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Política

Canarinho leva
terceira multa

Esporte
Jaraguá
vence fora

Educação
Alunos nota
10 premiados

A penalidade aplicada
pela limitação de troco foi
estipulada.em R$ 12 mil.
PATRICIA MORAES,

PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

Na estreia do returno da
Divisão Especial, equipe
treinada por Mozart
faz 4 a o no Maga, em
lndaial. PÁGINA 21

Projeto lnteract valorizou
26 estudantes que se

destacaram nas escolas

.públicas e privadas de
Jaraguá do Sul. PÁGINA 6

Estado adia anúncio da
obra do trecho urbano

CONCORRÊNCIA Divulgação do resultado da licitação para a construção da duplicação na extensão
da BR-280 entre Guaramiri�, e Jaraguá do Sul foi suspenso porque empresas questionaram edital.

,PÁGINA 7
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OPINIAO

PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
«Escritor

Tudo depende
OS árabes acreditam que as fábulas podem nos passar

belos ensinamentos e lições. Hoje quero contar uma
fábula árabe, apenas com um pequeno toque adicional
de minha parte.

Existe uma fábula árabe que conta que certa vez, du-
rante uma noite de sono, o sultão Sharif, sonhou que tinha
perdido todos, seus dentes. Assim que acordou, mandou
que um dos seus súditos chamasse um adivinho para que
este interpretasse o sonho. Após o sultão contar o que ha
via sonhado, o adivinho falou o seguinte: "Que desgraça,
senhor. Cada dente caído representa a perda de um paren-
te de vossa majestade". ,

O sultão num ato de ira, falou bradando em voz alta:
"Seu insolente. Como te atreves a dizer-me isto? Suma

daqui". Porém, antes que o adivinho pudesse ir embora,
Sharif chamou seus guardas e ordenou que dessem cem

chicotadas no coitado do adivinho.
Ordenou que trouxessem outro adivinho, e nova

mente contou a este seu sonho. E este então lhe falou:
"Caro, Senhor! Grande felicidade está reservada ao se

nhor. Seu sonho significa que irás viver muito mais que
todos seus parentes".

Sharif esboçou um sorriso no seu semblante, e orde
nou que dessem cem moedas de ouro a este adivinho. Na
saída do palácio, um dos guardas intrigado questionou ao

adivinho: "Como isto é possível? Sua interpretação foi à
mesma que o seu colega havia feito. Não consigo entender

,

porque ao primeiro o sultão pagou com cem chicotadas e a

você com cem moedas de ouro".
Eis a sábia resposta do adivinho: "Meu caro, lembre-se

sempre, que tudo depende damaneira como você diz".
Caro leitor, antes de qualquer coisa que você irá dizer,

lembre-se que os resultados e reações das outras pessoas
irão depender da forma como você dirá e se expressará.
Por isso, lembrem-se tudo depende.

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

para redacao@ocorreiodopovo.com.bl'

Educação'
Inscrições para
contratação temporária

A Secretaria Municipal da Educação (Semed)
abre, entre os dias 7 e 17 de outubro, as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado para Contra
tação Temporária de Professores da Rede Pública.
As vagas são para professor de 10 a 50 ano, de Edu

cação Infantil, de Educação Especial, Intérprete e

para as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua In
glesa, Arte, Ensino Religioso, Matemática, Ciências,
História, Geografia e Educação Física. Os interessa
dos devem se cadastrar no site www.jaraguadosul.
sc.gov.br e educacao.jaraguadosul.com.br,

Vem aí uma frase de pensar. O
sujeito que fez a frase conhe

ço-o desde o tempo em que era

pobre, tinha "apenas" 8 bilhões
de dólares no banco... Hoje ele
tem 48 bilhões, chama-se War
ren Buffet, americano, um gênio
para sentir o cheiro de um bom
negócio e investir com segurança
nele. Não é à toa que é um dos
três homens mais ricos do mun
do, sei sobre ele o que talvez sua

filha não saiba, li tudo sobre ele e

desde que ele era pobre ...
Warren Buffet, perguntado

sobre as principais virtudes que
devem aparecer na personalida
de de um candidato a emprego,
disse que são três: integridade,
qualidade e inteligência. Mas

grifou que a integridade é o mais
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COMENTÁRIO

Três virtudes

LUIZ CARLOS PRATES

importante, sem ela as outras

virtudes se apagam. O que você
acha? Integridade é sinônimo de
honestidade. Um jogador de fu
tebol, por exemplo, pode ser um

craque mas se não for íntegro,
moralmente saudável, destruirá
otime... Será? Essa história fez
me lembrar de um evento a que
testemunhei, nos inícios da déca
da de 70, quando o Internacional
foi o melhor time do Brasil.

O Inter tinha como presi
dente Arnaldo Balvé, um em-

• Cena
Amulhervinha no shopping com uma criança pelamão,

levava na outramão um refrigerante. Ela chega ao balcão de
um café nomesmo shopping e pede por dois canudinhos, de
graça, claro. O rapaz do balcão diz que custam 50 centavos.

Amulher sai espinafrando. Errada. A idiota estava comple
tamente errada, comprara o refrigerante em outro lugar e
vai pedir canudinhos a quem ela não deu preferência, é isso,
carcará? Bem fez o rapaz do balcão. Certa gente precisa to
mar uma boa dose de "Semancol" antes de sair de casa...

presário, advogado, jornalista e

belíssima pessoa no trato. Um
dia o Inter decidiu contratar um

ponta-esquerda do Fluminense,
Lula. Lula era, para muitos, um
jogador daqueles criadores de
casos fora do campo, diziam que
aprontava mesmo. O repórter
pergunta ao Balvé, presidente
do Colorado: - Mas presidente, o
senhor vai contratar um jogador
criador de casos, um sujeito da

noite ... Balvé nem piscou e res

pondeu: - "Nãome interessa que
ele crie casos fora do campo; se
ele criar um caso para o Grêmio
e vencer o Grenal domingo, é o

que conta". Lula foi contratado e

o Inter foi tricampeão brasileiro,
Cada caso é um caso, pois não?
Discussão aberta.

e não sabe pensar, daí vieram os endividamentos de hoje, e
bolsa família. Sem falai, claro, na isenção de impostos "tipo
IPI" paramontadoras internacionais de automóveis. Deu no

que deu e vai dar ainda mais: calafrios, estagnação econômi
ca, inflação e desemprego. É esperar. Sim, dar o desconto de

que agora "pré-eleição" vão aparecer índicesmaquiadosde re
abilitações na economia. Como amaioria é tosca. .. Vai pegar.

• Falta dizer
Duas mulheres, que haviam sido desfiguradas por

surras de maridos, amantes, foram levadas a um pro
grama de televisão e tiveram todas as despesas pagas
para recuperarem a imagem física e se tratarem das do
res emocionais. Ficaram atraentes, eu as vi. Mas pensei
comigo: sabe o que agora vai acontecer? Elas vão acabar
voltando para os vagabundos ou eles vão voltar para elas
e elas os vão aceitar. Preciso me conter para não dizer que
esse tipo de mulher merece o vagabundo ao seu lado ...

-

Prefeito Dieter Janssen (PP) e as majestades da Schützenfest divulgaram
a festa do tiro ontem, durante sessão da Assembleia Legislativa. A
tradicional festa jaraguaense inicia no próximo dia 10 e segue
até o dia 20 de outubro, no Parque de Eventos.

;1111 ti "o

• Verdades
Tudo planejado para explodir no colo da "sucessão", da fi

gura que viria depois dele...As razões do por que "deu certo" o
governo Lula, certo para os analfabetos, foram simples: Au
mento além do devido no saláriomínimo, o que fez aumentar
o poder de consumo, mas sem aumento de produtividade de
parte dos aumentados; crédito elástico para quem não sabia

RIS A

Cartório Eleito al

Atendimento
para estudantes
o cartório da 87a Zona Eleitoral, que

abrange Jaraguá do Sul e Corupá, realiza
atendimento específico para mais de 5,1 mil
estudantes matriculados em 23 escolas de

, ensino médio dos dois municípios, com idade
entre 16 e 18 anos, para a confecção do Título
de Eleitor. O atendimento especial aos alunos
será realizado até o dia 18 de outubro. Para fa
zer o primeiro título é necessário apresentar a
Certidão de Nascimento ou Carteira de Iden
tidade, comprovante de residência e certifica
do de inscrição militar, no caso de masculino
maior de 18 anos. O Cartório fica localizado
na Avenida Marechal Deodoro, no prédio da
Marcatto Center. O atendimento será das 12h
às 19h. Informações pelo telefone 3371-0443.
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CHARGE EDITORIAL
FORMAS ANIMADAS

Técnicos especialistas em trânsito

apontam que o melhor caminho

para reduzir os caos vividos hoje, prin
cipalmente nas grandes cidades, de
lentidão e engarrafamentos é traçar
políticas públicas voltadas ao benefício
do transporte coletivo.

O ônibus tem de levar vantagem nas

vias. E cada vez mais as ações devem
ser para que o tráfego de carros seja
oneroso e difícil para quem optar por
esse tipo de deslocamento. A lógica pri
vilegia o coletivo e não o individual.

Esse encaminhamento é visto como o

sistemamais justo e democrático. Medidas
'como criar corredores preferenciais para
ônibus ganham cada vezmais força dentro
das grandes cidades. Os veículos que su

portammais pessoas têm de ser privilegia
dos e levar vantagens sobre os demais que
carregam apenas uma pessoa.

Jaraguá do Sul caminha para a ado-

Prioridadepara o coletivoSÉRlo!�OU UH�
E T�UM CARAQUE"
�EMAtJlPUlA!

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

Entidade
Nova diretoria da
Sociedade Sem Câncer

Educação
Palestra sobre pedagogia

A Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul promove
uma palestra com o tema: A arte de educar a criança e o

adolescente, ministrada pela pedagoga MayraAraujo. O
evento será realizado no dia 9 de outubro, às 20 horas,
no Clube Atlético Baependi. A entrada é franca. Infor
mações pelo telofone 3370-7467

" Uma pessoa me disse: 'O
médlco não me toca'. Ela

queria que o médico tocasse nela.
Eu respeito multo os médicos
brasileiros porque
eles têm toda' uma

trajetória, mas essa
é a realidade, temos
que trazer médicos

para atender a

população com

qualidade.

A nova diretoria da Sociedade Sem Câncer de

Jaraguá do Sul toma posse amanhã, às 19 horas, no
auditório do Hospital São José. O novo presidente
será Adernar Pacheco, e Maria do Carmo Silva Reis
será a vice-presidente. A entidade, dirigida interina
mente porAnaMaria Luciano Melo, foi fundada em
2006 e tem objetivo prestar assistência aos portado
res de câncer, no apoio jurídico em busca dos direitos
aosmedicamentos e atendimentos gratuitos.

ERRATA:
• Por um erro de edição, a rodada dos jogos da Série B do
Campeonato Brasileiro, divulgada junto à tabela, saiu com as

partidas do dia 17 de setembro. O resultado atualizado das
partidas pode ser conferido na página 23 desta edição..

J
• A foto publicada na página 5 da edição de ontem teve a

identificaçãó errada. A posição correta é o deputado Cario
Chiodini ao lado direito da imagem e o ex-governador Paulo
Afonso Vieira no lado esquerdo.

• O nome correto da nadadora que saiu na foto da página 17 é
Ana Weller e não Bianca Ewald.

Presidente Dilma
Rousseff durante
discurso essa

semana

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1216
Primeiro Sorteio
08 - 20 - 34 - 35 - 38 - 40
Segundo Sorteio
03 - 04 - 21 - 24 - 30 - 37

QUINA
SORTEIO Nº 3305
09 - 15 - 23 - 31 - 54

ção de um sistema de mobilidade que
segue essa tendência moderna e que
visa melhorar o fluxo de pessoas e veí
culos. Dentro dessa linha, está em pro
jeto a ampliação de mais corredores de
ônibus e ciclofaixas.

"
A lógica no trânsito tem de privilegiar
o coletivo, não o individual.

E a tendência é que cada vez mais as

administrações públicas sejam pressio
nadas a investirem em ações que me

lhorem o sistema viário, com enfoque
principalmente nos modelos que valo
rizem os veículos coletivos e a bicicleta.
Se isso for colocado em prática, o uso

do automóvel de forma individual ten
de a ficarmais caro e menos atrativo.

* Os artíqos e opiniões assinados não retratam
�ecessa,;amente oposicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

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

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor',
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Canarinho émultada pela terceira vez
Presidente do Procon, Luís Fernando

Almeida (PP), fixou em R$ 12 mil o va
lor demais umamulta à Canarinho, conces
sionária do transporte coletivo. O valor foi
fixado conforme a receita bruta informada,
de R$ 3,5 milhões pormês. Dessa vez, a pe
nalidade foi gerada pela limitação do troco
da passagem em R$ 10. Em um dos casos,

inclusive, um passageiro foi convidado a

se retirar do coletivo, pois teria na carteira
somente uma nota de R$ 20. Na defesa,
a Canarinho alegou que este foi um caso

isolado, tese facilmente desmontada pela
existência de placas dentro dos ônibus avi
sando da limitação. Esta-foi a terceiramulta
aplicada à concessionária neste ano. Outras
duas, uma pela demora em baixar o valor
da tarifa e outra por problemas no SAC, de

R$ 18 mil cada, estão em fase de recurso na
Procuradoria. Quando sair a decisão oficial,
se a penalidade for mantida, a Canarinho
passa a ser considerada reincidente, o que
significa que os valores cobrados em caso de
novos problemas serão consideravelmente
aumentados. Este é mais um capítulo da
disputa que o governo trava para melho
rar o sistema de transporte coletivo.

- ,

Cobrança por recursos
Governador RaimundoColombo (PSD) recebeu o prefeito Dieter Janssen (PP) e o deputa

do Carlos Chiodini (PMDB) ontem. Dieter fez pressão para liberação de recursos aos hospitais
domunicípio. As reinvindicações somam R$ 15milhões, sendo R$ 10 milhões para o Hospital
São José e R$ 5 milhões para o Hospital Jaraguá. As unidades, que passam por ampliações e

atendem diversos municípios catarinenses, esperam a verba hámais de dois anos.

Construímos o seu futuro
para você vivera presente
Projetos • Administração • Execução • Reformas

�,".��!1� 6.cu_b.lÇ.!l
"

-
-

-

Balanço
Segundo balanço de Luís Fer

nando Almeida, o Procon realizou
uma média de quatro mil atendi-

-

mentos este ano. Destes, 290 se

transformaram em processos, sen
do que a metade deles foi resolvida
por conciliação. A campeã de quei
xas continua sendo a telefonia, mas
a pior resolução é quanto ao vício
em produtos. Já os bancos acumu
lam 30 multas de janeiro até agora,
mas alguns casos são de 2008, e

que só agora tiveram decisão.

Plataforma
de campanha

Vereador Jair Pedri (PSDB)
quer apoio do prefeito Dieter Jans
sen (PP) e do deputado Carlos
Chiodini (PMDB) para presidir a

Câmara em 2014. Entre as bandei
ras, Pedri defende o fim da TV Câ
mara, que custa R$ 420 mil ao ano,
se compromete a não criar novos

cargos e diz que vai reapresentar a
proposta para acabar com o reces

so de inverno na Casa.

Em busca
-

de voluntários
O CVV (Centro de Valorização à

Vida) faz campanha para atrair vo
luntários. A entidade presta serviço
de atenção a pessoas com depressão,
com objetivo de diminuir os índices
de suicídio. No ano passado, a região
registrou 25 casos, o que é alarmante.

