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Já estamos
atendendol

Esporte
ADJeJuve

perdem fora
No futsal, derrota para o

Joinville na final do turno

(4Xl). No futebol, revés em
Brusque, na estreia da Copa
se (3X2). PÁGINAS 21 E 22

Ao Estilo Tato Branco

Salmão com
toque tropical
o cozinheiro dos amigos
.divide uma receita desse

peixe, ressaltada com
molho de manga.
PÁGINA 11

Prefeitura projeta 1,2mil
vagas nas creches .em 2014
EDUCAÇÃO Além das cinco unidades em construção, com previsão de serem inauguradas entre março e abril,
município teve aprovação do governo federal para mais duas, nos bairros Três Rios do Norte e Barra do Rio Cerro.

PÁGINA 6

Por uma boa causa
LÚCIOSASSI
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Voluntárias da Associação de Amigos do Autista (AMA) confeccionam cartões natalinos para arrecadar fundos. Página 17
,

-
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DO LEITOR
Procon de Guaramirim:

desrespeito com a.população
Sempre a mídia divulga que o Procon é um órgão para

ajudar o consumidor a buscar seus direitos e sempre
em prol de solucionar da melhor maneira possível. Mas
na cidade deGuaramirim, longe do Procon ter essa postu
ra e comprometimento em ajudar a população. Primeira
mente nem se quer existe pessoas preparadas para o aten
dimento, em seguida a grande má vontade em atender,
como se estivessem fazendo um favor a população.

O que pode se notar, é que são pessoas que caíram de

paraquedas por questões de poderes políticos onde foram
nomeados a cargos de confiança para exercer a função.A fa
mosa "Mamada na teta", o pai conhece o prefeito, o vizinho
está no partido e assim por diante.

Quase 30 dias atrás, ou seja dia, 13 de setembro, fui re
gistrar uma reclamação contra a Caixa Econômica Federal,
sendo que estavam debitando várias taxas absurdas emmi
nha conta, eu apenas queria o ressarcimento. Segundo aCai
xa Econômica alega, isso é uma inconsistência de sistema, e
não tem previsão para eu ser ressarcido. Sendo dessa forma
fui ao Procon pedir ajuda, pelo seguinte motivo, se minha
conta não tiver saldo essas taxas serão cobradas domeu che

que especial e no final do mês pagarei juros sobre essas taxas
indevidas, ou ainda, se eu não tiver saldo no cheque especial,
.serei cobrado por exceder o limite do cheque especial, com
mais multa de R$38,00 de estouro de limite.

Segundo o Procon eles não podem fazer nada, solicitei o
registro de uma reclamação e até o momento nem se quer
.obtiveum retorno isso que estamos em 08/10/13. O que fico

indignado é que nós cidadãos de Guaramirim, pagamos seus

salários e eles ainda nosmenosprezam-nos desrespeitando. Eu
sempre me pergunto, um trabalhador do órgão público pode
desrespeitar a população?Agoraum cidadão desrespeitar o ser-:
vidorpúblico corre risco de irpreso, éuma leivergonhosa.

Queria sentar cara a cara com o prefeito de Guaramirim
e questiona-lo, quais são os requisitos e agallações que são
feitas a esses cargos de confiança? Ao meu entender não
existe nenhuma avaliação técnica para entender se a pessoa
é ou não apta em responder pela aquela atividade.

Guaramirim acorda, pessoas deste nível que quere
mos 'que administre nosso município?

• Maicon Luis deMello, morador de Guaramirim

COMENTÁRIO
Paraíso e inferrw

A frase que vem a seguir é barata,
rlJá foi pensada e dita por incon
táveis cabeças ao longo da história
humana. Porém, ela é incontestável e
sempre atual. Acabei de reencontrá
la no livro "Kafka para Sobrecarrega
dos", a frase diz assim: - "Em épocas
de paz não se costuma chegar a lugar
algum". Perfeito. Lendo a frase, lem
brei-me imediatamente do Japão de
antes e de depois da II Guerra, dois
paises, duas histórias, dois futuros.
O Japão de antes um acanhamento,
o Japão de pós-guerra um canhão...

