
Hoje tem
Caderno especial
Vida Saudável -

JoguinhoAbertos
Atletas prontos
para os desafios
Com uma delegação formada
por 158 pessoas, Jaraguá inicia
a competição em Criciúma neste
final de'semana. PÁGINA 21

Confira as dicas de profissionais
de Jaraguá do Sul e região para ter
umamelhor qualidade de vida.

,
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São José

Hospital quer'
mais d.oadores
Para estimular as doações de
órgãos, instituição realiza uma
mobilização para chamar a
atenção desse gesto. PÁGINA 19

A vida acontece aqui.
Aula de prevenção Ao estilo

Tato Branco
LÚCIOSASSI

Um legume
incrementado
Aprincipal receita para
supreender os amigos e

familiares àmesa é uma
receita de couve-flor
recheada e gratinada.
PÁGINA 11-

Alunos da Escola Hele,C?qoro Borges aprendem as regras para um trânsito mais seguro. PÁGINA 20

Licitação do contorno
ferroviário sai em 120 dias

\

LONGA ESPERA Obra só, deve começar no ano que vem. Projeto definido em 2000 passa
por uma reavaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnlt);

PÁGINA 8

·M
MOrISOl.
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Elamentável que numa situação calamitosa, que hádécadas, vem sofrendo a maioria da população
brasileira, em especial, as de baixa-renda, com os des
casos da saúde pública, vimos e ouvimos diariamente

na mídia, alguns médicos, talvez até formados pela
instituição pública, ou seja, pagos por todos nós, não
se engajarem nesse mutirão emergencial de levar a

esperança de urna vida melhor, principalmente, para
aqueles excluídos do privilégio de terem salários con

dizentes e planos de saúde.
Urna frase positiva e exemplar que me chamou a

atenção: "Nós somos médicos por vocação e não por
dinheiro. Trabalhamos porque nossa ajuda foi soli

citada, e não por salário, nem no Brasil nem em ne

nhum lugar do mundo", disse o cubano Nélson Rodrí

guez, médico de família.
Ao contrário, urna frase totalmente negativa e não

digna de um médico: "Vou orientar meus médicos a

não socorrerem erros dos colegas cubanos", diz presi
dente do CRM/MG. Esse tipo de profissional foi sedu
zido pelo ter, esquecendo-se do ser.

O Brasil precisa de médicos que dignifiquem essa

honrosa profissão e, também de estrutura capaz de

.dotar os nossos municípios de um atendimento com

qualidade à população.
Bem-vindos sejam todos osmédicos do Brasil ou do ex

terior que vão trabalhar na periferia das grandes cidades e
no interior. Infelizmente o corporativismo e o capitalismo
selvagem mudaram a verdadeira missão vocacional de al

gunsmédicos, que é de salvar e cuidar de vidas humanas.
Precisamos da união das instituições públicas e priva

das para levarmos, principalmente, à periferia, a informa
ção preventiva e a assistência aos excluídos, para que todos
tenham o direito de uma vida digna e com qualidade.

Qualidade devida sem saúde e educação, jamais existirá.

• AntonioMarcos de Souza

Paraparticipar desta seção envie suasfotos esugestões
para ê ·edacao@ocorreiodopovo.com.br

'lrânsito

Obras de saneamento
na Rodovia do Arroz

Os motoristas que transitam pela Rodovia doArroz
devem ficar atentos no trecho entre o binário do Vila
Nova e a Rua XV de Novembro, em Joinville. Apartir
de hoje, parte da via estará interditada devido às obras
de saneamento no local. O trânsito será desviado para
as ruas Herrnínia Pensk e rua paralela, que terão sen

tidos únicos durante a intervenção. A previsão é que o

trabalho seja concluído em três ou quatro dias. O horá
rio dos trabalhos será das 7horas até a noite ou, depen
dendo do andamento dos trabalhos, até demadrugada.

"

A s vezes, ou no mais das vezes,
.l"\eu invejo os "crentes", os cren
tes baratos, pessoas que acreditam

em coisas inacreditáveis, pelo me

nos do ponto de vista de um míni

mo de razão e inteligência. Quem já
me ouviu em palestras sabe que me
"armo" de fatos bem documentados

pela ciência, pelos especialistas, pe
los jornalistas, por pessoas, enfim,
que tendo o que dizer de suas ex

periências, dizem delas... Tenho co

migo um antigo recorte do jornal O
Estado de São Paulo cuja manchete
é esta: - "Crise faz tarô dar as cartas

para orientar empresas".
Trata de urna verdade apurada

pelos repórteres e que revela que
muitos "executivos" saem furtiva

mente de suas "tocas" ao meio da

tarde, dizendo que vão ao banco,

COMENTÁRIO

Crenças vãs

lUIZ CARLOS PRATES

presário é do signo de Escorpião,
tem ascendente em Capricórnio
e nasceu com três astros impor
tantes em Escorpião: Sol, Mercú
rio e a Lua ... E isso faz com que
o empresário tenha um poderoso
trânsito de Júpiter e blá-blá-blá...

Pode isso, leitora, leitor?
Pode. Se a pessoa crê, tudo é pos
sível ao que crê, não é assim que
diz o Evangelho de Marcos, 9:23?
Claro que é, mas não para essas

tolices da crendice barata. Essa

crença, fé, só funciona para o sau
dável, para o poder da água benta,
do suor, nada mais. Acreditar em

horóscopo, numerologia, cartas,
búzios, o que for, me desculpe, é
agarrar-se a pessoa numa nuvem

baixa ... Para não dizer numa sa

crossanta ignorância.

e vão consultar um tarólogo, uma
cartomante. Buscam aliviar suas

angústias antevendo o futuro,
coitados, que ignorantes! A nin

guém foi dado o poder de ver o
futuro, aliás, essa impossibilida
de é tratada na Bíblia ...

Agora, leio na Folha que -

"Empresário Fulano de Tal (um
"grandão" que está em maus len

çóis) cita a astrologia para dizer

que seu período de má sorte está
ficando para trás ..." E em favor

dele, urna astróloga diz que o em-

• Inveja
Walcir Carrasco, que escreve a novela Amor à Vida,

fala numa entrevista a Playboy da inveja que as pessoas
não conseguem disfarçar. Diz ele que alguns o encon

tram e exclamam: - Meus Deus, corno você engordou!
Outros, apresentados a ele, dizem na lata: .:Ah, não vejo
novelas! Walcir, cara esperto, sabe que tudo não passa
de inveja, ele é famoso, ganha muito bem e tem poder
de "estrelar" pessoas e ser amado por multidões. A in

veja, de fato, quase sempre vem mesmo disfarçada em
frases cáusticas, aparentemente sem maldades ...

ra ela procura por assistência espiritual com umamonja
budista, está vivendo pior do que antes, descobriu que o
dinheiro não lhe deu fim às angústias. Que tonta! E ela

chegou a pensarque o dinheiro a ia levar aoNirvana, que
estúpida! Dinheiro alivia os fardos de certas carências,
sim, mas abre crateras de outras angústias existenciais,
imateriais, transcendente. Graças aDeus que é assim, de
outro modo os ricos seriam sempre felizes e os pobres
arderiam no inferno das necessidades, graças a Deus...

• Falta dizer
As mulheres representam 75% de todas as vendas do

comércio mundial e 62% da audiência das tevês em

todos os horários, mas veja o que os ordinários fa

zem ... Colocam corridas de automóvel e jogos de fu

tebol nos melhores horários doum de semana. Os

ordinários simplesmente ditam o que querem e igno
ram as mulheres. No dia em que elas reagirem, eles
cairão do burro ...

• Dinheiro
Urna mulher vivia se queixando da vida, tirei essa

história de uma revista, e ela acabou casando com um

sujeito rico. Desse momento em diante, ela achou que
não mais seria uma pessoa inquieta, angustiada, afinal,
seus problemas materiais eram coisa do passado. Ago-

LÚCIOSASSI
,''"x '\
'�

A ponte da Zanotti, que liga os bairros Imigrantes, em Guaramirim; e
Centenário, em Jaraguá do Sul deve continuar interditada por tempo
indeterminado. Parte da base da cabeceira no Ia"do de Guaramirim
cedeu devido às chuvas. No local passam apenas pedestres e ciclistas.

IIJara

Apresentação
de documentário

O documentário "Jaraguá 2010. E ago
ra?" começou a ser divulgado nas insti

tuições de ensino e culturais. As próximas
apresentações serão no dia IOde outubro, no
Instituto Federal de Santa Catarina (Campus
GeraldoWerninghaus), às 14h40 e às 18h40.
No dia 21 do próximo mês os alunos da Es

cola Professor José DuarteMagalhães terão
a oportunidade de ver o trabalho do diretor
Gilrnar Moretti. No dia 26, o documentário
será apresentado noCentro deAtividades do
Sesc, às 19h30. As apresentações são abertas
ao público e a entrada é gratuita. O filme faz
uma análise da identidade cultural de Jara

guá do Sul e das mudanças ocorridas na ci
dade nos últimos anos.
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CONTORNO FERROV'IARIO

CHARGE EDITORIAL

Atenção constante
Oincidente ocasionado em São Fran

cisco do Sul revela um alerta sobre
os cuidados com o armazenamento de
produtos químicos. Sem dúvida, empre
sas ou indústrias que trabalham comma

téria prima altamente perigosa aprovei
taram essa situação para aumentar ainda
mais o controle sobre esses materiais.

A precaução sempre é bem vinda em

casos que geram bastante temor. A situa
ção apresentada no murticípio do Litoral
revelou também ainda a falta de preparo
das equipes envolvidas no atendimento
para conter a propagação da fumaça, que
é sim, tóxica.

Não havia o material adequado para
abafar a espessa cortina que saía do gal
pão. Ele teve de ser trazido de ltajaí, onde o
Corpo de Bombeiros tem uma unidade es

pecializada em atendimento com produtos
perigosos. Infelizmente, essa unidade não
está em São Chico, onde o porto trabalha
com diversos tipos de material, principal-

mente químicos, como fertilizantes.
Uma análise preocupante apresenta- .

da pelo Corpo de Bombeiros foi de que o
'

armazém onde ocorreu a combustão que
causou a fumaça não tinha passado por
uma vistoria da corporação.

"
Só se preserva quem segue todas
as normas de segurança exigidas.

o que linritou esse controle foi a fal
ta de pessoal para atender a demanda.
Infelizmente, os casos desse tipo aconte
cem quando há a ausência de uma maior

fiscalização da segurança.
Toda a situação desse porte vale para

alertar da necessidade primordial dos

cumprimentos das regras de segurança.
Nesse sentido, só se preserva quem segue
todos os requisitos exigidos .

.

�. Fale conosco
.

.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br
•

.. II
• Fones: (47) 2106-1919. Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932· Plantão Entregas: 2106-1919·99021380·9161

DESDE 1919 4112' Horário de atendimento: 8h ás 171130 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Senac

Ação ecológica complantio demudas
o Senac em Jaraguá do Sul

promove amanhã, a 5a Caminhada
Socioecológica, com distribuição e

plantio de mudas. A ação ecológica
tem o objetivo de contribuir com a

rearborização do Vale do Itapocu.
A caminhada vai iniciar a partir:

das 8h, da Faculdade de Tecnolo

gia do Senac e seguirão para a área
onde será realizado o plantio. Du
rante a tarde, acontecerá uma ca

minhada com visita aos museus do

Parque da Malwee, Informações
no telefone 3275-8400.

Oualificação
IFSC com inscrições para cursos
o Instituto Federal de Santa Ca

tarina (IFSC) está com inscrições
abertas para o processo seletivo
de ingresso em cursos técnicos e

de graduação. No Norte do Esta
do, são 671 vagas em 19 cursos em

Canoinhas, Jaraguá do Sul e Join-

L

ville. As aulas para todos os cursos

começam no primeiro semestre de
2014. As inscrições devem ser feitas
no site www.ingresso.ifsc.edu.br. A
taxa de inscrição para os cursos téc
nicos é de R$ 30 e para os cursos de
graduação é de R$ 40.

LOTERIAS

* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal. sendo

de inteira responsabilidade de seus autores .

r(i,'!;,. O Correio do Povo utilizapapelpt'Oduzido a partir de
r;;::}' fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

" É normal as pessoas acharem que
dá para 'reduzir congestionamentos

com muito dinheiro. Mas estudiosos já
chegaram a uma certeza: grandes obras
viárias provocam mais congestionamentos
ao invés de resolver os existentes. As

soluções simples incluem
,

providências como
escalonar horários de'

trabalho; incentivo a

carona e ao transporte
público e adoção do
expediente em casa.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1386
07 - 25 - 28 - 31 - 33
36 - 43 - 44 - 45 - 55
67 - 71 - 80 - 82 - 83
90 - 92 - 93 - 95 - 97

QUINA
SORTEIO N° 3300
14 - 38 - 49 - 64 - 67

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO N' 04800
1 º 60.829 250.000,00
2º 45.840 17.100,00
3º 66.070 .16.600,00
4º 12.439 16.100,00
5º 42.204 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO N' 1533
13 - 21 - 29 - 34 - 47 - 57

Leão Serva é jornalista e

co-autor do livro "Como
Viver em SP sem Carro
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IINa hora certa, vamos para o embate"
Dando sequência à rodada de entrevis

tas com os vereadores (veja no ocpon
line), Arlindo Rincos fala sobre seus proje
tos, comenta questões polêmicas na Casa,
como aumento de vagas e redução de salá
rio, embora ainda não tenha uma opinião

EDUARDO MONTECrNO

formada a cerca dos temas, e diz que não vê
fraqueza na atuação da base aliada.

Rincos énatural de Jaraguá do Sul e des
de pequeno mostrou interesse pela partici
pação política. Quando adolescente, fundou
o grêmio estudantil do Colégio Abdon Ba-

o senhor é autor do projeto de
Lei que cria o Programa Pertenço
aoMeuBairro, aprovado esta sema
na. Qual é o objetivo central dele?

Rincos - Ver as necessidades dos
bairros, que estão cada vezmaispopulosos
e têm uma demanda grande de áreas de
lazer, como parques, campos de futebol.
Estes espaços necessitam de manutenção.
Conversando com as associações.demora
dores,montamos esteprojeto. O objetivo é

que as secretarias forneçam material para
que as associações façam amanutenção.

Alguns presidentes das associa
ções de moradores afirmam que
sem receber recursosmunicipais as
entidadesnão têm como cuidardes
tes espaços.

Rincos - É uma parceria, é um traba
lho voluntário, de cidadania, para que os

espaços destes bairros tenham manuten

çãomais eficiente e barata.

Em Porto Alegre funcionou por
muito tempo o Adote uma Praça.
As empresas ficavam responsáveis
pelamanutenção e revitalização dos

.

espaços públicos e em trocapodiam
fazer publicidade no local. Essa não
seria tambémuma alternativa?

Rincos - Há algum tempo existiu

projeto semelhante em Jaraguá. O objeti
vo inicial é traballiar com as associações de
moradores. Mas futuramente a gentepode
ampliar este projeto, mas não compete à
Câmara dar recursos para que as associa
ções consigam fazer estes reparos. E neste

mesmo projeto poderíamos estender uma
parceria com os empresários sim.

A base aliada na Câmara tem

falhado ao defender as ações do

governo? Em um debate recente

sobre segurança pública, por exem
plo, ninguém se levantoupara dizer

que o setor é de responsabilidade
do Estado. Por que isso vem aconte

cendo?
Rincos - Não vejo que falta articula

ção.A discussão vai existir quando a gente
votar este Orçamento. Eu tenho dito em

entrevistas que a segurança é uma obri

gação do Estado. O meu governo, que é o

governo Dieter, tem que se preocupar com
a saúde, educação, mobilidade. Cada um

tista. Ele é formado e especializado emMa

temática, segue a carreira de professor na
rede pública estadual e no Senai. Também
tem ligação com as associações de bairros e

o movimento comunitário. Em 2008, lan
çou-se pela primeira vez como candidato a

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

vereador, fez 571 votos e acabou ficando de
fora. Em 2012,maisumavez se arriscou nas
urnas, e saiu vitorioso. Fez 1.010 sufrágios
pelo PP, sendo líder de governona Câmara.
Entre as bandeiras dele estão a educação e a
construção de uma nova cidadania.

tem que fazer a sua parte. Também não . te projeto, algumas pessoas comentam,
vejo porque criar atrito desnecessário, dis- mas não existe esta articulação. Eu estou
cutir antes do tempo. É uma estratégia. Na ainda avaliando.
hora certa, quando precisar, vamos para o
embate.

