
Cultura
Os panos ganham vida

Jaraguá do Sul sedia a partir de amanhã até sábado
a 13a edição do Festival de Formas Animadas.
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Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu + Ano94 + Ediçãono7.300 + Terça-feira, Ide C.liUi!:j;J.)l de20l3 + R$2,50 A vida acontece aqui .

. Pesquisa vai revelar como
vivem os idosos de Jaraguá

REALIDADE 12 mil idosos compõem a população do município, entretanto ainda não há
um conhecimento específico dos hábitos desse público com idade acima dos 60 anos.

PÁGINA 20

Guaramirim
Convênio

EDUARDO MONTECrNO

serámantido
Prefeitura e Fundação
São Camilo vão manter
o repasse ao hospital
até o final do ano.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO,
PÂGINAS4E5

Autoestima valorizada

Mulheres que enfrentaram o câncer de mama, como Valdete Deretti, revelam o orgulho próprio da superação
PÁGINAS 18 E 19

Social

CAFcom
nova sede
Centro de Atendimento
às Famílias inaugurou
unidade na região central
de Jaraguá do Sul.
PÃGfNA6

Esporte
CSM fica fora
da Liga Futsal
Equipe jaraguaense não
conseguiu superar o
forte Corinthians. Time

empatou em 2 a 2 e acabou
sendo eliminado da Liga
Futsal. PÃGlNA21
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PONTO DE VISTA

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Oqueé
serrwrmal?

Seu filho está com febre alta e, pelo que você nota,
a situação lhe preocupa. Após muita espera, o médico
o chama para consulta. Ao olhar para o médico, vê um
sujeito de cabelo moicano verde, com piercings nos lá

bios, na língua, o rosto tatuado. E agora? Dámeia-volta?
Deixar seu filho piorar ou ser atendido por um sujeito
diferente do que você espera ao pensar em médico?

Vamos continuar nosso hipotético caso: Logo de

pois, o pai preocupado com seu filho, mas também por
seu preconceito, vai se aconselhar com um sacerdote da
sua religião; chega exatamente quando este se despede
de um pai-de-santo gay (com beijinho).

O médico estranho atendeu muito bem a seu filho,
bem como a motorista de táxi que, conversando no tra

jeto à igreja, revela que nasceu homem, mas mudou
de gênero, tornando-se uma bela morena (e o pai já
achando uma "revolução" ver uma mulher' taxista ... ).
O sacerdote foi-lhe solícito, mas você, atordoado, não
ouvia mais nada... Note que confundimos profissões
com comportamentos (por isso que muitos estranham,
nesta coluna, ver um psicoterapeuta expondo suas opi
niões controversas), condutas: estamos "viciados" no

que é normal.
Chama-se NORMOSE, a doença da excessiva nor

malidade. 'Comer, por exemplo, arro'z branco ou açúcar
refinado, porque é normal, sabendo que faz mal à saúde;
aí, criticamos o chinês, que come saudáveis gafanhotos
assados. Criticamos drogas ilícitas, mas bebemos cerve
ja.além da conta, outros tomam remédio para dormir.

Num mundo pluralista, não nos cabe mais sermos

"normóticos". A vida se perde quando rejeito experiên
cias sem refletir. Não é saudável lutar por "verdades"

que nunca pensei a fundo o real sentido. Viver é inovar.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

. paraOredacao@ocoITeiodopovo.com.br

Tiro

OCP em primeiro
A equipe do jornal O Correio do Povo foi

a vencedora do torneio "Tiro da Imprensa",
realizado na noite de quinta-feira passada, no
Pavilhão de Eventos. O grupo somou 142,9

pontos. Na categoria individual, Marcelo Jans
sen, também representando o jornal, conquis
tou 49,4 de pontos. No evento participaram
32 representantes de veículos de imprensa da

região e foram disparados 490 tiros. A pre

miação, com troféu e medalhas, será entregue
I .

durante a Schiitzenfest. A festa será realizada
entre os dias 10 e 20 de outubro.
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COMENTÁRIO

Alma e sucesso

Tudo na vida depende de

quem diz, onde diz, por que
diz ... Dependendo de quem fala,
a frase pode ser ouvida como

uma platitude barata ou como

uma verdade dos céus... Falsos

eruditos, intelectuais de porta de

botequim, costumam dar de om
bros para livros de "autoajuda",
são uns coitados. O livro de au

toajuda é apenas uma reunião

de fatos observados, conselhos
sugeridos e caminhos que de

vem ser tomados em razão da

preponderância estatística en

tre os que mais acertaram dian

te de problemas conhecidos.
O livro em si nada resolve. É
preciso a ação do leitor. Mas vá
dizer isso aos "intelectuais" de
corredor de faculdade ...

que a palavra mágica nos negó
cios é "alma". Bah, vivo repetin
do. esse "mantra" e disse isso o

tempo todo em que fui narrador
de futebol. O que mais falta ao

futebol brasileiro é alma, dito de
outro modo, é água benta, suor.
O suor da vergonha na cara, da
vontade de vencer, de ser ético e

comprometido; alma, enfim.
Quem "jogar" com alma, seja

no trabalho que for, ganhará a

partida, será um campeão. Alma
é o fermento do bolo do sucesso

na vida humana. Mas o que mais
vemos pelas esquinas é gente
mole, querendo vantagens, lu
cros fáceis e fim de semana livre,
exatamente o caminho mais cur
to para o fracasso. Chieko, um
beijo, tu tens alma.

lUIZ CARLOS PRATES
Acabei de ouvir uma frase

- dessas de autoajuda - que se

fosse dita por uma balconista
de loja de tintas, muitos sorri
riam amandariam às favas: - ah,
vai amolar o bode com essa tua

frase! A frase que vem a seguir
é desse tipo e foi dita por uma

mulher a quem muito admiro e

não é de hoje: a brasileira/japo
nesa Chieko Aoki. Entre outras

obras, ela é a fundadora da rede
de hotéis Blue Tree Tower. Pois
essa bela mulher está dizendo
numa reportagem ao Estadão

• Frase
Peguei esta frase na coluna da jornalista Débora

Bombilio e não pude deixar de concordar da cabeça
aos sapatos: - "Aquilo que você faz grita tão alto que
não consigo ouvir o que você fala". Na mosca! Essa

frase pode ser dita de outromodo, assim: - "Guria, ob
serva bem o que teu namorado faz, como faz, quando
faz ... e vais saber onde estás a amarrar o burrinho do
teu coração. Ele não precisa abrir a boca para que o

conheças, basta observá-lo nas ações mais miúdas do
dia a dia". E cair fora! Boa, Débora!

Brasil na sacada da casa ou no carro é para os idiotas

que durante a Copa do Mundo se fantasiam de brasilei
ros.A cobrança é aos patetas da fantasia'verde e amare

lo, que enfeitam a casa com a Bandeira e vestem a cami

sa da Seleção, fazem, enfim, oCirco dos Patetas. ACopa
é o maiormomento deles, é isso. Valeu? Acho bom ...

• Falta dizer
A mulher estava furiosa na televisão porque a fi

lha de 12 anos tinha sido "molestada" por um homem

de 53 anos que a guria "conheceu" na internet. A tevê
mostrou a sova que o cara acabou levando de pessoas
na rua, quando foi identificado. Tudo bem, mas a gu
ria merece uma sova igual. Com essa idade e se "ofe
recendo" na internet, se oferecendo sim. Uma sova e

bem dada, pequena safada! Que vá estudar Educação
Moral e Cívica na internet, assanhada!

• Desavisado
Um "aéreo" me perguntou se hasteei a bandeira do

Brasil no meu pátio na Semana da Pátria... Não, não o

fiz. A cobrança que faço a que coloquem a bandeira do

Educação
Jaraguá na Feira
daMatemática

Jaraguá do Sul estará represen
tada na Feira Catarinense da Mate

mática com 10 projetos inscritos.

Os trabalhos foram feitos por estu

dantes das escolas municipais Pro

fessora Gertrudes Steilein Milbratz

(bairro Rio da Luz), Antônio Esta

nislau Ayroso (Jaraguá 99), Dom Pio
de Freitas (Nereu Ramos), Professor
Henrique Heise (Rio da Luz), Marcos
Emílio Verbinnen (Estrada Nova),
Max Schubert (Três Rios do Norte),
Jonas Alves de Souza (Tifa Martins)
e Alberto Bauer (Czerniewicz). A fei
ra será realizada entre os dias 16 e 18

de outubro, em Ituporanga.

eDUCAçÃO E LAZER
o Centro de Referência de Assistência Social do bairro Jaraguá 84

promoveu ações com as crianças e adolescentes atendidas pelo
programa. Foram realizadas oficinas de adolescentes empreendedores,
na qual eles foram informados sobre cidadania, primeiro emprego, cursos
profissionalizantes e encaminhamentos para.confecção de documentos,
como identidade, CPF e carteira de trabalho. Na mobilização voltada às
crianças, elas conheceram e fizeram um piquenique no Parque Malwee.
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EDITORIAL

As lições do mês rosa
TIsse mês, o destaque é a mobilização da
.t:.Rede Feminina de Combate ao Câncer,
com a celebração do Outubro Rosa. A ação
tem o objetivo de chamar a atenção da socie

dade, principalmente das mulheres, sobre a

prevenção ao câncerdemama e colo do útero.
E essa ação não deve ser exclusiva aouni

verso feminino. O homem é um agente im
portante na ajuda da companheira a fazer os
exames preventivos que podem identificar

precocemente algum sintoma.
O Outubro Rosa também serve para

valorizar a autoestima das mulheres mas
tectomizadas. A cirurgia de retirada da
mama evita a propagação do tumor, mas
é uma mutilação que mexe muito com o

lado psicológico.
O seio tem simbolismo. Representa se

xualidade e a forçamaternal.Ao perder isso,
há um choque emocional. Para ajudar a su
peração, há uma grande mobilização das vo
luntárias da Rede Feminina em dar o apoio
necessário para que essas bravas lutadoras.

possam enfrentar essa fase de superação
com entusiasmo, orgulho, fé e muita força
de vontade em viver com qualidade.

\

"
o Outubro Rosa valoriza a autoestima

das mulheres mastectomizadas.

A essência da Rede Feminina é estimu
lante também para o universo masculino
olhar para si. Esse ano, essa instituição aju
dou na implantação da rede da saúde do ho
mem.A ideia é estimular ações de conscien
tização para que haja um cuidado maior na
prevenção do câncer de próstata.

A lição do Ôutubro Rosa, que começa
hoje, é valorizar o bem mais precioso que
o ser humano tem, que é a própria saúde,
e fazer com que os diagnósticos negativos
sejam revertidos em ações de superação em
busca da qualidade de vida.

,4se::O.
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ARTEFAT.OS DE CIMENTO FJ
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Artefatos de �nde alta quali de
com materiaIS

Biblioteca
Novo horário de atendimento

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04801
1º 03.824 500.000,00
2º 05.237 34.200,00
3º 41.702 33.600,00
4º 06.465 32.800,00
5º 58.778 31.940,00

QUINA
SORTEIO N' 3303
08 . 10 . 41 . 49 - 73

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1387
02 . 06 . 15 . 17 . 22
25 . 26 - 29 . 35 . 42
62 . 66 - 72 . 73 - 80
82 . 92 - 93 . 95 . 96

-MEGA SENA
SORTEIO Nº 1534
Ó1 ·12·28·29 - 34·48

DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1215
Primeiro-Sorteio
03 . 05 . 21 • 23 . 34 . 39
Segundo Sorteio
08 • 14 . 24 • 29 • 38 . 42

A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, de
Jaraguá do Sul, tem o horário de atendimento altera
do a partir desta terça-feira. O novo expediente será
das 7h30 às 19h30, sem fechar para almoço, diferen
temente do atual, das 7h às 19 horas, também sem

fechamento ao meio-dia. A medida tem como crité
rio uma pesquisa com a demanda de empréstimos de
livros no período de janeiro a setembro, que aponta
movimento maior à noite.

'mAMA;
• Diferente da nota que saiu na página 2 da edição
de final de semana, a Cooper não adquiriu a

marca Breithaupt. A negociação envolveu os cincos

supermercados instalados em Jaraguá do Sul e
dois terrenos nos quais os prédios ocupados pelos
empreendimentos estão construídos.

" -Nos casos da espionagem comercial, não são

apenas os Estados Unidos que espionam o

mundo: a França espiona os americanos e o resto
do mundo; a China está a cada dia espionando
mais o planeta. E é certo

que, embora sem

muito empenho, nós,
brasileiros, fazemos
as nossas artes nessa

matéria. Porque a

verdade é que todo
mundo espiona
todo mundo.
Delfim Neto,
economista e

ex-ministro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLENARIO
Médicos semanifestam
Presidente do Sindicato dos Médicos, da

Regional Jaraguá do Sul, João Constân
cio de Albuquerque Filho, procurou a coluna
para contestar nota publicada na semana pas
sada intitulada 'Estelionato de jaleco branco'.
No texto, fiz uma crítica aos profissionais que
recebem sem cumprir horário e que com a

cobrança do ponto na rede pública municipal
abandonaram os cargos deixando os postos
de saúde sem atendimento do_ dia para noite.
Abaixo publico a contestação de Albuquerque
na íntegra, que serve também para dar luz aos

debates agora iniciados pela proposta do go
verno de reajuste de 30% à categoria:

"Por conta dos salários na rede pública
defasados, os gestores pactuaram com os

profissionais de Jaraguá do Sul carga horária
flexível diferenciada. A partir do momento

que os profissionais são cobrados por um sis
tema de trabalho diferente do pactuado e não
têm condições de cumpri-lo, têm o direito de

fazer a opção por não trabalhar mais naque
la função, assim como o faz qualquer traba
lhador brasileiro. Aguardar a contratação de
novos profissionais seria inviável, tendo em

vista que os médicos não têm como cumprir
a nova situação proposta e manterem-se no

cargo. Comparar os médicos a esteliona
tários é atribuir, no afã de uma indignação
cega, a culpa dos problemas de saúde aos

médicos. Visão simplista para tentar encon-

.

trar os culpados pelo caos instalado no siste
ma de saúde pública nacional, que sofre com
a falta de investimentos por conta da defasa
da tabela do SUS. O Sindicato dos Médicos
do Estado de Santa Catarina não compactua
com a falta de disciplina do cumprimento de

obrigações pelos profissionais médicos, mas
repudia qualquer forma de ataque que ten

te de alguma maneira denegrir a imagem de

qualquer cidadão, independente de sua con

dição social e profissional".

EDUARDO MONTEClNO

, �oborot6rio_.
I
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Bandeira da inclusão
Dino Moreira, assessor do gabinete do vereador Vitorio Lazzaris (PMDB), tem feito um

belo trabalho em defesa do direito dos surdos de ter garantida efetiva inclusão social. É um dos
idealizadores da proposta que oferecerá gratuitamente à comunidade curso de libras e também
tem atuado para facilitar a entrada deles nomercado de trabalho. Na semana passada, Dino co
mandou uma emocionante sessão, com direito a dois intérpretes, em homenagem aos surdos.

CASSIUS
Você, tranquilo.