E nem preciso ir muito mais lon

ge para lembrar também de uma fra
se do Olavo Bilac, o nosso poeta par
nasiano, que dizia que "Ao brasileiro
falta uma boa guerra, e perdê-la". Bi
lac com essa frase queria dizer que

lUIZ CARLOS PRATES
nós, brasileiros, não sabemos o que
é sofrimento, carências, fome, dor,
nada... Ao passar por uma guerra e

perdê-la as pessoas se encontram, se
descobrem, envolvem-se com o que é

sério, consistente, duradouro, impor
tante. Antes não.

, E quem é que não sabe que o so

frimento educa, faz pensar, faz rever
valores e descobrir riquezas que pas
savam despercebidas diante do nariz.
Os grandes poetas do amor só se tor

naram poetas quando forammanda-

dos embora pela namorada, quando
sofreram. Quem está em lua-de-mel

. é um embotado da mente, só tem ca

beça para...
Os tempos de paz a que se refe

ria Franz Kafka são os tempos em

que as- coisas nos vão bem ou pelo
menos não nos tiram gravemente o

sono. Motivação é filha da necessi

dade, de uma necessidade aflitiva,
de carências múltiplas ou da ne

cessidade de maior expressão do

amor, como é o caso dos que amam
seu trabalho. A paz, para encurtar

a conversa, seria legitimamente o

inferno na terra, a monotonia má
xima, vale dizer então que o paraí
so deve ser uma formidável chate
ação, com tudo ao tempo e à hora
certa. Que horror!

jovens mulheres brasileiras não quer ser empregada, quer
ser empreendedora, dona do próprio nariz. Bah, estou de

pé aplaudindo. Mas duvido, ô, se duvido. Aparece um ber
mudão piscando o olho e elas já saem atrás, largando tudo,
faculdade, trabalho, pai, mãe, tudo: Para essas, é melhor
ser umamulherzinha casada, ou ter um boca-aberta qual
quer ao lado, do que solteira e fuxicadapelas outrasmulhe
res. Coitadas.Maioria, leitora, maioria...

• Elas
Já contei aqui de uma pesquisa feita em pátios de

colégios em Buenos Aires com garotas, adolescentes.
Perguntadas - o que queres ser quando fores adul
ta? - a resposta que mais apareceu foi - magra. Pode
uma estupidez dessas? Claro que pode. Agora, leio
nos jornais que a

" "Nova onda entre as adolescentes
americanas é ter as coxas 'finas" ... Sim, mas como é

que elas vão conseguir isso? Não seria melhor que a

moda fosse ser mais mulher cidadã, de nariz empi
nado, sem pensar no "altar" do casamento mas na

emancipação pelo trabalho? Coitadinhas, comple-
,

tamente perdidas. E os pais o que dizem? Os pais?
Estão tirando uma sesta, lá dentro ...

• Falta dizer
Olhe esta: - "Uma empresa americana registrou a

patente para um teste que permite a receptores de óvu
los e esperma doados tentarem escolher características
várias do bebê, como a cor dos olhos etc etc." Sim, e se

mais tarde o bebê não gostar daquela cor de olhos?Ali
ás, é o que fazem hoje com crianças índefesasIevam
nas às pias batismais, levam os pobres bichinhos para
igrejas sem que eles possam se defender. Depois cres

cem neuróticos como eu cresci...

• Novidade
Nem todas as moças andam fora da casinha, pelo me

nos aparentemente. Leio um estudo do IPEA - Instituto de

Pesquisa e EstatísticaAplicada - que diz que amaioria das

COTIDIANO··�=�o João Pessoa
emmeia pistaParaparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

pame redacao@ocórreioCÚipavo.com.br

Corupá
eras arrecada
livros para doação

Até o dia 31 de outubro o Centro de Re
ferência de Assistência Social (CRAS) de

Corupá recebe livros em doação para a bi
blioteca Bruno Scheibel, a ser inaugurada
em novembro. O Centro fica na Rua Otto

Hillbrecht, 370 Bomplandt,e funciona das
8h às 12h e das 13h às 17h. O objetivo é pro
porcionar às famílias assistidas o 'acesso

à cultura através da leitura. Informações
pelo telefone 3375-2483.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO NQ 1392
02 - 03 - 07 . 15 - 28
29 - 36 - 38 - 54 - 57
58 - 65 - 74 - 76 - 77
84 ' 85 - 86 - 90 - 91

QUINA
SORTEIO NQ 3317
02 - 15 - 26 - 48 - 57.