Lauro apazigua
Prefeito de Guaramirim, Lauro

Frõhlich (PSD), prefere colocar pa
nos quentes e evita falar sobre a pos
sibilidade de renúncia do seu vice, o
médico Paulo Veloso (PSDB). "Sem
comentários. Estamos ajeitando a

situação". O descontentamento de
Veloso é em relação aos rumos da
saúde no município.

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2013

EM FOCO

Projeto para realização do concurso

público da Câmara parece ter sido
enterrado. Enquanto isso, o gasto com os

ocupantes de cargos políticos até agosto
foi de R$ 1,3 milhão, já com os efetivos,

menos da metade, R$ 553 mil.

• • •

Deputado Carlos Chlodlni (PMDB) não
escondeu a frustração pelo adiamento da
abertura dos envelopes da duplicação da
BR-280. Mas acredita que a correção do
edital possa evitar atrasos mais longos.

.. . .

Presidente da Câmara de
Guaramirim, Juarez Lombardi (PPS), diz
que a Casa manterá as atividades em

período integral e não adotará o horário
de verão, que foi implantado já
na primavera pela Prefeitura.

.....

Ministério Público investiga o caso

de uma servidora da Prefeitura de

Corupá por enriquecimento ilícito.
Ela teria recebido proventos por

duas funções diferentes.

�

DECONT
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POLITICA
Eles não temem o Gigante QUINTA-FEIRA,3 DE OUTUBRO DE 2013

Um dos maiores problemas
do sistema político brasileiro, e há
anos tem sido assim, é o número
excessivo de partidos políticos re

gistrados, já são 32. Como temos

visto em meio a tantas promessas
de reforma política, quem poderia
mudar o cenário, a própria classe

política, não o fará, por se benefi
ciar da atual situação. Quando fui a
Brasília, no início de agosto, escrevi
que sem pressão popular a reforma
política não sairia do papel. Deu
no que deu. Até agora, tudo indica

que o balcão de negócios continu
ará funcionando a todo vapor. As

propostas para 0 sistema eleitoral
e o financiamento de campanha,
outros dois pontos centrais do de
bate, também estão descansando
em alguma gaveta do Congresso.
O corporativismo é grande, os inte
resses maiores ainda, todo mundo
quer uma boquinha, assessores, ce
lulares, viagens, jantares finos, vi
nhos importados, carros alugados,
cursos no Nordeste. A farra com

dinheiro público parece não ter fim.

Dia D para Rede
Um dos integrantes do Tribunal Superior

Eleitoral, que julga hoje o processo de criação do

partido de Marina Silva, o ministro Marco Auré
lio Mello considera "muito difícil" que o pedido
de registro da Rede seja aceito. Sem ter consegui
do o apoio popular para a sua criação -faltaram

quase 50 mil dos 492mil nomes exigidos em lei-,
a Rede quer que o TSE valide automaticamente
um lote de 98 mil assinaturas que tiveram a cer

tificação rejeitada nos cartórios eleitorais.

reissranssen
ARQUITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

Tudo por cargos
Inicialmente criado para ser um partido de opo

sição, o Solidariedade contou com o apoio do sena

dor Aécio Neves (PSDB-MG), pré-candidato tucano
à Presidência da República, para ser formado. Mas
a sigla de Paulinho da Força já mudou de lado. Em
reunião com a ministra Ideli Salvatti (PT), o acordo
de apoio foi fechado em troca de cargos. É o balcão.

"
Quando um ônibus passa ao lado

de carros engarrafados, temos um

símbolo de democracia. O interesse

coletivo está acima do particular

I \

\
'--

Ex-prefeito de Bogotá, o economista Enrique
Penalosa. Segundo ele a saída para o trânsito
é a restrição de carros nas ruas, o incentivo ao

transporte coletivo a ao uso de bicicletas.

Reforço no PMDB Gente. É o que inspira a gente.

O ex-deputado federal Fernando Coruja, ex-PPS,
vai assinar ficha no PMDB amanhã. O vice-governa
dor, Eduardo Pinho Moreira, recebe o reforço em'
evento agendado para acontecer Lages.

w.I PETROBRAS 60anos M�:�'!';�.��,.petrobras.com.br/meinspira
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Transporte mais em
conta para educação
BENEFíCiO
Projeto que garante
o desconto de 50%

na passagem para
sevidores precisa
ser sancionado

Natália Trentini

Oprojeto de lei aprova
do essa semana pela

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul que garan
te o desconto de 50% na

tarifa de ônibus para todos'
os

.

servidores da Secreta
ria Municipal de Educação
precisa apenas ser sancio
nado pelo prefeito Dieter
Janssen para se tornar lei.

Assim, o beneficio che

gará a mais mil funcioná

rios, entre merendeiras,
auxiliares administrativos,
serventes e demais pro
fissionais que hoje pagam
pela passagem integral.
Entretanto, a estimativa é

apenas 400 utilizem efe
tivamente o ônibus como

meio de. transporte.
Nesse grupo está

a servente Rosângela
Melo, 42 anos. Diaria
mente ela embarca no

bairro Estrada Nova

e segue por 30 minu
tos até a escola Rodolfo

Dornbusch, naVila Lalau.
Para não precisar pegar

. dois ônibus para chegar ao
trabalho, Rosângela cum

pre uma carga horária di-

EDUARDO MONTEqNO

CUSTO Rosângela gasta R$ 120 por mês em transporte e espera reduzir a despesa

ferenciada, das 5h às 14h.
"Nesse horário consigo
pegar o ônibus direto, se

não seria muito caro para
mim", explicou.

Todos os meses R$ 120

vão para o transporte. Exis
te um auxílio agregado na

folha de pagamento para
contribuir com os custos,
mas a garantia do descon
to na hora de comprar a

passagem faz a diferença.
"Em dois semestres, eu me

esqueci de pedir o bônus e

o valor acabou pesando no
orçamento",' contou Ro-

sângela.
O projeto aprovado. al

tera o artigo 62 da lei mu

nicipal 2218, que organiza
o transporte coletivo de

passageiros no município.
Com a mudança, o

diretor operacional da

empresa concessionária,
a Auto Viação Canari

nho, Rubens Missfeldt,
afirma que deverá ser feita
uma revisão no cálculo da
tarifa. "A lei precisa apon
tar como vai ser pago essa

gratuidade, a legislação
. exige que seja citada a fonte

Benefício existe para alguns cargos
Como a servente Ro

sângela Melo, outros ser

vidores municipais re

cebem mensalmente um

auxílio para arcar com

as despesas de transpor
te. Segundo a gerente de

administração escolar,
Eliane Roberti, uma lei
federal garante a todos os

trabalhadores um benefí
cio, agregado na folha de

pagamento.
O recurso é calculado

em cima do salário base. O

comprometimento da ren
da do servidor com trans

porte público deve ser de

apenas 6% do salário. Para

quem ganha R$ 1 mil, por
exemplo, o gasto máximo
é de R$ 60, o restante é
subsidiado pela Prefeitura.
Em Jaraguá do Sul, o valor

médio de transporte por
mês é de R$ 120. Nesse

caso, as despesas são divi
didas entre funcionário e

empregador.
Entretanto, o beneficio

não atinge todos os pro
fissionais. Um orientador

escolar, com um salário de

aproximadamente R$ 2,5
mil, semelhante ao dos pro
fessores, fica sem a ajuda

de custeio. Se for a tarifa, a
Prefeitura deverá revisar os
custos e apontar o impacto
para os outros usuários",
disse.

Segundo o autor do

projeto, o vereador Eugê
nio Juraszek, a proposta
quer trazer igualdade aos

servidores. "Com um va

lor melhor, aquela pes
soa que hoje usa o carro

pode passar a andar de

ônibus. Podemos ganhar
mais usuários, será pre
ciso analisar essa deman

da", explicou Juraszek.

porque é considerado que
o servidor pode pagar inte
gralmente pelo transporte.

"Ainda não analisa
mos o corpo da lei, mas

sabemos que não se pode
acumular dois beneficios

para a mesma finalidade.
Mas essa nova modali
dade de desconto é mais

simples e atinge todos os_
profissionais", comentou.

Interact premia os alunos
com as melhores avaliações

Boas notas, comporta
mento exemplar e partici
pação ativa nas aulas. As

exigências que muitos pais
fazem para incentivar os

filhos a ter um bom de

sempenho escolar são

alguns dos critérios do
Prêmio Aluno Nota 10,

promovido pelo Interact

Club de Jaraguá do Sul.
O esforço e dedicação

de alunos de escolas mu

nicipais, estaduais e parti
culares foram valorizados
neste ano. A premiação foi
realizada ontem à noite na

Acijs, com entrega de certi
ficado emedalha.

"Já participo há três anos
dessa iniciativa, e desde o

primeiro percebi a evolução
do projeto. É uma iniciati-

va para que as crianças se

sintam premidas a se dedi

quem ainda mais", comen
tou o responsável pelo proje
to; Jhonatan Dias.

O critério de seleção é

aplicado dentro de cada es

cola. Professores, diretor e

demais profissionais de edu
cação podem participar do
processo. É escolhido um re

presentante do ensino fun
damental e outro do médio.

Para o presidente do

Interact, Thales Nayan, a

expectativa dos alunos pela
premiação é a recompen
sa do projeto. "Mesmo de
forma singela, incentivar as
pessoas a seguir o caminho
do conhecimento, mostrar

que toda sociedade reconhe
ce o empenho", disse.

EDUARDO MONTECINO

:::iIP'-":'......

DESTAQUE Premiação simbóliCa aos estudantes que
participaram do projeto foi realizada ontem, na Acijs

OS ALUNOS NOTA 10 DO INTERACT CLUB
• Elayne Luiza de Andrade - Escola Municipal Ribeirão Cavalo
• Andressa Humm da Silva - Escola Albano Kanzler
• João Vitor Schappo da Silva - Escola Albano Kanzler
• Francisco Correa Kubinski - Escola Atayde Machado
• Ricardo �elarmino - Escola Francisco de Paula
• Daiane Cristine Marquardt - Escola Luiz Gonzaga Ayroso·
• Eloisa Gabriela Frare - Escola Machado de Assis
• Jeniffer Schellemberg Batista - Escola Maria Nilda Salai Stahelin
• Ana Karoline de Lara Costa - Escola Prof. Francisco Solamon
• Ana Carolina Mena da Fonseca - Escola Rodolpho Dornbusch
• Mairon Matheus Machado - Escola Santo Estêvão
• Luana Sousa - Escola Professora Gertrudes Steilein Milbratz
• Ana Paula de Borba - Escola Alvino Tribess
• Jeaneson Marenzani -:. Escola Alvino Tribess
• Tânia Tatiane Fischer - Escola Duarte Magalhães
',Samantha Emmanuely Hafemann - Escola Duarte Magalhães
• Camila Gadotti Sanches - Escola Euclides da Cunha

• Roberta Heloísa Garcia - Escola Euclides da Cunha
• Daniel de Souza - Escola Giardini Lenzi

• Paulo Vitor de Oliveira Barreto - Escola Giardini Lenzi
• Larissa Tainara Reinke - Escola João Romário Moreira
• Cínthia Krueger - Escola João Romário Moreira

• Camille Sbors de Oliveira· Colégio Evangélico
• Júlia'Conzatti Schmidt - Colégio Evangélico
• Helena Motta Petry - Colégio Marista São Luis

• Gabriel Costa Vieira Ferreira - Colégio Marista São Luís
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Estado suspende o

anúncio de construtora
Empresas

questionam edital

e governo adia

o resultado

para obras do

trecho urbano

Da Redação

Ogovemo do Estado sus

pendeu ontem o anún

cio da empresa que vai fazer
a primeira etapa da obra de

duplicação do trecho urba
no da BR-280, entre Gua

ramirim e Jaraguá do Sul. O
motivo, segundo a Secreta

ria de Estado Infraestrutura

(Seinfra), foi o questiona
mento feito por empresas

participantes do edital. Elas
teriam apresentados dúvi
das sobre alguns itens técni
cos da concorrência.

Para dar os esclare

cimentos solicitados às

participantes do edital, os

integrantes da Comissão

-de Licitação resolveram

suspender o processo por 13
dias. De acordo com a asses

soria de imprensa da Sein

fra, a previsão é que no dia 15
outubro sejam abertos en

velopes com as propostas
e anunciada a construtora

que irá executar a obra.
Aprimeira etapa dasme

lhorias previstas no trecho

de quase 10 quilômetros
entre os dois municípios
tem um orçamento inicial

R$ 89 milhões. Os trabalhos
privilegiam a construção de
vias marginais e passarelas.
Também será feito um 'ele

vado no entroncamento da
BR-280 com a SC-108, que
leva aMassaranduba.

EDUARDO MONTECTNO

ocp
www.ocponline.com.br

Desapropriação
em licitação

o pregão aberto no dia 30 de se

tembro pelo Departamento Nacional

de Infraesteutura e Transporte (Dnit),
para se conhecer propostas de empresas
especializadas para serviços de desapro
priação de imóveis ao longo dos cerca de
74 quilômetros do projeto de duplicação
da BR-280, ainda não está encerrado.

Segundo o coordenador de Comu

nicação Social do Dnit, Evandro José

de Alvarenga, o pregoeiro começou a

receber essa semana os documentos e

só depois de analisá-los se conhecerá

os resultados, com prazo de cinco dias
úteis para eventuais recursos.A empre
sa vencedora terá 390 dias para avaliar

e recolher a documentação dos imóveis,
planta individual de localização, das

benfeitorias e da área a ser desapropria
da, com fotografias. O valor máximo

oferecido pelo Dnit para este trabalho é

de R$ 3.260.786,36.
As obras de duplicação da rodovia

ainda estão paradas porque esperam a

liberação da licença ambiental. O trecho
total a serbeneficiado se estende de São

Francisco do Sul até o bairro Nereu Ra

mos, numa extensão de 73,85 quilôme
tros.A obra foi dividida em três lotes. O
valor total previsto é de R$ 972milhões.

.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

----�----

Crédito Bradesco

EXTENSÃO Melhorias na rodovia vão abranger quase 10 quilômetros
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Confiança de
empresários diminui

o índice de Confiança do Empresário do
Comércio (ICEC) catarinense de setembro

apresentou queda de 2,2% na comparação
com agosto deste ano, ficando na casa dos
120 pontos. O índice segue expressando oti
mismo dos empresários, principalmente em

relação às expectativas de que a economia

cresça no médio prazo e com o compromisso
do governo de segurar a inflação. A pesquisa
aponta ainda que a percepção das condições
atuais do empresário do comércio (ICAEC)
também apresentou baixa, tanto em compa

ração com agosto de 2013, como na compa

ração com setembro de 2012. Na comparação
com a pesquisa realizada em setembro <de
2012, a variação negativa foi de 4,8%. Já na

mensal, a queda foi de 5,8%.

Venda de veículos
sofre queda

o número de veículos vendidos no país
em setembro caiu 6,57% em relação ao re

sultado de agosto, segundo dados divulgados
pela Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave). No mês

passado, foram comercializados 449.627 veí
culos. Em agosto, havia sido 481.241. A quan�·
tidade de veículos vendidos em setembro de

2013 é 7,03% maior do que o total do mesmo
mês do ano passado. A previsão da Fenabra
ve é que o número de unidades vendidas este

ano totalize 5.356.629 unidades. Para setem
bro, a previsão da entidade era 451.229 veí
culos comercializados.

