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envelopes a Inanhâ
ENTREVISTA Raimundo Colombo confirmou que construtora da duplicação do trecho urbano será conhecida

nesta sexta-feira.Também adiantou a liberação para Jaraguá do Sul de R$ 10 milhões pelo Badesc.

PÁGINA 7

Delícia premiada EDUARDO MONTEClNO

Rocambole preparado por Alaor Pauleto com receita tradicional ganha concurso da primeira
Noite Pomerana. Valorização da gastronomia faz parte da programação da 25ª Schützenfest

PÃGINAS4 E5

Incêndio
Família
perde casa
Fogo teria sido provocado
por uma criança. Moradia
localizada no Bairro
Três Rios do Norte foi
destruída pelas chamas,
ontem à tarde.
·PÁGINA20

Já estamos
atendendo!

Infraestrutura

Licença pode .

ser entrave
Secretário Estadual
solicita que o Ibama -

libere à Fatma a

responsabilidade pela
emissão de autorização
ambiental para obra no
trecho urbano da rodovia
federal em Guaramirim.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 6

.W\rw.oepollline.com.br .472106.1919
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OPINIAO QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
• Escritor

Professores
Na última terça-feira, mais precisamente, no dia 15

de outubro foi comemorado o dia do Professor no
Brasil. É isto mesmo, esta data em comemoração a esta

bela e nobre profissão é comemorada neste dia aqui no
Brasil, pois, cada país, definiu uma data específica para
a comemoração do dia do Professor.

Eis algumas curiosidades: 1 - o dia do Professor nos
Estados Unidos é celebrado sempre na terça-feira da

primeira semana do mês de maio, e, além disso, não é
considerado feriado oficial; 2 - no Vietnã é comemora
do no dia 20 de setembro, a tradição estabelece que os

estudantes tenham o dia 'livre, mas é esperado que cada
um visite seus atuais e antigos professores nas suas ca

sas e que levem flores como gesto de demonstração de

gratidão pelos ensinamentos; e 3 - o país que comemo
ra a data com mais proximidade do Brasil é a Polônia,
lá a data festiva é dia 14 de outubro (a data é chamada
também de Dia da Educação Nacional, pois foi no ano

de 1773, neste dia que a Polônia criou à Comissão de

Educação Nacional), ou seja, a última segunda-feira
que passou.

No Brasil, a data foi sugerida pelo professor Salomão
Becker, através de um encontro a ser realizado entre alu
nos e professores para uma pequena confraternização.
Becker defendia a manutenção desta data como forma
de promover um encontro anual. A celebração ganhou
força no país, e foi oficializada nacionalmente como fe

riado escolar através do Decreto Federal 52.682, de 14
de outubro de 1963.

f>

Penso que não existe melhor frase para definir um

professor do que a escrita por um Professor de História
de Harvard, Henry Brooks Adams: "Um professor sem
pre afeta a eternidade. Ele nunca saberá onde sua in

fluência termina". Parabéns, Professores, pelo seu dia!

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

Concerto

Banda comemora
49 anos de Schroeder
A Banda Municipal de Schroeder apre

senta amanhã o concerto em comemora

ção aos 49 anos da cidade. Sob a regência
do maestro Carlos Eggert, o evento traz

composições como "O Guarani", de Carlos

Gomes, e de Giuseppe Verdi e Hans Zim
mero O concerto é gratuito e acontece no

teatro da Scar às 20h. Os convites devem
ser retirados na Scar, prefeitura ou secre

taria de educação de Schroeder. Informa

ções pelo telefone 3374-6500.

COMENTÁRIO

Lírios do agreste
Desculpe-me mas não posso

ser doce. - Se fores doce, te
comem, dizia Machado de Assis.
Então já vou direto ao ponto e

sem muita maciez. O que quero
dizer é que no barro da pobreza
que cerca muitas vidas há mui
tos lírios, e o que mais me in
comoda são esses programas de
televisão ditos "populares" e que
costumam jogar a quem está cer
cado de "agrestes" mais no agres
te ainda...

Dizer que certos "ruídos" são
músicas e que essas "músicas"
são damelhor apreciação do povo
carente, pobre, é mentira de ordi
nários que não têm coragem de
melhorar a qualidade da progra

mação da televisão. É funk para
cá, funk para lá e tudo em nome

do aludido gosto do povo... Não,
o povo não gosta de lixo, o povo

lUIZ CARLOS PRATES

gosta é de luxo, como dizia o car

navalesco Joãozinho Trinta.
Abro um jornal de Porto Ale

gre e dou de cara com um guri,
13 anos, pobre, desses que na

rua poucos dão alguma coisa por
eles ... Pois esse guri estuda e toca

sabes o quê? Contrabaixo. Isso

mesmo, um instrumento tão es

tranho para um guri pobre quan
to um dinossauro paramim... Será
mesmo? O garoto já disse que no
futuro quer tocar na Orquestra
Sinfônica de PortoAlegre.Visto de
longe, não ia faltar quem dissesse

que esse guri seria um dos fãs des-

ses "esquentas" da vida. Esquenta
o quê? O pé no barro, na miséria
dos ruídos dos funks ordinários?

Quando oferecemos bons pra
tos aos que estão acostumados a

comer pratos feitos, "descobri
mos" que eles também gostam
do que é melhor, a questão é que
poucos ousam lhes oferecer es

ses "pratos". Música erudita, ou
clássica, tem muito mais gente a

potencialmente gostar dela do que
muitos "sábios" da televisão imagi
nam. Claro, esses "sábios" julgam a

todos por elesmesmos, uns lixos da
programação rasteira.

Que canal de televisão vai ter
•

coragem de fazer um Show de Ca-

louros demúsica elevada e de bom

gosto, hein? Que magnífico saber

que nas rochas da vida há lírios

nascendo, nascendo para tocar

contrabaixo, imagine ...

Antes, o "trabalhador" que pedisse o S@glITO pela terceira vez
em um período de 10 anos tería que sematricular e freqüen
tar um curso de qualificação profissional. Agora, a lei exige
que esse curso seja feito já na segunda vez do pedido. Chega
demamata. Sim, porque quem paga o "seguro" é o operário
que está nabatalha, suando e produzindo com vontade.

• Crianças
Há ordinários que arrecadam dinheiro por todo o

Brasil dizendo que visam a ajudar crianças carentes.

Você vai ver, o que mais fazem é dar tambores para os

meninos, "artes" baratas para as meninas ou ensinar os

guris a pôr o pé na cara de outros meninos. Chamam a

isso de "educar", melhorar a vida das crianças. O lhes

pode melhorar a vida é Português, Matemática, Física,
Química, Biologia e Moral e Cívica, o resto é encenação
que visa à "arrecadação". Ah, que falta fazem os bons

fiscais do dinheiro público ...

• Falta dizer
Guardei uma charge de jornal, foi pela passagem do Dia

das Crianças, e a tinha esquecido. Achei-a agora. O desenho

mostra um guri, boné virado, cara de estúpido, procurando
no Google o que significa a palavra ''brincadeira''. Perfeito. É
isso mesmo, os "geniozinhos" que só sabem pensar com os

dedos, no celular ou no computador, não sabemmais o que
é brincar, brincadeira, ser crianças, enfim. E os pais ainda di
zem que os filhos são "inteligentes", gênios ... Coitados!

• Seguro
Os malandros do Seguro-Desemprego vão agora terme-

nos chances de ficar ganhando dinheiro e coçando ... Virou
indústria e o governo sabe disso, tanto que mudou a regra.

. ESCOLA LANÇA PROJETO
SOBRE SEXUALIDADE
Gravidez na adolescência, puberdade e drogas são alguns dos
temas em debate na Escola Guilherme Hanemann, no bairro Barra
do Rio Cerro. Cerca de 200 alunos do aº ao gº ano participam do

projeto que acontece nesta semana e segue até novembro. Em 2014,
a iniciativa retornará com mais assuntos relacionados à sexualidade.

Weg
Programa de
Estágio 2014

Os interessados em estagiar naWeg têm até o dia 30
denovembro para se inscreverpelo siteweg.netjestagio.
Há vagas nas áreas de técnicas, engenharias e adminis
trativas. O estágio oferece benefícios como bolsa auxílio,
alimentação, atendimento ambulatorial, vale-transpor
te, auxíliomoradia e recesso remunerado.

-

Pedagogia
Educação Infantil
debate ações

Amanhã, os gestores da Secretaria Municipal de
Educação se reúnem com as diretorias das creches

para um seminário. Os profissionais irão estudar o

texto "Ação pedagógica com os bebês" e discutirão
sobre asmatrículas de 2014.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE

•...44"
AUllma,.

EDITORIAL

Entendimentos
A presença do prefeito Dieter Janssen na
.l"1reunião do Sindicato dos Servidores
Municipais de Jaraguá do Sul revelou urn
respeito pela atual administração à cate

goria. No encontro, lideranças sindicais e

os filiados puderam desabafar sobre como
avaliam a situação salarial, fazer os pedi
dos de valorização, principalmente para os

profissionais empenhados em se qualificar
para poder oferecer urn trabalho de maior
eficiência no setor público.

O prefeito teve urna noção mais clara
dessas demandas e semostrou sensível em
fazer urna gestão que atenda esses pedidos,
principalmente em.melhorar a situação das
estruturas nas escolas.

A prioridade é a abertura de vagas para
atender um déficit de 800 crianças que estão
longe das creches. Essa exigência, que tem a

fiscalização doMinistério Público, é compro
misso de campanha do governo. Além clisso,
para dar aval à demanda de mais profissio
nais na rede de ensino, a Prefeitura estuda a

,

,
.

aberturade concursoparamais vagas depro
fessores e técnicos da área .

Quanto às exigências salariais, a de
cisão do aumento dos médicos foi bem
justificada. Com uma debandada de 17
profissionais da rede pública e com um

quadro defasado, a ação foi fazer urn con

curso público com os salários reajustados
para atrair médicos em atuar nos postos.
Saúde é também prioridade e a falta de
atendimento básico compromete muito a

qualidade de vida da população.

"
Há entendimentos entre os servidores e

a atual gestão que levam ao bom senso.

Pelo que se percebe há entendimentos
entre os servidores e a atual gestão e eles
tendem ao bom senso, sem ranhuras. A
atual gestão quer valorizar a todos os servi
dores e a tendência é que isso se concretize.

m'
.-

F I
"

.

(

* Os artigos e opiniões assinados não retratama e conosco
necessariamenteoposicionamentodojornal,sendo

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br i Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes. redacao@ocorreiodopovo.com.br de inteira responsabilidade de seus autores .

• Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • SAC: sac@ocorreiodopovo.com.br.Assinaturas:2106-1936.PlantãoRedação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 13.80 • 9161· �� OCorreio do Povo utiliza papel produzido apartir de
�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.DESDE 1919 4112· Horário de atendimento: 8h às 171130 • Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

tOBITUÁRIO
• ROSANGELA BUENO DE SOUZA.morreu no dia 15
deoutubro, em Guaramirim. Ela tinha 51 anos e deixou
enlutados filhos, genro, neta e demais parentes e amigos.
O sepultamento ocorreu no cemitério de Poço Grande.
o WALTERGAEDKE morreu em 14 de outubro, em
Jaraguá do Sul. Ele tinha 85 anos e deixou enlutados a esposa,
filhos, nota, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento aconteceu no cemitério de Três Rios do Norte.
o SEBASTIÃO BONNAmorreu em 13 de outubro, em
Jaraguá do Sul. Ele tinha 62 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, nora, neta e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado no cemitério do Centro.

o ANATALHA CASTILHO SCHPANSKI morreu em

13 de outubro, em Jaraguá do SuL Ela tinha 76 anos e

deixou enlutados três filhos, nora, genros, netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento ocorreu no

cemitério da Barra do Rio Cerro.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO NQ 1220
Primeiro Sorteio
04 - 06 - 33 - 39 - 40 - 48
Segundo Sorteio
17 - 22 - 25 - 39 - 40 - 50

QUINA
SORTEIO NQ 3316
13 - 24 - 27 - 50 - 61

Pedalada
eras promove
passeio ciclístico

o Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) do bairro Jaraguá 84 promo-·
ve, neste sábado, a partir das 8h30, um pas
seio de bicicleta com a comunidade. A rota
inicia em frente à EscolaAntônio Estenislau
Ayroso, segue para a localidade de Garibal-

.

di e retorna à escola, Informações pelo tele-
fone 3371-0367 ou 8849-5146.

" A relação com o Estado
"

.

nacional não é feita por nós,
mas a família terá todo carinho e

acolhimento do governo, pois se

trata de uma brasileira.
A preocupação que temos
num momento
como este
é com os

direitos

resguardados.
Tarso Genro (PT),
governador do Rio
Grande do Sul,
sobre a ativista
gaúcha do

Greenpeace
presa na

Rússia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



••

SCHUTZENFEST

_____EGRIA AO-P
ÁGUA NA BOCA

nhamentos. "Estava muito gos
toso, bem preparado e o atendi
mento foi bom. Está aprovado",
comentou Elzira.

Segundo o proprietário do

restaurante, Macico Bernardino,
as receitas foram buscadas dire
tamente da Alemanha e carre

gam as características típicas da
cultura. "As pessoas podem ter

a experiência de comer um prato
como se fosse feito lá. Mantemos
há 15 anos as mesmas receitas",
disse. Os pratos individuais va

riam eJ?tre R$ 25 a R$ 35.

DAR
marreco com repolho roxo,
einsbein (joelho de porco), gu
lasch, kassler e o hackepeter.

Acostumada a almoçar na fes
ta todos os anos, Elzira Manske,
57 anos, gostou da experiência de
escolher à la carte, ao invés de se

servir no tradicional buffet. Ape
sar de estar habituada com ele
mentos da culinária germânica,
nunca tinha experimentado um

prato totalmente típico.
A opção dela foi o kassler,

uma bisteca de porco defumada
egrelhada, com alguns acompa-

que representa estes imigrantes
em Jaraguá do Sul. E quem não
tinha dinheiro para comprar o

suco de groselha, passou a usar

a fruta tropical para rechear o

doce", explicou o historiador

responsável pela organização.
do concurso, Ademir pfiffer.

Para a professora, Gisla Ris-

Festa do Tiro oferece uma boa variedade de opções gastronômicas, com pratos típicos germânicos e guloseimas tradicionais

com R$ 4 já é possível comprar
um espetinho de carne ou frango.

A barraca mais movimentada
comercializa a batata recheada,
famosa nas festas típicas. Queijo
provolone derretido e requeijão
são os ingredientes principais.
Apesar de a receita tradicional

pedir o bacon e a calabresa, tam
bém é possível escolher outro re
cheio, como frango. Dependendo
do apetite, o prato, que custa R$
15, pode servir até duas pessoas.

Em seis dias de festa, o co

merciante Edemir Gomes, 50

strudel e tudo quanto é prato.
É uma receita bem simples que
pode ser feita por uma pessoa
de qualquer origem", comentou
o vencedor do concurso.