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO NQ 04806
1 º 88,275 250,000,00
2º 05,455 17,100,00
3º 64,086 16.600,00
4º 08,333 16,100,00
5º 55,514. 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO NQ 1539
08 . 1 O - 20 - 26 - 49 - 58

,

ARuaManoel Francisco da Costa será interditada emmeia pis-
ta, a partir das 8h de segunda-feira. A Secretaria de Obras e Servi

ços Públicos (Semob) irá implantar a travessia de tubulação para
o escoamento de águas pluviais. Serão colocados 100 metros após
a sede do Corpo de Bombeiros, em sequência à tubulação da Rua

Júlio Spredmann.Aprevisão para o término da obra é de dois dias.

Não esqueça!
Horário de Verão
inicia no domingo

A partir da zero hora de domingo, 20, entrará em vigor nas re
giões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país o horário de verão 2013-
2014. Nesse dia, os relógios deverão ser adiantados em uma hora e

amedida, que entrará em vigor em dez estados e no Distrito Fede

ral, vai durar até 16 de fevereiro de 2014.

Cemit-érios

Limpeza dos túmulos
o período de limpeza e preparação de túmu

los e jazigos nos cemitériosmunicipais de Jaraguá
do Sul para o Feriado de Finados, no dia 2 de no

vembro, inicia no próximo dia 25 de outubro. Até
o final deste mês será permitida a limpeza com o

uso de hidrojato. Nos dias 3l de outubro e 10 de
novembro só será liberada a limpeza com baldes.
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CHARGE EDITORIAL

Voluntários e militares
A instalação de uma unidade do Corpo
.1"\de Bombeiros Militares em Jaraguá
do Sul se mostra totalmente inapropriada
paraummunicípio quepossuium excelen

te atendimento dosbombeiros voluntários.

Depois da aprovação da lei que garante
o poder de polícia - fiscalização das normas
de segurança em imóveis e empreendi
mentos - às unidades voluntárias, as cor
porações existentes em algumas cidades

do Estado - principalmente Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba
e Schroeder - poderão exercer esse traba

lhomediante convênio com omunicípio.
Isso será realizado em Jaraguá do Sul.

O prefeito Dieter Janssen, conhecedor da

qualidade funcional dos bombeiros volun
tários nesses atendimentos, anunciou que
será feita a oficialização dessa parceria, tão
logo a lei aprovada for promulgada pelo
governo do Estado.

Dessa forma, a unidade militar, que
recentemente foi instalada num imóvel
situado no Centro de Jaraguá do Sul, terá
poucas funções de atendimento no muni-

cipio. E essa presença prejudica a tentati

va de conciliar os serviços entre cada uma

dessas instituições em área onde uma não

está presente. Ou seja, os bombeiros mili
tares deveriam estar nas cidades onde não

há voluntários, e não se instalar nos locais
onde estão os co-irmãos.

"
Os bombeiros militares deveriam estar

nas cidades onde não há voluntários.

Com a presença das duas instituições,
se burocratiza ainda mais um serviço im
portanteparaapopulação e queprecisa ser
realizado de forma ágil. Por isso, mais do
que importante é urgentemente necessá
ria essa ação.do prefeito Dieter Janssen

em mobilizar as forças políticas locais
e se prevenir legalmente para que não

ocorra uma divisão das tarefas e evitar

que se tire dos bombeiros voluntários uma
operação que essa corporação tem desem

penhado com eficiência.

�w.7�
. Fale conosco

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

"'<::::i>' . Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • SACo sac@ocorreiodopovo.com:br.Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161

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

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�J OCorreio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
fontes renováveispreservando osfiorestas no mundo.