(47) 3370-0212
rerssranssen

ARQUITETOS

Projetos para você e sua empresa
(47) 3371-0853

www.reisjanssen.com.b.r

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2013

EM FOCO
Ex-vereador Justino da Luz

(PT), hoje presidente do Issem,
concorda com a necessidade
de dar reajuste aos médicos.
Entende que a aprovação do
Plano de Cargos e Salários a

todos os servidores também
é uma necessidade, a ser

debatida em outro-capítulo.
• • •

Proposta de reajuste aos médicos
não foi votada ontem na Comissão
de Legislação. Presidente João
Fiamoncini (PT) decidiu esperar
pela assembleia do Sinsep, o que

irritou os governistas.

Convênio
serámantido

A Prefeitura de Guaramirim
.

e a Fundação São Camilo devem
divulgar hoje uma nota para infor
mar que o contrato em vigor para
administração do Hospital Padre
Mathias Maria Stein ficará inalte
rado até o fim deste ano. Com isso,
o atendimento continuará sendo
realizado pela entidade, que re

cebeu a concessão do serviço em

2010. Porém, o acerto da dívida do
município com a instituição, de R$
1,6 milhão, ainda está sendo nego
ciado. O diretor do hospital, Cláu
dio Marmentini, diz que não há
uma confirmação de que o contra

to será mantido em 2014. Tudo vai

depender das negociações futuras
com o município. O prefeito Lauro
Frõhlich tinha o interesse de redu
zir de R$ 600 mil para R$ 300 mil
o valor destinado ao hospital por
mês. Mas com a possibilidade da
São Camilo cortar o atendimento,
o recuo foi a melhor saída.

Veloso pensa
•

em renunciar

Vice-prefeito Paulo Veloso
(PSDB) já comunicou aos aliados
que pode renunciar ao cargo nos

próximos dias. O motivo seria a

manutenção 'do contrato entre a

Prefeitura e a São Camilo para ad

ministração do Hospital Padre Ma
thias. Veloso, que é médico, é contra
o convênio e se romper com Lauro
Frõhlich (PSD), fará oficialmente.
Diz que não quer receber sem traba
lhar, como outros casos que já vimos.

CORRETORA DE SEGUROS

IMÓVEIS -r-

ETAi
---------------

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'"

POUfICA

Qual a preocupação imediata?
Scarpatto - Estamos, junto com a Polícia Fe

deral e órgãos como Anvisa e Ministério da Agri
cultura, fazendo uma varredura para se certificai:

que este tipo de material não está armazenado em
nenhum outro depósito.

O galpão estava irregular?

Entrevista

"Está voltando ao normal"
Vice-prefeito de São Francisco do Sul, Marcos

Scarpatto (PT), conversou por telefone com a coluna
ontem. Disse que a situação está se normalizando no
município e que a preocupação imediata é assegurar
que o fertilizante, causador do incêndio, não esteja
armazenado em outras estruturas. Além disso, ele
agradece o apoio dos bombeiros da região, da Defe
sa Civil de Jaraguá, e da população em geral, que se

solidarizou com a tragédia da semana passada.

Passado o susto, como está a situação?
Sacrpatto - A vida vai voltando ao normal.

Scarpatto - Ele tinha os alvarás, mas não po
dia reservar o fertilizante que causou a tragédia. O
problema é que as importadoras, que alugam os

galpões, nem sempre informam corretamente os

materiais que ficarão nestas estruturas.

,

De quanto foi o prejuízo aomunicípio?
Scarpatto - Estamos calculando ainda. En

volve principalmente os produtos que deixaram
de circular pelo porto até sexta-feira.

E quanto aomeio ambiente?

Searpatto - A nossã maior preocupação foi

quanto à água, já que utilizamos 2 milhões de litros
de água potável para pagar as chamas: Conseguimos
armazenar 1,5milhão desta água utilizada, evitando
contágiomaior, mesmo assim, alguns peixesmorre- .

ramo O que armazenamos poderá ser utilizado como
fertilizante. O PH chegou a ficar em 2, mas hoje (on
tem) já voltou ao normal, ficando em 5,5 a 6.

Vice-prefeito de São Francisco, Marcos Scarpatto (PT), diz que situação vai se normalizando

40% dos parlamentares
respondem ações no STF

De cada dez parlamentares federais, quatro res

pondem ações no Supremo Tribunal Federal (STF)
por suspeita de participação em crimes. O levanta
mento é do grupo Congresso em Foco. São 224 depu-

.

tados e senadores que respondem a 542 inquéritos e

ações penais. O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e
os deputados Paulo César Quartiero (DEM-RR) e Lira
Maia (DEM-PA) são os campeões de pendências no

STF. Cada um deles é alvo de 13 acusações, conside
rando ações penais e inquéritos.

Região e sigla campeã
A bancada federal de sete estados - Acre, Alago

as, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Rondônia e Roraima - tem mais da metade de seus

integrantes sob suspeita. No caso do Mato Grosso,
91% dos parlamentares aguardam julgamento. Dentre
os partidos, a liderança é do PMDB: 54 dos seus cem

congressistas estão às voltas com pendências crimi
nais no STF. Entre as acusações que recaem sobre os

parlamentares, há desde crimes graves como homicí

dio, corrupção e envolvimento com o narcotráfico até
denúncias relativas a irregularidades - por vezes, de
caráter formal- em campanhas eleitorais.

Acirrado no RS
Pesquisa Ibopemostroupolarização do cenário

político no vizinho Rio Grande do Sul. Na estimu
lada, o atual governador, Tarso Genro (PT), apa
rece com 2'1/0 das intenções de voto. Em seguida,
está a senadoraAnaAmélia Lemos (PP), com 26%
das preferências. Como amargem de erro é de três

pontos, os candidatos estão em empate técnico.

" Quanto mais partidos se criam
mais ministérios existem. Hoje
são 39 ministérios, imaginem
quando tivermos 60 partidos.
Valdir Raupp, senador pelo PMDB

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2013
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Semana decisiva paraMarina
Esta semana é de tudo ou nada para pré-candidata à

Presidência da república, Marina Silva. Está todo mundo de
olho para saber se ela vai conseguir tirar a Rede do papel a
tempo de se candidatar pela sigla.

Auditoria dos coletivos
Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), abriu licita

ção para contratar uma auditoria geral na contabilidade e em

toda a estrutura de custos das empresas e cooperativas de ôni
bus que prestam serviços à Prefeitura de São Paulo. Os audito
res devem tentar rever as contas de forma independente para
chegar ao custo do serviço. Os primeiros resultados devem sair
em 2014. Em Jaraguá do Sul também existe a possibilidade de

contratação de uma auditoria no setor.

Caixa2
deDilma

A farra é geral
Ex-presidente do DEM, o

deputado Rodrigo Maia (RJ)
diz que todos os que foram
contra a mudança da lei, que
tirava o direito dos deputados
de levarem o tempo de 'IV e

O Fundo Partidário, são res

ponsáveis pela farra dos novos
partidos. "Para proteger aMa
rina, estão todos pagando um
preço: o Pras, o Solidarieda
de, o PPL e o PEN", protesta
com toda a razão.

Partidos da oposição cobram
que o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) reexamine a pres
tação de contas da presidente
Dilma Rousseff referente à cam

panha eleitoral de 2010.Con
forme reportagem da Folha de
São Paulo, cabos eleitorais que
aparecem na prestação de con

tas da candidata do PT como vo
luntários afirmaram terem sido

pagos pelo trabalho.
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Social centraliza atendimento
FAMílIAS Serviço destinado às pessoas beneficiadas por
programas públicos está localizado a área central de Jaraguá

Bárbara Elice

A partir dehoje, apopula
.rlção terá acesso a todos
os serviços da Secretaria de
Assistência Social num só

lugar. Com melhor estrutu
ra e maior equipe de profis
sionais, o primeiro Centro
de Atendimento à Família

(CAF) foi inaugurado, no

número 501 da Rua Cabo

Harry Hadlich, no Centro.
Segundo a, secretária

da pasta, Natália Petry, o

principal objetivo do CAF
é centralizar os atendimen
tos. Antes, eles aconteciam
em diferentes setores na

sede da Prefeitura, no Bair
ro Barra do Rio Molha. Na
nova casa, a população terá

acesso ao Cadastro Único
para Programas Sociais

(CadÚnico), Bolsa Família,
Programa de Atendimen
to Social (Pas), Benefício
de Prestação Continuada

(BPC), Pronatec, Programa
de Promoção do Acesso ao

Mundo do Trabalho (Aces
suas) e a benefícios como o

-auxílio alimentação.
"Vai facilitar muito

para mim. Eu moro no

Nereu Ramos, do outro

lado da cidade, e quando
venho ao Centro aprovei
to para fazer tudo de uma

vez. Assim o curto com o

ônibus vai diminuir", diz
Anadir da Costa, 34. De
sempregada no momento,
ela buscou no CAF uma

oportunidade para estudar
informática.

Segundo a coordenado
ra do Centro, Viviane Do

mingos, a expectativa é que
o número de atendimentos
diários aumente de 60 para
100. Para isso, a sede da
entidade conta com am

bientes para atividades in
dividuais e coletivas, sala

para técnicos e um depósi
to. No local deve trabalhar
uma equipe de, aproxima
damente, 23 pessoas, com

profissionais da assistência

social, psicologia, terapia
ocupacional e limpeza. O
local ainda será adequado
para o acesso de deficientes
físicos. O aluguel da casa

custaráR$ 6,5milmensais.

OBRAS Rua João Planincheck é um das vias que terão o

trânsito interrompido por causa dos serviços de saneamento

Infraestrutura

Samae retoma obras
da rede de esgotos
A partir de hoje e pelos

próximos 45 dias, persistindo
o bom tempo, o acesso de ve

ículos a cinco ruas localizadas
no bairro Jaraguá Esquerdo
vai requerer mais atenção dos
motoristas por conta da reto
mada das obras de construção
da rede coletora de esgotos
domésticos. As vias em obras
são: Servidão S-31, Antonio J.

Macedo, Valdir José Manfrini,
João Carlos Stein e João Pla
nincheck. O trânsito ficará em

meia pista e, até, com trechos

totalmente interditados em

alguns momentos. Até 2014,
o Serviço Autônomo Munici

pal de Água e Esgoto (Samae)
pretende levar a rede coletora
a 80% dos domicílios. Hoje,
a cobertura já alcança 52% da

população. O projeto da rede
coletora e das estações de tra
tamento foi idealizado no se

gundomandato do ex-prefeito
Durval Vasel (1993/1997), mas
só começou a sair do papel no
segundo governo de lrineu Pa
sold (2001/2005).

LUCIOSASSI

� --�

NOVA SEDE Local do CAF fica na Rua Cabo Harry Hadlich, 501, Centro de Jàraguá
"

.

Aumento para osmédicos

Servidores querem debater reajuste proposto
Os servidores públicos mu

nicipais querem uma audiência

pública na Câmara de Vereadores

para discutir o reajuste de 30% que'
a Prefeitura pretende dar aos mé
dicos. O Projeto de Lei deveria ter
sido apreciado na reunião de on

tem da Comissão de Constituição
e Justiça do Legislativo municipal,
mas não entrou em pauta, mesmo
tendo sido apresentado com regi
me de urgência pelo Executivo.

Em assembleia convocada
pelo Sindicato dosServidores Pú
blicos Municipais (Sinsesp), na

noite de ontem, pouco mais de 90
pessoas pediram por uma refor-

ma do Plano de Cargos e Salários

que contemple outras categorias,
e não exclusivamente os médicos.
"Já tivemos duas etapas da refor
ma, em 2012 e 2013, e 1,5mil servi
dores foram contemplados. Quere
mos que essa discussão se amplie
para reajustar outras funções que
ainda não foram contempladas",
discursou o presidente do Sinsep,
Luiz Cesar Schõmer.

Além disso, o sindicato alega
que estava em negociação com

a Prefeitura para atualizar o es

tatuto dos servidores, de 1992, e

que a posição era favorável até às

vésperas de decidir aumentar o

salário dos médicos em 30%. "Há
anos estamos discutindo um au

mento de percentual, de 8% para
13%, para quem tem pós-gradu
ação. Estava tudo acertado, mas
eles (Prefeitura) recuaram dizen
do que não teriam condições de
bancar esse reajuste", completou
Schõrner. Caso não sejam aten

didos, os servidores programam
um dia de paralisação como for
ma de protesto.

O secretário da Administra
ção, Sérgio Kuchenbecker, disse
que não há uma previsão de re

ajuste para as demais categorias
dos servidores.

EDUARDO MONTECINO

REUNIÃO Servidores querem uma reforma do Plano de Cargos e Salários de todas as categorias
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ES ECONÓMICOS '

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,02% 30.SETEMBRO.2013
CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013
BOVESPA -2,61% 30.SETEMBRO.2013 .. t'

NASDAQ -0.27% 30.SETEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,36 -0,76%
VALES 31,54 -1,87%
BVMF3 12,38 -1,35%

POUPANÇA 0,5210 1.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT -1,44% US$109,610 ::
OURO +0,02% US$ 1328,990

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2156 2,2163 -1,82%
DÓLAR TUR. 2,1900 2,3000 -0,43%
EURO 2,9978 3,0003 -1,42%
LIBRA 3,5888 3,5908 -1,16%

Aprendendo
com os Schürmann

Endividamento
menor em SC

A Pesquisa de Endividamento e

Inadimplência dos Consumidores (PElC)
de setembro de 2013, divulgada pela Fe
comércio de Santa Catarina revela que,
na comparação com agosto, o número de
catarinenses endividados teve uma ligeira
queda, passando de 86,5% no mês ante

rior para 86,2%. Na comparação anual,
houve um crescimento de 3,1%. As famí
lias com renda superior a 10 salários míni
mos estão mais endividadas (92,4%) que
as com renda inferior (84,4%).

HORST BAUMLE

Cartão·de crédito
lidera dívida

Dia das Crianças
.. ,

Aproximando-se do Dia das
Crianças, pesquisa MapajFCDL SC

aponta que brinquedos, com 41,4%,
itens do vestuário (37,2%) e livros,
CDs, DVDs e jogos (31%) estão entre
os produtos preferidos para presen
tear os pequenos. Conforme o levan
tamento, ideias criativas também
fazem parte da data: 14% dos pes
quisados têm intenção de presentear
com ingressos pará diversão, como
shows, circo, cinema, parque temáti
co ou algo do gênero. Mas a pesquisa
também apontou que 35% não têm
intenção de comprar qualquer pre
sente. O levantamento do Instituto

Mapa ouviu 406 pessoas das 20 cida
des de maior Índice de Potencial de
Consumo em Santa Catarina.

A principal dívida dos catarinenses
continua sendo a do cartão de crédi
to, com 63%. Depois vêm, na sequência,
carnês (12,7%), financiamento de carro

(11,7%) e financiamento de casa (3,3%). O
tempo médio de comprometimento com

dívidas ficou em 7,1 meses, menor que o

valor verificado no mês anterior, que era

de 7,6 meses.