Apartamento com sacada e

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

cca za o na Q ii "o Dut;er "} 2-

Ed fíCIO V'cenzi

Valor R$ 155.000,00
Aceita financiamento bancário

Interessados Contato pelo telefone: (47) 9963-6572

Ronaldo Corrêa

MERCADO
1âa.�B.�iilI. mercado@ocorreiodopovo.com.br •••••••••

Sonho desfeito

Oanúncio de que a nova fábrica da
Mercedes-Benz não vem mais para

Santa.Catarina postergou, pelo menos

momentaneamente, o sonho do projeto
do governo do Estado de contar commais
uma marca mundial no polo automoti

vo da região Norte. A montadora alemã,
que poderia ser vizinha da BMW, optou
por se instalar no interior de São Paulo. O
Estado perdeu um investimento de apro-

ximadamente R$ 500 milhões e a criação
de mil empregos diretos. Na esteira das

repercussões, houve quem lamentasse a

decisão da empresa em não se instalar em
território catarinense por suposta-falta
de atratividade, mas há quem espera do

poder públicomais atenção aos empreen
dimentos já instalados e que nem sempre
contam com osmesmos benefícios conce
didos a grandes fabricantes.

Pedágio privado,mas com subsídios
O governo anuncia que deve fazer ajus

tes na modelagem da licitação de quatro
rodovias que serão concedidas à iniciativa

privada, e quepoderádar subvençãopúbli
ca ou transformar a concessão em parce
rias público-privadas (PPPs). Isto porque
os quatro trechos, que devem ser conce

didos no ano que vem, foram avaliados
commenor interesse da iniciativa privada.
Estão nesse grupo as rodovias BR-101, na

Bahia, BR-116, em Minas Gerais, BR-262,

entre o Espírito Santo e Minas Gerais, e
BR-153, entre Goiás e o Tocantins. Segun
do o Ministério dos Transportes, a ideia é

que o governo subsidie a tarifa do pedágio,
para que ela não fique muito alta para o

usuário. Por exemplo, se o preço máximo

que o governo considerar bom para ser

aplicado a uma rodovia for R$ 8, mas os

estudos mostrarem que o teto do pedágio
para aquela rodovia deve ser de R$ 12, o

governo irá subsidiar os R$ 4 de diferença.

DIVULGAÇÃO

,

" t.

.

Balança comercial
A balança comercial brasileira registrou superávit de

US$ 2,147 bilhões em setembro. Segundo o Ministério do

Desenvolvimento, o saldo positivo resulta de exportações
no valor de US$ 20,996 bilhões e importações de US$
18,849 bilhões. Mas no cômputo geral do ano, a balança
continua deficitária, em US$ 1,622 bilhão. Apesar de supe
ravitário, o resultado mensal ficou 15,9% abaixo do verifica
do em setembro de 2012 (US$ 2,553 bilhões). É a primeira _

vez, desde 1999, que o resultado é negativo.
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INDICADORES ECONÔMICOS '

íNDICE PERíODO
SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013
TR +0,09% 2.0UTUBRO.2013

CUB 1.295,30 SETEMBRO.2013

BOVESPA -0,15% 2.0UTUBRO.2013

NASDAQ ·0,08% 2.0UTUBRO.2013

. AÇÕES PETR4 18,78 +0,59%
VALE5 31,82 -0,13%
BVMF3 12,52 -0,27%

POUPANÇA 0,5210 3.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO· BRENT +1,35% US$110,550
OURO +0,03% US$1316,260

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1927 2,1940 -1,55%
DÓLAR TUR. 2,1300 2,2700 0,0%
EURO 2,9742 2,9779 -0,8%
LIBRA 3,5539 3,5589 -0,98%

Produção estável
A produção industrial do país se

manteve estável entre julho e agos
to deste ano. Em julho, a indústria
havia tido uma queda.de 2,4% em

relação ao mês anterior. O dado é
do IBGE. Apesar da estabilidade na
média geral, três das quatro cate

gorias de uso da indústria tiveram
alta: bens de capital (2,6%), bens
intermediários (0,6%) e bens de
consumo duráveis (0,2%). Apenas
os bens de consumo semi e não du
ráveis tiveram queda na produção
(-0,3%). Além disso, 15 das 27 ati
vidades pesquisadas tiveram alta
entre julho e agosto, com destaque
para os alimentos (2,5%), veículos
(1,7%), máquinas e equipamen
tos (1,2%) e vestuário e acessórios

(7,2%). Entre as 11 atividades em

queda, a indústria farmacêutica
teve redução de 5%.

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.
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(47) 3370 ..0212
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Leilão

Documentário propõe debate na Câmara
o documentário "Jaraguá

2010. E agora?", do diretor Gil
marMoretti, será exibido hoje na
sessão da Câmara de Vereadores.

o filme propõe a reflexão sobre
o desenvolvimento da cidade, a

partir de três temas: urbanismo,
economia e sociedade. A apre-

sentação ocorre entre as 15h e

17h, com o objetivo de promover
um debate entre a comunidade e

os vereadores.

Bárbara Elice Mery Petty e Nicoli Pereira. Jun

tas, elas criaram, artesanalmen
te, todos os bonecos e o cenário
com isopor, papel machê, tinta,
estilete e lixa.

A peça foi apresentada pela
primeira vez na semana passada,
no projeto Palco Livre, e trouxe

ao festival a técnica de "boneco
de balcão". Nesse gênero, éco
mum ver os atores vestidos de

preto para não se destacarem,
pois os objetos são manipulados
diretamente.

A Cia Alma Livre, que, tem

õinco espetáculos de formas ani

madas, quis experimentar a téc
nica no trabalho mais recente.

"Porque quando estamos atrás da
empanada ninguém nos vê. En-

tão, conforme a plateia tá dando de Educação Infantil Wolfgang
o retorno rindo de alguma coisa, Weege, o primeiro contato com o

a gente se olha, se cutuca, ri. No' teatro aconteceu ontem. "A esco

.

balcão não dá: qualquer reação ' la tem o papel muito importante
tem que ser neutra. Como se lida de oferecer isso a eles. Sair da ro
com isso? Rindo por dentro, que tina do Centro e apresentar essa
é outro prazer", confessaMery. diversidade cultural", diz a orien-

Recentemente, os alunos do
.

tadora Regina Lucia da Cunha

3° ano da Escola Cristina Mar- Franke.
catto aprenderam sobre o teatro Na quarta-feira também ocor

de fantoches com a professora reram outros espetáculos com

Nelita Lenzi. Após a visita ao fés- técnicas diferentes. A Essa é Cia

tival, a obra "Chico Palito" será de Teatro e Dança, de Joinville,
trabalhada em sala. "É interes- trouxe "O Carteiro". Na peça, os

sante que eles vejam como os personagens são manipulados
atores se comportam em cena, num jogo de luz e sombra. Para
as mudanças de voz e as expres- encerrar a noite de abertura, o

sões", comenta. ator argentino Carlos Martinez
Para algumas crianças, como apresentou ao público adulto- o

os alunos de três anos dqrCentro espetáculo "�osManipulados".

O· recém-lançado espetáculo
"O Periquito Salomão", da

companhiajaraguaense Alma Li
vre, abriu a 13a edição do.Festival
de Formas Animadas, na manhã
de ontem. O evento, que traz à

Jaraguá do Sul grupos teatrais de
cinco países, deve atraír um pú
blico de seis mil pessoas no Cen

tro Cultural até a noite de sábado.
Toda a programação é gratuita.

Mais de 300 estudantes de
seis escolas da região assistiram

ao espetáculo inaugural. "O Pe

riquito Salomão", inspirado no

livro "Chico Palito" de Cristina

Porto, é o resultado de dois anos

e meio de trabalho das atrizes

PROGRAMAÇÃO'
Os ingressos devem
ser retirados com

antecedência na

secretaria do evento,
das 7h30 às 22h30.

Hoje
• 9h e 14h . Pequeno
Teatro (SCAR) -

"Ovo de Beija-Flor" -

Corporación La Fanfarria

(Medellín, Colômbia) -

Espetáculo livre

• 17h30 . Terminal
Urbano (Av. Getúlio
Vargas) - Caixas de
Lambe-Lambe - Cia
Alma Livre (Jaragúá do

Sul) - Espetáculo livre

• 20h . Pequeno Teatro.
(SCAR) - "Tropeço" -

Tato Criação
Cênica (Curitiba) -

Espetáculo adulto
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Da mesma forma que Rubem Braga, nos
idos di! década de 1950, queria escrever

a história engraçada ideal, já faz algum
tempo que procuro certo tema para escrever.

Estou inquieto por não conseguir descobrir
que assunto é esse. Queria falar sobre uma
coisa que tocasse o leitor de alguma forma,
mas não de um jeito piegas, não como
autoajuda, que não fosse apenas emotiva,
mas que o fizesse recordar de coisas boas.

Que servisse para que, quem lesse, sentisse
algo bom enquanto passasse os olhos pelas
linhas da crônica.

Eu queria conseguir, dentro desse tema

desconhecido, produzir nas pessoas a

mesma sensação que assistir o sol se pondo
no mar, a mesma sensação de estar faminto
e sentir o cheirinho de sua comida predileta
sendo preparada. A mesma reação de ouvir,
por acaso, uma música antiga que marcou
sua vida.

Queria escrever sobre tal assunto de
forma que, ao ler, por mais pressa que
alguém tivesse, parasse por um momento,
da mesma forma que paramos quando
achamos uma foto esquecida, com velhos

amigos e� enquanto a admiramos, não

Clique animal �

João Chiodini . Escritor

o escritor@joaochiodini.com.br

Um tema
desconhecido

<'

ADOTE UM GATINHO! Fofuras precisando de

um novo lar. São dois machos e quatro fêmeas.
Estão em Massaranduba. Contato com Sulmira,

• 1 . I. ,II. I .no:teleft>ne;3B79-2596

vemos apenas aquela imagem, mas tantas
outras coisas além daquele momento
congelado.

E, depois de lido, o texto traria conforto
ao leitor. Como o colo de um pai que leva o

filho adormecido até sua cama. Quem lesse
se recordaria desse momento, desse calor e
desse carinho. A satisfação daquela leitura
seria capaz de fazer os braços, as mãos e 0S

dedos formigarem, arrepiarem, tal qual uma
cócega feita com uma pena na sola dos pés.

O mais interessante, é que a crônica

atingiria cada pessoa de uma forma
diferente. Para uns, seria como um longo
banho quente de banheira, para outros,
como uma limonada gelada num dia de
muito calor. Teria também aqueles que
a comparariam com uma volta numa
montanha russa, ou como um reencontro

com a pessoa amada num aeroporto. E as

pessoas iriam conversar sobre o texto e

tentariam descobrir qual a reação que ela
causou nas outras pessoas.

Esse tema seria tão interessante e

tão sincero, que qualquer pessoa que se

deparasse com a crônica, leria. Até mesmo
um morador de rua que, por acaso, juntou

aquele jornal para se cobrir, leria e se

lembraria dotempo em que tinha sonhos
além de um prato de comida de dia e, talvez
um pão à noite. Além do medo de adormecer
numa praça ou na porta de uma igreja e ser

espancado por algum estranho, sem razão

alguma. Ele se lembraria, principalmente,
das noites em que ganhava um abraço, um
beijo de boa noite ..Recordaria do tempo que
era olhado sem nojo ou medo. Ele recordaria
e, quem sabe, naquele momento, um sorriso
involuntário brotasse em seu rosto. Talvez,
depois do sorriso, uma lágrima rolasse e ele
se sentiria vivo novamente.

Esse tema deve estar por aí, bem debaixo
dos nossos narizes, tão sutil que passa
despercebido pormim, por nós, que muitas
vezes procuramos por grandes coisas e

deixamos um assunto tão simples, feito de
boas intenções, passar sem ser notado.

"
Queria escrever sobre tal assunto de

forma que, ao ler, por mais pressa que

alguém tivesse, parasse por um momento.

MELEVAPRA
CASA! Os donos
desse cachorro
vão se mudar para
apartamento e

ele precisa de um

novo lar. Kully é
muito querido e

dócil. Excelente

companhia!
Mestiço de collie,
porte grande,
castrado, vacinado
e vermifugado. Tem
aproximadamente
8 anos. Contato:
Alexandra no

telefone: 9912-2739

Amizade

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA,3 DE OUTUBRO DE 2013

Aniversariantes

3110
Adolar Kühne

Amélia Dalpiaz
Ana C. Schmitz

Antonio Francisco Moser

Arthur B. F. Mumiz

Beatriz Koekler

Carlos L. Tamanini

Claudete L. Pinter

Cleberson Meyer de jesus
Clerecí Alves Pereira

Daiane Minei

Dalton L. Ferreira

Débora Cristina Bussarello

Diego A. Flor da Silva
Dieter Konel

Elemar Baumann
Euvira Dernarchi

Evelise Mokowa
Franciela A. Leitempergher
Iracema H. Schulle

Iria Konell

Jaime da Silva

Jane V. Keunecke
Jenifer P. Oliveira
joão Maria dezedks

Lourdes Colaço
Maicon Adilson teixeira

Marceli H. Neuber
Márcio de Moura Siqueira
Marcos L. Erdmann

Maria de L. de S. Hullenger
Maria Eduarda De Freitas

Maria J. L. Franzner

Maria Odete Gramm Blank

Maria Pavanello

Marlete Huber Maiberg
Marlete Naiberg
Ma1'li F. Siewerdt

Marlice B. Steffens

Nilo Sinnm

Odete Adrovandi
Odirlei Siewerdt
Robson Karsten

Rogério Truppel .

Roseli Junkes
Sandra M. D. Jung
Scharon S. Straub
Sonia Sandra G. Alves

Victor E. Tavares

William M. Voelz

José Mayer - Ator
.

• Adriana Calcanhotto - Cantora
;, Gisele Itié - Atriz
• Gwen Stefani - Cantora

Curiosidade
3 de outubro..

... é o 2760 dia do ano.

Faltam 89 para acabar o
ano. Fonte: Wikipedia..
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Por Acaso
versão 7.0

Mas já mudou? Poizé. Dez

anos, sete versões... Quando é

preciso a gente. não pensa duas

vezes, e faz update no site também.
Quem já acessou o Por Acaso hoje com toda certeza

já sentiu a diferença, não economizamos na inovação
e agora ele está mais leve, dinâmico e agradável. Não
acessou ainda? Corre lá e nos deixe suas impressões,
já no topo do site você encontra um post que fala de
todas essas novas funcionalidades. Enjoy.

Poker e Gastronomia
O Royal Poker Club de Guaramirim e a equipe

do Villa uniram forças para proporcionar segun
das-feiras mais agradáveis na cidade. A jogatina
será feita nas dependências do restaurante, e a par
tir das 19h30 o espaço nas mesas é dividido entre

as cartas e o melhor da gastronomia gourmet, com
cardápios especiais preparados para cada evento.

Mais informações e reservas pelo 9156-6896.

Luana Friedemann curtindo a

Sacra-Feira, em noite que marcou o

lançamento do primeiro EP, da banda

jaraguaense Camaleão Robô

Breakers vs Câncer
Nesse sábado vai rolar o sexto jogo do Jaraguá Bre

akers pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.
A equipe defende sua invencibilidade na competição con
tra o Ipatinga Tigres, apartir das 19h no Estádio João Mar�
catto. Mas o quemerece aindamais sua atenção e apoio, é
o fato de que 10% da renda arrecadada no jogo será doada
para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá
do Sul. Os Breakers convocam a torcida para que vistam
se de rosa, compareçam ao estádio e os ajudem a vencer

essas batalhas dentro, e fora de campo.

Ricardo Dalliel 1reis

@poracaso o /poracaso

LigaMundial em .Iaraguá
Causou furor na última semana a notícia de que a cidade

será sede em 2014 de uma das-etapas da Liga Mundial de
Voleibol Masculino. A data ainda não foi definida, mas cogi
ta-se que o evento jaraguaense ocorra nomês de junho, com
jogos sexta e sábado, às ioh. É lindo ver a cidade entrando

para a rota destes grandes eventos, e aquelas portas abertas
com a vinda do UFC semostrammais evidentes a cada dia.