Há um acordo da base para
presidência da Câmara, o que ele .

prevê? Por que até agora nenhum

pretendente à .cadeira fala sobre as

mudanças administrativas que a

Casaprecisa?
Rincos - Existe um acordo de parti

dos. Tenho desconhecimento de nomes.

O acordo é que apresidência na legislatura
será dividida entre PP, PT, PMDB e o PSD.

"
Não vejo porque criar atrito
desnecessário, discutir antes
do tempo. É uma estratégia. Na
hora certa, quando precisar,
vamos para o embate.

o senhor é candidato?
Rincos - Não, a princípio não.

Mas neste debate sobre quem
deve ser o presidente não deveria
ser incluída a discussão sobre as

mudanças necessárias naCasa?
Rincos - Já defendi que a gente de

veria fazer uma reforma do Estatuto, da
Lei Orgânica. Uma reforma mais geral.
Traballiar com jurídico, pontuar todas.
as questões. Mas infelizmente pegaram
umas partes e colocaram em votação. Tem
que estudar o todo para ter umamudança
efetiva, porque remendo não traz solução
para nada.

Em entrevista, na semana pas
sada, o vereador Amarildo Sarti
disse ser favorável ao aumento do
número de vereadores, desde que o
salário seja reduzido consideravel
mente. Qual é a sua opinião sobre a

redução de salário e o aumento de

vagas?
Rincos - Eu nunca pensei nessa si

tuação.Apossibilidade de aumentar o nú
mero de vereadores foi colocada no início
do ano quando o presidente falou sobre a

necessidade da nova sede ter espaço para
19 gabinetes.Mas até omomento não exis-

Mas o prefeito Dieter Janssen,
do seupartido, sempre foi contra de
aumentar o peso damáquina.

Rincos - Eu aindanão conversei sobre
estes temas com ele e nem com presidente
do partido (Ademir Izidoro) porque ainda
não teve necessidade. Meu conhecimento
é pouco, comecei este ano no Legislativo.
Existe 6% da arrecadação anual do mu

nicípio que vai para o Legislativo e nesse

valor se tira salário, manutenção, todos os
gastos que a Câmara pode fazer.

E quanto ao salário de vereador?
-Rincos - Comparando com o depro

fessor, o salário é alto. Mas os vereadores
têm gastos grandes, estamos sempre visi
tando os bairros, fazendo reuniões, existe
uma demanda grande. Dos R$ 9.200, a

gente recebe R$ 7mil.

Jaraguá é a única a manter o re

cesso e ter 13° para osvereadores.
Rincos - É uma situação que preciso

avaliar, como falei, estou começando, hoje
existeo 13°. Eucomo sempre tive, sou traba
lhador, não vi nisso uma situação anormal.
Eu trabalho, preciso terumsaláriopara fazer
° trabalho devereador, queédeuma respon
sabilidademuito grande. Pesquisei como era
antes (o 13° foi aprovado em 2008). Eume
considero um servidor público. Antes se pa
gava por sessão extra, então é uma questão
de avaliar o que émelhor,

Uma das apostas do governo está
na educação, área em que o senhor
atua. No próximo ano, seis escolas
devem funcionarem tempo integral.

Rincos - Eu, como professor, traba
lho em uma escolaque é integral, o Senai, lá
funciona. Já na minha experiência no Esta

do, percebo que não funcionou. Tenho con
versado com o secretário de Educação para
que a gente tenha a preocupação de oferecer
algo realmente atrativo para estes estudan
tes. Outra preocupação é quanto à educa

ção infantil, estamos trabalhando forte, não
vamos zerar a fila, porque isso é impossível,
mas o governoDieterestáno caminho certo,
sério, querendo fazer asmudanças, a políti
ca que a cidademerece.
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Reajuste e irresponsabilidade
Enquanto a população espera que o rea-

juste de 30% oferecido aos médicos, em duas

parcelas de 15%, ajude a diminuir o déficit de
profissionais nos postos de saúde de Jaraguá do
Sul, há movimentação de alguns integrantes do
Sinsep (Sindicato dos Servidores Públicos) con
tra.A argumentação é de que o aumento deveria
atingir a todos os servidores. Ora, não é preciso
ser especialista em contabilidade para saber que
amedida seria inviável economicamente e legal
mente, ferindo a lei de Responsabilidade Fiscal,
A despesa com funcionalismo já está prevista
em R$ 254 milhões para o próximo ano, impos
sível colocar mais R$ 100 milhões nesta conta,
se os 30% fossem concedidos a todos. O discur
so fácil (beirando a hipócrita) é que os médi-

cos fazem parte de uma categoria como outra

qualquer. Do ponto de vista de mercado, não é
assim. O município não tem enfrentado dificul
dades para contratar professores, enfermeiros,
jornalistas, ou qualquer outro trabalhador. En
quanto isso, basta olhar para.os postos de saú
de e para as emergências dos hospitais para ter
a convicção de que o sistema público precisa
de mais médicos e a experiência dos últimos
anos têm dado a prova de que para atrair estes
profissionais é preciso oferecer um salário me
lhor. Os mesmos críticos que cobram a presen
ça dos médicos nos postos, agora querem invia
bilizar o aumento, defendendo igualdade entre
as categorias. Deveriam então apontar qual o
milagre que resolveria a questão.

�
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CursoFHC Meio turno
O Instituto Fernando

Henrique Cardoso lança em

novembro um curso de edu

cação a distância em gestão
pública municipal. O ex-pre
sidente vê falta de preocupa
ção no país em formar qua
dros para o setor público.

Na próxima segunda-feira,
começa a valer o turno único na

Prefeitura de Guaramirim, das
7h30 às 13h30. Segundo o prefei
to Lauro Frôhlich (PSD) a medi
da tem o objetivo de cortar des

pesas. Enquanto isso, o prejuízo
fica com a população.

Fundam para Saúde
o deputado estadualCarlos Chiodini (PMDB)

solicitou a uma comitiva de vereadores de Gua
ramirim que indiquem os R$ 200 mil previstos
para o município pelo Fundo de Desenvolvi
mento dosMunicípios (Fundam), para a área da
saúde. A solicitação foi atendida e assim que a

verba entrar na Prefeitura deve ser injetada para
equipar os postos do município.

Justa bandeira
Vereador Vitório Lazzaris (PMDB) entregou

homenagem pela passagem do Dia dos Surdos,
em solenidade na Câmara ontem. O parlamen
tar é autor da proposta que vai oferecer curso de
libras para a comunidade. Lazzaris tem feito da
causa uma das bandeiras do seumandato.

Rodovias .revitalizadas
Secretário de Desenvolvimento Regional;

Lio Tironi (PSDB), abre licitação para obras de
recuperação das rodovias estaduais que cor

tam a região. Receberão melhorias a SC-413
entre Guaramirim e Massaranduba, a SC-474
entre Massaranduba e São João do Itaperiú, e
a SC-413 entre Guaramirim 'e a Vila Nova. As
obras envolvem pintura das faixas, colocação
de tachões refletivos, roçada e tapa buraco, ao
custo previsto de R$ 250 mil. A abertura dos
envelopes deve acontecer no dia 10.

Cecília e Ivo
vão para o PSB

Atendendo convite de Paulo Bornhausen,
os ex-prefeitos Cecília Konell e Ivo Konell de
vem assumir nos próximos dias o PSB em

Jaraguá do Sul. Cecília confirmou ontem a in

formação por telefone, mas disse que alguns
detalhes ainda estavam sendo definidos. A fi

liação de ambos no Partido Socialista Brasilei
ro pode fazer com que o vereador José deÁvila
desista de sair do PSD. A sigla deve voltar a ser
comandada por Carione Pavanello, Nos basti
dores, a explicação para saída de Ivo e Cecília
está nas eleições de 2014, quando um dos dois
deve se lançar candidato a deputado estadual.

EDUARDO MONTECINO

Nova geração
Prefeito Dieter Janssen (PP) cumpriu agenda

ontem em Florianópolis para buscar recursos do
Estado e acompanhar os trâmites de alguns pro
jetos, inclusive o Fundam. Entre os compromis
sos, fez uma pausa para almoçar na residência dos
Amin. Aproveitou para cumprimentar JoãoAmin,
que assumiu a Prefeitura da capital interinamente
até o próximo dia 7 de outubro. O deputado fede
ral EspiridiãoAmin e a ex-deputadaAngelaAmin
acompanharam. Dieter e João são as duas gran
des novas lideranças da sigla no Estado. .

"
O modelo político no Brasil foi

feito para não funcionar. Há
excesso de órgãos de fiscalização.
O serviço público não tem eficácia,
porque tem gente demais, a
estabilidade trava tudo e não

se valoriza o mérito funcional.

Governador Raimundo
Colombo (PSD), em palestra
a empresários, em São Paulo

I, \
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Reajuste terá impacto de 1%
MÉDICOS Percentual
de 30% será dividido em

duas parcelas de 15%. A

primeira logo depois da

aprovação pela Câmara

Carolina Veiga

Oreajuste de 30% proposto pela
Prefeitura aosmédicos domu

nicípio não irá onerar significati
vamente a folha de pagamento.
De acordo com o impacto finan
ceiro anexado ao projeto de lei en
tregue à Câmara, o. aumento. será
de menos de 1% no percentual da
receitamunicipal gasto com a folha
de pagamento, não colocando o.

município em risco de ferir o limite
prudencial da Lei de Responsabili
dade Fiscal, que é de 51,3%.

Atualmente, o mumcipio
compromete 46,23% da receita
anual com a folha de pagamento
e, segundo o cálculo da Secreta-

.

ria de Administração. e Finanças,
para os meses que restam em

2013 - de outubro a dezembro
- o impacto do. reajuste será de
0,11%, enquanto que para os anos

de 2014 e 2015, de 0,77%. Em va

lores reais, significa dizer que em
2013, o reajuste custará aos co

fres públicos R$ 504.522,13 e, em

2014 e 2015, R$ 3-458-488,97.
De acordo com o secretário de

Administração, Sérgio Kuchen
becker (PMDB), a despesa men

sal cüm a folha de pagamento.
aumentará em R$ 156 mil. "Esse
valor é correspondente aos seis

primeiros meses, depois ele dobra
e passa a R$ 312 mil", afirma. A
receita de Jaraguá para o. segundo.
quadrimestre de 2013 foi calcula
da em R$ 444.051.141,70. Desta

quantia, R$ 205.284.842,80 são.
destinados ao pagamento. do fun
cionalismo. público.

GERAL Presidente do Sinsep diz que
percentual deveria ser estendido a todos

Como ficarão os salários
o médico que trabalha

10 horas semanais recebe,
mensalmente, R$ 2.36,91.
O valor aumenta propor
cionalmente pela quanti
dade de horas trabalhadas
e chega ao máximo. de R$
9-443,63 para os que traba-

.

lham por 40 horas. Corri os
novos valores, o. vencimen-

FOTOS LÚCIO SASSI

FISCAL Segundo os cálculos, secretário diz
que impacto será de R$ 156 mil ao mês

Câmara tem 30
dias para votar

Protocolado em regime de
urgência, a Câmara de Vere
adores tem até 30 dias para
aprovar ou rejeitar o. Projeto
de Lei Complementar 9/2013,
que prevê o reajuste dos ven
cimentos dos médicos. A vota

ção acontecerá em turno úni
co. e, para ser aprovado, o. PCL

precisa da maioria absoluta de
votos favoráveis, neste caso,
de seis parlamentares.

Antes de ir a plenário, o

projeto deve passar pelo ju
rídico da Câmara, pela Co
missão de Legislação, Justiça
e Redação. Final e, provavel
mente, pela Comissão de Edu
cação, Cultura, Espõrte, Saúde
e Assistência Social.

.

Na opinião do presiden
te da Câmara, José de Ávila
(PSD), o aumento oferecido.
aos médicos ainda é insufi
ciente. "Se quiserem que a

população pare de espernear
por melhorias na saúde, te
mos que valorizar muito mais
os médicos e dobrar esse per
centual de aumento. Dar con

dições para que eles deixem os

consultórios e venham para o

município'; sugere.

Sindicato quer reajuste para todos
to. a partir de IOde outubro.
ficará 15% superior, de R$
2.715,05 para O médico que
atua 10 horas semanais e de
R$ 10.860,19 para os que
trabalham pür 40 horas.
Após seis meses, a partir de
IOde 'abril, o.s vencimentos
vão. para R$ 3.069,18 e R$
12.276,73 respectivamente.

O reajuste oferecido aosmédicos
causou polêmica para o presiden
te do. Sinsep, Luiz Cesar Schôrner,
'que esteve na Câmara na tarde de
ontem. Ele salienta que o. sindicato.
não é contra o reajuste, mas acre

dita que todos os servidores deve
riam ser beneficiados, mesmo sem

fazer as contas do. impacto. que tal
medida teria. "Todos os servidores

ParaEducação
Vistas adia votação do projeto que amplia desconto do vale transporte

O vereador Amarildo
Sarti (PV) pediu vistas on- .

tem ao projeto de Lei Ordi
nária 159/2013, de autoria
do parlamentar Eugênio.
Juraszek (PP), que amplia
o. benefício de 50% de des
conto sobre o valor da ta

rifa do. transporte público.

municipal a todos os fun
cionários da Secretaria de

Educação e aos alunos ma
triculados nos níveis de en
sino médio, técnico e supe
rior, De acordo com Sarti,
o. pedido foi motivado pela
ausência da documentação.
contendo o impacto finan-

ceiro da proposta.
O pedido de vistas

surpreendeu o. autor do.

projeto, já que durante a

primeira votação, Sarti foi
favorável à alteração. "Na
última sessão ele votou sim.
Não sei o que aconteceu

para ele pedir vistas. Não

tem documentação porque
é só uma proposta de emen
da à Lei que já existe", diz.
Garantindo que não irá de
sistir da proposta, Juraszek
promete reapresentá-la,
"Vamos consultar o jurídico.
novamente e reapresentar o
projeto o mais rápido possí-

vel. Vou até o. fim com isso".
Na sessão. do. dia 24 de se

tembro, o projeto 159/2013
passou por unanimidade
em primeira votação,

O projeto de Juraszek
altera o artigo. 62 da Lei

Municipal 2218/1996 que,
com a nova redação, passa-

precisam ser tratados igualmente.
Temos os professores, por exemplo,
que não tiveram nenhuma reforma
salarial", argumenta.

Hoje nenhum médico. do. muni
cípio. éligado ao sindicato. Uma as

sembleia geral deverá ser convocada
para a próxima terça-feira para dis
cutir o assunto. com os demais servi
dores públicos.

ria a beneficiar 1002 funcio
nários públicos municipais,
além düs cerca de 1000

professores já atendidos. A
alteração beneficiará, prin
cipalmente, categorias de
profissionais com as meno

res remunerações, como as

serventes emerendeiras.
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Portal de saúde sexual
Iniciativa inovadora que
surgiu em Jaraguá do

Sul classificou-se entre os

melhores projetos de San
ta Catarina no Prêmio Na
cional de Startups Anjos do
Brasil. O site Sexo sem Dú
vida é o primeiro portal de
orientação em sexualidade
humana do Brasil reconhe
cido pelo Conselho Federal

de Psicologia e pelo Con
selho Regional de Psicolo
gia de Santa Catarina para
realizar consultas online.
O projeto foi desenvolvido
pelos irmãos Mauro Cris
tiano Mattedi, formado em

relações internacionais, e

Marlon Mattedi, psicólogo
especialista em sexualidade
(foto abaixo). "Criamos esse

canal para que as pessoas te
nham acesso a ajuda de es

pecialistas. A internet cria
o ambiente de privacidade
necessário para ultrapas
sar a barreira do medo e

constrangimento", afirma
Marlon. Em breve, esse site
será mais um dos parceiros
integrados ao portal www.

ocponline.com.br .

EDUARDO MONTEClNO

Orientação na rede
O serviço inédito vai

de carona no trânsito da

internet, que hoje movi
menta mais de 102 mi
lhões brasileiros, segun
do o Ibope. Um recurso

importante para mais de
50% da população bra-

sileira que têm algum
problema com sexualida
de, informa a Sociedade
Brasileira de Sexúalidade
Humana. A partir des
se cenário, os empreen
dedores perceberam a

oportunidade de atender

a um público específico,
contando com o apoio
de profissionais especia
listas em promoção da
saúde sexual de homens e

mulheres. Para visitas ao

portal digite http://www.
portalssd.com.br.

