dividido em duas parcelas
de 15%. A primeira será paga

logo após a aprovação da lei pelo
Legislativo e sanção do prefeito
Dieter Janssen, e, a segunda, em
abril de 2014. O salário da cate

goria, atualmente de R$ 4.721,82
para clínico geral, por atuação
de 20 horas semanais, e de R$
9-443,65, para 40 horas, vem sen

do apontado há anos como bar
reira para contratação de novos

profissionais. O percentual de au

mento começou a ser debatido no

início do ano pelo prefeito Dieter

Janssen e os secretários Ademar
Possamai e Sergio Kuchenbe
cker. Possamai não escondeu que
está entusiasmado com o reflexo

que o reajuste pode ter no siste

ma. "Há anos se fala nisso e até

agora -nenhum governo fez algo
de concreto. A saúde é prioridade
desta administração e precisamos
garantir que a população tenha
médicos nos postos".

O impacto financeiro será de

R$ 150 mil a partir do primeiro
reajuste. O texto foi protocolado
em regime de urgência, tendo no

máximo 30 dias para ir ao plená
rio e precisa de maioria absoluta,
seis votos, para ser aprovado. O
que não deve ser difícil, pois a

cobrança pelo reajuste é unani
midade na Casa.

Chiodini cobra Fundam
Os deputados estaduais do PMDB conversaram ontem com o presidente licencia

do do partido, vice-govemadorEduardoMoreira, sobrepleitos que são encaminhados
por prefeitos com recursos do Fundám. Segundo o líder da bancada, Carlos Chiodini,
há casos de Prefeituras onde a confirmação dos recursos ficou abaixo do previsto.

POLÍTICA
QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

""f.: _.

Apaes garantidas
e IO%doPffi

A Comissão de, Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado aprovou ontem o projeto
de lei que estabelece novas regras no Plano

Nacional de Educação. O acesso à educação
básica de estudantes de 4 a 17 anos com de

ficiência dividiu os parlamentares sobre a

continuidade do funcionamento de entidades

especializadas, como as Apaes. Mas, no fim,
o bom senso prevaleceu, ficando garantida a

oferta de educação inclusiva, em escolas tra

dicionais, e a articulação pedagógica entre o

ensino regular e o atendimento educacional

especializado. O plano também prevê que
10% do PIB seja destinado para o setor.·

Noiva blindada
Tanto os partidos do governo como da

oposição estão poupando o ministro catari

nense Manoel Dias (Trabalho), cuja pasta vi
rou foco de escândalos. O PDT virou uma noi

va e está sendo salvo porque todos os partidos
disputam seu apoio na sucessão de 2014.

"
Uma reforma

para valer não vai

acontecer agora,
vai ter de ser

feita por meio de

uma Constituinte

Exclusiva, com ampla
participação da

sociedade.

Depois de FHC e

Diilma. :ontem foi a
vez do ,ex-presidente
Lulamostrar
que não acredita' .

na capacidade
dos deputat,Jos e
sen,adores em certar

da própria .came e

fazer uma reforma

politica de ve:rdatte.
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DOAÇlo DO ESTADO Prédio da Escola Max Schubert passará a ser oficialmente da Prefeitura

Imóveis passarão
. � .

para o mUllIClplO
."1

�

li .ITE Unidades estaduais abrigam escolas de
ensino fundamental e deverão recebermelhorias

Carolina Veiga gundo O secretário de Educa

ção, Elson Cardozo, já foram
iniciados os trâmites para que
os imóveis passem a pertencer
a Jaraguá do Sul. "Como os

imóveis não pertenciam aomu

nicípio, estávamos impedidos
legalmente de buscar recursos
federais ou de investir dinheiro
próprio em melhorias nessas

escolas", afirma.
O diretor financeiro e admi

nistrativo da Secretaria de Edu

cação, Rogério Jung, adianta que
no início de 2013 já foram solici
tados projetos de melhorias para
asunidades que deverão passar a
pertencer ao município. "O pro
jeto de reforma da Luiz Gonzaga
Ayroso, por exemplo, foi solicita
do no início do ano e deve estar

.

DOS 13 imóveis doados pelo
governo do Estado de Santa

Catarina a Jaraguá do Sul, por
meio de decreto assinado em 2

de setembro, oito devem ser acei
tos pelo município. Os imóveis
abrigaram instituições de Ensino
Fundamental e, alguns, atual-

. mente estão desativados. Outros
tiveram os serviços de gestão as

sumidos pelo poder municipal.
(Confira no quadro quais unida
des foram doadas e quais serão
aceitas pelo município).

Das unidades escolares, as

que continuam em funciona
mento sob gestão municipal
serão prontamente aceitas e

vieram em bom momento. Se-

E. I. Alto Garibaldi Desativada Não

E. I. Mó Jaraguá 19 Desativada Não

E. I. Estrada Garibaldi Desativada Não

E. I. Jaraguá 84 EMEF Luiz Gonzaga Ayroso Sim

E. I. Max Schubert EMEF Max Schubert Sim

E. I. Ribeirão Cavalo EMEF Ribeirão Cavalo Sim

E. I. Ribeirão Manso Desativada Não

E. I. Ribeirão Molha EMEF Ribeirão Molha Sim

E. I. Ribeirão Rodrigues Desativada Não

E. I. Rio da Luz II EMEF Prof Henrique Heise Sim

E. I. Rio da Luz Vitória EMEF Prof Arnoldo Schulz Sim

E. R. Ricieri Marcatlo EMEF Ricieri Marcatto . Sim

E. R. Rio da Luz I EMEF Prof' Gertrudes S. Milbratz Sim

pronto. Se não conseguirmos
recursos federais, executaremos
as melhorias com recursos pró
prios", pontua.

Entretanto, receber as ou

tras cinco unidades ofertadas,
segundo Jung, não seria viável

para o município. "Fizemos um
levantamento e percebemos que
algumas dessas unidades, que já
são muito antigas, ou não exis
tem mais, ou os terrenos já fo
ram invadidos", explica.

O processo de transferência
ainda deve levar algum tempo
para ser concretizado, de acordo
com o engenheiro da Gerência
de Projetos da Secretaria de Ur
banismo, IvanWolter. "Recebi a

papelada da Educação e o ofício
da Secretaria de Desenvolvimen
to Regional com a Lei na última
sexta-feira. Agora vamos sentar

para ver o que é necessário para
, as transferências", concluiu.

�lt$
• Corupá recebeu do Estado a doação
de seis unidades, as escolas isoladas

Benjamin Tamanini, Ribeirão das

Correias, Rio Novo e Weg Florestal,
e as escolas Reunidas Francisco
Mees e José Pasqualini.

• Para Massaranduba foram doadas
12 unidades, as escolas isoladas Alto

Braço Direito, Alto Luis Alves, Guarani
Mirim Fundo, II Braço do Norte, Linha
Teleférica, Massaranduba Baixo,
Rio Bonito e Treze de Maio Baixo, e
as escolas reunidas PM. Machado
Freutzfeld, Pe. Adolino Guesser, Prof.
Araci Duarte e Prof Vidalina Xavier.

• Para Schroeder foram doadas as

escolas isoladas do Bracinho, Bracinho
do Sul, Duas Mamas e Schroeder III.

PatrimônioHistórico
.

Proposta de lei quase finalizada
O vereador Amarildo Sarti

(PV) prepara, desde o ano passa
do, a elaboração de uma legislação
específica para nortear as diretri
zes do tombamento histórico em

Jaraguá do Sul. Ele deve levar o
texto também para discussão dos

parlamentares João Fiamoncini
(PT), Jair Pedri (PSDB) e Jocimar
Lima (PSDC), que compõem uma

comissão sobre o tema.Aproposta
tem como mote dar aos proprie
tários dos imóveis que entram

na lista de patrimônio histórico e.

cultural condições econômicas de
mantê-los e preservá-los.

O projeto deve ser apresenta
do para votação em plenário até
dezembro. "A legislação poria fim
à grande briga em torno da ques
tão do tombamento de imóveis,
motivada pela desvalorização fi

nanceira", defe�de o vereador.
Pela proposta, os proprietários de
imóveis tombados teriam o direi
to de comercializar a Unidade de
Transferência do Direito de Cons
truir (UIDC). O UIDC nada mais
é do que uma moeda gerada pelo
tombamento dos imóveis.

Como bens tombados sofrem

restrições e não podem ser demo
lidos, alterados ou descaracterizá
dos, osproprietários teriam direito
a transferir o coeficiente de uso e

ocupação do solo que não pode
serutilizado no imóvel para outras

construções. A venda do UIDC
daria ao proprietário condições de
restaurar o patrimônio e serviria
como uma compensação finan
ceira pelas perdas em decorrência
da desvalorização imobiliária por
conta do tombamento.

De acordo com o Sarti, o pro
jeto retira dos proprietários os pre
juízos do tombamento do imóvel
e dá a eles condições de manter o
local. "O que não é correto, é que o
tombamento represente um ônus

para o proprietário do imóvel. Ele
precisa ter direito a uma compen
sação sem onerar a o poder públi
co", explica. "Essa compensação se
daria pela venda desses créditos,
osUIDC", conclui.

A transferência da unidade de
direito de construir já é uma mo

dalidade em diversos Estados e

municípios, alguns com tradição
na manutenção do patrimônio
histórico, como BeloHorizonte. A

prática também é comum em São

Paulo, Curitiba, Goiânia e Recife.

o que não é correto,
é que o tombamento

represente um ônus para
o proprietário do imóvel.

Amat'Udo S rti.
�dor

Gummmirim
Vereador sugere menos cargos

. O vereador Charles Longhi em cuja gestão havia 110 comis
(PMDB) está sugerindo ao pre- sionados (dados de agosto de
feito Laura Frõlich (PSD), com 2012), acredita que o corte possa
a aprovação da Câmara, que de- representar uma economia men
mita pelo menos 35% do total de sal ao redor de R$ 200 mil/mês,
servidores que ocupam cargos o que garantiria a manutenção
comissionados nas secretarias do repasse que a Prefeitura faz

municipais. Ele diz que há al- ao Hospital Padre MathiasStein,
gum tempo tenta obter infor- hoje de R$ 630 mil/mês e que o

mações da Prefeitura sobre sa- prefeito quer cortar pela metade.
lários, funções e quem são estes O secretário de Administração e

servidores, "um questionamen- Finanças, Denilson Weiss, reba
to ainda sem resposta". O pe- te e aponta que os salários dos
emedebista critica o Executivo atuais 113 comissionados, juntos,
que até hoje não disponibilizou

-

representam atualmente R$ 513
informações sobre o quadro de mil/ano contra R$ 432 mil no
servidores, funções e salários no últinio ano do governo passado.
site da Prefeitura na internet. A "Porém, em cima dos salários
Lei de Acesso à Informação está houve um reajuste de 8% e por
em vigor desde o dia 15 de junho isso a diferença de R$ 46 mil",
de 2012 e, no Vale do Itapocu, observa Weiss. O secretário não
só é respeitada pela Câmara de deixou por menos e indagou so

Vereadores de Jaraguá do Sul. bre o porquê de o ex-prefeito não
ter feito o corte no quadro dos

... comissionados que agora o vere-

Longhi, um aliado do ex- ador acha necessário corno medi
prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) da de economia.
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Braspress com
.

filial em Guaramirim
Com atuação nacional, a transportadora

Braspress anuncia abertura de filial em Gua
ramirim. A previsão é iniciar atividades ainda
este ano, com 35 funcionários diretos, oito in
diretos com um faturamento mensal de R$ 1

milhão e meta de crescimento anual para 2014
em 35%. A filial de Guaramirim estará locali
zada as margens da BR 108, próximo a entra

da para a ilha da Figueira, uma empresa que
vem somar a cadeia logística do município.

Fundada em 1977, a empresa e atende todo o

Brasil com sua estrutura operacional. Importan
te: 98% deste vasto território brasileiro é opera
do pela Braspress, e somente os 2% restantes

são operados com parceiros sob gestão direta
da Braspress. A Braspress tem 104 filiais e frota

própria com 1,3 mil caminhões. São 6,5 mil co
laboradores. A metade da equipe de motorista é

composta pormulheres

Jaraguá e a Copa
Estudo realizado pela Fundação Instituto de

PesquisasEconômicas (F1PE) apedidodoMinisté
rio do Turismo posiciona Santa Catarina em desta

quenamovimentação de visitantes durante a Copa
das Confederações. De 132 cidades brasileiras que
fizeram parte de roteiros de turistas que estiveram
no País durante a competição, o Estadomarca pre
sença com Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do

Sul, Pomerode e São Bento do Sul. Vmícius Lum
mertz, catarinense que ocupa aSecretariaNacional
de Políticas de Turismo interpreta que o resultado
mostra a importância que os grandes eventos têm
para o fomento do turismo, movimentando hotéis,
restaurantes e toda a cadeia turística e econômica.

Ronaldo Corrêa

Mime traz engenheiro da FI
A Agricopel trouxe a Jaraguá do com uma equipe de ponta da Fórmula

. rtsul o engenheiro Gilberto Pose,
.

