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Dozemédicos saem
da redemunicipal

AVALIAÇÃO Segundo o secretário Adernar Possamai (DEM), momento é complicado, mas

mudanças, como a obrigatoriedade do cumprimento da jornada, devem gerar melhorias.

PATRICIA MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

Bicicross voa alto!

Filippi Gonçalves (foto) fatura o bicampeonato dos Joguinhos. Leonardo Spredmann, também de

Jaraguá do Sul, foi medalhista de prata na prova de BMX, realizada ontem em Criciúma. Página 22

Schroede
Posto é alvo
de assalto
Câmera do estabelecimento

registra momento em que
ladrão armado invade o

local e rende funcionário .

.

Foram roubados R$ 800.
Polícia investiga ação.
PÁGINA2(l·

Economia

Cooper inicia
atividades
Cooperativa do Vale
do Itajaí assume hoje
as operações de cinco
supermercados comprados -�

da rede Breithaupt.
P�GINA7

Ao estilo

Carnes em
, dois toques

Bife a rolê e unia bisteca
suína acebolada são as

receitas rápidas para
quem não quer ficar
muito tempo na cozinha.
PÂGINA11
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DO LEITOR

Onda dura
Certa vez num momento de desespero, me vi diante

de dúvidas e dilemas tão embrenhados na minha

ignorância e no meu orgulho intelectual, que me senti
obrigado a fazer uma escolha. Viver no vazio da minha

suposta sabedoria, ounopreenchimento do amordeum
Deus vivo e amoroso? Minha escolha não foi racional,
não foi tomada por pressão ... foi unicamente paixão!

Me disseram certavez quequando estamos emmeio
abatalha, nada faz sentido ...mas que no fim das contas,
tudo se encaixa! E hoje eu vivo isso com toda a certeza.

Ser 'Onda Dura' é ter família, é ter amor, supor
te, objetividade, paz, é viver preenchido de algo que
todos anseiam e buscam mas poucos encontram

a tempo... Mas nada está perdido quando se tem

a mente e o coração aberto. Estar 'onde estou, ser

quem eu sou e vislumbrar quem irei me tornar, é

algo que jamais sonhei mas que já estava feito mui
to antes das batalhas. Cada um que hoje caminha

comigo é um pedaço de mim, parte de uma uni
dade que jamais será desfeita. Isso é a eternidade.

E quando eu pensei que tudo tinha acabado, vi que
era apenas o prelúdio de uma vida nova ... E quando
me perguntam "Porqueeeee, cara!?", eu digo apenas
que isso não se explica, não se vê ... apenas senti.

• Cristian R. Quint, auxiliar de escritório.
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(41) 3370-0212

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para f/jedacao@ocorreiodopovo.com.br

Estado
Concurso público para

. . "" .

agentes penítencíáríos
A data das inscrições para o concurso público esta

dual para contratação de 300 novos agentes penitenci
ários e 20 socioeducativos foi alterada. Os interessados

podem se inscrever até o dia 23 de outubro. O concurso

para agentes penitenciários exige curso superior e terá
cinco etapas: prova objetiva, capacidade tisica, teste
psicológico, investigação social e exame toxicológico.
As inscrições pode ser feitas no sites da Fundação de
Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (http://novosite.
fepese.org.br). Informações: (48) 3953-1000.

COMENTÁRIO

Não diga isso, senhor!
Vou contar uma história, mas

antes, você sabe, preciso dar umas
voltas. Já contei aqui que fui gra
vemente desrespeitado pelos meus

pais, me impuseram credos religio
sos sem aminha permissão, criança
indefesa e no berço ... Cresci cheio
de medos das "condenações" re

ligiosas para só bem mais tarde
descobrir que tudo não passava,
não passa, de invenções de pessoas
espertas para explorar ignorantes.
Mas acho que cresci um pouco. O

que quero dizer, e o que me traz a

esta charla enjoada é que hoje não
creio nos "metafísicos", não nesses

que andam por aí, contados dentro'
de igrejas. Creio, isso sim, e fiel

mente, na tisica, na ciência, nas ver
dades de laboratório, as confiáveis.

A história que tenho para con-

.

lUIZ CARLOS PRATES
tar muitos já a conhecem, estava
nos jornais da semana passada.
Envolvia uma família pobre que
havia perdido tudo ou quase tudo
nas enchentes. Aliás, pela segunda
vez; na primeira, a família ficou na

lona, deve estar até hoje esperando
pelas figuras asquerosas do "gover
no" que vêm ao Estado prometer,
mentir e fingir preocupação. A tal
família não ganhou um abraço que
fosse... Pois bem, li nos jornais que
o "chefe" da tal família disse que se

vai recuperar sem ajudas, nem vai

mexer no FGTS porque esse dinhei
ro pode faltar mais tarde para uma
doença... Aqui está o ponto. - Não

diga isso, senhor!
Palavra é energia, e nisso não

há o que duvidar. Palavra produz
ventos, energias e realidades, não
brinquemos com a palavra, ainda
que por desaviso, como se me afi

gura no caso em tela.Apalavra atrai
oumanda embora uma desgraça. É
preciso que evitemos certas idéias e

transformá-las em palavras. A Lei
do Retomo é implacável, Lei do

Carma, para muitos. Tudo tisica,
energias, poderes;e aqui não se tra

ta de crer ou não crer nos invisíveis,
nas pantomimas da fé.Aqui é pedra
sobre pedra. Pense bem e digabem,
suavida serámuitomelhor. Não du

vide, essa dúvida faz mal à saúde...

menino diz. Ele diz "totolate" e não chocolate, Sim, en
tendo, mas o menino está em fase de'amadurecimento

neuronial, é assim que ele ouve, mas ele tem que ser

educado a ouvir o correto: chocolate. Os adultos não de
vem repetir o modo errado de a criança falar, mas falar
corretamente perto dela, tenha a idade que tiver. Isso
a vai fazer crescer ouvindo sons corretos. - Ah, Prates,
francamente.tu perdes teu tempo... -

• Dinheiro
Se você já leu aí em cima, vai ficar mais fácil agora. A

questão é que muita gente guarda dinheiro pensando na
necessidade desse dinheiro em caso de doença. Duas coi
sas podem acontecer: a pessoamorrer antes e não terusa
do do dinheiro, ou morrer de velha passando a vida com

agruras, como pobre, com o dinheiro guardado no ban
co. Dinheiro "guardado" é dinheiro congelado, morto, ou
quase. Dinheiro precisa ser usado, ir e vir, investir, lucrar,
gastar e viver. De outromodo, para quê dinheiro? • Falta dizer

Essa tirei do livro "Kafka para Sobrecarregados": - "Os

pais que esperam gratidão dos filhos são como agiotas que
só arriscam seu capital se recebem altos juros por isso...

"

Bah, discordo da cabeça aos sapatos. Honrar pai e mãe é
"mandamento" sim, que conversa é essa de comer e virar
o cocho, sair batendo a portar Filho ingrato melhor não
tivesse nascido. Safado!

• Língua
Volta e meia, retomo ao assunto. É a linguagem in-

fantil dos adultos para com as crianças. Quem faz isso
é bandido. - Ah, mas a minha mãe faz isso com o meu

filho, neto dela! Ela diz - "totolate", repetindo o que o
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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Jaraguá do Sul, entregou esta

semana a carteira profissional para 22 novos advogados. Esse foi o segundo
ato de entrega das credenciais nesse ano. Em junho 24 profissionais foram
oficializados. A entidade é presidida pelo advogado e articulista do jornal O
Correio do Povo, Romeo Piazera Júnior (de chapéu).

Sociedade

Atividades
paraidósos

Cerca de 20 atividades volta
das às pessoas da terceira idade
serão desenvolvidas das çh às

14h de amanhã, na Praça Ângelo
Piazera. A iniciativa é do Conse
lho Municipal dos Direitos do
Idoso e da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, pela passagem do Dia Na
cional do Idoso. Sob o tema "Res

peitar as pessoas idosas é tratar
o próprio futuro com respeito", o
evento oferecerá atrações cultu

rais, aulas de ginástica, jogos de

mesa, cortes de cabelo e massa

gem, avaliações físicas e orienta

ções aos participantes.
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CHARGE EDITORIAL

O exemplo do Interact
Uma sociedade que prioriza a edu

cação sempre estará à frente da
outras. Com investimentos no estímulo
ao conhecimento, à qualificação voltada

para o desenvolvimento humano e tam

bém com destaques. aos valores éticos e

morais, uma comunidade é disposta a

evoluir com o enfoque ao bem estar co

mum, com ordenamento e progresso.
O Brasil ainda tem muito que evoluir

quando se fala em educação. Porém, as
pequenas iniciativas é que fazem a dife

rença. E elas devem ser destacadas. Um
dos exemplos quemerece todo o reconhe
cimento social é o realizado pelo Interact
Club, de Jaraguá do Sul.

Essa semana, 26 estudantes de escolas

públicas e privadas de Jaraguá do Sul foram
destacados pelo projeto Aluno Nota 10 da
entidade. Essa ação, que é realizada com

apoio dos professores e direção das unidades
deensino, valoriza.ameritocracia dos alunos.

A dedicação empenhada em ações vol-

tadas ao aprimoramento do conhecimento
e as boas avaliações são privilegiadas pela
entidade. O ato simbólico de premiar os
esforços é significativo. Demonstra que a

educação, quando exercida dentro de um

processo em que a capacidade humana é
valorizada, resulta em cidadãos compro
metidos com aqualidade dos seus atos,mais
conscientes nas atitudes e responsáveis.

"
Pequenas iniciativas, como a do projeto
Aluno Nota 10, fazem toda a diferença.

O exemplo exercido pelo Interact

Club, assim como 'outras iniciativas que
tenham o rríesmo propósito, deve ser

reconhecido constantemente. Dessa for
ma, serão referências para que as polí
ticas públicas direcionadas à educação
sejam priorizadas.

ii
.'

Fale conosco
.
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Comunidade

Celebração a
São Francisco
A Comunidade São Fran

cisco de Assis, no bairro Cen
tenário, comemora hoje o dia
de padroeiro. Durante a ma

nhã, das 8h às uh, e também
à tarde, das 14h às 17h, acon
tece a benção dos animais. A

Associação Jaraguaense de

Proteção aos Animais estará

presente para dar orientações.
Também acontece uma mis
sa às 19h30, seguida de uma

apresentação sobre a vida do
santo. A Igreja fica na Rua
Bernardo Werner Grubba Jú
nior, número 127.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO N'1388
07 - 08 - 12 - 18 - 19
37 - 39 - 45 - 46 - 48
49 - 50 - 54 - 62 - 74
80 - 87 - 89 - 93 - 95

QUINA
SORTEIO N' 3306
26 - 35 - 43 - 53 - 71

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04802
1 º 57.659 250.000,00
2º 56.752 17.100,00
3º 63.698 16.600,00
4º 74.437 16.100,00
5º 39.230 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1535
08 - 09 - 25 - 41 - 54 - 55

tOBITUÁRIO
• CLEONICEMADRUGAPAES morreu

no dia 29 de setembro, em Jaraguá do Sul.
Tinha 45 anos e deixou enlutados irmãos,
filhos, genros, demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério da
Barra do Rio Cerro.
• FAUSTINOHABECKmorreu no dia

29 de setembro, em Guaramirim. Ele tinha
62 anos e deixou enlutados esposa, filhos,
genros, netos, demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Ouaramirim.
• JOAQUIMALVFSDOROSÁlU0
morreu no dia 29 de setembro, em Jaraguá

. do Sul. Ele tinha 73 anos e deixou enlutados

filhos, genros, noras, netos, demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado no

cemitério da Vila Lenzi.

+ Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal. s�ndo

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

" Por força dessa má tradição, por
força do presidencialismo, por força

disso e daquilo, são nossos partidos, no
geral, menos organizações de classe e mais

partidos de indivíduos, dependentes cada
.

um de um líder messiânico e assim vão
variando no poder. O sistema brasileiro de

partidos está falido e, se
não for imediatamente

corrigido, poderá,
em sua derrocada,
levar consigo a

democracia.
Roberto Amaral,
cientista político
e ex-ministro
da Ciência e

Tecnologia.
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"Posso ser a ferramenta

para aproximar/
A coluna Plenário traz entrevista
r\..com Jair Pedri, dando sequên
cia à série especial com os vereado
res de Jaraguá do Sul. Jaraguaense,
Jair Pedri é formado em Direito.

Começou na vida pública-política
já na década de 90, quando atuou

na Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente. Ocupou,
também, o cargo de diretor-presi
dente da Codejas e a Diretoria de

Habitação no governo de Moacir
Bertoldi. Em 2008, foi candida
to a vereador obtendo 2.335 mil

A Câmara abriu um de
bate sobre a revisão da lei

depatrimônio histórico. Um
projeto deve ser apresenta
do ainda este ano?

Pedri- Será. Esta discussão é
muito forte na comunidade. Não
é mais possível deixar o ônus da
preservação somente para uma

pessoa. Nós temos que dar corpo
ao FundoMunicipal do patrimô
nio, que existe, mas não tem re

curso. Nós vamos destinar uma
emenda de R$ 300 mil do Orça
mento de 2014 para ajudar essas
pessoas que têm o patrimônio
tombado e precisam de refor
ma. Também discutimos outros

tipos de incentivo. Por exemplo,
o município pode ser inquilino
deste imóvel. A Prefeitura tem

diversos imóveis alugados. As
sim, a situação pode se reverter,
com as pessoas querendo pre
servar, querendo que seu imóvel

seja tombado.

o senhor foi convidado

pelo ex-governador e presi
dente do PSDB no Estado,
LeonelPavan, a ser candida
to a deputado federal. Qual
foi a sua resposta?

Pedri - O fato de ser lem
brado me deixa feliz. Nós temos
em Jaraguá o nome de Vicente

Caropreso, que já foi deputado
federal e merece toda admiração.
Mas ao escolher a vida pública,
a gente se torna propriedade do

partido. E eu não tenho receio de

disputar eleição, medo, ao con

trário, eu gosto e acho que posso
contribuir.Mas antes tem que ver

votos, sendo o terceiro mais vota

do do município. No entanto, por
questões de legenda, acabou fican
do de fora. Em 2012, se arriscou
mais uma vez nas urnas, quando
fez 4.187 votos, um recorde para
Jaraguá do Sul. Nesta legislatura
tem defendido a revisão da lei de

proteção ao patrimônio histórico,
a manutenção da Codejas e também
não esconde o desejo de ser presi
dente da Casa em 2014. A entrevista
na íntegra está disponível em vídeo
no www.ocponline.com.br.

a melhor forma de ajudar o par
tido, ajudando alguém ou sendo
candidato. Também tem que ser

consenso no partido na região.

o vereador chegou a de
fender uma revisão do Re

gimento Interno Câmara.

Que pontos gostaria de ver
alterado?

Pedri - O Regimento foi ela
borado na legislatura passada. Eu
penso que nós devemos adequar.
São y,ários pontos, como pedido
de vistas, a pauta. Eu tenho mar
telado muito isso, a pauta do dia
tem que ser respeitada. Esse ne

gócio de colocar em votação pro
jeto que não está na pauta gera
tumulto. O vereador não pode vo
tar sem conhecer bem o projeto.