Bolsas do IEL

Oferecemos:
Treinamento
Produto exclusivo e de

. ótima aceitação
Ajuda de custos (R$ 300,00)
Ótimo comissionamento

Divulgação em rádio local

Exigimos:
2' grau completo
Ter carro próprio
Disponibilidade de horário
Conhecimento da região

Estão abertas até 19 de
dezembro as inscrições para
o Inova Talentos, uma inicia
tiva do Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) e do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico (CNPq)
que oferecerá, até 2015, mil
bolsas para estudantes do úI-

,

timo ano da graduação e para
recém-formados desenvol
verem inovações nas empre
sas. As inscrições devem ser

feitas no Portal da Indústria

(www.portaldaindustria.com.
brjiel). Os candidatos esco

lhidos receberão bolsas que
vão de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil
mensais pelo periodo de um
ano. As.inovações aprovadas
receberão profissionais fi
nanciados pelo CNPq, que
investirá R$ 29 milhões no

pagamento das bolsas.

Você, tranquilo.

(47) 3370-0212

EMPRESA SELECIONA:

PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Sul se organiza por
nnaisrepresentação

íNDICE PERíODO

+9,0% 28.AGOSTO.2013
+0,05% 26.SETEMBRO.2013

1.300,16 SETEMBRO.2013
-0,88% 26.SETEMBRO.2013
+0.70% 26.SETEMBRO.2013
PETR4 18,59 -1,12%
VAlE5 32,66 +0,15%
BVMF3 12,65 -1,94%
0,4828 27.SETEMBRO.2013

- 0,54% US$110,620
+0,01% US$1324,410

COMPRA VENDA VAR.

2,2461 2,2463 +0,75%
2,2000 2,3100 +0,87%
3,0277 3,0289 +0,28%
3,5979 3,6004 +0,26%

SElIC
TR

CUB
BOVESPA

O Congresso Nacional terá a bancada
parlamentar do Sul, que articulará de ma
neira permanente a atuação conjunta dos
três Estados na defesa dos interesses da re
gião. A decisão foi tornada pelas bancadas
parlamentares dos três estados na Confe
deração Nacional da Indústria (CNI), em
reunião entre as bancadas parlamentares
com as federações das indústrias de San
ta Catarina (Fiesc), do Rio Grande do Sul
(Fiergs) e do Paraná (Fiep).·

NASDAQ
AÇÕES

POUPANÇA
COMMODITIES
PETRÓlEO - BRENT

OURO

CÂMBIO
DÓLAR COM..
DÓLAR TUR.

EURO

LIBRA

Construção civil confiante
O Índice de Confiança

da Construção ficou está
vel no trimestre encerrado
em setembro. Medida pela
Fundação Getulio Vargas,
a taxa ficou em - 4,6%. No
trimestre, que terminou
em agosto, marcou - 4,7%.
Na comparação interanu
al mensal houve recupe-

ração no final do terceiro> tembro, na comparação
trimestre. A variação de trimestral interanual. O
setembro deste ano ante Índice de Expectativas
setembro de 2012 ficou em passou de -1,4% para
-4,6%, comparado ao ín- -2,8%, na mesma base de
dice de -5,3%, em agosto, . comparação. Dos 11 seg
sobre agosto do ano ante- mentos pesquisados, seis
rior. O Índice da Situação apresentaram melhora
Atual passou de - 8,5% em na comparação trimes
agosto, para - 6,7% em se- tral interanual.

Menegotti amplia quadro
A Menegotti Fundição

deve começar 2014 com

aumento do quadro de
trabalhadores na unidade
Schroeder, hoje com 430

empregados, além da am

pliação da área de usina

gem prevista para abril do
próximo ano. Inaugurada
em 2010 e atendendo prin-

cipalmente o setor auto

motivo, que absorve 70%
da produção, a expansão
visa a clientes tradicionais
e a novos negócios.
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Mais quatro meses de
PROMESSA Processo

de licitação da obra do

contorno ferrovlário
de Jaraguá do Sul

deve ser lançado no

máximo em 120 dias

Celso Machado

SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

espera

Oprojeto do contorno ferro
viário de Jaraguá do Sul e

Guaramirimpode ter o processo
de licitação da obra lançado em

nomáximo 120 dias. A informa

ção foi dada pelo diretor de In
fraestrutura Ferroviária do Dnit,
Mário Darini, a uma comitiva de
vereadores de São Francisco do
Sul e Joinville, onde as obras de
desvio do centro urbano foram

paralisadas, eGuaramirim, lide
rada pelos deputados Marco Te
baldi (PSDB) e Mauro Mariani

(PMDB) durante audiência em

Brasília, na quarta-feira.
Em agosto deste ano a mes-

ma informação tinha sido repas- REESTUDO Projeto original do contorno, que tira o trem da região central, é reavaliado pelo Dnit

Emprego
Prefeitura incentiva a capacitação

Dados estatísticos do
Ministério do

.

Trabalho

apontam 'que entre os me

ses de janeiro e agosto des
te ano a variação absoluta
na oferta de empregos no

comércio varejista de Já

raguá do Sul registrou 128

vagas a menos entre os

2:567 estabelecimentos em

atividades. Foram 187.952
admissões contra 186.890
demissões. Mas o quadro
atual piora com a venda
dos Supermercados Brei

thaupt para o grupo Coo

per, de Blumenau.
Dos 400 funcionários

empregados atualmente
nas cinco lojas da rede, 200
serão recontratados. Se-

-

MACARRONADA EM COMEMORAÇAO
AOS 39 ANOS DA ARSEPUM

��d� É HpJE,
NAO

PERCA!

gundo o diretor de Desen

volvimento Econômico do
Instituto de Planejamento
de Jaraguá do Sul, Márcio
da Silveira, já há uma mo

vimentação envolvendo a

Prefeitura, Serviço Brasilei
ro de Apoio às Micro e Pe

quenas Empresas (Sebrae)
e Serviço Nacional de Em

pregos (Sine) para seencon
trar meios que garantam a

rápida volta ao mercado
de trabalho destas duas
centenas de trabalhadores

que não serão absorvidos a

partir de outubro, quando
a Cooper assume oficial
mente o negócio.

"Com o Sebrae, a ideia é
de que estes trabalhadores,

além de cursos de capaci
tação, aqueles que desejem
abrir seu próprio negócio
tenham acesso rápido a cré

dito", disse Silveira. Acres
centando que o Sine buscará

informações sobre a oferta
de empregos pelas indús
trias da cidade. ''Também

apelaremos para que este

setor comuirique ao Sine a

oferta de empregos para que
no menor espaço de tempo
possível a maioria destas

pessoas possa ter um novo

emprego", salientou. A rede

Cooper também abriu vagas

para a contratação de fun
cionários nas áreas de ser

viços gerais às unidades de
Jaraguá do Sul.

PREÇO: SÓCIO'R$lS,OO
NÃO SÓCIO R$17,OO

HORÁRIO: 19h às 21h30

LOCAL DE VENDA:
Secretaria da Arsepum Agostinho-RH
Dazilma-lssem, Vânio-Sec. Saúde
Bárbara-Sec.Educação
Reínaldo-Sec.Obras

II Bradesco LEILÃO PRESENCIAL E ON·L1NE DE CASA· GUARAMIRIMjSC ZU�E�.,�AN
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996· 3· andar· cj. 308 (Auditório) • Higienópolis • São Paulo/SP Alienação Fiduciária

1Q§ldl$'m®MED!I&!tI Valormíni�o:�$188.772,OO I fj!!!1d0f!-WdMHI Valor mínimo: R$138.391,OO I
.

Edital de Leilão Presencial e "On-líne" . Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCES? sob nº 719, faz saber, através do presente
Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001·12, promoverá a venda em Leilão

(1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Guaramirim·SC.
Centro. Rua369·Bonifácio Bento deAzevedo, 132. Casa. Áreas totais: terr.413m2e constrtozrn-. Matr. 22.828· RI loca!. Obs.:OVendedor
providenciará sem prazo determinado a baixa da execução constante noAV.6. Venda em caráterAd Corpus e noestado em que se encontra.

Ocupada. LOCALDA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON·UNE": Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica nº L996, 3º andar
. Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São ?aulo/S?lºLeilão: 08/10/2013, às 11h30. Valor mínimo para venda: R$188.772,OO
(Cento e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais). 2º Leilão: 23/10/2013, às llh30. (caso não seja arrematado no 1º leilão).
Valormínimo para venda: R$138.391,OO (Cento e trinta e oito mil, trezentos e noventa e um reais). Condição de pagamento: à vista, mais
.eornlssão de.5% aoLeiloeiro. Da participação "on-Iine": O interessado deveráefetuar o cadastramento prévioperante o Leiloeiro, com até 1

hora de 'lnteceqência ao evento. Informaçõ!,s: (11) 2184·090011ue·mail: co..tato@zukerma�.çom.br
,

' ,,0

•

Os Interessados devem consultar o ;.!ital compl;;dlsponíve�';w.ww.bradesco.com:-br}lmov81�.zukerlllan.com�br

sada ao prefeito Dieter Janssen

(PP), mas com prazo de 90 dias.

Depois de iniciado deve demo

rar no mínimo três anos para
conclusão. Segundo Darini, o

projeto original formulado ain
da no governo do ex-prefeito Iri
neu Pasold (PSDB), em 2000, e

retomado no final da gestão de
Cecília Konell (PSD) passa atu

almenteporum reestudo.
Em 2002, as obras de trans

posição dos trilhos, orçadas em
R$ 77 milhões porque incluía
a opção de um túnel ferroviá
rio no Morro Vieira, ao invés
de contorná-lo, começaram na

região da Tifa Schubert com a

construção de uma galeria em

aço armico e que seria a primei
ra passagem de nível do novo

traçado. Porém, Q- trabalho foi

paralisado porque o Tribunal
de Contas da União (TCU) en
tendeu que o projeto estaria su

perfaturado. Os vereadores Lino
Venturi (PSDB) e Lauro Erthal

(PP), de Guaramirim, também
participaram da audiência.

Animação: Adelar Show
Participe I!!
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Dexterz é atração na The ay
o projeto Dexterz traz à TheWay, neste

sábado, a mistura entre a música clássica,
eletrônica e a percussão. No palco, o trio,
formado pelo DJ Julio Torres, Junior Lima
e Amon Lima Lucas, apresenta o set de

house music ao vivo. Os ingressos estão à

venda, com valores entre R$ 25 e R$ 50.
A The Way fica na Rua João Planincheck,
1371, Nova Brasília. Mais informações pelo
telefone 9981-4762.

RECICLAGEM DE IDEIAS
BOA IDEIA Estudantes de Guaramirim

que trocaram materiais recicláveis por
livros conversam com os escritores

Bárbara Elice

Mais de três mil

crianças de Guara
mirim tiveram a chance
de conhecer os autores

dos livros estudados em

. sala, nesta semana. Após
promover a troca de ma

teriais recicláveis por uma

coleção de obras de escri
tores locais, entre março
e agosto, o projeto Livro
Livre realiza "O Encanto

do Encontro".
Na última etapa do

projeto, os nove auto

res visitam as escolas de

educação infantil e ensi
no fundamental para co

nhecer os novos leitores.
Além de proporcionar
esse contato, o objetivo
das visitas é despertar
perguntas como a da alu
na de dez anos da Escola

Municipal Quati, Giovana
Zem: "é legal ser autora?".

A curiosidade sur

giu quando Jacqueline
Schalm, de Blumenau,
comentou as inspirações
que a levaram a escrever

"Para Sempre" - um dos

14 livros da coleção. Na
manhã de ontem, foi a

vez de Jacqueline e Cris
tina Marques conversa

rem com os estudantes
dos bairros Quati e Caixa
D'Água.

Leitores
Na opinião de Cristi

na, autora de cinco livros,
o projeto pode iniciar a

formação de uma geração
de leitores que conhece os

seus escritores pessoal
mente. E, como os temas

dos livros foram suge
ridos pelos professores,
criou-se uma literatura

que atende às caracterís-

ticas da cultura regional.
"Quando a criança per
cebe que são os nossos

autores, os nossos temas,
.

acontece um impacto por
que ela se identifica com a

história", diz Cristina.

Reciclagem
o projeto, executado

pelo Instituto Evoluir,
de Blumenau, conta com

recursos da Lei Rouanet.

Das toneladas de mate

riais recicláveis, arreca

dados em 19 instituições
de ensino de Guarami

rim, resultou a distri

buição de livros a 2.195
alunos do ensino funda
mental e 1.013 da educa

ção infantil.
"Como são temas

como o meio ambiente,
família, relacionamentos
e respeito, os livros são

trabalhados de forma in

terdisciplinar. E temos

observado nas visitas
como as crianças comen
tam. Sentimos que valeu
muito a pena, principal
mente porque o projeto
instigou nelas o desejo
pelo livro", afirma a dire
tora pedagógica da Secre
taria Municipal de Edu

cação, Patrícia Ferreira
Thives Uzinski.

Além de Cristina e Ja

cqueline, participam da

coleção os autores João

Chiodini, Arão Barbi,
Silvio Celeste, Terezinha
Manczak,' Tânia Maria
da Silva, Leoni Cimardi e
Suzi Daiane.

O Livro Livre não terá
continuidade em 2014.
No ano que vem, outro

projeto, chamado "Amar
é Preservar", deve pros

seguir com o incentivo à
leitura em Guaramirim.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

NOVOS LEITORES Escritora Jacqueline Schalm conversa com alunos e divulga a literatura em Guaramirim

FASCINAÇÃO Giovana Zen é aluna

integrante do Projeto Livro Livre
FORMAÇÃO Cristina é autora de livros e

participa do projeto na Escola Municipal Quati

Leilão

Caixeiros integram FestejoMundial
Jaraguá do Sul partici

pa da-programação inter
nacional que comemora

os 24° anos do teatro de
lambe-lambe, no dia 30
de setembro. O 10 Festejo
Mundial em Rede, ideali
zado pela Cia Andante, de
Itajaí, vai promover apre-

sentações em sete Estados cipam do evento as peças

brasileiros, além do Chi- "Memórias Criativas", de

le, Uruguai, Inglaterra e Cristina Pretty; "O Segre
França. do da Bruxa", da Cia Alma

Na cidade, o "Encontro Livre; "Papo de Bar", "Ba
de Caixeiros" ocorre nes- nheiro", "Madrugada" e

te domingo (20), das 16h "Risco", da Cia Avenida
às 17h30, no Jaraguá do Lamparina.
Sul Park Shopping. Parti:-1II1i mq>' teatro q'llftmb�iJarn-

be é uma invenção baia
na. A ideia de apresentar
peças de teatro dentro de
uma caixa, com elementos
em miniatura, foi desen
volvida por Ismine Lima
e Denise di Santos para o

espetáculo "A Dançá do

!'al10", em 1989·
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Charles Zirnmermann . Escritor

•

G charlesautor@gmail.com

Na "casa" do El Divino
A os meus olhos, o que mais im.pressionaI1quando se sai por um Brasil de pouca
informação, é a enorme quantidade das
chamadas igrejas pentecostais. Ao mesmo
tempo se percebe três traços característicos
do povo brasileiro: religiosidade,
generosidade e ingenuidade. Essas igrejas
estão em todos os cantos, por todos os

lados. Se não estão anunciando que o fim
do mundo está próximo, estão anunciando
a chegada de alguém. Vindo até, de uma
nave espacial. É o caso da Igreja do Trance
Divino. Seus devotos esperam a chegada
de Juju, o primeiro ser humano a nascer

no interior de uma nave espacial. Espera,
é claro, regada com muito trance, uma
ramificação música eletrônica. Alto Paraíso,
no estado de Goiás, onde fica a sede da

igreja, é a mesma cidade de onde costuma
vir comentários que seus habitantes
possuem contatos com extraterrestres.
O povo dessa pequena cidade fala que
enquanto os devotos do Trance Divino
dançam ao som da música eletrônica,
proclamam uma maneira de meditação,
.onde a música eletrônica é usada em
forma de culto buscando a paz e o amor.

Como outras igrejas pentecostais, o Trance
Divino é formado por pastores, bispados e

missionários. O requisito mínimo para ser
pastor é ser DJ.
Essa história de religiosidade com música
eletrônica possui origem em Goa na Índia.
Essa pequena província localizada no sul
da Índia vive tranquilamente do turismo,

Clique animal

PARABÉNS! Juliana envia o clique de Pandora
(preta), que comemorou mais um ano no dia 3/9 e

Bethoven, que faz aniversário no dia 16/10. Eles
.

recebem muito carinho da família

Nas praias de Goa, as vacas
tomam sol junto aos turistas

pesca ou agricultura de subsistência. É
um pedacinho de Portugal na Índia, - Goa
foi um posto de controle português na
antiga Rota das Especiarias. A colonização
portuguesa está presente através das igrejas
e casarões. Praias isoladas, junto a vilas de

<'

pescadores e agricultores, são procuradas
por hippies desde os anos de 1970. Goa

logo se transformou no ponto de encontro
desses hippies que deixavam a Europa em

busca de uma vida alternativa no Oriente.