1 é um aprendizado que nestes encon

que atua pela marca Shell na equipe tros compartilhamos com a cadeia do
Ferrari em provas do Grande Prêmio setor automotivo, trazendo aspectos
Brasil. Na noite de ontem, ele falou a da evolução mecânica e do desenvol

profissionais da área automotiva sobre vimento de combustíveis", assinala.
questões técnicas para a melhoria da A associação Mime-Raizen hoje é res

perfomance de veículos, a partir da ex- ponsável por 24.2% do mercado cata

periência de atuar na Raizen, parceira rinense, administrando cerca de 300
da empresa jaraguaense na joint-ven- postos, segundo Luciano Reis, gerente
ture formada há um ano. "A vivência da companhia.

EDUARDO MONTEClNO

Empresas buscam temporários
Faltam três meses para a chegada do que 43% dos empresários consultados

. período de festas de fim de ano e o co- devem contratar 233 mil trabalhadores
mércio já faz planos quanto ao contin- temporários informais para o período de
gente necessário para as esperadas ven- Natal. Para muitos destes trabalhadores,
das. Um estudo encomendado pelo SPC ainda que sejam contratos temporários
(Serviço de Proteção ao Crédito) e Con- e sem registro em carteira, a experiência
federação Nacional do Comércio mostra

-

pode ser oportunidade de efetivação. -

Mais empregos no Estado
De acordo com os dados do Cadas

tro Geral de Empregados e Desem

pregados (Caged), em agosto foram
criados 8.668 novos empregos com

carteira assinada em Santa Catarina
- a diferença entre as admissões e os

desligamentos registrados no mês. Os
dados foram analisados pelo setor de

Informação e Análise do Mercado de

Trabalho da Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habita

ção (SST). Em relação ao mesmo mês
do ano passado, o desempenho recen
te significou um aumento de 62% na

geração de empregos. O saldo de em

pregos verificado em agosto deste ano

é o quinto maior, se comparado com a

série iniciada em 2002.
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INDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,03% 25.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA -0,31% 25.SETEMBRO.2013
NASDAQ -0,19% 25.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,80 +0,16%
VALES 32,61 +1,05%
BVMF3 12,90 +0,70%

POUPANÇA 0,5210 26.SETEMBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT +1,63% US$111,220
OURO +0,03% US$ 1333,630

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR,

DÓLAR COM. 2,2285 2,2296 +1,29%
DÓLAR TUR. 2,1500 2,2900 +1,33%
EURO 3,0177 3,0193 +1,95%
LIBRA 3,5901 3,5926 +2,11%
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Em busca de solução
GUARAMIRIM Problema de vazamentos do sistema de

efluentes existente num terreno particular ocorre há 14 anos

Celso Machado

Um problema antigo
envolvendo o escoa

mento de esgoto domés
tico de residências da Rua

Luís Alves, na região de

Corticeirinha, em Guara

mirim, pode ter solução
a partir de uma reunião,
hoje, entre o secretário
de Infraestrutura, Diogo
Junckes, e os moradores.
O caso se arrasta há 14
anos e envolve uma tubu

lação construída em área

particular no governo do

ex-prefeito Mário Sérgio
Peixer. A estrutura aca

bou danificada por conta

de uma plantação de pal
meira real, cujas raízes
obstruíram a passagem
de água de uma nascente

que, por declive, empur-

rava o esgoto de 30 casas.

Há cerca de quatro anos a

Prefeitura depositou mais
de uma centena de tubos,
com 60 centímetros de
diâmetro e um metro de

comprimento, para a nova

tubulação e que até hoje
não foram colocados.

Escoamento

interrompido
o genro do proprietá

rio e um dos herdeiros da

área, recentemente cons

truiu lagoas para criação,
de peixes, interrompen-
do a passagem de água
da nascente e do esgoto
que corria a céu aberto,
causando alagamento de

parte da rua quando cho
ve forte. Além disso, proi
biu que a obra fosse feita

sem a licença dele ou do

sogro. Por isso, foi multa
do pela Fundação do Meio
Ambiente da Prefeitura.
Há uma semana, quando
fiscais ambientais noti
ficaram o proprietário,
os moradores receberam

garantia do encarregado
da Secretaria, José Os
mar Michalak, de que,
com tempo bom, o tra

balho seria concluído em

no máximo dez dias. Mas

que seria preciso a libera

ção da única máquina que
o município tem em uso

para abertura de valas. Já
o secretário Junckes disse

que a solução não é tão
fácil como parece. Hoje,
com topógrafos da Prefei

tura, ele pretende verificar
o relevo da região e tentar

uma solução definitiva.

para esgoto
EDUARDO MONTECINO

ESPERA Tubulação que seria usada na obrá está sem serventia há quatro anos

Rua fica intrasitável quando água transborda
Geniro Eccel, 33 anos,

mora na Rua Luís Alves
desde 1998. Indignado,
relata que, quando a água
transborda não há. como
transitar pela via. "O gen
ro do seu Hercílio (o dono
da terra, quemora sozinho
em uma casa ao lado e tem

problemas de coração) dis
se que não tem medo de

ninguém, nem da polícia".
Célia Marly Kraisch, foi
uma das primeiras a fixar
residência na rua, há 20

anos. E conta que antes

de a vala ser tubulada, não
havia despejo de esgotos,

por causa das nascentes de

água existentes no terreno.
"Todos tinham fossas": Ela
diz que é testemunha do

problema desde o início já
que, por uma questão de

sobrevivência, foi quem
plantou as mudas de pal
meirareal.
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Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3° andar - cj. 308 (Auditório) - Higienópolis - São Paulo/SP

.
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REPÚBUCAEEDERATIVADO BRASIL-ES1l\DO DESANTACATARINA
Thbelionato do Município eComarcadeGuaramirim
ANAAUCE MARIJNELLI PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Correa ne ISS, Telefone: 47-33721494Horário
de Funcionamento: 9hàs 18b

EDITALDElNTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo-relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado eregistrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve
ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da serven
tia ou, ainda, porque ninguém se ctispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 48068 Sacado: AQUAIllMPS COM DE PRODS DE LIM CNPJ:
16.626.470/0001-03 Endereço: RUA 28 DE AGOSTO, 635 . SAIA 02, centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: CFFI IND.DE PAPEIS IlDA ME CNPJ:
15.262.814/0001-71 Número do Título: 442 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data Vencimento:
31/07/2013 Valor: 337,18 liquidação após aíntímação: R$12,25,Diligência:
R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital; R$ 22,25

P;�;���;��-48144s,;�d��BENiCi;;-PLEiiANicPF:-�oo.2;l.il�--�2---:Er;d�:
reço: RUA)1)I10CISZnoS/N, GUARANIMIRlM, 89108-000,Massaranduba
Cedente: ARNO FRANCISCO DERETIl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Nú
mero do Título: 1958 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante:BANCODOBRASlLSA-AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 15/09/2013 Valor. 313,50 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48111 Sacado: DIEGO ALEXI CPF: 066.238.609-40 Endereço:
RuaRíbeirão.da lagoans s/n, Ribeirão da Lagoa, 89108-000,Massarnnduba
Cedente: CONF'ECALeDERETIl IlDAEPP Número doTítulo: 0693 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú
SA Data Vencimento: 15/09/2013 Valor. 2.185,00 liquidação após a inti

mação:R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 81,85, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48151 Sacado: EDEMAR POMMERENING CPF: 675.490.639-
15 Endereço: Rua IoaoBorges Cordeiro de Lima nO sn, Centro, 89270-000,
Guaramírím Cedente: VLJ EMPREENDIMEN1DS IMOBlUÁRlOS IlDA
CNP): 14.979.112/0001-40 Número do Título: F 206/03 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2013 Valor. 1.980,00

liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: as
5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48137 Sacado: IVANETETEREZlNHA DUTRA CPF: 048.458.639-
44 Endereço: Rua 1 deMaio n° s/n, Centro, 89108-000,MassarandubaCe
dente: FEDERMAT CONSTR IlDAME CNP): 81.599.367/0001-75 Número
do Título: 37412/04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVen
cimento: 10/09/2013 Valor: 179,00 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

.

Protocolo: 48117 Sacado: NR AVIAMENIDS LIDA EPP CNPJ:
04.533.686/0001-37 Endereço: Rua Germano Friedmann n° 246, Centro,
89270-000, GuaramirimCedente: CREDISAFOMENTOMERCANTIL IlDA

'CNPJ: 72.538.937/0001-26 Número do Título: 133114 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 16/09/2013 Valor: 2.250,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
':;,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48126 Sacado: POSID DE MOLAS BRASIL CNPJ:
03.076.802/0001-73 Endereço: Rodovia BR 280, Km 55 n° 10503, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: SULPEC COMERCIO A PEÇAS IlDA
CNPJ: 08R77.042/oo01-45 Número do Título: 904181103 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2013 Valor. 500,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24.50, Condução: R$
5,00, Edital; R$ 22,25

Protocolo: 48104 Sacado: SANDRA LUIZA MUNZLINGER FERNANDES
CPF: 023.439.129-47 Endereço: JOSERONCHI n° 1735, AMIZADE, 89270·
000, Guaramirim Cedente: TWTRANSPORfES E WGISTICA IlDA CNPJ:
89.317.697/0001-32 Número doTítulo: 269349 Espécie: Duplicata devenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANffi DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 13/09/2013 Valor. 50,00 liquidação após
a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$
22,25

Protocolo: 48153 Sacado: SOLUCOF.S INDUSI1UAJS SCHROEDER IlDA
- !;1E CNPJ: 12.338.758/0001-13 Endereço: Rua São Paulo nO 194, Caixa
d'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: P & D DISTRlBUIDORA .DE
PECAS INDuSl.1iIAIs IlDA - ME CNPJ: 17.059.030/0001-76 Número do
Título: 385/3Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
12/09/2013 Valor: 350,00 liquidação após aintimação: R$12,25, Diligência:
R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 26 de setembro de 2013.

ANAAUCEMARIJNELL[ PESSOA, TabeliãDesignada
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Noite Alemã beneficia casa de apoio
o Lions Club de Jaraguá do Sul promove, amanhã,

às 20h, a 27a Noite Alemã. Neste ano, evento benefi
cente arrecada recursos para a Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing. Com a doação individual no valor de
R$ 150, os visitantes poderão aproveitar a festa com

música, jantar típico, chope à vontade, brindes, es
tacionamento e café colonial da madrugada. Os in
teressados devem entrar em contato pelos telefones

9118-9618 ou 3370-6638. O evento ocorre no Clube
Atlético Baependi.Rua Augusto Mielke, 466.

,:,-

Teatro"de bonecos no Palco Livre
,

ANIMAÇÃO Projeto da Scar recebe hoje o espetáculo "Periquito Salomão", da Cia Alma Livre. Entrada é gratuita

Festival anima o

início de outubro
Companhias do Chile, América Latina".

Colômbia, Peru, Argentina -

, Com o objetivo de co:"·

e Brasil têm encontro mar- .: nhecer os contextos e as

cado em Jaraguá cio Sul, mudanças sentidas por ar-
o
na próxima semana. _Dé ',2, tistas do teatro de formas
a 5 de. outubro, o Centro

_ animadas, o seminário
Culturà1:::11a ':S�ar recebe a' promoverá palestras com

l;3Q ediç�o;dq festival de especialistas e apresenta
Formas Animadas; ções de trabalhos cientí-

,

Alem :ai programação' ficas. No. primeiro dia do
de espétáculês gratuitos, evento, quarta-feira, serão
o evento promove, parale- lançadas duas edições da

lamente, o 10° Seminário revista Móin-Móin - uma

de Estudos sobre. Teatro das únicas publicações
de Formas Animadas, en; brasileiras sobre essa lin

parceria com a Universi-, guagemteatral.
dade 0.0 Estado de Santa Neste ano, o governo'
Catarina (Udesc)., Neste repassou R$ 120 mil para a

ano, o tema. das reflexões execução do evento. Os re

é "Crises e transformações cursos são do Fundo Esta
no Teatro de Títeres na dual de Incentivo à Cultura.

Teatro de bonecos com entrada gratuita
é a atração de hoje à noite, no Peque

no Teatro da Scar. Com texto inspirado
na obra infanto-juvenil "Chico Palito", de
Cristina Porto, a Cia Alma Livre apresenta'
a peça "Periquito Salomão". O espetáculo
inicia às 20h.

'

O cenário remete à praça de uma pe

quena cidade, ondê o periquito Salomão
costuma pousar sobre o realejo - a caixa de
música que funciona à manivela. Por rece
bermuitas reclamações da população, Salo
mão decide fugir. Contudo, o enredo cômico
guarda um desfecho surpreendente.

Com sonoplastia ao vivo pelo violonce
lista Fred Paiva, a peça tem asatrizes Mery
Petty e Nicoli Pereira no elenco. A ilumina

ção é de Gilberto Amaro .