"
Infelizmente o poder público
é refém, se não pagar bem,
os médicos voltam para o

consultório e gera um caos

no serviço público.

E sua relação com o go
verno?

Pedri - Eu não tenho tido
nenhum problema com o gover
no. Até porque a minha postura
tem sido de muita imparcialida
de. Ninguém pode dizer que sou'
do governo, por ter votado com

os governistas, ou oposição, por
ter cobrado algumas ações. O

que se quer é transparência e

solução para os problemas que
a sociedade aponta.

Em uma frase, sua opi
nião sobre o 13°?

Pedri- Vereador é um tra

balhador como qualquer outro
-e como qualquer outro tem seus

direitos.

Se é um trabalhador
como qualquer outro, não
deveria ter recesso nomeio
do ano, não é?

Pedri - Eu 'votei pelo fim do
recesso e votaria de novo. Como
também sou contra o aumento

do número de vereadores neste

momento, antes que você me

pergunte.

Ainda neste sentido, o

que pensa sobre o limite de

gastos para os gabinetes?
Pedri- Eu não uso telefone

celular da Câmara, eu não fiz
nenhum tipo de viagem e nem.

autorizei meus assessores a fa-

,zerem. Não usei sequer uma

viatura. Eu uso o que eu tenho
de ferramenta, tanto que abri a
Sala Amarela. Meus conceitos
são muito definidos. A bancada
do PSDB é' favorável ao limite
de gastos. Não deveria precisar
disso, mas... A classe política
precisa cortar da carne para re

cuperar aquilo que eu nem sei
se teve algum dia, que é crédito.

o senhor não esconde a

pretensão de presidir a Câ
mara. Como estão as con

versas para atrair aliados
ao seu projeto? Pela votação
que fez, o senhor se sente no

direito?
Pedri- Eu me sinto no direito

desde o ano passado, quando Zé
da Farmácia foi apoiado pelo go
verno para ser presidente. 'Aliás,
acho que no íntimo do prefeito
ele deve estar arrependido.

Porquê?
Pedri- Porque o Zé não re

presenta o novo. Ou o novo era

só no Executivo? O novo não vale

para o Legislativo? Com todo res

peito que eu tenho por ele, mas
o Zé não representa o novo. Pelo
número de votos que fiz e por re

presentar a novidade, acho que o

prefeito poderia me apoiar.

- O senhor acredita que
tem uma linha parecida com
a de Dieter Janssen?

Pedri- Eu admiro muito o

prefeito. Ninguém chega a ser

prefeito de Jaraguá sem qualida
des, e o Dieter tem muitas qua
lidades. É uma pessoa acessível,
de conversa, que.transmitemuita
seriedade; Mas acho que às vezes
falta braço, firmeza: 'eu sou o pre
feito e determino como quero as

coisas'. Mas eu tenho tido muitas
conversas com ele e tenho me co
locado à disposição para ajudar,
de ser parceiro. E a eleição, vol
tando, eu sou candidato e o pre
feito sabe disso. Mas o ano que
me interessa é 2014, depois não

.
me interessa, abro mão desde já.

-Mas você quer ser presi
dente pela base?

Pedri- De forma consensual
'e unânime. Tenho muitas coisas

definidas em relação à presi
dência. Nesses nove meses, um

filho que nasce, aprendi alguns
detalhes e tenho claro como

deve ser a relação entre á Casa

Legislativa e a comunidade. Eu

posso ser a ferramenta para
aproximar, criar um novo elo.

.
.

- Nas próximas sessões a

Câmara deve votar o reajus
te dosmédicos. Como será a

sua postura?
Pedri- O prefeito age de for

ma muito correta aumentando o
,

salário dosmédicos. infelizmente
o poder público é refém, se não

pagar -bem, os médicos voltam
para o consultório e gera um caos

no serviço público. Também acho
que o pleito do sindicato é legíti
mo, é o funcionário público que
presta o serviço e o resultado final
é a satisfação do munícipe.

Mas a prioridade agora
deve ser o aumento dos mé
dicos?

Pedri- Nesse momento a

prioridade é o salário dos médi
cos. Mas acredito que até o fim do
ano o prefeito envie para Câmara
o Estatuto do Servidor. Defendo
não só o salário, mas as condições
de trabalho.

A classe política precisa
cortar da carne para

recuperar aquilo que eu

nem sei se teve algum
dia, que é crédito.
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Dozemédicos deixam os postos
Em meio ao debate, agora

na Câmara, do projeto de lei

que reajusta em 30% o salário
dos médicos que atendem na

rede públicamunicipal, balan
ço mostra que 12 profissionais
deixaram suas atividades nos

postos de saúde nas últimas
.

semanas. O afastamento foi
gerado pela cobrança do cum-

.

primentodajomada de traba
lho. Responsável pela pasta,
Adernar Possamai (DEM) ad
mite que omomerito é compli
cado, mas que diz que já esta

va previsto. "Não temos feito
afrontamento porque acima de
tudo este governo respeita to
das as categorias. Mas, quan
do decidimos fazer diferente,
tínhamos plena consciência·
de que transição gera conflito.
Assim como temos convicção
de que estamos dando início a

ummodelomelhor emais per
to do que a sociedade deseja".

Em janeiro, quando o de-

bate do horário dos médicos
foi reiniciado (já é assunto

de uma década), Possamai .

dizia que a obrigatorieda
de do cartão ponto, cobrado
pela sociedade e exigido pelo
Ministério Público, causaria
a demissão de alguns . pro- .

fissionais. Entre as medidas
tomadas para tentar suprir a

.

demanda a curto prazo estão
a compra de consultas na rede

privada e também a contrata

ção temporária. As inscrições
terminam na próxima sema

na. Até ontem, seis clínicos

gerais haviam confirmado o

nome. E neste domingo acon

tece concurso público que vai
selecionar diversas categorias
de servidores.

Enquanto isso, o projeto
que reajusta o salário dos mé
dicos está nasmãos da Câmara
e precisa de maioria absoluta

para ser aprovadaoA previsão
é que o texto passe pelaComis-

são de Legislação na segunda
feira e na terça chegue ao ple
nário. De um lado, o aumento,
apesar de não resolver todos
os problemas e estar abaixo
do que a categoria reivindica,
passa a ser uma decisão neces
sária, de outro, cresce a pres
são das demais categorias por
benefícios. Em sã consciência
este é um tema que deve ficar
fora do debate político. Quem
está na fila por uma corisulta
não quer saber se o prefeito
ou o secretário é do PT, do PP,
do PVou do PMDB. A saúde é
direito de todos e a obrigação
de quem está na vida pública é
lutar pelo bem comum.

,
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Quando decidimos fazer

diferente, tínhamos plena
consciência de que

transição gera conflito

De ônibus
O prefeito de São Paulo, Fer

nando Haddad (PT), se juntou
a cerca de quatro milhões de

paulistanos e foi trabalhar de
ônibus ontem. Por aqui, Dieter
Janssen tem adotado o coletivo

pelo menos uma vez por sema
na. Ao descer do ônibus, Ha
ddad disse à imprensa que ao

longo do percurso só ouviu elo

gios sobre o modelo de priori
dade ao transporte público ado
tado pelo governo municipal
desde o início de sua gestão. A
implantação de faixas preferen
ciais também é bandeira tanto

lá como aqui.

Isenção
Presidente da Câmara

deVereadores, José deÁvi
la (PSD), teve requerimen
to aprovado na Sessão de
ontem para que o Execu
tivo analise a possibilidade
de isentar os pacientes de
câncer do pagamento do
IPTU. Ávila já havia apre
sentado proposta seme

lhante ao governo anterior,
mas mesmo sendo da base
de apoio de Cecília Konell,
teve o pleito ignorado. A
dúvida é se a medida não
abriria brecha para porta
dores de outras doenças.

LÚCIOSASSI

Cinema na Câmara
Gílmar Moretti foi o centro das atenções ontem na Câmara. O

cineasta apresentou aos vereadores e servidores o documentário
Jaraguá 2010, e agora? No fim, foi parabenizado por todos. O tra

balho de Moretti já foi visto por mais de dois mil espectadores e

deve ser veiculado pela 1V Câmara ainda este ano.

Agradecimento e política

EM FOCO

Ademar Possamai aguarda
a confirmação do Ministério
da Saúde da abertura de
uma nova chamada para o

Programa Mais Médicos.

. . ..

-

No próximo dia 10, Possamai
deve sentar com os médicos
do municípi.o para conversar.

. .. ..

Moradores do Bairro
Garibaldi programam

manifestação para o próximo
dia 14. O alvo é a ausência de
linhas de ônibus na localidade.

�

DECONT

No alojamento
Atletas da delegação de Jara

guá do Sul foram surpreendidos
pela presença do prefeito Dieter
Janssen (PP) no alojamento des
tinado ao município em Criciú
ma. E não foi só uma rápida visita

.

de boa sorte, Dieter se juntou aos

jovens que disputam, os Jogui
nhos abrindomão de se hospedar
em um hotel.

Mais uma vez, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que ins-
Vice-prefeito de São Francisco do Sul, Marcos Scarpato (PT), es- titui o voto aberto para todas as modalidades de votação no Legislativo

teve ontem em Jaraguá. Participou da sessão da Câmara e foi à sede foi retirada da pauta do Senado. Isso porque a Casa decidiu devolver
dos bombeiros agradecer pelo apoio recebido. Nas rodas de política, .

a PEC para ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, co
Scarpato tem dito que trabalha para ser candidato em 2014, mas legiado que duas semanas atrás havia aprovado a mesma matéria. A
tudo vai depender da decisão do prefeito Zera. "Se ele renunciar, eu maior dificuldade para apreciar o tema se deve à falta de consenso en-
assumo a Prefeitura e não me candidato", admite o vice. • I! I L I i . !; ; trl'l os parlamentares !,.<?p.re quais tipos de votações devem ser abertas., .

Guarda
Vereador Jocimar Lima (PSDC)
apresenta na próxima segunda
feira, ao Executivo, propos-
ta para criação da Guarda
Municipal em Jaraguá do Sul.
Segundo ele, a ideia inicial é
que a estrutura tenha foco na

segurança patrimonial, deixan
do o trânsito com a PM.

Voto aberto adiado
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Estudo indica
,.."

opçoes aos
agricultores
PESQUISA Avaliação feita em 39 propriedades rurais
de Jaraguá do Sul sugere novas alternativas de manejo

Celso Machado

Etá pronto um estudo feito pela
ecretaria do Desenvolvimento

Rural eAgricultura encomendado pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Físico-Territorial de Jaraguá do Sul

(Ipplan) focado em alternativas de pro
dução para agricultores que trabalha
vam em sistema integrado de criação
de frangos. Entre as alternativas consi
deradas viáveis para ocupar as estrutu
ras hoje ociosas dos aviários, o estudo

cita atividades como a olericultura,
commercado garantido, e até a criação
de ovelhas em sistema confinado. o es

tudo, que agora será objeto de debates
de um grupo técnico da Secretaria e do

Ipplan, abrangeu 39 das 42 proprie
dades onde 60 famílias, totalizando
181 pessoas, trabalhavam em siste
ma integrado de criação e engorda
de frangos até o fechamento da uni
dade de abate da Seara, em dezem
bro de 2011. Amaioria localizada na

região de Rio da Luz.

Os riscos do sistema integrado
Coordenador dos estudos, o. dire

tor de Desenvolvimento Rural, Arice
nir Canuto, se posiciona contra a volta
dos agricultores à atividade em sistema

integrado. Com formação técnica em

agricultura desde 1975 e na.,condição
de ex-analista de crédito rural do ex

tinto banco Bamerindus, ele simplifica
a postura pessoal contrária com núme
ros. Hoje, para se montar um aviário

para 15mil frangos, o investimento gira
em tomo de R$ 300mil. "Pelo prazo de
10 anos, a propriedade fica hipotecada
porque o financiamento é do dono'do
aviário e não da empresa que vai com-

Dívida atinge
53% das famílias
o estudo apontou que 53,8% dos

agricultores entrevistados têm dividas
com financiamentos feitos para capitali
zar a atividade voltada à agricultura, com
prazos de vencimento entre 2012 e 2022,
estimulados pela própria Seara pouco
tempo antes do fechamento da unidade
de Jaraguá do Sul. Mas os espaços dos vi
ários, que podem chegar a 100 metros de
comprimento por 10 metros de largura,
podem abrigar outras atividades ligadas
ao campo, segundo o estudo. Entre elas, a
hidroponia (cultivo de hortaliças sem uso'

de solo), plantas ornamentais, olericultu
ra (aproveitando a estrutura do centro-de
hortigranjeiros que funciona nas instala-·

ções do prédio construído para o abate-

.' douro municipal) e até ovelhas e gado no
sistema de confinamento.

.

I ",

prar a produção, que exige trabalho
durante os 365 dias do ano", afirmou
Canuto.Neste caso, só em devolução de
capital são R$ 30 mil/ano. "A cada 12

meses o agricultor entrega, nomáximo,
seis lotes de frangos, com renda líqui
damáxima de R$ 4mil por lote, já que
ração, gás e aves quemorrem são itens
deduzidos da conta", observou. Com
isso, o produtor ainda teria de desem
bolsar R$ 6mil para quitar a prestação
do empréstimo. Se conseguir pagar no
prazo, terá de ter novo capital para re":

formar o aviário. "E aí, inevitavelmente,
um novo financiamento".

ONDE EST.ÃOAS

P-ROPRlEDADES

AVALIADAS

48,72% - Rio da Luz

30,77% - Garibaldi

15,4% - Nereu Ramos

5,13% - Rio Cerro

TAMANHO DAS

PROPRIEDADES

35,9% - entre seis a dez hectares

30,8% - entre um a cinco hectares

?O,5% - de 1l a 15 hectares

DíVIDA

53,8%
dos agricultores têm dívida com

financiamento agrícola
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(N'_SaAÇÃo Sob nova administração, cinco supermercados reabrem as portas hoje, a partir das 9h

.,.,
.

Cooper inicia
atividades em

as

Jaraguá do Sul
OFERl'AS Rede
projeta investimentos na

qualidade de serviço e

quer estimular parcerias
com a comunidade

Natália Trentini

OS cinco superníercados, an-
. tes pertencentes à rede Brei-

thaupt, reabrem as portas hoje, a
partir das 9h, sob administração
da Cooperativa de Produção e

Abastecimento do Vale do Itajaí
(Cooper). A proposta do grupo é
trazerummodelo diferente de ser

viço; estreitando o relacionamento
com a comunidade.

Serão adicionados 4,5 mil
novos produtos nas prateleiras,
aproximadamente 20 mil novos
itens. Apesar do curto período de

transição, as lojas já receberam
algumas mudanças estruturais,
como nova fechada, melhoria nos

expositores de frutas, legumes,
verduras e setor de frios, reorga
nização interna da comunicação
visual e expositores, e o principal,
preços competitivos.