DIEGO LUIS JARSCHEL

Thiago Mattos ao lado de Junior Lima (sim, aquele da dupla
Sandy e Junior) que agora faz parte do grupo Dexterz e

protagonizou mais uma noite memorável na The Way Club

Cardápio
Fitness

Atenção você que quer se

manter na dieta sem se privar de
um lanche gostoso fora de casa.A
equipe do Zabú - Café e Açaí fir
mou parceria com a nutricionista
NandaMüller e o pessoal da SNC
- Suplementos Alimentares para
disponibilizar em seu cardápio
opções de shakes para antes ou

depois dos treinos, sucos detox
e versões magras e proteicas de
omeletes, tapiocas e doces como
o beijinho e o brownie. Os pra
tos entram de vez no cardápio
a partir de hoje! Corram lá para
conferir. Para mais informações'
acessem PorAcaso.comjGastro
nomia que colocaremos mais de
talhes sobre essas delícias.

ocr: 11
www.ocponline.com.hr

VARIED_ADES
QUINTA-FEIRA,3 DE OUTUBRO DE 2013

AGENDA

HOJE À NOITE
• 22h - Shaw com Rordak / Trio Acústico / Elas free
Local: Sacramentum Pub 14788321524

• 22h - Quinta Sertaneja Welcome Spring / Shaw
com Levando um Lero e Fernando Lima / DJ
Jhonz Muller / Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

SEXTA-FEIRA 5
• 22h - DJ Daniel Kuhnen
Local: Licoreria Bar 147 9908 6555

• 22h - Sacra-Feira / Show com Vini, Dudu e Luciano Sales
Local: Sacramentum Pub 14788321524

• 22h - Sexta Insana / Shaw com Alvaro & Matheus
/ DJs Kbeça e Jhonz Muller / Elas free até as Oh
Local: London Pub 147 3055 0065

SÁBADo.S
'

• 11 h - 1 ª Macarronada London Pub / Show com Grupo
Atitude e Augusto & Robert / DJ Diego Feller
Local London Pub 1 473055 0.065

.-,

• 22h - Show com Miscegenation
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 23h - Show com Elton & Fernando e Levando
um Lero / DJ Andre Heat
Local: The Way 1479981 4762

DOMING07
• 15h - Sunset com DJs Convidados
Local: Licoreria Bar 147 9908 6555

Noite Australiana
Quem continua inovando em seus cardápios e noites

temáticas é a equipe do Bela Catarina, que nesse sába
do recheia a casa com o melhor da culinária australiana.
Costelinha de porco, muito barbecue, onion rings, músi
ca ao vivo e gente bonita no cast do evento. Como a noite
no lugar é sempre disputada, as reservas devem ser feitas

com antecedência pelo 3371-3412.
ERICOELIMA

Vanderson Sapelli e Fran Greffin
fechando a semana em noite de sertanejo'

� flT}�$!çf.l.e!etn)l;l,i�a. no London Pub
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Ocos

Bom dial NAS RODAS TE CONTEI deck do London Pub a 1 ª

Macarronada da London.
É um absurdo, mas ainda

tem gente vazia, cabeça fraca
mesmo usando o Facebook

para fazer fakes, e alguns mal
feitos. É sempre a mesma his

tória, pegam fotos de gente de
outra cidade e começam a criar
um perfil falso. Inclusive ho
mem se passando, por mulher,
uns até para vigiar a própria
namorada e vice-versa.

Cerveja 'taipava
ex e/12 350m'

Pizza Sadia

460/4409r
Aleatraeom

maminha s/ osso

Hoje é super quinta-feira, dia
3 de outubro de 2013. Vamos à
coluna de hoje, que será lida por
mais de 30 mil pessoas, fora os

virtuais. Antes, para não perder
o costume, uma frase bem legal
pra você refletir: "Ser feliz é uma
coisa muito simples, mas é mui
to difícil ser simples" (Rabindra
nath Tagore).

Na última sexta-feira, o
ex-qovernador Leonel Pavan
ligou para este colunista

confirmando sua presença dia
26 de outubro, na 13ª Feijoada

do Moa. Bom demais!

• Hoje, quem recebe o

carinho dos amigos e

familiares pela estreia
de mais um aniversario
é o meu amigo Marcelo
Mueller. Parabéns,
garoto! Sucesso, saúde
e felicidade eterna são
mínimo que eu lhe desejo.

• A polícia continua
botando pra quebrar em
Jaraguá. Não escapa um.

• Ontem, dia 2, foi
comemorado o Dia do

Repórter Fotográfico! E

hoje, dia �comemora-
se o Dia das Abelhas. Já
amanhã é Dia Mundial dos
Animais. Anotado!

• • •

Lua Nova
O ortopedista Dr. Daniel Wullf,
e sua esposa, Daniele, estão
com as malas prontas. No

sábado avlonarn para um tour
na Alemanha. No programa,
além de muito passeio, claro,
a participação num importante
curso na cidade de Bochum.

Na última terça-feira, a empre
sária Lucilene Dalcanale promo
veu super coquetel para inaugurar
em Jaraguá do Sul a LuaNova, um
atelier especializado em camisaria
feminina. O espaço está localizado
na Rua Guilherme Dancker, no

centro Comercial Micheli.

Baile de • A ADV Aurora, do
amigo Tino Duwe, também
marcará presença na 13ª

'Feijoada do Moa.

. �.

amversario

A diretoria da Socie
dade Desportiva Recre

ativa Rio da Luz II "Sa
lão Centenário", tendo
à frente o competente,
Alcino Oldemburg, está

mergulhada na festa de
aniversário de 37 anos

do clube. O baile para
celebrar a data será nes

te sábado, a partir das 22
horas, com a banda Por

tal do Sul. Dá-lhe,Alcino!

• Crie um. tempo para as

pessoas importantes na

sua vida.• Sábado, dia 5 de

outubro, o meu amigo,
Pepe Narloch, promove no3370-3242

• • •

• Com essa, fui!DUPLA Os meus amigos Caca Pavanello e

Celinho Lange improvisá'ram, mas assistiram
São Paulo x Grêmio, domingo, no Morumbi

'Crimes em nome de Deus -

As sete principais vítimas do
totalitarismo religioso'. Esse é o

título efêmero do livro do escritor
e amigo Fernando Bastos, que
deve pintar nas prateleiras no

próximo ano. Volto ao assunto.

,

NovaYorl{
Jeferson Rocha, o popular "Carioca", acompanhado da famí

lia, aterrissa em NewYork no próximo dia 7. O boa praça vai
rever amigos e curtir noites inesquecíveis na Big Apple. Serão
dez dias de bel prazer.

BlackLemon Curtindo
Os competentes profissionais

da Black Lemon foram os escolhi
dos para comandar o coquetel de
lançamento da campanhaOutubro
Rosa, sexta-feira, dia 4, no Espa
ço Buena. A recepção fica a cargo
da diretoria da Rede Feminina de
Combate ao Câncer.

E a grande Sandra "Paçoca", solteirinha da silva, com o coração livre para
voar e em busca de um novo horizonte para ocupá-lo, foi curtir naArgentina
e no Chile dias de descanso emuitas aventuras. Bom demais! Já está de volta.

Noticia boa
prase dar! CAFÉ VERDE )COQUETEL Lucilene

Dalcanale, proprietária
do Atelier Lua Nova, e
o marido, o advogado

Celio Dalcanale, terça, no
coquetel de inauguração

"

Circula entre os melhores
comentários a volta de um casal
muito querido e bacana da urbe
sorriso. Os dois foram vistos na

noite do sábado passado num

jantar romântico a dois. Os ami

gos plus da terra de Saint Sebas
tian acreditam e torcem também.
Achamos assim: um foi feito para
o outro. Votos hiper positivos!

Mais uma opção para quem quer acelerar o metabolismo e eliminar 05 quilililttos amais, O
Café Verde é um potente termogéníco, antío"ídan�e, fonte de energ1a e d�posi.ção,

Indicação
-Auxílía no processo de emagrecimento;
-Auxíüa na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante;
-Desintoxicação do fígado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e_detp:r.eS5áo;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético;
-Reduz a absorção íntestínal dos açúcares, regula os Ii1Iwerõ de açúC.3l1f 1ít0' Si31lítgllJ!e..

Cosmos TUrismo Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Filoterápicos

AEpic Concept Club abre as portas hoje, a partir das 19h30,
para uma das noites mais esperados do segundo semestre em

Jaraguá do Sul: a festa da Cosmos Turismo. O evento deve reu
nir cerca de 500 amigos, que fazem parte do seleto catálogo de
clientes da agência. Thanks pelo convite!

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

feita especialmente pra você!

Ao reduzir a absorção dos açúcares, o Café Verde obnga O' cOiípO a plfowrar OOltJras
fontes de energia,comoagordura acumulada,está éaestratégiadoCaféVerdepara
emagrecer.

Dose dupla _

I)[VULt;r\t.:Â()

"�o Hoje, as minhas irmãs gême
as, Marli e Maria Gonçalves, cer
tamente serão as aniversariantes

_ mais festejadas do dia: Parabéns,
my sisters! Sinto muito orgulho
de vocês. Que Deus abençoe e

lhes dê a plena felicidade.

O Café Verde possuí aproximadamente 2% de cafeína. a cafeína tem ação
terrnoqéníca, dessa forma facilita a queima da gordura localizada. Estudos
demonstraram que a cafeína e o ácido dorogénícopreseoteslWCaféVerde
diminuem o acumulo degordura nas células_Além disso,aigunscomposfos
deste extrato aumentam a atividade de uma enzima respons-áveS lPela
oxidação de gordura no fígado. Assim, o extrato de Café Verde pre'llirne o
acúmulo de gordura no fígado_

Estudos demonstram que o ácido clorogénico, em espedal oáddo 5
cafeoilquínico, reduz a absorção íntes[ínal dos açúcares, regu a os ll1'w-e� de

açúcar no sangue, prevenindo desta forma o acumulo de gordura cO!lpolíafi. fá
que açúcar em excesso é transformado em gordura.

.

O CaféVerde possuí também ação anüoxidante,sendooseu poder-arnl!foxc«famllemar.alfqw:eo
chá verde, Desta forma, combate os radicais livres, as tfüfóes do emeflh'edrmtelllÉlOl. e 1llf11il1t�e
contra as radíaçõesultravioletas,

Como são maravilhosas

as pessoas que não

conhecemos bem!
Pensamento
do dia

"A bondade em pala
vras cria confiança; a bon
dade em pensamento cria

profundidade; a bondade
em dádiva cria amor".

f
KAY�ÓS
H O T E l LOCAÇÃO DE

TENDAS I MESAS I CADEIRAS

3371-9123
Faça-nos umavísíraeconfiIaestanovídade.

Níver As irmãs Maria
e Marli Gonçalves são
as mais festejadas
aniversariantes de hoje
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Piadas

Favores do gênio
o sujeito entra 'em um bar com um papagaio no ombro e muitas

mulheres gostosas à sua volta.
- Garçom, me vê um Martini pra ruiva, uma tequila pra morena,

uma cerveja pra loira e dez cheeseburgueres pro papagaio.
O garçom acha aquilo muito estranho, mas atende o pedido e assiste

o papagaio comendo freneticamente.
No dia seguinte o mesmo sujeito aparece no bar com outras

mulheres, o mesmo papagaio no ombro e repete o pedido. Novamente o

garçom atende e assite a cena, abismado. No terceiro diao garçom não
resiste e pergunta:

- Desculpe, amigo ... Mas você pode me satisfazer uma curiosidade?
- Já sei... - adivinha o sujeito - Você quer saber por que o meu

papagaio come tanto? r'
O garçom acena com a cabeça.
- Bom, um dia desses eu estava andando na rua e encontrei uma

lâmpada mágica. Esfreguei e saiu um gênio que 'me disse pra fazer três

pedidos.
Primeiro eu pedi pra sermuito rico e hoje eu sou uma das pessoas

mais ricas do país,
Depois eu pedi pra viver cercado de mulheres maravilhosas e o gênio

me mandou essas gatas que você está vendo.
E, por último; eu pedi pra ter um 'passarinho' insaciável. Aí o sacana

me deu esse louro desgraçado!

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1

'Invocação dó Mal- Terror - Legendado -112 min
Censura: 14 anos - sessões: 14h40, 17h, 19h1 0,
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

JOIN\1lllE

.GNCGARTEN
• Aviões - 13:30. 17:40. - 3D - DUB - Animação
• R.I.P.D - Agen,tes do Além - 15:30. - 3D - DUB - Aventura
• R.I.P.D - Agentes do Além - 20.:0.0. 22:1 o. - 3D - LEG -

Aventura
• As Bem-Armadas - 17:20. - 19:45 - 22:0.0. - LEG - Comédia
• Aviões -13:15 15:15 - DUB - Animação
• Casa da Mãe Joana 2 - 13:0.0. 14:50. - NAC - Comédia
• Elysium - 16:40. 18:50. 21 :10. - DUB - Ficção
'Invocação do Mal -14:20. 19:30. - LEG - Terror
• Sem Dor, Sem Ganho - 17:0.0. 21 :50. - LEG - Ação
• Família do Bagulho - 13:50. 16:10. 19:15 21 :30. - LEG - Comédia
• O Tempo e o Vento - 13:40. 16:25 19:0.0. 21 :40. - NAC - Drama

• GNC MUELlER
• Aviões -13:30. 15:30. - 3D - DUB - Animação
• R.I.P.D - Agentes do Além -17AD - 3D DUB - Av�ntura
·H.I.P.D - Agentes do Além -19:40. 21 :50. - 3D - LEG - Aventura
• O Tempo e o Vento - 13:45 16:20. 19:0.0. 21 AD - NAC - Drama
• Elysium ,14:10. 16AD 19:1521 :30. - LEG - Ficção

Família do
Bagulho
Após ser roubado, o
traficante de meia tigela
David Clark (Jason
Sudeikis) é obrigado por
seu chefe, BradGurdlinger
CEd Helms), a viajar até o
México para fechar uma

negociação envolvendo
um grande carregamento
de maconha. Para tanto .

David precisa formar uma
família dementira e com

isso convida a stripper
Rose O'Reilly (Jennifer
Aniston) para ser sua falsa
esposa. A delinquente
Casey (Emma Roberts)
e o virgem Kenny (Will

'

Poúlter) logoentram
no plano e juntos eles
formam osMiller, que
aparentemente estariàm
fazendo uma pacata
viagem rumo ao México a

bordo do trailer da família.
Entretanto, ao longo
do caminho os antigos
hábitos voltam à tona
e nem tudo sai como o

planejado.

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

QUINTA-F�IRA, 3 DE OUTUBRO DE 2013

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Tempo instável
com pancadas chuva
Risco de temporal, ventania e

granizo isolado. Temperatura
estável, em pequena elevação por
causa da cobertura de nuvens.
Vento de nordeste do Planalto ao

Litoral e de nordeste a sudeste
nas outras regiões, fraco a

moderado com rajadas fortes
associadas a temporais.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 24°C

Parcialmente
Nublado

�.�

Instável17°06
121°C

� ,JJ

SABADO
MíN: 14°C
MÁX: 21°Ç Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

·f CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

Chuvoso

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 21°C

HORIZONTAIS
1. Aquele que não crê em Deus / Abreviatura de um

tratamento de respeito para senhoras, em cartas
ou requerimento

2. A parte do sapato que tem contato com o chão /
(Ingl.) Diz-se de estilo de jazz caracterizado por
uma seção rítmica menos complexa e por sono
ridades doces e abafadas

3. Prefixo que indica anterioridade / A importante ro

dovia que une São Paulo e Rio de Janeiro
4. Pôr uma coisa entre outras e diferentes
5. Grupo de ilhas situado entre Porto Rico e a Ve

nezuela / Uma multinacional do ramo de tevês,
celulares etc,

6. Palanque
7. Atrair pelo charme, pelo encanto, pela inteligência
8. O conjunto dos pistilos
9. Terra Que circunda os troncos das árvores e pro

tege suas raízes do calor / Em que lugar?
10. Tempo que leva a Terra para girar sobre si mes

ma I Sinal gráfico que nasala a vogal a que se

sobrepõe
11. Forças Armadas Revolucionáriqs da Colômbia I

A atriz britânica Winslét, de "Titanic"
12. Relincho
13. O Robin, lendário herói da Idade Média inglesa /

Chuvarada forte e tempestuosa.
.