A iguaria feita com ovos, tri

go, maisena, fermento e recheio
de laranja competiu com outras

duas receitas, produzidas com

anos, vendeu 3,8 mil batatas
nos dois estandes que possui na
festa. "O movimento é ótimo e a

procura está grande. O modo de
fazer permanece o mesmo, mas a

batata recheada ganhou o gosto
do público e agregou outros in

gredientes", explicou.
Pratos mais elaborados da

cozinha alemã podem ser en

contrados no restaurante típico,
localizado no Pavilhão A. Com

uma equipe de 10 garçons e co

zinheiros, o Restaurante Wun

derwald, de Pomerode, serve

CONCURSO ESCOLHE MELHORRECEITA DA IGUARIA POMERANA

groselha. Para que a receita se

guisse realmente a tradição,
Pauleto foi a uma região coloni
zada pelos pomeranos, o bairro
Rio da Luz, para colher a laranja
caipira.

"Esse é um resgate da iden
tidade dos descendentes desse

povo. O rocambole é o prato

tau, uma das juradas, a recei

ta foi a melhor porque trouxe

um gostinho da infância. "To
dos estavam niaravilhosos,
mas quando experimentei 6 de

laranja, lembrei de quando co

mia o rocambole da minha avó,
Ele conservou no sabor a tradi

ção", disse.

Natália Trentini

A lém de agradar pela música, a
,l"\25a Schutzenfest trouxe para
o público uma variedade de sa

bores. Os mais procurados são os

pratos típicos da culinária germâ
nica, compostos normalmente por
ingredientes tradicionais como a

carne suína, abatata ou o chucrute.
São três espaços para quem

busca agradar o paladar. A praça
de alimentação oferece 15 boxes
com opções de lanches rápidos.
Os preços variam bastante, mas

. <;y �ffr Ã

Simplicidade e fidelidade a tradição fizeram a receita apresentada por Alaor Paulelo ganhar o paladar dos jurados no concurso de rocambole da primeira Noite Pomerana

Pelas mãos de Alaor Pauleto,
60 anos, foi preparado o rocam

bole mais saboroso da primeira
Noite Pomerana, que integrou a

programação da 25a Schützen
fest. A receita, aprendida com

a avó, foi apresentada para três
jurados na noite de ontem.

"Sou italiano, mas sei fazer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dos 50 mil copos comercializados até o momento, o chope claro é que tem tido a maior procura no evento

-

OPÇOESDE CHOPE

Para acompanhar tantas opções
gastronômicas, o público encontra

.

seis opções de chope oferecidas pela
Germânia. Até o início da semana já
haviam sido consumidos mais de 50
"mil copos da bebida. O líder absoluto
-de vendas foi o chope claro, produto
de baixa fermentação composto por

água, malte e lúpulo,

Em segundo lugar, o mais procu
rado foi o chope de vinho. A fabrica

ção inclui vinho tinto na composição
tradicional, resultando em uma bebi
da que equilibra os dois sabores, com
teor alcoólico e calórico um pouco
mais elevado. Enquanto chope claro
tem 4,5% álcool por volume, e 42 calo
rias em 100 ml, o chope de vinho tem

Batata recheada é uma das delícias mais pedidas na festa.

Já foram comercializadas quase quatro mil unidades

Tortas e strudel
são as opções

oferecidas
na padaria

montada dentro
do Parque de

Eventos

6,5% e 80 calorias.
Também está no cardápio da Festa

dos Atiradores a chamada slow beer,
cerveja mais encorpada com caracte

rísticas artesanais, indicada para ser
.

consumida nos acompanhamentos de
.

refeições; o chope black, mais cremo
so e próprio para degustação lenta; e o
chope sem álcool.

RECEITAS TRADICIONAIS

Cucas, strudel, tortas, pães e salgados.
Receitas antigas, passadas de pai para filho
são usadas pela padaria Torten Paradies,
também de Pomerode, que tem espaço pela
primeira vez dentro da festa. As iguarias são
comercializadas por pedaço e trazem um

pouco das tradições germânicas.
"São receitas simples, básicas, mas que

PROGRAMAÇÃO
HOJE
• Entrada R$ 5,00 (Gratuita até
as 19 horas)

• Tarde dos Idosos das 13 às 17h

Pavilhão A
• 20h - Banda Super Knecus
Pavilhão B
• 13h30 - Musical Worim
• 17h30 - Irmãos Radol
• 21h - Grupo Folclórico Juvenil
Neue Heimat

• 21h15 - Adlers Band

SEXTA-FEIRA
• Entrada R$ 10,00 (Gratuita
até as 19 horas)

. Pavilhão A
• 19h30 - Banda XV Show
• 22h - Banda Fridas
• Oh - Banda Society
Pavilhão B
• 20h - Banda Knecus
• 21h - Grupo FolClórico master Neue
Heimat Trachtengruppe .

.

• 23h - Grupo Folclórico Adulto Grünes Tal
• 23h30 - Orquestra Continental

Pavilhão C
• 23h - Musical San Francisco

lembram o tempo antigo. É uma aprendiza
gem que vem desde a infância e são transfe
ridas para os pratos", comentou a proprietá
ria da padaria, Madalena Volkmann.

As opções são variadas, mas a maior.

procura é pelos doces, principalmente o

strudel e as cucas, que mantém caracterís
ticas bem típicas.

prfl,�o� ÇOjl)1 rec�ita� alemãF são preparados na cozinha �? restaurante típico
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patricia Moraes �

PLENARIO
Cobrança em cartório aumenta o caixa
A inda em análise em Jaraguá do Sul,
1"\a cobrança em cartório aos inadim

plentes de taxas e impostos municipais
tem rendido ótimos resultados em Join

ville, onde o modelo começou a vigorar
em setembro como uma das apostas do

prefeito Udo Di:ihler (PMDB) para refor
çar o caixa. Segundo Rodrigo Schwarz,
gerente de comunicação da Prefeitura de

Joinville, o reflexo começou a ser sentido
antes mesmo de a medida ser colocada
em prática.Amédia de dívida repactuada
(pessoas que devem e vão procurar a Pre
feituraparaacertar as contas) subiudeR$
1,2 milhão para R$ 3,6 milhões ao mês.
Ainda não há estimativa de quantos con
tribuintes tenham deixado de atrasar as

suas contas em função da nova lei. A co-

brança em cartório tem seguido critérios
que visam atingir as maiores e mais anti

gas dívidas. Quem é protestado e não faz o
acerto, entra no cadastro do SPC e Serasa.
A previsão é que projeto de lei parecido
seja enviado à Câmara de Jaraguá entre

dezembro e fevereiro de 2014.
Antes disso, todo cadastro de deve

dores deve ser revisado.

DIVULGAÇÃO

Sinal verde para a Fatma
o Ibama sinalizou positivamente

para possibilidade de repassar à Fatma

a responsabilidade pelo licenciamento
<'

ambiental da duplicação da BR 280, no
perímetro urbano entre Guaramirim e

Jaraguá do Sul. O secretário de Infraes

trutura, Valdir Cobalchini (direita), este
ve, em Brasília para oficializar o pedido
que foi entregue ao chefe de gabinete da

presidência do Ibama, Hélio Sydol. Co
balchini lembrou que o governo do Esta

do vai duplicar os oito quilômetros da via
e que o trecho não integra o traçado que
o Dnit vai executar até São Francisco. Fi
cou acertado que a Fatma encaminhará a

manifestação de interesse e em seguida o

Ibama delega ao órgão ambiental de San

ta Catarina o trabalho de licenciamento.

EM FOCO

Um dos agraciados pela Câmára,
hoje, pela passagem do Dia dos
Médicos, será o pré-candidato
a deputado estadual, Vicente
Caropreso (PSDB). Exibindo a

plumagem, Caropreso também
estreou nas redes sociais.

Vale porminuta

ARQUITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

reissranssen

Civilidade
venceu

Foi produtiva a reunião do

Sinsep com a cúpula do go
verno na noite de terça-feira.
De um lado, o gesto do prefei-

,

to Dieter Janssen (PP) de ir à

assembleia, mesmo em mo

mento delicado, mostra que há
vontade de diálogo. De outro,
os manifestantes apresenta
ram suas reivindicações de
maneira educada e civilizada.
O próximo passo será a defi

nição quanto ao novo Estatuto

do Servidor, uma cobrança an
tiga da categoria.

Com a informação de que o projeto do vereador Eugênio
Juraszek (PP), que estende ovale transporte de 50% para to

dos os servidores da Educação, deve ser vetado pelo prefeito
Dieter Janssen (PP) por inconstitucionalidade, o gabinete do
parlamentar já avalia outras medidas. Provavelmente deve

reapresentar o texto em forma de minuta, como fez o presi
dente da Casa, José de Ávila, em relação à isenção do IPTU
para portadores de câncer.

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

Campeão
'de gastos

No mês de setembro, o cam
peão de gastos na Câmara foi Jo
cimar Lima (PSDC). O gabinete
dele desembolsou no período
R$ 5.317, mais de R$ 3 mil en
volvem despesas com diárias. A
coluna procurou o vereador para
questionar os gastos, ontem,
�as ele estava em Brusque ...

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

Bommomento
À repórter Carolina Veiga,o governador

Raimundo Colombo (PSD) disse viver um
bom momento. "O terceiro ano é o melhor
de todos. É quando os projetos chegam,
quando os recursos começam a ser libera

dos, quando as coisas começam a sair do

papel". Apesar do otimismo, ele evitou falar
em reeleição. "Vamos falar ano que vem.

Porque antes era assim, tinham dois parti
dos. EraA contra B ou B contraA e pronto.
Agora já não há nada definido".

Novo negócio
Colombo adiantou ao OCP que

uma grande distribuidora está
vindo se instalar na região. Mas,
em função do "contrato de confi
dencialidade", disse que não po
dia revelar qual era, nem o ramo

em que a empresa atua.
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PROMESSAS DE COLOMBO
ESPECIAL

LÚCIOSASSI

Em entrevista ao OCP, governador garante que abertura dos envelopes para duplicação
da BR ..280 acontece amanhã, e diz que virá ao município anunciar investimentos

Carolina Veiga região norte de Santa Ca- novela da' duplicação do filantrópicos de Jaraguá
"

,

tarina e o jornal O Correio trecho urbano da BR-280 do Sul trará resultados

Ogovernador Raimun- do Povo esteve em Floria- entre Guaramirim e Ja- positivos? E, por fim, a
do Colombo (PSD) nópolis para obter respos- raguá? Quando será libe- região vai receber uma

abriu espaço na agenda, tas sobre questões cruciais rado o financiamento do penitenciária industrial?
ontem' pela manhã, para para o desenvolvimento de Badesc? A verba do Fun- Veja abaixo o que disse
receber jornalistas dos ve- Jaraguá do Sul e região. dam? A visita da secretá- o governador sobre cada
ículos de comunicação da Quando vai ter fim a ria de Saúde aos hospitais uma destas questões:

'R$ 10 milhões do Badesc
Para garantir a liberação

de R$ 10 milhões de finan
ciamento pelo programa
Juro Zero, da Agência de
Fomento do Estado de San
ta Catarina (Badesc), Jara
guá do Sul precisa enviar os
documentos exigidos pelo
governo do Estado. Segundo
Raimundo Colombo, como
inicialmente foi solicitado
R$ 7 milhões e depois o va

lor foi ampliado em mais
R$ 3 milhões, foi necessária
uma correção na papelada.

"Assim que essa docu
mentação chegar a Floria-

nópolis, ela será enviada

para análise da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN).
Apenas com o parecer afir
mativo, o financiamento
será aprovado", explicou. A
STN, no Ministério da Fa

zenda, é o órgão responsá
vel por avaliar as contas dos
municípios definindo a ca-:

pacidade de endividamento
de cada um deles. Após a

resposta afirmativa, o re

curso é liberado em 20 ou

30 dias. Parte do recurso

será investido na constru

ção da Ponte do Rau.

Recursos para os hospitais
O governador Raimun

do Colombo prometeu
que ainda este ano virá ao

município para liberar os

recursos necessários para a

continuidade das obras dos
dois hospitais filantrópicos
de Jaraguá do Sul.

Ele afirmou ter tido co

nhecimento detalhado das
necessidades locais após a

visita da secretária de Saú
de, Tânia Eberhardt. Na

ocasião, ela prometeu re

tomar com boas notícias.
"A Tânia repassou as in

formações sobre a situação
da cidade e liberaremos os

recursos conforme o plano
de aplicação e a necessidade
das obras, já que são va

lores expressivos", infor
mou.

Contudo, Colombo não
revelou os valores que se

rão repassados. "Temos

214 hospitais e as verbas
precisam ser distribuídas
com sentimento de justiça.

Mas estamos preparando o

convênio para ser assinado
ainda em 2013", concluiu.

A visita da secretária
de Saúde ocorreu em mea

dos de setembro e, na oca

sião, o Hospital São José
solicitou R$ 15 milhões
para conclusão do novo

Centro de Oncologia e do
centro de imagens. A fina
lização da obra está orça
da em R$ 20 milhões. Já
o Hospital Jaraguá rei
vindica R$ 10 milhões.
Na nova unidade do São
José já foram investidos
R$ 47 milhões (R$ 10

milhões repassados pelo
governo do Estado e R$ 5
milhões pelo município).
O restante do valor veio
de doações da iniciativa
privada.

Dos pacientes atendi
dos atualmente no setorde
Oncologia, 75% são pelo
SUS. A ocupação dos 98
leitos gira entre 90 e 110%.

Penitenciária é possibilidade
A intenção de Jaraguá do

Sul de receber a nova peni
tenciária que será construída
na região norte e nordeste de
Santa Catarina agradou ao

governador.
Além da contrapartida

do terreno,_ Jaraguá ganha
pontos positivos na disputa
por ser um pólo industrial.
"A proposta de Jaraguá
do Sul me agradou.muito,
principalmente porque a in
dústria local tem condições
de assumir a mão de obra
disponível", garantiu.Apro
posta da Secretaria de Se

gurança Pública do Estado
é a de construir uma nova

penitenciária industrial cujo
modelo será semelhante à
unidade implantada há um
ano em Itajaí. Nela, os ape-

nados recebem condições
. de diminuir o tempo de en
carceramento por meio do

trabalho, que pode ser rea

lizado dentro da penitenciá
ria. As vagas são oferecidas
por empresas parceiras do

programa. "Eles trabalham

enquanto estão dentro da

penitenciária e depois de

cumprir a pena têm direi
to a continuar trabalhando
nessa empresa pormais um
ano, que é o período neces

sário para a pessoa se rees

truturar aqui fora", defen
deu Colombo.

Os municípios de São
Bento do Sul, Rio Negrinho
eMafra também estão inte
ressados em sediar a cons
trução da nova penitenciá-
ria industrial.

.