"Em outras cidades, temos

em média os melhores preços,
. principalmente na gama de pro
dutos do dia-a-dia. Oferecemos

preços e serviços, e teremos ofer
tas a partir de hoje", comentou o

presidente Hercílio Schmitt.
Todas as unidades também

contarão com urna equipe de
atendimento ao consumidor,
para receber críticas, sugestões,
tirar dúvidas e apresentar a pos
sibilidade de filiação a coope
rativa. Dentro da proposta, os

.

consumidores também _P9dem
ser sócios. Os interessados pre
enchem uma ficha, passam por
análise de crédito e adquirem
participação na empresa.

A cada ano, parte das sobras,
ou lucros é retida para novos in':'

vestimentas e o restante é distri
buído entre os cooperados. Se

gundo o vice-presidente,Osnildo
Maçaneiro, mais de R$ 5 milhões
foram repartidos no ano passado,
entre os 105 mil associados, em
forma de crédito para compras
dentro da rede. O valor deu cerca
de R$ 50 para cada integrante da

cooperativa.
"Não queremos ser uma em

presa de fora, mas participar
dentro da comunidade. Temos
interesse direto' no desenvolvi-'
menta das localidades onde atua

mos", destacouMaçaneiro.

"
Temas interesse direto

no desenvolvimento das

localidades onde atuamos.

Osnitd� Maçaneíro,
t'íce"PrEfswdel1te' da' Coópet

OCP7

Entrevista: HêrcilioSchmitt
"Oueremos criar vínculos"
oCorreio doPovo - Qual

é a expectativa de atuar no
mercado jaraguaense e as

sumir uma rede que tinha
forte ligação com a cidade?

Hercilio Schmitt - É um

grande desafio e uma enor

me oportunidade. Somos um

nome novo em Jaraguá do Sul,
mas uma referência forte nas

comunidades onde já atuamos.

Nós pedimos licença para en

trar no dia-a-dia da população,
com esse modelo diferente, em
forma de cooperativa. Um mo

dela que não nasceu ontem,
está há 70 anos no mercado.
Temos Uma impressão positi
va, certa semelhança com os

consumidores de Blumenau,
onde iniciamos nossa atuação.
Queremos fazer um bom traba
lho, servir a comunidade com

preços justos e uma gama de

serviços. Somos a primeira co

operativa de consumo da região
sul, a segundamaior do Brasil e
quinta rede de supermercados
doEstado.

OCP - Que tipo de dife
rencial o consumidor vai
sentir com a chegada da

Cooper?
. Schmitt - Ainda não esta

mos com o padrão de loja Co

opero Fizemos as modificações
possíveis em cinco dias, para
interromper o serviço o míni
mo possível. A grande mudan

ça será com a loja do Jaraguá
do Sul Park Shopping para o

primeiro piso, em abril de 2014.
Queremos consolidar bem es

sas cinco lojas e trazer nossos

programas sociais. Acredita
mos que depois disso, para o

futuro, podemos pensar em ex

pandir para Guaramirim.

OCP - Como foi feita a

transição dos funcionários
e aproveitamento de mão
de obra local?

Schmitt - Quando assumi

mos, _a rede contava com 380
colaboradores. Todos foram
demitidos e indenizados. Re

contratamos a maioria. Saíram

aqueles que por livre e espontâ
nea vontade não quiseram con

tinuar no ramo, ou pessoas em

funções duplicadas. Criamos
120 novas vagas para melhorar
o atendimento. Isso foi apenas
no primeiro momento, ainda
vamos ver como vai ser omovi
mento. Como a transição foi rá
pida, não tivemosmuito tempo
para treinamento, alguns fun
cionários vieram de Blumenau.
Nesses primeiros 60 dias, pedi
mos a compreensão da comu

nidade, porque estamos em um

momento de adequação. Ainda
estamos pregando os valores
do' cooperativismo nos funcie
nários, ressaltando que o dono

. do supermercado é o usuário.

OCP - A Cooper tem um

planopara trairnovos con
sumidores e cooperados?

Schmitt - Nós não vie
mos aqui para ver se vai
dar certo. Tanto que fize
mos questão de adquirir as

unidades nos bairros Vila
Nova e Barra do Rio Cer
ro. Queremos criar víneu
los, nosso interesse sem
pre foi em Jaraguá do Sul.
Um dos primeiros prograràas
que queremos trazer é o Cooper
Pratic, que oferece treinameh.to
para desenvolvimento pessoal
e profissional dos cooperados.
Estamos pensando em uma
sala onde poderemos fazer isso.

........ ..... _. META. Maçaneiro e schrnlttquerem incentlvar o cooperativismo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ocr-a

Ronaldo Corrêa

MERCADO smA-FUM4DEO�RODE2013

Cl============:!:l[l;:=::::;:E�::::::;:Z::z:jct::::::1l:t::.__•• mercado@ocorreiodopovo.com.br lI'ii·'!f4+'diiii,'IHMm.kII
www.ocponline.com.br

Lecintar lança nova coleção
Com sede no Bairro

João Pessoa, em Ja

raguá do Sul, a Lecimar
Malhas está apresentando
sua nova coleção para o

Verão 2013/2014, na loja

nos tamanhos plus size. Há
mais de 25 anos no merca

do de confecções e um qua
dro de 260 funcionários, a
empresa atua nosmercados
nacional e internacional.

da fábrica a partir do dia 14
de outubro. Inspirada no

fundo do mar, as coleções
contemplam as linhas para
os públicos infantil, teen

e adulto, incluindo peças

Aumenta receio
de desemprego

Menos pobres
no Brasil

Amais recente pesquisa vem da Con- Parao Instituto de PesquisaEconômica
federação Nacional da Indústria (CNI), Aplicada (Ipea), no estudo Duas Décadas

chamada Índice de Medo do Desem-' de Desigualdade e Pobreza no Brasil, me-
prego, que teve aumento de 1,7% em didas pela Pesquisa Nacional porAmostra
setembro na comparação com junho. de Domicílios (Pnad), a desigualdade de

Conforme a entidade, esta é a segunda renda registrou queda em 2012, apesar de

alta consecutiva do indicador, de acordo o desempenho da economia ter sido con-

com a pesquisa trimestral Termômetros siderado fraco. O Produto Interno Bruto

da Sociedade Brasileira. Para a CNI, o (PIB) aumentou 0,9% no ano passado,
resultado repercute o desempenho da enquanto a renda per capita das famílias

economia, que não estaria dando sinais _ cresceu, em média, 7,9%. As famílias mais
de crescimento mais robusto. O índice, pobres, em especial, conseguiram evolu-

no entanto, continua em um patamar ção na renda maior do que a média, 14%,
muito baixo e está 3,7% menor do que o entre os 10% mais pobres da população. A
de setembro do ano passado. O levanta- população extremamente pobre (que vive
mento indica que o medo do desempre- com menos de US$ 1 dólarpor dia) caiu de
go é maior entre as pessoas com renda 7,6milhões de pessoas para 6,5milhões.A
até um salário mínimo. Nessa faixa da população pobre (que vive com entre US$
população, de acordo com a pesquisa, o 1 e US$ 2 por dia) caiu de 19,1 milhões de
índice aumentou 4,7% em setembro na pessoas para 15,7milhões.

íNDICE PERíODO

Encontro demicro SELlC +9,0% 28.AGOSTO.2013

empresas em Joinville
TR +0,08% 3.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013

BOVESPA ·1,15% 3.0UTUBRO.2013

Hoje e amanhã ocorre em Joinville o 45° NASDAQ ·1.07% 3.0UTUBRO.2013

Enconampe - Encontro Estadual de Micro AÇÕES PETR4 18,54 . ·1,28%

e Pequenas Empresas de Santa Catarina.
VALE5 31,45 ·1,16%
BVMF3 12,45 - 0,56%

No Centro de Convenções Expoville, cerca POUPANÇA
-

0,5210 4.0UTUBRO.2013

de 500 líderes do movimento com o objeti- COMMODITIES
vo de discutir questões como o tratamento PETRÓLEO - BRENT +0,36% . US$110,950
diferenciado previsto pela Constituição Fe- OURO -0,05% US$1317,150

deral, Destaque da programação, um pai- CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
nel no sábado vai abordar a simplificação DÓLAR COM. 2,2022 2,2029 +0,41%
de procedimentos, mercado de trabalho e DÓLAR TUR. 2,1300 2,2700 0,0%

turismo, além de palestra com o colunista EURO 3,0064 3,0080 +1,05%

Luiz Carlos Prates. LIBRA 3,5664 3,5686 +0,32%

Dia Nacional daMPE
Amanhã, 5 de outubro, é o Dia Na

cional da Micro e Pequena Empresa.
O movimento comemora a importante
participação do' setor para a economia
do Brasil, representado por 99 % dos

negócios quê respondem por 20% do
PIB - Produto Interno Bruto e gerando

56,4 milhões de empregos que movi

mentam R$ 700 bilhões por ano. Diogo
Otero, presidente da federação estadual,
registra que somente em Santa Catarina
as micro e pequenas empresas foram

responsáveis pela geração de 83% dos

empregos nos últimos 13 meses.

Hortifrutis com isenção de ICMS
A redução de l�/o para �/o na alíquota

de ICMS concedida a produtores de hor

taliças e frutas beneficiadas foi ampliado
pelo Governo do Estado para os alimentos
descascados e congelados in natura. As hor-

.taliças e frutas não processadas continuam
isentas de ICMS. A decisão foi anunciada

após reunião entre representantes ruiSecre
taria de Estado da Fazenda e da Secretaria

de Estado daAgricultura e da Pesca.

www.ja�guadosul.sc.leg.br
.
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Peça questiona editais de incentivo
Um espetáculo que polemiza sobre as poli

ticas de fomento à produção cultural. Em "Edi

tal", do grupo baiano Dimenti, o ator Fábio Osó
rioMonteiro questiona a lógica do atualmodelo

de incentivo e o papel do artista nesse contexto.

A peça é a atração de hoje no Teatro Sesc, às
20h, com entrada gratuita. Os ingressos devem
ser retirados uma hora antes do espetáculo.

oCORREIO00 POVO
___SE_XTA-FElRA,4 DE OUTUBRO D

ARTE Enquanto artistas reinventam as linguagens do teatro, pesquisadores querem entender essa arte

Bárbara Elice

uando as cortinas se

abrem, a performance,
a uminação, a sonoplastia
e o texto oferecem um espe
táculo pronto para o público.
Mas, fora dos palcos, pesqui
sas científicas e experimen
tações colocam as artes cêni
cas em constante mudança.
A necessidade de compreen
der esse contexto é o que re
úne os participantes do 10°

Seminário de Estudos sobre
Teatro de Formas Anima

das, nesta semana, em Jara

guá do Sul.
Com o tema "Crises e

Transformações no Teatro

de Títeres na América La

tina", o seminário traz ao

Centro Cultural pesquisado
res do Brasil e convidados da

Venezuela, Chile, Argentina
e Colômbia. Em debates e

apresentação de trabalhos,
eles buscam compreender
a identidade, as diferenças,

r�.':''-_
.

'

as dificuldades eas mudan-

ças na prática do teatro de
bonecos diante de contextos

culturais diferentes.

Segundo o coordenador
do seminário, Valmor Nini
Beltrame, é possível identifi
car mudanças na linguagem,
poética e na montagem dos

espetáculos latino-america
nos nos últimos anos. Além
de incorporar outros tipos
de bonecos, o limite imposto
pela empanada - que escon
dia os manipuladores dos
fantoches - foi rompido e os

atores passaram a integrar a
cena. "Que desdobramentos
isso provoca na cena e no

trabalho dele? E como que"o
resultado disso reverbera no

imaginário do espectador?",
elenca Beltrame.

Pára o produtor cultural
Humberto Braga, do Rio de

Janeiro, há dois momentos

decisivos na história do tea

tro de formas animadas no

Brasil. Na década de 70 esse

gênero ganhou destaque nas

artes cênicas, num momen

to de renovação. Apartir dos
anos 90 houve uma mudan

ça no processo de formação
dós artistas, que passaram.
a estudar e buscar especia
lizações. "Mas existe uma

lacuna hoje: falta um instru

mento, um festival ou uma

organização que possibili
tasse uma visão nacional de
como vai a produção", afirma.
Segundo Braga, essa medida

permitiria a troca de infor

mações, que hoje não ocorre
devido a extensão oe a diver
sidade cultural do Brasil.

"O diálogo entre as prá
ticas tradicionais e con

temporâneas é pequeno. O
Brasil é um país muito rico,
sobretudo no Nordeste, mas
dialogamos pouco com es

sas formas de manifestação.
Existe dificuldade no inter
câmbio e desconhecimento,
principalmente", comenta

Beltrame. Conforme o coor-

-

denador, há outros entraves

que precisam ser rompidos:
a visão equivocada de que
teatro de bonecos é exclu
sivo ao público infantil, por
afastar os adultos e a inexis
tência de uma política capaz
de fomentar o acesso aos te

atros, sobretudo a quem não.
pode ir.

Contudo, diferentemen
te do Brasil, os outros pa
íses precisam desenvolver
mais suas produções teó
ricas sobre teatro. Aqui, a

Revista Móin-Móin, publi
cação conjunta da Socieda
de Cultura Artística (Scar)
e da Universidade Federal
do Estado de Santa Catari
na (Udesc), é referência. Na
última edição, lançada nes

te ano, a revista reuniu arti

gos sobre o teatro de formas
animadas em 13 países. "É
o dossiê mais completo que
já se produziu sobre o teatro

de bonecos na América La

tina", define Beltrame.

Grupos de
SPePeru

As companhias paulista
nas são as atrações de hoje no
palco principal do Festival de
FormasAnimadas.ACia.Noz
de Teatro apresenta a peça
"Cocô de Passarinho", em

dois horários: çh e 14h. Para
o público jovem e adulto, o

grupoMorpheusTeatro traz o
premiado espetáculo "O Prin

cípio do Espanto", às 20h.
"Em "Cocô de Passarinho",

inspirado na obra infanto-ju
venil homônima de Eva Fur

nari, osbonecos temomesmo

tamanho dos manipuladores.
Diferentemente dos fanto
ches oumarionetes debalcão,
nessapeça, os atores "vestem"
os bonecos. Em "O Princí

pio do Espanto", o ator João

Araujo conduz uma narrativa
não verbal. Por manipular o
protagonista diretamente, o

boneco ganha movimentos e

expressões próximos da natu
reza humana. A peça ganhou

. medalha de ouro no Ffrst In
ternacional Marionette Festi

val, em 2008 noVietnã.

ANÁLISE
Para Beltrame, o Brasil precisa aproximar a ,

relação cultunal das variadas formas artísticas
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Charles Zimrnormann . Escritor

'9 charlesautor@gmail.com

" ., "Ilha dos filhos da Lua"
Numa��ã ensolarada de te�peratura

.'

alta e úmida, folheava uma revista
portuguesa chamada Colors. Deixada na

.

recepção de um camping, naÁfrica do Sul, por
um turista. Seu foco é viagens com roteiros

pais, as crianças africanas desviam, quando
veem um albinono seu caminho. Também

passei pormomentos de ''lobomau" enquanto
viajava pelo continente. O fato de nunca terem
visto um cidadão branco, era comum crianças

alternativos, música e fotografia. Fui laçado
por uma reportagem de um lugar no Brasil,
uma ilha "perdida" no litoral do Maranhão.
O jornalista comentava que esta é amaior
corriunidade albina conhecida no planeta.
Também se encaixava com o assunto discutido
com O rapaz que trabalhava naquele camping:
na Tanzânia, país da costa leste do continente
africano, possuindo uma das mais altas taxas
de população albina no mundo, uma onda de
assassinatos, incluindo crianças, de centenas"
delas em rituais de feitiçaria. A discriminação
dos albinos é UJ11 sério problema naÁfrica.
Repletos de crendices, transmitidas pelos

C ique animal

MAVA Em dias de sol, não perde tempo
e corre para o gramado para roer seu ossão e

recarregar as energias: E quanta energia!