Remanescentes ainda podem ser vistos,
empunhando um cigarro de maconha em
um mercado semanal debaixo de palmeiras,
chamado Mercado das Pulgas, onde
vendem seu artesanato a outros turistas
a se revezam na função de DJ da música
ambiente, a música eletrônica. O Mercado
logo se transforma uma enorme festa rave,
lotada de estrangeiros, que dançam a beira
mar sob o pôr do sol, estasiados, recitando
a palavra como, "divino", "divino".

ADOTE BIOU! Super
querido, adora
colo, dá muitos
lambeijinhos e gosta
de brincar. Já sofreu
abandono e agora
precisa um lar de
muito amor.Tem 6
anos de idade, porte
pequeno (6 kg),
vacinado e castrado.
Contato com Maria,
através do telefone:
3376-6400

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
_ h ..__� 'lL !l;r ·1.;.;llt j"""J
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Adriano Lemberger
Alessandra A. Gomes
Aliser R. Viske
Amarildo Gonçalvez
Ana Paula Tomellim
Andrei Raintz
Antonio A. Fossile
César L. Pinter
Evaldo Wischral
Gabriel Fuch
Graciela Schuster
Iria Gandolfi
Jaime 8erri

Jair dos Santos
Jonas Spézia
Leocir Gambin
Márcia K. Ehmke
Maria Aparecida Alves
Maria E. Spieckert
Maria Eduarda Mendonça
Mariana Juliana de S. Vaz
Mariza V. Pereira
Marlize Muller
Patricia de Oliveira
Priscila de Oliveira

Régis A. Reitz
Thiago Eustachio Ropelato
Valmor Flohr
Viviane Aben

• Avril Lavigne - Cantora
• Dênis Carvalho - Ator/diretor

Curiosidade
27 de setembro ...

... é o 2700 dia
do ano no calendário

gregoriano. Faltam
95 para acabar o ano.
Festa 'Litúrgica de
São Vicente de Paulo.
Festividades de Cosme e

Damião. 1589 - O duque
alemão Guilherme V
funda a Hofbrâuhaus,
especializada na

produção de cerveja
marrom. 1825 -

Inauguração da primeira
linha-férrea do Mundo.

1937 - Morre o último

espécime de Tigre de
Bali. 1950 - É inventada
a secretária eletrônica.
1998 - Criação do site de
busca Google.

Fonte:Wikipedia
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Os I?'!r€l(i!� ;:lias: l'ill1,<mras
"MolnBto JaragWAI e "'N'e.1te'n
você encm!1hra 005 mefllwr,e:s;

�1UI�e!l"llmercad�.
Trnd'EÇão e qualidade.

Couve-flor, recheada e gratinada
INGREDIENTES:
01 couve-florgrande (na Verdureira da
Raquelsempre tem)
o 2509 depresuntofatiado
o 2509 de queijomuçarelafatiado
01 vidro de requeijão cremoso
• 3 colheres demaionese (prefiro a
Hellmann'spara saladas)
o 509 de queijoparmesão ralado
o Orégano a gosto

MODODE PREPARO:

Coloque a couve-flor inteira em uma

panela com água, 1/2 colher de sal, um
fio de azeite, 3 colheres de vinagre, deixe
cozinhar até ficar al dente, não deixe
passar do ponto. Retire do fogo e deixe
esfriar um pouco. Em seguida enrole
a muçarela no presunto e coloque os

rolinhos por todas as entranhas da couve
flor. Acrescente pequenas porções de
requeijão cremoso, depois lambuze toda
a parte externa com maionese, salpique
orégano a gosto e leve ao forno para
gratinar. Acompanhe de perto para não
passar do ponto em aproximadamente 15 a

20 minutos já deve estar finalizado. Retire
do forno e sirva quente. Experimente
fazer é um ótimo acompanhamento
para diversos pratos. Use e abuse da
sua imaginação, a maior dificuldade é
o seu próprio interesse e disposição,
porém, quando você servir sua família
ou seus convidados, principalmente se a

apresentação for numa travessa Oxford,
os elogios serão apenas pequenos
detalhes. O que você vai perceber são
sussurros: Humm! Bom apetite!

<IiOSSE
Açougue Bt Mercearia

3375-1019
Rua: Francisco Mees, 513

Centro - Corupá-sc

�� . .,
..

naturãl
produtos naturais

EM SÃO BENTO DO SUL

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114

e tatobranco@tatobranco.com.br
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Cação ao forno
INGREDIENTES:

ol,skg de cação em

postas
o 3 cebolas médias
picadas em cubos
01 pimentão vermelho
picado em cubos
o 2 tomates maduros
sem sementes picados
em cubos
o 2 colheres de

manteiga
oAzeite de oliva

(quanto baste)
o Sal (quanto baste)
o 30 gramas de

alcaparras escorridas
e lavadas
oSumo de 2 limões
o 2 dentes de alho

picados e amassados
o 2 colheres de creme
de leite
o Cheiro verde picado (a gosto)

MODO DE PREPARO:
Em uma travessa tempere as postas de cação com sal, alho e

limão, deixe marinando por uns 45 minutos. Leve ao forno
em temperatura 1800 C até soltar líquido de tempero e da
água natural existente no peixe. Retire do forno e jogue este

líquido fora. Leve ao forno nova:mente para assar e dourar um
pouco.Enquanto isso, em uma frigideira ou panela pequena,
refogue com um pouco de manteiga, oliva e sal, a cebola, o
pimentão, o tomate. A seguir acrescente o cheiro verde, as
alcaparras e duas colheres de creme de leite. Misture bem e

.

desligue o fogo. Retire do forno o cação em postas que já deve
estar ao ponto, espalhe por cima o molho preparado com

sabor de alcaparras e leve novamente ao forno por uns 10 a

15 minutos para finalizar. Tudo pronto e finalizado é hora do
show, para quem tem uma ótima travessa Oxford, fica mais
prático pois é do forno direto para a mesa .

Eu escolhi a couve-flor recheada e gratinada para
acompanhar este cardápio, além de uma massa caseira da
Casa da Nonnapara aproveitar bem o molho do peixe. Então
de repente surgiu na minha mente algumas coisinhas. Hoje
é (era) domingo, dia de almoçar com a familia e receber
visitas, não vou sairpara dirigir, então vou seguir o conselho
do meu amigo Thiago Ayroso, da Enoteca Decanter, e vou
brindar com um bom vinho indicado por ele. Saúde!
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super sexta-feira, dia 27 de
setembro. Dia Internacional do
Idoso e da Caridade. Chegamos
a mais um final de semana e

estamos na primavera. Tempe
raturas baixas e festas em alta
farão deste um finde de grandes
encontros e momentos inesque
cíveis. Nossa terrinha está lota

daça de coisas para fazer. Mui
tas festas, agitos e points com

uma programação bem diver
sificada! Neste sentido, vamos
começar a nossa coluna de hoje,
que será lida por mais de 30 mil

pessoas, fora os virtuais. Antes,
uma frase para você refletir:
"Na juventude deve-se acumu

lar o saber. Na velhice fazer uso
dele" (Rousseau).

3370-3242
r

:� Baby
Nossa que dez! Fábio Hartwig

e Sandra Borchardt ficaram sa

bendo que serão papais. A buxixo
correu e deixou o casal em êxtase
tamanha a felicidade. Mas felizes
também estão os amigos e famí
lia. Vem chorinho novo por aí.

Parabéns para o vice-pre-
- feito, Jaime Negherbon, o

conselheiro do prefeito Dieter
Janssen. A matéria, publicada
na Revista Nossa desse mês,
foi show de bola, como diz um

amigo meu! O "Xaime" é assim:

gente que faz e acontece!

Niverdo
Laércio

Não ousem esquecê-lo: La
ércio Stoinski, o grande Bispo,
é o aniversariante mais feste
jado de hoje. Certamente será
muito cumprimentado, pois ele

possui uma legião de amigos do
coração. Parabéns, brother! O ,

meu desejo é de muita saúde e

plena felicidade.

Por aqui
Depois de uma temporada

na Europa, a personal Isabel Ta
ranto chega hoje em nossa terri
nha e segunda-feira segue a sua

agenda normalmente. A viagem,
certamente lhe fez bem em to

dos os sentidos, principalmente <,

-

no que diz respeito às novas in

formações e outro loves, se é que
você me entende!

BALADA Layne Frá nos

corredores da Patuá

Ontem, o empresário Jorge
Vieira, reunlu a imprensa para divulgar o
novo espaço do Restaurante Arweg

Pizza Sadia

460j440gr
Alcatra com

maminha s/ OSSO

ADi,
.,

versanantes
cte......_ques,·

"

:&t;I4tI\!';', ;_, ,\'-,

Quem esqueceu ainda está em tem

po de se desculpar: Nelson Behling e

Rogério Tomazelli foram os aniversa
riantes de destaque ontem na cidade.

Quem tem o número do telefone deles,
por favor, ligue! Eles- vão adorar sa

ber que foram lembrados! Os maiores

cumprimentos da coluna.

Casório
\

o jovem casal, André Beneta e

Greici Schiochet, marcaram a data do
casório para o dia 26 de outubro. Eles
irão trocar a aliança na Igreja Nossa
Senhora do Rosário, em Nereu Ramos,
e a testa será no salão nobre do aristo
crático Clube Atlético.Baependi, com
a presença de nada mais nada menos

que 300 convidados de nosso heart so

ciety. Felicidades aos noivos!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

Hoje, o meu amigo e parceiro,
Mauro Erchinger, gerente

comercial da Jaime Motos, risca
mais um ano de seu calendário.
Ele é grande aniversariante do
dia. Parabéns. Que Deus te dê

muita luz e saúde!
• • •

E a Casa da Nonna? Nossa
senhora da bicicletinha sem

breque. Só tem delícias.
••••

Minha querida amiga, Rosália
Besen, tem razão: se a galera
dedicasse aos estudos/trabalho
um décimo do-que dedicam a

namorados/peguetes, estaria
todo o mundo rico 8' inteligente.

Mashnp
Você "Sabe o que significa o

dito popular "soltando gente pelo
ladrão"? Pois bem, isso mesmo

que você entendeu: casa lotada. É
isso que a Mãe Dinah previu para
o dia cinco de outubro, na Epic,
Então não precisa nem consultar
as cartas e os universitários que
a casa vai bombar! Pois é lá que
aporta o Projeto Mashup, com

os top DJs San Schwartz e Ber
Scwanka. Imperdivel!

27aNoite Alemã
As Fridas já agendaram cabe

leireiro e os Fritz já passaram o

traje típico. Além de providencia
rem muita energia e alto astral,
claro! Toda essa arrumação é por
causa da 27a Noite Alemã, que
rola hoje à noite no Clube Atléti
co Baependi. Evento memorável,
que terá a participação da banda

Champagne e toda a rende rever
tida em prol da Casa de Apoio
Padre Aloisio Boeing. Ah, quem
estiver presente concorre a uma

viagem para a Alemanha.

-,
Jamais deixe que a sua felicidade

dependa dos outros. Eles não

deixariam de ser feliz por você.

DESTAQUE
Anna Tessari.
Um colírio para
os leitores da
coluna de hoje

Feijoada
doMoa
Quem não

adquiriu o

ingresso para
a 130 Feijoada
do Moa, dia

26 de outubro,
com Dexterz e

Dazaranha, ainda
tem tempo de

comprar o 30
lote. Locais de
vendas: Jaime
Motos, Loja

Tevah(shopping) ,
na Academia

Espaço Maior e
loja A&E Outlet

Chico Mais

informações no
fone 3275-3557.

ENSAIO
A modelo Patricia

Amorim, linda com

modelitos Lança
Perfume, no ensaio
da Revista Nossa

Pagode
Dia 5 de outubro, sob a batuta da minha amiga, a carnavalesca Cerna, vai

rolar, na Sede do Moto Clube Cano Quente, a 2a edição do Pagode Regado
Com Camarão. Presença musical do grupo Pegada Certa e muita MPB com o

músico Oda. O frege começas às 11 horas e a entrada é free. De nada!

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.b

.. Ontem à noite
rolou um concorrido
encontro no Garden
da Epic. O anfitrião
foi o meu amigo,
Rodrigo Fogaça. Ele
reuniu a moçada super
coai com um mega
churrasco. Entre os

convidados estava
este colunista, que
não pôde comparecer.
Thanks pelo convite!

Chie é pagar menos

• O finde promete
agradáveis
temperaturas e bons

.

agitas sociais não
vão faltar. A agenda
festeira de nossa

terrinha está lotada
e tem de tudo. Umas
dicas é o Aloha.

• Dia 14 de outubro,
a Lecimar Malhas
lança em suas lojas
a coleção de verão
2014.

• Hoje quem bate as

taças e faz Um tim é
Samira Leutprecht. Mil
felicidades!

• O cantor Michel
Oliveira e o grupo
de pagode Atitude
movimenta hoje a casa

noturna Upper Floor,
em Guaramirim.

• Celebre as vitorias.

... Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocr 14
VARIEDADESwww.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2013

" PREVISÃO DO TEMPO
.Tirinhas Sudoku

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sexta de tempo
bom em se
o tempo segue firme com
nevoeiros ao amanhecer, com
sol entre algumas nuvens no
Estado. Temperatura mais baixa
namadrugada, com chance
de geada fraca e isolada no
Planalto Sul, e em gradativa
elevação no decorrer do dia .

9

8 2

9 6

• :r
"

Ensolarado
• AMANHÃ

�MíN: 12°C
MÁX: 19°C

Parcialmente
Nublado

� r--.
.� lJ'

DOMINGO
Instável

MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Nublado

Piadas

Bate papo infantil
7

3Dois garotinhos que não se conheciam começam a conversar:
- Meu nome é André. Como você se chama? - pergunta um deles.
- Roberto - responde o outro.
- Meu pai é contador - diz André - O que é que seu pai faz?
- Meu pai é político - responde Roberto.
- Sério?
- Não. Do tipo comum.

4

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.

LUAS

• NOVA
· .'

5/9 Chuvoso

• CRESCENTE 12/9 SEGUNDA ..CHEIA 19/9 MíN:WC

• MINGUAHTE 27/9 MÁX: 200C Trovoada

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Ataque - Ação - Legendado - 131 min / Censura: 1.4 anos -

Sexta-feira - sessões: 13h50, 16h20, 18h50, 21 h20
ARCOPLEX 2
• Aviões - Animação / Dublado - 92 min - Censura: livre - Sexta
fe�a-sessões: 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

,ARCOPLEX 3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura:
12 anos - Diariamente - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Ato de passar as roupas aplicando determinado

preparado feito com água e amido
2. (GíL) Conversa / Elemento químico de símbolo F,

usado na proteção dos dentes
3. Não grosso / Aquele que é campeão em competição

ou modalidade esportiva pela terceira vez

4. As consoantes de casado / Possessivo masculino
da primeira pessoa 5. Salivar / Isto é

6. (Gír.) Homossexual do sexo masculino / As iniciais
,

do romancista e dramaturgo Rodrigues (1912-
1980), de "Vestido de Noiva"

7. Aquilo que existe efetivamente
8. (Abrev.) Sinais de rádio transmitidos nas frequên

cias de 2.300 a 5.060 KHZ / Unidade que corres

ponde à distância percorrida pela luz durante 12
meses

9. O sódio, entre os químicos / Proíuberância.taciaí '

10. Famoso jogo de guerra, de tabuleiro / O ator cana-
10dense Carrey, de "O Mentiroso"

11. 'As iniciais do cgmpositor clássico Mozart (1756- 11
1791) / Conjunto 'de animais (carneiros, cavalos,
bois, cabritos etc.) criados para diversos fins

12. O grupo de rock de "Sonífera Ilha" / Predicado
inato

13. (Biol.) Citoplasma sem núcleo.