VERTICAIS
1. Ar, aparência / (Sigla) Produto derivado da madei

ra muito utilizado na fabricação de móveis
2. Voltar ao lugar de onde saiu I Relativo a um estado

do centro do Brasil
3. Diz-se de funcionário que trabalha na CESP
4. Unidade Astronômica / Malha com dupfa face,

uma diferente da outra, muito usada em camise
tas I As consoantes de cátodo

5. Começo, estreia em alguma atividade
6. Universal/Estojo com conjunto de utensílios
7. Dança de salão popular no NE! Sugerido, propos

to (ideia, proposta)
8. Relativo aos bons costumes / Que ouve

9. Ampliar / A terceira pessoa,

23456 T 89

€i
�-+--�--���-+--4---+-�--��

�

�-+--�--��---+--4---+-�--�1
'ii
E

�-+----+---�--I---+-'--+----+-----f--� �
i·
�

��--�--+-�--�--4---�-4--�
j
�

�-+--�--+-�---+--4---�-4--�3
I

Io---:-+_�_��_-+_-+--__+--�_� !
.:;;

�-+----+---�--I--+--+----+-----f-�I
����--�--�_.--�----�--�j

2

4

'aB 'J,JjJ'fIi '6 'JGllpll� 'jl1JOV; 'S 'opt1uah\i 'BIOX 'L ')I� 'oo!U?Wn03 '9 'aloqaa "

'PIa '"IJ,q!� '\in 'p 'mIV�OI�aI3 'E 'oUClO� 'mUlol 'o �OllJ 'opads\i 't :SI\tall�3,\
"9J01 'POOH 'SI, 'OIJlJ1IN 'i"

'aI')! 'a�\i; 'H '1'1 "lO 'ÚL 'apllo "IOW'6 'oaoaul8 'S':'""'l"a 'L 'gUnQP1'9 '91
'aqp"8 ','.IBauJaJ1U3 '� '"'100 :?Jd T 'Iooa 'elOS 'i: "'"'3"nal\l '} :Si\ilNOZI�OH

,

��mM

lembre-se

À ��Ct"�Gt:.r�\JQ
dl\J�"f�iiD,
\i�\\<j��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUfNTA-FEIRA,3 DE OUTUBRO DE 2013 VARIEDADES
OCP15

www.ocponline.corn.br

Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Franz não aceita a imposição de Silvia e decide levar Pé
rola para ver Amélia. Silvia diz a Manfred que incentivará a

discórdia entre Viktor e o irmão. Franz estranha ao ver que o

desenho de Pérola é parecido com uma foto que ele tirou com

os monges. Miquelina e Arlindo se preocupam com a situação
financeira do cabaré e resolvem fechá-lo. Venceslau descobre

que Manfred e Silvia desviam dinheiro da fábrica e exige par

ticipar do desfalque. Silvia se atira da escada para evitar que
Franz veja Amélia saindo da cadeia. Ernest usa sua influência

para manter Mundo preso. Amélia ganha a liberdade e é rece

bida por Pérola e Franz na porta do presídio.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Malu confirma que não é irmã de Bento. Madá pressiona

Bárbara a devolver tudo o que roubou. tara abandona Tito.

Tina desmente a acusação contra Bárbara para Sueli. Amora

finge ser agredida por Fabinho ao ver Renata se aproximar. Éri
co fica abalado ao saberque Nelson está com Verônica. Tina e

Lucindo não deixam Júlia contar a verdade para Érico sobre a
espionagem na Crash Mídia. Rosemere e Glória discordam da

decisão de Perácio em trabalhar para Bluma. Fabinho dá flo

res para Giane. Malu não conta para Maurício sua descoberta

sobre Bento. Giane decide ficar com Fabinho. Plínio comenta

sobre a mudança no comportamento de Amora. Para desviar

da conversa sobre o exame de DNA, Amora diz a Malu que
está grávida, e Bento ouve.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Pau linha discute com Bruno por causa de Ninho. Persé

fone e Daniel contam para Patrícia, Guto, Michel e Silvia que
vão se casar. César manda Eron transferir uma de suas pro

priedades para o nome de Jonathan. Carlito pede Valdirene

em casamento. Eudóxia não aceita que Ignácio leve Valdirene

e Márcia para morar com eles. Amarilys se 'desespera quando
Niko leva Fabrício para o restaurante. César coloca no nome

laia Rara

Blat festeja: 'Foi obra do destino fazer um trabalho com esse tema'
Feliz em viver um personagem que traz o tema da filosofia

budista, Caio Blat conta sobre a preparação para interpretar o
personagem: "É um privilégio poder falar disto. São assuntos

que temosmuito cuidado, como ameditação e obudismo."Além
do contato de perto com o budismo, possibilitado pela viagem, o

ator diz que já tinha algumas noções da religião. Sem esconder
o entusiasmo ele comenta: "Uma das coisas mais incríveis foi

quando a Amora (diretora) me ligou, convidando para a novela
e disse que o meu personagem. Não acreditei. Foi uma obra do
destino poder fazer um trabalho voltado para esse tema."

de Edith as propriedades que seriam para Jonathan. Aline de

cide ir à reunião marcada pelo marido na casa de Pilar. César

exige que Paloma seja a representante de Pilar no hospital' e
divida a presidência com ele.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
No Café Boutique, Armando insiste demais em agradar o

crítico. Maria Cecilia não sabe o que fazer. Eduarda chega ao

local e senta-se à mesa do crítico pra puxar assunto. O homem

se incomoda. Em outra mesa, um rapaz pede pra Letícia lhe

servir algo que ela ache que irá surpreendê-Ió. A garçonete fica
admirada com o jeito gentil do cliente. As crianças esperam
encher a piscina enquanto comem churrasco. No Café Bouti

que, o homem levanta e diz que Armando é muito chato. Ele

pede desculpa ao senhor Rui (nome do crítico). O homem diz

que não é crítico e muito menos se chama Rui. Armando se

pergunta quem é o crítico então. Enquanto isso, o outro rapaz

agradece Letícia pela indicàção e diz que adorou o café. Ela diz
que é um prazer ver os clientes satisfeitos e ele garante que

voltará mais vezes. No orfanato, as crianças insistem pra Mili

entrar na piscina. A garota se irrita e diz que já disse que não.

Mili sai correndo, Carol estranha o comportamento e vai atrás

da pequenina pra checa o que acontece. Mili diz que virou mo

cinha e que está com vergonha.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Stella se sente humilhada após ir presa, pois sabe que

armaram pra ela. Donana bebe champagne para comemorar

a prisão de Stella. Catarina e Otavio conversam e ele continua

sendo duro com a esposa. Carlão fica preocupado em ser re

conhecido após aparecer em manchete de jornal. Veludo e

Anjo assistem ao show de Laura. Danilo entrega dinheiro a Pi

casso comoJorma de pagamento. Danilo percebe a presença
de Ramiro e fica desconfiado. Stella conta a Norma como foi

presa, Helena e Patrícia conversam no escritório. Carlão tenta

jogar bola com os amigos, mas é ignorado após ser reconheci
do pela manchete. Picasso convida Monet para ajudá-lo a ma

tar Veludo. Anjo procura por Laura e ambos conversam após
o show, Laura recebe flores. Norma vai até a casa de Donana

pedir ajuda para tirar Stella da prisão.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Elymar Santos alega
ser perseguido e faz BO
o cantor Elymar Santos, que virou ídolo

depois de participar de um show de calouros
nos anos 80, contou que está vivendo maus

momentos. Ele afirmou que um fã que o acom

panha desde o início da fama passou a enviar

mensagens e fazer ligações ameaçadoras. De
pois de uma das ligações, a mãe do admirador
teria tido um acidente vascular cerebral e mor
reu. Elymar agora só anda com muitos segu

ranças e fez um boletim de ocorrência na dele

gacia do Leblon, no Rio de Janeiro.

Herança de Hebe
avaliada em R$ 60
milhões é dividida

A herança de Hebe Camargo está avalia
da em cerca de R$ 60 milhões e foi dividida
meio a meio entre seu único filho, Marcello
de Camargo Capuano, e o sobrinho, Claudio
Pessutti, que foi seu empresário por 17 anos.

O patrimônio inclui a famosa mansão no Mo
rumbi, carros de luxo, entre eles, duas Merce
des-Benz, propriedades como uma bela casa à
beira mar no litoral norte de 'São Paulo, além
de joias, muitas joias. Claudio alegou que o

primo reconhece sua contribuição à carreira

bem-sucedida da mãe, que morreu de câncer

, no dia 29 de.setembro de 2012... ..

Horóscopo
A simpatia é a única e

verdadeira fonte do amor.
Paolo Mantegazza

[jÁries Libra
20/3 a 19/4 - Fogo 23/9 a 22/10 - Ar

Hoje, você terá facilidade para Você estará otimista pelamanhã,
se concentrar no trabalho. Aproveite mas mesmo assim não baixe a guar-
seu otimismo para lidar com as pes- da. À tarde, concentre-se nos seus

soas. À tarde, o trabalho duro trará deveres. Se já encontrou sua cara-

uma sensação de dever cumprido. À metade, o melhor programa é curtir

noite, um clima de romantismo favo- quem ama no seu canto.Na conquis-
rece o amor. Na paquera, pode se dar ta, antes de se envolver, veja se a pes-
bem com um colega. Cor: azul-claro. soa é de confiança. Cor: vermelho. -,1

Li
Touro Escôrpiâo
20/4 a 20/5 - Terra 23/10a21/11-Água

Você terá bom humor para en- Um conhecido em uma posição
carar o-trabalho e propor tarefas em �,.. mais alta pode favorecer você no tra-
equipe para os colegas. À noite, você balho. Seu bom humor vai ajudar a
vai fazer omaior sucesso napaquera! dar conta das tarefas commais facili-

Além do seumagnetismo, que estará dade. Um clima de romantismo aju-
em alta, um clima de romantismo fa- da a conquista. Se tem compromis-
vorece a aproximação. Isso também so, éhora demostrar ao par o quanto
vale para o romance. Cor: azul-claro. ele é importante. Cor: tons claros.

Gêmeos
2115 a 20/6 - Ar 22/11 a 21112 - Fogo

Você começa o diamais otimista Vai ser mais fácil trabalhar em

e esbanjando bom humor. Aproveite equipe na parte damanhã. Se está de

para fazer planos a longo prazo. Se olho em uma promoção, mostre que
precisar de conselho ou ajuda, con- sabe fazer planosmais ambiciosos: é
te corri os parentes. À noite, mostre hora de pensar no futuro. Um clima

o quanto gosta do pessoal de casa. A de magia e romantismo favorece a

dois, sinal de ternura, mas controle o conquista. Com o seu amado, mostre
seu ciúme. Cor: branco. seu lado mais carinhoso. Cor: azul.

Câncer Capricórnio
2116 a 21/7 - Água 22/12 a 20/1 - Terra

Mais otimista e disposto a correr Trabalhar em equipe na parte da
riscos, você vai se dar bem no traba- manhã, pode ser uma ótima ideia.

lho. Fale sobre ideias e ouça o que os Aproveite para fazer planos mais-

colegas têm a dizer. Um clima de ro- ambiciosos. À noite, você vai contar
mance marca a noite. Use seu char- com a ajuda dos astros para se dar

me e um bom papo para se aproxi- bem na paixão. Um climade roman-

mar de quem deseja.A sintonia deve tismo favorece os momentos com

crescer. Cor: bege. sua alma gêmea. Cor: preto.

Leão Aquário
22/7 a 22/8 - Fogo 21/1 a 18/2 - Ar

Você estará mais otimista e Você terá facilidade para enxer-

poderá contagiar colegas com seu gar lá na frente e fazer planos, no
jeito bem-humorado. Seus ganhos trabalho, mas não conte suas ideias.

dependerão do esforço.Ànoite, um À noite, um clima de romantismo e

clima de encantamento marca o mistério deve esquentar o romance.

romance. Que tal se comprometer Desejo em alta! Aproveite esse astral

com quem ama? Vai sermais fácil se e use seu poder de atração para se

aproximar do alvo. Cor: tons claros. darbem na paquera. Cor: verde.

Virgem rlJ Peixes
23/8 a 22/9 - Terra 19/2 a 19/3 - Terra

Mais otimista e bem-humorado, Bem-humorado(a), vai ser fácil
você vai contagiar os colegas no tra- se entender com os colegas pela ma-
balho. À tarde, concentre-se no que nhã. Aproveite para unir forças com
precisa fazer. Um clima de romantis- eles, assim, ficarámais fácil terminar
momarca esta noite: use seu charme um trabalho. À noite, o romantismo

para se aproximar de quem gosta. A vai marcar a paquera: mostre que

dois, redobre o carinho e seu par fi- sonha com compromisso. No amor,

cará encantado. Cor: bege. demonstre seu carinho. Cor: preto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocp
www.ocponline.com.br QUINTA-FEIRA,3 DE OUTUBRO DE 2013

Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana jaragua@festadasemana.com.br

Sociedade Alvorada dia 28/9

Grupo Nativista

Linea Ribeiro

Milena Furtado

'Neiva P. de Souza, Vanessa C. de
Souza e Sebastião S. ·C. de souza

Ana Paula e Ariane Silva

Pandora Piechontcoskl, Diogo Roweder,
Cristiane Oliveira e Caio Eduardo
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Recicladores querem benefícios
DIREITO Presidente da

associação de Jaraguá
do Sul vai representar
a categoria em evento

em Brasflla, Proposta é

reduzir custos da função

Celso Machado

Opresidente da Associação de
Coletores e Recicladores de

Material Reciclável e lixo Tecno

lógico do Vale do Itapocu, Rudinei
Ananias, vai participar nos dias 24,
25 e 26 de outubro, em Brasília, da
Conferência Nacional deMeioAm
biente. Ananias integra comitiva

catarinense das cidades de Jara

guá do Sul, Joinville, Barra Velha
e Itapoá que vai defender mudan

ças em conteúdos da lei federal

12.305/2010. Por exemplo, a redu
ção ou isenção total de tributos so

bre as atividades e cadeias produti
vas de produtos recicláveis. "Hoje,
para montar uma associação ou

cooperativa, que compra e vende o

material, o investimento mínimo é

LÚC10SASSl

SERViÇO Ananias preside entidade com seis associados. Serviço rende R$ 1 mil para cada um

de R$ 10 mil. Daí para frente há
custos permanentes na manu

tenção, registro de empregados,
alvarás, entre outras despesas",
explica Ananias. Eles também

querem que recursos federais

para o setor sejam destinados
a fundos estaduais e daí para
os municípios. "A ideia é agilizar

o processo, sem deixar tudo con

centrado em Brasília", diz.
A representação catarinense

também defenderá a regulamen
'tação em âmbito federal do paga
mento por serviços ambientais

prestados pelas associações e

cooperativas de catadores com

recursos gerados pelos serviços

municipais de limpeza e mane

jo de resíduos sólidos.