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
l;Ieatrizsasse.'Com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

'do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

.! :! -: � fy t " �

e adolescentes literalmente correrem de
mim. Em,muitos lugares; no ônibus uma era
rotina: ao entrar, quando a criança percebia
minha presença, ali sentado, era berreiro na
certa. Confesso que até as mães, ao acalmar
as_crianças, demonstravammedo de alguma
maldição que eu poderia transmitir. Trouxe a

revista comigo. É tive uma certeza; ainda vou a

esta ilha. "O sol do meio dia era tão quente que
a impressão é que tudo à volta treme. Os pés
afundavam na areia fina que queimava como
brasa naquele sábado de janeiro. O pequeno
povoado vive da pesca, são umas 400 pessoas,
10% deles são albinos. Em contraste com as

dunas que terminam na praia, coqueiros,
cabras maneás, cachorrosmagros e crianças
desnudas completam a paisagem.Avida na
pequena ilha 'COm umas 100 casas feitas em

palha debabaçu - espécie de palmeira, segue
o ritmo damaré e cumpre um ritual estável:
os homens pescam e as mulheres cavam poços
aos pés das dunas, suprindo as famílias com

água doce. Nessa ilha, a 160 quilometros a
oeste de São Luis, tudo acontece às vistas do
Farol de São João, que guia os cargueiros
que vão ao porto de Itaqui, próximo a São

Luis, em busca dos minérios escoados de
trem, desde Carajás, no Pará, que estáa
mais de 1000 quilômetros da costa. O farol
também ilumina crenças, sustentando o

apelido que a ilha recebe: "Ilha dos filhos
daLua". Se. refere aos albinos, os chamados
Filhos da Lua, não pela poesia que o apelido
sugere, mas pela necessidade que tem de

pescar à noite para se proteger do sol. Num

passado não muito distante, na década
de 1980, a incidência de albinos eramaior.
Muitos foram embora para as cidades vizinhas

fugindo dos raios do sol que brilham feito

espelho refletindo contra os olhos".

Ao entrar no ônibus, quando a criança
percebia minha presença, ali sentado,
era berreiro na certa. Confesso que
até as mães, ao acalmar as crianças,
demonstravam medo de algüma maldição.

BILLYl Não
tem o olhinho

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

agora precisa
um lar com
muito amor.

Tem quatro
anos de idade,
porte médio (12
kg), vacinado
e- castrado.
Contato com

Maria, através
do telefone:
473376-6400
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A1essandra Bethin
Azenir Parma

Bernadete Koch
Daniela Guse
Dolores.O, Lennert
Elli Lennert Schultz
Francielle Adan

Francisco Koslowske

Francisleine Z. Bigaton
Jainir Baumgartel
Jalze C.Gonçalves
Jeferson Viera
Joãe Mateus Amarante

Josephe Alexandre da Silva

Laurita Schalinski

Marcos R.Gascho
Maria H. M. Patricia

) Maria Henriete Patricia
Maria Henriete Patricia
Maria Irene G. Poffo
Marlene Pereira

Marli S. Caetano
Matheus H. Horangoso
Mauricio Ap. de Almeida
Milton Menslin
Nilton Bertoli
Noeli L. N. Muller
Rosalia Urbanski

Silvana K. Leitholdt

Silvio Bolluf

Talge Gonçalves
Tânia B. Fodi

Tcheilon Costai
Ulisses Marcarini
Vitor Camilo Machado
William M. Torezani

• Susan Sarandon - Atriz

Curiosidade'
4 de outubro...

... é o 2770 dia do ano

no calendário gregoriano.
Faltam 88 para acabar o
ano. Dia de São Francisco
de Assis (Católico). Dia
Mundial dos Animais.
DiaMundial da Natureza.

1970 - Uma overdose de
heroínamata a cantora
Janis Joplin, aos 27 anos.
Emerson Fittipaldi (Lotus),
vence sua primeira corrida
como piloto de Ft, Foi a

.

primeira vitória brasileira
na categoria.

Fonte:Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bisteca suína
acebolada
INGREDIENTES:

Os produtos das marcas
-Moinl)o Jaraguá" e "Neve"
você encontra nosmelhores

supermen:ados..
Tradição e Qualidade_

Rua Felipe Schlmdt,129

o

• Disponha de quantas peças de bistecas é

a sua necessidade. NoAçougue Bosse em
Corupá você vai encontrarjá temperada.
• Cebolas cortadas em rodelas (quanto baste)
• 1 colhere de manteiga
• azeiteparafritar as bistecas

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira grande coloque
a manteiga, o azeite e comece a

fritar as bistecas, quando elas

estiverem douradas acrescente as

cebolas e refogue junto até dourar

bem, misture utilizando um garfo
.

e colher. Retire da frigideira,
passando para uma travessa
apropriada e leve à mesa.
Para acompanhamento deste

prato minha dica é arroz branco
ou rriassa caseira talharim da

casa da Nonna, é indispensável
uma salada verde... sempre!

<liOS"
Açougue & Mercearia

3375-1019

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-sc

EM SÃO BENTO DO SUL

R. JORGE DIENER, 26 I 473631.3114

..�4.,.
•••

naturãl
produtos naturais

e tatobranco@tatobranco.com.br
OCPII

rane www.ocponline.com.br

Bife a rolê ao

estilo Tato Branco
Seguindo o mesmo exemplo das bistecas o meu destino
foi o Açougue Bosse, em Corupá, onde encontrei os bifes a rolê

para eu agregar no meu cardápio desta semana.

INGREDIENTES:

• 3 bifes a rolê (o que euprecisavapara hoje)
.

• 1 cebola média picadinha em cubos
• 1 tomatepicadinho em cubos sem sementes
• 100 gramas de tomate ao sugo da casa da Nonna
• 1 colher de manteiga
• 3 colheres de azeite
• Temperinhos verdes (a gosto)

MODQ DE PREPARO:

Em uma panela de ferro ou alumínio fundido, coloque amanteiga e o

azeite e, em fogo médio, disponha os bifes a rolê e frite até dourar um

pouco, em seguida coloque a cebola vá fritando junto com os bifes e

virando de lado. Para finalizar baixe o fogo e acrescente os tomates, o
tomate ao sugo, os temperinhos verdes de sua preferência.( Eu coloquei
da minha horta: Salsinha, Cebolinha, Manjericão, Tomilho, Orégano,e
Manjerona, todos em doses bem pequenas) refogue todos juntos na
panela, vá mexendo devagar para agregar bem os sabores. Desligue o

fogo e sirva com arroz branco ou uma massa caseira da casa da Nonna.

Para saborear e aprovar este cardápioAo Estilo Tato Branco em

parceria com os ótimosprodutos doAçouque Bosse, em Corupá.
Convidei meus amigos, Lúcio Sassi (fotográfo do OCP) eMoacir
Garcia. E assim você também podefazer ao seu estilo, lembrar
de pessoas importantes na sua vida que estão esquecidas devido
ao corre-corre do dia a dia, e mostrar suas habilidades na'
cozinha inovando, reinventandopratos. Se você sabe pouco desta

arte, tente, empouco tempo você vira um craque na cozinha e oai,
melhorando com o passar do tempo e das tentativas,

.
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Moa Gonçalves

Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje é

super sexta-feira, dia 4 de outu

bro de 2013. Dia dà Ecologia. E
vamos que vamos à coluna social
mais lida de toda a região. Antes,

'

uma frase para você refletir: "Cui
de-se como se você fosse de ouro,
ponha-se você mesmo de vez em

quando numa redoma e poupe
se" (Clarice Lispector).

3370-3242

Níver
Quem esqueceu ainda está

em tempo de se desculpar: o

músico, Ingo Reck foi o aniver
sariante destaque do dia dois de
outubro. Quem tem o número
do telefone dele, ligue! Ele vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns, meu brother!

f
".

KAY�ÓS
HOTEL

Chorinho novo
Um casalzinho de nossa urbe

anda contando para os mais ínti
mos que está grávido. Não posso
contar ainda, gen-tem, mas mes
mo assim vamós torcer!

Sorry!
Registramos na coluna que a

festa da Cosmos Turismos, ontem,
na Epic, seria para clientes e ami- '

gos. Na verdade o evento, que é
uma tradição da empresa, foi para
reunir secretárias e responsáveis
pelas compras de passagens das

empresas clientes da agência. A
informação causou constrangi
mento à empresa. Falha nossa!

NAS RODASAlcatra(:om
maminha s/ osso

Ontem à noite, quem
pilotou a churrasqueira na

festa de aniversário de
Marcelo Muller, no BCC, foi o
cartola Cacá Pavanello.
Sabe tudo de churrasco.14,�!1

• • •

Sandra Santos está linda
e loira. Sempre nos lugares

"in" da nossa terrinha!

• • •

Dia desses me perguntaram
por onde anda o irreverente Beta
Furtado, um dos comandantes
da noite jaraguaense na década
de 80. Aqui vai dica. O bar do

, Zé, na Ilha da Figueira, é um

dos points preterido do figuraça
alto astral. De nada!

COQUETEL Leili Ávila,
Jéssica Denis, Leticia Dalprá,
Luci Iene Dalcanale, Luana
Borges e Cleuza Souza,
equipe Lua Nova, no coquetel
de inauguração do Atelier

Festa autraliana
Os nomes catalogados do high de nossa terrinha têm en

contro marcado neste sábado, dia 5, para uma noite super
especial. Vai rolar ala Noite Australiana do Bela Catarina. O
convite deste colunista aterrissou no e-mail e já está em des- .

taque na minha agenda. Será uma noite pra lá de concorrida!

"
Só há duas maneiras de viver a vida: a

primeira é vivê-Ia como se os milagres
não existissem. A segunda é vivê-Ia

como se tudo fosse milagre.
Albert Einstein '

N tí
·

IO iciar
Moa Gonçalves,

Gen-tem, vocês viram a

Revista Nossa deste mês?
Então corram e vejam a

matéria com o empresário
Juliano Vengrzen. Muito

legal a história de vida do

caps do Madalena Cozi
nha. O máximo!

O site www.moagoncalves.
com.br está fazendo o maior
sucesso. Fotos de baladas,
inaugurações e coquetéis pas
sam primeiro no grande por
tal. Vale conferir.

Dobem
Adauto Schollemberg, da Sport Brasil, há tempos aderiu à tur

ma dos que fazem o bem, tanto que para esteNatal está empenha
do novamente em receber donativos dos amigos, pois a boa gente
pretender montar centenas de cestas básicas, que serão doadas

para pessoas carentes. Vamos colaborar!

CIRCULANDO
O presidente do

Baependi, Maicon Salai
e a esposa Mariana
Andrade Salai, com o

colunista de O Correio do

Povo, Luiz Carlos Prates

Pensandobem...

Se a gente pretende dar um

up na qualidade de vida, então
precisamos melhorar a qualida
de de nossos pensamentos. Do
contrário, nada muda.

Gabriel Borges Garage O amor em alta do ca

sal Jean Stahelin e Ana

Paula Perim. Feliz e de
bem com a vida.

Ana paula
.

&jean

Hoje à noite rola som de

qualidade na Upper Flor na

voz do cantor sertanejo Ga
hriel Gorges. Noite imperdível!

ANWER Bruna Pereira, filha de
Marcelo e Isolete Pereira, da Rápio
Espaço Aberto de Massaranduba,
estreou ontem dia 3, os 15 aninhos

'I

-*-

Neste sábado, a Garage, o sena

dinho mais famoso de Jaraguá do

Sul, reabre a porta para mais uma

edição. Tô nessa!

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2013

E-mail
Esse e-mail recebi de Rosane

Custódio Gonçalves, que anda
sumidinha do nosso meio, mas

antenada no que rola com a nos

sa urbe através desta coluna e do
site Moa Gonçalves. Na íntegra o

e-mail diz: "Uma semana cheia de

alegria para você, que você man

tenha seu astral sempre positivo
e que o amor impere na sua alma.
Um enorme beijo commuito cari
nho!", Thanks, darling. Idem!

TE CONTEI
.. '6'

.. E a agenda social do

presidente do Baependi,
Maicon Salai, hein? Lotada
de eventos very_ chie de
nosso high! Salai está
fazendo um bom trabalho!

.. Um empresário
cinquentão e caixa alta
está operado e recebendo
os cuidados da namorada.
Vai passar o finde com

medidas novas. Fez uma

lipo que levou embora

aquelas gordurinhas
indesejávels.Bom também!

.. O coquetel de Lucilene
Dalcanale arrasou!

,. O médico, Roberto
Ziemath e sua Marilete
estão de volta à cidade

depois de dias de muito sol,
sombra e água fresca em

Punta Cana!

.

,. Hoje à noite o cantor
Eneias Raasch solta a voz

no restaurante Cheers Irish
Pub, em Corupá. Boa dica!

• O meu abraço de hoje,
cheio de energias positivas,
vai para Sandra Mara Kath.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

� Crie um tempo para
as pessoas importantes
na sua vida.

" Com essa, fui!
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Tirinhas

Piadas

Bem lá no fundinho ...

Um cara vai ao banco, chega para o gerente e diz:
- Eu gostaria de levar um papo com o senhor ...
- Pois não, pode falar.
- Mas eu preferia conversar com o senhor lá no fundo da agência.
- Ora, pode falar aqui mesmo. Que diferença isso faz?
- Pois é ... eu quero falar lá no fundo mesmo. É que estou precisando de
um empréstimo e me disseram que o gerente é meio sacana, mas que no

fundo o senhor é um bom sujeito ...

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
· o Ataque - Ação - Legendado 131 min I Censura: 14 anos
Sexta-Fera - sessões: 13:50,16:20,18:50,21 :20
ARCOPLEX2
• Aviões � Animação - Dublado - 92 min I Censura: livre - Sexta
Feira - sessões: 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20

ARCOPLEX3
• Gente Grande 2 - Comédia - Legendado - 101 min - Censura:
12 anos - Diariamente - sessões: 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• R.l.P.D - Agentes do Além - 15:30 • 3D • DUB - Aventura
• R.l.P.D • Agentes do Além- 20:00, 22:10 - 3D . LEG .