R$ 3 milhões do Fundam em 30 dias
Jaraguá do Sul deve receber R$ 3

milhões através do Fundo deApoio aos
Municípios (Fundam). O programa foi
criado pelo Estado e destinará o recur
so exclusivamente para obras de infra
estrutura. De acordo com Colombo, 'o'

primeiro município a receber o repasse
foi Botuverá. A assinatura ocorreu na

noite de terça-feira, dia 15.
"Outros 74 municípios tiveram

os projetos aprovados e a assinatura
. 'dos termos deverá I@cortel' nas pró-

ximas semanas", garantiu. Colombo
não soube garantir 'se Jaraguá do Sul
está contemplado nesta primeira leva,
mas afirmou: "se a Prefeitura já en

viou o projeto correto, o dinheiro deve
ser liberado no máximo em 30 dias":

-
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soluções construtivas

Varejo vendeu pouco
no Dia das Crianças

Lojistas catarinenses reclamam que o au

mento dos juros, inflação, diminuição do po
der de compra do consumidor, estabilização
das oportunidades de emprego e ainda a greve

dos bancários atrapalharam as vendas do Dia

das Crianças no comércio varejista no Estado.

Comparado à mesma data de 2012, o cresci- .

mento foi de apenas 0,4%. A projeção da Fe

deração das CDLs de Santa Catarina (FCDL
SC) era de um aumento entre 2% e 2,5%.

Revisão dasmetas
Sergio Medeiros, presidente da FCDLjSC

diz que muitos consumidores
- principalmen

te no Oeste - deixaram de comprar simples-
.

mente porque não tinham como descontar o

cheque recebido no pagamento salarial. O ín

dice é o pior dos últimos anos. Em 2012, por

exemplo, o crescimento nas vendas tinha sido

de 4,8% em relação ao ano anterior. 2011, com
5,2%, e 2010 (8,9%) também apresentaram
resultados bem mais expressivos. Para o fim

do ano, a entidade lojista acredita num cresci

mento de 2% nas vendas pelo crediário.

Holerith digital
em2014

A partir de 2014, as empresas brasi
leiras terão de se adaptar ao eSocial, tam
bém conhecido como folha de pagamento
digital. O sistema ainda desperta muitas

dúvidas de empreendedores e empresas de
vários portes,mas a expectativa do governo
é reduzir a burocracia para as empresas e

facilitara fiscalização das obrigações fiscais,
tributárias, previdenciárias e trabalhistas.
Nove obrigações feitas mensalmente e anu

almente pelas empresas para diversos ór

gãos (como os Caged, aRais, aDirfe aGfip)
serão substituídas por um único envio, di
retamente para o sistema do eSocial. Nesse
ambiente digital, os órgãos envolvidos aces
sarão as informações de seu interesse.

Ronaldo Corrêa

Estaleiro apresenta novidades

Com sede em Joinville, a unidade

brasileira do grupo norte-america

no' Brunswick estará no São Paulo Boat

Show, que começa nesta quinta-feira e

vai até o dia 22, no Transamérica Expo
Center, na capital paulista. O estalei
ro ocupará um estande de 800 metros

quadrados, apresentando suas marcas
.

de embarcações de lazer, com destaque
para modelos que já comercializa, mas
passaram por inocações, e novidades do
mercado. Destaque para as versões Sea

Ray 395 Sundancer (antiga 370 Sundan-

cer), que será agora fabricada na planta
catarinense, Sea Ray 510 Sundancer,
inédita no país, a Sea Ray 410 Sundan

cer, e um lançamento internacional: a

Sea Ray 510 FLY, que deve estar dispo
nível no Brasil em janeiro. Há aindamo
delos conhecidos como Pontoons, ideais

para festas, passeios e pescarias, volta
das ao mercado interno. Outra novidade
damarca é a Bayliner 250BRSport Boat,
com capacidade para 11 passageiros, em
produção na fábrica de Joinville, entre
outros modelos de embarcações.

Chineses também querem comprar
A recíproca pode ser verdadeira, a

partir da constatação de empresários
que participam de missão à China,
organizada pela Fiesc. O jaraguaense
Célio Bayer, vice-presidente da Fiesc,
que lidera a missão formada por 44

pessoas, diz que a classe média está

ávida por importados e prefere com

prar alimentos de outros países para

suprir uma carência interna neste

setor. "Há grandes oportunidades,
olhando o Brasil como possibilidade

de exportação para uma classe mé

dia chinesa em ascenção, formada

por uma população de aproximada
mente 300 milhões de pessoas (25%
da população do país). Destaque, se
gundo Bayer, especialmente para os

segmentos de alimentos e beleza. A

cônsul-geral do Brasil em Xangai, Ana
Cândida Perez, queministrou palestra
no evento, disse que é preciso pensar
"made for china", ou seja, fabricar

produtos voltados ao mercado chinês.

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013
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íNDICE PERíODO

+9,5% 9.0UTUBRO.2013

+0,12% 16.0UTUBRO.2013

1.295,30 OUTUBRO.2013

+1,80% 16.0UTUBRO.2013

+1.20% 16.0UTUBRO.2013

PETR4 18,35 -0.38%

VALE5 32,31 +0,34%
BVMF3 12,88 +2,22%

0,5210 10.0UTUBRO.2013

+0,11% US$111,250
+0,03% US$ 1282,890
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Mais poderes
.

ao Procon
O Ministério da Justiça defende

o fortalecimento dos órgãos de de

fesa do consumidor, especialmente
dos Procons. Segundo a secretária

nacional do Consumidor, Juliana

Pereira, a aprovação do Projeto de
Lei 5.196 é de fundamental impor
tância para que as autoridades ad

ministrativas do setor tenham mais

poder na hora de resolver conflitos
entre consumidores e empresas. O

projeto autoriza os Procons a deter
minar aos fornecedores de bens e

serviços medidas corretivas, como
a devolução de cobranças indevidas
ou a troca automática de produtos
com defeito. As empresas deverão

entregar a seus clientes cópias de

contratos e detalhes sobre dívidas.

Consumidor
sem respostas'

Apesar de investirem em publici
dade para convencer o público de que
respeitam os consumidores, muitas
empresas, na prática, não estão dan

do a devida atenção às reclamações
de seus clientes. Segundo estatística

do Cadastro Nacional de Reclama-
.

ções Fundamentadas, o percentual
de queixas fundamentadas resolvidas
pelas companhias caiu de 63,1% para

59,9%, entre 2011 e 2012.
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Bárbara Elice

.

oprimeiro voo internacional das palavras
de Carlos Henrique Schroeder, cronista

do O Correio do Povo, foi alçado.
Publicado originalmente no livro que venceu

o Prêmio Clarice Lispector 2010, o conto
"O tempo que resta" foi traduzido para o
alemão e agora integra a antologia "Wir sind

bereit". O lançamento ocorreu na edição
deste ano da Feira do Livro de Frankfurt,
onde o Brasil foi homenageado.

"Wir sind bereit", ou "Estamos
prontos" reúne contos de 28 jovens autores
brasileiros, de dez Estados. A proposta
da coletânea é mostrar o potencial da
literatura nacional no país de Goethe. A
iniciativa foi da editora e fundação cultural
Lettrétage, que convidou a pesquisadora
alemãMarlen Eckl a selecionar os
escritores brasileiros. A capa é uma obra
abstrata do pintor Florian Foerster.

Schroeder afirma não saber
exatamente como Marlen o descobriu.
Único catarinense na lista, ele acredita que
tenha sido pela visibilidade na coletânea
"Geração Zero Zero", organizada por
Nelson de Oliveira e publicada em 2011.

"Paramim, é o resultado do trabalho que
tenho feito há anos. Já passei por diversas
dificuldades sem nunca deixar de escrever,
de acreditar na escrita", diz o autor, com
dez livros publicados.

"Wir sind bereit" foi lançado em 6 de
outubro em Berlim, pela editora, e na

.

quinta-feira passada na Feira do Livro dê
Frankfurt. Schroeder não participou da
cerimônia devido a outro compromisso.
O título está à venda na Amazon por,
aproximadamente, treze euros.

Na edição de 2013 da Feira do Livro de Frankfurt, o
Brasil foi o convidado de honra. No primeiro dia do

evento, em 9 de outubro, a ministra da cultura Marta

Suplicy inaugurou o "Pavilhão Brasileiro". Além da

programação com 70 autores nacionais, o Brasil foi

representado em exposições, intervenções urbanas,
espetáculos de teatro e música e mostras de cinema.

Em 2014, o país homenageado será a Finlândia.

•

a
importa letras de

Carlos Schroeder
LITERATURA
Em três anos,

o conto

"O tempo que
resta" ganhou

espaço em duas

publicações
brasileiras e

uma alemã

EDUARDO MONTEClNO

REPRESENTANTE Jaraguaense é um dos 28 autores

b�"asilejros escolhidos para a antologia "Wir sind

bereit", lançado na Feira do Livro de Frankfurt

Enredo
Na história, omenino protagonista amarga a perda do pai

e do irmão na BR-101. Schroeder conta que teve a ideia do
texto enquanto viajava de carona pela rodovia, observando as

pessoas quemoram nas margens. A precariedade e a falta de

segurança chamaram a atenção do escritor.
Tempos depois, a editora Record pediu a Schroeder

um conto para o livro "Como se não houvesse amanhã",
de tributo à Legião Urbana - selecionado em 2010 para
o projeto Biblioteca do Professor, no Rio de Janeiro.
E foi ao escutar a música "Há tempos" que Schroeder
despertou para o início da escrita de "O tempo que

resta". Assim, o conto veiculou na publicação
carioca, no livro autoral "As certezas e as palavras"
e nó lançamento antologia em língua alemã.

Na tradução de "O tempo que resta", Marlen
'

acrescentou notas de rodapé para contextualizar o enredo.
"Ela explica sobre a importância da BR-101, que é uma

rodovia que corta o país e o movimenta economicamente,
e da banda Legião Urbana. Foi um trabalho 'atencioso e

o conto tem agradado os alemães. Eles gostam do estilo

rápido, da mistura de música e conto. O conto e o livro

são bem contemporâneos", comenta.

" Quando se 110ta a nenos de cinquenta ne t r-os

da BR 101, percebe-se que a poeira dança, dia e noite.
E UI1a neblina seca que cobre os dias COI1 UI1a

tessitura opaca. As palavras tinhal1 gosto de terra.

A voz é sel1pre cansada, UI1 pigarro ininterrupto. "
Trecho deo tempo qÔe résta- 'I

ERRATA
Diferente do puolícado na edição de 16 de outubro de O Correio

do Povo, a Escola de Música de Frankfurt não se apresentou na Rede

Feminina de Combate ao Câncer. Na agenda do grupo estão somente

a Igreja Luterana, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Casa e

Cultura Escola de Música, Centro Cultural da Scar e 25ª Schützenfest.
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João Chiodini · Escritor

Café de, hospital

'
...

'-

A s vezes acabo assumindo o papel
.1'"\de acompanhante para amigos e

parentes, quando precisam ir (ou vir) de um
aeroporto, rodoviária, ou, seja lá qual for a
necessidade.

Essa semana, por exemplo, acompanhei
a sobrinha de minha esposa ao Hospital
de Olhos, em Joinville. Nunca examinei
meus olhos, mas tenho consciência que os

pacientes recebem um colírio que os deixa
com a visão comprometida e não podem
dirigir. Assim, lá fui eu.

O lugar era (desculpe a palavra que vem a

seguir, pois odeio usá-la, porém, esta caberá
perfeitamente na frase) pomposo. Digno
de um hospital de novela das nove. Por um

segundo, tive a impressão que o Antônio

Fagundes sairia de alguma daquelas portas.
Até pulseirinha no braço para-ter acesso
aos pavimentos superiores eu ganhei.
Me senti na alaVIP de uma balada onde
rolava muito colírio.

Não sei por que, não sei se todos são

assim, mas o fato é que, quandoestou
num lugar três chie, tendo a falar baixinho.
Cochichando. Inclusive, até o celular

procuro colocar no modo silencioso.
Enfim. Lá estávamos, naquela sala

gigantesca, sentados numa poltrona bacana,
falando baixinho, até que, avistamos uma
cafeteira. Resolvi caminhar para entender
o funcionamento da máquina antes de me e

arriscar no copinho, afinal, não queria fazer
nenhum fiasco naquele lugar. Pormais que

Clique animal

ADOÇÃO RESPONSÁVEL!
Dois machos e sete fêmeas esperando por um
lar cheio de amor. Estão com sete semanas.

Contato com Paulico pelo t�lefone: 9113�0138
.

", : 'i ',: .1

r

eu esteja acostumado com cafeteiras por
todos os lugares que vou, sempre é bom

garantir que não passarei vergonha. Logo
depois, percebi que havia várias dessas

.

máquinas pelo corredor e, todas elas, com
uma plaquinha ao lado dizendo: "Café e

água a vontade".
Fui até a sobrinha, que estava sentada

esperando, e disse: "É café de graça. Quer?".
Claro que ela quis. Cada um pegou um.

O primeiro gole desceu meio embolado. O

segundo gole não desceu.
- Não gostei do café.
-Nem eu!
- E agora? O que vamos fazer? Se eu

tomar isso aqui, ficarei enjoado.

BanhG& Tosa
4732751887
danibrecht@ibest.com.br

:1:1 I, i
'

- Sei lá. Vamos achar um banheiro e jogar
na pia.

- Boa ideia. Vai primeiro.
Ela foi. Um minuto depois voltou,

sorrindo, sem café.
- Primeira porta a esquerda. Vai lá.
Eu fui. Um banheirão bonito, espelho

grande, umas 10 pias. Olhei-me no espelho,
sorri pro café e pensei: "Vaya com Dios,
coisa ruim." Um rápido canto de olho para
porta, verificando se alguém estava vindo e

virei o copo. O café estava tão intragável que
nem pelo ralo passou.

Imediatamente me apavorei. Quais as

chances de uma pia de um banheiro de um

lugar como aquele estar entupido. Devia
haver uma centena de pias naquele prédio.
Eu escolhi justo a entupida! Passei a mão no
sensor da torneira para ver se resolvia. Que
nada. Só piorou a situação. Fiz um "chafé"
na pia do hospital.

Sempre soube que comida de hospital
não é lá aquelas coisas. Mas o cafezinho?
Poxa!

"
Até pulseirinha no braço
para ter acesso aos

pavimentos superiores eu

ganhei. Me senti na ala VIP

de uma balada onde rolava

muito colírio.

PROCURA-SE O TUTOR!
Este cão estava há 3
semanas perambulando
no Bairro Barra do Rio

,

Cerro. Porte médio, macho,
aproximadamente 10 meses

de idade, não é castrado.
Contato com Maria.
Telefone: 3376-6400

Envie a foto do seu
animalzinho para

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

estimação 'nas páginas
do Facebook da Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

Jt. Amizade

VARIEDADES
QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

17110
Alcir R Ribeiro Junior

Ana P. Zwolinski

Angela Eliane M. Knaesel

Antony M. Fodi
Bismarcke Antunes de

- Andrade

Bruna da Silva
Cesar Maba
Daniel Valentini

Douglas Tecilla
Elisa Schure
Elisa Schure
Emma Bartel

Fernanda Schneider de Lima

Flavia L. Schiochet

Gabriela M. dos Santos

Gabriela mader dos santos

Graziele da Silva
Guilherme A. Mayer
Jose Wagner Junior
Jovelina Nart

Lucas Ortiz

Marcos D. Silvano

Margarida Gretter

Mário César.Bertoldi
Marlene Lambrecht
Onica Manke

Sandra M. Amorim

Simone Wille

• Eminem - Rapper
·1=afy Siqueira - Atriz
• Nuno Leal Maia - Ator

Curiosidade
17 de outubro ..