Associação
A Associação dirigida por

Ananias, 60 anos, tem seis as

sociados, entre eles a mulher
.

Joana. "Se dá para viver disso?

«Nosso alvo
é a sua alegria.
Tiro, música; gastronomia emuita diversão.

Dá", responde o paranaense
de Apucarana, revelando que a

média mensal de ganho gira em
torno de R$ 1 mil para cada as

sociado. Todos os resíduos plás
ticos são vendidos para clientes
de Timbó e Penha. Papéis e pa

pelão vão para compradores de

Lages. No total, são 10 tonela
das de papéis e outras cinco de

plástico a cada mês, recebidos
do serviço de coleta seletiva
mantido pela Prefeitura.

Em Jaraguá do Sul são duas
associações e uma cooperativa
que trabalham com este tipo de

material, com cerca de 40 asso

ciados. �'Mas há muitos catado
res avulsos", lembra Ananias,
que está há 30 anos no ramo,
"desde os tempos do lixão da
Vila Lenzi. Graças a Deus te

mos nossa casa própria e um

carro", conta. Ananias e Joana

não têm filhos, mas houve tem
pos em que três sobrinhos dele

dependiam do trabalho do ca

sal. "Hoje todos trabalham, têm
suas casas, seus carros e estão

bem", ressalta orgulhoso.

IOa20
de outubro

laraguá' do Sul
ParqueMunicipal de Eventos

Confu"(J fiprogramaçã« completa no siie:

www.sclautzeDfest.cDm.hr
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1àrifas interestaduais
ficam 7% mais
Reajuste começa
a valer a partir de
amanhã também para

viagens internacionais

Brasília

Üesfriamento dos pro
testos nas ruas fez o

governo federal começar a
liberar aumentos de tarifas
de ônibus. AANTI (Agên
cia Nacional de Transpor
te Terrestre) autorizou

as empresas com linhas
interestaduais e interna
cionais a aumentar as tari
fas em iro a partir de ama
nhã. Essas linhas alcançam
cerca de 60 milhões de

passageiros ao ano.
Esse aumento, que

equivale à inflação desde o

último reajuste, em julho
de 2012, vale para as linhas
interestaduais com percur
sos maiores que 75 qui
lômetros que fazem 1.461
ligações entre cidades. As
linhas com distâncias me

nores que essas, chamada
de urbanas, não terão rea

juste por enquanto.
O aumento das tarifas

de ônibus controlados pelo
governo federal estava pre
visto para julho. Mas foi

caras

PASSAGEM Aumento era para sair em julho, mas foi adiado por causa dos protestos

adiado diante dos protestos
nas ruas que começaram
contra os aumentos nas

passagens de ônibus mu

nicipais na cidade de São
Paulo e se espalharam por
todo o país.

Na prática, a aumento

recai sobre a tarifa máxima

que as empresas de ônibus

podem cobrar. Ao longo do

ano, a grande maioria das
linhas opera com preços
mais baixos que o máximo
devido à perda de passagei
ros para a aviação que vem

ocorrendo ao longo dos úl
timos anos. Em geral, as ta
rifas cheias acabam sendo

aplicadas durante os perío
dos de feriados e no verão,
quando os ônibus voltam a

trabalhar com capacidade
perto da máxima.

Licitação
As linhas de ônibus

interestaduais e interna
cionais estão em processo
de licitação há quase seis

anos, quando as conces-

sões venceram. Neste ano,
a Justiça Federal determi
nou que o governo conclua
o processo sob pena de
multa e responsabilização
dos diretores da agência.
A ANTT encerrou as au

diências públicas do edi
tal no mês passado. Com
isso, as concorrências de
vem ocorrer até o início
do próximo ano. Após a

concorrência, as tarifas
terão novos valores que
a ANTT estima que serão
cerca de 11% menores.

Universidades

USP e Unicamp entre as .melhores do mundo
A Universidade de São

Paulo (USP) firmou seu

lugar na elite do ensino su

perior mundial. A institui

ção galgou 20e posições no

ranking 2012-2013, divulga
do ontem; da revista Times

Higher Education ('lHE),
mais importante avaliação
de universidades do mundo,
e agora ocupa o 1580 posto.
A Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp) apa-
. rece listada entre a 251a e a

275a posições - após a 200a

colocação, as instituições são
reunidas em grupos de 15.
Nenhuma outra instituição
brasileira aparece na tabula

çãodaTHE.
. No topo do ranking, pelo

segundo ano' conseciitivo,
está o Instituto de Tecnolo

gia da Califórnia (CalTech),
dos Estados Unidos, seguido
pelas Universidades Oxford

(Grã-Bretanha) e Stanford

(EUA), empatadas na se

gunda colocação. Harvard
- que em 2010 estava na

primeira posição e no ano

passado caiu para segundo
lugar - aparece em quarto.
O Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) finali
za o pódio ocupando o quin
to degrau.

A USP figurou pela pri
meira vez entre as 200 me

lhores do mundo em 2011,

quando apareceu na 178a
posição. Naquele ano, aUni
camp integrava o bloco das

posições 276-300. A evolu

ção, portanto, é expressiva.

"O crescimento do Brasil
é extraordinário e deve ser

celebrado", diz Phil Baty, di
retor da THE, em entrevista
à revista Veja. Baty ressalva,
porém, que é preciso mais
ambição por parte das esco
las brasileiras. "Para um país
como o Brasil, os resultados
ainda são bastante tímidos".

Neste ano, 51 das 76 uni
versidades americanas ran

queadas entre as .200 me

lhores perderam posições
noranking.

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Civel

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova
CEP: 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC
E.mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n" 036.08.005246-6
Autor: RJN Indústria e Comércio de Produtos Metalúrgicos LIda.
Réu: City Ferro e Aço Comercial LIda - ME

Citando(a)(s): City Ferro e Aço Comercial LIda - ME, Rua João Marangoni, 207,
fundos, Vila Lalau - CEP 89.256.560, Fone (047), Jaraguá do Sul-Se.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos
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do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, que
rendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na peti
ção inicial (art. 285, c/c o art. 319, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL N° 29/2013. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando
ao Registro de preços para AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS ao lon

go de 06 (seis) meses destinados às famílias em vulnerabilidade social atendidas

pelos programas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especifica
ções e quantidades descritas no ANEXO I do edital e ANEXO 111- Minuta da Ata
de Registro de Preços. REGIMENTO: Lei Federal nO 8.666 de 21/06/93, Lei Fe
deral nO 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO nO 6.73712009 de 09

de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:
Até às 13h30 do dia 16 de outubro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter MarqUilrdt 0° 1.111, bairro:
Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura do?
envelopes serão as 14h do dia 16 de outubro de 2013, na sala de reuniões da
Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO:R$
205.080,00 (Duzentos e cinco mil e oitenta reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do

Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet 'no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 21 de agosto de 2013.

SÉRGIO KUCHENBECKER
Secretário Municipal de Administração

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ESlADO DESAND\.Ctm\RINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim
ANAAUCEMARTINEIll PESSOA,TabeUã Designada

RuaGerônimo Correan' 188, Telefone: 47-33721494 Horário de Funcionamento: 9h às 18h

EDID\LDE lNTIMAÇÃO

Saibam todos que virem O presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de aís) pessoa(s) indicada{s) para aceitartem),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada{s) fora da Circunscrição Ge�áfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 48246 Sacado: CARLOS ALEXANDRE RUDIGER CPF: 069.070.299·01 En·

dereço: RuaVERGILIONARIn' 127, amizade, 89270-000,Guaramirim Cedente: D R TSOMEACESSO·
RIOS AUTOMGrrvOS LIDACNP): 05.234.31110001-39 Número do Título: 5530305 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/09/2013 Va
lor: 407,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: &$ 5,00, Edital: R$
22,25

Protocolo: 48304 Sacado: JOSE EllAS DOMINGUES CPF: 069.529.049-56 Endereço: RUA SEGUN·
DO BRAÇO DONORl'En" S/N, SEGUNDO BRAÇO DO NQRTE, 89108-000, Massaranduba Cedente:
VlSÃOCOMERCIO DE VEICULOS E CONSULTORIA lIDA CNP): 04.864.289/0001-48 Número do Tí
tulo: 684228-1 Espécie: Apresentante:VISÃOCOMERClO DEVEICUlDS E CONSULTORIA LIDAData
Vencimento: 10/09/2013 Valor: 902,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37;60.
Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48256 Sacado: LUANA RAQUELVlEffiA.PRAD0 - ME CNP): 17.788.520/0001-03 Endereço:
RVlCfOR BRAMORSKl, 530 SL 02, centro, 89108·000,.Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUlP
LIDAME CNP): 06.952.176)0001-20 Número doTítulo: 551/1-5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data 'Zencimento: 15/09/2013 Valor: 350,00 Liquidação
após a Ultimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 48321 Sacado: MARCIA PEDRO DESANTANA CPF: 891.245.539·72 Endereço: ROD. GUl·
UIERME IENSEN, centro. 89108·000, Massaranduba Cedente: CONF E CALe DERETTI LIDA EPP
Número doTítulo: 2203 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: Banco Itàú
SA DataVencimento: 22/09/2013 Valor: 590,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48138 Sacado: MARlAJOSÉ G1MENEZCPF: 069.914.479·51 Endereço: RUAWTEAMEN
TO TARNOSKl n° S/N, GUARANI MlRlM, 89108·000, Massaranduba Cedente: FEDERMAr CONSTR
lIDA ME CNP): 81.599.367/0001-75 Número do Título: 083145/02 Espécie.Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação.Apresentante; BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIMDataVencunen
to: 12/09/2013 Valor: 768,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48318 Sacado: MARIO MALLMANN CPF: 053.586.349-75 Endereço: RUA VEREADOR
ÇAN1AClUO ERICO FWRES S/N, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CONF E CALC DERETTI
ÍlDAEPP Número doTítulo: 2008 Espécie: DuplicatadeVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: Banco ItaúSA. DataVencimento: 20/09/2013 Valor: 350,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22.25

Protocolo: 48325 Sacado: OllVlAALVES -lIDA - ME CNPJ: 15.700.21110001-04 Endereço: RuaVictor
Bramorski n« 530, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: RIO BRANCO EQUIP ilDA ME CNPJ:
06.952.176/0001-20 Número do Título: 359/4-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco Itaú SA DataVencimento: 07/0912013 Valor. 1.702,50 liquidação após a intima-
ção: R$12,25. Diligência: R$ 37,60. Condução: R$37,90, Edital: R$ 22.25 .

Protocolo: 48157 Sacado: VIDRACARlA SANTO ANTONIO CNPJ: 09.267.767/0001-56 Endereço: Rua
I Braço do Norte n° 99, I Braço do Norte, 89108·000, Massaranduba Cedente:VAllNE ACESSORIOS
LIDAEPPCNPf: 10.145.401/0001-93Número doTítulo: 22495/-1 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/0912013 Valor: 495,59 Liquida
ção após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 89,38, Edital: R$ 22,25
Gúaramirim. 03 de outubro de 201ª .

ANAAUCEMAIITINEW PESSOA, TabeliãDesignada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Schroeder comemora 49 anos
ANIVERSÁRIO
Feriado municipal
terá passeio
ciclístico. Prefeijura
anuncia obras de

pavimentação

Celso Machado

OmunicíPio de Schroe

der, com 17,5 milmora

dores, celebra hoje 49 anos

de emancipação política. Po
rém, a única atividade alusi
va ao evento será um passeio
ciclístico. A mobilização co

meça às 9 horas, com saída
em frente ao prédio da Pre

feitura. Por causa da data,
hoje é feriado. A festa de
aniversário foi realizada em

setembro, na Schroederfest.
Entretanto, mesmo sem

festa, o prefeito Osvaldo Jur
ck anunciou projetos volta
dos à infraestrutura do mu

nicípio, basicamente obras
de pavimentação asfáltica,

numa extensão próxima a

sete quilômetros.
"Ainda temos muitas

ruas de tráfego intenso sem

pavimentação", disse o pre
feito. O primeiro projeto, já
aprovado pela Agência: de
Fomento de Santa Catarina

(Badesc) prevê investimen

tos de R$ 1,2 milhão, recur
sos que devem ser liberados
no curto prazo a juro zero.

Outro projeto pretende,
emmédio e longo prazos, R$
1,4 milhão do recém-criado
Fundo deApoio aosMunicí

pios (Fundam), que tem R$
500 milhões para prefeitu
ras que apresentarem proje
tos seguindo regras estabe

lecidas, entre elas o número
de habitantes e a qualidade
técnica. Neste caso, segundo
o prefeito, trata-se de pavi
mentação comunitária com

adesão mínima de 80% dos
moradores e custos dividi
dos entre eles e o município.
Na área da saúde a Prefeitu
ra inaugura no próximo dia

8 um posto de atendimento
no bairro Rio Hem. Des

centralizando os serviços,
incluindo a distribuição de

medicamentos, já que hoje
tudo está concentrado no

posto central.

Emancipação
A Lei n.o 968, de 4 de ju

nho de 1964, assinada pelo
então presidente da Assem
bleia Legislativa de Santa

Catarina, IvoSilveira, que
mais tarde seria governador
do Estado, deu a Schroeder,
até então distrito de Guara

mirim, a desejada emanci

pação político-administra
tiva. Um dia antes, em 3 de

outubro, por decreto o go
vernador Celso Ramos ins
talou oficialmente o muni

cípio cujo território foi dado
como dote de casamento

entre dona Francisca de Bra

gança eOrleans (1824-1898)
e o príncipe François Ferdi
nand Philippe Louis Marie
d'Orléans (1818-1900).

••
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A VIDA ACONTECE AQUI

EDUARDO MONTECINO
���----�------�----.-

POPULAÇÃO Schroeder apresentou índice de crescimento demográfico em 7,9%

Saiba mais em:

www.girodeprofissoes.com.br.
Conteúdos exclusivos
na plataforma virtual.
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PM . Prédio adaptado para receber a corporação sofre com goteirás e 'alagamento

Burocracia
atrasa obras em
Massaranduba(

Jaraguá do Sul
vídeo capta
roubo de sala

A câmera de monito
ramento de um prédio co

mercial registrou a ação
de dois ladrões, na madru
gada de ontem, no-Centro
de Jaraguá do Sul. A du

pla chegou em uma Zafira,
estacionou em frente ao

edifício e depois teria ar

rombado a porta da frente
de uma das salas, por volta
das zh. Eles levaram dois

computadores e um celu
lar de .dentro do estabele
cimento e fugiram. A Poli

çiaMilitar só 'foi acionada
pela manhã e pede a cola

boração da população para
denunciar casos suspeitos
através do 1'90. Assista
ao vídeo com a grava
ção do roubo no www.

ocponline.com.br

Pungismo
Dupla age
no Centro

Uma mulher de 40 anos

teve�a bolsa roubada quando
caminhava no centro de Ja

raguá do Sul, por volta das
uh de ontem. Ela contou a

doado pela Prefeitura. O Polícia Militar que dois ho

prédio foi adaptado para re- mens se aproximaram dela e

ceber a Polícia Militar e en- lhe deram urn empurrão, na
frenta' problemas de alaga- .

- Rua Expedicionário Gurner
'menta e goteiras. "O terreno cindo da Silva. Eles pegaram
é muito bom, mas estamos a bolsa da vítima, que tinha
mal instalados", declarou o cerca de R$ 4 mil e alguns
comandante da 2a Cia do cartões de crédito, e fugiram
140 BPM, capitão Ricardo a pé em direção aVila Lenzi.