Aventura
• Aviões - 13:30, 17:40· 3D . DUB . Animação
• Aviões - 13:15, 15:15· DUB· Animação
• As Bem Armadas· 17:20, 19:45, 22:00 . LEG • Comédia
• ACasa da Mãe Joana 2· 13:00, 14:50· NAC . Comédia
• Elysium ·16:40, 18:50,21:10· DUB • Ficção
.• Sem Dor, Sem Ganho· 15:00, 21 :50 • LEG . Ação
'Invocação do Mal· 14:20, 19:30· LEG • Terror
• Famnia do Bágulho . 13:50, 16:10, 19:15, 21 :30 • LEG • Comédia
• O Tempo e o Vento ·13:40, 16:25, 19:00, 21 :40 • NAC . Drama

• GNC MUELLER
• R.I.P.D· Agentes do Além ·17:40· 3D - DUB· Aventura
• R.l.P.IJ - Agentes do Além· 19:40, 21 :50 . 3D • LEG • Aventura
• Aviões· 13:30, 15:30· 3D . DUB· Animação
• O Tempo e o Vento ·13:45, 16:20, 19:00, 21 :30 • NAC • Drama
• Elysium ·14:10,16:40,19:15,21 :30· LEG· Ficção

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

Quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

SEXTA·FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2013

PREVISAO DO TEMPO
Fontes: Epagn e Tempo Agora

Sexta de clima bom

Temperatura elevada durante
o dia, diminuindo à noite c0l!l
o avanço de umamassa de ar

um pouco mais fria. Vento
de sudoeste a sul no Oeste e

Meio Oeste, e de nordeste a

sudoeste.nas demais regiões,
fraco a moderado com rajadas.

�
�
� ...

AMANHÃ
MíN: rn-c
MÁX: 22°e

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

Parcialmenle
Nublado

?
Y
".
Inslável

DOMINGO
MíN: 100e
MÁX: 21°e �

Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

." CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

J oJ'"
Chuvoso

SEGUNDA
MíN: 11°e
MÁX: 200e

HORIZONTAIS 234 5 fi 7 8 9

1. Ato de passar as roupas aplicando determinado
preparado feito com água e amido

2. (Gír.) Conversa I Elemento qulmico de Símbolo F,
usado na proteção dos dentes

3. Não grosso / Aquele que é campeão em competição
ou modalidade esportiva pela terceira vez

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

6. (Glr.) Homossexual do sexo masculino / As iniciais
do romancista e dramaturgo Rodrigues (1912-
1980), de "Vestido de Noiva"

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

cias de 2.300 a 5.060 KHZ / Unidade que corres

ponde à distância percorrida pela luz durante 12
meses

9. O sódio, entre os químicos / Protuberância facial
10. Famoso jogo de guerra, de tabuleiro / O ator cana-

dense Carrey, de "O Mentiroso" 10

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

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

13. (8iol.) Citoplasma sem núcleo .

I«
II
II II

II
-

II
• II

II
,

II
II II

II II
11 II

II
II
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1950 . 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

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

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

trar objetos de algum valor / Unidade de medida da

potência elétrica, correspondente a um joule por
segundo

4. (l.oc.) No futebol, um lance que sempre gera dis-
,

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

ças) I (Abrev.) Sem Data, usada em bibliografias
�

6. Aquele que modifica ou falsifica alguma coisa
7. (Pop.) Orientador, guia / Afastado, retirado
8. As vogais de herói / Provocado artificialmente
9. Marca Registrada / Casta de uva tinta) O rei do

Carnaval.
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Manfred não gosta de ver Franz e Amélia Juntos. Silveira
diz que Ernest não tem poder para impedir o alvará de soltura
de Mundo. Toni diz a Francesca que não desistirá de procurar
Gaia e Giuseppe. Arlindinho conta a Amélia que está namoran
do Elisa. Ernest invade a festa no cortlço'à procura de lolanda.

Belmira diz a Franz que Silvia não está passando bem. Ele vai

embora e deixa Pérola dormir no cortiço com Amélia. Manfred
incentiva Amélia a pedir a guarda da filha. Mundo brinda à li

berdade com os amigos. Ele e lolanda se reencontram e se

entregam à paixão. Hilda ajuda lolanda a despistar Ernest di
zendo que estava passeando com a madrasta. Franz e Amélia
comemoram o fim da guerra e se beijam.

• SANGUE BOM - GLOBO ·19H
Bento fica eufórico com a notícia da gravidez de Amora.

Malu sofre vendo a alegria de Plínio com a nova tamãía Bento

fica perplexo ao ver Giane e Fabinho juntos. Giane tenta �r
minar sua sociedade com Bento. Emma aconselha Malu a

desmascarar Amora. Natan expulsa Bárbara de sua agência.
Érico sente raiva de Nelson estar com Verônica e desconta
em Renata. Bento vê Wilson chorar por causa do Kim Park.

Cléo aconselha Natan a dar uma prova de amor a Verônica.
Barrabás e Áurea mandam Bárbara contar a verdade sobre a

história de seus filhos. Bárbara vai à casa de Plínio fa.!_ar com
os filhos. Malu pede para Fabinho fazer um novo teste de DNA.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Félix fica indignado com a proposta de César e se volta

contra Paloma na frente de todos. Bruno se preocupa com a

filha, que se encontra novamente com Ninho. Aline exige que
César lhe dê uma procuração. Ivan obriga Marilda a manter
o relacionamento dos dois em segredo. Luciano entrega o

convite de sua formatura para Ordália, mas ela se recusa a

aceitá-lo. Félix convence Pilar a ficar contra Paloma. Bruno leva

carlito para ver sua filha. Natasha foge de Thales no shopping.

Pé na Cova

Falabella comemora 2a temporada: 'Apostei .em linguagem nova'
Mestre na arte de fazer comédia, Miguel Falabella é só

alegria ao falar da segunda temporada de Pé na Cova. A série

voltou à programação no dia 1. "Eu apostei em uma lingua
gem nova, diferente do que vinha fazendo ao longo de todos
esses anos na televisão. Sempre fiz sitcoms Clássicos, como

Perséfone escolhe seu vestido de noiva. carlito pedeValdirene
em casamento novamente. Paloma questiona Félix sobre os

seus reais sentimentos por ela.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Na mansão dos Almeida Campos, Duda acorda tarde e

reclama com Valentina que o café da manhã já foi tirado da

mesa. Valentina explica que foi tirado a pouco tempo, pois já .

está quase na hora de servir o almoço. O garoto responde gros
seiramente pra governanta, a chama de velha e ordena que
lhe sirva. Valentina pede mais respeito e que se ele quiser que
vá sozinho até a cozinha se servir. Duda continua na postura
arrogante. No café Boutique, Maria Cecãla avisa aos funcioná

rios que a loja venceu o concurso e que com isso, atingiram
a marca de 7 vitória consecutivas, o que é um marco. Todos

comemoraram que o crítico, no fim das contas, foi atendido e

bem por alguém. Maria Cecília diz que ele fez uma matéria elo

giando a comida, bebida e principalmente o atendimento. Ao

lerem a matéria, Tobias e Clarita lembram Letícia que o crítico
trata-se do rapaz que ela atendeu e que se encantou por ela.

Na mansão dos Almeida campos, Duda come na sala e deixa

toda mesa suja. O menino diz pra Valentina que a cozinheira é
uma lerda e que ela é uma velha chata. A governanta diz pra
Carmen que não possui condições de cuidar desse moleque.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Donana encontra, acidentalmente, Michelle com Stella.

Donana e Michelle discutem na frente de Stella. Cartão e Patrí
cia cogitam ir até a delegacia para contar o que descobriram

sobre a falsa acusação. Rodapé diz a Laura que faz tempo que
não vê Rocco. Joana diz a Donana que Otávio levou um tiro

de raspão. Stella e Michelle jantam juntos. Dorotéia e Ramiro

continuam em clima de desejo. Carlâo e Patrícia contam a Van

Gogh o que descobriram sobre a acusação. Picasso se prepa
ra para matar Veludo, mas é interrompido por Vegetal, que o

acerta um tiro de raspão. Van Gogh decide ajudar Picasso no
.

tiroteio. Das Dores flagra Pedro com Dalva. Picasso acerta um

tiro em Veludo. Danilo fica passado com o comportamento de

Ramiro. Patrícia pergunta a Carlão de onde ele conhece Doro

téia. Michelle e Stella dançam juntos. Otávio destrata Catarina

* O resumo dos capítUlos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Pattinson está com
filha de Sean Penn

Destá vez, parece que Robert Pattinson

engatou mesmo um novo romance. A esco

lhida é a modelo Dylan Penn, 22 anos, filha
do ator Sean Penn e de sua ex-esposa, a atriz
Robin Wright. O casal está saindo há um OU

dois meses e Rob está encantado com a mo

delo. Há algumas semanas, surgiram boatos
de que Pattinson estava namorando a treina
dora Sydney Liebes, que está ajudando o ator

a ganhar músculos para seu novo longa Mis
sion: Blacklist, mas o rumor foi desmentido.

Beyoncé e Jay-Z são
casalmais lucrativo

Pelo segundo ano consecutivo, Beyoncé e

Jay-Z foram considerados pela revista "For
bes" como o casal mais lucrativo da indústria
do entretenimento. Os pais de Blue Ivy lucra
ram US$ 95 milhões CR$ 207 milhões) entre
os meses de junho de 2012 e 2013. Apesar de
ser dono de diversos empreendimentos, oficial
mente não foi Jay-Z que trouxemais grana para
o leitinho da criança. A diva faturou US$ 11 mi
lhões a mais que o marido com a "Ms. Carter
ShowTour". Atrás dos músicos vêm a brasilei
ra Gisele Bündchen e seu marido, o jogador de
futebol americano Tom Brady, que ganharam
US$ 80 milhões no_m�smo período..

Sai Debaixo e Toma Lá Dá Cá. Decidi que queria irmais fun
do no Brasil, falar para os esquecidos, uma grande fatia da

população relegada à marginalidade", explica. Poderia ser

um drama, mas o autor prefere tocar o coração das pessoas
através do humor sofisticado, com um toque de poesia.

Ciúme é um vício que não cId prazer.

20/3a 1914 -Fogo
Trabalhar em equipe será a me

lhor opção para dar conta de tudo

o que precisa. Mas talvez tenha que
lidar com alguns rivais.Ànoite, você
vai se concentrar no romance. Não
façamuitas exigências ao par. Napa
quera, pode sermais dificil se aproxi
mar de alguém. Cor: vermelho.

aproximar do seu alvo. Cor: branco.

Gêmeos
2115 a 2016-Ar

A Lua brilha em seu paraiso as

tral, aumentando seu magnetismo e

sua sorte. Use isso a seu favor no tra

balho.Você não terádificuldadepara
se destacar. À noite, o ciúme pode
atrapalhar a paquera. Se já tem al

guém, um romance do passado pode
atrapalhar seus planos. Cor: rosa.

Câncer
21/6a 21/7-Água

A família vai exigir atenção e

você pode ter dificuldade para se

dividir entre o trabalho e o pessoal
de casa. Procure equilibrar a vida

familiar e profissional.Ànoite, tenha
cuidado para não sufocar o par. As

lembranças de um ex podem atra

palhar a conquista. Cor: verde-claro.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

Mais falante, não terá dificulda

de para expressar suas ideias. Apro
veite para conversar com colegas,
pois essa troca de experiências pode
ser produtiva. À noite, o astral fica
tenso. Escolha as palavras com cui

dado para evitar brigas. Excesso de

ciúme abala a paixão. Cor: roxo.

IPi Virgem
�"," 2318 a 22/9 - Thrra

"( .

i
Hoje, sua atenção vai se concen-

trar nas finanças: não perca nenhu

ma oportunidade de se dar bem. À
noite, porém, é melhor ter cuidado
com o excesso de ciúme. Não tente

controlar a vida do seu par. Se está

só, lembranças do passado podem
doer: tente superar isso. Cor: verde.

�t ;;�:�/lO-Ar
Neste dia, a Lua brilha em seu

signo e ressalta suas qualidades.
. Aproveite para correr atrás dos seus

interesses. Se já encontrou sua alma

gêmea, há risco de brigas e discus
sões. Problemas com um ex-amor

podem voltar a incomodar e até atra

palharuma conquista. Cor: azul.

Escorpião
2311Ó"'a21111 -Água

Hoje, é melhor trabalhar sem

ajuda. Assim, vai se afastar de pro
blemas. Confie em sua intuição. À
noite, seu ciúmevai falar mais alto e
a desconfiança pode acabar com um

relacionamento que anda estremeci

do. Se está livre, pode Se chatear com
um ex: aja com cautela! Cor: creme.

Sagitário
22111 a21112-Fogo

É hora de ir atrás dos seus so

nhos: persiga seus ideais! Não deixe
de pedir o conselho de um amigo, se
precisar. Sair com os amigos pode
aumentar suas chances na paquera,
mas não esperemuito. Adois, divida
seus sonhos com o par, mas tenha
cuidado com brigas. Cor: verde.

Capricórnio
22112a20/l-Thrra

Sua atenção vai se concentrar

na carreira. Faça planos para chegar
aonde deseja, mas não se esqueça
de dar duro para impressionar seus
chefes. À noite, clima tenso no r0-

mance: fuja de brigas. Na paquera,

pode ser difícil se aproximar de al

guém popular. Cor: branco.

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Você estará mais confiante e

bem-humorado, o que vai ajudar a se
entender melhor com colegas. Tra
balho em grupo pode render mais
do que espera.Mas, à noite, émelhor
não alimentarmuitas esperanças na

.

paquera. Há risco de desentendi
mentos na paixão. Cor: tons claros.

Peixes
1912 a 19/3 - Terra

Hoje, não confie demais nos ou
tros: trabalhe sozinho, pois alguém
pode tentar tirar vantagem de você.

À noite, o astral não será dos me

lhores. Há risco de discussões e até

rompimento, se já tem um romance

sério.Ànoite, um expode reaparecer
e estragar a paquera. Cor: bege.
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Fritz Alt é contratado

para fazer escultura
em Jaraguá
A herma de Emílio Carlos Jourdan era uma

dívida que o município de Jaraguá considerava
a ser paga ao seu desbravador e colonizador. As
sim, após ser constituída urna comissão em 1940
e esta angariar recursos para sua execução, foi
contratado em outubro daquele ano o escultor
Fritz Alt para: efetivar este ato. Fritz Alt, escul
tor de Joinville, considerado à época l.\ffi artista
de destaque, havia esculpido a herma de Caxias
para o quartel do exército instalado em Joinville.
.A comissão agradecia a todos qtle contribuíram
para a campanha de'gratidã6. A herma foi em
'outubro de 1941 inaugurada na Praça da B.ande'
ra (hpje Ângelo Piazeia).

.

Apó§ainauguração das�illOl' áprefeittu:amn
nícipal no dia 4 de outubro de 1941,'0 interventor
federal Nereu RahÍos pernoitou em Jaraguá. No
dia seguinte visito]1 as instalações das Indústrias
Reunidas Jaraguá S.A., acompanhado de.auto
ridades e oficiais do Exército. Todas ás seções e

produtos ali fabricados foram' conhecidos pelas
autoridades, demonstrando grande organização
e trabalho. Foi destaque a inauguração do novo

pavilhão indnstrial para a extração de cafeína do
mate, única fábrica nacional no ramo, com capa
cidade inicial de 300 quilos mensais.

I Herton Schünemann

eutsche�CKe_
e hertons@gmail.com � twitter.com/hertonls

Das Trachten-Outfit
durchwegs ein fester Bestandteil
von Volksfesten, Seit den 1970er
Jahren wird ,sie auch beim Okto
berfest wieder vermehrt getragen,
darüber hinaus wird auchmittler
weile vielmehr heute auf Detai
lauthentizitât geachtet.