Oprodutor e diretor de cinema David
Schürmann (no alto à direita), filho

dos navegadores Vilfredo e 'Heloísa, da Fa
mília Schürmann, esteve recentemente na
ArcelorMittal Vega, em São Francisco do
Sul, conversando com os empregados da

empresa, em setembro. O encontro acon

teceu no auditório da companhia. Desta
cou para mais de 120 profissionais, os de- '

safios corporativos, fazendo analogia com

as experiências e lições dos Schürmann
em alto-mar. Entre os assuntos, David
abordou a importância do planejainento
e mapeamento de riscos, de contar com a

tecnologia a seu favor e construir um time

comprometido e proativo, valorizando a

função de delegar competências e, ao mes

mo tempo, ouvir as sugestões dos liderados.

Importação de têxteis
chega a US$ 5 bi

De acordo com o "Importômetro"
(relógio que marca o valor acumulado
das Importações de Têxteis que 'entram
no País) da Associação Brasileira da In
dústria Têxtil e de Confecção (Abit), nos
primeiros nove meses do ano já foram
importados mais de US$ 5 bilhões em

produtos têxteis, fazendo com que mais
de 598 mil postos de trabalhos deixas-

-

sem de ser gerados no setor. De janéiro a

agosto de 2013, somente as importações
de vestuário cresceram 4,5%, em valor
(US$) e as exportações caíram 1,4%. No
entanto, nos mesmos primeiros sete me

ses do ano, o volume de vendas no varejo
Cresceu 3,4%, ao passo que a produção
têxtil apresentou queda de 3,1% e a de
vestuário diminui 2-,2%. Em uma déca
da, o valor de produtos têxteis importa
dos cresceu 20 vezes, saindo de US$ 110

milhões para US$ 2,1 bilhões.

IPI para linha
branca aumenta

o Ministério da Fazenda anun
ciou na sexta-feira que as alíquotas
do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI) para eletrodomés
ticos da linha branca e móveis irão
subir a partir desta terça. Segundo
o secretário de Política Econômi
ca do ministério, Márcio Holland,
a recomposição foi definida com

base no atual desempenho da eco
nomia. A alíquota para o fogão pas
sará de 3% para4%; da geladeira, de
8,5% para 10%.

Nova aventura em 2014

David cresceu a bor
do de um veleiro e agora
a Família Schürmann se

prepara para uma nova

aventura no início de

2014: a Expedição Orien
te. O veleiro Kat está sen

do finalizado em Itajaí e

conta com 85 toneladas
de aço que são fornecidos

pela ArcelorMittal Bra

sil, que apoia o projeto.

Inovadora e sustentável,
a embarcação terá capa
cidade para gerar energia
eólica, hidráulica e solar e,
ainda, contará com uma

bicicleta ergométrica com
uma turbina, armazenan
do energia enquanto a

tripulação se exercita. O
retorno da Família Schür
mann deve acontecer em

novembro de 2015.

G LMAR DE OLIVEIRA
Psicólogo

Leandro Henriques Anjo
"
IX
U

Rê!iponsabllldad�Técnica
Consultoria para indústrias dê alimel'ltQs
Carnê tempêrad� ê a ségurança aUmentar
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GRUPO UNIASSELVI

Já o segundo lugar, será contemplado
com uma bolsa de estudo com 50% de

desconto em todas as mensalidades de
um dos cursos da graduação presencial
oferecidos pela faculdade. O curso a ser

realizado fica a critério dos vencedores.
A escola do aluno vencedor ganha um

datashow. Além da escola, o diretor ou res
ponsável da escola em que estuda o aluno
vencedor e o professor-coordenador do
concurso ganham uma bolsa de estudo

integral para um dos cursos de pós-gra
duação Uniasselvi namodalidade online.
O público-alvo do concurso de soletração
são todos os alunos das turmas de tercei
ros anos das escolas de Ensino Médio da

rede pública da região. O concurso tem o

objetivo promover a interação do jovem
no espaço universitário e propiciar dife
rentes estratégias educacionais no pro
cesso ensino-aprendizagem.

,...,

PROMOVESOLETRAÇAO
CONHECIMENTO Evento acontece no dia 18 e é destinado aos alunos do Ensino Médio da rede pública de Guaramirim

QGirO de Profissões do Grupo Uniasselvi acon
tece no dia 18 de outubro, a partir das 18h,

nas unidades de Guaramirim e Brusque. Desta
vez, o concurso de soletração será uma das atra

ções do evento, que conta com uma visita guiada
pela instituição, testes vocacionais, Quiz e oficinas
profissionalizantes. O intuito é orientar os alunos
na decisão consciente da carreira e auxiliá-los na
escolha profissional.

tecem no dia do evento. O primei
ro colocado será contemplado com

uma bolsa de estudo integral para
um dos cursos de graduação pre
sencial oferecidos pela Instituição.

Sobre c concurso
A primeira etapa do concurso de

soletração acontece .nas escolas. Os

finalistas das escolas disputam vaga

para a semifinal e posteriormente
para a final. A semifinal e final acon-

Ação da
Uniasselvi

promove
., a interação

sobre
diversas

profissões
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Bárbara Elice

Títeres, bonecos, fantochesou marionetes. Apesar das
diferenças, todos levam ao

mesmo lugar: à 13° edição do
Festival de Formas Animadas,
que acontece nesta semana em

.

Jaraguá do Sul. O evento ini

cia amanhã e segue até sába
do com espetáculos gratuitos
no Centro Cultural da Scar e

em palcos alternativos. Com

panhias da Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia e Peru parti
cipam da programação.

"O Periquito Salomão", da
Cia Alma Livre, inaugura o

festival na manhã de quarta
feira. A companhia de Jaraguá
do Sul se apresenta no Gran

de Teatro da Scar, às çh, Em
seguida, às 14h, a Essa é Cia
de Teatro, de Joinville, traz

o teatro de sombras da peça
"O Carteiro". Para encerrar o

Museu retratahistória deGuaramirim
A coleção de quadros em que a artista plástica Neuza

Hackbarth reconta a história de Guaramirim compõe a

nova exposição do Museu Histórico Emílio da Silva. As

impressões sobre a colonização, arquitetura, transpor
te e ícones da cidade vizinha resultaram em 20 peças. A

mostra segue aberta à visitação, de terça-feira a domin

go, até o dia 20 de outubro.

primeiro dia, o ator argentino
Carlos Martinez oferece ao pú
blico adulto o espetáculo "Los

Manipulados", às 20h, no Pe

queno Teatro.

Segundo a produtora do

festival, Ana Paula Machado,
a programação é pensada para
atender aos públicos de todas
as idades, com espetáculos de
diferentes temáticas e técnicas.
Além do teatro de sombras de
"O Carteiro", por exemplo, o

evento traz caixas de lambe

lambe, fantoches e bonecos

gigantes. A curadoria é de
Willian Sieverdt.

"O teatro de formas anima

das tem se consolidado no país
e a concepção das pessoas tem

crescido. Já existem festivais

importantes, como o de Canela
e Belo Horizonte, e sempre sur
gem novos", diz a produtora.

No mesmo formato dos
anos anteriores, o evento ofe-

rece, paralelo às atrações tea

trais, o 10° Seminário de Es

tudos sobre Teatro de Formas
Animadas. Para debater o tema
"Crise e Transformações no

Teatro de Títeres na América
Latina", foram convidados es

pecialistas da Venezuela, Chile,
Argentina, Colômbia e Brasil.

O Seminário também pro
move, até sexta-feira, as apre
sentações de 15 trabalhos de

pesquisadores das universida
des de Santa Catarina, Uber
lândia, São Paulo, Pernam

buco, Goiás, Brasília e Bahia.
"O seminário e a revistaMóin
Móin são as grandes contri

buições do festival. Porque são
únicos no país e a publicação
é a mais importante sobre for
mas animadas da América La

tina. É a mais importante no

cenário, é referência e é feita
em Jaraguá do Sul", aponta
Ana Paula.

Documentário sobre Jaraguá nas telas
Novas sessões do documen- .

tário "Jaraguá 2.010. E agora?"
serão abertas à comunidade, no
mês de outubro, Hoje, o Escri
tório de Cinema o apresenta no
Instituto Federal de Santa Cata-

rina em dois horários: às 14h40
e às 18h40. Na quinta-feira, a

exibição será após a sessão da
Câmara de Vereadores de Jara

guá do Sul, no plenário. No dia
21, às 19h30, o documentário

será- na Escola Professor José
Duarte Magalhães, no bairro
Barra do Rio Cerro. No último
sábado do mês (26), a sessão
acontece no Centro de Ativida
des do Sesc.
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Linguagem e Crítica Cinematográfica ê daniell.cinema@gmail.com _

Elysium

Segundo longa-metragem do cineasta
sul-africano Neill Blomkamp,

Elysium traz muitas das características

que marcaram a estreia do diretor, com
o bom Distrito 9. Novamente temos

aqui uma temática político/social
misturada com elementos de ficção
científica. O problema é que agora essa

mistura perdeu o ar de novidade, e o

resultado, apesar de bem feito, acaba
soando um pouco repetitivo.
Escrito pelo próprio Blomkamp, o
roteiro se passa em uma época futurista
onde a humanidade está dividida entre
os ricós (que vivem numa estação
espacial, a tal Elysium do título) e os

pobres, que vivem na Terra. Quando o

operário Max (Matt Damon) é exposto
a uma dose letal de radiação, sua única
chance de sobrevivência encontra-

,

se numa cama milagrosa que cura
qualquer doença. O problema é CfUe
essas camas só existem em Elysium.
Como é possível perceber, Bloomkamp
novamente aborda a questão de

- sociedades divididas. A ideia de

apresentar Elysium como um local dos

sonhos, em contraste com a realidade
árida da vida na Terra, pode (e deve)
ser vista como uma relação com a

fronteira México/EUA. Afinal, não é

por acaso que no filme as pessoas se

arriscam em missões suicidas tentando

chegar à estação espacial.
Hábil ao misturar elementos do cinema

independente (o extenso uso de câmera
na mão) com influências do mercado de

games (como a cena em que a câmera
se move de um lado para o outro do

personagem, acompanhando os seus

movimentos), o cineasta cria sequências
de ação formidáveis, quemantém a

trama em constantemovimento.
O problema é quando ele resolve
conceber imagens mais significativas.
Por mais que Blomkamp seja bastante
criativo, ele não sabe fazer poesia com
as imagens. E isso acaba prejudicando
a relação entre Matt Damon e Alice

Braga (algo essencial para o desenrolar
da trama), uma vez que essa relação
é estabelecida através de uma série
de flashbacks que simplesmente não

convencem.

Contando com um elenco estelar, que
inclui Jodie Foster como uma secretária
de segurança megalomaníaca, Blornkamp
acerta ao colocarMatt Damon no papel
principal. Afinal, se sua crítica social é
destinada (principalmente) ao público
americano, um rosto conhecido causa

empatia quase imediata. Além disso,
-

Elysium serve para apresentarWagner
Moura para o mundo. O brasileiro rouba
a cena ao compor seu personagem de
maneira a tomá-lo detestável em certos

momentos e quase um herói em outros.

Assim como Distrito 9, Elysium procura
ser um filme que entretém o espectador
ao mesmo tempo em que o faz refletir
sobre sua atual situação. E ainda que
nem sempre atinja esse segundo objetivo,

não deixa de ser
uma tentativa
louvável.

Direção:Neill
Blomkamp.
Elenco:Matt

Damon, Jodie
Foster, Wagner
Moura.

Clique animal

ME LEVA PRA CASA! Esse menino precisa de um lar!

Qzzy é dócil e super brincalhão! Tem aproximadamente
2 anos. Interessados ligar para 9987-7666',

PARABÉNS!
A 'bebezinha'
Zafirinha
comemorou

no dia 30 seu

primeiro aninho.
Ela recebeu muito
carinho da família.
Quem envia a foto
é Márcia Vieira

Envie a foto do SeU,
animalzinho para

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

estimação nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

.

Jaraguá do Sul
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Ademar Ruysam
Ademir Reitz
Ana Paula Marangoni
Andressa M, Heller

Bruna Fortes

Bruno da C, Pereira
Camila Luciani

Christian R, Franzner
Dilma P Schroeder
Eliana M. Bossani

, Eloísa Cristina dos Santos

Estelfta F. de Miranda
Florinda Emmendoerfer

Gabriel H, Moeller

Gabrielly Schmidt
Germano Mayer
Heloisa Porath

João Vitor Chruschelski
Lauro Júnior Volz

Luciane Gaedke Gerent

Maiara Emídio de Miranda

Maria C. Souza

Maria Forlim

Mário Elbert

Osmarina Fernandes

Osvaldo Demarchi
Patricia Withoft

Pedro P. Ferreira

Pedro Paulo Alflen

Rogério S, Veloso

Rogerio Veloso

Roseli Bonglowiski
Sergio H, Raduenz

Thiago Pires

Vautrald Drews

V(andressa Ricken

Willian Wandresen Schneider

Robert Rey - cirurgiã!:> plástico
• Fernanda Vogel - modelo

,Curiosidade
1 de outubror.,

, .. é o 2740 dia do ano
no calendário gregoI'Íanê1;;\
Faltam 91 para acabar _','

o ano. Dia Mundial do

Vegetarianismo. Dia do
vendedor. Dia do idoso.
Dia de Santa Teresinha.

1971 - OWalt Disney
World é inaugurado
em Orlando, -Flórida,
1977 - Criaçãodo estado
do Mato Grosso do Sul.
Última partida oficial de
futebol de Pelé.:

Fonte: Wikipedia
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Boyfriend
•

jeans, use e

abuse!
Eles foram febre durante algumas
temporadas, depois ficarammeio

esquecidos por conta dos jeans
skinnye das calças fiare, mas
para esta estação eles voltaram.
Pois é girls, o boyfriendjeans
voltou com tudo e um pouquinho
remodelado. Ao invés de sermais

largo nas pernas, ele afina um

pouco e ficamais justinho. But,
amaneira de combinar não tem

erro, é amesma. Fica bem com

blusas amplas e jaquetinhas,
camisetas, camisas, regatinhas.
Nos pés, sapatilhas, tênis,
scarpim, sandálias, botinhas.
Enfim, é pra usar e abusar! Quer
dar um charme ao look? Dobre a

barra da calça e pronto!

e �camacho@monalisadeba�om.com m monalisadebatom.ocponline.com.br

Overdose e
j

,

oa
Uma outra tendência que eu vi bem forte nas araras e ruas de NewYork durante a minha

viagem, foram as peças COlJl o famoso poá (ou bolas). Preto e branco, colorido, não
importa, a dica é apostar nessa tendência que vem com tudo no próximo'inverno, mas que
já pode ser usada agora na primavera/verão. Para quem faz a linha mais ousada, o legal é
combinar poá com poá ou com outra estampa como animal print. Fica um luxo girls.

.

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com
perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!

-----'--- - - - ----
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LOCAÇÃO DE
TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123

Bom díat
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super terça-feira, dia 10 de outu

bro de 2013. Dia do Repórter Fo
tográfico e Dia dos Santos Anjos
da Guarda. Neste sentido, vamos
começar mais uma coluna, que
está recheadíssima de novida
des. Antes, claro, uma frase para
você refletir: "Você pode esconder
muitas coisas atrás de um sorriso,
mas nunca de um olhar".