. "Periquito Salomão" é o único espetácu- .

lo de artes cênicas na programação do Palco
livre, neste ano. O projeto, criado em 2007,
seleciona trabalhos de artistas locais para
serem apresentados no Centro Cultural,
sempre na última quinta-feira do mês, sem
cobrar a locação do espaço e os ingressos.

O próximo espetáculo .acontece em 24
de outubro. A Jazz Band Elite, de Corupá,
apresenta o show "O som que-vem da ban
da!". A programação do projeto encerra no
dia 28 de novembro, com "Dançam Ney",'

,

com Egberto Saurini.. -

,.

DfVULGAÇÃO

�----
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João Chiodini- Escritor

. .A •

G escritor@joaochioclini.com.br

Encontrando pequenos leitores
�omecei a semana
\...nisitando alunos de
algumas escolas municipais
deGuaramirim que
receberam um livro infantil
que publiquei (Agente
Correco) para um projeto
chamado Livro Livre. Nesse
encontro, me deparei com
crianças, desde o pré-escolar
até o quinto ano, o que me
deu certo medo. Medo por
que, esse é, sem dúvida, o
público mais sincero que
pode existir e isso, amigo
leitor, faz a gente tremer.
Digo isso, por que não visito
alunos para ser um chato,
falando coisas que eles
não entendem ou não lhes
interessem. Eu quero conseguir conversar
com essas pessoas e cativá-los, tentar,
naqueles poucos minutos, conquistar
a atenção deles. Gostaria que eles me
ouvissem, e me compreendessem, por

. que eles se interessaram, e não por que
são obrigados a ouvir um estranho, de pé,
tentando passar uma lição.
Acontece que, depois de falar tudo que
você achou que deveria, vem a "prova
real". Chega o momento de responder
as perguntas dos pequenos ouvintes
e, dali, tentar tirar uma conclusão se

eles despertaram algum interesse pelo
'assunto, ou não.
Na grande parte das visitas que realizo,

existem algumas perguntas que, mais cedo
ou mais tarde, acabam aparecendo, por
exemplo: "Você gosta mais de ler livros
grossos ou fininhos?", ou, no mesmo estilo,
"Quantas páginas tinha o livro mais grosso
que você escreveu?".
Além das clássicas perguntas sobre a

grossura dos livros lidos ou escritos, e
também das perguntas sobre "quantos
livros você leu na vida" ou "quantos livros
você leu esse ano", inevitavelmente,

r' aparecerão os questionamentos sobre a

inspiração. A respeito do tema, uma das top
ofmind é: "Você se inspira nas novelas?".
Depois que surgem as primeiras
perguntas, a garotada começa a perder a
vergonha, aí, meu amigo, é só mãozinha

pra cima. E vem de tudo. De
tudo mesmo: "Como era o nome

da sua primeira professora?",
"Você tem cachorro?", "Você
vai escrever uma crônica sobre
a gente?", "Você é professor?" e
por aí vai.
Mas, não pense amigo leitor,
que as perguntas acontecem
apenas nesse nível superficial.
Sempre tem um carinha, 01:1 uma

mocinha, que lança uma questão
mais desafiadora que, muitas
vezes, não sei responder: "Qual
o livro que você mais gostou de
ler na sua vida?" ou "Qual o livro
mais detestou?", ou ainda, "Qual
o livro você não recomendaria
para ninguém?", e também,
"Qual o texto que você escreveu

que é o seu preferido?".
Entre tantas perguntas, nessa semana,
surgiram duas novas, que me chamaram a

atenção. A primeira foi assim: "Quem foi
que te obrigou a escrever livros?". Bem,
o garotinho deve ter entendido o que eu

faço e imaginou que isso deve ser um

aborrecimento sem tamanho. Expliquei a
ele que é uma escolha, algo que algumas
pessoas gostam de fazer, assim como jogar
futebol, voar de avião ou construir casas.
A outra pergunta foi: "O que você vai ser

quando parar de ser escritor?"
E lhe respondi que, enquanto eu puder
aprender com a curiosidade deles,
continuarei escritor.

Clique animal
ADOTE-ME!

Billy não tem
o olhinho

esquerdo, mas
é muito lindo,
carinhoso
e querido.
Já sofreu
abandono e

agora precisa
um lar de muito
amor. Tem quatro
anos de idade,
porte médio (12
kg), vacinado
e castrado.
Contato: Maria
através do

,. telefone:
3376-6400

PARABÉNS!
A linda gatinha
Kety Cristina
completa hoje 14
aninhos com uma

festinha especial.
Agradecemos a

Deus pela sua vida,
todos os dias. Quem
envia o clique é
Márcia Vieira

Envie a foto do seu
animalzinho para

contato@beatrizsasse.
com.br ou encontre
um companheiro de

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul
: J. , t �l··(-I :-·��t{,

Bar\hte& Tosa
47 J:2::75 1887
danibretht@ibest.com.br
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Ademar da Silva

Ademir Lampert
Aáriano Viergutz
Allana D. Ferreira
Amanda L. Schunke
Carlos G. da Silva
Cláudia E. Kuhn
Claudio Walz

Dayrs Vegini
Diego Ciconeti
Dolores Draeger
Eduarda Saben
Erma J. P. Hruschka
Francisco Hruschka
Hilário Meier
Hildrud Bloedorn
Ivone M. Voelz

karoliny da silva
Larissa Kuhn
Laurina Mathias
Leticia Souza
Lorita Metzger
Lúcia Fernandes
Luciana Viebrantz
Marileia Rodrigues
Markjory Machado
Marli Bertoldi
Miraci Murara
Monica F. Imroth

Raquel Formigari
Reinaldo Kohler
SabrinaZoz

Sandra Nonato S. guimarães
Thuani Hellen Alonso

Tiago Jaciel pedri
Veroflica Giese
Vilmar J. Cardoso
Walter Lawin

Gal Costa - Cantora
• Dan Stulbach - Ator

Curiosidade
26 de setembro..

... é o 2690 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 96
para acabar o ano. Dia do
Profissional de Relações
Internacionais Dia dos
Santos Cosme e Damião.

1909 - Fundação do
cinema mais antigo do
mundo, o Kino Pionier,
por Albert Pitzke, na
cidade alemã de Stettin
(atualmente Szczecin, na
Polónia). Fonte: WikipediaAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Camaleão Robô em disco
Vai ser amanhã o show de lançamento do primeiro EP

dos jaraguaenses da banda Camaleão Robô. Não por me
nos, quem faz as honras é o pessoal do Sacra que dispo
nibilizou seu mítico palco para o evento. Durante o show
serão disponibilizadas cópias gratuitas para o público que
comparecer - mas também vai rolar um caixinha solidário,
pra quem quiser dar uma contribuida e uma fortalecida na

.

cena. As portas abrem às 20h, como de costume, e o som

começa a rolar perto das 22h!

Churrasco para elas
Grande Leandro está montando para o próximo dia 30,

mais uma turma de aprendizes a mestre churrasqueiro em

seu curso na Confraria do Churrasco. Mas a novidade nessa
edição é que o curso será direcionado especialmente para
ELAS! Então mulherada, quer pegar aquela manha pra não
errar no ponto do assado? Ligue no 3275 1449 e garanta
presença - na noite é feita degustação de todas as carnes,
incluindo harmonização com cervejas.

"

contato@poracaso.com

Ricardo Daniel Treis

@poracaso /poracaso

FOTOS ERre DE LIMA

Rafael Lescowicz marcando presença na Patuá
Music, em noite que marcou a despedida do
inverno, embalada pela dupla Dany & Rafa

Já pensou se as árvores emitissem sinal WiFi? Nós plantaríamos
tantas por aí que provavelmente salvaríamos o planeta.
É uma pena que elas produzam apenas o oxigênio que respiramos.
Autor DE:sconhecido

Touchdown!
No último final de se

mana, a equipe do Jaraguá
Breakers venceu mais uma
partida pelo campeonato
brasileiro da modalidade,
se firmando com a melhor
campanha da competição
até aqui (5 jogos e 5 triun
fos).·Mas eis que a vitória
maior veio fora de campo.
Logo após a partida, a or
ganização do torneio infor
mou que independente do .

time que chegar, o estádio
JoãoMarcatto será o palco
da grande decisãomarcada
para o dia 14 de dezembro,
com transmissão ao vivo
para todo o país! Agora o

negócio é cruzar os dedos e

torcer para que os jaragua
enses estejam presentes.
#GoBre,_akers

Doabox.com
Aí você olha pro lado e ali está'aquela pilha de coisas sem serventia, ocupando

espaço, mas que realmente merecem um "futuro". Ir pro lixo não é uma opção.
Criação de uma dupla de jaraguaenses, o Doabox.com é o destino certo para essas
"coisas". Nele você pode colocar esses objetos para doação e quem se interessar
pode fazer a solicitação do mesmo ali pelo site, combinando a forma de entrega e

incentivando o consumo consciente. Acesse a url do título ou então Facebook.com/
Doabox para conhecer um pouco mais do projeto.

OCP 11
www.ocponline.com.br

VAIUEDADES

HOJI: À NOITE
.. 22h - Show com Princípio Ativo / Duo acústico I Elas free.
Local: SacramentumPub 147 88321524

.. 22h - Quinta Sertaneja / Show com Alex &WiHian / DJ
Diego Feller / Elas free até as Oh.
Local: London Pub 147 3055 0065

:. 22h - Música ao vivo I Show com The Blues Planes.
Local: Stannispub 1473054.4467 ..

SEXTA-FEIRA 27
.. 22h - Discotecagem I DJ M. Finta .

Local: Ucoreria Bar 147 9908 6555
. �. 22h - Sacra-Feira I Shaw com Camaleão Robô.

Local: Sacramentum Pub 147 88321524
� 22h - London Friends / Shaw com Gabriel Borges e The
Bangers Uve I DJs Jhonz Muller e Christiano Rau.
Local: London Pub 14730550065

SÁBAD028

-_...�.
As belas Larissa Graf e Maisa Schimidt curtindo a
noite de happy hour do Madalena Chopp & Cozinha

.
.

,,'-
.

22h - Show com Black River Birds / DuoAcústico.
Local: Sacramentum Pub 14788321524

.� 22h - Dexterz /Warmp Op com Conti b2b Mij;
Local: The Way 147 9981 4762

.

DOMING029
.. 15h - Sunset com DJs Convidados.
Local: Licoreria Bar 147 9908 6555

Os amigos João Silva e Paula Wulf comemorando
os 5 anos de sucesso que o London Pub
completou na última semana. Cheers!

Cinema italiano
Já vai reservando a data aí na agenda, de 7 de outu

bro a 8 de novembro, o cinema italiano será o grande
protagonista das noites de Jaraguá do Sul. Vai rolar
por aqui o festival "Storie d'Italia", que apresentará o

.

melhor da telona do "Belpaese". Acesse Porácaso.com
para ficar por dentro da programação que exibirá os

longas em três pontos da cidade.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-3242

Pizza Sadia Alcatra com

460/440gr maminha 51 osso

1498, Kg
FOTOS MAURicIO HERMANN

BODl dia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quinta-feira, dia 26 de
setembro. Dia de Cosme e Da
mião. Dia também das Relações
Públicas Interamericanas e dia
de se redimir, pois quem pede
desculpas é o mais corajoso. Já o

primeiro a perdoar é o mais for
te e, claro, aquele que esquece ás
coisas ruins é o mais feliz. Vamos

que vamos à coluna de hoje, que
está recheada de novidades. An

tes, é claro, uma frase para você
refletir: "Os grandes sucessos de
pendem de incidentes pequenos"
(Demóstenes).

Tiro
Toda a mídia da região es

tar! hoje à noite, às 19 horas,
no Parque Municipal de Even
tos. A galera vai participar do
"Tiro Imprensa". Um momen-

- to de descontração promovi
do pela Prefeitura de Jaraguá,
Fundação Cultural e Comissão

. Central, que organizará a 25a
Schützenfest.

SALADA Tuany Cristini Andre, na
passarela das beidades do Patuá

ee:tAS Daniele dos Santos, Larissa Correa
e Danieli Warmeling nos corredores da Epic

Moa Gonçalves

·NAS RODAS

Hoje, o rneu amigo Fred Fabris, da
Optica Safira, acompanhado da

esposa, Janice, e da filhota, Luiza,
vai curtir a Serra gaúcha. No

programa, além de muito passeio,
participa de importante feira de

relógios e jóias. De nada!
.. .. ..

Em outubro, Kely Maba Schmitz,
esposa do meu amigo Sandro
Schmitz, o Tato, a tiracolo da

prole, vai curtir temporada em

Orlando, nos Estados Unidos.
'*' .. ..

Zeca Rausis, depois de muita
insistência dos-amigos, cortou a

juba. Agora, está mais bonito do

que parada Ele Se�e de Setembro.
.. .. ..