Die Lederhose ist in zwei For-

.Dirndl" ein Kleid mitengem, oft
rechteckig oder rund ausgeschnit
tenem Oberteil,mit einemweiten,
hoch an der Taille angesetztem
Rock, und Schürze. Die Lânge
des Rockes wechselt je nach herr
schender Mode.

Dirndl wird sowohl auf Jahr-

Letzte Woche ging's ums Ok-
. toberfest in München. Als eine

Erweiterung des Themas handelt
es sich heute um die typische Klei
dung auf so einem Fest. Eins ist
sicher: Nicht jede Tracht ist fürs
Oktoberfest geeignet. Der Trend
zur Tracht setzte sich mehr und
mehr in den letzten Jahren durch,
sodass immer mehr die Wiesnbe
sucher mit .Lederhosen" bzw,
.Dirndl" dorthin gehen.

Die Mânner gehen meistens
mit .Lederhose" auf die Wiesn.
Lederhose ist allgemein die Be-

,

zeichnung für eine aus Leder ge
fertigte kurze oder lange Hose.
Die traditionelle Lederhose ist
eine Tracht, die in vielen mittel

europâischen Alpenregionen ge
tragen wird (Niederbayern, Ober
bayern, Allgâu, Õsterreich und
Südtirol zum Beispiel, aber nicht
in der Schweiz).

Die Lederhose war únd ist in
vielen Teilen des Alpenraums

men weit verbreitet, als Kurze mârkten und Kirchtagen im lând
und als Kniebundhose. Wãhrend lichen Raum als auch auf grõ
die kurzen, kniefreien Lederhosen Beren Volksfesten (wie auf dem
bei der Arbeit und zur Jagd getra- Münchner Oktoberfest) vor allem
gen wurden, istdie Kniebundhose in Süddeutschland und einigen
eher eine Festtagshose. Dazu trâgt Alpenregionen getragen.

'

man dann noch lange Bundhosen- Das Trachtstück ist so verbrei-
strümpfe, die man bis übers Knie tet, dass es sogar ein .Haute-Cou=
hinaufzieht und dort umschlâgt, ture" Vorbildwar. Yves Saint Lau-

.Dirndl" tragen die Frauen. rentlief sich in den 70ern Jahren
Dirndl ist eine Verkleinerungs- vom Dirndl zu einer Kollektion im
form von .Dirn", (das ist die leuchtenden Edel-Bãuerinnen
bairisch-ôsterreichische Variante

�

Look . inspirieren, Ein weiteres
vom Hochdeutsch .Dirne"). Mit Kuriosum: Das teuerste Dirndl

.Dirn" wird auch noch im heu- . kostetroo.ooo Euro.Ist dafür aus
tigen Sprachgebrauch ein jun- reiner Wildseíde und wúrde in

ges Mâdchen bezeichnet. Viel- 300 Arbeitssfunden fuit :i50.000
mehr bezeichnet heute das Wort swarovski;St�if.,�J be,stiolq.��::'- .

'" -'; _' .

..•
-.

_
..

...

Resumo emportuguês:
o tema de hoje é a roupa típica da, Oktoberfest na
Alemanha. Cada vez mais visitantes vão a caráter com
"Lederhosen" e "Dirndl". Os homens costumam usar

Lederhose, que são calças de couro, curtas ou longas.
Lederhose é um traje típico usado em muitas regiões
alpinas da Europa Central. As calças de couro curtas
(calções) eram usadas no trabalho e na caça; já as mais

longas (até osjoelhos) eram maispàra datasfestiva!>.

DirndÍ usam as mulheres. Apalavra é um diminutivo de

"moça", mas hoje refere-se a um vestido. Normalmente
com corpete com decote retangular ou redondo, uma
saia cintura alta e avental. O comprimento da saia varia
de acordo com a moda predominante. Dirndl é usado
tanto emfeiras e dias de igreja em áreas rurais como em

qrtmdesfestiuais, especialmente no sul daAlemanha e em

dfgumds 'regiÕes álpirú:is.'
' I' 'I ,I 'i' I. '

,
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Aumenta a procura por exames
CÂNCER DE MAMA
Atendimento de

mamografia pelo
Serviço Únido de Saúde

(SUS) cresceu 37%,
entre 2010 e 2012

Agência Brasil

Oacesso de mulheres entre 50
e 69 anos ao exame de ma

mografia pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) aumentou 37% entre

2010 e 2012. Este público é consi
derado prioritário pelo Mirl.isté
rio da Saúde, pois depois dos 35,
a incidência do câncer de mama

aumenta progressivamente.
A mamografia é o instrumen

to que permite a detecção precoce
do câncer, pois mostra lesões em
fase inicial, ainda muito peque
nas,medindomilímetros. O Insti
tuto de Câncer (Inca) recomenda
que o exame seja feito a cada dois
anos por mulheres entre 50 e 69
anos, ou segundo recomendação
médica.

JORNAL HOJE LIVRE/DIVULGAÇÃO

PREVENÇÃO A mamografia é o instrumento que permite a detecção precoce do câncer'

Segundo o Inca, o de mama

é o segundo tipo de câncer mais

frequente nomundo e omais co

mum entre as mulheres, respon
dendo por 22% dos casos novos
a cada ano. Se diagnosticado e

tratado precocemente, os resul
tados são razoavelmente bons.

ACooper chegou emJaraguá doSUL
Mais que um novo supermercado, você está recebendo
uma cooperativa, e isso fazmuita diferença.

Na Coopervocê leva sempre mais que produtos;
leva também benefícios para você e para toda a comunidade.

Além de qualidade e preços justos, aqui você também encontra

transparência, respeito e um carinho especial.

Venha sercooperado.

INAUGURAÇÃO HOJE,ÀS 9H.

A nossa CooperatlvlI

No total, foram feitos 4.4mi
lhões de mamografias pelo SUS,
representando um crescimento
de 26% em relação a 2010. 'Em

2012, o Ministério da Saúde in
vestiu R$ 92,3 milhões para au

mentar o acesso ao exame.

No Brasil, as taxas de mor-

talidade por câncer de mama

são altas, segundo o Inca, mui
to provavelmente porque a do

ença ainda é diagnosticada em

estágios avançados. No Brasil,
este câncer é a segunda maior

causa de morte de mulheres.
Antes dos 35 anos, a doença

é relativamente rara. Acima desta
faixa etária sua incidência cresce

rápida e progressivamente. Em

2010, morreram 12.705mulheres
e 147 homens em decorrência do
câncer de mama. Em 2011, foram

13.225 mortes pela doença.
Evitar a obesidade, por meio

de dieta equilibrada e prática re

gular de exercícios físicos, são

recomendações básica para pre
venir o câncer de mama, pois o

excesso de peso aumenta o risco
de desenvolver a doença. Segun
do o instituto, a ingestão de álco

ol, mesmo ern quantidade mode

rada, é contra-indicada, em idade
inferior aos 35 anos.

Comer sintomas, o Inca aler
ta que podem surgir alterações
na pele que recobre o seio, como
abaulamentos ou retrações, inclu
sive no mamilo, ou aspecto seme
lhante a casca de laranja. Secreção
no mamilo também é um sinal de
alerta. O sintoma do câncer pal
pável é o caroço no seio, que pode
ser acompanhado ou não de dor.
Podem também surgir nódulos

perceptíveis na axila.
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Jaraguá quer
melhorar o
acesso digital
COMUNI.CAÇÃO, Prefeitura estuda a substituição do sistema

de transmissão via rádio para o de cabeamento em fibra ótica

Natália Trentini

Uma nova tecnolo

gia para interligar
os setores da adminis

tração municipal deverá
ser instalada até o pri
meiro semestre de 2014.
A Prefeitura de Jaraguá
do Sul estuda a substitui

ção da transmissão via
rádio para um sistema
de cabeamento com fibra
ótica. O objetivo é uma

redução de aproximada
mente 40% nos gastos
com manutenção, que
hoje estão em torno de

R$ 648 mensais.
Dos 111 pontos proje

tados para integrar o Pro
grama Jaraguá Digital, 71
estarão ativos com o novo

sistéma até abril. Com a

redução dos valores, já
poderão ser reativados os

outros 40 pontos e cria
dos novos 19. A maioria
se concentra em escolas,
centros de educação in

fantil, prédios de progra
mas sociais, entre outros
departamentos.

Segundo o secretário
de administração, Sérgio
Kuchenbecker, a empresa
contratada para gerenciar
Q_ sistema irá implantar
o cabeamento. Os cofres

públicos irão desembolsar

apenas um valor mensal,
como uma mensalidade

pelos serviços.
Nem todos os pontos

serão alcançados pela fi
bra ótica. Devido a dificul
dade de acesso, próximo a

10% do total continuarão
utilizando o sistema de
rádio e outras tecnologias.

Já a disponibilização
de pontos de internet sem

fio para a população, a

rede wireless, precisará de
um novo estudo. Até 2011

havia um ponto de acesso

na Fundação Cultural e

outro que ficou ativo na

Praça Ângelo Piazera até
2012. "Existiam muitas

reclamações e o funciona
mento era ruim, por isso
foi desativado. A intenção
é criar esses pontos, mas
deve ser feita uma análise
de custos e locais", expli
cou Kúchenbecker.

:aug8ml
Mais água nas torneiras emCorupá

O sistema de abasteci
mento de água de Corupá
será ampliado com a cons-

�

trução de uma nova Estação
de Tratamento de Água em

área no bairro Ano Bom. O

serviço foi municipalizado
em março de 2010, quando
o prefeito Luiz Carlos Ta

manini (PMDB) decretou
estado de emergência no

município por 90 dias por
conta da precariedade do
abastecimento de água. O
abastecimento foi gerencia
do pormais de 30 anos pela
Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento (Casan).
Todo o trabalho de sonda

gem do terreno já foi feito
e aprovado pela Fundação
Nacional da Saúde (Funa
sa) e agora aguarda a libe

ração de recursos de pouco

mais de R$ 1 milhão. Os

atuais 24 litros por segun
do, captados a cada hora,
passarão para 50 litros por

segundo, permitindo que
em épocas de chuvas pro

longadas, quando a turbidez
do rio Ano Bom aumenta,
exigindo mais tempo para
o tratamento da água, os

dois reservatórios existentes
com capacidade para 1.220

litros, juntos, tenham uma

reservação por mais tempo.
AÁguas de Corupá tem hoje
cerca de três mil ligações
com hidrômetros, mas a

ideia, segundo o supervisor
operacional da empresa,
Anselmo Luis Alves, é levar
a água tratada para mais
imóveis distribuídos pelos
bairros Bomplant, Pedra
de Amolar, Carruera, Poço

D'Anta e Ano Bom. O pro

jeto prevê_ a construção de
mais oito quilômetros de
rede de distribuição.

E_I_id'
Há pelo menos três anos

o projeto de construção da
rede coletora e. estação de
tratamento de esgotos do
mésticos de Corupá foi pro
tocolado na Funasa e, até

hoje, espera pela liberação
de recursos da ordem de R$
10milhões para que as obras
da primeira etapa possam

começar. O mesmo acontece

com Schroeder, Guararnirirn e "

'Massaranduba que na mesma

época apressaram os projetos
a pedido do órgão federal. Na

região, apenas Jaraguá tem

rede coletora e estações de
tratamento de esgoto.

.: EDUARDO MONTECINO

RlI$tE1R�;(l)} Sistema
será ampliado

com a construção
de uma Estação

de Tratamento n

bairro Ano 80

ED[))\LDEINTIMA:ÇÃODEPRarFSfO
Nos termos do artigo 15 da Leí 9.'192/97, ele o artigo 995 do código de Normas
da aiJ/se, pará a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3. (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro do
prazo legal; FICAM lNTIMADOS00PRarESTO:
Apontamento: 261292/2013 Sacado:BEIlACEUfACOMEROODEALIMEN
TOS lIDA Endereço: RUAPROFADEI1A FISCHER, 70 - BAEFENDI - JARAGU
00 SUL-se - CEP: 89256-400 Cedente: OM DISfRIBUIDORA DE ALIMEN- "

TOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N"TItulo: 0000052497 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 277,20 - Data para pagamento: 09110/2013- Valor total
a pagar R$353,91 Descrição dos valores: Valor do tírulo: R$ 277,20 - Juros: R$
0,92 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 15,94

Tabelionàto Griesbach
Notas e Protesto

críção dos valores: Valor do tírulo: R$ 270,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 26106l/2013 Sacado: GLEBER LUIS PINHEIRO Endereço:
RUAGENIDE FATIMADEUMA, 305 - IT36 - ESfRADANOVA - JARAGUAoo
SUL-se - CEP: 89254-363 Cedente: BANCO CIT1BANKSA Sacador.UNKCO
MEROALIMPORfADORAEEXPORfADORAEspécie:DMI - N'Tituío: 121561-
2/6 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.172,86 - Data para pagamento:
09/10/2013- Valor total a pagar R$1.255,06 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.172,86 - Juros: R$ 3,90 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$18,45

Apontamento: 26ll20/2013 Sacado: lNGRA SAMPAIO ARAUJO Endereço:
"

RUA 13 DE MAIO, 590 - APTo. 201 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do Sul-se "

CEP: 89258-000 Cedente: COOPERATIVA CREDI IlVRE ADMISS ASSOOA
DOS GUARAM Sacador. GEOANE MARIA RODEN Espécie: DMI - N' Titulo:
1I0006 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 60,00 - Data para"pagamento:
09110/2013-Valor total'a pagarR$135,99Descrição dosvalores: Valor do tírulo:
R$ 60,00 - Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 261274/2013 Sacado: DAYANEFFER WURbES GANZ ME

Endereço: RUA 13 DE MAIO, 445 - CZENERWICZ - JARAGUA DO SUL-se -

CEP: 89255-400 Cedente: CONFECCOES E CALCADOS DEREITl lIDA ME
Sacador. VALERIO DEREITl Espécie: DMI - N' TItulo: 2703 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 300,00 - Data para pagamento: 09/10/2013- Valor total
a pagar R$376,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$
1,00 Emolumentos:·R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$15,94

Apontamento: 261119/2013 Sacado: lN MAQUINAS E MAN\ITENCAO lIDA
Endereço: RUA:1l21 PAULOEGGElIT-I53 - JOAO PESSOA - JARAGUAooSUL
SC - CEP: 89257-770 Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MU1U0
DOS PROF CREA Sacador. P & D DISTRIBUIDORA DE PECAS INDUSTRIAIS
ITDAEspécie:DMI - N'Titulo: 50l/000l- Motivo: faltade pagamentoValor. R$
414,34 - Data para pagamento: 09/10/2013-Valor total a pagar R$502,16 Des
crição dos valores: Valor do tírulo: R$ 414,34 - Juros: R$I,93 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 261127/2013 Sacado: EDER CARIES GONCALVES Endereço:
AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 3841 " CENfENARIO - Iaraguá do Sul
se _ CEP: 89256,502 Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUfOMaTIVOS
lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N' Título: 0003773910 - Motivo: falta de pa
gamento Valor. R$ 247,37 - Data para pagamento: 09110/2013- Valor total a
pagarR$329,06 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 247,37 - Juros: R$ 0,82
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 21,02