Recicle Q informação. Passe estejornalpara outro leitor

----0--
Crédito Imobiliário

Bradesco

Fale com seu Gerente
ou ligue 0800 273 3486.
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Patricia Moraes

"Não sou de ficar
em cima do,muro"
T igado aomovimento popular
L comunitário, o vereador
João Fiamóncini (PT) é o entre

vistado da semana. Ele, que atu
ava como vendedor de materiais

de construção, já foi presidente
da APP (Associação de Pais e

Professores) daEscolaVítorMei
relles e presidente da Associação '

O senhor adotou a trans

missão ao' vivo das sessões

da Comissão de Legislação, a
qual preside. Além de tornar

o conteúdo acessível a todos,
isso fez com que as reuniões

acontecessem de fato. Mas a

gente ainda percebe que há
falta de debate. Por quê?

Fiamoncini - Os três verea

dores que participam da comissão

estão no primeiro mandato, pri
meiro ano. Existe urna certa timi

dez ainda. Em assuntos mais po
lêmicos, existe debate. E eu, como

presidente, tenho que coordenar.

A comissão é mais para conferir os

trâmites legais. Mas acontece de
ter divergênciamesmo assim.

Se houvesse debate mais

amplo, não seriapossível,por
exemplo, evitar que o projeto
de autoria do vereador Eu

gênio Juraszek (PP), que es

. tende o vale transporte para
todos os servidores daEduca

ção, fosse vetado por incons
titucionalidade?

Fiamoncini - Mas ele chegou
para comissão com parecer legal
do jurídico. Então a gente acom

panhou o parecer. O relator tam

bém foi favorável. Então não tinha

como ser contra.

Outra novidade implan-

de Moradores do Santo Anto

nio, defendendomelhorias para
localidade durante três manda
tos. Foi esta ligação que fez Fia
moncini entrar. para política,
sendo candidato pela primeira
vez em 2008, quando fez 1080

votos, ficando como suplente.
Já no pleito do ano passado, ele

tada pelo seu' gabinete é o

projeto vereador nos bair

ros em que o senhor leva

informações a diferentes lo
calidades. Como tem sido a

receptívídadez
Fiamoncini - Não faz nem

10 anos que eu estou atuando na

política. Mas a gente sempre ouve

que quando o prefeito ou o vereador
é eleito, eles somem dos bairros. Eu

queria fazer diferente. Fizemos até
agora sete ou oito bairros. Émuito
legal. A maioria das pessoas não

sabe qual o papel do vereador e a

gente também faz este esclareci

mento, escuta os pedidos.

E quais são as principais
reivindicações?

Fiamoncini - A saúde tem a

maior demanda. Depois aparece
asfalto .. São os dois- pontos que a

populaçãomais pede.

Falando em Saúde, na

questão do aumento do salá
rio dos médicos, seu voto foi
favorável,mas houve descon
forto? Em algummomento se

sentiuentre acruz e a espada,
já que tem colegas do Pf no
sindicato?

Fiamoncini - Não. Eu não

sou uma pessoa de ficar em cima
do muro.Eu fiz partemuito tempo
doConselho deSaúde e sempre de-

alcançou a titularidade ao obter
nas umas 1487 sufrágios. Hoje,
ocupa a presidência do PT. E da
Comissão de Legislação, além
de ser cotado para assumir a

presidência da Casa. A entre

vista pode ser conferida na Ín

tegra em vídeo nowww.ocponli
ne.com.br.

fendi a necessidade de reajuste aos
médicos. Esse tema vinha sendo
debatido há tempo. É só comparar
o salário da categoria nos municí
pios do mesmo porte, estávamos
muito defasados. Só que a gente
não tinha um prefeito que enca

rasse isso de frente e o Dieter en

carou. Eu não tinha dúvida. Tem

a questão do meu partido, alguns
filiados estão no sindicato, teve
a pressão de alguns professores,
mas isso não muda o que penso.

Agora a cobrança também tem

que ir para os médicos.

Como justifica o seu voto

contra o fim do recesso deju
lho naCâmara?Não acha que
ficou feio para Jaraguá do

Sul, que foi a única cidade da
região amanter o privilégio e

aomesmo tempo também é a

única a ter 13°?
Fiamoneini - Desde janeiro,

a gente estava mexendo no regi
mento interno, para fazer uma

coisa ampla. Mas o vereador (Je
ferson Oliveira) apresentou ape
nas esta mudança, sem falar com

todos. Outros artigos precisam
ser alterados. O Pedro Garcia

está mexendo nisso, no próximo
ano teremos mudanças. Os votos
contrários não foram contra o fim

do recesso, mas contra a maneira

como o projeto foi apresentado.