23456 7 8 9
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o Tempo
e o Vento
O Tempo e o Vento
é baseado namaior
obra do escritor Erico
Verissimo. O filme -
conta a história da
família Terra Cambará
e de sua principal
opositora, a família
Amaral, durante 150
anos, começando nas
Missões até o final do
século XIX. Sob o ponto
de vistada luta entre
essas duas famílias, são
retratadas a formação
do Rio Grande do
Sul, a povoação do
território brasileiro e

a demarcação de suas

fronteiras, forjada a
ferro e espada pelas
lutas entre as coroas

portuguesa e espanhola.
Elenco: Fernanda
Montenegro, Thiago
Lacerda, Marjorie
Estiano, Cléo Pires, José
deAbreu. Diretor:
Jayme Monjardim
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JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Aviões - 13:30 17:40 - 3D . DUB . Animação
• R.I.P.D - Agentes do Além - 15:30 . 3D . DUB . Aventura
• R.l.P.D - Agentes do Além· 20:00 22:10· 3D . LEG - Aventura
• As Bem-Armadas- 17:20· 19:45 - 22:00 - LEG . Comédia
• Aviões - 13:15 15:15 . DUB - Animação
• Casa da Mãe Joana 2 - 13:00 14:50· NAC - Comédia
• Elysium - 16:40 18:50 21 :10 - DUB - Ficção
'Invocação do Mal ·14:2019:30· LEG - Terror
• Sem Dor, Sem Ganho- 17:0021 :50· LEG - Ação
• Família do Bagulho ·13:50 16:10 19:1521 :30· LEG - Comédia
• O Tempo e o Vento - 13:40 16:25 19:0021 :40 - NAC - Drama
• GNC MUELLER
• Aviões - 13:30 15:30 . 3D . DUB - Animação
• R.I.P.D - Agentes do Além -17:40 - 3D DUB - Aventura
• R.I.P.D - Agentes do Além- 19:40 21 :50 - 3D • LEG - Aventura
• O Tempo e o Vento - 13:45 16:20 19:0021 :40 . NAC - Drama
• Elysium -14:10 16:40 1.9:15 21:30 - LEG· Ficção

VERTICAIS
1. São Paulo Futebol Clube / O único bairro de Nova

York situado em terra firme / (Quim.) O tecnécio
2. Um português da capital/Famoso videogame
3. O ato de revolver o lixo com a finalidade de encon

trar objetos de algum valor / Unidade de medida da
potência elétrica, correspondente' a um joule por
segundo

4. (í.oc.) No futebol, um lance que sempre gera dis
cussão

5. Ministério da Fazenda / Fazer travessuras (as crian-

ças) / (Abrev.) Sem Data, usada em bibliografias
6. Aquele que modifica ou falsifica alguma coisa
7. (Pop.) Orientador, guiai Afastado, retirado
8. As vogais de herói I Provocado artificialmente
9. Marca R.egistrada / Casta de uva tinta / O rei do

Carnaval.

A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950 . 2013
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18

Incentivado por Benito, Mundo foge com os demais ope
rários. Ernest reclama com Manfred sobre o fracasso da ence

nação. Apolônio é levado pela polícia. Ernest diz a Franz que
Mundo atirou nele. Laia conta a Manfred onde Mundo está
escondido. As mulheres do cortiço culpam Venceslau pela fal
sa acusação. Mundo, Tino e Gaia se vestem de palhaços no

cabaré para se esconder dos policiais. Amélia sai em busca

de um médico para Gaia, que está em trabalho de parto, e é

seguida por Benito. O filho de Gaia e Toni nasce. Os policias
dão voz de prisão a Mundo, Amélia e seus amigos.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Maurício briga com Érico por causa de Malu. Socorro

consegue pegar as chaves do Kim Park na bolsa de Renata.

Simone pede para Bento não desistir de Amora. Madá obri

ga Tina a aceitar morar com Simone e seus filhos. Socorro
mostra a Amora as chaves que conseguiu pegar de Renata.
Júlia conta sobre a nova campanha da Crash Mídia para
Edu. Natan fala para Bárbara que não pode mais ter filhos.
Renata se enfurece com Érico ao saber que ele beijou Malu.
Socorro devolve as chaves de Renata sem que ela perceba.
Verônica descobre que Érico beijou Malu. Charlene compra
um carro novo. Silvia incentiva Tina a mudar de vida. Mel

fíagra Damáris com Lucinda.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Herbert volta a trabalhar no hospital como diretor do

corpo médico. Ordália fica nervosa com a presença de Her

bert e comenta com Joana que quer se manter longe dele.

Ninho volta de Nova York e sente falta de Paulinha. Pauli
nha ajuda Paloma a fazer um bolo para Bruno. Valdirene
confirma a Ignácio que já estava grávida quando o conhe
ceu. Carlito vai para a casa de Valdirene ao vê-Ia chegar da
maternidade. Márcia pensa em usar a neta para unir Igná
cio e Valdirene. Ordália volta para casa e todos estranham

VARIEDADES
OCPl5

Sangue Bom,

Erico e Maurício saem no tapa e trocam socos por causa de Malu
O climão rolou no Cantaí entre Malu (Fernanda Vascon

cellos) e Érico (Armando Babaioft) e promete esquentar bem
mais! Os dois se mandam para o escritório de Érico para, di
gamos, ficar mais à vontade. Érico não tira os olhos da gata
enquanto ela observa o local: "Nossa... Então é aqui que o

meu novo ídolo trabalha ...". Mas, Érico não quer saber de

papo e tasca o maior beijaço na gata! Maurício (Jayme Ma
tarazzo) flagra os dois. "Larga a minha mulher!", diz ele aos

berros. E o bate-boca começa. Érico manda o playboyvazar e
os dois saem no tapa!

a sua preocupação. Daniel pede Perséfone em namoro.

Amarilys fica preocupada ao ver Niko com Fabrício no colo.

Eron fica tenso quando a dermatologista comenta sobre a

paternidade do bebê. Silvia estranha que Pilar seja tão sub
jugada a Félix. Michel e Patrícia pensam um no outro. César
fala para Aline que tem um trunfo contra Pilar.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Beta chega ao Café Boutique após fazer as entregas do

dia. A loja já está fechada e os funcionários fazendo a limpe
za do local. Beta pede desculpa pra Clarita, diz que mudará o

status pra namorando do FriendBook (rede social) e dá um

beüo na namorada, que perdoa o amado. Tobias aparece num

grande nervosismo, pois irá logo mais pro jantar com a sogra,
Eduarda. O rapaz foi se trocar pra virar o cantor português To

más Ferraz. No apartamento de Maria Cecilia, Eduarda decide
cozinhar ela mesmo uma bacalhoada, o que preocupa Maria

Cecílla, pois a mãe nunca cozinhou. O funcionário da padaria
se sensibiliza e entrega um saco com dois pães para as pe

queninas. Junior continua a busca de Tati e Ana ao lado de

Carol. As meninas acabam dormindo com a cachorra em um

sofá velho na rua. Tomás Ferraz (Tobias disfarçado de cantor

português, inclusive com sotaque) chega à casa de Maria Cecí

lia. Pipoca vai para o meio da rua e quase é atropelada.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Stella encontra Ramiro e acredita que ele seja Marco. Ve

ludo continua fazendo Laura de refém. Mineral e Vegetal con
tam a Michele que viram um estranho na entrada da favela.

Picasso pega o carro de Van Gogh para ir até a entrada do

morro socorrer Veludo. Patrícia reclama de Picasso para La

erte. Carlão leva Otavio para o hospital. Stella percebe que foi
enganada pelo detetive. Norma tenta consolarStella, que cho
ra após a decepção. Picasso procura por Veludo. Laura tenta

fugir de Veludo, mas não consegue. Leila conversa com Pedro

e Paulo na praia. Pedro e Paula conseguem achar uma mala.

Otávio se recupera e não consegue lembrar quem o salvou.

Michele e Donana discutem sobre Otavio. Laura se oferece

para cuidar do ferimento de Veludo. Patricia e Carlão namo

ram. Picasso consegue achar Laura e Veludo.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
RoqueiroMick Jagger
vai ser bisavô

MickJagger terá urna nova experiência em
sua vida e não terá nada a ver com sua carrei
ra. A neta de Jagger, Assis, que tem 21 anos

está grávida de três meses de seu namorado,
Alex, urn cozinheiro. Assis é filha de Jade Jag
ger, a única filha de Mick e Bianca, que foram
casados entre 1971 e 1978. Mick está encan

tado e não ficou preocupado. Ele até brincou
com o fato se tornar urn bisavô e ainda con

tinuar tocando! O futuro bisavô tem sete fi
lhos e outros três netos, além de Assis.

Daniel Radcliffe pode
interpretarMercury

Daniel Radcliffe, 24 anos, poderá inter

pretar Freddie Mercury em uma próxima ci

nebiografia do falecido vocalista do Queen. O
ator de Harry Potter é a opção dos produtores
depois que Sacha Baron Cohen deixou o pro
jeto devido a diferenças criativas. "Disseram a

Daniel que o papel é dele, se ele quiser", disse
uma fonte. "Apesar de sua juventude, Daniel
impressionou cineastas com sua interpreta
ção do poeta gay Allen Ginsberg no filme Kill
Your Darlings. Além disso ele tem uma altura
mais próxima da que Freddie tinha do que Sa

cha, que émuitomais alto. E Daniel realmen-
- te .sabecantar, além-de tude."· - - - - - - - -

20/3 a 19/4 - FogQ
Vai ter que enfrentar rivalidades

no trabalho. Mas alguém da família

pode te dar urna mão. Mostre que é

responsável e vaimarcarpontos com
seu chefe. Se já achou sua cara-meta
de, fortaleça os laços com quem ama.

A paquera deixa a desejar. Não faça
cobranças! Cor: lilás.

ii
Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Você não terá dificuldade para

divulgar suas idéias e conversar com
colegas. Mas pode ter problemas
com rivais.Àtarde, aposte nurnbom
papo para se dar bem. O romance

recebe boas energias. Na paquera,
pode conseguir se aproximar, mas o
lance será passageiro. Cor: rosa.

IJJI GêmeosII : 21/5a20/6-Ar
Pela manhã, terá que enfrentar

concorrentes e se esforçar mais do

que o normal. Também vale a pena
manter o controle sobre o seu orça
mento.Ànoite, deixe o ciúme de lado
e fortaleça os laços com quem ama.

Na paquera, não pressione nem faça
exigências aopar. Cor: amarelo.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

Logo cedo, rivalidades e concor

rentes podem tumultuar o trabalho.
No final da tarde, mostre que é res

ponsável emarcarámaispontos com
os seus superiores. À noite, é melhor
evitar cobranças na paquera- No

campo sentimental, fortaleça os la

ços com quem ama. Cor: cinza.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

A Lua "infernizá" seu astral e

você terá que redobrar a atenção
com pessoas falsas e inimigos ocul
tos. Pela manhã, aja com cautela! À
noite, se o romance já enfrenta difi

culdades, pode chegar ao fim: vigie
suas reações. É melhor adiar urna

conquista para outro dia. Cor: rosa.

n

A disciplina éapartemais
importantepara o sucesso.

IrumanCapote

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, você estará mais focado

(a) na carreira. Mas, para conseguir
o que deseja, terá que enfrentar
concorrentes. À noite, é hora de ofi
cializar a união, se as coisas andam
correndo bem. Um lance passageiro
pode virar algo sério. Mas não faça
muitas cobranças. Cor: cinza.

......

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Embora seja urn dia de folga,
você pode ter ganhos alternativos

agora: fique de olho! Veja o que é

prioritário e se jogue de cabeça. A
família pode cobrar urn pouco mais
a sua atenção. Ficar em casa, cercado

pelosmais íntimos: é tudo o quevocê
precisa nesta noite. Cor: preto.

r; Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

No trabalho, é melhor não con

fiar demais nos outros. Logo cedo,
vai encarar problemas com rivais. À
noite, seus planos com quem ama

podem sofrer imprevistos: fortaleça
os laços e mostre o que sente. Na pa-
quera, se fizer muitas cobranças, vai
colocar tudo a perder. Cor: creme.

a Capricórnio
22/12 a20/1 - Terra

Hoje, trabalhar em equipe será a
melhorpedida. Pelamanhã, terá que
se esforçar se quiser vencer. Mas, se
formar parcerias, vai se dar bem. À
noite, é hora de assumir compromis
so, se já encontrou sua alma gêmea.
Agora, se a relação anda desgastada,
pode terminar. Cor: azul.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Hoje, vai ser mais fácil se con

centrar no trabalho. Mas pode en

frentar concorrentes logo cedo. Dê
duro para vencer os obstáculos e

vai se sair bem. Se o romance passa
por urna crise, pode terminar. Pode
se envolver com alguém, mas talvez
seja urn lance passageiro. Cor: lilás.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Você terá que se esforçar para
conseguir o que deseja e talvez tenha

que enfrentar rivalidades.Mas, se for
persistente, há boas chances de se

sairbem. No começo da noite, dê urn
passo mais sério na relação. Se fez

planos com os amigos, podem surgir
imprevistos. Cor: vermelho.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Talvez tenha que enfrentar con
correntes logo cedo, mas a sorte es

tará ao seu lado. Explore seu charme
emagnetismo para fecharnegócios e _

se dar bem no trabalho. À noite, r0-
mance sério recebe boas energias. A
paquera vai bem, embora tenha que
contornar imprevistos. Cor: roxo.
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Jorge Buhr.convidava'a comunidade.para uma �

sessão de rádio com alto falante em seu salão, na
. Rua Emílio Carlos Jourdap:, em agosto de 1927. Os
redatores do jornal Correio dti Povo haviam assisti
do a experiência com este novo aparelho, com óti
mos resultados. As· notícias irradiadas provinham
do Rio de Janeiro, São Paulo e BuenosAires. O pro

prietário do Salão Buhr programou sess§es de cine
má e de rádio para entreter a comunidade. As trans
missões radiofônicas no Brasil iniciaram em 1906,
porém somente após a Exposição do Centenário da

Independência no Rio de.Janeiro, em 1922, é que se
disseminou esta experi�ncia pelo país.

Veículos em JaragU,;á e Hansa

Segundo relatório apresentado pelo governo de
Joinville em 1928, havia 110 município 4-404 veícu
los. No Distrito de Jaraguá existia: 34 automóveis
de passageiros, 29 caminhões, 27 carros de mola,
1004 carros de lavoura e nenhum ônibus. Já no

Distrito de Hansa, havia: 8 automóveis de passa
geiros, 6 caminhões, 5 carros de mola e 350 carros
de lavoura. Também não havia ônibus. Ônibus no
município de Joinvil1e, somente dois.

A carroça (carro de I�voura) como melo.de transporte

e hertons@gmail.com ..::J twitter.com/hertonls

Auf derWiesn
Nun ist es schon wieder Zeit zum

Feiem. Hier in Brasilien und auch drüben
in Deutschland gibt's Oktoberfeste. Also
mõchte ich heute und am kommenden

Freitag ein bisschen mehr über das wel
tweitbekannte Fest aufderTheresienwie
se, auchWiesn genannt, schreiben.

Seit dem letzten Wochenende lâdt die

Landeshauptstadt München in Bayem
wieder zum grôííten Volksfest der Welt

ein, zu dem Oktoberfest in Deutschland.
Das Oktoberfest dort zieht jâhrlich über
sechs Millionen Besucher ano Die Gas
te kommen immer z3.hlreicher auch aUS

dem Ausland, vorwiegend aus Italien,
aus den USA, Japan undAustr3.lien.

Obwohl es ein riesiges Fest ist, en
twickelten die verantwortlichen Or

ganisatoren vor ein paar Jahren das

Konzept der .Ruhigen Wiesn". Die Zel
tbetreiber müssen bis 18:00 Uhr nur
traditionelIe Blasmusik spielen und die
Musiklautstârke ist auch begrenzt. Erst
abends werden auch Schlager und Po-

.

pmusik gespielt. Dadurch ist das Okto
berfest auch für Familien und altere
Besucher zugânglicher und die traditio
nelle Atmosphâre bleibt erhalten,

In den letzten Jahren setzte sich der
Trend zur Tracht durch, so dass immer
mehr die Wiesnbesucher mit .Lederho
sen" bzw. .Dirndl" dorthin gehen, Aber
die Tradítion zu Trachten ist nicht neu.

Früher, in den ersten Jahren des Okto-

berfests, gab es schon Trachten- und �
Schützenzug auf derWiese.

Zu Ehren der Silberhochzeit von Kõ

nig Ludwig L von Bayem und Prinzes
sin Therese fand 1835 erstmals ein Tra
chtenumzug statt. Viel spâter, in 1895,
wurde ein weiterer Umzug mit 1400
Teilnehmem in 150 Trachtengruppen
organisiert. Seit 1950 wird dieser jâhr
lich durchgeführt und ist mittlerweile
einer der Hôhepunkte des Oktoberfests

�t. und einer der weltgrôfíten Umzüge
li! dieser Art. Am ersten Wiesn-Sonntag$1

rJ ziehen 8000 Teilnehmer in ihren his-
torischen Festtagstrachten sieben Kilo
meter lang bis zur Festwiese.