Ribeiro. "Estamos ansiosos A PM fez rondas pelo local,
para que as etapas sejam mas ninguém foi detido.

vencidas e o importante é

que tantoa Prefeitura como
a sSP demonstraram boa

DELeGACIA Doação de terreno da Prefeitura aguarda desde
agosto pela regularização para quê licitação seja realizada

Débora Remor

Massaranduba deve ga
nhar uma nova Dele

gacia de Polícia Civil e uma
sede própria para a Polícia
Militar. Pelos menos as

duas estruturas de segu
rança pública da cidade
têm projetos prontos para
construção e os terrenos já
foram definidos. Entretan
to, por causa da burocracia
do Poder Público, nenhum
dos dois imóveis foi sequer
licitado.

A atual estrutura da Po
lícia Civil funciona em uma

casa construída há 30 anos

e que apresenta infiltra

ções. "Seria construídauma
nova estrutura no mesmo

terreno, mas por proble
mas ambientais tivemos de
buscar outra localização",
explicou o gerente de obras
da Secretaria de Seguran
ça Pública (SSP), coronel
Dirceu Antônio Oldra. "O

projeto de adaptação está
em fase final e será licitado
assim que a questão do ter
reno for legalizada.'"

I

I'
t'

Ele se refere à oficiali

zação de recebimento do
imóvel pelo governo do
Estado. A doação foi feita
pela Prefeitura há quatro
meses e, segundo infor

mações da SSP, o proces
so deu entrada no Legis
lativo Estadual no dia 7 de

agosto. A assessoria de co

municação da Assembléia

alegou que o projeto de lei
ainda não foi protocolado.
O deputado Carlos Chiodi
ni também não soube di
zer como está o processo.

O terreno doado tem

1.050 metros quadrados e

a construção prevê o aten

dimento do Ciretran se-

_ parado do funcionamento
da Delegacia. A obra está

orçada -em R$ 600mil e foi
incluída entre os projetos
do Pacto por Santa Catari

na, com financiamento do
BNDES.

vontade", completou.
O projeto da obra, de

739 mz, está 'pronto e o

edital deve ser publica
do em breve, segundo o

gerente de obras dá SSP,
Dirceu Antônio Oldra.
"Estamos procurando um

imóvel para alugar, para
o atendimento provisório.
Depois da mudança, será
feita a demolição e o ater

ro", explicou. A Prefeitura
vai arcar com os custos do

aluguel e da demolição,
enquanto o governo esta

dual repassará recursos

para a construção do pré
dio de dois andares.

Quartel
A corporação 'militar,

hoje localizada na entrada'
de Massaranduba, foi insta':'
lada em urn imóvel também

Centenário

Crianças
usam rojões

Os rojões foram usados

porseis estudantes dentro de
urna escola no Bairro Cente

nário, em Jaraguá do Sul, no
final da tarde de terça-feira.
As crianças, de dez anos, fo
ram repreendidos pela dire
ção do colégio, que acionou a

. PM e os pais dos alunos. Eles
contaram '. ter comprado os

rojões em urna loja próxima
a escola e o proprietário, de
36 anos, confirmou a venda
de i4 unidades do produto.
Ele assinou urn Termo Cir
cunstanciado e foi liberado.

-

••

.5. ESTApO DE SANTA CAJARINA
J.wGIIAOOSUI. MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL LEILÃO PÚBLICO N' 101/2013. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, com sede em Jaraguá do Sul, SC, na
rua Walter Marquardt, n", 1.111, no Bairro Rio Molha, inscrito sob o CNPJ n'

83.102.459/0001-23, por intermédio do Prefeito Municipal, comunica aos interes
sados, que fará realizar LEILÃO PÚBLICO de bens móveis inserviveis constan

tes no anexo I do edital sendo: (veiculas, caminhões máquinas, sucatas, equipa
mentos e outros). FUNDAMENTO L(:GAL: inciso II, do art. 100 da Lei Orgânica
do Municipio de Jaraguá do Sul, art. 24 da Lei Municipal N'. 3.875/2005, 13

de julho de 2005, no inço II do art. 17 clc rIO § 5' do art. 22, da Lei Federal N'.

8.666/93 e Decreto Municipal n' 9.559/2013 de 16 de setembro de 2013. DATA,
LOCAL E HORÁRIO: O Leilão realizar-se-á no dia 23 de outubro de 2013, às
10:00 horas, para todos os lotes, nas dependências da Secretaria de Obras e

Sêrviços Públicos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, localizada na Rua

Ângelo Rubini, n", 600, Bairro Barra, do Rio Cerro - Jaraguá do Sul/SC. Os Lotes

serão arrematados pelo maior lance oferecido, igualou acima da avaliação na

forma que dispõe a Lei n' 8.666/93 e suas alterações, através do Leiloeiro Público

Oficial Sr. Jefferson Eduardo Zampieri matriculado na Junta Comercial do Estado

de Santa Catarina sob n° AARC/137 e seu preposto Sr. Nelson Zampieri, matrícula
AARC/150. VISTORIA: Os bens, objeto deste Leilão, poderão ser vistoriados no

segúinte endereço: Rua Ãngelo Rubini, n' 600 - Bairro: Barra do Rio Cerro (Se
cretaria de Obr�s e Serviços Públicos), nos dias 18 a 22 de outubro de 2013, no
horário normal de expediente, das 8:00 às 11 :00 horas e das 13:30 às 16:00 horas.

OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES O Edital completo bem como os de-

mais elementos informativos poderá ser obtido através do site www,jaraguadosuL ;li

sc.qov.br ou no site do leiloeiro www.zampierileilao.com.br. e informações nos fo-

nes: (47) 2106-8171 e/ou (47) 2106-8215 no setor de Patrimônio da Prefeitura com

o Sr. Renato Miguel Hinterholz, ou pelos e-mails renato.patrimonio@jaraguadosuL
com.br ou id988@jaraguadosuLcom.br, ou pelo fone (47) 3337.0445 diretamente
com o Leiloeiro. Jaraguá do Sul, 30 de setembro de 2013.

DIETER JANSSEN

Prefeito do Município de Jaraguá do sul/se

Tabelionato G ..iesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE'INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERAflVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
380-Centro· 89251·201- JARAGUA DO SUL- SC

. Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, 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 05 motivos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

.

Apontamento: 261056/2013 Sacado: ALCIDES JAREMCZUK NNIOR Endereço: RUA NELSON
NASATO, 21 CENlRO JARAGUA DO - CENTRO· JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-040 Cedeu
te: HDLG FUNDO DE INVESTIMENI'o EM DIREITOS C Sacador: L R MEDEIROS SUPRIMENTOS
ME Espécie: DMI • N' Titulo: 872-1/1 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ Ll42,53 . Data para
pagamento: 08/10/2013· Valor total a pagar R$L216,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$
Ll42,53· Juros: R$ 3,04 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50

· Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 260622/2013 Sacado: FRIGORIO FRIGORIFlCO RIO CEDRO Endereço: RUAERICHMA·
TIAS, 900 - RIOCERRO I - JMAGUADO SUL-SC - CEP: 89261·020 Cedente: SANTIVEST SA CRED FINAC
INVEST Sacador: NOVAC](] PAPEL E EMBAlAGENS S:A Espécie: DMI . N°Titulo: 0005322 OL· Motivo:
falta de pagamentoValor. R$ 1.055,91 • Data parapagamento: 08/10/2013·Valor total a pagarR$L094,07
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.055,91 . Juros: i1$ 2,81 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação
edital: R$ 23,10 Conduçã9: R$ 0,00· Diligência: R$ 0,00
---------------_----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 261103/2013 Sacado: lANCHONETE E RESTAURANTE TERENCIO LIDA Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 58 - Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89251400 Cedente: COOPERATIVA DE
CREDITO VAlE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador. SIMONE VOUDUNl OLC2 Espécie: DMI . N' Titulo:
702/2013/000L - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 291,31 . Data para pagamento: 08/10/2013·Valor
total a pagru:R$363,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 291,31- juros: R$1,35 Emolumentos: R$
L2,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 261102/2013 Sacado: WIZ ROBERTO BREDA Endereço: RUA ANGElD RUBINl, 322·
BARRA DO RIO CERRO - jARAGUADO SUL-SC • CEPo 89260·000 Cedente: ANDREWCIANO DA SILVA
Sacador - Espécie: DMI - N'Título: 11486/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 401,40 - Data para
pagamento: 08/10/2013· Valor total a pagar R$484,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 401,40
· Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência;
R$22,72

Apontamento: 260832/2013 Sacado: MARIA LUCIA DOS SANTOS COZINHA IND. M 'Endereço: RUA
JOAO PlANINCHEK 205 SL 18 - JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89252·220 Cedente: COPAGAZ DISTRI
BUIDORA DE GASSA Sacador. - Espécie:DMI - N'Titulo: ROOI837X· Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 813,85 -Data para pagamento: 08/10/2013·Valor total a pagarR$893,98 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 813,85 - Juros: R$ 4;34 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261093/2013 Sacado: RAC COMERCIO E SERVICOS LIDA Endereço: RUA JOAQUIM
FRANCISCO DE PAUlA 4&1- JARAGUA DO SUL· CEP: Cedente: ITAJAI HIDRAUUCA COMERCIAL
LIDA Sacador: - Espécie: DMI • N' Titulo: E.7060002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 825,40 .

Data para pagamento: 08/10/20L3,Valor total a pagarR$904,80 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 825,40 - Juros: R$ 1,92'Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
· Diligênciá: R$17,63

Apontamento: 260984/2013 Sacado: RUY SCHERER Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FON·
SECA, 320 - CENlRO - Jaraguá do Sul:SC - CEPo 89251·700 Cedente: AREN ADMINISTRADORADE
BENS LIDA. Sacadon- Espécie: DMI· N'Titulo: 0002/01· Motivo: falta de pagamentoValor: R$111,30
- Data.para pagamento: 08/1012013·Valor total a pagarR$182,19 Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 111,30· Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·
Diligência: R$10,79

Apontamento: 261044/2013 Sacado: UNIAO SAUDE ll'DA Endereço: AVMARECHALDEODORO DA
FONSECA 1188 . CENlRO . JARAGUA SUL-SC· CEP: 89251·702 Cedente: MC CARTOES PlASTICOS
LIDA Sacador- Espécie: DMI· N'Tltulo: 8179 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.700,00 . Data

para pagamento: 08/10/2013·Valor total a pagarR$5.797,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.700,00· Juros: R$ 26,60 Emolumentos: R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50·
Diligência: R$10,79

Apontamento: 260560/2013 Sacado: 'NILSON DE FANTE DA SILVA Endereço: RUA LEONARDOKlEIN,
72.· lUlA DA FIGUEIRA· Jaraguá do Sul·SC - CEP: 89258-801 Cedente: QUlMEXINDUSTRIA E COMDE
PRODUTOS DE llMP LIDA Sacador: - Espécie: DMI . N'Tlrulo: 1194/01 . Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 2.109,48 . Data para pagamêhto: 08/10/2013·Valor total a pagar R$2.l89.59 Descrição dos va
lores: Valor do titulo: R$ 2.109,48· Juros: R$ 3,51 Emolumentos R$ 12,25· Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50· Diligência: R$16,75

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo': na data de
03/10/2013. Iaraguâ dn Sul (SC), 03 de outubro de 20J3.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Atletismoalcança os

objetivos na competição
JOGUINHOS Modalidade volta com sete medalhas na bagagem, sendo três
de prata e quatro de bronze. RogerWanderwegen foi o destaque jaraguaense

Lucas Pavin periente Ivanildo de Souza Pin

to, alcançou a meta proposta e

conquistou sete medalhas, sendo
três de prata e quatro de bronze.

Com o tempo de 2:21.92,
Emily Kohler ficou em segundo
lugar nos 800m rasos, assim
como Guilherme Pinheiro Gil
no declato com 5.872 pontos e

Roger Wanderwegen nos 400m
rasos, onde marcou S0-49. Já
os bronzes foram obtidos pelos
atletas Roger Wanderwegen nos

200m rasos, com amarca 22.88,
Emily Kohler nos 400m rasos,
anotando 1:00.97, Jessica Rodri

gues da Silva no lançamento de

dardo, com 34,72m, e o quarteto
formado por Oziel da Silva, José
Filho, Gabriel Tavares e Roger
Wanderwegen nos 4x400m ra

sos, com o tempo de 3:29-40.
"Fiquei satisfeito com o nosso

resultado. Alcançamos a nossa

proposta, ficamos em quinto no

masculino � sexto no feminino

Após-.a . nat�ção encerrar.s�a
.

partícipaçáo na 26a edição
dos Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, que está sendo realiza
da na cidade de Criciúma até o

próximo sábado (S), foi a vez do
atletismo se despedir da compe

tição. Com a proposta de chegar
à zona de pontuação, a equipe
comandada pelo técnico Adriano
Moras e acompanhada pelo ex-

que é bem de acordo com aqui
lo que imaginávamos buscar. O

grande destaque foi a equipe,
porque conseguimos competir
como tal", disse Adriano.

Agora, Jaraguá segue na dis

puta nas modalidades de bas

quete (masculino e feminino),
ciclismo+ bmx (masculino), fut
sal (masculino), caratê (masculi
no), voleibol (masculino), vôlei
de praia (masculino e feminino)
e xadrez (masculino e feminino).
Até o momento, a delegação ja
raguaense conquistou quatorze
medalhas, sendo duas de ouro,
seis de prata e seis de bronze.

ACERTO Treinador Adriano Moras gostou do desempenho da sua equipe que terminou na zona de pontuação no masculino e feminino

Divisão de Acesso

se Jaraguá goleia oMaga na-estreia do returno
Como já era esperado, o Sport

Club Jaraguá começou o segundo
turno do Campeonato Catarinense

da Divisão de Acesso com vitória.

Enfrentando o "pior time do mun

do", o Maga, a equipe comandada

pelo técnico Mozart se impôs mes
mo jogando fora de casa e goleou
o adversário por 4 a o, no Estádio

Gigante doVale, em Indaial. Os gols
do time jaraguaense foram marca

dos por Eric (duas vezes), Neto e

Vandré. Com o resultado, o Leão

do Vale somou seus primeiros três
pontos no returno da competição,
enquanto o Maga tem apenas um

tento em todo Estadual. Agora, o
Jaraguá volta a reencontrar sua

torcida, no próximo domingo (6),
quando encara um concorrente

. direto ao acesso, o Blumenau, às

lSh30, no Estádio João Marcat

to. Já os indaialenses enfrentam o

Curitibanos, no sábado.
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ADJ

eSMfocado
DO estadual
Eliminado da Liga

Futsal, na última se

gunda-feira pelo Corin

thians, a AD Jaraguá
(CSMjPré-Fabricar j
MannesjFME) não teve

muito tempo para des
cansar e já voltou aos

treinamentos ontem

de manhã. Isto porque,
a equipe comandada

pelo técnico João Car

los Barbosa, o Banana,
tem compromisso ama

nhã pelo Campeonato
Catarinense da Divisão

Especial. Pelo jogo de
ida da semifinal, o time

jaraguaense enfrenta o

ADU Futsal, às 20h1S,
no Ginásio Salgadão, em
Tubarão. O confronto de
volta está marcado para
a próxima terça-feira (8),
na Arena Jaraguá..A ou

tra semifinal do Estadu
al será disputada entre

Joinville e Blumenau.
Como

-

preparação
para esta partida, o elen
co teve um treino físico
ontem pela manhã, na

Academia Espaço Maior, .

e outro tático no final da

tarde, na. Arena. Hoje
pela manhã, a equipe re
aliza o último treino com

bola antes da viagem
para Tubarão, que está
marcada para o período
da tarde.

"A equipe está bas
tante focada.

.