Jackson Roberto Luy está
formatando grupo de amigos para
movimentar concorrida mesa na

13º Feijoada do Moa.

f
KAY-TÓS
ii O t E

Boa·causa
O Senac de Jaraguá do .Sul

promove neste sábado, dia 28,
a 5a Caminhada Socioecológica,
com distribuição e plantio demu
das. A ação ecológica tem como

objetivo contribuir com a rear

borização do Vale do Itapocu. Os
participantes se reunirão às 8 ho
tas na Faculdade de Tecnologia
do Senac e seguirão para a área
onde será realizado o plantio.
Mais informações no 3275-8400.

DESTAQUE A amiga
Dayana Dahmer,

promoter da'
Epic Club, é

destaque na revista
Nossa Weekend

PARAa�NS
A telefonista
da Lunelli,
Mariléia.
Murara, é a

mais festejada
aniversariante
de hoje. Tim
tim pra você!

Temos dúvidas
No senadinho "Língua Afiada", domingo último, ninguém enten

deu como foi que começou essa história de doação de órgãos entre
Chiquinho Scarpa eMarcelo Tas. Tem algo errado nessa história. Pelo
menos é que pensam os amigos, Alcides Rocha eVolnei Rehnke.

CIRCULANDO Gabriel e Fabiola Maurissens nos lugares da moda

Destaques
Uma dupla que sempre se des

taca em nossas melhores baladas
é formada pelas lindase queridís
simas, a loira Cidinha Cabral e a

morena, Rafaela Castro. Dupla
que abala! Beleza, inteligência e

carisma sempre em alta:

Carshow
O Car Show, edição Itajaí, foi

transferido para o dia 29 de se

tembro, domingo. O evento acon

tece no Posto Santa Rosa, na

BR-101. Presença no encontro do

amigo Dinor Brasão. Vai levar um
comboio. Anotado

Dexterz
O Dexterz, do baterista Junior

Lima, do DJ Julio Torres e do vio- .

linista Amon Lima, se apresentam
dia 26 de outubro na 13a Feijoada
do Moa. O projeto traz 6melhor do'
house music com estilo próprio,
criatividade, improviso e muita

tecnologia. O evento, que será re-

alizado no espaço aberto da Epic
Concept Club, traz ainda o grupo
Dazaranha, Demo Via, a dupla
Jian Carlos & Marcelo e mais uma
dezena de DJs. Festa imperdível!

Buena
A casa de eventos Buena é a

melhor empresa de nossa terrinha

quando o assunto é festa para pe

quenos, médios e grandes.

Upper Floor
O cantorMichelOliveira e o gru

po Atitude movimentam, nesta sex
ta-feira, dia 27 de setembro, aUpper
Floor, em Guaramirim. Agendem!

"

3275 ...0393
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Viver é desenhar

sem borracha.

MilJor Fernandes

TE CONTEI
'\t Um passarinho verde
me contou que o bar em

construção do empresário
Alcides.Rocha está ficando
coisa hollywoodiana.
·Igual só na Flórida ou na

telinha do cinema. Volto ao

assunto ..

.. Agendem! Amanhã é
o aniversário do amigo e

gerente comercial da Jaime
Motos, Mauro Erchinger.

*' Quem já confirmou sua

-, presença na 13ª Feijoada
do Moa foi a veterinária,
Daniela Brecht, do Pet
Amizade. Vai decorar um
camarote e levar toda a sua

galera. Bom também

<fi O cantor Enéas Raasch,
sábado, a partir das 11 h30,
solta a voz no Restaurante
Marlsol.

,. O meu amigo, Ivanir
.

Lombardi, deu rasante,
na última terça-feira, no
tradicional encontro do

grupo Loks.

'it.Celebre as vitórias.

.. Com essa, fui!

Veja como sua escola pode participar.
Acesse o REGULAMENTO

do Concurso de Soletração em

www.grupouniasselvi.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ÜCP14
VARIEDADESwww.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

Tirinhas

" -

,
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Entendendo o valor das coisas
Para entender o valor de um ano:

Pergunte a um estudante que não passou nos exames finais.

Para entender o valor de uma hora:

Pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro.

Para entender o valor de umminuto:

Pergunte a uma pessoa que perdeu o trem, ônibus ou avião.

Para entender o valor de um segundo:
Pergunte a um especialista no assunto: o timeVasco da Gama.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPlEX 1
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min - Censura: 14 anos - Diariamente - 13h50,
16h20, 18h50, 21 h20

.

ARCOPLEX2
• Aviões ;0Animação - Dublado - 92 min - Censura: livre - Diariamente - 14h, 15h50
o� O Casamento do Ano - Comédia - Legendado - 89 min - Censura: 14 anos -

Diariamente - 17h50, 19h40, 21 h30
ARCOPLEX3
,. Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min -

Censura: 12 anos - Diariamente - 15h, 17h, 19h, 21 h
c-

• Aviões - 14:00, 16:00, 18:00 - 3D DUB - Animação
• Se Puder., Dirija! - 20:00, 22:00 . 3D . NAC . Comédia
• Aviões - 13:30 15:30,- DUB· Animação
• Casa da Mãe Joana 2 . 17:20, 19:20, 21 :20 . NAC - Comédia
• Elysium . 13:40, 16:40, 19:00, 21 :30 . DUB . Ficção
• As Bem-Armadas- 14:10, 16:50, 19:30, 21 :50 . LEG . Comédia
• Os Estagiários - 16:15 . LEG - Comédia

'Invocação do Mal· 13:50, 18:50, 21:10 - LEG - Terror
• Percy Jackson e o Mar de Monstros- 16:30 . 3D - DUB • Aventura

• Dose Dupla -18:40· DUB - Ação
• Dose Dupla - 21 :40 - LEG - Ação
• Os Smurfs - 14:20 . 3D . DUB - Comédia
• GNC MUELLER
• Aviões - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50 - 3D - DUB - Animação
• One Direction: This is us - 3D - 22:00 - LEG - Documentário
• Rush . no Limite da Emoção - 13:45 - LEG . Ação
• O Ataque· 18:45, 21 :30 - DUB • Ação
• Percy Jackson e o Mar de Monstros- 16:20 - DUB - Aventura
• Elysium - 14:00, 16:40, 19:00, 21 :15 - LEG . Ficção

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.

Q
lftl
C>
=

Õ
cn

Palavras Cruzadas

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Temperatura em
declínio em se
Nevoeiros ao amanhecer com sol

entre nuvens no decorrer do dia.
No Litoral há condição de chuva
isolada por causa da circulação
marítima. Temperatura mais baixa
namadrugada, com chance de

geada fraca e isolada noMeio
Oeste, Planalto Sul e Planalto.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

� Q
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: s-e

MÁX: 200e Parcialmente
Nublado

.....

. j" Instável
SÁBADO
MíN: 100e
MÁX: 19°e

Nublado

�.
120°0

LUAS

• NOVA 5/9
.

Chuvoso

CRESCENTE 12/9 DOMINGO
CHEIA 19/9 MíN: 11°e

• MINGUANTE 27/9 MÁX: 21°e Trovoada

HORIZONTAIS
1. Mesa onde se celebra a missa
2. Entrada de um edifício / Eu, em latim

3. Fazer novo ajuste ou acomodação de uma coisa
a outra

4. Mamífero do hemisfério Norte / (Figo) Quem

cumpre mecanicame.nte as ordens recebidas
5. O nome do ator santista Latorraca / (Atol das)

Famosa reserva biológica marinha brasileira
6. Título concedido a vários imperadores romanos

7. A artéria que leva o sangue ao coração
8. Embolorar
9. O nível destinado aos principiantes / Sigla da

nossa força aérea
10. Sufixo diminutivo feminino I Movimento de re-

mos

11. Começar a dormir
12. (Inform.) Um sistema operacional/Planta com

10
que se fazem cestos, balaios, paneiros

13. Restos mortais,

VERTICAIS 12

1. P ator Guilherme, do cinema, teatro e TV / Venda
a crédito 13

2. Controle remoto

3. A atriz Balabanian I Formado por blocos de pe
dra

4. Demanda / Afagar, alisar cabelo, barba ou bigo
de, passando a mão

5. Corda para rebocar embarcações I Relativo aos

órgãos que elaborarri a urina / Urna conjunção
adversativa

6. Escrever de maneira solta e plana, não vinculada
a normas métricas I Real

7. Aperfeiçoar um trabalho já terminado I Automó
vel fabricado pera Ford

8. Conjunto de normas para estabelecimento de

dimensões prefixadas
9. Sua por todos quem transpira em excesso / Títu

lo hierárquico inferior ao conde.

• : ' I • t . I. I ,I i... I � .• � � . • t j
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8

9

11

2 345 6 789

• •
•

•
•

II •
,

•

II • •
•
•

•
• •

°O�Jlla
'SOJOd °6 'wa5�I!mqE9 's 'snoo, 'mOOjaH 'L 'Ol"A 'J.SOJd '9 's.W 'I.U"H 'Eol 5

�E!jOO 'ap!l 'v 'OSO�OOH 'f,oeJ\l oE 'opu.wooalal 'o 'OP"!:! 'UEJE)! '�:SI�OllH3A
°

°sosso °E� '�wnJV 'soo
°z� 'JaoawJOPV o�� 'o50I\1!4UI °o� 'alj� 'I!oy� °6 'rnjOW os 'E!J!!UOJOO 'L 'rn"i'O '9
'SEOOH 'f,aN °5 'ºqoH 'aolV °17 'JOldepEaH OE '053 '0I1I1j °0 'JElIV °I :SIVINOZIHOH

°

OVJR10S

RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS· APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUAliDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADESAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Franz é rejeitado pelos operários, que acham que ele está

trabalhando na fundição como espião. Tenpa e Sonan lem

bram que Ananda deu seu japamala para Franz. Manfred vê
Snvia botar veneno na taça de Emest e derruba a taça propo
sitalmente. Venceslau diz a Ernest que os operários da fábrica
sé rebelaram. Ernest pune os operários com aumento da carga
de trabalho e diminuição do salérlo e eles ameaçam entrar em

greve. Mundo e Ernest trocam ofensas. Manfred e Snvia apro
veitam a confusão da fundição e mandam Benito atirar em

Ernest Venceslau acusa Mundo de ter tentado matar Ernest

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento descobre que a terapeuta de Amora não existe.

Socorro decide ajudar Amora a se vingar de Wilson. Rosemere

desvia de Brenda, que acaba caindo da escada. Charlene co

memora sua parceria com Karmita. Renata discute com Érico.
Fabinho dá um fora em Júlia e Tina. Bento questiona Amora

sobre sua terapeuta. Tito leva Lara e o filho para casa. Giane

e Camila aconselham Caio a brigar pela herança de Cardoso.

Natan convence Edu a seduzir Júlia. Fabinho sugere que Gia

ne seja a modelo para a nova campanha da Crash Mídia. Mel

desiste de participar do seriado de Vrtinho. Wilson incentiva

Renata a não desistir de Érico. Amora leva seus sapatos para a

Toca do Saci e pede para Malu ficar com seus sobrinhos. Natan

repreende Verônica por vender a Para Sempre. Malu fala para
Maurício que não quer assumir um compromisso. Socorro se
aproxima de Renata.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Começa o casamento de Palorna e Bruno. Niko e Eron

discutem sua relação no meio da festa. Pilar não aceita ver

Paloma cumprimentar Aline. César se desentende com Félix.

Silvia acorda da cirurgia e encontra Michel a seu lado. Patrícia

e Guto se beijam. Luciano foge de Joana durante a festa. Jusce

lino convida Gina para dançar. Inaiá fala mal de Perséfone para

Amor à Vida

Carlito e Valdirene dão uma fugidinha e reatam
A resistência de Carlito (Anderson Di Rizzi) ao charme

de Valdirene (Tatá Werneck) não tinha mesmo como du
rarmuito tempo. Afinal de contas, o DJ já deu mais do que
provas de que seu coração bate mais forte é pela piradinha!
E é na festa de casamento de Bruno (Malvino Salvador) e

Daniel. Valdirene e Carlito deixam Vanderlei e Raquel sozinhos

para se encontrarem no terraço. Leila e Thales embarcam para
o exterior. Silvia chega com Michel em casa. Aline fica radiante

com o apartamento de vega, Eron coloca o berço do bebê no

local onde Amarilys indica, e Niko fica furioso. Bernarda e Lute

ro passeiam com Jolie. Félix vai à academia de Anjinho. Edith
não deixa Wagner entrar em seu quarto. Márcia visita Atnio no

presídio. Valdirene chega ao hospital em trabalho de parto. Pér
sio beija Rebeca.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Maria Cecilia diz para a mãe, Eduarda, que conversou

bastante com Tomás Ferraz (que na verdade trata-se de um

plano dela e Tobias pra que Eduarda aceite o namoro deles)
sobre as farnlllas, Preocupada, Eduarda questiona se a filha

contou que ela está falida. A supervisora tranquiliza a mãe,
diz que contou que ela era modelo e que Tomás Ferraz quer
conhecê-Ia. Eduarda pede pra agendar um jantar pra está

mesma noite com o cantor português. Ernestina avisa as

Chiquititas que Carmen não poderá ir ao orfanato. As crian

ças comemoram, pois isso significa que é! mascote Pipoca
ficará mais um dia a salvo no local. No Café Boutique, Tobias
diz pra Clarita que irá jantar com Maria Cecnia pra enfim se

apresentar como Tomás Ferraz para Eduarda.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Donana fica surpresa ao verStella. Stella conta que Getúlio

não teve coragem dematá-Ia e dizque nãoquer dinheiro, e sim,
seus filhos. Van Gogh libera Carlão, que lhe dá dinheiro. Patrí

cia consegue fugir do carro e não ajuda Veludo. Veludo se fere

novamente com a explosão do carro. Guilherme tenta descobrir
quem é seu verdadeiro pai. Stella acerta um tapa em Donana.