... é o 2900 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam
75 para acabar o ano.

No Brasil: Dia da

Agricultura, Dia do

Eletricista, Dia da
Indústria Aeronáutica

Brasileira, Dia do

Maquinista e Dia
Nacional do Profissional
de Propaganda. Também
é Dia Internacional

para a Erradicação da
Pobreza. 1979 - Madre
Teresa de Calcutá é
eleita para o Prêmio
Nobel da Paz. 2006-
Estados Unidos atingem
a marca histórica de 300
milhões de habitantes.

Fonte: Wíkipedia
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Mais UDl Suhway
Com obras à toda, breve a franquia fast-food terá mais

um restaurante aberto em Jaraguá do Sul, e desta vez no

centro comercial da cidade. Praticamente com frente àMa

rechal, o endereço fica logo ao fim da Rua Domingos da

Nova, vizinho à Farmácia Sesi. Quem passar no local vai

ver que a sala já possui a sinalização da rede. Ainda não há
data prevista para a inauguração.

Pendura Posters está online
Está de portas abertas a loja Pendura Posters, que che

gou com a proposta de divulgar e tornar acessíveis obras
de talentos da região vendendo fotos e ilustrações em for

mato pôster. O procedimento de compra pode ser feito

tanto online quanto direto no balcão, os valores partem de

R$40. Anotem a URL penduraposters.com.br e não deixem
de fazer visita ... O telefone para contato é (47) 3275 0454.

ERICDE LlMA

Prosit! Eliane Graf e David Schoeninger, que foi à
caráter divertir-se nos pavilhões da Schützenfest

Praticando o idioma
(e a pontaria)

Seu inglês está afiado? Que tal testá-lo na iath edition

da Drink & Talk (Trinken und Sprechen). A próxima edi

ção se dará na 25a Schützenfest. Para os que ainda não

conhecem o evento, ele tem o objetivo de reunir alunos

iniciantes, avançadose qualquer um que tenha afinidade

com o idioma. É uma oportunidade para praticar a língua
estrangeira em um ambiente descontraído, além de beber

uns chopes gelados e desfrutar da gastronomia germâni
ca.A 14a edição do evento começa às 19h30h desta quinta
feira, 17 de outubro, confirme presença acessando a URL

on.tb.meflcpXiJG.

Ricardo Dalliel Treis

contato@poracaso.com /poracaso

Figura da cena noturna jaraguaense,
nosso amigo S.charles "Xalinho" Eduardo

_

Siewert, aproveitando a balada do outro

lado das pick-ups, no club TheWay

Pole Dance em

Jaraguá do Sul
No dia 20 de outubro, domingo, às 17h30

acontecerá a 2a Mostra de Pole Dance de Ja

raguá do Sul, no Pequeno Teatro da SCAR. Os

ingressos já estão á venda no local sendo R$
20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Ve
nham conhecer. As garotas estão com um show

imperdível programado!

NAAGENDA
DOSTANNIS

A previsão é de mês movimentado no
Stannis Pub, marquem na agenda para
não perder as boas: nesta sexta tem tri
buto a Pearl Jam com apresentação da
banda paulista No Code; próxima sexta o

afinado trio O Bardo e O Banjo volta para
mais alguns bons momentos no palco da

casa, aproveitando a ocasião para lançar
oficialmente seu último clipe; e dia 31, '

quinta-feita, rolamais uma noite de blues
na casa com a banda The Blues Planes. E
se bater a fome vale uma passada lá hoje
mesmo, esta noite entra em atividade o

novo cardápio da casa, que chega reche
ado com novos pratos.

Encontromensal do
CAAJS na 2Sa Schützen

O encontro desse mês do CAAJS (Clube de
_-

Automóveis Antigos de Jaraguá do Sul) também
. acontecerá na 25a Schützenfest. _ A entrada para a

exposição é franca, mas haverá .no local um posto
de coleta para os que quiserem doar brinquedos à

crianças carentes. Vale à pena conferir, o encontro
será neste sábado, 19 de outubro, das 9h às 17h.

ocP II
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

AGENDA

HOJE À NOITE
• 22h - Acústico com Uly Penso (Banda Deserta) / Elas free
Local: Sacramentum Pub 147 8832-1524

• 23h - Quinta Sertaneja com Wesley & André e DJ Diego
Feller / Elas Free até Oh - Local: London Pub 1473055-0065

SEXTA·FEIRA
_

• 22h - Sacra-Feira / Rock clássico çom à banda Jeff Label
Local: Sacramentum Pub 1478832-1524

• 23h - No Code (Pearl Jam Cover)
Local: Stannis Pub 1473054-4467

SÁBADO
• 13h - Day Party Mino.ro com Doriva Roek
_

Local: LicoBar 147 9908-6555

15h - Sunset com o Grupo Levando Um Lere / Free Pass
feminino até as 15:30h
Local: London Pub 147 3055-0065

• 22h - Rock'n'RolI com o triogcústico Kevo

Local: Sacramentum Pub 1478832-1524
• 23h - lhe Way com a estréia do DJ Fernando

Mesquita e o retorno do DJ Rey Vercosa
Local: lhe Way Club 147 9981-4762

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

Domingo de bazar
Botem na agenda, que pra espantar o tédio no do

mingo 'Vicky Bartel e cia tem nova edição do bazar

Extranóica agendada. O evento começa às 15h30 no

tradicional endereço no Baependi, contando com dis

cotecagem Indigno Kid (a.k.a Alex Girardi) e diversas
novidades-brechó via garimpo pelo Rio de Janeiro.
Para mais infos acessem on.fb.me/rôêôysc.

ERICDE LlMA

Vanessa Gessner e Ricardo Lazzari, em momento

romântico, no Mádalerià êhO�pl & Cozinha _
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-BODldia!
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quinta-feira, dia 17 de
outubro de 2013. Dia dó Ele
tricista. Hoje também é o dia
internacional da gandaia. Apro
veite tudo o que puder! Claro,
sempre com muito juízo.Vamos
que vamos à coluna de hoje, que
será lida pormais de 30mil pes
soas, fora os virtuais. Mas antes

aquela frase para você refletir:
"A única coisa permanente na

vida é a mudança" (Heráclito).

Warung
O site Moa Gonçalves está

postando as fotos do badalado

Warung, o metro quadrado das
mulheres mais belas do litoral
sul catarinense. Pode acessar a

vontade!

WIl&Iara
Um casal destaque em nossa

sociedade é, com certeza, for
mado pelo boa gente Wilson e

Iara Sales, felizes e de bem com r

a vida. Aliás, Tiown, como é ca
rinhosamente chamado, é a ale

gria em vida.

TopMaison
Você já acessou o site de

compras Top Maison! Camisas
Femininas?' É um show! Juro!
Dá um clique em www.topmai
son.com.br. Muito show!

f
KAY�ÓS
H O T E l

MAURICIO HERMANN

· ��5?.,R);,Rfl
.�U't..!>
Troféus e Medalhas

3275-4044

CIRCULANDO Richardt Krenker e Stefania Klein conferindo as delícias do Madalena

Gárage
Hoje à noite, a partir das 18

horas, a Garage, o senadinho
mais famoso de Jaraguá do Sul,
reabrepara a 41a edição. O mo- .

tívo, dó encontro para poucos e ,_

bons? Viver a vida!

Pensando bem...

O bem que você faz hoje até.
pode ser esquecido amanhã,
mas faça assim mesmo. Depois
você vetá que no final das con

tas é tudo entre você e Ele ...

O mesmo que
batom na cueca

Pelo meu fio vermelho, fi

quei sabendo que a moça que
deu "olé" em seu namorado di
zendo que ia para um chá de pa
nela foi a sensação em camarote

concorrido na Schützenfest gra
ças ao seu traje sensual. O pro
blema foi explicar depois para o

namorado aquela mancha roxa

no pescoço ... Numa hora dessas
só lima bem gelada na mesa 12.

Por favor, Sr. Bruno!?
'

Moa Gonçalves

,

I

I
1 3370-3242

NAS RODAS

Aquela pessoazinha bizarra, que
sequer sabia trocar uma ideia e

não disse a que veio, começou
a se achar e foi literalmente

arquivada. Agora amarga no

ostracismo. Reflexão boa para
mostrar limites e competências.

.. .. ..

o casal do bem, Paulo
e Marli FranznerChiodini,
breve estará de casa nova.

.. .. ..

Dia 30 de outubro Chico
Piermann, pessoa para quem

tenho um carinho especial, será
o grande aniversariante do mês.

Outubro Rosa
o Beira Rio Clube de Campo,

juntamente COIll a Ludis Eventos

Esportivos, também entraram na

onda em prol do combate. ao cân
cer de mama. Nos dias 26 e 27 de
outubro movimentam a 1a Copa
'Beira Rio deVoleibol Feminino.

Upper
Amanhã, os motores estão a mil por hora na

Upper Floor. Vai super rolar a sua sexta fervida com o

sertanejo de Edu Faria e pagode do Grupo Atitude. A
noitada também terá muita mulher bonita. Anotado?
Vai cedo! Que sabe a gente se encontra por lá!

Que tal?
Quer ganhar uma camisa oficial da CSMjPré fabri-

-

carjMannes? Então envie e-mail para moa@moagon
calves.com.br e diga o local, horário e contra quem o

Jaraguá disputará a final do 10 turno do Campeonato
Catarinense de Futsal.

CLEITON METZGER

BALADA Nos corredores da Upper Floor, Tainara
Stein dá uma pausa para conferir seus posts

MAURICIO HE!U\-lANN

TíPICO Gustavo Bartsch e Roberta Kalinoski no Restaurante Típico Malwee

.

Dica
Se você estiver pensando em fazer uma festa de confrater

nização no final de ano anote aí algumas dicas: Buena Eventos,
Restaurante Califórnia da Barra, Bela Catarina, Lehmann's
Restaurante e Cheers Irish Pub. Esses eu indico!

Faça revisões em seu veículo regularmente.
---�---

Veículos úteis

para o seu -

negócio com

descontos úteis

para o seu bolso.

lASO/i
DE DESCONTO
PARACNPJ

"Descontes de até 18% vólidos poro o mês de outubro de 2013. Consulte

politico vigente poro cede modelo. Imagens meramente ilustrativos. Strasbourg

l,.I' DOE·I 'DI ,\ 11\.1E.S,'tlJLl < '.l1JLI', _,;:i<

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

moagoncalves@netuno.com.b

Feijoada doMoa
. Aproveite esta quinta-feira
e adquira o seu ingresso para a

13a 'Feijoado Moa. E corra, pois
está no quarto lote e sexta-feira

já tem nova alteração! Pontos

de venda: Loja Tevah (Jaraguá
Park Shopping, Jaime Motos)
Academia Espaço Maior e loja
A&E Outlet Chico Mais informa

ções no 3370:"9000.

TE CONTEI
,. Dia 22, sob o comando
do empresário, Renato
Koslowski, a cozinha do
Loks será movimentada

.

com frutos do mar.

.. Solteiríssimo, o ex
deputado Volnei Walter da
Silva deu rasante na urbe
sorriso. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna
todos os dias, via internet,
direto de Brasília.

.. Guilherme Leite e Ellen
Veloso continuam vivendo
um romance sempre em

alta, em eterno clima de lua
de mel. Beleza, amigos, e
continuem assim.

'*' Breve tem super
lançamento de coleção
da Lez a Lez. \'lolto ao

assunto .

., Crie tempo para as

pessoas importantes
na sua vida.

.. Com essa, fui!

Jaraguá (47) 3274-1900· Blumenau (47) 3331-4500. Itajaí (47) 3344-7000. Brusque (47) 3355-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686 • Caçador (49) 3561-3400 • Chapecó (49) 3361-1500

r "

II
-w--
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Tirinha PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Amiga loira

Amãe orgulhosa encontrou uma amiga, que por sinal era loira, e foi
logo falando:

- Meu filhinho está andando há mais de três meses.

Logo, a amiga conclui:
- Xi! A essa altura ele já deve estar bem longe, não?

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1 ,

�. ",�
• Elysium - Ficção - Legendado -109 min - Censura: 16 anos·

14h4� 16h50, 19h,21h10
ARCOPLEX2
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado -

95 min • Censura: livra- 14h, 16h, 18h
• Gente Grande 2 . Comédia - Legendado - 101 min '

Censura: 12 anos - 20h
ARCOPLEX3
• Meu Malvado favorito - Animação - Dublado- 98 min -

Censura: livra- 14h
• Aviões - Animação- Dublado - 92 min - Censura: livre· 17h

'Invocação do Mal- Terror - Legendado - 112 min • Censura: 14
anos -19h1,0, 21h20

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:30,15:30,17:30 - 3D DUB-

Animação
• Gravidade -19:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ficção
• Riddick 3 -14:00, 16:30, 19:00, 21:30 - LEG - Ação
'Dragon Bali Z - a Batalha Dos Deuses 13:50, 15:45, 17:45, 19:45-
DUB - Animação

'Invocação do Mal 22:10 - LEG - Terror
• As Bem·Armadas 19:20 - LEG - Comédia
• Família do Bagulho - 22:00 • LEG • Comédia
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:20,15:20,17:20 - DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 13:40, 16:15, 18:50,21 :20 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:20, 16:50 - 3D - LEG - Ficção
• O Tempo e o Vento -19:10,21 :40 • NAC - Drama
• GNC MUELLER

'Tá Chovendo Hambúrguer 2 ·13:30, 15:30, 17:30, 19:30 - 3D DUB

-Animação
• O Renascimento do Parto - 21 :20 - NAC - Documentário

,
'

• Mato Sem Cachorro - 13:45, 19:00, 21 :30 - NAC - Comédia
• O Tempo e o Vento - 16:20 - NAC - Drama
• É o Fim -14:10,16:40,19:15,21 :40· LEG· Comédia

Dragon
Ball Z:
ÁB�talha
.dos Deuses
Após dormir por

,

15 anos, O deqs da
destruição Bills
desperta e logo fica
surpreso ao saber

que Freeza havia
sido derrotado por
um jovem sayadin
chamado Goku.
Não demoramuito
para que ele e seu

mestre partam
para encontrá-lo,
aindamais após
Bills lembrar de
um sonho que teve,
envolvendo um
auelo épico comum

.' ;deus super sayadin
,

'

Sudoku

2 f8 5
"',

5 9 8

9 I 2

.�
..
1�_1.1

:

_fs1I.'._9�____..,______._1--+-_2--.
41 I · i 3 7I I : r .