Apontamento: 261188/2013 Sacado: lNMAQUINAS E MAN\ITENCAO LTOA
ME Endereço: RUAPAULO EGGElIT 367 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-770
Cedente: 0XlMIX COMERCIO DE GASES lIDAME Sacador. - Espécie: DMI
- N'Título: 030028 - Motivo: faltadepagamentoValor. R$ 500,00 - Data parapa
gamento: 09/10/2013-Valor total apagarR$586,72Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 500,00 " juros: j!$ 0,83 Emolumentos: R$ 12,25 " Publicação edital:

�_���_0_���d_����_R��_�,"��_:_�"�������_��_6��� " _

Apontamento: 260860/2013 Sacado: JOAO DIAS LOPES DE AMORIM Ende
reço: PRIMEIRO DEMAIO, 272, LOTE 34 - Jataguádo Sul-SC - CEP: 89254-400
Cedente: lNFRASUL - INFRAFSIRIITURA E EMPREENDIMENT Sacador.
c Espécie: DMI - N'Tituío: 0214570014 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
143,78 - Data para pagamento: 09/10/2013-Valor total a pagar R$222,99 Des
crição dos valores: Valor do tírulo: R$ 143,78 - Juros: R$ 0,91 EmollÍmentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 18,45

Apontamento: 261262/2013 Sacado: GRACHMAQUINAS lIDAME Endereço:
R ERDIVOGELSCHMIDET, 51-VIEIRA- JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89257-
045 Cedente: MJP MEIAWRGICA mi ACESSORIOS TEX1EIS IT Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 1506 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 873,20
- Dataparapagamento: 09/10/2013-Valor total apagarR$958,68Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 873,20 - Juros: R$ 2,91 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260585/2013 Sacado: GILVAN STEFEN Endereço: RUA 25 DE
JUU{O 82 - CORUFA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: COOPERATIVA CRED
EMFRESARIOSAITOVAIEDORIO NE Sacador. GJ)FERSON GFAN FISCHER
Espécie: DMI - N'Titulo: 000068/0003 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
,270,00 - Data para pagàmento: 09/10/2013- Valor total a pagarR$399,63 Des- Apontamento: 260735/2013 Sacado: JOWJHANANACIEID Endereço: RUA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPOBUCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: RuaCeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201-JARAGUADOSUL-SC NovoTelefone/Fax:(4'7)3274-1700

DOMINGOS ANACIEfO GAROA N. 3865, S - JARAGUA DO SUL-se - CEP:
89266-300 Cedente: RCF INCORPORADORA lIDA Sacador. - Espécie: DMI -

N"Ilrulo: 0000000364 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$ 399,02 - Datapara
pagamento: 09/10/2013- Valor total a pagar R$500,45 Descrição dos valores:
Valor do tfruIo: R$ 399,02 - Juros: R$ 1,86 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital:,R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 39,72

Apontamento: 260903/2013 Sacado: PIAGENTINI COMEROO DE IlVROS
Endereço: R GEMERSON RODRIGO SILVA, 201 - JOAO PESSOA - JARAGUA
DOSUL-se-CEP:89257-745Cedente:ACAOSOCIALOARETIANA Sacador.
- Espécie: DMI - N' TItulo: 000054664E - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
878,07 - Data para pagamento: 09110/2013-Valor total a pagarR$971,86 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 878,07 -juros: R$ 7,90 Emolumentos: R$
12,25 " Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência R$ 26,04Apontamento: 26ll17/2013 Sacado: lAUBOWENDORF JUNIOR Endereço:

RUA JORGE lACERDA 444 - CORUFA - CEP: Cedente: COOPERATIVA CRED
EMPRF5ARIOSAIlUVAIE DO RIO NE Sacador. RIOlACOMERCIO DE INS
TRUMENTOS MUS IT Espécie: DMI - N' Título: 11906/0001 - Motivo: falta de
pagamentoValor. R$ 300,00 - Data para pagamento: 09/10/2013- Valor total
a pagar R$429,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$
0,90 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60
- Diligência R$ 55,78

Apontamento: 261293/2013 Sacado: RAQUEL KLIMEKOWSKI ME Endereço:
RJORGE CZERNlEWIcz, 1027 - CZERNIEWIICZ - JARAGUA DO SUL-SC "

CEP: 89255-000 Cedente: EVOLUSOM COMEROAL lIDA Sacador. - Espécie:
DMI" N° TItulo: 03487002 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 307,00 - Data

para pagamento: 09/1012013-Valor total a pagarR$383,60 Descrição dos valo"
res: Valor do título:R$ 307,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$12,25 - Publica
çãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 261172/2013Sacado:MARlLENEBORGESDASILVA Endereço:
RUALUIS SARn, 577 - RAU - JARAGU DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente:
OM DISfRIBUIDORA DE ALIMENTOS lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
Titulo: 0000051201 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 425,85 - Data para
pagamento: 09/10/2013- Valor total a pagar R$517,14 Descrição dos valores:
Valor do título:1l$ 425,85 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 26058912013 Sacado: ROBERTO LOFFI.Endereço:ANDREVOL-
1DlJNl400, - NEREUS RAMOS - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89265-700 Cedente:
RFAL VIDROS COMEROO DEVIDROS lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N'
Titulo: 199770-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.094,45 - Data para
pagamento: 091l0/2013-Valor total a pagar R$Ll87,16 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 1.094,45 - Juros: R$ 2,55 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,3

Apontamento: 261128/2013 Sacado: PER PROMOTORA DE CREDfID lIDA

Endereço:AVGETIJIlOVARGAS 616 SL 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Ce
dente: MAjOKA UNIFORME IND COM lIDA Sacador. - Espécie: DMI _ N°
Titulo: 1329/02 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 229,40 - Data para paga
mento: 091l0/2013-Valor total a pagar R$358,89 Descriçãodos valores: Valor
do título: R$ 229,40 - Juros: R$ 0,76Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$23,IO Condução:R$37,60-Diligência:R$55,78 '

Apontamento: 26ll26/2013 Sacado: SANDRA REGINA DOEGE GUILHERME
Endereço: DOMINGOS MURARA160, - NEREU RAMOS - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89265-780 Cedente: HANSA TIJR TRANSPORTE E TIJRISMO lID Sa
cador. - Espécie: DMI - N" TItulo: 11788 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ ll7,75 "Data para pagamento: 091l0/2013- Valor total a pagar R$208,30
Descrição dos valores: Valor do título: R$ ll7,75 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 260901/2013 Sacado: PIAGENTINI COMERCIO DE IlVROS

Endereço: R GEMERSON RODRIGO SILVA ,.201 - JOAO PESSOA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEF: 89257-745 Cedente: ACAO SOCIALClARETIANA Sacador:
- Espécie: DMI - N' TItulo: 000054664C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
878,07 - Data para pagamento: 09110/2013- Valor total a pagarR$980,64 Des
crição dosvalores: Valor do título: R$ 878,07 - Juros: R$16,68Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:ll$ 26,04

Apontamento: 260736/2013 Sacado: TANINI RAFAElA llMA Endereço: RUA
IRMAO CELESTINO DEFIN, 233 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89255-440 Ce
dente: FINOPISO COMEROO DE PISOS lIDAME Sacador: - Espécie:DMI -

N'Títulc: 0000120204 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 950,00 - Data para
pagamento: 091l0/2013- Valor total a pagar R$1.034,15 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 950,00 - Juros: R$1,58 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 260902/2013 Sacado: PIAGENTINI COMERCIO DE IlVROS

Endereço: R GEMERSON RODRIGO SILVA, 201 - JOAO PESSOA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89257-745 Cedente: ACAO SOCIALClARETIANA Sacador.
- Espécie: DMI - N° TItulo: 000054664D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
878,07 - Data para pagamento: 09/10/2013- Valor total a pagar R$976,25 Des
crição dos valores: Valor do tírulo: R$ 878,07 - Juros: R$12,29 Emolumentos: R$
12,25 - Publica ãOj�tal: ,23 tp ec;n,d� ão: R$ 24,50 - Diligência: �$ 2p,04

., I, f Ir.·" ',... H

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio doPovo" na data de 04/10/2013. Jaraguá do Sul (SC), 04 de outubro
de2013.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vigilância flagra irregularidades
DIVULGAÇAOIPMjS

1

Estabelecimentos

que trabalhavam

com alimentos

e serviços de

oftalmologia foram

interditados

Celso Machado

Depois de interditar
uma clínica de mas

soterapia localizada no

bairro Chico de Paulo, uma
padaria no Centro e uma

comunidade terapêutica na
Ilha da Figueira, principal
mente por problemas que
vão do exercício ilegal da
medicina à falta de alvará e

ambientes totalmente insa
lubres e sem a presença de

profissionais habilitados, a

Vigilância Sanitária de Jara

guá do Sul fechou um res

taurante e uma ótica.
No estabelecimento ali

mentício havia produtos.

sem procedência identifica
da e inobservância a itens de

higiene. Já a ótica realizava
exames oftalmológicos, o

que é proibido, lembrou a

coordenadora da Vigilân
cia, Nilceane Costa. "Esses
estabelecimento só podem
avaliar a receita do oftalmo

logista", disse. No caso de

optometrista, profissão ain
da não reconhecida no Bra

sil, embora com formação
oficializada pelo Ministério
da Educação, a indicação de
lentes com grau só pode ser

feita com liminar da Justiça,
esclareceu Nilceane.

Situações
Segundo a fiscal da Vi

gilância Sanitária Cristiane

Stammerjohann, a clínica de
massoterapia que foi fiscali
zada tinha alvará para fun
cionar como casa de mas

sagem, mas fazia coleta de

sangue e,urina para exames,
além de produzir medica
mentos fitoterápicos, carac-

·

..... SIIII
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terizando exercício ilegal de
farmácia.

Na padaria interditada, a
área de produção apresenta
va falta de higiene, funcioná
rios com uniformes sujos e

paredes emboloradas, entre
outras coisas. Na comuni
dade terapêutica para ado

lescentes,
/

denunciada pelo
Conselho Tutelar, havia
móveis e camas quebradas,
colchões sem capa e ras

gados, alimentos podres,
ratos, pães vencidos há 16

dias, entre outros itens na

maioria fruto de doações.
Também não havia equipe
multidisciplinar, como pre
vê a legislação.

A ação da Vigilância Sa

nitária, segundo Nilceane

Costa, ocorre em momentos

distintos, através do serviço
de Ouvidoria do municí

pio, denúncia de pessoas ou
instituições diretamente ao

órgão ou por ação rotineira
dos fiscais, como foi o caso

do restaurànte e da ótica.

Padaria foi
interditada por
falta de higiene

'T:RABALliO Nilceane diz que a ação
da Vigilância ocorre por denúncias ou

durante as vistorias dos fiscais

8'2
de outubro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II..tllíl'�Cl) -. Câmera do local registrou a ação do bandido, que fugiu caminhando

Posto é alvo de
assaltante em
Schroeder

"

CRIM.E Ladrão monstrou que o revólver estava carregado para
assustar o funcionário. Ele conseguiu roubar R$ 800 e um boné

Débora Àemor 600 e um boné que estava

no mostruário. Ele fugiu a

pé do posto, localizado J?a
Rua Guaramirim, no Bairro

. Schroeder 1. A Polícia Mili
tar fez rondas no local, mas
não encontrou o suspeito.

As imagens mostram

. que o assaltante entrou e

saiu do estabelecimento
calmamente.· Ele não usou

máscaras e não se impor
tou com as câmeras. Se

gundo o proprietário do

estabelecimento, O' assal-

A loja de conveniência de
. r\um posto de combustí
vel foi assaltada na manhã
de ontem, em' Sêliroeder.
As câmeras do posto regis
traram toda a ação do ban
dido, que chegou armado
de um revólver calibre 38,
por volta das lOh40.

O assaltante rendeu o

único funcionário do local e
levou R$ 200 em dinheiro,
um cheque no valor de R$

DIVULGAÇÃOll4BPM

tante ainda abriu o tambor
e mostrou os projéteis den
tro da arma, para assustar

o funcionário. A Polícia Ci
vil vai investigar o caso.

o Escort foi para dentro
do rio no Bairro Chico
de Paulo, depois de sair
da pista na Rua Joaquim
Francisco de Paula,
na manhã de ontem,
em Jaraguá do Sul. o
motorista, de 35 anos,
não se feriu mas foi
multado por dirigir veículo
sem ser habilitado.

G
.
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Jovem incita
violência

. Um homem de 19 anos

teve a casa vasculhada pela
Polícia Militar depois que
uma decisão da Justiça de
Guaramirim . determinou
uma busca e apreensão na

casa dele, no Bairro Rio

Branco, às margens da
SC-108. De acordo com a

denúncia, o jovem estaria
fazendo apologia à vio
lência nas redes sociais e

se intitulava "matador de

policial".
Na casa dele, a PM en

controu uma espingarda
de pressão, quatro gra
mas de maconha e três

plantas de cerca de três
centímetros cada de can

nabis sattiva. Ele foi en
caminhado à Delegada de
Polícia e liberado depois
de assinar um Termo Cir
cunstanciado.

1'ifáK.u.s
Ladrão faz
trapalhada

A moradora de uma

residência no Bairro Tifa

Martins, em Jaraguá do

Sul, se surpreendeu ao

.chegar em casa no final
da tarde de quarta-feira.
Ela escutou o barulho de

alguém deixando o local e

percebeu que a casa havia
sido furtada. O bandido,·
no entanto, esqueceu a

carteira de trabalho e um

celular.
A vítima, de 43 anos,

chamou a Polícia Mili-
,

tar por volta dás 16h30,
.

quando viuque a casa fora
arrombada. O ladrão que
brou uma janela lateral e

fugiu levando um note

book e um pendrive. Ela
. conseguiu ver o homem,
que seria alto, usava uma

touca e uma mochila.
.

Através da carteira de
trabalho, deixada no local,
a Polícia Militar descobriu

que o homem já tem pas
sagem criminal. Tentou
localizar o suspeito na re

sidência, mas ninguém foi

.

detido. Os pertences fo
ram entregues na delega
cia e o caso será apurado
pela Polícia Civil:

.

PoticiaCivil
Novo delegado
já está na ativa

Prestes a completar três'
anos na Polícia Civil, o delega
do K1everson William Parme

zan, de 32 anos, já está atuan-
/ do na Comarca de Jaraguá do
Sul. Natural de São Paulo, ele -

trabalhava em Campos Novos
desde a formatura daAcadepol,
em 2011, e veio para substitui
a delegada Lívia Marques da

Motta, que se envolveu em uma

ocorrência policial no dia 10 de

agosto. Assim que assumiu a

função na delegacia, Parmezan
recebeu os processos que deve
dar andamento, aproximada
mente 600 inquéritos policiais.

l'RA8AlHO Recém

chegado, Parmezan
já responde por 600
inquéritos policiais

ChllVa.
Pluviômetros são instalados

Jaraguá do Sul foi con

templada com quatro plu
viômetros e um deles já foi
instalado no Ribeirão Mo
lha. A Defesa Civil infor
mou que os outros equipa
mentos serão implantados
no Czerniewicz, em Nereu

Ramos e'outro provavel
mente no Bairro Vieira. O

pluviômetro mede a quan
tidade de chuva precipita
da e os dados abastecem
um sistema de monito
ramento da Defesa Civil.