Eu acho

que o importante é cada
um manter o equilíbrio e

encarar cada jogo como

uma' decisão. Sabemos

que vamos encontrar di

ficuldades, mas podemos
superá-las para buscar o

título do Campeonato Ca

tarinense", diz Banana.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atendimento clínico
voltado aos atletas
MÉDICO Darian

Boccacio Souza

da Silva é o

responsável pelo
suporte médico
dos competidores
jaraguaenses

Lucas Pavin

No que depender do su
porte médico, os a.tle

tas de Jaraguá do Sul estão
muito bem cuidados. 'Isto

porque, em parceria com

a Fundação Municipal de
Esportes e Turismo, o mé
dico Darian Boccacio Sou
za da Silva é responsável
por todo atendimento ao

atleta do município e to

talmente sem custo, onde
o paciente é encaminhado
até o seu con�ultório atra

vés do fisioterapeuta Wil
son Júnior e é feito a pri
meira avaliação. O único
caso que não consegue ser

custeado é quando o atleta

precisa fazer cirurgia, mas
a parte de consulta médica
e pós-operatório está a ser
viço dos esportistas.

Natural de Passo Fun

do (RS), Darian se formou
em Medicina na Univil
le no ano de 2006 e de lá

pra cá, passou por grandes
experiências na carreira.

Logo após' de formado,
ele retornou a sua cidade

.

\

LUCAS PAVIN/AVANTE!

�.

,

EXPERIENCIA Darian é formado na Univille e passou por grandes centros médicos

natal, onde permaneceu

por mais três anos fazen
do residência no Hospital
lot. Em 2010, ele foi para
São Paulo, no qual ficou
por um ano e dois meses

no Hospital do Coração
(HCOR) com o médico
Rene Jorge Abdallah, o

atual consultor médico
de São Paulo. Apaixona-

do por futebol; Darian
teve na capital paulista
sua maior experiência, já
que acompanhou a parte
esportiva damaior cidade
do país, da Universida
de Federal de São Paulo

(Unifesp) e outros tipos
de atleta, tanto na parte

.

de medicina do esporte
quanto a parte de joelho.

Encerrando este ciclo,
o gaúcho veio para Jara

guá do Sul onde perma
nece até hoje, atendendo
pacientes na clínica Alpha
e cuidando dos esportistas
jaraguaenses, 'Além dis

to, ele faz parte da equipe
UFC Brasil, no qual cuida e

supervisiona os lutadores
antes e depois das lutas.

Operacâomais complicada
Problema recorrente com joga

dores nos últimos anos, o Dr. Darian

já realizou cerca de dez operações no
joelho em atletas locais apenas em

2013. Segundo o médico, o caso mais
.

grave foi do ala Lé, daADJ, que tinha
uma lesão de cartilagem classificada
como grau 4 em uma escala de um a .

quatro, onde atingia o osso condral
e é considerada uma lesão que não
tem garantia de 100% de recupera-

\
'(
\

ção. "Tivemos que tratar essa lesão
do Lê com mais respeito, não des
merecendo as outras, mas se tratan

do de cartilagem, hoje, é a 'lesão mais
complicada tanto para o atleta, como
para o médico", disse Darian.

Por fim, Boccacio falou da satis

fação em poder atender os atletas
de Jaraguá. "Eu sempre adorei mui
to esporte, então é gratificante. Eu
comecei a gostar ainda mais disto;

porque em São Paulo eu pude tratar
jogadores que eu via somente na te

levisão e isso vai te motivando cada
vez mais. Poder ver o atleta voltando
a praticar esporte depois de passar

por lesões que você passou junta
mente pelo processo de recuperação
e eles exaltando o seu trabalho extra

campo também é algo que motiva
muito o profissional", concluiu.s no. DESTAQUE O sueco Ibrahimovic (foto) marcou dois
dia da.partida",' condu!Íü! (, .s: ;

, : J
• I. I. � !gbls�na :goleada. Brasileiro Marquinhos fez o terceiro

Bayem
Vitória fora
o Bayern de Munique

caminha com tranquilidade
em busca da classificação
para as oitavas de final da
Liga dos Campeões. Ontem,
os bávaros visitaram oMan
chester City, pela segunda
rodada do Grupo D, vence
ram por 3 a 1 e assumiram
a liderança isolada com seis

.

pontos. Os ingleses dividem
a segunda colocação com o

CSKA, que superou oVikto
ria Plsen por 3 a 2.

RealMadrid

Goleada
Cristiano Ronaldo fez

dois gols de cabeça na vitó
ria do Real Madrid sobre o

Copenhague por 4 a o, on

tem, no Santiago Bemabéu.
O jogo era da segunda roda
da do Grupo B da Liga dos

Campeões da Europa: Além
do craque luso, que já ba

lançou as redes cinco vezes

em apenas duas partidas na
competição, Di Maria bri-'
lhou ao marcar outros dois

quase no fim da partida.

Liga dos Campeões
PSG aplica 3 a O no Benfica

O Paris Saint-Germaín
não fez feio diante de sua

torcida, ontem, no Parque
dos Príncipes. Com uma

atuação segura, a equipe de
Laurent Blancprecisou ape
nas de meia hora para ga
rantir a vitória sobre o Ben

fica, por 3 a o, e assumir a

liderança isolada do Grupo
C da Liga dos Campeões,mm
seis pontos, três à frente do
time português e do Olym
piacos, vitorioso pelomesmo
placar diante do Anderlecht,
naBélgica.

O sueco Zlatan Ibrahi
movicmarcou dois gols, e o.
brasileiroMarquinhos com
pletou o placar. O zagueiro
brasileiro caiu de vez nas

graças da torcida do PSG.
Foi o terceiro gol do defen
sor em cinco jogos. Ele já
havia marcado na goleada
por 4 a 1 sobre o Olympia
cos, na estreia na Cham

pions, e também balançou
as redes na rodada passada
do Campeonato Francês,
contra o Toulouse. Em 30
partidas pelo Roma, seu ex
clube, ele não tinha feito gol.

O atacante Lucas iniciou
o jogo no banco de reservas,
entrou aos 25 do, segundo
tempo, mostrou disposi
ção, mas não se destacou.
Diferentemente de Ibra, de
cisivo para o triunfo, o uru
guaio Cavani teve atuação
apagada.

REUTERS
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COPINHA Campeão pela última vez em 2010, São Paulo pode ficar de fora da competicao no ano que vem

Tricolor é boicotado
por rivais na Copinha
MOVIMENTO Dez

clubes acusam o São

Paulo de aliciamento

com atletas das

categorias de base

Apróxima edição da

Copa São Paulo de Fu
. tebol Júnior pode ser uma

, das mais esvaziadas de sua
história recente. Em mais

um episódio envolvendo
as acusações de aliciamen-

to de jogadores contra o

São Paulo nas categorias
de base, dirigentes de dez
clubes responderam ao

convite da organização pe
dindo à não presença do
time tricolor.

A mensagem foi cons
truída através da troca de
e-mails na internet entre os

representantes dos clubes e

repete a estratégia já utiliza
da no primeiro semestre em

outras duas competições,
a Taça BH e a Copa 2 de

Empate no clássico
Em um duelo de dois

rivais em momentos bem
diferentes no Brasileirão,
Fluminense e Botafogo
mediram forças e ficaram
no empate, por 1 a 1, nes

ta quarta-feira à noite, no

AArdosia
Concreto

LTOA, sob CNPJ

11.240.895/0002-

39, comunica que
foi extraviada a

nota fiscal
nO 1150.

\1 I

Maracanã, com gols de
Biro Biro e Bolívar. O re

sultado do clássico carioca
"fez as duas equipes coloca
rem um "pé no freio" em

seus objetivos na tabela do
Campeonato Brasileiro.

Julho. O São Paulo acabou
sendo deixado de fora de
ambas. Ao todo, entraram
no movimento os quatro
grandes do Rio de Janeiro

(Flamengo, Fluminense,
Botafogo e Vasco), os três
de Minas Gerais (Cruzeiro,
Atlético-MG e América

MG), Vitória, Sport e Coriti
ba. A expectativa é de que o

grupo cresça aindamais nos

próximos dias. Figueirense
e Goiás já falaram que são
favoráveis à postura.

Aexemplo do que acon
tece desde o início do ano,

quando os clubes oficiali
zaram o boicote na base, a
diretoria tricolor não reco

nhece o movimento e nega
as acusações de que assedie
atletas adversários. Segun
do ela, a equipe costuma

ser procurada por empre
sários e familiares dos jo
vens jogadores, e tem a

convicção interna de que
os casos não sejam envol
vidos com aliciamento.

NaVIlaB 'B_"",�,,",

Santos triunfa no SanSão
A boa fase do São Paulo

passou. Afinal, a última vitó
ria do time tricolor foi no dia
18 de setembro, 1 a ° con

tra o Atlético-MG. Já nesta

quarta-feira, o clube visitou
o Santos, e no clássico dispu-

tado naVilaBelmiro,melhor
para os donos da casa: 3 a °
no reencontro deMuricyRa
malho com seu antigo clube.
Os gols da equipe santista fo
rammarcados por Edu Dra

cena, Thiago Ribeiro e Léo.

SES1-

Função* e Cidade

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(Iink: Trabalhe Conosco)

Prazo e Local de Inscrições

'Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no
item "Trabalhe Conosco" no site \w.ww5l'eils'tlllmlbr

•

PROFESSOR EJA - EDUCAÇA0 FISICA
01 AI' dl 08/10 I lt

Jara uá do Sul
e o Ia , pe o SI e.

NoMineirâo

Cruzeiro
vence

NaArena

Vitória
tricolor

Com uma campanha
impecável, o Cruzeiro segue
fazendo novas vitimas. Em

apenas 30 minutos,' o líder
do Campeonato Brasileiro
se tomou mais líder do que

. nunca. Ovirtual campeão na
cional passou pela embalada

Portuguesa, com uma gole
ada por 4 a o, confirmados
ainda no primeiro tempo e

chegou aos 56pontos, onzena
frentedo segundo colocado na
competição que é oGrêmio.

O Grêmio chegou a cin

co vitórias consecutivas no

Brasileiro. Depois, porém,
o time gaúcho teve alguns
tropeços, mas agora a boa
fase está de volta. NaArena,
o tricolor gaúcho recebeu o

Atlético-PR, concorrente di
reto pela vice-liderança na

competição, e venceu por 1

a o, com gol de Riveros. O
Grêmio soma a segunda vi
tória consecutiva, depois de
bater o São Paulo por 1 a o.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

P J V E O GP GC SC A%
, ,

25 136. 6 31 21 1060

25 127 6 37 29 8 57

25 118 6 43 34 9 54

25 107 8 36 35 1 49

25 9 9 7 32 .25 7 48

24 9 8 7 28 26 2 48

25 9 7 9 31 32 -1 45

25 8 10 7 22 17 5 45

24 8 10 6 36 34 2 47

25 8 9 8 30 30 o 44

25 8 9 8 27 31 -444

25 8 8 9 26 31 -5 42

25 8 7 10 37 38 -1 41

25 7 10 8 28 33 -5 41

25 7 6 12 21 27 -6 36

f4T�:i:f"'-4':if'!';'f2

45

3 43

4' Atlético-PR 41

5v Vitória 37

6' Santos 36

7' Atlético,MG 35

8' Fluminense 34

9' Corinthians 34

la' Internacional 34

11' Flarnengo 33

12' Goiás 33

13' Bahia 32

14' Portuguesa 31

15' Coritiba 31

16' São Paulo 27

"'1I1·'·"-
18° 1131 ;40 -9

4 14 25 35 '-1019°
20' Náutico 17 25 4 5 16 16 41 -2522

'P'-lm-f'lt<m:j. �,"'-Ví�E'>ft!ti:S{l=.,:;]). ... nerroras:fGP.(GrS&JUÓ;
(G.C-I.Grlt!slC1r1�_r..-J38fdo'I!e..G'&:ro;..,;.,1:,.fõ�.zrrtE'-.w_

25"RODADA Fluminensel x lBotafogo
vítõrraz x lGoiás

Corinthians2 xOBahia

CoritibaO x 2Flamengo
Santos3 x OSão Paulo

QuIJ1la.felra -3/lD/2013
Vasco x Internacional

Classificados para a Ubertadores

Rebaixados para a Série B

Terça-feira -1IlD/2013
Ponte Pretal x N2áutico

Qua_ra -;VlD/2013
Grêmiol x OAtlético-PR

Cruzeir04 x OPortuguesa

Lanterna do campeonato

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

PJVEDG'pGC SG A%

6 48 24 2465

3' Paraná 45 26 136 7 42 21 2157

4' Sport 43 26 141 11 43 42 1 55

5° Joinville 42 26 126 8 42 29 1353

6° Avaí 41 26 118 7 38 33 5 52

7' Icasa 39 26 123 11 38 43 -5 50

8' América-MG 39 26 109-, 7 37 33 4 50

9' Figueirense 38 25 122 11 43 38 5 50

la' Ceará 38 26 108 8 38 31 7 48

11° Bragantino 36 26 106 10 26 25 1 46

12' Boa E.C. 35 26 9 8 9 23 30 -7 44

13° Guaratinguetá 32 26 9 5 12 28 35 -7 41

14' Oeste 31 26 8 7 11 26 39 -1339

15' Paysandu 28 26 7 7 12 28 38 -1035

16° América-RN 27 26 6 9 11 27 38 -1134

17' Atlético-GO 16 26 7 5 14,23 34 -11"33
18°ABC 26 26 7 5 14 26 42 -1633

19' São Caetano 24 26 6 6 14 32 40 -8 30

20' ASA 23 26 7 2 17 27 51 -24 29
p. ,1m!1tws;,J ...JlCK,M:'V _' \iitvn;:r.i:.-E. ·�EnlJ-llito..�:iD.,_!}sf'l'.Ct8s:'6"- ,GIl>.'$rtrw�
(te: ·'�Qonb;.j;�,,,SoI1(l:,\(ctmGl'�l&:"A%-··;'�I;nm:!Aw.

26'RODADA 19h30 - Sport 3x2 Joirwille
21h50 - OesteOxz Palmeiras

1IlD 21h50 - Boa 0x2 Figueirense
19h30 - Chapecoense 4xO N3A 21h50 - Avaí 2x1 São Caetano
19h30 - Ceará :!x0 ícasa 21h50 - América-RN 0x2
19h30 - Atlético GO Oxl ABC Bragantino
19h30 - Guaratinguetá :!xl 21h50 - Paraná Ox1América-
Paysandu MG

Lanterna do campeonato
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,GolG44P 1.0
,aO'14 / Completo
à'lPista

R$.29.500

NovoGoI4P l�O
�� I Completo

R$31.490

Voyage
!� / Completo

R$36.490

[,

Fox4Pl.6
�O14 I Completo
âYÍ5111:1

R$40.790

,SpaceFox
2013 I Completo
âvista

'R$44.990

I"
I

I,
I

www.vw.com.br.Promoção válida até 02/10/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de frete lncfuso.Gol G4 1,0 4 Portas Completo 2014, ii vista a partir de RS 29.500.Novo
Gol 1,0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 31,490.Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$36,490, Entrada 50%, saldo em 24x, juros 0,0%. Fax 1,04 Portas
Completo 2014, ii vista a partir de R$ 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 ii vista a partir de R$ 44,990, Entrada 50%, saldo em 24x, juros O.O%,Amarok Trend CD AT á vista a partir de R$ 115.990, Entrada
50%, saldo em 24x, juros 0,0%. Saveiro Cabine Estendida ii 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 CET, Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da prestação e do CET Consulte
outras condições de financiamento numa concessionária Volkswaqen autoriiada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente
previamente a 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 ,

�ontaoem em comoonentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a BO.OOOkmL É necessário. oara sua utilizacão. o cumorimento do oíano de rnanutencão. fãIj Ca�gu� Aut�_Elite
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