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

Fontes. Epagri e Tempo Agora

Aberturas de sol
e chuva isolada
Tempo instável com predomínio
de nebulosidade e chuva no
decorrer do dia em todas as

regiões. Risco de temporal com
ventania e granizo isolado.
Temperaturamais amena na
maioria das regiões.

-
�-
n,

_

Ensolarado
I AMANHA

�MíN: 18°e
MÁX: 27°e

Parcialmente
Nublado

� r·
-..r �
� J'" In�tívelSÁBADO

MíN: 15°e
"'-�MÁX: 27°e
Nublado

LUAS � ..'

H'
• NOVA 4/10 Chuvoso

• CRESCENTE 11/10 DOMINGO
e CHEIA 18/10 MíN: 15°e •

• MINGUANTE 26/10 MÁX: 33°G Trovoada

VERTICAIS
1. Assinar, a pedido do fã

,

2.lnstituto de Psiquiatria/ Queda abundante de neve,

acompanhada de temporal/Iniciais do ex-presi
dente Geisel

3. Valor em dínneiro dos bens possuídos / Famoso
canal de filmes da TV paga

4. Tornar nodoso / Estar em declínio
'5. Fruta-da-conde / A árvore da flor simbólica nacio-

nal / Cerimônia solene
6. Rugoso / Quebrar pedras em pedaços
7. As vogais de Miami / Munido, dotado
8. Sigla do estado de Manaus / Fécula branca e nu

tritiva, extraída de 'planta homônima, muito usa

dà em alimentação / As iniciais do poeta Bilac

(1865-1918)
9. Sala de entrada, de espera.

HORIZONTAIS
1. Pequena cidade de 'Pernambuco, na região da

Mata Setentrional
2. Vista extensa de paisagem
3. Pequeno cavalo, com pelo longo
4. O "U" de ONU / (Ouírn.) O astatínio
5. Mama, seio / Prato preparado com batatas, man

teiga e leite
6. (Anat.) Cada um dos dois corpos situados de cada

lado do útero, nas mulheres / Antes de Cristo
7. Unidade C.G,S, de aceleração / Contração de para
8. Sigla do estado brasileiro que faz fronteira com o

Uruguai / Fita que se prega dobrada à margem
de um tecido, para ornar e também evitar que a

trama se desfaça
9. Doença inflamatória Que compromete formações

cutâneas pilosas e sebáceas I Caminho, trajetória
do avião e do navio

10. A nota musical que precede o sol/Furar em 10

muitos pontos
11. País da América Central com capital Porto Prín- í 1

cipe
12. Preso com uma espécie de prego de duas cabe- 12

ças, Que liga chapas de metal
13. (Gír.) Comida malfeita ou de má Qualidade,

2

3

4

5

6

8

9

13

2 3 4 5 6 7- fi 9
, ..

II
II
II II

II
II

II
II II
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II
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"
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Franz diz aos monges que Pérola não vai para os Hima

laias. Ernest não atende ao pedido de lolanda para demitir
Gertrude. Hilda revela a Sflvia que está apaixonada por um

operário. Venceslau assume a culpa do desfalque e Franz
lhe dá quinze dias para devolver o dinheiro. Daví se deses

pera ao ouvir de Rubens que não vai mais andar. Peteleco

pede ajuda a Odilon para fugir do hospital. Fabrício convida
Laia para sair. Os monges dão a Pérola um livro sobre a

história de Buda. Benito e Manfred ameaçam Nuno. Franz

pergunta a Silvia se ela está envolvida no desfalque. Ven
ceslau pede dinheiro a lolanda. Décio não sabe como .vai
pagar a dívida com Aurora. Snvia flagra Franz e Amélia no

quarto do hotel onde ele está hospedado.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Bento diz a Malu que não conseguiu esquecê-Ia. Giane

decide contar, na frente da câmera de Sueli, todas as arma

ções de Amora. Simone passa mal ao ver a irmã ser "ataca
da". Rosemere se despede de Glória e Eliseu. Bento üagra
Amora e Tábata discutindo. Érico vê o vídeo de Verônica e fica

perturbado. Perácio fala para Glória e Eliseu que quer se. vin

gar de Brenda. Simone implora que Bento perdoe Amora. Gia
ne mostra as fotos do falso acidente de Amora. Malu manda

flores para Maurício. Renata percebe o desinteresse de Érico.
Maurício não acredita no amor de Malu por ele. Plínio exige
saber o mistério que envolve Bárbara e Bolívar. Brenda tenta

estragar o retrato que Perácio pintou de Lana. Malu e Bento

encontram Amora trabalhando em uma loja de sapatos.

• AMOR À VIDA· GLOBO· 21H
Niko discute com Amarilys, e Eron tenta tranquilizá-lo.

Wagner não aceita ser deixado por Edith. Gina desiste de

passar a noite com Herbert. Bruno procura Glauce, que fala
sobre Paloma e o deixa enciumado. César pede que Paloma
participe da reunião em que se decidirá o novo presidente

Malhação
Maura pede documentação da barraca de angu

Bernardete (Fernanda Souza) é a mais nova vítima das

implicâncias da desocupada daMaura (Alexandra Richter).
A mãe de Sidney (Vitor Thiré) resolve dar um descanso ao

filho e vai importunar a mais nova vendedora de angu do

pedaço, perguntando se ela tem autorização para comercia-

lizar comida na rua. A mulher chega fazendo o maior es

tardalhaço e chamando o angu de Bernardete de gororoba.
Pede ainda para ver toda a documentação da barraca. A
ex de Caetano (Paulo Betti) fica revoltada e faz questão de
mostrar que está tudo perfeitamente regularizado.

do San Magno. Félix procura Rebeca. Aline finge torcer o

pé para se aproximar de Bruno. Daniel e Perséfone sofrem
com os comentários feitos pelos colegas de trabalho. Aline

anota o número de seu celular no aparelha de Bruno. Niko e

Eron levam Jayme para casa. Carlito visita Marijeyne e beija
Valdirene nas escadas do prédio de Ignácio. Ninho e Bruno

se encontram. Félix chantageia Pérsio. Começa a reunião

para eleger o novo presidente do san Magno.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Na rua, as crianças tomam banho em uma fonte de um

parque. Vivi é a que mais estranha tudo. No orfanato, Carmen
ameaça demitir mais funcionários com a nova fulga de crian

ças. Mili toma a frente e diz que foi ela quem pegou a chave
de Chico escondida para que as demais crianças fugissem.
Carmen grita com Mili e manda-a ir para o quarto, onde deverá
ficar de castigo. A diretora fica preocupada em como avisar

José Ricardo do ocorrido. O empresário fica nervoso ao rece

ber uma ligação da diretora informando da fulga das crianças.
Duda \/ai até o quarto das meninas falar com Mili. A garota
pede desculpa por ter falado mal dele para as demais crian

ças. José Ricardo chega ao orfanato acompanhado de Cintia.

Junior também vai o orfanato e leva Carol. Bia, Ana e Cris co-
.

memoram e abraçam Carol. Carmen reclama da presença
de Carol no orfanato. Junior diz que isso não é prioridade no

momento. Na rua, Tati piora cada vez mais de uma tosse cons

tante. Vivi percebe que a irmã está com febre alta.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Vegetal coloca o revólver no rosto de Patrícia. Picasso

aceita procurar Marco Antonio em troca de dinheiro. Danilo
tenta se explicar para o Omar. Dorotéia ajuda Danilo a esca

par da acusação de Lili. Vegetal prende Helena e Patrícia no

barracão. Danilo e Veludo conversam sobre Carlão. Norma e

Stella conversam sobre Michele. Michele se irrita com Patrícia
e Helena. Carlão conversa com Van Gogh e diz que Veludo está
vivo. Pedro e Paulo tentam ganhar a confiança de Danilo. Pa

trícia encara Michele. Carlão e Van Gogh pressionam o legista
responsável pelo acidente que Danilo sofreu. O legista contes
sa que Danilo o pagou para forjar o laudo.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Assunção émultado

por jogar lixo no chão
Fábio Assunção teve que abrir a carteira ao

infringir a lei do Lixo Zero, em vigor no Rio de
Janeiro. O ator relatou o evento em sua página
no Facebook, opinando sobre o funcionamento
da ação da prefeitura. Assunção contou que jo
gou uma bituca de cigarro no chão do lado de
fora do aeroporto SantosDumont, e foi imedia
tamente abordado por um fiscal e um policial.
Assunção se disse "constrangido e envergonha
do", e acredita que a divulgação da nova lei,
principalmente para quem não mora no Rio,
não é suficiente.Amulta éde R$ 157.

Naldo exagera nas

exigências para shows
Intérprete da letra que agitou o último ve

rão, Naldo quer reviver os dias de glória em

cada show. Apesar de ter baixado o cachê, de
R$ 150mil para R$ 40mil, Naldo não baixou .

a bola nos pedidos. Além de várias garrafas
de bebidas, como uísque, vinho, champagne,
vodca e água de coco, o artista quer varie
dade de comidas, como sanduíches, frios e

doces, e até mesmo uma galinhada. Mas não
para por aí. A equipe técnica do carioca, que
conta com 30 pessoas, também possui uma
lista de exigências própria, já'que o cantor

tem seu camarim exclusivo. A assessoria de

imprensa do funkeiro não fez nenhum co

mentário sobre a faraônica lista.

De todas as enfermidades que.acometem (Jespirit»,
o ciúme éaquela a qual tudo serve de alimento e

nada serve de remédio. Montaigne

20/3 a 19/4 - Fogo
Você terá energia para dar con

ta de tudo q que precisa fazer. Com

bom humor e disposição, vai correr
atrás dos seus interesses. À noite,
porém, vá com calma e não fique
remoendo antigas mágoas, assim,
vai evitar brigas a dois. Há risco de

chateações napaquera. Cor: laranja.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Amelhor tática para se dar bem
no trabalho será apostar em tarefas

que podem ser feitas em grupo. Se

você tem uma sociedade, também
contará com boas energias. À noite,
nada de exagerar no ciúme ou re

lembrar antigas mágoas, pois vai se
desentender com o par. Cor: vinho.

... Touro

O 20/4 a 20/5 - Thrra

Prefira tarefas individuais. Nao

comente seus planos e sonhos com

os colegas, pois alguém pode trair a
sua confiança.Ànoite, a sensação de
traição vai incomodar. Antes de bri
gar com o par, veja se tem razão: ten
te ficar na sua O mesmo vale para

quem está só. Cor: lilás.

Escorpião
23/lOa21/11-Água

Vaí�e�mais fácil focar toda a sua

atenção no trabalho. Mas saiba que
terá de dar duro para alcançar bons
resultados. Além disso, procure aju
dar os colegas. À noite, há risco de

brigas no romance. Cuidado com o

ciúme. Napaquera, um expode atra
palhar os seus planos. Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a 20/6-Ar

Não deixe que os problemas do
dia a dia atrapalhemos seus sonhos.
Se está à procura de emprego, con

verse com os amigos. À noite, sair
com a galera pode ser divertido, mas
não deixe que isso provoque brigas
por ciúme com quem ama. Encontro

com um ex pode chatear. Cor: preto.

I! �c::t!����F090
Saiba separar os assuntos do

mésticos da vida profissional, caso
contrário, pode ficar dificil dar conta
de tudo.o que precisa fazer. Se está

procurando emprego, conte com a

ajuda da família. À noite, é melhor
tomar cuidado com o ciúme ou pode
prejudicar o romance. Cor: branco.

Câncer
21/6a21/7-Água

Com a atenção voltada para a

sua carreira, você vai dar duro e fazer

para que seus esforços sejam reco

nhecidos. Planejemelhoraondequer
chegar e batalhe por isso!A dois, não
dê espaço para o ciúme. Na paquera,
alguém muito popular pode balan

çar seu coração. Cor: verde.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Excelente momento para de- .

senrolar questões que envolvam
o seu lar e seus parentes. O dia

pode ser muito produtivo e, caso

precise de ajuda, busque o apoio
de alguém da família. Interesses
em comum podem fortalecer a

vida a dois. Cor: rosa.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

No trabalho, você vai pensar
além da rotina diária e seus projetos
podem conseguir apoio. Com bom
humor e otimismo, vai sermais fácil
encarar as tarefas e se entender com
os colegas.Napaquera, esqueça anti
gas mágoas.A dois, controle o ciúme
e invista no romantismo. Cor: lilás.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Neste momento, você estará
mais falante do que o normal. A fa
cilidade para fazer novos contatos,
favorece o trabalho com vendas ou

com o público em geral. Ã noite, es
colha as palavras com cuidado para
evitar brigas ou discussões, seja com
o par ou numa paquera. Cor: rosa;

I

Virgem Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

No ambiente profissional, você
deve concentrar todas as energias
nas boas oportunidades de aumentar
ganhos.Ànoite, há risco debrigas ou
desentendimento com o par, princi
palmente por causa de dinheiro. Na
paquera, invista apenas emum lance

que tem futuro. Cor: laranja.

23/8 a 22/9 - Terra

Não confie demais nos outros,
. pois podem tentar se aproveitar da
sua boa vontade. Ouça a sua intui

ção, que estará mais forte. Na pai
xão, o ciúme vai falar mais alto e há
risco de brigas. Procure se controlar
e evite confrontos. Se está só, pode se
chatear comum ex. Cor: rosa.
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Fernanda Beatriz Maurissens
e Alessandro Michael Círico

Daniele Kreutzfeld

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

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

Sandra Effting, Bruna Raduenz, Jusileine Bauer e Vanessa Ribeiro

Camila Teci lia Maikõn Paulo Kremer
e Adriana Rocha

Eduardo Kuchenbecker
e Mariane Pelens

Majestades Viviani Lescowicz, Taimara Engel, TaísWelkv
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Continua a restrição
no comércio de gás

Jaraguá de Sul
Pregãoparacompra de sacolas

Das 80 toneladas dé lixo
recolhidas a cada dia em Ja

raguá do Sul, cerca de 30%
dos resíduos são recicláveis,
porém, apenas 3% vão para
a reciclagem. Ou 2,6 mil

toneladas/mês, quando se

poderia ter até 150 tonela
das no mesmo período. Isso
faz com que a conta para o

transporte até um aterro

sanitário de Mafra, que
acontece desde 2004, seja
hoje e R$ 12 milhões/ano.
Pensando em reduzir a

conta que cresce em função
da maior produção de lixo,
a Prefeitura abriu processo
de pregão eletrônico para
a compra de 500 mil sacos

plásticos produzidos com

material reciclável para ten
tar conscientizar a popula
ção sobre a necessidade de
se reaproveitar tudo o que
puder ser reciclado.

Segundo o presidente
da Fundação Jaraguaense
do Meio Ambiente, Leo
cádio Silva, num primeiro
momento, a empresa ven

cedora fornecerá esta quan
tia de sacos pelo período de

três meses. A compra está

orçada em R$ 200 mil para
atender 45 mil domicílios.
Ele explica que não haverá
custos para a população. "A
primeira etapa desta ação se

dará de porta em porta, com
a distribuição das embala

gens. Depois, uma simples
troca dos sacos com resídu
os por um vazio", explicou
Neves. O presidente da Fu

jamas calcula que se cada

embalagem contiver apenas
1,5 quilo de lixo reciclável, o
investimento feito nas emba

lagens já estará pago. Mas, a
expectativa é de três a quatro
quilos. Cada sacola tem capa
cidadepara 100 litros.