Viele Amtsleute nehmen daran teil,
ebenso Trachten- und Schützenverei

ne, Musikkapellen, Spielmannszüge,
farbenprâchtíge Fahnenschwinger und
etwa 40 Kutschen mit festlich ges
chmückten Pferdegespannen. Die Ve

reine und Gruppen kommen grõêten
teils aus Bayern, aber auch aus anderen
deutschen Bundeslândern und aus an

deren europâischen Lândern.
Über die typische Kleidung, "die Le

derhose" und .Dirndl", kõnnen Sie ger
ne mehr dann am nâchsten Freitag hier
erfahren. Letztendlich nicht alles geht
ja auch um Bier.

I

FOTOS DIVULGAÇÃO

Re$mtIQÇIll J)onugqês:."
A conhecida OktoberJest daAlemanha aconttce noparque
"Theresienwiese", ou apenas. "Wiesll" em bávaro, em

.. homenagem à noiva Theresa do rei Ludwig. Em 1{j35, em
honra ao casamento deprata do.casalimPerial, um desfile de
:fantasi(1s�oi realizado pelaprimeira vez. Oenorme sueesso

fez com qúefosse rnarcada outra festapara outubro do ano
seguinte, e assim começou a tradição.Muit6mais tarde, em
1895, um outro desfile eom 1.400participantesfoi organizado
em trajes tradicionais. Desde1950, é realizado anualmente

.

e é agora um dos destaques da 0ktoberfest. Nós últimos
anos, prevalece a tendência de se vestir tradicionalmente. Os
visitantes usam calças de couro. Umpouco maissobre estes

tràjes típicos na sexta seguinte.
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EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que
foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores inti
mados 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 mes

mo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de
a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sualocaliza
ção incerta, ignorada ou inacessível, ou fortern)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns
crição Geográfica da Serventia ou, alnda, por
que ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em
conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

Protocolo: 48199 Sacado: DIORGENlS FRAN
CHESCO DE OliVEIRA CPF: 055.817.269-57

Endereço: Rua Iaime Bardim nO 275, CENTRO,
89270-000, Guaramirim Cedente: EDSON
AUGUSTO SCHNEIDER CPF: 506.633.649-49
Número do Título: 001 Espécie: Nota Promis
sória Apresentante: EDSON AUGUSTO SCH
NEIDER DataVencimento: 10/03/2013 Valor:
1.090,00 Líquídação após a intimação:R$12,25,
Diligência R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
R$22,25

.

Protocolo: 48173 Sacado: ERIK JONES DE
'OUVEIRA CPF: 009.568.899-48 Endereço: RUA
EXP. OllMPIO JOSE BORGES, AVAl, 89270-000,
Guaramirim Ceden!e: CONF E CAl.C DERETTI
l1DA EPP Número do Título: 0314 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banca íraú SA Data Vencimen
to: 16/09/2013 Valor: 2.500,00 liquidação após
aintimação:R$12,25, Diligência R$24,50, Con
dução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48171 Sacado: LUANA RAQUEL
VIElRAPRADO - ME CNFJ: 17.788.520/0001-
03 Endereço: R VICTOR BRAMORSKI, 530
SL 02, centro, 89108-000, Massaranduba Ce
dente: RIO BRANCO EQUlP LIDA ME CNFJ:
.06.952.176/0001-20 Número do Título: 360/4-
4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data
Vencimento: 08/09/2013 Valor: 1.724,85Iiqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência
R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25
Guaramirim, 27 de setembro de 2013.

ANA AllCE MARIlNElLI PESSOA, Tabeliã
Designada

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANIl\ CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/se, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial deprotesto eouoferecer
por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOSDO PROTESlO:

Apontamento: 260211/2013 Sacado: ADEl.E DA SILVA Endereço:
RUAQUADRANGillAR 72 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89260-885 Ce
dente: AYMORE CREDITD, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SA Sacador: - Espécie: CT - N'TItulo: 20017914610 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 5.634,01 - Data para pagamento: 02/10/2013-
Valor total a pagarR$6.394,35 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 5.634,01 - Juros: R$ 676,08 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50-Diligência R$24,41

Apontamento: 260507/2013 Sacado: ARAPU1l\N DE CASTRO En

dereço: RUAOSVAlDOGlAIZ 40 AP 302 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-120 Cedente: AUID MECANICA PROCHNOW l1DA Saca
dor. - Espécie:DMI-N'Título: 2505002 - Motivo: faltade pagamento
Valor: R$1.500,00 - Data para pagamento: 02/10/2013-Valor total a
pagarR$1.570,56Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.500,00
- JlUOS: R$ 5,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 5,71

Apontamento: 260493/2013 Sacado: BAEPENDI CORRETORA DE
SEGUROS l1DA Endereço: RUAEXPEDIGONAIUO JOAOZAPEUA
214 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-080 Cedente: JARAGUATELE
COMUNICACOES l1DA - ME Sacador. - Espécie: DMI- N' TItulo:
000.1537-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.300,00 - Data

para pagamento: 02/10/2013-Valor total a pagarR$2.376,00 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.300,00 - Juros: R$ 5,36 Emolu
mentos: R$ 12;25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência R$ 10,79

Apontamento: 260503/2013 Sacado: BEU COMERGO DEMOVEIS

Endereço: RUA CE! PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 400 SL OI -

JARAGUÁ DO SUl-SC - CEP: 8925i -201 Cedente: ANTONIO JOSE
PORT Sacador. MEZZOM MOVEIS l1DA Espécie: DMI - N' TItulo:
20208 - Motivo: faltadepagamentoValor:R$I.285,OO - Dataparapa
gamento: 02/1012013-Valor total a pagarR$1.357,35 Descrição dos
valores: Valordo título: R$1.285,00 - Juros: R$1,7I Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 260528/2013 Sacado: BElLO EBOSCATID l1DAME

Endereço: RRElNOlDO RAU 165 - CENTRO - JARAGUA DO SUl
SC-CEP: 89251-600Cedente: GUMZCONIl\BILlDADEECONSUl
TORIA EMPRESA Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 9200175050
- Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 371,00 - Dataparapagamen
to: 02/10/2013- Valor total a pagar R$442,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 371,00 - JlUOS: R$ 1,23 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:R$ 24,50 - Diligência R$10,79

Apontamento: 260178/2013 Sacado: Cl.AUDECrn GONCALVES DE
OUVEIRA Eodereço: RUASILVINO LESCOWlCZWIE 35 - Jaragoá
do Sul-se - CEP: 89260-856 Cedente: INFRASUl - INFRAESTRU
TURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo:
0215012012 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 297,82 - Data

parapagamento: 02/10/2013-Valortotal apagarR$396,15Descrição
dos valores: Valor do título: R$297,82 - JUJPS:.R$ 6,35Emolumentos:

R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$32,13

Apontamento: 26062112013 Sacado: FERNANA JAQUEUNEVILE
LA BARROS Endereço: RUAAlVIN BlJI'ENDORFE 36 - JARAGUA
99 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89260-675 Cedente: INDUSTRIA
DE CALCADOS BffiILOO l1DA-ME Sacador. - Espécie: DMI - N'
TItulo: 737 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 240,00 - Data para
pagamento: 02/10/2013-Valor total a pagar R$324,90 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 240,00 - JlUOS: R$ 0,64 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência
R$24,41

Apontamento: 260207/2013 Sacado: FRANCO RODRIGO HET-
1WER Endereço: RUAJOAO MAASS 888 - Jaraguá do Sul-se - CEP:
89260-644 Cedente: AYMORE CREDITD, FlNANCIAMENTO E IN

VESTIMENTO SA Sacador: - Espécie: CT - N' TItulo: 20018040691
- Motívo: falta de pagamentoValor. R$ 5.824,75 - Data para paga
mento: 02/10/2013- Valor total a pagar R$6.202,18 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.824,75 - JlUOS: R$ 293,17Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
ciaR$24,41

Apontamento: 260544/2013 Sacado: IRAGSTENGEROIDENBURG

Endereço: BERmAWEEGE 380 wr 05 - JARAGUA DO SUl-se -

CEP: 89260-500 Cedente: COOPERATIVA CREDI liVRE ADMISS
ASSOCIADOS GUARAM Sacador: GERSON LUIS BONOMINl Es

pécie: DMI- N'TItulo: 015/0001-Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 480,00 - Data para pagamento: 02/10/2013-Valor total a pagar
R$564,17Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,00 - JlUOS: R$
1,60Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência R$ 22,72

Apontamento: 260533/2013 Sacado:WIZROBERTO BREDA Ende

reço: RUA ANGEW RUBINI, 322 - BARRA DO RIO CERRO - JARA
GUA DO SUL-se - CEP: 89260-000 Cedente: ANDRE LUCIANODA

SILVA Sacador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 11486/02 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 401,40 - Data para pagamento: 02/10/2013-
Valor total apagarR$485,04Descrição dos valores: Valordo título:R$
401,40 - JlUOS: R$1,07Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 22,72

Apontamento: 260545/2013 Sacado: MErAMEC SER\l.DE USINA
GEM l1DA Endereço: AV MARECHAl DEODORO DA FONSECA
1188 GL 6 - Jaragoá do Sul-se - CEP: 89251-702 Cedente: OXIMIX
COMERGO DE GASES l1DAME Sacador: - Espécie: DMI - N' TI
tulo: 029553002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Data

para pagamento: 02/10/2013-Valor total a pagarR$491,62Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 0,98�Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên
cia:R$IO,79

Apontamento: 260652/2013 Sacado: NAlURARTCOMESPRVl1DA

Endereço:RUAWAUERMARQUAROf,I55,SL - CENTRO - JARAGUA
DO SUl-SC - CEP: 89551-702 Cedente: COOPERATIVADEECONO
MIA E CREDITD MUTUO DOS P Sacador: BRUNA APARECIDA

SANTOS NOGUEIRA Espécie: DMI - N' TItulo: 003128847 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 218,70 - Data para pagamento:
02/10/2013-Valor total a pagarR$290,00 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 218,70 - JlUOS: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência R$10,79

Apontamento: 260530/20�3 Sacado; :pAU).lIi"A HFJNZ Endereço;

RUAAIFREDO ALBERTO BAUMGARTIlI., 21 - RIO DA LUZ - Jaca
goá do Sul-SC - CEP: 89264-100 Cedente: COOPERATIVA CREDI
liVRE ADMISS ASSOCIADOS GUARAM Sacador: GERSON LUIS
BONOMINlME Espécie: DMI-N'TItulo: 01194/0001-Motivo: falta
depagamentoValor:R$ 300,00 - Dataparapagamento: 02/10/2013-
Valor total apagarR$383,37Descrição dosvalores: Valor do título: R$
300,00 - Juros: R$ 0,80Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$24,50 - Diligência R$ 22,72

Apontamento: 260526/2013 Sacado: REGINA MARGARETE ROSA

Endereço: RUA DOMINGOS ROSA I - Iaraguã do Sul-se - CEP:
89258-010 Cedente: COOPEMIlVA CREDI liVRE ADMISS ASSO
CIADOS GUARAM Sacador: GEC!ANE MARIA RODEN Espécie:
DMI-N'Titulo: 110003 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1I7,10
- Data para pagamento: 02/10/2013- Valor total a pagar R$194,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,10 - JlUOS: R$ 0,39
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência R$16,75

Apontamento: 260546/2013 Sacado: SAIEIEDE FATIMAKRANKEL

Endereço: RUA JOSE LESCOWICZ 80 - JARAGUA 99 - Jaraguá do
Sul-se - CEP: 89260-306 Cedente: ADRIANARODRIGUESDA SILVA
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: OOOOOOOOOO6 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 1.042,50 - Data parapagamento: 02/10/2013-
Valor total apagarR$1.l30,23 Descrição dos valores: Valordo título:
R$1.042,50 - Juros: R$ 3,47 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal:R$23,IO Condução: R$ 24,50- Diligência R$ 24,41

Apontamento: 260453/2013 Sacado: SIMONE REGINA CRUZ DA
SILVA Endereço: RMARTINS STHAI..163 Y.NOVA - VIlA NOVA -

JARAGUA DO SUl-se - CEP: 89259-310 Cedente: BANCO COOPE
MI'IVOSICREDI SA Sacador. ROBERTO ARAUJO GANGINIMEEs

pécie:DMI- N'TItulo: 04/04-RR - Motivo: falta depagarnentoValor.
R$ 260,00 - Data para pagamento: 02/10/2013- Valor total a pagar
R$326,42Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00 - Juros: R$
O,86Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
.R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 260303/2013 Sacado: SUZINEIVU APARECIDA OSS
VIEIRA Endereço: RUA JOAO FRANZNER 393 - laragua do-Sul-SC
- CEP: 89253-640 Cedente: EW ASSESSORIA EMPRESARIAl IDA
Sacador: D DORMIR CONFECCOES Espécie: DMI - N' TItulo: 275.1
- Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 601,69 - Dataparapagamen
to: 02/10/2013- Valor total a pagar R$680,57 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 601,69 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$17,63

Apontamento: 26022112013 Sacado:VANDERLEIORlANDOMaJA

Endereço: RUA JOSETHEODORORIBEIRO 2708 - ILHADAFIGUEI
RA - JARAGUÁDO SUl-SC - CEP: 89258-001 Cedente: BANCO BRA
DESCO SA Sacador. - Espécie: NP - N' TItulo: 2074221 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 18.645,12 - Data para pagamento:
02/10/2013- Valor total a pagar R$33.109,53 Descrição dos valores:
Valor do título: R$18.645,12 - JlUOS: R$ 14.387,81 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$16,75

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo': na data de 27/09/2013. Jaraguá do Sul
(50,27 de setembro de 2013.

Manoel GustavoGriesbachTabeliãoSubstituto

I Tqtal 'Ie,títul!"i publicados: 18
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A família de

Augusta Zeh Lessmann
agradece, ainda consternada com o seu

falecimento, a todos que de uma maneira ou outra

tentaram mantê-Ia entre nós, principalmente aos

atendentes do SAMU, do Dr. Cláudio dos Santos
e ao Pastor Cláudio Herbst pelas palavras de
conforto que foram proferidas durante o velório e

sepultamento.
A seguir convida todos os parentes e amigos
a participar do culto em rnernona, que será
realizado na Comunidade dos Apóstolos (Av. Pref.
Waldemar Grubba), no dia 05/10 às 19h30min,

A família enlutada,

"ELlENAY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA",
CNPJ N:12.052.178/0001-40, Localizada na Rua

Romualdo Sedrez, n. 47, Cordeiros, ltaja], SC,vem,
através deste EDITAL DE RETRATAÇÃO, retratar-se
com a empresa MÃEJERONA RESTAURANTE LTDA.

ME" CNPJ n. 12.000.581/0001-40, com sede na Rua

Augusto Mielke, n. 184, Baependt;""Jaraguá do Sul, SC,
A QUAL NADA LHE DEVE no que t-ange as duplicatas
sob n. 1J01-1 e 997-1, no valor de R$ 304,26 e R$
118,38, pedindo escusas pelo transtorno ocorrido".

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

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

EDITAL

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

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, baJrro Ilha da Figueira, perímetro urbano de Jaraguá
do Sul/Se, 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 constituído

de 2 (duas) parcelas e remanescentes.

O prazo de impugnação por terceiros 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,
Sul/SC.

n° 414, centro, Jaraguá do

JARAGUÁ DO SUL, 23 de
Setembro de 2013.

'

AOFICIALA
,sm.w;Ao
_.._

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, CEP: 89275-000 -

SCHROEDERlSC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br
site: http://www.schroeder.sc.gov.br

I ERRATA DE EDITAL N°. 01/2013 DE LEILÃO DE
BENS DISPONIVEIS DO MUNICIPIO DE SCHROEDER

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados de item referente ao Edital nO.01/2013,
de leilão de bens disponíveis do Município de Schroeder, ficando assim
determinado:
Leia-se:
3.6 Os bens, objeto deste leilão, serão vendidos a quem oferecer o maior
lance partindo do indicado no presente edital, reservado o direito de não

vende-los, caso não seja atingido o preço mínimo de venda, chamado de

PREÇO VIL, sem que de direito ao comprador a quaisquer indenizações,
4.2 - O lance vencedor deverá ser pago IMEDIATAMENTE APÓS A
BATIDA DO MARTELO E A CONFIRMAÇÃO DO LEILOEIRO em moeda
corrente ou emitirá cheque próprio que poderá servir como caução, em
nenhuma hipótese serão aceitos cheques de terceiros, ao Leiloeiro Célio
de Souza, ou para seus colaboradores, ou seus prepostos. Após os

respectivos pagamentos do valor do bem e da comissão do Leiloeiro, e

com a comprovação efetiva da compensação bancária, serão Emitidas as
Notas de Venda em Leilão. As Notas de Venda em Leilão valerão como

comprovante de pagamento para retirada do bem.