E quanto ao aumento de

vagas naCâmara?
Fiamoncini - Sempre fui

favorável ao aumento de vagas,
nunca escondi isso. Desde as

primeiras entrevistas tenho dito

isso. Por exemplo, eu para me

eleger, como vendedor de mate

riais de construção, é um traba

lho muito grande na comunida

de, porque recurso você não tem.

E com 19 vagas a oportunidade de

trabalhadores se elegerem émaior,

O seu nome é cotado para
presidir a Câmara em 2014.

Quais são as suas propostas
paraCasa?

Fiamoncini - Eu sei que a

maioria da população não enten
de. Mas nosso local de trabalho
não é adequado. Por exemplo, a
gente quer colocar dois, três es

tagiários para dar suporte à co

munidade, mas não tem como .

Os gabinetes também não têm

nenhuma privacidade. O ql).e se

fala em um, se ouve no outro.

Vamos aceitar o terreno da Pre

feitura, está bem avançado. De
pois temos que ver a construção.

Quais as chances de o se

nhor ser candidato a deputa
do estadualnopróximo ano?

Fiamoncini - Isso vai de

pender muito se o PT vai' ter

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

ARISIDN SAL JUNIOR

Os votos

contrários não

foram contra o

fim do recesso,

mas contra a

maneira como

o projeto foi
apresentado.

candidato a governador ou não.

E também do debate interno. Te

mos vários nomes hoje dentro do
partido. Mas estámuito cedo ain

da para ter certeza.

O Pf faz parte do governo
pela primeira vez. Que mar
cas pretende deixar. É possí
vel facilitar a liberação de re
cÚrsõs emBrasília?

Fiamoncini - Quando nós

fómos fazer a composição em

2012, decidimos pela primeira
vez abrir mão da candidatura

própria, não apresentando nem

vice. Assim estamos dentro do
Executivo e as pessoas indicadas
estão fazendo um bom trabalho.

Foi um amadurecimento para o

partido. Perdemos uma cadeira

na Câmara, é verdade. Mas com
panheiros nossos

.

estão dentro

da administração pública, tendo
a oportunidade, a experiência.
Sempre fomos oposição, é a pri
meira vez que estamos no governo.

Émais fácil ser oposição?
Fiamoncini - É bem mais fá

cil. É mais fácil criticardo que de
fender. Voltando sobre os recursos,
também é mais fácil. Temos o Dé

cio (Lima) que tem ajudadomuito.
Agora tem os R$ 47 milhões que

. serão liberados. É todo um traba
lho que vem sendo feito. .
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Deputado quer bater

penitenciária industrial
Um dia depois do gover

nador Raimundo Colombo

(PSD) ter afirmado em en

trevista exclusiva ao jornal O
Correio do Povo que vê com

simpatia a possibilidade de
Jaraguá do Sul ser sede de um
complexo penitenciário in

dustrial, justamente pelas ca

racterísticas econômicas que
seriam capazes de absorver
mão de obra. dos apenados,
o deputado Carlos Chiodini

(PMDB) demonstrou preo
cupação com a maneira que
o tema vem sendo levantado.

"Tudo parece muito bonito no

papel. Mas a comunidade tem
que ser chamada para discu

tir, para dar opinião. Além

disso, temos que ver o projeto
detalhado antes de qualquer
decisão. Não dá para empur
rar uma coisa dessas", alerta.
Chiodini adianta que irá pr?
por uma audiência pública
para que o assunto possa ser

debatido por diferentes ângu
los, até mesmo da segurança

propriamente dita, do risco
de incidentes em uma estru

tura destas e da possibilidade

de o Estado ampliar o atual
presídio regional (idealizado
para abrigar 80 presos e que

hoje tem mais de 350 inter

nos) ao invés de construir um
novo complexo. A chance do
Estado implantar em Jaraguá
uma penitenciária industrial
foi levantada em agosto de

pois de um encontro entre o

prefeito Dieter Janssen (PP) e
a secretária de Estado de Jus

tiça e Cidadania, Ada de Luca.
A construção conta com apoio
do Conselho Penitenciário, ju
ízes e promotores.