Os quatro equipamentos
recebidos do governo fe
deral são -semiautomáti
cos e a comunidade deve
receber treinamento para
fazer a coleta destes dados.
A cidade conta com outros

seis pluviômetros, cinco na

Barra do Rio Cerro e um no

Jaraguá Esquerdo. Uma

parceria entre a Secretaria

Municipal da Defesa Civil
e a Universidade Católica
pretende implantar 18 es

tações meteorológicas.

Apartamento com sacada e

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

o all%i1do na Rua doI p .tjpr , 2 tsa r.a do RIO Molhe
'hftuo Victnzi

Valor R$ 155.000,00
Aceita financiamento bancário

Interessados Contato pelo telefone: (47) 9963-6572

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/I! Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 81,

Vila Nova - CEP: 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC
E-mail: jaragua.civell@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 Comercio de Produtos Metalúrgicos ttda,
Réu: City Ferro e Aço Comercial Ltda - ME

Citando(a)(s): City Ferro e, Aço Comercial Ltda - ME, Rua João Marangoni, 207,
fundos, Vila Lalau - CEP 89.256560, Fone (047), Jaraguá do sul-se

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do pre
sente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do pro
cesso epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, 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 ·petição inicial (art.
285, c/c o art.319, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume

e publicado 1 vez(es), com intervalo de' O dias na forma da lei.

laraguá 00 Sul (SC), 27 de agosto de 2013.

Leandro Katscharowski Aguiar
Juiz de Direito
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Lucas Pavin

Querendo
manter os 100% de

aproveitamento no Torneio

Touchdown, um Campeonato
Brasileiro de Futebol America

no, o Jaraguá Breakers (Avell/
Madalena/Jaraguá do Sul Park

Shopping) enfrenta neste sába
do (S), o Ipatinga Tigres, às 19h,
no Estádio João 'Marcatto. Com

uma campanha sensacional de
cinco vitórias em cinco jogos,

tendo o melhor ataque da com

petição com 211 pontos a favor,
e a melhor defesa vazada apenas
21 vezes, o time jaraguaense ga
rantiu com dois jogos de antece

dência o primeiro lugar na Con-
. ferência Bill Wash.

Apesar do favoritismo, o

elenco prega respeito ao adver
sário. "O Ipatinga é complicado,
pois não tem um padrão de jogo
determinado, são novos e que
rem mostrar algo contra o me-

Juventus

Base em campo e
. contratação no profissional

Na tarde de hoje, as, categorias,
de base do Juventus entram em

campo para a última rodada do

Campeonato Catarinense da Divi
são Principal, contra o Figueirense,
no Estádio João Marcatto. Os juve
nis jogam primeiro, às 13h30, e os

juniores na sequência, às 1Sh30.
Para o elenco profissional, o clube

teve mais novidades nesta semana.

Visando a disputa da Copa Santa

Catarina que inicia no próximo dia

16, o Moleque Travesso anunciem

na última quarta-feira a contrata

ção do lateral-direito João Rodrigo,
de 29 anos. O jogador revelado nas

categorias de base do Bangu estava

atuando no Treze da Paraíba e tem

no seu curriculo passagens pelo fu
tebol catarinense. Em 2006, jogou
pelo Avaí e Metropolitano. Dois
anos depois vestiu a camisa' do
Marcilio Dias. Em 2010, a da Cha

pecoense, e 2011-2012 a do Atlético
de Ibirama. Por último, atuou pelo
Atlétioo Túbarão, f

.

II' ,

lhor time da competição", disse
o 'head coach' Dennis Prants.

"Todo jogo tem uma impor
tância muito grande, indepen
dente de qual seja o adversário
temos que entrar focados para
vencer e consertar os erros co

metidos até agora. O Ipatinga
tem um time rápido, temos que
manter o foco, e hão dar chances
para pequenos erros que podem

.

ser decisivos para o resultado

final", afirmou o wide receiver

Tiago Dalcanale.
Além de tentar manter este

embalo no torneio, a partida
será marcada por uma' bela ação
social do clube. Com o objetivo
de apoiar a Rede Feminina de
Combate ao Câncer (RFCC) na
campanha Outubro Rosa, os jo
gadores irão atuar com meia e

toalha desta cor, se espelhando
na NFL (Liga norte-americana
do esporte) que mantém esta

tradição há muitos anos e será

FOTOS HENRIQUE PORTO/AVANTE!
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doado 10% da renda para a ins

tituição. A presidente da RFCC,
Maria Dilene Santin Camello;

.

mais conhecida como Nina, es
tará presente no evento e dará o

pontapé inicial da partida.
Após este confronto, os

'Quebradores' só terão mais
uma rodada antes dos playoffs.
Novamente' em casa, a equipe
irá duelar com o Porto Alegre
Bulls, no dia 3 de' novembro

(domingo), às 1Sh.

Revelação
jaraguaense
na natação
Destaque da natação.
jaraguaense ao .'

conquistar duas
medalhas de ouro nos

Joguinhos Abertos
de Santa Catarina, a
atleta Bianca Ewald
está disputando o

Troféu Chico Plsclna
que é é considerado
o berço do esporte lia

Brasil, representando
o Clube Curitibano.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bicicross dá
ouro e prata
para Jaraguá
BIKE Os ciclistas Filippe Gonçalves e Leonardo Spredmann
subiram ao pódio depois de uma disputa acirrada em Criciúma

Ontem foi um dia de con

quistas para Jaraguá
do Sul nos Joguinhos Aber
tos, que é realizado em Cri
ciúma. Um dos destaques
foi a conquista no bicicross.

Mesmo debaixo de uma

insistente garoa, os pilotos
jaraguaenses fizeram boni
to, conquistando uma me

dalha de ouro - com Filippi
Gonçalves - e uma de prata -

com Leonardo Spredmann.

"A pista não colaborou
muito, por causa do tempo
chuvoso. Na largada escor

reguei um pouco no 'gate',
mas consegui me recupe-
"rar", afirmou Gonçalves,
que se tornou bicampeão da
prova. "Nosso forte é a união
e isso foi o que a fez a gente
conseguir levar o primeiro e

o segundo lugar", endossou.
"Somos tricampeões dos

Joguinhos. É um trabalho

de trinta e cinco anos, onde
não se contrata atletas para
as competições. Se forma
em casa", afirmou o orgu
lhoso técnico Valdir Moret
ti. "É uma equipe 'pobre',
mas é uma equipe unida",
brincou o dirigente da mo

dalidade, não sem antes,
enaltecer o apoio da Funda

ção Municipal de Esportes e

Turismo para chegar a este

resultado.

Desempenhos de Jaraguá do Sul

Xadrez
o xadrez encerrou a par

ticipação com duas medalhas
de bronze no individual, con
quistadas por Cibeli Schulz
(no 40 tabuleiro) e Victor
Melo Ena 60 tabuleiro).

Futsal
A equie Jaraguaense

venceu ontem Chapecó
por 1 a: o e, hoje, encara
Criciúma na semifinal.
O jogo acontece às 19h.

Vôlei
A �uipe de voleibol

masculina - que folgou on

tem - entra em quadra nes

ta sexta-feira, também pela
fase semifinal, quando en

frentaCriciúma, às 14h3o.

{ara.,ê
Karatê, brilhou o atleta

José Eduardo Pereira, com
duas medalhas individuais.
Pereira foi prata no kumitê

(até 5skg) e bronze no kata
individual.

Basquete
Aquinta-feira também foi devitórias nobasquetemasculino (62

a 50 em Rio do Sul), que hoje faz semifinal contra a favorita equipe
de Joinv:ille (14h). Já o time feminino garantiu uma vaga na final,
ao vencer Porto União por 55 a 38. Hoje as jaraguaenses decidem o

título contra Chapecó, às 10h30, no Ginásio SATC.

Prefeito nos
Joguinhos

Ontem, os atletas ja
raguaense tiveram uma

visita especial. O prefei
to Dieter Janssen esteve

no Sul Catarinense. Ini
cialmente alojou-se na

Escola Vilson Lalau, con
vivendo com os represen
tantes do Time Jaraguá
e conhecendo o clima de

..

um alojamento. Durante
ompanhou algu-

li' • _ ••

J'
çoes,

APRENDENDO Prefeito Dieter Janssen aproveitou a
•

passagem por Criciúma para entender mais sobre as

regras das modalidades, como o bicicross
,

SEXTA-FEIRA,4 DE OUTUBRO DE 2013

FOTOS HENRIQUE PORTOI AVANTE!

EMOÇÃO Há 35 anos no comando do bicicross, Valdir Moretti ainda se

emociona com as conquistas de seus atletas, como ocorreu nos Joguinhos

FINAdSTAS Basquete feminino, da armadora Carol (com a bola), segue
invicto na competição. Hoje, equipe disputa o título contra Chapecó

/-_ .

NA RAÇA Com um gol no apagar das luzes, o futsal masculino superou a

retranca de Chapecó e encaminhou a vaga para a semifinal da modalidade

DUAS VEZES Lutador José Eduardo Pereira brilhou no prlmelro'dla de

�iJ�R"'�Mlolk�r,f��, ç()!" � p�ata.I.\0,k�mitê � br0!1ze no kata iMividual
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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x-team_team@hotmail.comMMA

X-TEAM
Negócio é negócio
D odrico Cavaca que é treinador domulticampão de Jiu JitsuMarcos
.lUuchecha anunciou que deixou a equipe Checlanat paramontar sua
própria equipe com mais de 200 filiais pelomundo com parceria com um

.

lutador do UFC - CUJO O NOMEAINDA É SEGREDO - do qual tem uma

relação de irmão segundo o próprio Cavaca. Ele diz que todo o rompimento
gera pensamentos e opiniões diversas, porém acrescenta que todos temos
nossos projetos e uma hora é hora de iniciar. �

.

Ele também deixou claro que prefere que Buchecha permaneça na equipe
Checlanat por enquanto, para dar continuidade a seus treinos para oADCC

deste ano. ApenasMichelle Nicoline -tambémmulticampeã de Jiu Jitsu
- permaneceu até agora na antiga equipe, todos os outros integrantes que
deram sua posição até agora preferiram ficar com ele, o que garante um início

de trabalho bem forte namaioria das filiais já que a equipe é composta em
sua grandemaioria de campeões mundiais, o que acaba
sendo um ótimo negócio já que ainda estarão

ligados a um lutador do UFC que vai projetar
muito mais esta nova equipe que promete, já que
um de seus fundadores é reconhecido como
um dosmaiores formadores de campeões
da atualidade. Estamos lidando agora
com o segundomaior esporte do
mundo. E as mentes agora terão

que entender que nem
toda troca de equipe é
inconveniente ou errada
como a creontagem, pois
nomundo dos negócios
as coisas andam bem

rápido e se você hesitar,
acaba perdendo uma
grande chance.

Estilo Vs Regras
Roy Nelson apareceu esta semana em uma foto postada pelo UFC onde

aparece sem muita barba e sem aquela barrigona que viraram sua marca

registrada desde sua estreia no evento. Claro que na questão da barriga,
acredito que é muito mais para a saúde de seu rendimento do que pra ficar

esbelto ou qualquer coisa do tipo. O fato agora é que as comissões atléticas

estão cada vezmais rígidas quanto à higiene e qualquer condição que o luta
dor estiver antes durante e depois do combate, tanto que já estão em alguns
eventos pedindo para que os lutadores raspem as densas barbas alegando
que além de anti-higiênico as barbas podem até absorver impacto dos socos

e chutes. Curioso né? Mas faz sentido, eu já levei inúmeros socos com barba

e sem barba, e posso afirmar que o caso é bem relevante:

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Iiu-Jitsu, Submission, Muãy Thai, Boxe e'Mestre InfernácioHdJ:de:K!ckhmdib'g.l
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RECUPERAÇÃO Elenco espera uma vitória para superar o

trauma da eliminação contra o Corinthians pela Liga Nacional

LucasPavin

Depois de ser eliminado

da Liga Futsal na últi
ma segunda-feira (30) pelo
Corinthians, a AD Jaraguá
(CSMjPré-Fabricar/Man
nesjFME) não teve muito

tempo para descansar e já
volta à quadra na noite de

hoje para outro compro
misso importante. Fora de

casa, a equipe comandada

pelo técnico João Carlos

Barbosa, o Banana, en-

.

frenta o Tubarão, às 20h15,
no Ginásio Salgadão, pelo
jogo de ida da semifinal do

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, O con

fronto de volta acontece na

próxima terça-feira (8), na
Arena Jaraguá.

Para esta partida, o

treinador não poderá con
tar com os fixos Jonas e

PC, além dos alas Rena

tinho e Pepita, que foram
dispensados do clube. O

motivo é que os dirigen-

tes querem reduzir a folha
salarial do elenco, já que o

time disputa apenas o Es

tadual e os Jogos Abertos
até o fim da temporada.

Na outra semifinal do

Campeonato Catarinen
se estão KronajJoinville e

AD HeringjBlumenau. No
primeiro jogo, realizado na

quarta-feira (2), os join
vilenses venceram por 5 a

1, no Centro Eventos Cau
Hansen. O jogo devolta será
amanhã, em Blumenau.

,I
l

, �

I
OBJETIVO ADJ, do fixo DuOa (O), tenta a reabilitação na semi do Catarlnense

I ADJ encara o�
�

Tubarão pelo
Catarinense

" "
A equipe está
correspondendo bem.

Agora é esquecer
os jogos contra o

Corinthians e procurar
mentalizar este jogo
contra oTubarão,

�

Banana, t 'cole da CSM

Ficamos muito

triste pela
eliminação, mas
temos que continuar

trabalhando porque
o Estadual virou a

nossa Liga Nacional.

Oitomela, ala da CSM
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www.v.W.com.br.Promoçãovalidaaté04f1012013paravelculas com pintura sólida e custa de frete mcluso.voyaqe Completo 2014 à vista a partir de R$33.960,-Entrada R$16.9Sq,OO saldo em 24x de R$ 199,OOjuros
Q,49%. Fax 1.04 Portas Completo 2014, à vista a partir de RS 33.780,00. Entrada R$ 16.890,00. saldo em 60x de R$ 399,00. Fax 1.64 Portas Completo 2014, a vista a partir de RS 37.530,00. Entrada 50%, saldo,
em 24x, juros O.49%.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de RS 44.990,00. Entrada 50%, saldo em 24X, juros O.Oo/o.Amarok Trend CD AT à vista a partir de R$ 121.990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, juros
0.0%. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 3�.940,OO Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%. CET maxlrno para esta operação: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação
e no GET. Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculoda prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen autorizada. Para os demais
modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente. à contratação.Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para linha Volkswagen 13/13 e 14/14 sem limite de

quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000km). É necessário, para sua ctnízeçêo. o cumprimento do plano de

rnenutençêc
.

Ouvlõoría: 0800 7012834. SAC: OS0077011�26. Acesso aspessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.
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Caraguâ AutO Elite
A escolha perFeita
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