A esposa de Michele fica abalada com as ameaças de Stella.

Carlão vai até o lugar do acidente acompanhado de Monet

Veludo vai atrás de Patrícia. Danilo vê Doroteia dormindo com

um segurança. Danilo e Doroteia conversam sobre o atentado

e vão até a praia. Dorotéia diz a Danilo que tem um plano para
se vingar de Otavio. Veludo e Carlão brigam no meio do mato.

Veludo faz Monet de refém e foge pela mata. Veludo consegue
fugir da polícia e pega um ônibus para o Rio.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Aos 46 anos Burlamaqui
ainda quer ter um filho

Maternidade nunca foi prioridade para Pau
la Burlamaqui. A atriz de 46 anos, no ar em Joia

Rara, interpretandoVolpina, uma lavadeira que
passa a trabalhar no Cabaré. Exuberante, Paula
confessou que tomou providências por conta da
idade. "Quero sim sermãe e por isso, quando fiz
40 anos, congeleimeus óvulos. Estou namoran
do e não gosto de falar sobre isso, vai que assus
tameu namorado?", disse cheia de bom humor.

Disciplinada, a loura mantém uma rotina de

dieta e academia para manter-se bem.

Zezé tenta evitar
burburinhos sobre Zilu

Zilu Camargo volta ao Brasil para uma vi

sita à família; e seu ex-marido Zezé decidiu se

antecipar a possíveis boatos sobre um retorno

dos dois, e divulgou a informação em sua con

ta no Instagram. "A Zilu está chegando essa

semana no Brasil. Vamos estar juntos em vá
rios eventos que nos dizem respeito. Portanto:
vamos ser fotografados juntos. Somos apenas
bons e grandes amigos! Por favor, esse assun
to já esgotou!". Mês passado, a loira ganhou
o primeiro pedaço do bolo de-aniversário de
seu ex-esposo, em festa de aniversário. Gra
ciele Lacerda, namorada do sertanejo, teria
ficado com ciúmes, o que teria motivado a

publicação de uma série de fotos, para pro
var que os dois estão apaixonados.

Paloma (Paolla Oliveira) que tudo acontece. Valdirene cria

caso e dá um jeito de tirarCarlito para dançar. Raquel (Ca
rol Rainato) até tenta peitar a rival, mas Vanderlei (Marce
lo Argenta) também a convida para ir para a pista e acaba

rolando uma troca de casais.

Horóscopo Curiosidade éa chaveparaa criatividade.
AkioMorita

'Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

No trabalho, compartilhe suas

idéias e aproveite para conhecer e se
aproximar de novos clientes. Uma

reunião esta tarde pode ser muito

produtiva. À noite, dê mais atenção
à família. Se já encontrou sua cara

metade, um programa em casa pode
ser amelhorpedida. Cor: roxo.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Aproveite para conhecer coisas

novas e ampliar conhecimentos. À
tarde, reuniões e troca de ideias com
os colegas serão mais produtivas. À
noite, faça planos a longo prazo com
sua cara-metade. Alguém com uma

boa posição social pode chamar sua
atenção . .0Jr: laranja.

.. Touro

Ü 20/4 a 20/5 - Terra

Aproveite a manhã para correr

atrás denegócios lucrativos,pois terá
boas chances de aumentar seus lu
cros. À tarde, estarámais comunica
tivo (a): explore isso no trabalho. Na
paixão, converse com seupar é escla
recer pendências. Um bom papo vai

ajudarna conquista. Cor: pink.

Escorpião
23/10a21/11-Água

A Lua leonina transita pela Casa

das Ambições, podendo trazermais
prestígio à sua imagem. O dia favo

rece os contatos detrabalho e oferece

boas oportunidades de crescimento.
No campo afetivo, suas expectativas
não são poucas, mas pode se chocar
com a realidade. Cor: marrom.

t.jl�· GêmeosI.l 21/5a20/6-Ar .

'; Explore suas qualidades no tra-
� bailio, assim, vai tirar qualquer ta

refa de letra. Depois do almoço, uma
reunião com os colegas ou clientes

pode trazer ótimos resultados. Você
vai buscar segurança nos assuntos

do coração, mas precisa aprender·a
controlar o seu ciúme. Cor: laranja.

Sagitário
22/11 a21/12 - Fogo

Troque ideias com os colegas
e procure traballiar em equipe, as
sim, alcançará melhores resultados.

À tarde, concentre-se em tarefas

cheias de detallies. À noite, há risco
. de brigas com quem ama, mas o de

sejo deve crescer. Se está sozinho (a),
conheçamais o seu alvo. Cor: pink.

Câncer
21/6 a21/7-Agua

Ter cautela será amelhor atitude

para evitar problemas ou traição no

trabalho.Ao conversar com colegas,
-escolha bem o assunto. À noite, po-

,

rém, o astral melhora e você vai dar
um shownapaquera: confie em suas

qualidades! Nos assuntos do cora

ção, tudo em paz. Cor: bege.

Capricórnio
22/12a20/1-Thrra

Concentre toda a sua atenção
no ambiente profissional e deixe o

egoísmo de lado. Ajudar alguém que

precisa do seu apoio não será fácil,
mas faça isso mesmo assim. Ànoite,

-

se estiver só, vai sonhar com com

promisso. Se tem alguém, reforce os

laços com quem ama. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

No trabalho, aproveite para
buscar seus sonhos. Será fácil lidar

com tarefas que exijam atenção esta

tarde.Mas cuidado com alguém trai

çoeiro.Ànoite, a vontade de se isolar

deve crescer: explique isso a quem
ama. Na paquera, cuidado com um

lance proibido. Cor: vermelho.

Aquário
21/1 a 18/2 - Ar

Pela manhã, poderá contar com

a sorte para se dar bem. Troque in
formações com os colegas. Depois,
vai ser fácil se concentrar nas suas ta

refas. Ànoite, pode se envolver com

alguém do trabalho, Talvez tenha

que fazer sacrificios para se entender
com o par. Cor: branco.

·Virgem �.peixes� 19/2 a 19/3 - Thrra

I Tudo o que se relaciona com a fa
mília pode exigir mais atenção. De
pois, sua comunicação será seu trun
fo. No final da tarde, a Lua entra em
seu "paraíso astral", trazendo sorte e

aumentando seu charme.Vocêvai se
destacar e atrair a atenção em qual
quer lugar. Paquere! Cor: preto.

23/8 a 22/9 - Terra

Concentre-se no trabalho e mos

tre competência, assim, sua carreira
tem mais chances de decolar. Você
estará terá facilidade para se expres

sar, o que pode ajudar na execução
das suas tarefas. À noite, um pro

grama com a turma pode favorecer

a paquera e o romance. Cor: branco.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana
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Fotos da Bier Fest
na Sociedade Centenário

Leonardo Muller, Allan Drews e Vanderson Krehnke

Patricia' da Silva, Sirlen.e de Lima, Luana Xavier e Josiane Rodrigues Antonio

Ana Claudia Azevedo
Maicon Alexandre Fischer

e Janaina Winter

A Sociedade Centenário e Chicão Promoçõespedem desculpas a todos os
presentespelos transtornos no baile do dia 21. O evento teve que terminar

.

mais cedo, por causa de um acidente de carro nasproximidades, que acabou
ocasionando a interrupção dofornecimento de energia elétrica ao local.

V_ARIEDAfJES
QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2013

jaragua@festadasemana.com.br

Luana Caroline Busarello, Joel Vicente, José Luís Erschinger,
Jaqueline Kroeger, Suelen Kreutzfeld e Igor da'Rocha 1,

>

Cristiane Furtado e Karine Zardo

Luana Martins e Eduarda Cristina

Festa de
Rainha
e baile.
A Sociedade Atiradores
Independência, de Jaraguá
do Sul, promove, sábado, .'
dia 28, a tradicional Festa,
de Rainha com baile. A, . '.

concentração dos sócios;>"'
convidados e simpatiz�tés
está marcada para às

14h, na sede, seguindo- .'
às 14h30 em busca da

.

Majestade de Tifo, sra.
Iraci Sônia Schwartz, sob
o comando da sra. 'Adriane
Henn. Às 22h30começa .

o Baile com animação
do Grupo Safira, do Rio
Grande do Sul. Asociedade
Estrada Jaraguazinho, ._

Bairro Garibaldi. Mais

informações pelos
telefones: 3055-8014
ou 8480-3480.

Vanessa ReinholdAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fujama define metas
de preservação nativa
PLANO Foram propostas 25 atividades voltadas à manutenção
da Mata Atlântica, em diversas áreas localizadas em Jaraguá

deverá aprovar ou indicar

alterações para definição
do plano de ação.

A manutenção das
áreas nativas está intima
mente ligada à qualidade
de vida da população, en
fatiza Neves. O presidente
ressalta a necessidade do
desenvolvimento susten

tável. "A mata desempe
nha papel fundamental

para manutenção do cli

ma, das áreas de risco,
fatores totalmente ligados
a qualidade de vida das ci

dades", disse.

Natália Trentini agora serão avaliadas por
um grupo com técnicos de
várias entidades.

O levantamento de da
dos começou no ano pas
sado, com apoio da Asso

ciação de Municípios do
Vale do Itapocu (Amvali).
Segundo o presidente da

fundação, Leocádio Neves,
o plano atende a uma de

terminação federal. "A lei
é voltada a todos os mu-

nicípios inseridos dentro
das áreas de Mata Atlânti
ca. Assim que atendermos
esse quesito poderemos
solicitar recursos para exe
cutar as ações", disse.

As propostas (veja box)
indicadas prevêem proje
tos num prazo mínimo de
seis meses até oito anos.

São divididas entre as se

cretarias responsáveis e ní
vel de prioridade. O grupo

Na primeira reunião
técnica para criação

do Plano de Preservação da
Mata Atlântica, a Fundação
Jaraguaense de Meio Am

biente (Fujama) apresentou
o mapeamento das áreas
dentro do município. Fo
ram propostas 25 atividades

para garantir a manutenção
e preservação da mata, que

LÚCIOSASSI

.. Regi
• Firmar erías com os entes
federados para a melhoria da

fiscalização ambiental
.. Regional
• Implantar Programa Específico
de recuperação áreas

degradadas
por quéimadas
• Morro das Antenas
• Programa de companhamento
do Plano Todo Município

25 AÇÕES PREVENTIVAS
,Vi 11-

• Divulgar o Plano 'Todo PMMA ..

- Manso e ugio
Município através • Implementar o Sistema de
de audiência pública Monitoramento da Qualidade.,

• Capacitar ali técnic()$.po das�lIas .'� .. 'ii.. t
município {Prefeitura, • EJaboráfO estudo té'€nico
entidades, projetistas,
e comunidade) sobre a

importân�ia do Piª,
e suas açoes

• Elaborar um programa de
conservação da matá ciliar
na área urbanacon�olidacla

e criação da Lei de Interesse

para Criação do Par
das Rio.
Ilha da ri:l2
Hidrográficas

• Efetuar

.' Iniciar a implantação do
programa de conservação
da mata ciliar na

'

,., urbana.�o�solida eA'l
• Elaborar4revisar Q
de arbaf1zação urbana
(calça áreasintetnas
de lo .,

• Revisa� iciar a implantação
do Programa de arborização
urbana (calçadas, áreas
internas de lotes etc.)

• Implantar o programa de

conservação da mata ciliar
ao longo dos principais rios

(Cerro, da Luz, Jaraguá,
Itapocuzinho e Itapocú)

estabe e!i:éI'; por Lei
um percentual de área verde

em cada lote (Exemplo:
20% em Curitiba);

• Elaborar Mapa para

recuperação ambiental Modelo
de PRAD para cada Setor

"Implementar o Parque Linear

do Ribeirão Chico de Paulo
e Três Rios Bacia Chico
de Pauloe Três Rios

• Implantar o progr
de Pélgaroento por
Serviços Ambientai$'

• Elaborar e implementar lei
específica de terraplenagem
'e combate aos pro
erosivos e de assar ento

• Incentivar ações çla Polícia
Militar A9'lbienta pa� a

coibição"'de .

caça no município
• Criar grupo ou contratação
de equiPe para estabelecer
projetos de pesqulsél'ads
remanescentes

da fauna e flora

• Criar as Ucs previstas no

• Revisar os termos da Política
Ambiental Municipal para
incentivar Educação Ambiental

• Fomentar incentivo para
a criação e aumento do
turismo ecológico na Região

MARGEM Proposta
de conservação da
mata ciliar no rio

Jaraguá está entre
as prioriedades

.�. ESTADO DE SANTA CATARINA

!!' }1 MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
JAA.WlAOO$ll.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
N° 26/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.