Bela Catarina
No restaurante Bela Catarina

a galera encontra cardápio para
todos os gostos e sabores ... As

opções lights contam com uma

ótima variedade e deliciosas sa

ladas. Ideal para quem procura
pratos leves. Eu indico!

3370-3242

FOTOS MAURÍCIO HERMANN

<'

Feijoada do Moa
Aproveite hoje pra adquirir o seu

ingresso no valor do 30 lote para a 13a
Feijoada do Moa, que rola dia 26 de

outubro, na Epic Concept Club. Pre
sença do projeto Dexterz, grupo Da

zaranha, Demo Via e Jian Carlos &
Marcelo. Local para compra: Jaime

Motos, Lojas A&E Outlet Chie (3275-
3557), Tevah (no Jaraguá Park Shop
ping) e Academia Espaço Maior.

NiverdoAmami �
o aniversariante desta terça-feira é top

e eu sou fã número one! Estou falando do

empresário e irmão de coração, Amauri Ja
cobi. Essa fera é uma das figuras mais ami
gas e humanas que já conheci. Pra ele não
tem tempo ruim quando o assunto é ajudar
o próximo. Por isso hoje seu telefone não
vai parar de tocar, pois Amauri possui uma
legião de amigos e todos vão querer cumpri
mentá-lo. Parabéns, meu brother! Que Deus
te abençoe e preserve você para sempre.Mil
felicidades! Na foto com a esposa Emerita.

, ,
. 1 � ii t,! ! -

! I' ;. ,. t

FESTA
Dieter

Janssen,
Suelena
Guindani
e Zélia

Breithaupt
Janssen,
sexta-feira,
na 27ª Noite
Alemã

Moa Gonçalves

,NAS RODAS

Recuperado depois uma

pequena cirurgia, o meu amigo,
Tino Duwe, o caps da Aurora,
já está de volta nas rodas
de amigos e com a agenda

lotadérrima de compromissos.
• • •

Rubens Roeder, o nosso querido
Saraiva, um dos famosos do

grupo Cauboi, é o grande
aniversariante de hoje. Quem

tem o número do celular dele, por
favor, ligue! Ele vai adorar saber

que foi lembrado! Parabéns!
• •

A amiga e personal trainer,
Isabel Taranto, trouxe mimo para
o colunista lembrando a sua

passagem recente pela famosa
boate Pacha Ibiza, na Espanha.

Valeu mesmo!

�
\�

DIPIL
lrodúslna OlJlmica

S.A.C. 0800 702 5152
Rua José Jesuíno Correia, 1300, Km13

Industrial Zeferino Kukhnski
Massaranduba - se - Brasil

www.dipil.com.br

Buxixo
\

Fiquei de cara quando soube

que aquela linda e jovem sociali

te, bastante conhecida nas rodas

sociais, fez despacho para segurar
o namorado. Dizem que no dia de
"Cosme e Damião", sexta-feira
última, ela distribuiu balas e con
feitos para a criançada carente

pensando em fazermédia com as

divindades ... E pasmem! Passou
o dia à base de caruru. Haja quia
bo para o belo guapo escorregar.
Hehehe... Só pedindo uma bem

gelada na mesa. Por favor, urgen
te, Sr. Bruno?

f
KAY�ÓS
H E l

Pensando bem...

"A ciência humana de maneira nenhuma nega
a existência de Deus. Quando considero as maravi

lhosas coisas que o homem compreende, pesquisa e

consegue realizar, então reconheço".

r\RIEI:A ES
TERÇA-FEIRA, I DE OUTUBRO DE 2013

MAURÍCIO HERMANN

Niver
Quem esqueceu ain

da está em tempo de se

desculpar: Paulo Cesar
da Silva, o Paulinho da

Kia, foi o aniversarian
te mais festejado de on
tem na cidade. Liguem!
Ele vai adorar saber

que foi lembrado! Pa

rabéns, mestre!

BALADA
Maiara Santos

em noite de

pagode e muito

sertanejo

Agende
No sábado, dia 5 de outubro, sob co

mando da minha amiga, a dinâmica

Cema, ocorre, na Sede do Moto Clube
Cano Quente, a 2a edição do Pagode Re

gado Com Camarão. Presença musical do
grupo Pegada Certa e muita MPB com o

músico Oda. A festa começas às 11 horas
e a entrada é free. Anotado?

� moagoncalves@netuno.com.br

Caneco
TE CONTEI

o popular Rubinho está
mais feliz que ganso novo

na lagoa. Não é pormenos!

Agora o boa gente, além de
comandar o trádicional bar
do "Rubinho", pilota tam

bém o Caneco, um espaço
reservado para o tradicio
nal forró e a dança do "en
coxa". Esse verão promete!

.'

• A Upper Floor apresentou sexta o

pagode contagiante com o grupo Atitude
e o melhor do sertanejo com o cantor
Michel Oliveira. A festa bombou!

Fala sério! Todo dia chega uma pilha de
médicos de Cuba. Fica a pergunta: será que
sobrou médico na terra de Fidel Castro?

Coquetel O meu brother, Amarildo "Minhoca"
Babtista, também já reservou a sua mesa e

vai conferir de perto o show do Dazaranha
e Dexterz dia 26, na Feijoada do Moa.

.'

Lucilene Dalcana-
le recebe amigos hoje, a

partir das 17 horas, para
coquetel inaugural do
Atelier Lua Nova, espaço
que promete enlouquecer
o mundo fashion femi
nino. Está instalado na

Rua Guilherme Dancker,
no Centro Comercial San
Micheli. O fotografo da

coluna, Mauricio Her

mann, marcará presença
e depois a gente mostra

tudinho. Haja flashs!

Com essa, fui!

Na quarta-feira, dia 2 de outubro,
às 19 horas, será inaugurado perto
da Lecimar Malhas, no João Pessoa,
o Gargamel Lanches, espaço que foi
referência na década de 90.

Celebre as vitórias.

Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul

joinville • Florianópolis' São José

.,

I
*EXOf1ffilÇão de responsabilidade: o modelo Kia Cerato recebeu a mais alta pontuação numérica entre os modelos do segmento' de veículos médios no 2012 Brazil Vehicfe Owneship Satisfation Study da

J-D.Po�r. Oestudo foi baseado em mais de 6500 respostas de proprietários que avilliaram 52 modelos de veículos de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesquisados nos meses de abril a setembro de 2012. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwJdpowerdobrasil.com. Fonte: J.o. Power and Associates. Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabricantes deveículos de passeio. Declaração de Consumo de Combustivel em conformidade cam a Portaria Inmetro n' 010/2012. Respeite os limites de velocidade.
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Tirinhas

Piadas

Um terno é caro

O freguês chega à alfaiataria do seu Apolônio e pergunta quanto custa.
para fazer um terno para seu casamento.

-Dois mil. - responde o alfaiate.
-É muito caro! Na verdade é um roubo!
O alfaiate procura se justificar:
-Sou muito bom no que faço senhor, além disso são sete dias de
trabalho!
-Ora essa ... em sete dias Deus fez o mundo todo!
-Mas não foi sob medida, né?

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Invocação do Mal - Terror - Legendado - 112 min -

Censura: 14 anos - sessões: 14h40, 17h, 19h10,
21h20

ARCOPLEX2
• O Ataque - Ação - Legendado - 131 min / Censura: 14
anos - sessões: 15h, 17h

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min
Censura: 12 anos - sessões: 15h, 17h, 19h, 21 h

JOINVILLE

li GNC GARTEN
• Aviões - 13:30 17:40 - 3D - DUB - Animação
• R.I.P.D - Agentes do Além - 15:30 - 3D - DUB - Aventura
• R.I.P.O - 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 - OUB - Animação
• Casa da Mãe Joana 2 - 13:00 14:50 - NAC - Comédia
• Elysium -16:40 18:5021 :10 - DUB - Ficção.
'Invocação do Mal -14:2019:30 - LEG -Terror
• Sem Dor, Sem Ganho - 17:00 21 :50 - LEG - Ação
• Família do Bagulho -13:50 H3:10 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.O - Agentes do Além -17:40 - 3D DUB - Aventura
• R.I.P.O - Agentes do Além -19:40 21 :50 - 3D - LEG - Aventura
• O Tempo e o Vento -13:4516:20 19:0021 :40 - NAC - Drama
• ElysiUm -14:10 16:40 19:1521 :30 - LEG - Ficção

R.I.BD -

Agentes do
Além
NickWalker (Ryan
Reynolds)é um
policial quemorreu .

recentemente. Pará
sua surpresa, sua
alma foi em1ada
para o Departamento
Descanse em Paz;
uma espécie de
agêntia quê trabalha
às escondidas na
Terra, Devido à sua

eXperiência, Nick
logo é enviado de
volta à Terra para
trabalhar ao lado.
do veterano Roy
Pulsipher (Jéff
Brklges)? Juntos, eles
pFecisam encoptr<ir
o assassíne'deNick
Não r��omenda.d�
para menoresde 12 .

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas
)

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Semana típica
de primavera
Madrugada commuitas nuvens e

chuva isolada da Serra ao Litoral.
No decorrer do dia, presença de
sol com algumas nuvens em toda
se. Temperaturamais baixa no
período noturno, em elevação à
tarde.Vento de sudoeste a sudeste,
fraco amoderado, com rajadas.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
4 Ensolarado

AMANHÃ

�MíN: 17°e
MÁX: 21°e

Parcialmente
Nublado

�
i.."

QUINTA
Instável

MíN: 18°e
MÁX: 200e

Nublado

'.
Chuvoso

SEXTA ,

MíN: 18°e
MÁX: 2-1°e Trovoada

LUAS

• NOV� 4/10

• CRESCENTE 11/10

It!, CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

.. a, 1.' ),. 'I

HORIZONTAIS
1. (Ingl.) Pacto, acordo
2. Sincero, digno de confiança! Fatia de carne frita

ou assada em grelha
3. A cantora de pop rock Cássia (1962-2001)
4. O trabalho do moinho I As iniciais do cineasta ita-

liano Tornatore, de "Cinema Paradiso"
5. Revolver a terra duas ou mais vezes

6. Quitação
7. Abreviatura de feminino I Que gosta de brigar
8, Um tom da cor Que, no espectro solar, ocupa a

área entre o verde e o violeta
9. Mulher-peixe / As iniciais do político Ulysses

(1916-1992)
1 O. O antecessor do piano
11. Nascido no país europeu cuja capital é Dublin

. 12. (Pop.) Está bem! I Antigamente
13. Estado do Norte do Brasil cuja capital é Boa

Vista.

VERTICAIS
1. Mulher nascida em Bonn OH Berlim I Inflamação

da lãmina de tecido fibroso na qual se fixam al- 12

gur(s músculos, como, por exemplo, os do braço 13
e da coxa

'2. (Fig.) Sensação de frio! Cria de vaca ainda em

fase de amamentação (fem.)
3. Reduzir (pão, queijo etc.) a migalhas pelo crivo

/ Parietal
4. Escolher, preíerír.entre dois ou mais / (Fam,) Ca

petinha
5. Acolher (alguém) com manifesta atenção ou cor-

tesia ou com alguma pompa , \

6. Marinha do Brasil! Marca de sujeira, de ímpureza
/ Sigla inglesa do ácido desoxirribonucleico

7. As vogais de teiu I Peça de sustentação horizontal
usada em construções I Programa de Erradica

ção do Trabalho Infantil
8. Nota Fiscal / (Gir.) Rato de teatro, Que assiste aos

espetáculos sem pagar I O oposto de com

9. Um escritor como Joraci Camargo ou Pirandello /
Sociedade Anônima.

-

II II
•

II
II II ,

II

II
II II

II
II

I II

2
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Franz observa Amélia amamentar Pérola. Sonan diz a

Jampa que eles não têm recursos para a viagem ao Brasil
e sugere que rezem para encontrar uma resposta. Ernest

pede que Valter adote Giuseppe. Franz diz a Amélia que
contratou Silveira para ajudar Mama Francesca na busca

pelo filho de Gaia. Venceslau confessa para lolanda que
a perdeu no jogo para Ernest. Silvia declara seu amor por
Franz e o beija. Gertrude chora ao-ouvir Ernest dizer que se
casará de novo. Venceslau e lolanda são despejados, ele
passa mal e ela decide aceitar o pedido de casamento com

Ernest. Amélia pede o desquite a Franz. Ernest se casa com
lolanda. Franz e Silvia se beijam.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Caio não consegue acordar Camilinha. Malu se desespe

ra com o estado de André. Amora descobre que Fabinho vai
trabalhar na padaria. Malu avisa a Bento que André se ma

chucou. Tio Lili desmaia ao saber que o sobrinho vai se casar
com Tina. Lucindo fica com Damáris. Malu e Bento descobrem
que tem tipos sanguíneos diferentes. Amora teme que alguém
tenha sabotado o Kim Park para incriminá-Ia. Bento tenta

convencer Simone a fazer um transplante de medula. Verôni
ca comenta com Tio Lili que está se envolvendo com Nelson.
Fabinho flagra Amora conversando com Socorro sobre o Kim

Park. Érico flagra Renata e Vinny conversando.

• AMOR À VIDA - GLOBO - 21H
Bruno e Paloma estranham o comportamento de Pauli

nha. Márcia incentiva Valdirene a reatar com Ignácio. Neide
e Amadeu não aceitam o namoro de Daniel com Perséfone.
Niko e Amarilys discutem por causa de Fabrício. Thales e

Leila descobrem que o testamento de Nicole está sendo
contestado. Ninho obriga Félix a contar para Paloma que
ele voltou e que quer encontrá-Ia. Michel avisa a Patrícia

que levará Silvia para se encontrar com ela e Guto. Gina

Sangue Bom
Malu oferece emprego a Fabinho e faz o ex-bad boy chorar!
A sorte sorri para Fabinho (Humberto Carrão) depois que

ele é demitido da padaria. Além de descolar um novo empre

go de garçom no Cantai, o garoto recebe outra proposta de
trabalho. O lance especial é que a proposta vem de ninguém
menos do que Malu (Fernanda Vasconcellos)! "Puxa, que

marca de sair com Herbert e Ordália ajuda a filha. Lutero

começa a namorar Bernarda.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Eduarda fala pra filha que o melhor seria ela continuar

investindo em Junior, pois o namoro dele com Carol não deve

durar muito, segundo ela, devido a diferença- na classe eco

nômica do casal. Na manhã seguinte Cris acorda de um pe
sadelo em que todos do orfanato lhe chamam de imperfeita
por ela não estar preparada pra receber o casal francês. Na

mansão dos Almeida Campos, Junior avisa o pai que levará
Gabi pra passear e que encontrarão com Carol, que tirou folga
no mesmo dia que ele pra poderem passear com Gabi (irmã
de Junior que não fala por possuir um grave bloqueio psicoló
gico desde que sua filha foi dada como morta). No Café Bouti

que, Beto diz pra sua namorada, Clarita, que está com vontade

de fazer algo. Ele vai com ela atrás da bancada da loja. Os
dois se abaixam e Beto a beija. O rapaz deseja um bom dia
de trabalho a amada. Clarita fica feliz que os dois tenham se

entendido e com a maneira carinhosa do namorado. Carmen

vai ao orfanato e leva Jonny Queen (Ricardo Pepe), que é um

famoso cabelereiro, e sua equipe pra transformar o visual das

Chiquititas para receberem o casal francês.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Getúlio diz a Donana que Norma acreditou na mentira.