O lixo reciclável é entre-
..
.,

.

gue sem custos às associações
e cooperativas de reciclado
res- hoje existem três estabe
lecimentos do gênero nomu
nicípio. Com este programa,
a pretensão é gerar cerca de

500 empregos diretos nestas
unidades onde o material re
ciclável é separado e vendido.
"Numa próxima etapa pre
tendemos agregar os catado
res avulsos", concluiuNeves.

ABASTECIMENTO

Revendas não

têm posição de

quanto tempo vai

durar a redução do

fornecimento

Da Redação

A oferta de gás de cozinha
1"\na revendas da região
continua limitada por causa
da redução do fornecimento
da refinaria da Petrobras em
Araucária (PR). O revende
dor Luis Innella, que admi
nistra a Midigás, no Bairro
VilaNova, cfu que está tendo
atrasos de 15 dias no forne
cimento de uma das distri
buidoras que ele representa
e a Petrobras só liberou o RACIONAMENTO Luis limitou as vendas de porta em porta na cidade

fornecimento de 70% da

carga para revender. "Deixei
de fazer as entregas de porta
em porta para evitar que fi

que sem estoque. Não temos
umaposição daPetrobras de
quando esse cenário vai se
normalizar. Temos informa

ções extra-oficiais que essa

situação deve permanecer gás, que ocorre também em

atémarço", comenta. outras regiões do país. Se-

A Agência Nacional de gundo a nota da agência, a
Petróleo (ANP) informou "situação já está sendo nor

que realizou reuniões com malizada e a previsão é de
a Petrobras e as distribuido- que, na próxima semana, não
ras para solucionar o efeito haja mais restrições do for
da redução temporária de necimento de GLP nas áreas

afetadas".
Acausa da redução do for

necimento não foi confirma
da.A Petrobras destaca que
houve aumento do consu

mo, o que criou a necessi
dade de importação para
suprir a demanda atual.

Massaranduba:

Transporte público em pauta
ciência, atualidade tecnoló

gica e acessibilidade", diz o

artigo 30 do projeto de lei.
Com obrigatória integração
entre os diferentes tipos de

transportes (intermunicipal,
estadual e interestadual, por
exemplo) e cidades da região
da Associação -dos Municí

pios doVale do Itapocu.Ain
da não há preços estabeleci
dos para as tarifas.

Em Guaramirim, a lici

tação para o transporte pú
blico urbano foi adiada para
2014. Pelo menos mais dez
meses vão passar até que o

grupo constituído pelo pre
feito Lauro Frõlieh (PSD)
apresente estudo detalhado.

Mudanças no transporte
urbano de passageiros, in
cluindo a construção de um
terminal central, são anun

ciadas desde o segundo go
verno do ex-prefeito Mário

Sérgio Peixer (2005/2008).
A concessão do serviço à

empresa Viação Canarinho
venceu emmaio deste ano.

A população de Massa
randuba vive a expectativa
de ter, pela primeira vez, um
serviço regular de transpor
te coletivo urbano de pas
sageiros integrado com os

municípios da região. Atual
mente, apenas dois horários
diários feitos pela empresa

.

Massarandubatur aten

dem um transporte misto
de funcionários de indús
trias e outros usuários den
tro do município. Um pro
jeto de lei do prefeitoMário
Fernando Reinke (PSDB)
já está na Câmara de Vere
adore". O líder do Executivo
diz que a proposta deve ser

aprovada ainda e� novem

bro Por força de Termo de

Ajuste de Conduta firmado

pelo município com oMinis
tério Público.

Com a aprovação da Câ
mara, a Prefeitura abrirá

licitação pública. Prevendo
um serviço de "qualidade,
com rapidez, conforto, re

gularidade, segurança, efi-

Região
Prefeituras buscam verbas ao governo do Estado

As Prefeituras de Jara

guá do Sul, Corupá e Gua

ramirim encaminharam ao

governo do Estado, através
da Secretaria do Desenvol
vimento Regional, projetos
que somamR$ 10,5milhões

para novos investimentos,
com destaque para obras de
infraestrutura. O projeto da
Prefeitura de Guaramirim,

para a construção de uma

ponte na Rua Bananal, é o

que mais necessita de recur
sos. A obra está orçada em

R$ 4,5 milhões.
Já o prefeito de Massa

randuba, Mário Fernando
Reinke (PSDB), preferiu ir a
Florianópolis conversar com
o vice-governador, Eduar
do Pinho Moreira (PMDB),

sobre recursos do Fundo de

Apoio aos Municípios, que
tem um caixa de R$ 500 mi
lhões para repartir entre os

295municípios catarinenses.
Reinke foi em busca de

R$ 2,2 milhões. Metade dis
so para conclusão das obras
do posto de saúde central,
com 1.500m2 de área cons

truída e o restante para a

compra de equipamentos
para o hospital municipal
com inauguração prevista
para dia 11 de novembro.
"Colocamos o hospital à

disposição do Estado para
atendimento de servidores,
através do SUS. Aliás, pre
tendemos, ainda, prestar
atendimento a toda região
do Itapocu", disse o prefeito.

RELAÇÃO DE PROJETOS
-- - ___ .� •• · ·� �_. '_h'

• Corupá
R$ 835.679,08 para
modernização do
sistema de iluminação
pública.
R$ 113.856,4 para
ampliação
do Centro de Educação
Infantil Franz Dorn.

R$ 80.015,80 para a

ampliação do Centro
I nfanti I Gertrudes Steffen.

• Schroeder

R$ 2,9 milhões para obras
de pavimentação asfáltica
das ruasDom Pedro,
Minas Gerais, Guilherme
Zastrow, Guilherme Bauer
e Leana Voigt.

• Guaramirim

R$ 4,5 milhões para
construção de uma ponte
na Rua Bananal.

R$ 1,185 milhão para

pavimentação asfáltica da
Avenida Izídio Carlos Peixer.

R$ 200 mil para um parque
poliesportivo junto ao

ginásio de esporte Rodolfo
Jahn.

R$ 229J.52,80 para
conclusão de creche na

Figuerinba.
R$ 50 mil para reforma de
bomba e turbina de irrigação
da casa de máquinas da

Associação Distribuidora de
Água para Irrigação.

• Jaraguá do Sul

R$ 149.772,00
destinado ao Comitê de
Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do ítapocu.
R$ 200 mil para
equipamentos hospitalares
da UTI Neonatal e Centro
Obstétrico do Hospital e
Maternidade Jaraguá.
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Comissão encerra
os trabalhos dia 29
PATRIMONIO tnSTóRICO Minuta de projeto que

sugere isenção de impostos será levada ao Executivo

Carolina Veiga

A Comissão Especial de Revisão
.l"\da Lei Municipal do Patrimô
nio Histórico, formada na Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul,
deve concluir os trabalhos no próxi
mo dia 29 de outubro, quando será
finalizada a minuta de um projeto
de lei que prevê incentivos fiscais
aos proprietários de imóveis tom

bados que preservarem seus bens.
Posteriormente a minuta será en

tregue ao prefeito Dieter Janssen,
em data ainda a ser confirmada.

A proposta inicial foi aprovada
essa .semana pelos integrantes da

comissão, o presidente da Funda

ção Cultural, Leone Silva (P1) e

representantes do Instituto de Pes

quisa e Planejamento Físico-Terri-

torial (Ipplan). Pelo texto proposto,
os proprietários dos imóveis rece

berão isenção de impostos como o

Imposto Predial e Territorial Urba
no (IPTU), Imposto Sobre Serviços
(ISS), Imposto Sobre Transmissão
de Bens Móveis (ITBI) e em Taxas

de Licenças Municipais desde que
mantenham os bens em uso e pre
servados.

O presidente da Fundação
Cultural, Leone Silva (P1), deverá
defender a pauta junto ao Execu

tivo. "Minha defesa será a de que
a isenção de impostos não causará

impacto negativo sobre a arrecada

ção do município, mas o oposto",
adianta. Segundo ele, contudo; ha
verá a necessidade de delimitar um

prazo para que a lei sugerida seja re
vista. "A isenção do ISS em imóveis

tombados pode inclusive contribuir
para a vinda de empresas e, no fu

turo, talvez, tenhamos prejuízos,
por isso é necessário delimitar um

prazo para revisão", concluiu.
Para a conclusão dos trabalhos,

resta agora revisar o Código de Pos
turas do município. A ideia é a de

criar, dentro da lei a ser sugerida
ao Executivo, exceção no Código dé
Posturas para os bens tombados,
sobretudo no que diz respeito às
áreas para estacionamento, no caso

de utilização do imóvel para fins
comerciais ou institucionais, e nas

regras de calçadas.
Acomissão épresididapor João

Fiamoncini (P1) e possui como
membros os .parlamentares Jair
Pedri (PSDB) e Eugênio Juraszek

(PP). O grupo revisa a Lei 1.824,
que norteia os critérios de proteção
e preservação do patrimônio histó
rico, cultural, arqueológico, artísti
co e natural domunicípio.

Emenda aumenta orçamento da Fundação Cultural
Os integrantes da comissão

debateram sobre a emenda par
lamentar à Lei Orçamentária de

2014. Ela propõe que R$ 550 mil

sejam .destinados à Fundação
Cultural como forma de garantir

recursos para o Fundo Municipal
de Conservação do Patrimônio.
O Fundo dá aos proprietários dos
imóveis tombados, que possuírem
projetos de restauração aprovados
em edital de incentivo à cultura,

condições de executar as obras
necessárias para a preservação do
imóvel. A emenda tramitará em

plenário junto à Lei Orçamentá
ria. A previsão é de que vá para

votação em dezembro.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DESANTA CATARINA

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

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos (ermos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artígosss do
código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao res

ponsãvel. segue a relação de títulos apresentados a protesto
nesteCartório, para pagamento no prazo de3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação. sendo facultado o direito à susta

ção judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos
dasua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROI'ESfO:

Apontamento: 262630/2013 Sacado: ASSOClACAO DOS
POUPADORES E CORRENTISTAS DO E Endereço: CEL
EMlIlO CARWS JOURDAN 115 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP 89251-020 Cedente: FAZENDA NAOONAL -

DIVATIVA-OIJIRAS MUITAS Sacador. - Espécie: CDA - N"
TItulo: 91613003252 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
16.296,96 - Data para pagamento: 22/10/2013- Valor total a
pagar R$16.309,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$
16.296,96 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 0,00 Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontamento: 262616/2013 Sacado: COMEROO DE METAIS
LEMKE lIDA- Endereço: RUA JUIlO TAVARES DA CUNHA
MEL - CENTRO - JARAGUA DO SUL,SC - CEP: 89251-210
Cedente: SANTIVFSf SA CRED FlNAC INVEST Sacador.
BOGO RECAPADORA DE PNEUS lIDA 'Espécie: DMI - N"
TItulo: 7104/10000 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
370,00 - Data para pagamento: 22/10/2013-valor total apagar
R$418,28Descrição dos valores: Valor do título: R$ 370,00 - Ju
ros:R$ 0,74Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 0,00
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 262550/2013 Sacado: DIAP COMEROO DE
AU1üPECAS!l1)A Endereço: � DEODORO DA FON
SECA 1594 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-
702 Cedente: SIDKWG SEIMCOS LOG EM TRANSPORTE
!l1)A Sacador - Espécie: DMI - N' TItulo: 000181/A - Motivo:
falta de pagamenroValor. R$ 198,53 - Data para pagamento:
22/10/2013- Valor total a pagar R$246,73 Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 198,53 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$10,79

Apontamento: 262598/2013 Sacado: EMPOIDO DO JEANS

!l1)A Endereço: RUA JOAO MARCATIO 40 SL 02 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-670 Cedente: BUJE
RAY COMERCIAL lIDA Sacador: - Espécie: DMI . N' TItulo:
067881C - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 504,10 - Data

para pagamento: 22/10/2013- Valor total a pagar R$552,64
Descrição dosvalores: Valordo título:R$504,10 -Juros:R$I,OO
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 262461/2013 Sacado: FAmR X INFORMA
rICA E AU1üMACAO INDUSTRI Endereço: RUA MARINA
FRUTUOSO 873 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-500 Cedente: ACL EQUIPAMENTOS lIDA E!'P
Sacador. - Espécie: DMI - N' TItulo: 1·'1062/1 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 509,25 .

- Data para pagamento:
22110/2013-Valor total a pagar R$557,80 Descrição dos valo
teso Valor do título: R$ 509,25 -Iuros: R$ 1,01 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$24,50 - Di

ligência: R$IO,79

Apontamento: 262626/2013 Sacado: FIDGOIDO FRIGORIFI
CO IDO CERRO lIDA Endereço: ERICH MATHIAS 900 - IDO
CERRO I- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente:
FAZENDA NACIONAL - DIVATIVA-OIJIRAS MUITAS Saca
dor. - Espécie: CDA - N'1itulo: 91613002878 - Motivo: falta
de pagamenro Valor. R$ 8.149,49 - Data para pagamento:
22/10/2013-Valor total a pagar R$8.217,36Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 8.149,49 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50 - Di,
ligência:R$3I,12

Apontamento: 262627/2013 Sacado: FRIGOIDO FRIGORIFICO
IDO CERRO!l1)A, Endereçó: ERICHMAIHIA5 900 - RIOCER
RO I - JARAGUADOSUL-SC - CEP 89251-970Cedente: FAZEN
DANAOONAL-DIVATIVA-OIJIRASMUITASSacador. - Espé
cie: CDA - N'Título: 91613003013 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.933,22 - Data para pagamenro: 22/10/2013- Valor
total a pagarR$2.001,09 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.933,22 -Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 31,12

Apontamento: 262476/2013 Sacado: GL TRANSPORTES
E 1URISMO lIDA Endereço: RUA ANGELO RUBINI 774
SAlA 04 - JARAGUA DO SUL-SC . CEP: 89260-000 Cedente:

AU1ü MECANlCA BURGES lIDA EPP Sacador: - Espécie:
DMI - N' Título: 17115 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
400,00 - Data para pagamento: 22/10/2013-Valortotal a pagar
R$46O,80Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Ju
ros: R$I,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 0,00
Condução:R$ 24,50 - Diligência R$ 22,72

Apontamento: 262440/2013 Sacado: L R BREDA ME Ende

reço: RUA ANGELO RUBINI 322 - Iaraguã do SuI-SC - CEP:
89260-000 Cedente: ALX SUPRIMENIDS PARA IMPRESSAO
ElREU EP Sacador: - Espécie: DMI - N' Título: 0000001778-
Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 350,90 - Data para paga
mento: 22/10/2013-Valor total apagar R$412,OO Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 350,90 - Juros: R$ 1,63 Emolumen
tos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 262620/2013 Sacado: RESTAURANTE HERA
!l1)AEPP Endereço: GETUliOVARGAS 268 SAlA 211- CEN
TRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Cedente: FA
ZENDANACIONAL-DIVÀTIVA-cr:r Sacador - Espécie:CDA
- N' Titulo: 91513001108 - Motivo: falta de pagamento Valor.
R$ 2320,07 - Data para pagamento: 22110/2013- Valor total
a pagar R$2.367,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.320,07 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$IO,79

Apontamento: 262621/2013 Sacado: VF COMPONENTES
EIEfRlCOS lIDA ME Endereço: BABA0 DO RIO BRANCO
862BLOC04- CENTRO-JARAGUADOSUL-SC-CEP: 89251-
400Cedente: FAZENDANACIONAL - DIVATIVA-CIT Sacador.
- Espécie: CDA-Ns'Iitulo: 91513001120-Motivo: falta depaga
mentoValor. R$ 3.562,76 - Data para pagamento: 22/10/2013-
Valor total a pagar R$3.6IO,30 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 3.562,76 - Juros: R$ 0,00 Emolumentos: R$ 12,25
. Publicação edital: R$ 0,00 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$IO,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publica
do no jomal"OCorreio do Povo", na data de 17110/2013. Iara
guádoSuI (SO,17 de outubro de2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos pub�cados: 11

I ,\'

Vo'cê, tranquilo.