TIPO: Menor Preço por Lote. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços para

Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e panificação
destinados aos Grupos de Convivência do Centro de Referência do

Idoso de Jaraguá do Sul - SC, ao longo de 06(seis) meses, conforme
especificações e quantidades estimadas no ANEXO I e ANEXO III -

Minuta da Ata de Registro de Preços deste Edital. REGIMENTO: Lei

Federal8.666 de 21/06/93, Lei Federal10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Proposta):
Até às 08h30 do dia 09 de outubro de 2013, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt
n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa
de preços e abertura dos envelopes será ás 09h do dia 09 de outubro

de 2013, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 217.271,50 (Duzentos e

dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima . ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 09 de agosto de 2013

SERGIO KUCHENBECKER

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBU@l\.FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DESANTACATARINA
Novo endereço:Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700
Tabelionato 6riesbach

Notas e Protesto

EDroo.DE INTIMAÇÃo DEPROIl'SID
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento 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
lNTlMADOS DOPROIl'SID:

Apontamento: 260060/2013 Sacado: AMIZADEW'OARIA E PINTURALIDA Endereço: RUAROBER-

1D ZlEMANN 3593 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89255-300 Cedente: OXIMlX COMERCIO DE GASES

IlDAME Sacador: - Espécie: DM! - N' Titulo: 029794 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 182,00
- Data para pagamento: 01/10/2013-Valor total a pagarR$264,99 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 182,00 - Juros: R$ 0,42 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50-
Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260394/2013 Sacado: ANDREWS ROBERlD DA SILVA - UPTIME TEC Endereço: RUA
DOS !MIGRANTES, S/N - UNERJ / MOO - RAU - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254-430Cedente:HIT

SERVICOS EMPRESARlAIS IlDAME Sacador:MP lNFORMATICAIlDAME Espécie: DM! - N'TItulo:

1312/03 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 772,00 - Data para pagamento: 01/10/2013-Valor total
a pagar R$853,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 772,00 - Juros: R$ 2,31 Emolwnentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 260388/2013 Sacado: se COMERCIO DE PISOS IlDA ME Endereço: RUA ROBERlD
ZlEMANN, 201- CZERNIEWJCZ- JARAGUA DO SUL-Se - CEP: 89255-300 Cedente: BANCO CITlBANK

SA Sacador: UU1lAPISO lNDUSTIUA COMERCIO lMPORIACAO Espécie: DM! - N' Titulo: N56611/2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 361,19 - Data para pagamento: 01/10/2013-Valor total a pagar'
R$438,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 361, 19 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Apontamento: 260440/2013 Sacado: BORROZ lNDUSTIUA ECOMERCIO DE BORRACHAS Endereço:
RUA EDMUNDO KOCH , 1200 - NEREU RAMOS - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89265-515 Cedente:

PABE COMERCIO DEBORRACHAE SEUS DERNAD Sacador. - Espécie: DM! - N' Titulo: 000961803 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.299,25 - Data para pagamento: 01110/2013-Valor total a pagar
R$L392,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.299,25 - Juros: R$ 3,46 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: RS 30,31

Apontamento: 260459/2013 Sacado: ClAUDIO LUIZ SALLES FARIAS Endereço: AV PREFEITOWAL

DEMAR GRUBBA, 5249 - VIEIRA - JARAGUA DOSUL-Se - CEP: 89256-900 Cedente: ARVOREDO DlST

PROD LlMP IlDA Sacador. - Espécie: DM! - N' Titulo: 000020400 - Motivo: falta de pagamentoValor.

R$162,60 - Dataparapagamento: 01/10/2013-Valortotal apagarR$245,60Descrição dos valores: Valor
do título: R$162,60 - Juros: R$ 0,43 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:.R$
24,50 - Diligênci,!,R$ 22,72

Apontamento: 259779/2013 Sacado: LEANDRO AUGUsro ZANEITI Endereço: R EXP RUDI HORN

BURG70-JARAGUÁDOSUL-SC-CEP: 89256-580Cedente:MLCOMERCIOA'lACADIS11\DEMASSAS
AIlMENT Sacador. - Espécie: DM! - N'TItulo: 10306 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 521,35 -

Data para pagamento: 01110/2013-Valor total a pagar R$605,411 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 521,35 - Juros: R$ 1,56 Emolumentos: R$ 12,25 : Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260439/2013 Sacado: MARLON KRA1SCH Endereço: RUAREINalDO BARIEL 400 -

BAEPENDI - VIlA BAEPENDI- JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89256-130 Cedente: SICOOB/SC-BW

CREDI-COOPERATIVADEECON. ECRED. Sacador: MARIOFIlMAGENS IlDAME Espécie: DM! - N'

TitUlo: 519 - Motivo: falia de pagamento Valor. R$ 183,00 - Data para pagamento: 01/10/2013- Valor
total a pagar R$218,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 183,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos:

R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 260098/2013 Sacado: PREMIER INCORPORADORA Endereço: R CESAREVALENTINI,
265 - TRES RIOS DO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-193 Cedente: AZB lND DEElEVADORES
IlDA EPP Sacador: - Espécie:DM! - N'TItulo: 03669 - I - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 23,00 -

Data para pagamento: 01110/2013-Valor total a pagar R$I08,98 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 23,00 - Juros: R$ 0,03 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 26,10

Apontamento:,260226/2013 Sacado:VANDERLEI LUIZHAMMERSCHlMIDT Endereço: RUA RI 33lJ'

II - Iaraguá do Sul-se - CEP: 89267-140 Cedente: AYMORE CREDfID FlNANClAMEN1D E INVESTI

MENJD SA Sacador: - Espécie: Cl' - N' Titulo: 20017666605 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
5.708,03 - Data para pagamento: 01110/2013- Valor total a pagar R$6.177,17 Descrição dos valores:

Valordo título: R$ 5.708,03 - Juros: R$ 363,41 Emolwnentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$24,50 - Diligência:R$45,88

Apontamento: 260348/2013 Sacado:WIlSONVOGEL Endereço: RUAMANOEL FRANCISCODACOS-

11\601- Jaraguádo Sul-se- CEP: 89251-000 Cedente: CIAINTEGRADADEDESENVAGRICOIA Saca
dor: - Espécie:DM! - N'TItulo: 14946401-Motivo: falta de pagamentoValor. R$15,00 - Dataparapaga
mento: 01110/2013-Valor total a pagarR$97,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$15,00 - Juros:
R$ 0,15 Ernolwnentos: R$12,25 - Publicação editai: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povd', na data
de 26/09/2013. Jaraguá do Sul (SC), 26 de setembro de 2013.

.

ManoelGustavoGriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 10

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Surdos querem
• •

autonorrua e respeito
SOCIALIZAÇÃO Inclusão e comunicação são realidades nas

escolas, mas precisam chegar aos demais serviços públicos

Natália Trentini

MeSmo com inúmeras

conquistas, a inclu
são social ainda é a prin
cipal bandeira dos surdos,
que tem seu dia celebra
do hoje. Falta de acesso

aos serviços públicos e de

oportunidades de cresci
mento dentro do mercado
de trabalho são fatores que
segregam os deficientes
auditivos da sociedade. De
acordo com a Associação
de Surdos de Jaraguá do

Sul, existem 1.080 pessoas
no município que utilizam

à. Língua Brasileira de Si
nais (Libras) como meio de

comunicação.
O Estado oferece em

toda a região, a estrutura

do Serviço de Atendimento
Educacional Especializado
para garantir a aprendiza
gem de libras e o domínio
da língua portuguesa. A

integradora de educação
especial da Gerencia de

Educação, Izabel Bertol

di, enfatiza que' o trabalho
busca preparar a pessoa
com surdez para ser um ci
dadão em ascensão.

Apesar de a inclusão es-

tar presente nos ambientes

educacionais, para o pro
fessor de Libras, Paulo Sér

gio Praxedes, 30 anos, as

pessoas não buscam fazer

parte desse contexto. Exis
tem os espaços especializa
dos, mas ainda falta maior
adaptação dos professores
para receber estes alunos
no ensino regular. "Temos
o professor interprete, mas
nas matérias ainda falta
uma metodologia voltada à

inclusão", comentou.
Com demais serviços

públicos, a situação costu

ma ser mais complicada.
EDUARDO MONTECINO

•

mais

Existem barreiras no aten

dimento social, contato

com setores de segurança
pública e de saúde e com

demais departamentos
públicos. A dificuldade de

comunicação restringe os

surdos, tira a autonomia e

impede o exercício pleno
da cidadania.

Segundo o prefeito, Die
ter Janssen, a administra

ção pública deve fazer um
convênio com a associação
para qualificar os profissio
nais dos setores.que fazem
atendimento ao público. "A
acessibilidade não está ape
nas em termos físicos, mas
em dar condições para que
as pessoas executem suas

tarefas sozinhas", disse.

smn�
Brenda, Paulo
Sérgio e Carlos
se comunicam na

linguagem dos
sinais

"
Existem muitas

barreiras sociais,
principalmente
para progredirem
profissionalmente.

Integração ajuda no desenvolvimento pessoal e social
O atendimento es

pecializado oferecido na

Escola Estadual Valdete
Piazera Zindars ajudou
Brenda Pereira, 15 anos,
e Carlos Eduardo Franco,
de nove, a desenvolverem

-

suas habilidades. Os casos

são distintos, mas as limi

tações acabam aproximan
do os estudantes.

Desde pequena, Brenda
teve toda estrutura. Ela tem
surdezmoderada,ouvecom

dificuldade em apenas um

lado, mas com os estímulos
ela desenvolveu a verbaliza

ção e consegue se expressar
através da fala. ''Às vezes os
colegas não conseguem en

tender ou não respeitam, as
pessoas precisam falar vá
rias vezes para eu entender
e quando temmuitas pesso-:
as é difícil, mas aos poucos
vaimelhorando", contou.

A professora bilíngue,
Priscila Rosetti, 34 anos,

destacou que o desenvolvi

mento dos alunos com de
ficiência auditiva depende
muito dos estímulos. "Exis
tem muitas barreiras so

ciais, principalmente para
eles progredirem profissio
nalmente", disse.

Antes da chegada do
Carlos Eduardo, a família
não imaginava os desafios
enfrentados pelas pessoas
com deficiência. O precon
ceito foi sentido na pele

pelo avô, Abiler Franco, 53
anos. A impossibilidade de
comunicação através dos
meios tradicionais fezmui
tas pessoas hostilizarem a

criança. O processo visual
acabou sendo a principal
saída, e a educação espe
cial trouxe avanços para a

socialização do menino.
.

"A escola ajudou muito
na comunicação. Ele deixou
de ser arredio porque come

çou a entender", destacou.

Aprendizado e superação
Com um ano e meio, a

meningite tirou a audição
de Paulo Sérgio Praxedes.
Cercado de informações,
ele conta que a mãe não se

abalou e buscou novos es

tímulos desde o primeiro
instante. Isso despertou a

curiosidade e o interesse

pelo conhecimento no ga
roto, que hoje, aos 30 anos

cursapós-graduação.
Mesmo sem poder ouvir

os sons, Praxedes era encan
tado pelas histórias que avó
não deixou de contar mes

mo com a limitação. Assim,
ele estreitou o contato com

o português, aprendeu a ob
servar a verbalização e con

segue compreender a fala

prestando atenção no movi
mento da boca.

Avontade de aprofundar
o conhecimento nas lingua-

gens acabou sendomais forte.
"Descobri leis e artigos que

ajudam a garantir nossos di
reitos", disse.

Desde quando come

çou sua caminhada, Praxe-
- des viu grandes evoluções,
como o reconhecimento
dos sinais como uma língua
oficial no Brasil, e umamu
dança no preconceito, que
ele considera mais leve. "A
mente das pessoas abriu,
hoje elas buscam se comu

nicar mesmo se não sabem
a língua,'com sinais ou ges
tos", explicou.

Para as famílias que en

frentam as limitações dà
surdez, ele destaca que a

aceitação é o principal fator
para estimular a pessoa com
deficiência. É preciso buscar
informações, apoio de C0-
munidades e associações.