Stella tenta se matar e fica desacordada. Teresa e Romeu aju
dam Stella. Xuxu e Laura brigam. Otávio e Juliano conversam.

Otávio desconfia de quem o ajudou no dia da briga com os

capangas de Danilo. Patrícia chora ao ver uma foto de Carlão.
Carlão passeia pela praia após brigar com Patrícia. Picasso e

Vera conversam em clima sensual. Veludo continua se escon

dendo no apartamento de Picasso. Michelle fica inconformado

com o sumiço de Ramiro. Donana pega informações de Stella
com Caravaggio. Norma reconhece Laura e descobre que ela

é uma dançarina. Stella se comove após ser salva por Laura.

Carlão conhece Ramiro e divide um uísque com o novo amigo.
Picasso e Veludo conversam sobre Danilo. Carlão vê Michel

le e vai em sua direção. Ramiro impede que Carlão fale com

Michelle. Otávio e Catarina conversam corri intimidade. Laura
conta sobre o pai de Guilherme para Stella e Norma.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

fofocas
Príncipe e filho não

• • p A.

VIajam no mesmo voo

Kate Middleton está decidida a acompa
nhar o príncipe William em suas viagens ao

redor do mundo. E o casal vai levar o filho,
o príncipe George junto. Mas, antes, a Rai

nha Elizabeth II precisa dar permissão espe
cial para William, Kate, e George para voar

no mesmo voo, por razões de segurança. O

protocolo real determina que um herdeiro e

o próximo na linha de sucessão do trono, não
devem voar juntos.

Danielle e Dentinho

grávidos do 2° filho
Um ano após terem o primeiro filho,

Bruno Lucas, o jogador Dentinho e Danielle
Souza - a eterna Mulher Samambaia do Pâ
nico - estão vivendo novamente a emoção de
um outro filho. O casal anunciou na semana

passada que está à espera do segundo herdei
ro. A informação foi dada com exclusividade

pelo Hoje em Dia, 'da Record, após um comu

nicado oficial de Dentinho e bani, que vivem
na Ucrânia. Dani Souza está no segundo mês
de gestação e a família já espera ansiosa pela
chegada no novo integrante que fará compa
nhia para o primogênito Bruno Lucas.

_:\:��aHL . ._. __

bom que cê vai trabalhar com seu Gílson! Porque eu vim te

oferecer um emprego na Toca do Saci!", diz a gata a Fabinho,
que dessa vez não esconde sua emoção. Também comovida,
Malu demonstra que voltou a ver Fabinho como irmão e dá
um forte abraço nele. O ex-bad boy desaba em prantos.

Horóscopo
Aqueles que nosmagoaram,fizeram apenas o que

sabiamfazer. Se você não perdoar, permitirá que essas
mágoas continuem a dominá-lo.WayneW.Dyer

�Áries
iii 20/3 a 19/4 - Fogo

A preguiça pode atrapalhar seu
rendimento, mas não deixe que
isso atrase suas tarefas. À tarde,
ficará mais fácil se concentrar no

trabalho, ainda que tenha que fa

zer sacrifícios. Na paixão, apoie seu
par. Colega de trabalho pode cha
mar sua atenção. Cor: preto.

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

Logo cedo, você pode ter dificul
dades para fazer escolhas no traba
lho. Mas não se deixe abater, porque
mesmo com alguns obstáculos, a

manhã serámais produtiva do que a
parte da tarde.Apaquera deixa a de

sejar. A dois, cuidado com o excesso

de desconfiança. Cor: tons escuros.

, Touro
20/4 a 20/5 - Terra

Logo cedo, tenha cuidado para
não gastar mais do que deve, prin
cipalmente com bobagens. Tente

se concentrar no trabalho, mas não

deixe a família de lado. À noite, seu
magnetismo garante sucesso na con
quista. Na paixão, faça um programa
divertido com o par. Cor: vermelho.

Escorpião
23/lOa21111-Água

Deixe a preguiça de lado e não

adie seus compromissos. Se você se

esforçar, vaimarcarpontos com seus

superiores. Depois do almoço, colo
que seus sonhos em primeiro lugar.
Sair com os amigos, à noite, pode ser
o melhor programa se estiver só ou

para animar o romance. Cor: verde.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Cuidado para não deixar a pre
guiça falar mais alto logo cedo. Faça
um esforço e dê conta das suas tare
fas. À tarde, talvez tenha que se con

centrar na família. Se tem alguém,
aproveite para fazer um programa
caseiro. A paquera não tem novida
des. Cor: creme.

Sagitário
22/11 a 21/12 - Fogo

Naparte damanhã, espante a in
decisão e a preguiça de sua vida. Use
seu bom humor para colocar gran
des planos em prática. Faça planos
a longo prazo. Na paixão, é hora de
destacar os pontos em comum com o

par, Se está só, pode se interessarpor
alguémmuito popular. Cor: rosa.

Câncer
21/6 a21/7 -Água

Pela manhã, você estará focado
nas finanças. Deixe a preguiça de
lado e COITa atrás dos seus interes
ses. À tarde, terá facilidade para se

expressar e mostrar suas ideias. Ná
paixão, esclareça pendênçias com

o par. Se está só, pode conhecer al

guém interessante. Cor: marrom.

Capricórnio
22/12a20/1- Terra

O dia começa tenso: por causa

de um problema pessoal, talvez não
consiga se concentrar no trabalho.
Não confie em ninguém.Àtarde, po
rém, o astralmelhora. Um programa
diferente ou alguém de fora pode
apimentar a paquera. A dois, é hora
de espantar a rotina. Cor: branco.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Não deixe que problemas pes
soais atrapalhem seu rendimento.
À tarde, vai contar com a ajuda das
estrelas para ganhar dinheiro. Na

paixão, vai buscar segurança, mas

não sufoque o seu par. Se está livre,
só vai se envolver em um lance que

promete ficar sério. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Talvez falte um pouco de dis

posição para encarar tarefas chatas
ou complicadas logo cedo. Espante
a preguiça e procure trabalhar em

equipe, assim, vai render mais. Cui
dado com gente falsa. No romance,

o clima esquenta e o desejo fala alto,
mas fuja de brigas. Cor: preto.

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Não deixe que problemas pesso
ais interfiram no trabalho. Você deve
se concentrar nas tarefas que precisa
executar. Depois do almoço, tra

balhar em equipe pode trazer bons
resultados. À noite, sua atenção vai
se voltar para o romance. Fortaleça
laços com o par. Cor: rosa.

23/8 a 22/9 - Terra

A manhã pode ser tensa, então,
prefira tarefas individuais. À tarde,
a Lua entra em seu signo e aumen

ta sua disposição para dar duro no

serviço.Ànoite, aproveite para curtir
quem ama, mas deixe o egoismo de
lado. Na paquera, use seu charme

para se aproximar. Cor: lilás.
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Bar Catarinense
troca de proprietário

ACERVO ARQUIVO HIST6RICO
,I Bar e Café Catarinense

:1 Con'l�te aos frequentadores
" Procopio Pereira Lima Junior e José Albus i
O primeiro atual e o segundo ex proprietarIo do!

f .Bllf fi Café Cafadl1e�se>. convidam aos frequen-j
I
fadares (tei5\e es:fatdeomento para amanhã, do Ijmíngo; das l7 .$.19 horas tomarem parte no,

lllJ,\,ç!l qe d�. que ctl:'feeetn ii tock{sh�uef!se mgnarem e')tnparecer ao ato de transpasse dOI
lacreditado bar ao seu novo pr�prie:��� - !
Em 22 de junho de 1941 os frequentadores do
Bar Catarinense eram convidados para um café

especial de despedida do antigo proprietário, José
Albus, e do novo dono, Procópio Pereira Lima Jr.

Grande temporada
do Circo Irmãos
Garcia

Com estreia no final de setembro de 1940, o
afamado Circo Irmãos Garcia, instalado na Rua
Padre Pedro Franken, trouxe diversos números

que atraíram grande público. Entre as apresen
tações estavam: Dupla do Barulho, Nhô Bastião
e Nhá Quitério, o formidável Trio Bandeirante,
os cômicos "Tricot" e "Chagas". Havia também
o ilusionista Professor Pachá, as trapezistas
Lina e Nina e Altamar Garcia com o espetáculo
do "Giro daMorte". Namatinê infantil anuncia
vam os palhaços Tubinho e Formigão.

Plantão noturno
é instituído

Foi instituído pela Regional Médica de Jara

guá o Plantão Noturno. O trabalho foi iniciado no
dia primeiro de outubro de 1977 nos hospitais São
José e Jaraguá. Os atendimentos eram somente

para casos de urgência, devendo os demais aten
dimentos serem realizados pelos postos de saúde.

A família parabeniza Ivo e Azenilda Leitzke pelos
30 anos de casados comemorados neste dia 1

LUIS WELLER FOTOGRAFINDIVULGAÇÁO

Andrei e Ana Claudia casaram no dia 28. Familiares
e também os amigos do setor Comercial

da Lunelli Textil desejam felicidades ao casal!

BDfIAI.DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do anigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da
CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresen
tados a protesro neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 260579/2013 Sacado: BEBE PROVENCELTDA Endereço: RUA IR
MAO CELESTINO DEPINE 161- CENTRO - JAHAGUA DO SUL-SC- CEP: 89255-
440 Cedente: SWEETlE COMERCIO DE VESTUARIO LIDA· ME Sacador: - Es
pécie: DMI- N'Titulo: 1001 - Motivo: falta depagamemoVaIor: R$117,00 - Data
para pagamento: 04110/2013-Valor total a pagarR$187,95 Descrição dos valores:
Valgr do título: R$ 117,00 - Juros: RS 0,31Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edi
tal: R$ 2j,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: H$ 10,79

Apontamento: 260848/2013 Sacado: CIRO PERErnA CORREll\GEM DE CON
SORCIO lJD Endereço: RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVErnA 474 SL 06 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89251-200 Cedente: AT IMPACfO WCACOES lJDA ME

.
Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 03000536300 - Motivo: falta de pagamento
Valor: RS 370,00 - Data para pagamento: 04/10/2013-Valortotal a pagar R$442,98
Descrição dos valores; Valor do título: RS 370,00 - Juros: RS 2,34 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: RS 10,79

Apontamento: 260749/2013 Sacado: DANUBlA DOS SANTOS LE_ITE. Endere
ço: REINOlDO RAU 728 - CENTRO - CENTRO - IARAGUA DO SUL·SC • CEP:
89251·600 Cedente: COOP DE CRED DE UVRE ADMISSAO DE ASSO_C Sacador:
GOVERNARASS EASSEMTECNOL DAINFORM Espécie: Dl"I1'-N'1itulo: 1819
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 74,80 - Data para pagamento:M/I0/2013-
Valortotal a pagar R$145,58 Descrição dos valores: Valor do titulo' R$ 74,80 - Ju
ros: R$ O, 14 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: H$10,79

Apontamento: 260920/2013 Sacado: DENTAL MUNDIAL COM ATAC DE PROD
ODONTOI.D Endereço: RUA GlillHERMEWEEGE, 72 - CENTRO - JARAG!JA DO
SUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: RC'lDONAVfSTRANSPORIES E ENCOMENDAS
lJDA Sacador. - Espécie: DMI- N'Titukx 0535022290 - Mo_tivo: falta de pagamento
Valor. RS 72,98 - Data para pagamento: 04/10/2013-Valor total apagarR$143,81 Des
crição dos valores: Valor do título: RS 72,98 - Juros: RS 0,19 Emolumentos: RS 12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: RS24,50 - Diligência: RS 10,79

Apontamento: 26079112013 Sacado: EDEMAR HAU Endereço: RUA WAlTER
MARQUARDT. 10 10 • BARRA DO RIO MO - JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89259·
795 Cedente: SL SERVlCOSDECOBRANCAS lJDA Sacador:VOLNEI JOSE PANI
SONI Espécie: DMI· N'Tltulo: 002/009 BD· Motivo: falta de pagamentoValor. RS
550,00 - Data para pagamento: 04/10/2013-Valor total a pagarRS62L74 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: RS 550,00 - Juros: R$ 1.10 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23, I O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 260710/2013 Sacado: G R A CON1l\lNERS lJDA ME Endereço:
R PEDRO GONZAGA 115 SAlA OI 115000 - VIIJ\ NOVA - JARAGUA DO SUL-SC
CEP: 89259-320 Cedente: FlASH SISTEMl\S ESPElAlS PARA TRANSPORTE UTIA
Sacador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 1267 B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.495,00 - Data para pagamento: 04/10/2013-Valor total a pagarR$2.568,87 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: RS 2.495,00 - Juros: RS 8,31 Emolumentos: R$ 12,25
- Publicação edital: RS 23,10 Condução: RS 24,50· Diligência: RS 5,71

fabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDI'D\.L DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SAND\ CATARINA

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

Apontamento: -260747/2013 Sacado: HOBBY BUSTER MODEllSMO UDA
. ME Endereço: R CORONEL PROCOPIO GOMES - CENrnO • JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: SISTEMA UM COMERDO DE MODEUS·
MO EXP E I Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo: SOOO006145 - Motivo: falta de
pagamento Valór: RS1.545,46 - Data para pagamento: 04/10/2013- Valor total a
pagar RS1.620,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.545,46· Juros: R$
4,12 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50·
Diligência: RS 10,79

Apontamento: 260675/2013 Sacado: JEAN MICHEL DALPRA Endereço: RUA
PEDRO GESSR 249 - AMIZADE - )ARAGUA DO SUL-SC - CEP. 89255-423 Ce
dente: COOPERATIVA CRED EMPRESARIOSmo VAlE DO RIO NE Sacador:
MOVEIS SERRALTENSE LI Espécie: DMI • N'1itulo: 582104/0001 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$150,OO - Data para pagamento: 04/10/2013-Valortotal a
pagar RS220,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 150.00 - Juros: R$ 0,30
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência: R$IO,79

Apontamento: 260595/2013 Sacado: lN MAQUINAS E MANlITENCAO lJDA
ME Endereço: RUA PAUlD EGGERT 367 • Jaraguá do SuI·SC - CEP: 89257-770
Cedente:OXIMIXCOMERCIO DEGASES LIDAME Sacador.- Espécie: DMI- N'
Titulo: 029963 - Motivo: falta de pagamento Valor: RS 400.00 - Data para paga
mento: 04/10/2013-Valor total a pagar R$486,82 Descrição dos valores: Valor do
título: RS 400,00 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10. Condução: R$ 24,50· Diligência: R$26,04