Schroeder, 27 de setembro de 2013.
Osvaldo Jurck - Prefeito Municipal
Marcos Dellagiustina - Secretário

de Planejamento Gestão e Finanças
Jose Luiz Sacoman - Presidente Comissão

Avaliação de Bens Disponiveis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Obras da Epitácio não
têm data para começar
SITUAÇÃO Diretoria

de Trânsito não tem

tachões e mão de obra

para realizar a pintura
das faixas preferenciais
e ciclofaixas previstas

Carolina Veiga

A Rua Epitácio Pessoa, no tre

l"\cho entre a ponte Abdon Ba

tista até o entroncamento com a

Rua Ervino Menegotti, deverá ser

a próxima na região central a re
ceber a implantação de vias prefe
renciais para o transporte coletivo
e emergencial e ter as ciclofaixas

alargadas. Apesar de o projeto es

tar pronto, a execução dos traba
lhos pode demorar mais do que o

esperado para acontecer.
A Diretoria de Trânsito do mu

nicípio não temmaterial e recursos

para executá-la e a via não é prio
ridade para o órgão. "Não há prazo
para execução das implantações
das faixas preferenciais para ôni

bus, táxis e veículos emergenciais e
alargamento das ciclofaixas da Rua
Epitácio Pessoa". A afirmação é do
diretor da pasta, Rogério Kumhlen.
Segundo ele, a estrutura está sem

tachões e mão de obra. Atualmen

te, a diretoria tem à disposição três
funcionários para pintura.

Kumhlen afirma que os pro
cessos licitatórios para compra
dos equipamentos e contratação
da mão de obra já foram abertos.
A previsão é que eles sejam con

cluídos em 40 dias, mas nenhuma

PROJEÇÃO Epitácio Pessoa é a próxima na região central a receber os corredores para ônibus

data pode ser dada para o início
dos trabalhos.ADiretoria de Trân

sitc.tem obras pendentes e outras

prioridades, segundo ele. "Tenho
a Affonso Nicoluzzi, a Domingos
da Nova, ruas do Rio Molha e pelo
menos outras 12 ruas que rece

beram asfaltos novos e estão sem.

sinalização e pintura. Nestas vias,
há riscos eminentes de acidentes.
A Epitácio não está em situação de
emergencial", explica. �! .

Estão programadas' para a

Epitácio Pessoa, a implantação de
corredores de trânsito preferen
cial para ônibus, táxis e veículos

emergenciais, o alargamento das
ciclovias que existem atualmente e

Revitalizaçãoa retirada dos estacionamentos do
lado esquerdo da via. A exceção, a
princípio, serão as vagas da zona

branca, que deverão ser manti

das. "Uma política diferenciada
deverá ser pensada para a região
gastronômica da Epitácio, como
estacionamento permitido a

partir' das 19h", explicou o pre
sidente do Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico-territo
rial de Jaraguá do Sul (Ipplan),
Benyamin Fard.

A obra é planejada pela Secre
taria de Urbanismo, mas o secre

tário Ronis Bosse não atendeu as

ligações para comentar a situação
da Diretoria de Trânsito.

Quatro projetas de revitali

zação completa, orçados em R$ 5
milhões cada, são preparados para
as ruas da região central de Jaraguá
do Sul, Avenida Marechal Deodo
ro da Fonseca, Rua Reinaldo Rau,
Rua Epitácio Pessoa e Avenida
Getúlio Vargas. De acordo com o

presidente do Ipplan, Benyamin
Fard, as obras deverão ser execu

tadas separadamente _e começa
rão pela Marechal Deodoro. "As

ações prevêem a implantação de
faixa preferencial, ciclovias com

segregação", afirmou. Os recursos
serão buscados em Brasília.

Região.
Guaramirim define Plano de Prevenção de Cheias

O Plano de Prevenção
de Cheias de Guaramirim,
apresentado na semana

passada pelo geólogo e co

ordenador da elaboração do

projeto, Normando Zitta,
prevêmedidas para prevenir
acontecimento de catástro
fes naturais, como enchen
tes e enxurradas.

Além disso, intervenções
devem ser realizadas a partir
de 2014. São elas a limpeza
e o desassoreamento dos

rios, a troca de tubulação
por galerias, a construção de
dois pontilhões sobre o Ri
beirão Defuntinho e de três
travessias sob a BR-280 e a

implantação do Parque das

Águas, no Rio Itapocu.
Contudo, segundo Zitta, o

plano só deverá ser finalizado
em novembro. Agora são ela
borados os orçamentos das
obras e, baseado em estudos
de topografia e GPS, o cálcu
lo da mancha de inundação.

"Devemos concluir o Plano
até novembro, para então

cadastrá-lo no PAC 2 em de

zembro, quando encerra o

prazo. Depois, esperamos a

chamada do governo federal

para liberação dos recursos

às obras necessárias de pre
venção", explicou.

O projeto de Guaramirim

integra o Plano Regional de
Prevenção de Cheias, execu
tado pela Amvali, que pre
vê ações para minimizar a

ocorrência de enchentes nos

municípios margeados pelo
Rio Itapocu. Segundo Zitta,
a elaboração de uma ação
integrada aumenta as chan

ces de liberação de recursos.

"Com um plano para toda a

Bacia do Itapocu, os muni
cípios têm maiores chances
de conseguir a liberação de
recursos do que se fossem,
individualmente, solicitar as

verbas para esse tipo de obra,
que custam 'caro"; concluiu.

"
Com um plano
para toda a Bacia

do Itapocu, os

municípios têm
maiores chances

de conseguir.
a liberação de

recursos para
as obras.

�"��I���

��_!'��

POnte

Projeto em
fase final

Ainda nesta semana a

empresa KAEH, de Join

ville, deve entregar à Se-
. cretaria de Planejamento
da Prefeitura de Guarami
rim o projeto executivo da

ponte que vai ligar a Rua

João Osowski, no Centro,
e a Rua Bananal, em Ba

nanal do Sul. Segundo a

diretora de Planejamento,
Ana Beatriz Schier, faltam
apenas pequenos detalhes
sobre o acabamento da
obra. O projeto foi contra
tado por R$ 74,8 mil.

A estrutura terá no

metros de extensão com

12 de' largura, pista dupla
e passarela para pedes
tres e está orçada em R$
4,5 milhões com recursos

.

já garantidos pelo gover
no do Estado através do
Pacto Por Santa Catarina,
um pacote de obras rodo
viárias e de infraestrutura
anunciado pelo governa
dor Raimundo Colombo

(PSD) no ano passado. A
.

Prefeitura espera a apro

vação do projeto que,
posteriormente, será en

caminhado à Secretaria

do Desenvolvimento Re

gional de Jaraguá do Sul

(SDR) e, de lá, para Flo

rianópolis.

Figueirinha
Já na localidade de

Figueirinha seguem em

ritmo lento as obras de

pavimentação da RuaAné
lia Nicocelli, uma impor
tante ligação viária com

a SC-no (antiga SC-413)
numa extensão de 1,8 qui
lômetro e orçada em R$
2.139.578,36 custeados
com recursos do governo
do Estado, que responde
pela obra, e da União.

Segundo o prefeito Iau
ro Frôlich (PSD), é preciso
que a Celesc dê mais agi
lidade ao trabalho de re

locação de postes da rede

elétrica, permitindo que o

asfaltamento seja feito so
bre uma base com 20 mil
metros cúbicos de pedras. A
ligação asfáltica com Jara

guá do Sul, hoje quase toda

esburacada, foi feitapelo ex
prefeitoMoacir Bertoldi.
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EDUARDO MONTECINO

SAUOAOES Mãe de Jader

Marcel, dona Maria Alvina,
atendeu ao desejo do filho,

morto em acidente, e aceitou a

doação dos órgãos do rapaz

Doação de órgãos é tema
de mobilização na cidade

,

GESTO Referência na captação de órgão, Hospital São José
quer conscientizar a população sobre a importância desse ato

Natália Trentini

OHospital São José
realiza hoje, no Dia

Nacional do Doador de Ór
gãos e Tecidos, uma ação
para conscientizar e sensi
bilizar a população sobre a

importância do transplan
te. Serão distribuídos pan
fletosa respeito do assunto.

Mesmo com campa
nhas de esclarecimento
sobre os procedimentos,
ainda existe resistência
das famílias na hora de de
cidir pela doação.

Neste ano, dos 22 pro
cessos abertos para capta
ção de órgãos de pacientes
que tiveram morte encefá

lica, conhecida como mor

te cerebral, apenas 10 se

concretizaram. "Queremos
motivar as pessoas a terem
essa conversa em casa,

que expressem seu desejo
em vida, isso ajuda a sen

sibilizar as famílias quan
do estão passando pelo
momento de dor trazido

pela perda", comentou o

enfermeiro integrante da
comissão de intra hospi
talar de doação de órgãos
e tecidos transplantáveis,
Guilherme Passarela.

Em Santa Catarina,' o
hospital está em oitavo lu

gar no ranking de captação
de órgãos. Os processos
iniciaram em 2008, com

dois procedimentos, e os

números tem crescido anu
almente. A equipe atribui
os índices ao acompanha
mento forte no tratamen

to, que traz aos familiares
a segurança de que foram

esgotadas as possibilidades
terapêuticas.

"O hospital recupera
muito mais pacientes do

que capta órgãos. Dos 150
atendimentos neurológi
cos, menos de 1% evoluiu

para o diagnóstico de mor
te encefálica. Nosso obje
tivo principal é recuperar,
mas quando isso não acon

tece conseguimos reverter

em doações", explicou a en�.

fermeira, Luciele Pereira.
Os diagnósticos e pro

cedimentos seguem nor

mativas médicas e leis.
São feitos exames clínicos,
repetidos em um interva
lo de seis horas. É preciso
atestar também a ausência
de atividade elétrica e fluxo

sanguíneo. Se a resposta de
algum desses exames mos
trar atividade cerebral, o

óbito não é constatado.

Para o neurocirurgião,
Cleber Roberto Paes, a

principal barreira para

evolução dos processos de

doação é cultural. "É uma

situação difícil e dolorosa

para a família. Ninguém
está preparado para isso,
mas a doação é a maior

, prova de caridade e soli
dariedade, porque você se

afasta da dor e consegue
pensar no bem de uma

pessoa desconhecida",
I dys�l�cq9'1 0:médico, . j ,I

Benedito tem
novo coração

Eram os medicamentos
injetados diretamente na

veia que mantinham Bene
dito Marcos Vieira, 65 anos,
com vida. Nos últimos cinco

anos, o marca passo era res

ponsávelpormanter o cora
ção do aposentado batendo,
mas a situação evoluiu para
insuficiência cardíaca que já
complicava o funcionamen-

."" to de outros órgãos.
A família estava apreen

siva, mas em duas semanas a

perspectiva da doação acon

teceu. "Ontem ele recebeu o

coração e tudo correu bem.
Parece um período curto de

espera, mas devido a gravida-
de, ficamosapreensivos", con
tou a filha, IrianePorto, 30.

A decisão de uma famí
lia trouxe a esperança e alí
vio para outra. Para Iriane, o
choque de perder uma pes
soa amada é grande, por isso
muitos acabam dizendo não

para a doação de órgãos. "A
parte de uma pessoa que não
podemais vivervai dar felici
dade para outras", disse.

A doação é a maior

prova de caridade

e solidariedade.

/

fQlêber [Rdberlto 'Paes"
\l!1etW0cir.ur,glã'O

,11 _

Doação ajuda
aliviar a dor

A forma com que Jader
Marcel curtia viver inten
samente cada instante
motivou sua mãe, Maria
Alvina Hackbarth, 63
anos, a doar seus órgãos.
Em um momento de dor
e despedida, a sensação
de manter o jovem vivo
através de outras pessoas
trouxe conforto para ela.

"Pensei que o coração
dele, um órgão tão boni
to, estaria dando a vida a

outro indivíduo. Que com

as córneas dele, alguém
poderia ver a beleza da
vida. Por amar tanto ele,
quis que continuasse vivo
de alg;ma forma", contou
a aposentada.

Jader, conhecido pelos
amigos pelo jeito alegre,
fanatismo pelo futebol e

amor pela música, sofreu
um acidente há dois me

ses que o levou a morte

cerebral. Uma tragédia re
pentina para a família.

Para Maria Alvina,
ouvir sobre a doação de

órgãos foi chocante, prin
cipalmente porque a espe
rança da recuperação era

muito grande. "Sabíamos
que era muito grave, mas
falar no assunto pareceu
uma negociação. Quando
veio a notícia do óbito,
pensei que não tinha mo

tivos para não fazer. De

pois eu soube por amigos
que era a vontade dele",
desabafou.

Os piores momentos

foram depois que a mor

te foi atestada. A espera
para a cirurgia onde se

riam retirados o coração,
duas córneas, fígado e o

rim de Jader foi longa e

trouxe sofrimento. Nes
se período, os órgãos são
mantidos pela respiração
mecânica emedicamentos
até que os transplantados
sejam identificados.

"A morte é uma' coisa

que a gente não aceita fá

cil, você vê a pessoa ali ain
da e espera por ummilagre
até o último instante. Exis
tem mitos e preconceitos,
mas eu sei que ele fez uma
coisa boa para outras pes
soas, hoje rezo para quem ,

recebeu uma parte do meu
filho", disse Maria.
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Marcellino (detalhe) fazia parte das esquipes
que monitoravam a combustão no galpão, quando inalou a fumaça tóxica

ARQUNOOCP

Bombeiro intoxicado
está em estado grave

Ontem a Defesa Civil de

Jaraguá enviou 47 colchões
para ajudar as cerca de 800
pessoas que foram retira-

tado é grave. das das casas próximas ao

Além de Marcellino, o local e abrigadas em uma
comandante dos Bombei- escola no Bairro Paulas.
ros de Balneário Barra do Os desalojados precisam
Sul também sofreu intoxi- de água potável, fralda in

cação pela fumaça. Ele re- fantil e adulta, colchões,
cebeu atendimento em São colchonetes e cobertores. A
Francisco e foi liberado na Associação Empresarial de
madrugada de ontem. / Jaraguá do Sul montou um

ponto de coleta para receber
os donativos que serão en

viados em apoio às famílias
A equipe de Bombei- atingidas pelo acidente ocor

ras Militares e Defesa Civil rido em São Francisco do
Sul. As doações podem ser

entregues na Acijs. Informa
ções pelos fones: 3275-7002
e 3275-7016, ou pelo e-mail

eventos@acijs.com.br.

FUMAÇA David Marcellino, da corporação de Guaramirim,
permanece internado na UTI do Hospital Regional de Joinville

Débora Remor

"

Into:ncado pela fumaça da
combustão de fertilizan

tes emSão Francisco do Sul,
o bombeiro de Guaramirim
David Marcellino, de 58
anos, permanece internado
na UTI do hospital de Join
ville. Marcellino é especialis
ta emmanuseio de produtos
perigosos e foi com outros

oito bombeiros da região au
xiliar a operação de combate
a fumaça, que iniciou nama
drugada de quarta-feira em

uma empresa localizada na

zona portuária.
Segundo o comandante

dos Bombeiros Voluntários
de Guaramirim, Laury lei
te, a mudança na direção
do vento pegou o socorrista
de surpresa. A fumaça vi

rou repentinamente e en

volveu a equipe de bombei
ros, Marcellino desmaiou

.e. foi socorrido. Depois do

primeiro atendimento em

São Fraricisco, ele foi en
caminhado ao Hospital
Regional Hans Dieter Sch
mitd, de Joinville, onde
foi induzido ao coma para
amenizar os efeitos da ina

lação do produto químico..
Marcellino passou por uma
bateria de exames e seu es-

VdaNova
Ladrões roubam bateria

Uma bateria de cami
nhão foi furtada por dois
homens na noite de on

tem, na Rua, Walter Mar

quardt, na Vila Nova, em
Jaraguá do Sul. Testemu
nhas acionaram a Polícia e

- contaram que a dupla teria
fugido em um táxi, por vol-

ta das 21h. A PM localizou
um dos suspeitos, de 20

anos, quando ele carregava
a bateria e outros produtos
de origem duvidosa. Ele
confessou ter praticado o

crime com a ajuda de outra
pessoa, que não foi detida
mas já está identificada.