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

Municipios 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
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente 'edital, que
LEONIDA DANKER, CI n° 1.583.536-SESPDC/SC, CPF n° 936.208.969-

68, brasileira, separada judicialmente, aposentada, residente e domiciliada
na Rua 10-José Theodoro Ribeiro n° 4.286, bairro Ilha da Figueira, nesta
cidade; requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 10-José Theodoro Ribeiro e

391-Carlos Oechsler, bairro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão n° 283/2012, expedida em 28/09/2012
e revalidada em 18/04/2013, Proc. n° 10943/2013, assinando como

responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de

Oliveira, CREA n° 14266-2, ART n° 4478398-1. O desmembramento é de
caráter residencial, possui a área total de 2.541 ,90m2, sendo constituldo

de 2 (duas) parcelas e remanescentes.'
O prazo de impugnação por terceíros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
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, 23 de
Setembro de 2013.
AOFICIALA

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 ZlEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que HEINZ HORWARTH,
CI n° 414.106-7-SESP/SC, CPF n° 247.147.209-53, aqricultór aposentado,
e sua esposa REGINA HORWARTH, CI n° 19/R-2.988.815-SSP/SC, CPF n°

891.919.009-72, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua

Gennano Stricker n° 388, bairro Tifa dos Monos, nesta cidade; requereram com

base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
,

situado na Rua 678-Gennano Stricker, Bairro Tifa Monos, perímetro urbano de

Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do
Sul/SC, confonne Certidão n° 22/2012, expedida em 27/0112012 e revalidada em

12/04/2013, Proc. n° 6584/2013, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n° 24869-3, ART n° 4235158-2. O
desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 1.838,25m2,
sendo constituído de 1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por íercerosé de 15 (quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e
deverá ser apresentada por escrto perante a Oficiala flue
subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão
do Rio Branco, n' 414, centro, Jaraguá do SuVSC.

JARAGUÁ DO SUL, 11 de Setembro de 2013.
AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Exercícios·com dicas profissionais
SAÚDE Projeto
proporciona aos
praticantes orientações
de um professor de
Educação Física

Celso Machado

Jorge Fleich é aposenta
do e tem 70 anos. Ele e

a mulher Cristina, 59 anos,
são frequentadores assíduos
da academia ao ar livre ins
talada ao lado da Câmara de
Vereadores de Jaraguá, uma
das primeiras instaladas em

2009. O casal agora recebe

orientações de Caius Ananda
Xavier dos Santos, professor
de educação física do muni

cípio há 18 anos, e da colega
Danúbia, ex-atleta da equipe
de Jaraguá do Sul nos Jogos
Abertos de Santa Catarina.
Santos coordena o projeto

da Fundação Municipal de

Esporte, batizado de "Aca-;

I

demia de Saúde - Ginástica
Para Todos", que será leva
do para as outras 21 acade
mias espalhadas na cidade.

Fleich, um vascaíno de car

teirinha e que mora no Cen

tro, voltou aos exercícios
há três meses e admite que
sente muito mais disposição._
"Antes eu fazia tudo isso,
mas sem nenhuma orienta

ção", admitiu.
Santos observa que as

orientações evitam que pes
soas agravem algum tipo de
lesão ou que se machuquem
nos aparelhos. Recomenda
ções alimentares e como fa
zer alongamentos de forma
correta também são repas-

. sadas, diz o professor. Cada

pessoa tem sua própria ficha
com histórico de saúde que
indica o tipo ideal de ativi
dade. Os exercícios são mi
nistrados de segunda a sex

ta, das 8h às ioh e das 15h30
às 17h, gratuitamente, para
qualquer idade.

LÚCIOSASSI

�

MONITOR Jorge Fleich, 70, recebe orientações do professor Caius, na academia ao lado da Câmara

DIGA SIM AO CARRO
DOS SEUS SONHO,S

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO

Região ajuda São Francisco do Sul
cortina de fumaça que começava em São
Francisco e se espalliava na direção norte.
O material, proveniente do incêndio de
urna carga de fertilizantes, não é tóxico,
segundo a DefesaCivil Estadual e os Bom
beiros Militares. Os dois órgãos coorde
nam os traballios de contenção do nitrato
de amônia, que começou a se espalhar por
volta das 22h30 de terça-feira e até o final

da tarde de ontem ainda tomava conta dos
céus do litoral norte catarinense. .

Para ajudar na ocorrência, Bombeiros
Voluntários de Guaramirim enviaram a

São Francisco do Sul urn caminhão tan
que e equipamentos como cilindro de

respiração, além de seis socorristas da

corporação de Guaramirim e Corupá.
Um deles chegou a passar mal depois de

inalar fumaça durante a tarde, e precisou
ser levado ao hospital.

Cerca de 200 bombeiros, entre volun
tários e militares, estão trabalhando no

local. "Descobrimos urn segundo depósito
de fertilizantes a base de amônia e esta

mos atuando para evitar que a combustão
se repita ali", informou o comandante dos
BombeirosMilitares, Marcos de Oliveira.

APOIO Guaramirim e

Corupá enviaram bombeiros
e equipamentos para
conter combustão

Débora Remor

Quem esteve ontem no Morro das An
tenas, em Jaraguá do Sul, pode ver a

Pacientes foram liberados
O Hospital e Maternidade

Nossa Senhora da Graça re

gistrou muito movimento na

madrugada de quarta-feira,
mas a procura por atendimen
to médico diminuiu durante
a manhã e já estava normal
durante a tarde de ontem. A
unidade abriga agora os ido
sos que residiam em um asilo

próximo ao local da explosão e

precisaram desocupar á área.

Alguns receberam máscaras e

todos passam bem, de acordo
com informações da unidade.

Segundo o fisioterapeuta
respiratório do hospital, Igor

c-

Siqueira, cerca de cem pessoa�
foram recebidas pela unidade

reclamando de irritação nos

olhos, na garganta e aÍgumas
apresentavam insuficiência

respiratória. "Todos foram me

dicados, receberam oxigênio e

foram liberados. Havia a preo
cupação em relação à diminui

ção dos índices dehemoglobina,
mas nos exames de sangue não
tivemos nenhurna alteração",
disse ele. "Não acredito que es

sas pessoas tenham complica
ções no futuro, já que os riscos
estão ligados a uma exposição
por tempo prolongado." ,

Precauções e pânico da população
-

Uma área de dois quilôme-
tros do local da explosão foi iso
lada, todas escolas suspenderam
as aulas e o comércio fechou as

portas. A Polícia Rodoviária Fe
deral bloqueou a entrada de São
Francisco pela BR-280 e urna

longa fila se formou para sair da
cidade. Os portos de São Francis
co do Sul e Itapoá foram fecha
dos devido à fumaça. Cerca de
150 famílias foram retiradas de
suas casa e abrigadas em escolas.

"Desde de manhã, havia
movimento intenso nos postos
de gasolina e nas estradas. A ci
dade ficou vazia. Ouvimos mui
tos boatos e é difícil confirmar
as informações", contou o ex

colunista do OCP Nilson Antô

nio, quemora em São Francisco
desde o início do ano.

No começo da tarde a Defe
sa Civil informou que a fumaça
é derivada do nitrato de amô
nia e não de potássio, como se

Reflexos ambientais não chegam à região
A região de Jaraguá do Sul

não corre riscos de sofrer impac
tos ambientais ligados à explosão
de produtos químicos em urna

empresa de fertilizantes em São
Francisco do Sul. A garantia é da
Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente (Fujama) e da Defesa o

Civil. "É pouco provável que a

fumaça em si chegue a Jaraguá e,
como a previsão é que a chuva só
venha no final da semana, o solo
e a água da região não devem so

frer impacto", disse o presidente
da Fujama, Leocádio Neves e

Silva. ,Éle informa que o material'

queimado não gera risco demor-
o

te às pessoas ou animais. "Faz
mal a saúde, claro, mas não vai

. matar ninguém", tranquiliwu.
Defesa Civil deJaraguá do Sul

enviou quatro funcionários a São
Francisco do Sul para integrar a
força-tarefamontadapara conter
a fumaça. A equipe jaraguaense
dá apoio logístico a operação, que
durou 12 horas e se estendeupela
noite de ontem. O diretorMaicon
Leandro da Costa explicou que
o trabalho se concentrou no iso
lamento da área e evacuação de

parte da cidade.

DIVULGAÇÁO/MARCOS SCARPATO

previa no começo da explosão.
O material é oxidante, mas não
tóxico, e provoca irritação na

pele, nos olhos e no. sistema

respiratório. Segundo o órgão,
a queima do nitrato de amô- '

nio acontece como urna reação
química onde não há fogo, ape
nas fumaça. No galpão onde o

incêndio começou estavam ar

mazenadas dez mil toneladas
de fertilizantes. Ainda não foi
descoberta a causa do acidente.

Empresas
doammáscaras

Empresas de Jaraguá
do Sul se mobilizaram para
contribuircom os socorristas

que traballiam em São Fran
cisco. Uma grande quantida
de de máscaras, doadas por
diversas indústrias, foram

transportadas pelo helicóp
tero Águia da Polícia Militar
da sede do Batalhão em Ja

raguá do Sul até o Hospital
MunicipalNossa Senhora da
Graça, em São Francisco, no
início da tarde de ontem.

Ainda pela manhã, a

Extinrnax Preventivos doou
cerca de mil máscaras respi
radoras aos Bombeiros que
atendem a ocorrência. "Fa
zemos a nossa parte social.

o

Nessas horas conta muito o

efeito formiguinha e temos

que nos unir para ajudar",
disse o presidente da empre
sa, Odalício Costa Silva.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Liga Mundial chega a

Jaraguá do Sul em 2014
VOLEIBOL MASCULINO Etapa na Arena deve acontecer no mês de junho, mas
a confirmação da data e do adversário somente será divulgada em dezembro

festejou Leutprecht.
Os detalhes em questão di

zem respeito ao adversário e a

data em que a etapa será realiza
da. Cogita-se que o evento jara
guaense ocorra no mês de junho,
com os jogos sexta e sábado, às
ioh. Porém, a definição só se

dará em dezembro.
A Liga Mundial é uma das

mais importantes competições
da modalidade. Foi criada para
suprir a lacuna existente entre

as Olimpíadas e os Campeonatos
Mundiais, que acontecem a cada

quatro anos. O Brasil é o maior

campeão, com nove títulos.

Lucas Pavin Mundial de Voleibol masculina
no Brasil, em 2014.

Acompanhado do presidente
da Federação Catarinense de Vo

leibol, Dante Klaser, inicialmen
te o dirigente visitou a própria
Arena Jaraguá. Foi recepcionado
pelo presidente da Fundação de

Esportes, Jean Leutprecht, que
apresentou o complexo esporti
vo e debateu o caderno de encar

gos do evento.
De lá partiram para o gabi-

nete do prefeito Dieter Janssen,
que deu as garantias necessárias

para a realização da etapa, que
terá transmissão ao vivo para
mais de 170 países e para todo o

país, através da Rede Globo.
"Mais uma vez a Arena Jara

guá irá projetar nossa cidade para
o Mundo. No ano que vem a Liga
Mundial terá três etapas no Brasil.
Temos a garantia de que uma delas
será realizada em Jaraguá do Sul,
restando apenas definir detalhes",

Depois do Ultimate Fighting
Championship (UFC), mais

um evento de porte mundial está
próximo de aportar em solo ja
raguaense. Ontem à tarde, o ge
rente executivo da Confederação
Sul-americana de Voleibol, Mar
celoWangler, esteve em Jaraguá
do Sul. Em pauta, a utilização
da Arena Jaraguá como sede
de uma das três etapas da Liga

ACERTO Dirigente MarceloWangler (E) foi recepcionado pelo prefeito Dieter Janssen para acertar os' detalhes do evento internacional

Juventus

Em Curitiba,Moleque Travesso encara amistosamente oAtlético
Após apresentarmais três refor

ços, o Juventus seguenapreparação
para a estreia na Copa Santa Catari
na e viaja hoje para Curitiba, onde
enfrenta o Atlético (PR) em uma

partida amistosa.O confronto acon
tece no Cf do Caju, às Ish, onde o

MolequeTravesso irá contar com os

recém-contratados Anderson Pedra
e André. Já o Furacão irá a campo

atacantes Dellatorre e Roger. Vale
lembrar que a estreia do tricolor ja
raguaense na Copinha acontece no

dia 16 de outubro, fora de casa, con
tra oAtlético de Ibirama.

com sua equipe Sub-23 mesclada
aos atletas reservas da categoria
profissional, que conta com jogado
res como o lateral-direito Jonas, o
meio-campo João Paulo, além dos

OCP21
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Basquete

Escola de
técnicos

Jaraguá do Sul será a

próxima cidade brasileira
a receber a Escola Nacio
nal de Treinadores de Bas

quetebol (ENTB), em seus

níveis I, II e III. O evento

acontece entre os dias 9
e 13 de outubro, tendo
como sede o Sesi. A ENTB

tem como objetivo otimi
zar e potencializar o bas

quetebol nacional, capa
citando e padronizando o

trabalho dos profissionais
dentro de uma metodolo

gia baseada em modernos
sistemas de treinamento
internacional.