Aponramento: 260742/2013 Sacado: JOSE MACIEL Endereço: RUA 15 DE SE
TEMBRO ,227 - TRES RIOS DO SUL· JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254·195
Cedente: AFlACAO DE FERRAMEN'D\S GG LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 8286 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 161,00 - Data para pagamento:
04/10/2013-Valor total a pagar R$247,37Descrição dos valores: Valordo titulo: R$
161.00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23.10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26, 10

Apontamento: 260632/2013 Sacado: OlITECE 1ND. TEXTIL lJDA Endereço: R:
VlGANDO MENSUN, 113 - BAlPENDI- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-455
Cedente: MECTEXTIL RESENDE lJDA ME Sacador. - Espécie: DMI - N'Titu
lo: 2807 - Motivo: falta de pagamento Valor: RS 108,00 • Data para pagamento:
04/10/2013·Valor total a pagar RSI84,OO Descrição dos valores: Valor do título:
RS 108,00 - Iuros: RS 0,21 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: RS 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15.94

Apontamento: 260721/2013 Sacado: PAMPWNA EMPREENDlME\'IT0S Ende
reço: RUA RElNOlDO RAU SL 501 A 509 MARKEI' PL 60 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-600 Cedente: COOPERATIVA CREDITO RURALCOM 1NTERACAO
SO Sacador: JOClANO RIBEIRO DE SOUZA·ME Espécie: DMI- N'TItulo: 17893
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 80,00 - Data para pagamento: 04110/2013·
Valor total a pagar R$150,82 Descrição dos valores: Valor do título: RS 80,00 - Ju
ros: R$ 0,18 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: RS 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 260161/2013 Sacado: PIAGENTINI COMERDO DE lJIIROS lJDA
ME Endereço: RUA GEMEHSON RODRIGO SIT.VA 20 I, - JOAO PESSOA - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89257-754 Cedente: PIN1l\NOO O SErE CONFECCOES lJDAME

Sacador - Espécie: DMI· N'TItulo: 641/03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
821.59 • Data para pagamento: 04/10/2013- Valor total a pagar RS909,39 Descrição
dos valores: Valordotitulo: RS821,59- Juros:R$ L9lEmolumentos: RSI2,25-Publi
cação edital: RS 23, 10 Condução:R$24,50 - Diligência: RS 26,04

Apontamento: 260613/2013 Sacado: RAFAELGONCALVES Endereço: RUA 1262·
SEM NOME·IOI - RESIDENCIALXVllI- TRES RIOS DO SUL· laraguá do Sul·SC
• CEP: 89254·100 Cedente: 1M0BllJARIA CIZESMOB lJDA Sacador: - Espécie:
DMI· N'TItulo: 53/2013001 - Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 400,00 - Data
para pagamento: 04/10/2013-Valor total a pagar R$487,28 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 400,00 - Juros: RSl ,33 Emolumentos; RS 12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$26, !O

Apontamento: 260889/2013 Sacado: REGlANE ZANElATO Endereço: RUA PAS
TOR ALBERT SCHNEIDER N.819 - B.RIO CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89260-300 Cedente: MUI11ZIP 1MP0RlACAO E EXP lJDA Sacador: - Espécie:
DMI· N'Titulc: 17051880B - Motivo: falta de pagamento Valor: RS195,54 - Data
para pagamento: 04/10/2013-Valor total a pagar RS283,51 Descrição dos valores:
Valor do titulo: RS 195,54 - Juros: RS 5,40 Emolwnentos: RS 12,25· Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260689/2013 Sacado: REJANE FAGUNDES PEREIRA Endereço:
AV PREFEITO WAillEMAR GRUBBA 1311- jaragué do SuI·SC· CEP: 89256-500
Cedente: D R T SOM E ACESSORIOSAUIDMOTIVOS lJDA Sacador: - Espécie:
DMI- N'1itulo: 0006620001- Motivo: falta de pagamentoValor. R$217,16 - Data
para pagamento: 04/lO/2013-Valor total a pagar R$293,81 Descrição dos valores:
Valor do titulo: RS 217, 16 - Juros: R$ 0,86 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 260804/2013 Sacado: REK DlST E COM DE MAT DE CONS Ende
reço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO - JARAGUA ESQU • JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89253·100 Cedente: PI.ASTPUPIN ll\II) ECOM lJDA·ME Sacador. - Espécie:
DM1 - N'Titulo: 3330/3· Motivo: falta de pagamentoValor. RS 2.377,91 - Data para
pagamento: 04/10/2013·VaIor total apagarR$2.460,04Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 2.377,91 . Juros: R$ 6,34Emolumentos: RS 12,25 • Públicação edital: R$
23, I O Condução: RS 24,50 - Diligênda: RS 15,94

Apontamento: 260893/2013 Sacado: RESIDENCIAL EDUARDO PAMPillNA L
Endereço: RUAWlllYMAHNKE, S/N - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89251·000 Cedente: M.l.S. INFORMATICA lJDA EPP Sacador: - Espécie: DMI
• N'Tirulo: 002317,-A - Motivo: falta de pagamento Valor. RS 325.00 - Data para
pagamento: 04/10/2013-Valor total a pagar R$397,26 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 325,00 - Juros: R$ 1,62 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
RS 23, 10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: RS lO,79

Apontamento: 260633/2013 Sacado: ROGERIO RODOLFO RAVACHE Endereço:
RUA ARTHUR GUMZ, 141 APlD 303 ED BEIlA V - VIlA NOVA - JARAGUA DO
SUL-SC • CEP: 89259-340 Cedente: TELEAlARME SIST SEGURANCA lJD Saca
dor.- Espécie: DMI· N'TItulo: 0000488144 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
120,00 - Data para pagamento: 04/10/2013- Valor total a pagar RSI88,56 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 120,00 . Juros: R$ 3,00 Emolumentos: RSI2,25 - Pu
blicação edital: R$ 23, !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: RS 5,71

Apontamento: 260796/2013 Sacado: T.E.S COM. E REPRES. lJDA. Endereço:
R\}A FEUClANO BORTOLINI, 1665 - BARRA DO RIO CE - JARAGUA DO SUL·SC

- CEP: 89260-180 Cedente: PERFICOWR INDUSTRIA C E LME Sacador. - Espé
cie: DMI- N'Tirulo: 678·3/3· Motivo: falta de pagamentoValor. RS 724,74 - Data
para pagamento: 04/10/2013· Valortotal a pagar R$809,24 Descrição dos valores:
Valor do título: RS 724,74· Juros: R$ 1,93 Emolumentos: RS 12,25· Publicação edi
tal: RS 23,10 Condução: RS 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 26078212013 Sacado: UNlAO SAUDE lJDA Endereço: AV MARE
CHAL DEODORO DA FONSECAI188 JARAG - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251·702 Cedente: TCTEC CIRMAT HOSP00 lJDA Sacador.- Espécie:
DMI- N'11tulo: 39253/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300.00 - Data para
pagamento: 04/10/2013- Valor total a pagar R$376,24 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 300.00 - Juros: R$ 5,60 Emolwnentos: RS 12,25 - Publicação edital:
R$ 23. !O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 260783/2013 Sacado: UNlAO SAUDELIDA Endereço: AVMARE
CHAL DEODORO DA FONSECAI1881ARAG - CENTRO· JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-702 Cedente: TCTEC CIRMAT HOSP OD lJDA Sacador: - Espécie:
DMI· N'TItulo: 39427/1 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 300,00 - Datapara
pagamento: 04/10/2013- Valor total a pagar RS376,24 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 300,00 - luros: R$ 5,60 Emolumenros: RS 12,25 - Publicação edital:
RS23,lO Condução: RS24,50 - Diligência: RS 10,79

Apontamento: 260925/2013 Sacado:VINICOlA PERICO lJDA Endereço: RANGE
WRUBINI,SIN· BARRADO RIO CERRO- JARAGUADO SUL-SC- CEP:89260-500
Cedente: SIALBRASIT.FEIRAS PROFISSIONAIS lJDA Sacador. - Espécie:DMI· N'
Titulo: UNI0047 • Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 7.703,21 - Data para paga
mento: 04/10/2013- Valortotal a pagar R$7.837, 13 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 7.703,21 - Juros: H$ 51,35 Emolwnentos: R$ 12,25 - Publicação edital: RS
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260563/2013 Sacado: VlVlANE UBER KREISS Endereço: RUA
GUIlHERMEWEEGE 306 - Jaraguá do SuI·SC - CEP: 89250-610 Cedente: CO·
OPERATIVA DE CREDITO VAlE DO ITAJAI·VIACREDI Sacador: COMERCIAL
VIDOTA lJDA Espécie: DMI - N' Titulo: 120-0044475/0002 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 654,75 - Data para pagamento: 04/10/2013- Valor total a
pagar RS727,57 Descrição dos valores: Valor do titulo: RS 654,75 - Juros: RS 2,18
Emolumentos: RS12,25 - Publicação edital: RS 23.10 Condução: R$ 24,50 - Dili
gência:R$ 10,79

Apontamento: 260921/2013 Sacado: VOGEL INDIJ'SfRlA E COMERDO LrDA
EPP Endereço: RUA EXP ANTONIO CARlDS FERREIRA, 607 - NOVA BRASIU -

JARAGUADO SUL-SC-CEP: 89252-lOl Cedente: RODONAVESTRANSPORIES E
ENCOMENDAS ODA Sacador.- Espécie: DMI· Nrlltulo: 0528546290 - Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 145,10 • Data para pagamento: 04/10/2013- Valor
total a pagar R$221,27 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 145,10· Juros:
R$ 0,38 Emolumentos: RS 12,25 - Publicação edital: RS 23, 10 Condução: RS 24,50
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Saúde produ
•

Focada no bem-estar dos colaboradores, a
Consistem Sistemas promoveu a Semana da Saúde

os benefícios de trabalhar na

empresa jaraguaense Con

sistem se intensificam a cada

ano, quando chega setembro.

Sempre nesse mês, durante a Se

mana da Saúde, a programação
de palestras, exames médicos

gratuitos e atividades físicas des

pertam os 93 funcionários para a

importância dos cuidados c0!ll o

corpo e amente.

Na Semana da Saúde de 2013

foi lançada a nova campanha
"Vida Saudável". Com ela, a Con
sistem passa a oferecer, toda

quarta-feira, uma cesta repleta
de frutas, sucos naturais e bar
ra de cereais aos funcionários.
Conforme o analista de Recursos

Humanos, Edgar Kist, a iniciati-

va visa o incentivo ao consumo

de alimentos saudáveis, evitan
do produtos como refrigerante e

café no ambiente de trabalho.
Além do cuidado com a ali

mentação' são realizadas a aferi

ção de pressão, peso e altura; co
leta de sangue e aulas de shiatsu,
yoga e tai chi chuan. Durante a

Semana, essas atividades são so

madas às que já ocorrem tradicio
nalmente, como a ginástica labo
ral diária e amassagem semanal.

Para o gestor da área de de
senvolvimento e manutenção,
Ederson Iantsch, a iniciativa da
Consistem o incentiva a estender
a atenção à vida pessoal. "Nos

desperta para a necessidade de
fazer isso fora do período de tra-

balho também. Porque, se a em

presa que você está todo dia não
te lembra disso, a boa alimenta

ção e a atividade física acabam
ficando de lado", afirma Iantsch,
colaborador há treze anos.

Na visão da documentadora
de sistemas Camila Haisi, con

tratada há quatro meses pela
Consistem, esses estímulos con
tribuem para manter-se con

centrada e produtiva. "O nosso

trabalho envolve muita concen

tração mental, então pode ser

cansativo. Os exercícios físicos
,

nos ajudam a despertar e as pa
lestras da Semana dão dicas de
saúde muito importantes. É bem
informativo e humano pensar no

funcionário", diz Camila.

,-

No último dia
de programação,
funcionários
formaram
turmas para a

prática de yoga
e tai chin chuan
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VIDA

MANTENDOA
AUTOESTIMA

OUTUBRO ROSA

Mulheres que passaram pelo câncer de mama reacendem

a vaidade e o bem estar com apoio das voluntárias

_ para muitas mulheres que
passam pela cirurgia de

mastectomia, a retirada da
mama causa impacto na auto

estima e sofrimento. Mesmo
com a mudança radical no cor
po, Valdete da Silva Deretti, 63
anos, enfrentou a situação com
uma perspectiva diferente.

Com maquiagem, lenços e

várias poses, até mesma sensu
ais, ela fez um ensaio fotográfico
exibindo, entre sorrisos, a cica
triz deixada pelo procedimento.
"Fiz por mim mesma e para a

minha família, eu tireimeu seio
e nãominha liberdade eminhas

vontades", contou.
A ideia veio por acaso,

quando passou em um estúdio

fotográfico para revelar uma

foto tirada em casa, antes da

cirurgia. Nesse contexto re

cebeu a proposta de mostrar a
nova realidade de seu corpo. O
resultado serviu como gatilho

para motivar outras mulheres
na mesma situação. "Pessoas

pegam as fotos para mostrar

para parentes que passam por
essa situação, paramostrar que .

eu não parei. Fico contente por
isso e me valorizo como estou,
sem problemas", éomentou
Valdete, que além de paciente
é voluntária da Rede Feminina
de Combate ao Câncer.

Para Marlon Mattedi, psi
cólogo éspecíalistaem sexuali
dade, o câncer de mama é um
dos que mais afetam as mu

lheres emocionalmente. "O
seio está ligado diretamente
ao papel de mulher e ter de
retirá-lo ou cirurgias nesta

área faz amulher repensar sua
vida, trazendo influências di
retas em sua sexualidade. Isso
sem contar que durante o tra

tamento, muitas perdem todo
o cabelo, outra área de desta

que para o feminino na nossa

sociedade", explicou.
Entre as 80 pacientes que

passaram pelo procedimento
e frequentam o grupo "Sempre
Vivas", na Rede Feminina, não
se percebe -tristeza. Durante o

tratamento e depois da cirurgia
elas recebem atendimento com
psicólogo, terapias alternati
vas e tem grupos de artesanato
dentro da instituição. O efeito
do trabalho são mulheres ale

gres, prontas para comparti
lhar suas experiências.

"Pensam que aqui tem só

gente doente, mas é do que me:"
nos falamos. Passei por tudo

positivamente' e isso ajuda às
outras pessoas", comentou Iva
nêz Amarante, 38 anos. Sem

planos para fazer a reconstitui
ção da mama, ela também fez
seu ensaio fotográfico e apostou
as fichas na sua autoestimapara
enfrentar a doença. "Fui para a

cirurgia maquiada", completou.

Dona Alaide, 63,
fez foto para o

calendário. "Manter
a vaidade contribui
muito na superação"

MUIJlERESFORTES

Algumas mulheres encaram

o câncer com mais facilidade,
outras nem tanto, mas em todas
as histórias, o momento de des
cobrir a doença sempre é impac
tante. Alaíde, Ivanêz e Valdete

precisaram fazer a mactectomi
ca radical, cirurgia onde toda a

mama é retirada. Para as três, a

convivência com a nova condição
foi conquistada com o apoio da
família e muito amor próprio.

"Eu queria viver e estar bem

pela minha filha. A gente tem que
se amar como é. Não é porque perdi
amama que não tenho mais minha
sexualidade e as minhas necessida
des. A vida continua", disse a pa
ciente, IvanêzAmarante.