Trabalho
continua

que trabalha para conter

a combustão de produtos
químicos acredita que a

fumaça consiga ser con

trolada até a tarde de hoje..

Salame napista
Caminhão tomba na Serra

Jaraguá do Sul
Mais respeito no trânsito

As faixas de pedestre,
semáforos, placas de pare
e até o cruzamento com a

linha férrea foram pintados
no pátio da Escola Hele
odoro Borges, de Jaraguá
do Sul, para um simulado
de trânsito. Para rechear as

ruas, bicicletas, carros, ôni
bus, ambulâncias e trem

foram conduzidos pelos 11

alunos do 30 ano do ensino
fundamental.

O
. projeto desenvolvi

do pelos professores da
escola para conscientizar

estudantes sobre o respei
to às regras de trânsito,
através de oficinas, dinâ
micas e jogos, envolveu
todos os 456 alunos do
ensino fundamental e mé
dio. "Já tivemos reflexo até
na circulação interna, nos
corredores do colégio eles
se respeitam mais, encon
tram a melhor forma de
resolver os problemas",
conta a professora Vera

Lúcia Gomes de Oliveira.
Os trabalhos come

çaram em julho, quando
acadêmicos do curso de

magistério se propuseram

a trabalh_ar o programa

"Educação Viária é vital",
do grupo Mapfre. Univer
sitários e as professoras
de estágio prepararam as

ações para desenvolver em
sala de aula durante o mês
de setembro. "Uma das
melhores atividades foi o

testemunho, quando pe
dimos para que os alunos
contassem alguma coisa
sobre acidentes que viram
ou foram vítimas", expli
cou Vera.'

Na tarde de ontem,
um simulado de trânsito
marcou o encerramento'
das atividades práticas.
"Aprendi a só atravessar

na faixa de pedestres, a

não andar'quando o sinal
está vermelho e seguir as

regras de trânsito", contou
animada a- "motorista do
ônibus escolar", Lyandra
Eduarda Socreppa, de 9
anos. "São brincadeiras,
mas que tem muito da re

alidade. Nosso objetivo é
desenvolver valores para
um trânsito melhor", disse
o professor Rubens Junior
Heinrich.

Barra do Rio Cerro

Assaltante ataca três pessoas
Um homem de 20 anos jovem começou a gritar

foi preso em flagrante pela . pedindo socorro.

Polícia Militar depois de Pouco depois, uma ga
atacar e assaltar três pes- rota de 17 anos teve a bolsa
soas na noite de quinta- roubada quando caminha
feira, em Jaraguá do Sul. va e também apontou o

Dois adolescentes, de 17 e homem como o autor do

15 anos, contaram ter sido assalto. O suspeito tentou

ameaçados pelo suspei-. se refugiar em um bar,
to, que estava armado de . mas foi denunciado por
faca, por volta das 20h, na testemunhas e capturado
Rua Frida Kruger, na Bar- pela Polícia Militar. Todos
ra do Rio Cerro. Ele levou os objetos roubados foram
dinheiro e os celulares da recuperados e as 'vítimas
vítima e fugiu quando a reconheceram o suspeito,

BR-280

Bêbado provoca acidente
., Ainda se recupera de fe- menta e ainda invadiu a

rimentos, nó Hospital São pista contrária, batendo de
se feriu, e o ajudante, de 24, José, o paciente de 23 anos frente comuma Fiorino, em
sofreu apenas escoriações. vai ser transferido para o Guaramirim. O homem fez
O veículo foi recolhido no Presídio Regional de Jara- o teste do .bafômetro, que

.

final da tarde. A carga, apro- guá do Sul, acusado de em- resultou em 0,61 mg/L, e o
ximadamente quatro mil briaguez ao volante e furto carro tinha registro de furto
quilos de embutidos, ficou de veículo. Ele dirigia um no município de Penha. O

espalhada no acostamento e Uno pela BR-280 na noite condutor da Fiorino, de 54
foi levada por moradores do de terça-feira, ultrapassou anos, se feriu com gravida
local, segundo'a'FRF.i i' i' I" f � f �um! Conrier 'peld' 'acostta!.l i i de'e :permanece internado.

Um caminhão carregado
de embutidos saiu da pista
e tombou quando descia a

Serra de Corupá, na manhã
de ontem. O acidente acon

teceu por volta das 6h30, no
Km 89 da BR-280, conheci
do como curva do Britador.
Omotorista, de 22 anos, não
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Aotraballi
'Tim6i Jaragu

J J.J1IN \, Competição intermunicipal
sub-19 inicia neste domingo, em CriciLíma

LucasPavin

Com uma delegação formada por 158 pessoas, entre atletas,
técnicos, dirigentes e equipe de apoio (cozinheiras, moto

ristas, fisioterapeuta, mordomo, etc.), Jaraguá do Suljnicia
sua caminhada no 26° Joginhos Abertos. de Santa O�;tanna
neste domingo (29).

A competição poliesportiva intermunicipal será rea

lizada entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro, na
cidade de Criciúma. Ao todo, 74 cipades participam do

evento, representados por aproxímadamente quatro
mil atletas até 19 anos.

Os jaraguaeases competem nas modalidades de
atletismo (masÇUlino e feminino);basquete (

. MO e fe
.

.

ciclismo mas<rulino
(masculino ,çaratê(masc ),nataçãd(mascu-
lino e feminino), voleibol{masculino), vôlei de
praia (m<}Sculino e feminfuo) e xadrez (mascu-
linoe

..

o).

Confira a expectativa de alguns técnicos para a disputa dos Joguinhos:

c ,
Assim como na Apesar de ser Estamos num grupo Não repetiremos os Não temos noção de Apesar de termos A primeira fase será

_ Olesc, o objetivo é uma equipe muito complicado. O bons resultados da como está o nível uma média de idade muito difícil. São

chegar na zona de jovem e pegar uma primeiro desaflo-serâ Olesc. Não temos geral das equipes. de 14 anos, acredito três equipes para

pontuação. Alguns chave difícil, temos passar. Se formos ninguém desta idade. Vamos com uma boa que temos condições brigar por.medalhas
atletas chegam bastante condiçôes bem, tenho certeza Tenho o objetivo de expectativa, mas de conseguir se enfrentando

com chances de de chegar entre os que brigamos pelo ficar entre os cinco não dá para fazer algumas medalhas e apenas duas

conquistar medalha. quatro primeiros. título. no feminino. previsões. no individual. avançam.

driano Moras - Julio Patricia - Augu&tinho Ronaldo 'k.iko' Cezar de Oliveira Mauricio Berti - Milton Mateus·

Atletismo Basquete Feminino Ferrari - i=utsal Fructuozo - Natação -Võlei de Praia Xadrez Basquete Masculino
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Segunda Divisão entra
em sua fase decisiva

Titulares. Fechando a rodada,
o campo do Flamengo sedia os
confrontos entre Atlético con

tra Tupy (Aspirante), 13h30,
além do rubro-negro jaragua
ense enfrentando a Tecnopan
(Titulares), às Ish30.

Os vencedores destes jo
gos estarão automaticamente

classificados a semifinal da

competição, que acontece no

próximo dia 5 de outubro.
"A expectativa é das melho

res. Todas as equipes se pre

param muito bem e quem for

assistir pode ter certeza que
serão grandes jogos. Não existe
favorito em nenhuma partida,
todas as equipes se equivalem
e tudo pode acontecer", disse o

presidente da Liga Jaraguaense
de Futebol, Rogério Tomazelli.

Os artilheiros do certame

são Marcos Soares, do Avaí,
com oito gols no Titulares. Já
no Aspirante, a: artilharia está
dividida com Sergio Roberto de

Toledo, da Tecnopan/Unidos, e
Cristian Braun, do Vitória, am
bos com cinco gols anotados.

O atual campeão da Segun
dona é o Flamengo B que con

quistou a taça no ano passado
sobre a equipe do Barrabaxo.

QUARTAS DE FINAIS Fase mata-mata inicia neste sábado, dia 28, nas

categorias'Aspirante' e 'Titular'. Vagas serão decididas em jogo único

Lucas Pavin

A pós ser adiado na semana

.npassada devido ao tempo
instável em Jaraguá do Sul, o
Campeonato Regional da Se

gunda Divisão retoma neste

sábado, dia 28, quando serão

realizados os jogos válidos pe
las quartas de final tanto na

categoria "Aspirante" como

na "Titulares". O mata-mata
.

acontece em jogo único.
O campo do Rio Molha re

cebe as partidas entre Rio Cerro

contra Guarany (Aspirante), às

13h30, além de Operário versus

Atlas (Titulares), às Ish30. No
campo do Guarany, se enfren
tam Rio Molha contra Tecnopan
(Aspirante), às 13h30. Na sequ
ência, às Ish30, os donos da casa
encaram o Avaí (Titulares).

No campo da Ponte Pre

ta, no Ribeirão Grande das

Pedras, a própria Ponte joga
por duas vezes. Primeiro, às

13h30, duela contra o Flamen

go pelo Aspirante. Às Ish30;
joga contra o Atlético, pelos

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

,,���F,�� __

NO ALTO DA MONTANHA Rio Molha (amarelo) e Avaí, de Guaramirim, voltam a se enfrentar no Molha, agora pela fase eliminatória

Juventus

Novo
atacante

O Juventus segue se refor

çando para a disputa da Copa
Santa Catarina, que inicia em

outubro. Desta vez, o Moleque
Travesso anunciou a contrata

ção do atacante Thiago Cons

tância, de 28 anos, e que tem

passagens pelo Paraná, União

Bandeirante, Cabofriense, Bra

gantino, entre outros. Seu último
clube foi o Camboriú, no qual
disputou o Catarinense e marcou

dois gols em seis partidas.

Amistoso

Derrota'
em Curitiba

Em amistoso preparatório, o
Juventus foi superado na tarde
de ontem pelo Atlético Parana

ense, no Cf do Caju. Os donos
da casa atuaram com uma equipe
que mesclou jogadores do grupo

principal e também do Sub-23.
Willian, Douglas eCiromarearam
para o Furacão. Thiago eMineiro

descontaram para o Moleque.

Futebol Sete

Coroa Bom
de Bola

Inicia hoje com três partidas,
o 120,Campeonato Futebol Sete
Sênior "Coroa Bom de Bola",
que reúne seis times.que se en

frentam no sistema de pontos
corridos. Passam para as semifi
nais os quatro melhores coloca
dos. Às 19h, se enfrentam Fixsul
e Ebmac. Às 20, jogam Borra

charia Senem e Kiferro, E às

21h, duelam Becko's e Jukar. Os

jogos acontecem na Karlache.

Triatlon

CopaMalwee
em outubro

No próximo dia 5 de outubro

(sábado), acontece a terceira edi

ção da CopaMalwee de Triathlon,
que deve reunir mais de 150 atle
tas que serão divididos pelas ea-

da equipe deles e vamos bem goleada contra o Kindermann tegorias Elite e por faixa etária.

fechados para não sofrer uma que irá nos ajudar e muito", Eles enfrentarão uma maratona

goleada. Estamos apostando disse o técnico Polenta se refe- de l,skm de natação, 40km de
tudo no próximo jogo que será rindo ao duelo contra a equipe ciclismo e iokm de corrida. Além
contra Vasto Verde, em casa, de Blumenau, na semana que disto, será realizada uma prova
no campo da Arsepum e espe- vem, que irá definir o finalista de aquathlon para as crianças. O
ramos apenas não tomar: uma I) I aOflíl�o.do Kindermann. ' ! .11, ir. j .: i evento OCOIT� no Parque t\1(\],wee.

FutebolFeminino

Pensando no Vasto Verde, Olympyajoga contra Kindermann
Após conseguir a primeira

vitória no Campeonato Cata

rinense Feminino conquis
tada na última rodada com

uma incrível goleada por 12 a
.

o sobre o Beira Rio, de Itapoá,
o time jaraguaense do Olym-

pyajFURB volta a campo nes

te domingo (29) para encarar

a grande candidata ao título,
a Kindermann. O confronto
acontece às Ish, no Estádio
Carlos Costa Neves, em Ca

çador. "Sabemos do poderio
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Felipão convoca

jogadores/para
jogos na Asia
DESFALQUES Júlio César eThiago Silva estão lesionados e foram

substituídos na lista. Alexandre Pato pega a vaga de Fred no ataque.

Qgoleiro Victor, o za

gueiro Dedé e o volante
Lucas Leiva estão de volta
à seleção brasileira. Os três

apareceram na convocação
desta quinta-feira, válida

para os próximos dois amis
tosos da seleção brasileira,
na Ásia. O primeiro será
diante da Coreia do Sul, em
Seul, em 12 de outubro. Três
dias depois, a equipe viaja
até Pequim, na China, para
enfrentar a Zâmbia.

Victor, do Atlético-MG, e

Dedé, do Cruzeiro, 'aprovei-

taram' as contusões de Júlio
César e Thiago Silva para
ganharem uma nova chan
ce. Já Lucas Leiva ganhou
a posição de Fernando,
que vem sendo reserva no

Shakhtar Donetsk. Lucas,
do Liverpool, era bastan
te convocado por Dunga e

Mano Menezes, mas passou
quase um ano parado por
conta de lesão. Esta será a

primeira chance dele sob o

comando de Scolari.
Victor é outro que é con

vocado pela primeira vez

com Felipão. Cúriosamente,
porém, o goleiro vive uma de
suas piores semanas no ano.

Ele falhou feio no final de se

mana em vitória por 2 a 1 do
Atlético-MG contra o Vasco
e ainda foi expulso na quar
ta, no empate em 1 a 1 com o

Criciúma.
Outras duas posições me

recem destaque. No ataque,
Alexandre Pato segue entre

os convocados. Ele continua
na vaga do lesionado Fred.
Já na lateral direita, Felipão
voltou a chamar Maicon.

Um grupo de jogadores de
Grêmio e Internacional deixa
ram de lado a rivalidade histórica

que existe entre os clubes e de
cidiu se unir para brigar por um

Vitória

Zagueiro
apresentado
o Vitória apresentou

oficíalmente Luiz Gustavo
oara reforçar o elenco no

.estante do Campeonato
Brasileiro. Zagueiro de ori

�em, o jogador de 19 anos

�hega do Palmeiras para
sxercer a função de volan

e, conforme indicação do
écnico Ney Franco. O time
oaíano é o nono colocado
io Campeonato Brasileiro. II

objetivo único: reduzir o Campe
onato Gaúcho de 2014. Segundo
o jornal Folha de S. Paulo, na edi
ção de ontem, informou que os

atletas envolvidos querem fazer

Fluminense

Decoé
punido

o STJD (Superior Tri
bunal de Justiça Desporti
va) decidiu nesta quinta-fei
ra pela suspensão do meia

Deco, ex-Fluminense, que
estava sendo julgado por

doping, com uso de subs
tâncias hidrocloratiazida e

carboxi-tamoxifeno. A pu

nição é indiferente para o

jogador, que encerrou sua

'carreira no fim de agosto.

uma greve. O jornal explica que
a paralisação seria tentada se o

estadual do próximo ano não for
diminuído, assim como a maio
ria dos demais pelo país.

Besíktas

Suspenso
por confusão
A Federação Turca de

Futebol anunciou nesta

quinta-feira que o Besiktas
terá que jogar quatro jogos
de portões fechados, isto

é, sem nenhum torcedor,
e também terá que pagar
uma multa de cerca de 75
mil reais como punição
pela confusão ocorrida no

clássico'contra o Galatasa-
, ray, no'último domingo. I

RAFAEL RIBEIRO/CBF

NA LISTA Motivado por lesões, Felipão volta a apostar em Victor,
Dedé e Lucas Leiva para os amistosos na Ásia, em outubro

.. ,

,�,J GUARAMIRIM

III uma entrega da

Comenda Peablru. um reconhecimento às pessoas e entidades

que prestam notáveis e relevantes serviços ao desenvolvimento
e en9randecimento do município. Na edição de 2013 foram

homenage.ados o saudoso Ex-prefeito Victor Klelne. a entidade
Adaí S()dag e o empresário EuclidesSardagna. Em nome de toda
a população a Câmara de Guaramlrlm agradece a essas pessoas

por dedicarem parte de suas vldas para o beneficio de todos.

Parabéns.

Câmara de Vereadores de Guaramirim
Rua 28 de Agosto. 2042 - Centro
Guaramirim - SC - Cepo 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002
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NOVO GOLF
.,.., , , ,

NAO E 50 UM CARRO. E O GOLF

Venha apreciar a beleza interior e

o desempenho. Faça um Sesi Drive

na Caraguá Auto Elite.

'Caragu6 Auto Elite
A escolho perfeito
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