(47) 3370-0212

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

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

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que
JEUNETE MARIA LESKOWICZ REISER, CI n015/R-2.988.760-SESP/

SC, CPF n° 636.411 ,789-91, do lar e seu marido MARCOS REISER, CI n°
19/R-2.988.572-SSP/SC, CPF n0891.923.039-00, pedreiro, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da lei

6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 502-Bertha Weege n° 3.805,
bairro Jaraguá 84, nesta cidade; requereram com base no art. 18 da lei
n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua
502-Bertha Weege, bairro Jaraguá 84, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pelo Município de Jaraguá do

Sul/SC, conforme Certidão n° 511/2009 e revalidada em 17/06/2013,
Proc. n° 16513/2013, assinando como responsável técnico, o engenheiro
civil Adriano Antonio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3604942-7.
O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 26.797,55m2, sendo constituído de 6

(seis) parcelas e remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze)
dias, contados da data da última publicação do

presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414,
centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 11 de Outubro de 2013.
AOFICIALA

A YATIL IMÓVEIS CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA, pessoa jurí
dica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o nO 08.201.205/0001-47, com sede

na Rua Eleonora Satler Pradi, n? 220,
Bairro Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do

Sul/SC vem pelo presente ato dar publi
cidade ao Termo deAjustamento de Con

duta celebrado com o MPSC, através da
7a Promotoria de Justiça, nos autos do

ICP nO 06.2013.00008490-8, comprome
tendo-se a não realizar a publicidade de

empreendimentos imobiliários cuja incor

poração não esteja devidamente regis
trada no Ofício de Registro de Imóveis,
sendo que os anúncios publicitários de

verão" conter o número da incorporação
e o cartório competente, bem como pro
mover a título de compensação aos di

reitos difusos e coletivos a quantia de R$
2.000,00 (Dois Mil Reais) ao FRBL.
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Poder de polícia aos voluntários
"FORÇA Prefeitura de Jaraguá do Sul vai firmar convênio com a

corporação, com base em lei aprovada pela Assembleia de se

Celso Machado

Oprefeito Dieter Jans
sen (PP) vai reformu

lar o convênio firmado pelo
município com os Bombei
ros Voluntários, tão logo o

governador Raimundo Co

lombo (PSD) sancione lei

aprovada pela Assembleia

Legislativa e de autoria do
Executivo concedendo aos

Bombeiros Militares, com

abrangência em todo o

Estado, o poder de polícia
para interditar construções
e estabelecimentos já exis-

EDUARDO MONTECINO

tentes e que ofereçam risco

à segurança pública. Por

emenda do deputado Darci
de Matos (PSD), este po
der de polícia também será
concedido aos voluntários.

Ontem pela manhã,
reunião na Câmara de Ve
readores convocada pelo
presidente da Comissão de

Legislação e Justiça, Ar
lindo Rincos (PP), serviu
para tirar dúvidas, tam

bém, sobre a quem com

pete agora, por força da lei,
fazer as vistorias técnicas

necessárias à liberação dos

alvarás de funcionamento.
O presidente dos Bom

beirosVoluntários de Jara

guá do Sul, Ermes Nissen,
garantiu que a instituição
está tecnicamente prepa
rada para fazer todo o tra

balho. "Temos cursos de

capacitação nos Estados

Unidos, Argentina, Chile.

Podemos concluir visto
rias num prazo de quatro
dias", -garantiu. Segundo
Nissen, desde 2006, por
força - de um Termo de

Ajustamento de Conduta

(TAC) com a Promoto-

ria Pública faz com que o

trabalho de vistorias seja
permanente. Citou que os

voluntários não cobram

por vistorias e que a tabela
dos militares pode custar

até R$1,50 o m2•
O prefeito Dieter

Janssen, depois de citar
reunião com o deputado
Darci de Matos, autor de
emenda que dá poder de
polícia aos voluntários,
disse que obteve do par
lamentar a certeza de que

prevalecerá a mudançà
feita pela maioria dos de

putados.
-

Enfático, o pre
feito afirmou que "não há
necessidade dos militares
na cidade". Ainda ontem

ele conversou por tele
fone com o secretário da

Segurança Pública, o ja
raguaense Cesar Augusto
Grubba, para que interce

da junto ao comandante
estadual dos bombeiros

militares, coronel Marcos
Oliveira, para que o escri
tório já instalado em Jara

guá do Sul seja removido

para outro município que
não tenha atendimento de
nenhuma das duas corpo
rações. Em Santa Catarina
cerca de dois milhões de

pessoas em 69 cidades são
atendidos por bombeiros

voluntários, porém, em

174 dos 295 municípios
não há bombeiros.

Não há necessidade dos

militares na cidade.

Djeter JaneHn, prefeito

"
Somos capacitados.
Podemos concluir

vistorias num prazo
de quatro dias.

Ermes Ni3een.
presidente dos
bombeiroG voluntárl06

INSTALADOS
Unidade dos

Bombeiros Militares
está localizada na Rua

Governador Jorge
Lacerda, no Centro

,_ ,

BOMBEIROSMILITABESESTAOEU JABAGDA

_

Indiferentes às discussões, bom
beiros militares devem concluir ain
da nesta semana a instalação de mó
veis e equipamentos em uma casa

alugada, pelo período de um ano, no

número 117 da Rua Governador Jor

ge Lacerda, Centro.
A equipe, que veio do escritório

da corporação em Joinville, num pri- ,

meiro momento com cinco homens,
já trabalha na cidade com duas viatu
ras. Por mais de uma década os mili
tares atuaram no aeroporto da maior
cidade catarinense através de contra-

to firmado com a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac). E há pouco
mais de três anos atuam em Joinvil

le - que tem a primeira e mais antiga
corporação de voluntários do país -

fiscalizando, também, depósitos de

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e

fazendo vistorias técnicas quando so
licitados, O OCP apurou que a ideia
é estender os serviços para Guarami
rim. Na região, Corupátem convênio
com os militares de Rio Negrinho e

Massaranduba é atendida pela cor

poração de Blumenau.

Promotor diz que é possível ação conjunta
O promotor Rafael

Meira Luz, da 7a Pro

motoria de Justiça, disse
entender que é possível

-

estabelecer um trabalho

conjunto, "como ocor

re entre a Promotoria e a

Polícia Civil". E disse que,
com alguma freqüência,
recorre a laudos de visto
rias dos militares quan
do o trabalho feito pelos
voluntários é contestado.
Deu como exemplo a le

gislação ambiental. "No

caso de Jaraguá do Sul,
prevalece a Fujama, mas
se necessário posso re

correr ao órgão estadual,
que é a Fatma". Porém,
acrescentou Meira, se a

lei aprovada for aplicada
como está, com a garantia
do trabalho aos voluntá

rios, osmilitares não teriam
mais o que fazer em Jara

guádo Sul.
O presidente do Insti

tuto de Pesquisa e Planeja
mento Físico- Territorial,

Benyamin Fard, citou a lei

1167, de março de 1988,
sancionada pelo ex-pre-

-

feito Durval Vasel, antes

mesmo da promulgação da

Constituição Federal, em

outubro domesmo ano, que
dava plenos poderes aos

militares. Pela lei munici

pal foi atribuído aos volun
tários locais a .vistoria "de

edificações e demais obras"

para o necessário alvará
-

de

construção. "É isso o que
vale", entende Fard.
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Incêndio destrói residência
PERIGO Criança brincava com fósforo

.

em um sofá e teria provocado o fogo

Débora Remar sobrou nada dentro de casa",
disse ela.

Os Bombeiros Voluntá
rios usaram cerca de três mil
'litros para conter as chamas,
que destruíram praticamente
toda a residência. Apenas as

paredes da fachada de alve
naria não foram atingidas. À_
Polícia Militar apoiou o com

bate ao incêndio, isolando a

área, já que muitos vizinhos
e curiosos acompanhavam o

trabalho dos bombeiros.
Além de armários e rou

pas, que foram queimadas, a
família também perdeu mó
veis e deverá reconstruir par
te da casa danificada. "Qual
quer doação é bem-vinda e

vamos precisar de toda ajuda
possível", pede Rosa. "Até o

meu celular queimou, o úni
co telefone de contato agora é
o 9177-5898, da minha filha
Rosângela."

I
\'T'>dos os seis moradores

.1. da residência estavam

em casa quando o fogo co

meçou, por volta das 16h30
de ontem. O incêndio teve

início em um dos três quar
tos, quando um menino de
três anos riscou um fósforo
sobre o sofá. As chamas logo

. se espalharam pela cortina
e um colchão de espuma,
consumindo o telhado e os

outros cômodos da casa de
alvenaria no Bairro Três Rios
do Norte, em Jaraguá do Sul.

Rosa Francis, uma das

moradoras, conta que esta

va ajudando o pedreiro em

um cômodo em construção,
ao lado da parte velha da
casa. "O fogo começou no

quarto que eu durmo com as

crianças, queimou meus do

cumentos, os armários, não

BanadoDioCerro

Família é presa por tráfico
Três integrantes da

mesma família foram

presos em flagrante por
tráfico,

.

na noite de on

tem, em Jaraguá do Sul,
Na casa dos suspeitos, na
Rua Concórdia, na Barra

do Rio Cerro, foi apreen
dido mais de um quilo de
maconha e cerca de R$ 2

mil em espécie, além de

munições ele calibres 22 e

32. Todos foram levados
ao Presídio Regional de
Jaraguá do Sul e podem
pegar penas entre cinco
a ·25 anos de detenção,
caso sejam condenados

pelo crime de tráfico e

associação para o tráfico.
Há três meses a Polí

ciaMilitar vinha receben
do denúncias e passou a

tarde de terça-feiramoni
torando a residência que
funcionava como ponto de
venda de eritorpecentes.

Cinco usuários de drogas
foram abordados e confir
maram ter comprado ma

conha no local. O suspeito
de 21 anos, a mãe dele, de
51, e o pai, de 48, foram
encaminhados à Delega
cia de Polícia.

Ontrocaso
A segunda ocorrên

cia de tráfico de drogas
foi registrada na PM por
volta das 20h, na Rua

Epitácio Pessoa, no Cen
tro da €:idade. Quando os

policiais se aproximaram
do suspeito de vender en

torpecentes, ele engoliu
algumas pedras de crack.
Outras nove pedras de
crack foram encontradas _

no bolso do casaco. O ho
mem de 27 anos também
foi encaminhado a Dele

gacia e depois ao Presí
dio Regional.

MACONHA Pai, mãe e filho foram presos.
PM apreendeu mais de um quilo' da'dro-ga

Ciclista

Vítima não foi identificada
Ainda não foi reconhecido ofi

cialmente o ciclista que morreu na

noite de terça-feira, vítima de um

atropelamento, naAvenidaWalde
mar Grubba, em Jaraguá do Sul. O
homem não portava documentos
e aparenta ter 60 anos, é moreno
claro e tem cabelos grisalhos. So-

corrido pelos Bombeiros Voluntá
rios com suspeita de traumatismo

craniano, o ciclista não resistiu aos
_

ferimentos e morreu no Hospital
São José poucas horas depois. Há
suspeitas de que a família seja do
Paraná, e o reconhecimento deve
ser feito por um parente.

-Pensão

Foragido é capturado
Foi encaminhado ao Presídio

Regional o homem de 31 anos

preso na tarde de terça-feira, pela
Polícia Militar. O suspeito foi
abordado quando transitava corp

um Palio, na Rua Bertha Weege,
na Barra do Rio Cerro. O homem
estava foragido da Justiça por não
pagar a pensão alimentícia:, em

São Lourenço do Oeste.

Thbata

Passageira cai e é atropelada
Uma 'mulher de 57 anos fi

cou ferida depois de ca:ir de uma
tobata e ser atropelada por uma
motocicleta na tarde de ontem,
em Schroeder, Ela era passageira
da tobata e teria se desequilibra
á:d! 'NA quéd�, a 'moto que vinha

atrás"paSS0'Q por cima da perna da
vítimh; na Rua Erich Froener, no .

Bairro' Schroeder I, por volta das

13h40. Socorrida pelos Bombei
ros Voluntários, a mulher foi en
caminhada ao Hospital São- José,

.

de Jaraguá do Sul. -_
-

-

�,
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SURPRESA Chuva acabou encerrando mais cedo a última atividade antes da estreia na Copa Santa Catarina

Juventus em campo
•�

apos seis meses
COPASC Em

Brusque, Moleque
inicia às 20h sua

caminhada por uma

vaga na Série O do

Brasileirão

elite do futebol catarinen

se, às 20h, no Estádio Au

gusto Bauer.
Para esta partida, o téc

nico Mareio Ventura não

poderá contar com o ata

cante Thiago Constância,
que sofreu uma lesão no

tornozelo no amistoso da
última segunda-feira con

tra o Atlético-PR, em Curi
tiba. Com isto, o treinador
monta o time no esquema
4-4-2 e vai para a estreia
na Copinha com André;
João Rodrigo, Matheus,
Acácio e Caique; Ander
son Pedra, Willian, Cícero
e Thiago Amaral; Édipo �
Éder Salles.

"O Brusque é um ad
versário que tem o mesmo

objetivo que a gente e está
um passo na nossa frente

por já estar treinando e jo
gando hámais tempo. Mas
tenho certeza que, com a

nossa superação, vamos

conseguir um bom resul
tado mesmo fora de casa",
disse Ventura.

"A expectativa é boa.
Vai ser um jogo difícil,
pois sabemos do poten
cial da equipe do Brusque.
Apesar da dificuldade de
entrosamento que vamos

sentir um pouco no iní
cio, é o jogo de estreia e

vamos fazer de tudo pára

Lucas Pavin

A pós pouco menos de
fi.>eis meses sem dispu
tar uma competição oficial
com o elenco profissional,

. o Juventus volta a campo

hoje, pela primeira rodada
da Copa Santa Catarina.
Fora de casa, o Moleque
Travesso enfrenta o Brus

que, recém promovido à

superar isto para buscar
os três pontos, que serão
muito importantes para a

sequência da competição",
afirmou o meia Cícero.