Voluntária há 15 anos na Rede
Feminina de Combate ao Câncer,

Bernadete Bertoldi, 62 anos, per
cebeu que muitas mulheres che

gam perdidas, mas logo voltam a

dominar suas vidas. "Elas voltam
ao auge, é realmente uma lição, um
exemplo para nós, porque toda
mulher está sujeita", comentou.

Um dos momentos mais sig
nificativos para a reconstrução da
imagem feminina acontece pelo
intermédio de Nilma Ruy Lopes.
Ela faz o acolhimento das mulhe
res na hora de escolher uma pe
ruca - para quem faz tratamento
de quimioterapia - e as próteses
para os seios.

"É um momento maravilhoso.

Sempre parece que tem aquela
peça certa para a pessoa que preci
sa. Parece que melhora até o trata

mento", contou Nilma.

AMOR PRÓPRIO EM ALTA
além de arrecadar recursos para
manter os atendimentos, o tra
balho traz resultados para o bem
estar das pacientes. "Elas vão
ao salão de beleza, ficam muito
animadas e deixa a auto-estima
delas lá em cima", explicou.

Aos 63 anos, dona Alaide

Horongoso participou pela se

gunda vez das fotos e irá des
filar na festa de lançamento,
na próxima sexta-feira. Poder

transmitir um pouco da experi
ência de superação com câncer
é muito significativo para ela.

"Manter a vaidade contri
buiu muito, e a minha está
maior do que antes. No calen
dário e no desfile mostramos

corno somos fortes e conse

guimos enfrentar o câncer de

cabeça erguida. Que passamos
por tudo isso e nos sentimos
bem e felizes", comentou.

Entre as atividades da tradi
cional campanhaOutubro Rosa,
está o lançamento de um calen
dário. Cada mês vem com fotos
de duas mulheres do grupo de

pacientes mastectomizadas da
Rede Feminina de Combate ao

Câncer. O objetivo principal foi
valorizar a beleza do grupo.

Segundo a presidente, Maria
Santin Camello, esta é a segunda
vez que é feito um Icalendário, e

MÊs DEDICADO À PREVENÇÃO
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Este mês será totalmente de- o trabalho surte efeito. "Todo ano
PROGRAMAÇÃO DO
OUTUBRO ROSA

Valdete da Silva Deretti, 63
anos, fez fotos para mostrar
como ficou depois da

cirurgia. Orgulho próprio

dicado a conscientização sobre o

câncer de mama. O movimento
Outubro Rosa pretende iluminar
a cidade, alertar sobre a doença e

também reivindicar melhoriaspara
o tratamento e prevenção.

"Esse movimento mexeu com

os governantes trazendo novas leis

para garantir o acesso aos exames.

Agora precisamos que as mulheres

conheçam seus direitos e procurem
atendimento", comentou a presi
dente da Rede Feminina de Comba
te ao Câncer, Maria Santin Camello.

O mês conta com atividades
abertas para a população, como

palestras e passeatas. As empresas
também se sensibilizam e levam

informações para os funcionários,
integrando a mobilização.

O principal objetivo do movi
mento é a conscientização sobre
a prevenção. Para a voluntária do
setor-de educação, GiselaMarodim,

" Pensam que aqui tem só gente doente, mas é
do que menos falamos. Passei por tudo

positivamente e isso ajuda as outras pessoas.

Ivanêz Amarante, 38, paciente

NOVA SEDE
A média de atendimentos da Rede Fe

minina poderá ser maior quando a estru

tura física for ampliada. A agenda de exa

mes fecha sempre no segundo dia do mês,
e muitas pessoas precisam esperar para
fazer o preventivo.

O projeto é para a construção de uma
nova sede. O terreno com 1500 metros

quadrados já foi adquirido, próximo aWeg
I, na RuaVenâncio da Silva Porto pormeio
de doações e promoções como bazares e a

Tarde Cor-de-rosa. "Hoje nosso espaço é

pequeno para os atendimentos, temos que

dividir as salas entre as funções. Por isso
temos o sonho de construir este prédio",
disse a presidente, Maria Santin Camello.

As dificuldades de acessibilidade por
causa do trânsito intenso também impe
dem muitas mulheres de ter acesso aos

exames, oferecidos gratuitamente.
Os recursos arrecadados durante o mês

serão utilizados para manter os serviços.
Para a construção, a entidade abriu uma

conta especial para doações no banco Si

coob, agência 3366, conta-corrente núme
ro 102-3.

Presidente Maria
Santin Camello

espera o apoio da
comunidade para
a construção da

nova sede

li programação ganha importância,
tanto que ganhamos um dia muni

cipal, no terceiro domingo de ou

tubro o que fortalece ainda mais a

nossa luta", destacou.
Segundo índices, em 2012, dos

4.900 pacientes em tratamento

contra câncer na rede pública de
saúde em toda a Arnvali, 47% ti
nham o câncer de mama. Os casos

em mulheres abaixo dos 40 anos,
também tem aumentado.

Mensalmente, entre 465 a 500
mulheres são atendidas com exa

mes preventivos, tanto de mama

como do câncer do colo do útero.
Outras 80 pacientes mastectomi
zadas fazem tratamento contínuo
com fisioterapia, acupuntura, mas
sagem terapêutica, entre outros. O
atendimento se estende para distri

buição de cestas básicas, próteses e

perucas para quem está no processo
de quimioterapia.

• Dia 4 - Lançamento do calendário
2014 e da boneca Vitória

• Local: Buena Eventos - Rua Domingos
da Nova, 109

• Horário: 19 horas

·Ingressos limitados à R$ 10

• Dia 5 - Pedágio beneficente em vários

pontos da cidade, comercialização do
calendário Mulheres Contra o Câncer e
camisetas do Outubro Rosa na Praça
Ângelo Piazera.

• Dia 14 - Palestra com Tania Gomez,
da ONG Humsol de Curitiba, com tema
"Celebrando a ViãaCor-de-rosa"

• Local: Faculdade Anhanguera
• Horário: 19h30

• Ingressos limitados à R$ 5

• Dia 27 - Caminha Outubro Rosa

• Saída: Fort Atacadista

• Horário: 9 horas

AUTOEXAME

PASSO 1-TOOUEDEITADA
• Deite-se com as costas para baixo e

coloque um travesseiro embaixo do seu

ombro direito para examinar a mama

direita

• Use a parte debaixo da ponta dos

seus três dedos do meio da sua mão

esquerda para examinar a mama

direita. Pressione de forma leve, média
e forte, em círculos, sem tirar os dedos

do contato com a pele. Siga um fluxo

padrão para cima e para baixo

• Além da mama, toque a região
próxima ao ombro, pescoço e axila

• Repita os passos na mama esquerda

�

PASSO 2 - OBSERVAÇAO
EM FRENTE AO ESPELHO
• Procure por alterações nas seguintes
posições:

• Mantendo os braços juntos ao corpo;
• Segurando os braços sobre a cabeça;
• Pressionando o quadril com
as mãos, fazendo força com

os músculos do peito;
• Inclinando-se um pouco para
frente com as mãos no quadril.
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Pesquisa para
conhecermais
sobre os idosos
CENÁRIO Prefeitura de Jaraguá do Sul quer identificar a

situação de vida das 12 mil pessoas com mais de 60 anos

Débora Remar

Segundo dados de 2010

do IBGE, 12 mil idosos
compõem a população de

Jaraguá do Sul. Entretan
to o município ainda não
sabe quem é este público e

por isso pretende contratar
uma empresa para fazer
um diagnóstico. O edital
deve ser lançado ainda este

ano e a pesquisá, com du

ração de um ano e com va

lor previsto em R$ 250mil,
vai levantar dados sobre a

realidade sócio-econômica,
.

cultural, familiar e de lazer
da população acima das 60
anos. O estudo será custea
do com recursos do Fundo

Municipal dos Direitos dos

Idosos, que recebe verba
através da dedução do im

posto de renda de pessoa
física ou jurídica.:

Uma das metas dessa

pesquisa é identificar tam
bém os cenários 'de risco
dessas pessoas. Até para

quem trabalha na área de

segurança identifica difi
culdades para ter acesso a

casos de violência contra

os idosos. Segundo a titular
da Delegacia de Proteção ao

Idoso (DPCami), Milena de
.

Fátima Rosa poucas denún
cias chegam às autoridades
e órgãos competentes

"Uma dás maiores bar
reiras é o preconceito que

os mais velhos tem de ir até
uma delegacia para regis
trar queixa. Eles também

protegem o parente, pois
não querem ver um filho.
preso, por exemplo. Assim
eles não rompem com o ci
clo de violência e continu
am sofrendo maus-tratos",
explicou a delegadaMilena.

o Conselho Municipal
realiza no próximo
sábado, na Praça
Ângelo Piazera das
9h às 14h, atividades
voltadas à saúde, jogos,
ginástica, exposição,
distribuição de cartilha
do Estatuto do Idoso e

orientação jurídica.

Senhora de 81 anos é agredida pelo filho
O dia dos idosos, co

memorado hoje em todo o

Brasil, ainda é de angústia
para uma senhora de 81

anos, que mora em Co

rupá. Ela foi agredida em

casa pelo filho, de 57 anos,
na noite de sábado, e so

freu ferimentos.
_ A vitima já tinha pas
sado a tarde de sábado no

Pronto Atendimento por
problemas de saúde e pre-

Massaranduba

Trabalhador tem
mão fraturada

cisou voltar a unidade para
tratar os ferimentos pro
vocados por um dos filhos.
O agressor mora nos fun
dos do terreno da casa da
idosa e estava embriagado
no momento da ocorrên
cia. Segundo os Bombeiros

Voluntários, ele acordou a

mãe por volta das 23h e,

quando ela abriu a porta,
ele a puxou pelo roupão"
fazendo-a cair no chão.

A senhora teve uma

crise nervosa e sofreu es

coriações pelo corpo. Os
outros filhos da vítima
ouviram a agressão e ten

taram socorrer a idosa.
Eles seguraram o agres
sor até a chegada da Po
lícia Militar, que prendeu
o suspeito por violência
doméstica. Ele não pagou

fiança e foi encaminhado
ao Presídio Regional.

E1ncasa

Panela esquecida
provoca incêndio

Um homem de 23 anos sofreu uma
fratura namão em um acidente detra
balho na tarde de ontem, em Massa
randuba. Ele trabalha em uma fábrica
de cimento e teria colocado acidental
mente amão dentro de umamáquina,
que causou a fratura. Socorrida pelos
Bombeiros Voluntários, a vítima está

.

recebendo atendimento médico no

Hospital São José, de Jaraguá do Sul.

Uma panela de pressão estourou e provo
cou um princípio de incêndio em uma resi
dência da Rua Benjamin Constant, na manhã
de ontem, em Massaranduba. Um menino
de quatro anos teria percebido a ocorrência
e alertado outros vizinhos, que conseguiram
controlar as chamas, por volta das uh. Segun
do os Bombeiros Voluntários que atenderam a

ocorrência, a família teria deixado a panela no,

fogão e saído de casa. Ninguém se feriu. .
I

o veículo Courier bateu e derrubou dois postes na tarde de domingo na Rua
Três de Outubro, em Schroeder. A ocorrência deixou dois bairros sem energia
elétrica. O condutor, de 25 anos, disse que o acidente foi causado por uma
falha mecânica. O veículo ficou totalmente destruído, mas ninguém se feriu e

os postes já foram substituídos. Assista ao vídeo no www.ocponline.com.br

SC.. I08 e SCoo4Ui

Rodovias em obras

1'1., 1. . ..Atrope amento

Criança está na.VIT
Permanece internada na ur(dó Hos

pital e Maternidade Jaraguá a menina de
dois anos que teria sido vítima de atrope
lamento, em Schroeder, na tarde de sá
bado. O pai levou a criança até a subse
de dos Bombeiros Voluntários no Bairro
João Pessoa pedindo ajuda, por volta das

18h30, já que a menina apresentava sus

peita de traumatismo craniano, hemorra
gia externa e lacerações na face. Amenina

passou por cirurgia e está internada na

UTI, em coma induzido. Como o pai da
criança estava muito nervoso, ele não deu

'explicações sobre o acidente de trânsito. A
Polícia Militar também não teve registro
de ocorrência neste horário.

Duas rodovias estaduais da região
receberão obras de manutenção como

pintura de faixas, colocação de tachões,
roçada e tapa buracos até o final do ano.

A Secretaria de Desenvolvimento Re

gional fez o anúncio de que publicou o

edital de licitação e pretende investir R$
250 mil na SC-108, que liga Massaran
duba a Guaramirim e segue em direção
a Joinville, e na SC-145, que vai deMas
saranduba em direção ao litoral, pas
sando por São João do Itaperiu. Serão
quase 50 quilômetros de revitalização.
A abertura dos envelopes está previs
ta para às uh do dia 10 de outubro, na
sede da SDR de Jaraguá do Sul.

Tráfico

DIC flagra entrega de cocaína
Surpreendido quando

fazia a entrega de cinco

gramas de cocaína, um sus

peito de 28 anos, foi preso
em flagrante pela Divisão
de Investigação Crimi
nal de Jaraguá do Sul. O
homem foi abordado no

Bairro Czerniewicz, em um

lar a droga. Segundo as in

vestigações da Polícia Civil,
que iniciaram há mais de
duas semanas, o suspeito
trazia a droga de Araquari
para Jaraguá do Sul. Ele
foi indiciado por tráfico de

drogas e encaminhado ao

Presídio Regional.

Marea, na noite da última

sexta-feira, dia 27, e além
do entorpecente tinhamais
R$ 434 em dinheiro. Na

residência do suspeito, em
Araquari, a me encontrou
mais 35 gramas de cocaína,
uma balança de precisão e

sacos plásticos para emba-

FLAGRA

Papelotes com
cocaína foram
recolhidos pela
equipe da DIC de

Jara!lluá do 501
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MURALHA Time

jaraguaense atacou

bastante, mas
teve pela frente o

goleiro Franklin que

garantiu o empate
para os paulistas

Lucas Pavin
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ADJ tem boa atuação,
mas é eliminado da Liga

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
_....._....-

Em jogo emocionante,
a AD Jaraguá (CSMj

Pré-Fabricar jMannesj
FME) lutou, jogou bem,
mas empatou em 2 a 2

com o Corinthians, na noi
te desta segunda-feira (30
de setembro), no Giná
sio Parque São Jorge, em
São Paulo, e acabou sendo
eliminado da Liga Futsal

2013. Os gols da equipe
jaraguaense foram mar

cados por Assis e Dian,
enquanto Rafael (duas
vezes) anotou para os pau- Paulo, por motivos de in
listas. O Jaraguá começou disciplina.
a partida com o quinteto Com a dificílima tare

formado por Djony, Pepi- fa de vencer o adversário

ta, PC, Lé e Dian e entra- tanto no tempo normal
ram no decorrer do duelo como na prorrogação,
os jogadores Keko, Assis,

.

pelo fato de ter perdido na

Duda, Oitomeia, Hugo, Arena, no jogo de ida, por
Léo e Henrique. O fixo 5 a 4, o time comandado
Jonas e o ala Renatinho pelo técnico João Carlos

sequer viajaram para São Barbosa, o Banana, pecou

Campeonato Sênior

Fases decisivas

�..
..............._Fl

EQUILlBRIO ADJ, do pivô Keko (preto), teve garra para empatar o jogo após sair perdendo por 2 a 0, mas não conseguiu a virada e acabou eliminado

no inicio do confronto ao

tomar dois gols em erros

de marcação e esbarrou
no goleiro Franklin, que
foi o grande destaque do

jogo por ter feito, no míni
mo, cinco defesas difíceis.
A ADJ se despediu da
maior competição de fut
sal do país com uma boa

campanha, somada por

Campeonatc Peladâo

Rodada feminina
Foi definido no sábado passado os se

mifinalistas do Campeonato Regional de
Futebol Sênior. Com os resultados, os con
frontos da semi que iniciam já no próximo
fim de semana, dia 5 de outubro, serão en
tre: Guarani versus Jukar/NeiAutomóveis,
às 13h45, e Belmec/Olicar contra Fixsul/
Galácticos, às 16h, em jogos de ida e volta.
A Liga Jaraguaense de Futebol irá divulgar
durante a semana o local das partidas.