O curso de Nível I

(Básico) é destinado aos

profissionais de educação
física que trabalham com

, basquete até 14 anos. O de
Nível II (Intermediário)
é voltado para atletas de

15 a 19 anos, tendo como

pré-requisito de participa
ção a carteira definitiva de
Nível I, por nomínimoum
ano. Já o Nível III destina
se aos técnicos que traba
lham com atletas a partir
dos 20 anos, incluindo os

profissionais, tendo como

pré-requisitos para a par

ticipação ter atuado por
três temporadas como

técnico na faixa etária en

tre 15 e 19 anos ou como

técnico/auxiliar na cate

goria adulta.
As inscrições podem

ser feitas pelo site da

Confederação Brasileira
de Basketball (www.cbb. '

com.br) até o dia 9 de
outubro. Para ter direito
a um desconto na taxa, a
adesão deve ser realizada
até o próximo dia a.
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* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

Barão vence e se

considera campeão
Como sabemos, Renan Barão é campeão interino da categoria onde o

campeão linear é DominickCruz, que já não luta há dois anos por conta
de uma lesão. Após um combate bem movimentado contraWineland, no
último sábado, no UFC 165, Barão - que estava com o cinturão em jogo
desferiu um chute giratório emWineland, que o desnorteou abrindo assim
espaço para que o brasileiro terminasse de liquidar a fatura com vários socos
em seu oponente, que já estava vacilante demais para voltar ao combate.
Logo depois da luta, em entrevistas a imprensa especializada, o discurso era o
mesmo tanto na parte de Barão quanto a de seu técnico - que é considerado o
melhor do Mundo atualmente noMMA - Dedé Pederneiras. "Que me desculpe
Dominick, mas Renan Barão é o campeão da categoria agora", afirmavam os

dois, pressionando desta forma DanaWhite a tomar uma medida urgente
quanto a volta de Cruz ao 'cage'. Mesmo após a visita de Cruz ao Brasil ter
rendido a garantia, por parte do gringo, que iria lutar com o brasileiro, parece
que os 'brazucas' querem antecipar o
confronto, até por que o lutador brasileiro
já defendeu o cinturão amesma quantia
de vezes que Cruz. Estratégias a parte, só
nos resta enaltecer
Barão pelos feitos
dentro do octógono
pois, apesar de
campeão, ele
ainda vive uma vida

simples, dividindo lÍIIl
apartamento no Rio com
outros nove lutadores para estarem
mais focados em fazer o que amam.
Parabéns a Barão!

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

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

OBSERVANDO Técnico Banana analisa o desempenho dos atletas em treino físico

Antes do Timão,
ADJ fortalece
o aspecto físico
RETA FINAL Comandados de Banana enfrentam o Corinthians
na próxima segunda, diEl30, no jogo mais importante do ano

da competição nacional, o
time comandado pelo téc
nico João Carlos Barbosa,
o Banana, precisa vencer no
tempo normal e na prorro
gação, já que os paulistas
triunfaram na Arena Jara

guá por 5 a 4. O elenco trei
na diariamente e, segundo o
preparador físico da equipe,
Mauro Sandri, a parte física
pode ser fundamental para
a classificação. ''Tivemos
um bom periodo de tempo
entre os jogos. O nosso pri
meiro objetivo era recupe
rar a equipe, pois jogamos

contra o Corinthians e na

sequência contra o Con

córdía pelo estadual. Ago
ra, preparamos a equipe

_
de fato para o jogo decisivo
na Liga", afirmou. "Du
rante a semana estamos

distribuindo os treinos de
forma equilibrada, desen
volvendo aspectos físicos
e táticos. Nósvamos viajar
no sábado e daí por diante
não teremos mais carga de
trabalho. Somente manu

tenção, para todos chega
rem descansados no dia da

partida", concluiu.

LucasPavin

"l TlSando a partida de vol
V ta contra o Corinthians,
pelas quartas de finais da

Liga Futsal, a AD Jaraguá
(CSMjPré-FabricarjMan
nesjFME) segue em ritmo
forte de treinos para esta

partida que é considerada
a mais importante do ano

até aqui. O confronto acon
tece na próxima segunda
feira (30), às 19h15, no Gi
násio do Parque São Jorge,
em São Paulo.

Para chegar à semifinal

Vôlei de Praia-

2a Copa Jaraguá de Duplas neste sábado
As quadras da área de que conta com o apoio da começam no sábado pela

lazer situada na esquina FME e irá reunir diversos manhã (28), a partir das
das ruas Ferdinando Pra- atletas locais para a prática ioh, ocorrendo durante
di e Cabo Harry Hadlich, do vôlei de praia. O cam- todo o dia e sendo retoma

no Centro de Jaraguá do peonato é promovido pela das no domingo, dia 29, a

Sul, receberão neste fim de Recicla Eventos e as inseri- partir das 9h. Outras infor
semana (dias 28 e 29 de se- ções podem ser feitas pelo mações sobre a competição
tembro) a 2a Copa Jaraguá e-mail reciclaeventos@ no telefone 9975-6551,

'Íi�;�j1!iqlr:!W61�ild�.�E�.kl1f:i!.'· '''"fu!aiLcotP, }is disp�msl,llq<i>mUIi>.e .Iunior,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vasco e Flamen o

de novo em BrasÍ ia
ACERTO Agora com
mando do Fia, partida
válida pelo returno do
Brasileirão acontece

no dia 6 de outubro,
na Capital Federal

Depois de acertar con

trato e ter voltado ao

Maracanã, o Flamengo já
tem data para retomar ao

Estádio Mané Garrincha,
em Brasília: 6 de outubro.
Assim como no turno, o

clássico contra oVasco será

disputado longe do Rio.
Mandante da partida, o

Mengo decidiu pela disputa
do jogo no Capital Federal.

Pelo acordo, as equipes
vãodividir a renda líquida da
partida, assim como ocorreu

no primeiro jogo, em 14 de

julho. Ao Flamengo cabe-

MARCELO SADIONASCO.COM.BR

COMPLICADOS Vasco e Flamengo jogarão para tentar se afastar da 'zona da degola'

rá a organização de toda a

partida. Inicialmente, havia
a indecisão do local do jogo.
Pesou na decisão o fato de o
clube ter acertado no início
do ano um pacote de seis

jogos na capital federal. Em
Brasília, o time rubro-ne

gro já disputou c�co jogos

Botafogo X Flamengo
Tudo igual noMaracanã

No "primeiro tempo"
do confronto pelas quar
tas de final da Copa do

Brasil, Botafogo e Fla

mengo ficaram no empate
em 1 a 1, na noite de on

tem, no Maracanã. André

Santos abriu o placar em
um primeiro tempo de

amplo domínio rubro

-negro. Mas o Bota reagiu
na etapa final, e chegou ao

empate com Edílson, em
chute desviado.

Escavadeirá KOMATSU, PC150 SE, 2tltl1,�iI!a �ewJ

Holland,200S, M. BensU313, 80, Ónibus M.��

Bens/COMILJSVELTO,9S, GOLVW, 99 e 94,��'m.s !H:(ltlJi!l)A e

YAMAHA, 20051 04, 03', 02, 01, VW Kotmbi. 98, Ca�.9C. i!'i!m!I
F-100, Klt Gás Veicular, Sucata ele b'rfOrmátrca e�

como mandante, contra Co

ritiba, Atlético-MG, Portu

guesa, São Paulo e Grêmio.
No Clássico contra o VasCQ,
o time era visitante. Restava,
portanto, apenas um.

Na negociação que foi
acertada, além da renda lí

quida, a carga de ingressos

será divida, com metade'
destinada a cada torcida.
Em situação complicada
no Brasileiro, lutando con-

. tra o rebaixamento, Fla

mengo e Vasco ainda têm
mais duas rodadas pela
frente antes do clássico
novamente em Brasília.

Corinthians X Grêmio

Sem gols no Pacaembu
Corinthians e Grêmio

não tiveram a capacidade
de balançar a rede, nesta
quarta-feira, no Pacaem

bu, e o duelo de ida das

quartas de final da Copa
do Brasil acabou empa-

tado em o a o. Dia 23 de
outubro, em Porto Ale

gre, os gaúchos terão que
ganhar para se classifi
carem. Qualquer empate
com gols dá a vaga aos

gaúchos.

Apartamento com sacada e MOBILIADO
(cozinha, banheiro, lavanderia e closet)

65,31 rnetros>
Localizado na Rua Adolf Putjer, 232 - Barra do Rio Molha

Edifício Vkenzi

Valor R$ 155.000,00
Aceita financiamento bancário

Cricíúma XAtlético-MG

Empate no Majestoso
o Atlético-MG entrou

em campo ainda "sonhan
do com o título" do Bra

sileiro, nas esperanças do
técnico Cuca, mas parece
que o feito ficou ainda mais
difícil. O clube mineiro vi-

sitou o ameaçado Criciú

ma, no estádio Heriberto
Hulse, nesta quarta-feira, e
empatou por 1 a 1 em jogo
antecipado da 2Sa rodada.
Com o resultado, o Tigre

. _ ". r

segue em situação crítica.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E O GP GC SC A%

Botafogo 42 23 126 5 36 27 9 61

Atlético-PR 41 23118 4 40 28 12 59

4' Grêmio 39 2il 11'6 6 29 21 8 57

5' Internaciona I 34 23 8 10 5 35 32 3 49

6' Santos 33 23 8 9 6 28 22 6 48

7' Goiás 33 23 8 9 6 25 27 -2 48

8' Atlético-MG 32 23 8 8 7 25 25 O 46

9' Vitória 31 23 8 7 8 29 31 -2 45

lO' Bahia 31 23 8 7 .8' 26 29 -3 45

11' Corinthians 31 23 7 10 6 20 13 7 45

12' Coritiba 31 237 10' 6 28 28 O 45

13' Fluminense 30 23 8 6 9 28 30 -2 43
14' Portuguesa ,28 23 7 7 9 33 34 -1 41

15' São Paulo 27 23 7 6 10,21 23 -2 39

16' Flamengo 27 23 6 9 8 24 29 -5 39

20' Náutico 11 23 2 5 16 11 40 -29 16

��;Jh-,I:\��;\Y.,..__;E:��;ç��r�;1í§!F·.J�;
\l\j;' ;'\ilHl"iW_�_i�..

24'RODADA
29/9
16h - Flamengo x Criciúma
16h - São Paulo x Grêmio

16h - Bahia x Vasco

16h - Portuguesa xCorinthians
18h30 - Intemaaonal xCruzeiro

18h30 - Mético-PR x VITória

18h30 - Atlético-MG x Santos

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO • RETURNO

3' Paraná Clube 19!58
14574' Joinville

5' Icasa +1 4 ; 53

�S�rt� �:�
7' Avaí +2 :37 24, 10' 7 7 36 '32 4 51

8'Figueirense+4 '35 2411:U2 11 41 '38 3 :49
9' Ceará -1 35 25 9

.

8 8, 37 :31 6 47

lO' Arnérica-Mê -2 35 24 9 8, 7 [36 133 3 49

l1'Boa4' :3524'98[7'22125 -3,49
12' Bragantino -1 .33 241 9 6' 9 23 :23 O i 46

13'-Guaratinguetá +130 24' 9 i 3 i 12' 26 133 -7 142
14' Oeste -1 -1:ti 42

if'�-�1\tt�r�j1"",.'I�;w-...w:���....���;�).��;®»V$';l�M;:
\l!f�-_""'�_"""'''''',",,1<\Ii,''(__a.

2S'RODADA

28/9
24/9 16h20 - América-MG xAvaí
Figueirense 2x1 Ceará 16h20 -Icasa x AUéti<:<>BO
Pa)S8ndu 2x1Chapecoense 16h20- PalmeirasxAmérie&RN
V/9 16h20 - Bragantino xSpórt
19h30 - Joinville xGuaratinguetá 21h - f>SA x Paraná Oube
19h30 - São Caetano x Oeste ,21h - ABC � Boa
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AFEVERDE
Mais uma opção para quem quer acelerar ometabolismo e eliminar os quilinhos a mais. O
Café Verde é um potente termogênico. antioxidante. fonte de energia e disposição.

Indicação
-Auxilia rio processo de emagrecimento;
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante;
-Desintoxicação do ligado;
-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.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatolóqlcas- Fitoterápicos

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

, feita especialmente pra você!

Ao reduzjr a absorção dos açúcares, o Café Verde obriga o corpo a procurar outras
fontesdeenergia,comoagordUra acumulada,está é a estratégiadoCaféVerde para
emagrecer.

o Café Verde possuí aproximadamente 2% de cafeíná, a cafeína tem ação
tennogênica, dessa forma facilita a queima da gordura localizada. Estudos
,demonstraram que a cafeína eoáddo dorogênico presentes noCafé Verde
diminuem oacumulodegordura nas células.Além disso,alguns compostos
deste extrato aumentam a atividade de uma enzima responsável pela
oxidação de gordura no ligado. Assim, o extrato de Café Verde previne o

arumulodegordura no ligado.

Estudos demonstJam que o ácido dorogênico, em especial o ácido 5
cafeojlquínico, 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 b'ansforrnado em gordura

oCaféVerdepossui também açãoantioxidante,sendo o seu poder antioxidante maior que o
chã verde. Desta forma, combate os radicais livres, os vilões do envelhecimento, e protege
conttaas radiaçõesulb'avioletas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