O reencontro entre o

torcedor e o time juventi
no acontece no próximo
domingo (20), quando o

Juve recebe o Metropoli
tano, mesmo adversário
da estreia do Campeonato
Catarinense deste ano, às

16h, no Estádio João Mar
catto. Vale lembrar que o

campeão da Copinha, re
cebe o direito de participar

.

da Copa do Brasil e da Sé-
rie D do Campeonato Bra

sileiro do ano que vem.

OCP21
www.ocponline.com.br

ADJ

�errabmruhadafmru
Tendo o Campeonato

Catarinense da Divisão

Especial como seu maior

objetivo na temporada, a

AD Jaraguá (CSMjPré
FabricarjMannesjFME)
inicia hoje a disputa do

título da primeira fase

da competição. No maior

.clássico de Santa Catari-

na, o time jaraguaense en
cara o Joinville, às 20h15,
no Centreventos Cau

Ha:nsen, em Joinville.
O técnico Sergio La

cerda não poderá contar

com o ala Nenê, que teve

uma fratura na patela du

rante a segunda fase da

Liga Futsal - passou por

cirurgia e segue em recu

peração - e o fixo Lê - que
lesionou o menisco e só
deve estar à disposição no
jogo de volta.

"É um jogo de duas

equipes de tradição no

futsal. Vamos apostar em
uma boa marcação para

conquistar uma vitória.

Neste tipo de jogo a supe

ração e a união do elenco

sobrepõe qualquer adver
sidade e qualquer impo
sição apresentada pelo
adversário", analisou o

treinador.
O confronto da volta,

que definirá o campeão do
turno e o primeiro semifi

nalista do Estadual, acon
tece no próximo sábado

(19), na Arena Jaraguá.
Em caso de dois resulta

dos iguais ou uma vitória

para cada lado, o campeão
será definido na prorroga

ção, com a vantagem do

empate a favor do time

mandante, no caso aADJ.

Neste tipo de jogo,
a união do elenco

sobrepõe qualquer
adversidade.

Sergio Lacerda,
técnico da AD Jaraguá .

RETORNANDO Técnico Sérgio Lacerda reestreia no

comando da equipe logo mais, às 20h15, em Joinville
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e x-team_team@hotmail.com

X-T
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão
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Visão de mãe

Dona Jovita Belfort é mãe do lutador Vitor Belfort, e deu uma
entrevista a um site especializado onde revelou um pouco da

intimidade dos bastidores de lutas importantes da trajetória do filho,
já que foi empresária dele durante boa parte de sua carreira e tem

muita propriedade no assunto. Na retrospectiva da luta entre Belfort
e Wanderlei-Silva, ela revelou que Vitor estava com giárdia e com

muita dor de cabeça e os únicos que queriam que Vitor lutasse naquela
oportunidade eram ela e Carlson Gracie, seu mestre e treinador na época.
Disse que tinha muita certeza da vitória, pois uma noite antes havia tido
uma visão onde Belfort ganhara a luta em menos de 27 segundos. O final
da história todos já sabem: Vitor fulminou o lutador paranaense em 44

segundos, transformando aquele duelo num dos mais antológicos da
história devido também a rivalidade já existente entre as equipes dos
lutadores. Então, na próxima vocês já sabem: escutem suas mães!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em K�atê';" �'

Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2013

EDUARDO VENTURA
.. '"

NINGUÉM Estádio ficou vazio durante a partida em que Leão goleou o Pinheiros

Leão vence de
virada e ainda
sonha com vaga
NA BRIGA Após tomar susto, Jaraguá reage, bate o Pinheiros

e segue na esperança de conquistar uma vaga' na final da fase

LucasPavin e Eric (22'/2T), enquanto
Pastor (5' e 14'/lT) anotou
para os mandantes.

Com o resultado, o Ja

raguá foi para sete pontos
e pulou da quinta para a'

quarta posição na classifi

cação, ultrapassando jus
tamente o Pinheiros - que
também tem sete, levando

vantagem nos critérios de

desempate. Restando ape
nas quatro jogos para o fim
do returno, o Leão segue
torcendo por um -tropeço
do Blumenau ou do Inter de

Lages para conseguir uma
vaga na decisão.

"Entramos apagados,
perdemos algumas c�ances
de gol e em dois lances eles

conseguiram marcar. Mas

no segundo tempo entra

mos mais atentos, conse

guimos nos recuperar vi-

QSPort Club Jaraguá
quase viu suas chan

ces de conseguir uma vaga
na final do returno do

Campeonato Catarinen
se da Divisão -de Acesso

sumirem. Isto porque, na

tarde de ontem, a equipe
comandada pelo técnico
Mozart Batista foi até Tu

barão enfrentar o Pinhei

ros - que é de Garopaba - e

terminou a primeira etapa
perdendo por 2 a o.

Porém, com uma atitu
de incrível, o Leão do Vale
teve forças para reagir e

virou a partida na etapa
final para 6 a 2. Os gols
jaraguaenses foram mar

cados por João Carlos (aos
12', 35' e 39'/2T), Nando
(13'/2T), Vandré (:;!o�j2TDj!

rando o jogo e saindo com

os três pontos, que eram

muito importantes", disse
o meiaNando.

"O time entrou em cam

po bem alterado em rela

ção aos últimos jogos, por
questões de lesão e sus

pensão. Além disto, entra
mos desatentos na partida
e acabamos sofrendo dois

gols. Mas no intervalo, o

professor Mozart fez alte
rações no time que acabou
dando certo e nos dando a

vitoria", ressaltou o atacan

te João Carlos, artilheiro da
tarde com três gols.

Agora, o Jaraguá folga
na próxima rodada e volta
a jogar apenas na quarta
feira, dia 23, em partida
atrasada contra oNavegan
tes válida pela primeira ro-

, dada.do returno. ' .
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EM SÃO PAULO Ministério Público paulista quer o fim dó apoio
dos clubes às organizadas, bem como a punição dos dirigentes

dem ser os punidos.
No domingo, torcedo

res são-paulinos e Poli
ciais Militares entraram
em conflito na arquiban
cada do Morumbi, no in
tervalo do jogo, depois de
uma bomba ter explodido
no setor destinado à or

ganizada Independente.
Ao final da partida, torce
dores rivais entraram em

conflito na Marginal do
Rio Tietê, uma das ruas

mais movimentadas da
cidade.

Segundo o jornal 'o
Estado de São Paulo', 60

Líder acorda
Em um duelo bastan

te pegado e disputado sob
muita chuva, o atual cam

peão brasileiro não resistiu

à força do provável novo
nacional. O Cruzeiro ven

ceu o Fluminense, por 1 a

O, nesta quarta-feira à noi

te, no Mineirão, e ampliou
provisoriamente a sua

vantagem na liderança do

Campeonato Brasileiro.

CLASSIFICAÇÃO . RETURNO

aOI. TIme P J V E D GP GC SC A%

+;';'14"· *.'9....1'4••*
2' Grêmio 52 29 157 7 35 24 11 60

3' Atlético-PR 51 29 149 6 47 35 1259

4' Botafogo 49 28 147 7 42 32 1058

5' Atlético-MG 42 29 119 9 33 29 4 48

6' Internacional 41 2910118 43 40 3 47

7' Vitória 40 28 11 7 10 40 41 -1 48

8' Santos 40 2910109 34 30 4 46

9' Flamengo' 40 2910109 36 35 1 46

lO' Goiás 40 28 1010 8 33 34 -1 48

11' Portuguesa 37 29 107 12 44 42 2 43

12' São Paulo 37 29 107 12 29 29 O 43

13' Corinthians 37 29 8 13 8 22 18 4 43

14' Bahia 36 29 9 9 11 31 37 -6 41

15' Fluminense 35, 29 9 8 12 32 36 -4 40

16' Coritiba 34 29 8 1011 31 38 -7 39

5 -;($#ge-'BQ :[Z37
Vasco 8 123845 '7 38

19' Ponte Preta 29 29 8 5 163042 -12'33
20' Náutico 17 29 4 5 20 19 55 -3620

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra;SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento: ' . I I

são-paulinos foram leva
dos para a delegacia após
o segundo incidente e fo
ram encontrados barras
de ferro e pedaços de pau
no local.

O promotor ainda dis
se que dirigentes podem
perder seus cargos caso

não cooperem com o MP,
"o prazo fatal é o mês de
novembro". O próprio Es

tatuto do Torcedor prevê
suspensão ou destituição
de cartolas em caso de

violação das normas de

segurança dos eventos es

portivos.

Sem graça
Santos e Internacional

ficaram no empate sem

gols, em dia de novo apa

gão (e muita chuva) na

Vila Belmiro. O empate
levou o Peixe para a oitava

posição no Campeonato
Brasileiro, com 40 pontos.
Enquanto isso, o time co

lorado ocupa temporaria
mente a sexta colocação,
com 41 pontos.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
29"RODADA

16/10
Cruzeiro 1 X O Ruminense

Santos O X O Internacional

São Paulo 3 X O Náutico

Ponte Preta 1 X O Coritiba

Criciúma 1 X 3 Portuguesa
Ramengo 2 X 1 Bahia

Grêmio 1 X O Corinthians

Atlético-PR 1 X O Atlético-MG

17/10
19h30 - Vasco x Goiás

21h - Vitória x Botafogo

Classificados para a Ubertadores

RebalXádospara a SérIe B
,

Lanterna do campeonato

www.ocponline.com.br

MP quer punições severas

OMinistério Público do
Estado de São Pau

lo afirma estar disposto a

acabar com a ajuda finan
ceira de clubes de futebol
a torcidas organizadas.

Na última segunda
feira, depois de mais um

dia de violência no futebol

paulista, durante e de

pois de São Paulo versus

Corínthians, o promotor
Roberto Senise Lisboa
anunciou uma série de pu
nições contra organizadas
dos dois times e revelou

que em breve os próprios
dirigentes dos clubes po-

V
Renascendo
O rebaixamento no

Brasileirão está deixando
de ser um risco para o São

Paulo. Nesta quarta-feira, o
Tricolor venceu o lanterna
e virtualmente rebaixado
Náutico por 3 a 0, no Mo

rumbi e abriu cinco pontos
de distância para o grupo
dos quatro que caem para a

Série B. Ademilson, Ganso
eWelliton fizeram os gols.

AÇÕES Novembro será o prazo final para acabar com ajuda dos clubes às torcidas

Brigando Tigremal Apertado
Em confronto direto na

briga contra o rebaixamen

to, o Coritiba foi até Cam

pinas nesta quarta-feira,
contou com a volta domeia

Alex, recuperado de dores
no tornozelo esquerdo, e

ainda assim saiu derrota

do por 1 a ° para a Ponte

Preta. Pior time do returno,
o Coxa soma apenas seis

pontos em dez jogos.

Em um 'esquenta' para
o confronto decisivo do dia

24, o Grêmio aproveitou
mais uma partida sonolen

ta do Corinthians para re

assumir a vice-liderança do
Campeonato Brasileiro. Na
noite desta quarta-feira, na
Arena do Grêmio, o clube

gaúcho venceu por 1 a ° e

retornou ao segundo posto
na tabela de 'classificação.

A Portuguesa precisou
de apenas 14 minutos de

bola rolando para abrir 2 a

° e encaminhar avitória so

bre o Criciúma nesta quar
ta-feira. O time catarinense

ainda marcou na etapa fi

nal, mas já nos acréscimos,
os visitantes definiram o

placar de 3 a 1, em pleno
Heriberto Hulse, pela 29a
rodada Brasileirão.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 31aRODADA

Coi. Time P J V E D GP GC SG A%

• • 18/10
2' Chapecoense 57 29 176 6 54 28 2665,5% 19h30 - ASA x Oeste
3' Sport 49 30 161 13 50 46 4 54,4% 19h30 - Boa x América-RN
4' Paraná 49 30 147 9 45 27 1854,4% 19h30 - Paysandu-PA x Avaí
5' Icasa-CE 47 30 145 11 42 45 -3 52,2%
6' Avaí 47 29 138 8 41 35 6 54,0%

21h50 - Ceará x América-MG

7' América-MG 47 3012117 42 35 7 52,2%
/'

8' Ceará 46 3012108 48 38 1051,1% 19/10
9' Figueirense 45 29 143 12 49 45 4 51,7% 16h20 - Figueirense x Joinville
/
la' Joinville 43 30 127 11 44 34 1047,8% 16h20 - Chapecoense xSport
11' Boa-MG 40 30 101010 24 34 -1044,4% 16h20 - ABC x Guaratinguetá
12' Bragantino 39 30 116 13 31 32 -1 43,3% 16h20 - Bragantino x Palmeiras
13' S;uaratinguetá 36 30 106 14 33 41 -8 40,0%
14' América-RN 36 30 9 9 12 35 44 -9 40,0%

21h - São Caetano x Icasa

15' Oeste-SP
.

36 30 9 9 12 30 42 -1240,0%
ABC-RN 35 29 105 14 33 45 -1240,2% 2:1,/10

tl""29 g-E)"'''f5C'é3tf"38 .S" 3� 5%;;;L'1 16h20 - Paraná Clube x Atlético-GO
29 7 8 't4S1 44 -.13 33:$% \. �

-1130,0%
20' ASA-AL 23 30 7 2 21 31 63 -32 25,6% Promovidos para a Série A

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

Rebaixados para aSérIeC
Lanterna do campeonato
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Suplemento natural extraído da framboesa que
aumenta a lipólise, auxiliando na queima de
gordura.

A framboesa ketona é um extrato padronizado
rico em aminoácidos, minerais, ácidos

orgânicos e componentes bíoatívos,
flavonóides, ácidoelágico e antocianinas.

A Framboesa tem um efeito termogênico no
nosso corpo, acelera o seu metabolismo,
aumentando o gasto de energia, e ajudando a

emagrecer. Com a vantagem de ajudar a
aumentar a massa magra,
reduzindo a flacidez. De
acordo com vários estudos,
contribuem para reduzir o

colesterol, normalizar a
glicemia (níveis de açúcar no

sangue) e até melhorar o aspecto
da pele.

As cetonas de frambOesa ao -

aumentarem a produção e a

libertação de adiponectína,
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Crédito Imobiliário

Bradesco

SI
Simples e rápido.
Fale com seu Gerente
ou ligue 0800 273 3486.

contribuem para o

emagrecimento, para um
aumento de energia, boa
disposição e
redução de apetite.

Indicações:
- Gerenciamento de

peso
- Regula a glicemia
- Redução de gordura
- Redução do apetite
- Dislípidemías
- Ação hepatoprotetor
- Ação antioxídante

Consulte seu médico Ot,l nutricionista.

Faça-nos uma vista e conheça esta novidade.
\

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas - Fitoterápicos

II eklllbrto.farmaclademanlpulacac
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