Teve sequência na tarde do último sá

bado, o'Campeonato Peladão, o Aberto
de Futsalde Jaragiiá do Sul, com duas

partidas pela catego.ria feminina, naAr
sepum. Abrindo a"rodada, o Lion Sport
Club venceu o Recicla Eventos/Global Pi
sos por 2 a 1. No jogo de fundo, o Olym
pya (atual campeão) derrotou as Pan

teras por.5 a 2. A competição continua

hoje com três jogos naArena Jaraguá.

treze vitórias, sete empa
tes e seis derrotas. Porém,
não conseguiu alcançar o

objetivo traçado no inicio
da temporada que era de

conseguir ficar entre os

quatro melhores do cam

peonato.
Agora, o Jaraguá foca

todas as suas atenções na

temporada para o Campe- .

onato Catarinense da Dívi
são Especial. Sem termui
to tempo para descansar,
a equipe voltaà quadra já
nesta sexta-feira (4 de ou

tubro), quando enfrenta o

ADU Futsal, às 20hl5, no
Ginásio Salgadão, em Tu

barão, pelo jogo de ida da
semifinal da competição.
A outra semi será disputa-

da entre JoinvillejKrona e

ADHeringjFMD Blume
nau. Já o Corinthians se

junta ao Joinville entre os

classificados e espera seu

adversário na Liga que
será definido pelo índice
técnico. Os duelos Orlân
dia x Cascavel e Concórdia
x Carlos Barbosa definem
as duas últimas vagas.

Futebol Feminino

Derrota do Olympya
A equipe jaraguaense do Olympya/

FURB não resistiu a pressão da forte

equipe do Kindermann·e foi goleado
por 6 a o, domingo (29), em Caçador,
pelo Campeonato Catarinense de Fu

tebol Feminino. Agora, para chegar a

final da competição contra o próprio
Kindermann, o Olympya precisa ven

cer os últimos dois jogos contra Vasto

Verde, em casa, e Beira Rio, fora.

Joguin] os Abertos

Começo promissor
Jaraguá do Sul iniciou muito bem os

Joguinhos Abertos de Santa Catarina,
que está sendo realizado na cidade de

Criciúma, até o próximo sábado, dia 5 de
outubro. Logo no primeiro dia de com

petições, foram conquistadas seis meda
lhas, sendo duas de ouro, três de prata e

uma de bronze. Destaque para a atleta
de natação Bianca Ewald, primeiro lugar
nos 100 e 400m livre.
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HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ELIMiNADO Barra do Rio Molha (preto) deu adeus à competição ao empatar com o Rio da Luz pelo placar de 1 a 1

Oito classificados na
Copa Interbairros
ATUAL CAMPEÃO AVANÇA Após perder no jogo de ida por 2 a

0, Três Rios do Norte goleou Jaraguá 99 por 5 a 1 e se classificou
-,

Lucas Pavln

No domingo passado
(29), foram realizados

os jogos de volta da fase
oitavas de final da 5a Copa
Interbairros de Futebol,
que é disputado neste ano

por 22 bairros na disputa
do Troféu RBN.

No campo da Arse

pum, o Braço Ribeirão
Cavalo venceu o João Pes
soa por 3 a02 e avançou
ao somar 5 a 4 no placar
agregado. Na próxima
fase terá pela frente'o Rio

da Luz, que empatou por 1

a 1 contra a Barra do Rio

Molha, somando 3 a 2 no

placar agregado.
O Rio Cerro I e II se

classificou ao empatar
sem gols �om a Estrada
Nova, na Arsepum, preva
lecendo o 2 a 1 conquista
do no jogo de ida. Agora,
terá pela frente o Santo

Antônio, que se classificou

antecipadamente, ao mar
car 5 a o no São Luís.

No Cruz de Malta, a

ÁguaVerde segurouum em

pate por 1 a 1 comNereu Ra-

Segunda Divisão'
Semifinais definidas

O Campeonato Regional
da Segunda Divisão conhe
ceu seus semifinalistas na

tarde do último sábado (28),
tanto na categoria Aspirante
como naTitulares.

Pelo Aspirante, o Guara
ni venceu o Rio Cerro por 3

a 1 e agora enfrenta o Atléti
co que superou o Tupi pelo
mesmo placar. O outro due
lo da semifinal será entre Rio
Molha e Ponte Preta. Por ter
feito melhor campanha na

primeira fase, o empate con
quistado por ambas as equi-

mos. Como havia vencido o

jogo de idapor 2 a 1, avançou
para enfrentar Santa Luzia,
que folgou no domingo após
aplicar 5 a o na Vila Nova,
pelo jogo de ida.

Atual campeão, o Três
Rios do Norte conseguiu
reverter a vantagem do Ja

raguá 99 que triunfou na

ida por 2 a o ao golear o

adversário por 5 a 1, naVila
Lalau. Agora terá como ad-

o

versário a Vila Lalau, que
jogando em casa marcou 2

a o no Centro, fechando 0S

dois jogos com um placar

pes por 1 a 1 e o a o contra

Tecnopan e Flamengo, res
pectivamente, fez com que
o Molha e a Ponte avanças
sem. No Titulares, o Ope
rário se classificou ao em

patar por 2 a 2 com o Atlas
e enfrenta o Flamengo que

favorável de 5 a o.

Os jogos de ida da fase

quartas de final acontecem
no próximo domingo, dia 5.
A Fundação Municipal de
Esporte e Turismo divulga
no decorrer da semana os

horários e locais das parti
das. A final está agendada
para o dia 10 de novembro.
A Rádio Brasil Novo trans
mite um jogo por rodada,
sempre nas manhãs de do

mingo. Emjogo, premiação
em troféu e medalhas aos

quatromelhores colocados.
A equipe mais disciplinada,
o artilheiro, o atleta desta

que e a equipe com a defesa
. menos vazada serão agra-
ciados com troféus.

passou facilmente pela Tec
nopan por 3 a o. Fechando
as semifinais, oAtlético der
rotou a Ponte Preta por 3 a'
2 e duela por uma vaga na
final contra o Guarani que
se garantiu com um empate

p�r o a o com oAvai.

Apartamento com sacada e

(cozinha, banheiro, lavanderia e closet)
65,31 metros- -

Localizado na Rua Adolf Putier, 3 Barra do RIO -1<1 t

Edif'cio Vicellz o

Valor R$ 155.000,00
Aceita financiamentD bancário

Interessados Contato pelo telefone: (47) 9963-6572

Contrata-se
MOTORISTA com experiência

em caminhão TRUCK

.. Registro em carteira;
·Comissão;
.. Diária

� eM.Jaraguá cio SUl, Sdwoeder, Guaramirim

Fone: (47) 7811-8436

"

asseníbespidJlias catarinet1ses
fllaálllBis{ád, para

atít.uáfianlffd

•
SAN1JIMSI:

Sí!9tf�\\\JÍlltl\�iM'ó)

tr0800" 0506
.s- (j)tr�.«í(jl � -- (f,li<lÍ:lll!llT ill Jl'1t§§!llA\U "O

_.liiliJjifilffitlJJdf;.�lllálSíllltl!lil'lftI;ll!r�l�,\i1
, .. /
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Tênis

'Ielíana Pereira chega ao
Thp 100 no ranking daWTA

A tenista pernambuca
na Teliana Pereira, chegou
nesta segunda-feira à PO
sição mais alta de sua car

reira no ranking do WI'A:

a 95a colocação. Ela al

cançou a marca depois de
se sagrar campeã, há uma

semana, do ITFChallenger
de St. Mala, na França, e

somar 50 pontos, chegan
do a 708 nesta temporada.

"Subir no rankíng e

estar no top 90, ou perto
disso, é muito bom. Mas

depois de quebrar essa

meta de ser uma top 100,
vou buscar uma vaga en

tre as 50 melhores", ga
rantiu. "Agora preciso
manter o foco. Nas pró
ximas duas semanas que
serão as minhas últimas
do ano, quero terminar

bem esta temporada",
completou a número um

do Brasil, se referindo às

disputas dos ITFs de Vall
duxo e St. Cugat, ambos

na Espanha.
A última vez em que

uma brasileira esteve no

top 100 foi há 23 anos,

quandoAndreaVieira ocu
pau justamente a 95a posi
ção. E a tendência é que
Teliana suba ainda mais
no ranking, já que ela ven
ceu o ITF Challenger de

Sevilha, no último sábado.
No ranking da ATP,

Novak Djokovic chegou à
101a semana de sua car

reira na primeira posição,
com 11.120 pontos. Ele

igualou a marca de An

dre Agassi, que passou o

mesmo período no posto
mais alto entre os tenis

tas masculinos. Porém, o

sérvio é seguido de perto
por Rafael NadaI. Nesta

semana, os dois disputam
o ATP 500 de Pequim, e

o espanhol pode assumir

a liderança do ranking a

não ser que o sérvio se sa

gre campeão.

DIGA SIM AO CARRO
»>:

DOS SEUS SONHOS.
Com o Financiamento de Veículos Bradesco. suas

pequenas economias ajudam nas grandes conquistas.
Fale com o seu Gerente ou ligue para 0800 273 3486

---------� ---------

Coritiba

'Ireinador

Sem um acerto com Caio
Júnior e Celso Roth, procu
rados pela diretoria após a

demissão de Marquinhos
Santos, o Coritibajá tem um

novo treinador. Trata-se de
Péricles Chamusca, de 48
anos, confirmado como co

mandante coxa-branca para
as sequências da Copa Sul
americana e do Campeonato
Brasileiro.

Jaraguá·
Reforços

O Sport Club Jaraguá
apresentou ontem dois re

forços para a Divisão Es

pecial. Os novos atletas são

o meia João Vitor, 21, que
estava no XV de Indaial; e o
atacante Junior, de 24 anos,

que atuava em Pomerode.
Os dois jogadores foram re

gistrados no BID e estão à

disposição do técnico Mo

zart para o jogo de amanhã,
em Indaial, contra oMaga.

Fluminense

Goleiro fica
Com Rogério Ceni se

aposentando no final des
te ano, a diretoria do São
Paulo teria em Diego Cava
lieri o substituto ideal para
o ídolo. Nesta sexta-feira,
porém, o jogador garantiu
não ter entrado em contato

com o time paulista emani
festou o desejo de seguir no
Fluminense até o término
de seu contrato.

Palmeiras

Marca
O volante Márcio Araú

jo completou, no empate
sem gols com o América

RN, no último sábado,
sua 241a partida pelo Pal

meiras, aproximando-se
da lista dos 50 jogadores
com mais duelos pelo clu
be. O camisa 18 ocupa no

momento a 52a colocação,
e deve passar em breve al

guns idolos recentes, como

Arce, Alex e Evair.

Atlético deMadri

Brasileiro na Fúria?
Destaque da ótima cam

panha do Atlético de Madri
na temporada, o atacante

Diego Costa pode ser con

vocado para jogar pela Es

panha nesta sexta-feira,

apesar de já ter atuado em

amistosos pela seleçãobrasi
leira. Quem confirmou foi o

_técnico Vicente Del Bosque,
que ainda não sabe se pode
rá contar com o atleta.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

3° Botafogo 42 24 126 36 28 8 58

4° Atlético-PR 41 24 118 5 43 33 10 56

5° Atlético-MG 35 24 9 8 7 28 26 2 48

6° Vitória 34 24 9 7 8 34 34 O 47

yo Internacional 34 24 8 10 6 36 34 2 47

8° Fluminense 33 24 9 6 9 30 31 -i 45

9° Santos 33 24 8 9 7 29 25 4 45

10° Goiás 33 24 8 9 7 26 29 ·3 45

11° Bahia 32 24 8 8 8 26 29 ·3 44

12° Portuguesa 31 24 8 f 9 37 34 3 43

13° Corinthians 31 24 7 10 7 20 17 3 43

14° Coritiba 31 24 7 10 7 28 31 ·3 43

15° Flamengo 30 24 7 9 8 28 30 ·2 41

São Paulo 27 24 7 6 11 21 24 ·3 37

Críciúma 25 25 r 4 14 3r-� ·[23

18° Vasco 25 24 6 7 11 31 40

19°. Ponte Preta 22 236 4 13 2433 ·9 31

20° Náutico 14 24 3 5 16 14 40 -26 19

ffi··�.(1nf.1J!>;LI· l�;.;/··wm'l'iõtii,!l ;:{í"fp;t.�:I:J-·ilrHfrmmsifl'M' ,:t;tlf!'lfJtf!\;
� -"€Jd'f{�:�}-,%!lÜ(h,:jPflWf§I�/ii, ,·AprtI'1JfltMmaflQl.

25"RODADA Ruminense x Botatogo
Vitória x Goiás

Classificados para a Ubertadores Terça-feIra -l/1O/201.3
Rébaixados para a Série B

-a Ponte Preta x Náutico

Quarta-feIra - 2/10/20:1.3
Grêmio xAtlético-PR

Cruzeiro x Portuguesa

Corinthians x Bahia

Coritiba x Flamengo
Santos x São Paulo

Qui_Ira ·3/10/20:1.3
Vasco x Internacional

Lanterna do campeonato
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:2014 I Completo
àvisra

R$36.490

www.vw.corn.br.Promoção válida até 01/10/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso.Gol G4 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 29.500.Novo

Go11.0 4 Portas Completo 2014. à vista a partir de R$ 31.490.Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$36.490, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Fax 1.0 4 Portas

Completo 2014, à vista a partir de R$ 36.890, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0.49%.Fox 1.64 Portas Completo 2014. à vista a partir de R$ 40.790, Entrada 50%, saldo, em

24x, juros 0.49%.SpaceFox 2013 completo a vista a partir de R$ 44.990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CD AT à vista a partir de R$ 115.990, Entrada

50%, saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610, Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET máximo para esta operação: 15,05% a.a.

IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no GEl. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CEI. Consulte

outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente

previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.OOOkm). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção.

Quvidoria: 0800701 2834. SAC: 080077011926. Acesso a� pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

I,
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