LÚCIOSASSI

"

Avila se desfilia do PSD
Presidente do PSD, Carione Pavanello foi surpreendido ontem

pelo pedido de desfiliação de José de Ávila da sigla. Oficio foi en
tregue ao diretor da SDR, Lorival Demathê. Pavanello adianta que
a sigla vai pedir na justiça o mandato do presidente da Casa. Mas,
nos bastidores, a informação é de que o vereador terá como desti
no um novo partido, o PROS ou o Solidariedade, o que evitaria a

cassação. Ávila decidiu não aguardar resultado da ação que movia
no TRE tentando deixar o partido por justa causa.

EM FOCO
A Schützenfest foi invadida

pelos tucanos na noite de
.

ontem. Até mesmo o senador
e potencial candidato ao

governo do Estado,
Paulo Bauer, esteve por lá

para testar a mira.

• • •

Deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) foi um dos

grandes articuladores para
vitória dos bombeiros militares
na Assembleia. Mas quem
vem colhendo os louros
na imprensa tem sido
Darci de Matos (PSD).

+ • •

Aliás, Chiodini fói o
parlamentar que teve mais
emendas aprovadas no

Projeto de Lei do Código
Ambiental que tramita nas

comissões da AL. Das' 24

apresentadas, 15 foram
aprovadas esta semana pela
CCJ. Uma delas, busca evitar
a burocratização e favorecer o
desenvolvimento de atividades
em áreas rurais consolidadas.

Distrital proporcional é aprovado
o grupo de trabalho da Câmara criado para elaborar um projeto de reforma política aprovou on

tem uma proposta de "sistema distrital proporcional" para as eleições de deputados federais. Pelo
texto, a distribuição de cadeiras na Câmara continua conforme o coeficiente de voto atingido pe
los partidos; mas os Estados seriam divididos em regiões. O Estado de São Paulo, por exemplo..
seria "repartido" em nove regiões, que teriam candidatos próprios. A população de uma deter
minada localidade votaria nos políticos q!le representassem €ssa parte. Um dos objetivos é reduzir

os custos das eleições, já que o político só teria que fazer campanha em uma região. Outra finalidade
é aproximar o candidato eleito do eleitor. "Eu sou da Zona daMata, emMinas Gerais. Com essa pro

posta, eu poderia percorrer a região de carro. A campanha seriamuito mais barata e o controle popular
daminha atuação como deputado seriamaior", disse o autor da proposta,Marcus Pestana (PSDB-MG).•
A proposta ainda será submetida aos plenários daCâmara e do Senado.

POÚTICA
SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

Tucanos reagem 'Ainda no barco
Em reação à aliança entre

Eduardo Campos e Marina Sil
va e ao monopólio de ambos
no noticiário, o PSDB decidiu

antecipar para dezembro o lan

çamento das propostas de go
verno batizadas de "agenda do
futuro". Presidente do PSDB
e pré-candidato, Aécio Neves

(MG), avalia ser necessário dis
cutir desde já um plano para o

país e ao mesmo tempo buscar
aproximação com o PSB.

Empenhados em descons
truir o discurso crítico adotado

por Eduardo Campos após' en
tregar os cargos do PSB no go
verno federal, petistas concluem
lista das vagas que continuam

ocupadas por aliados do gover
nador, um mês depois do anún
cio do desembarque. Um deles
é Marcos Arraes de Alencar, tio
de Campos, que ocupa a direto
ria da Hemobras (Empresa Bra
sileira de Hemoderivados).

Líder de gastos
Para bancar o orçamento do Congresso nacional, superior

a R$ 8,5 bilhões em 2013, o Brasil destina 19 centavos de cada
100 reais produzidos no país (ou 0,19% do PIB). Um levan
tamento inédito da Transparência Brasil sobre oscustos dos

parlamentos de dozes países, entre emergentes e desenvolvi

dos, revela que nenhum pesa mais no bolso dos cidadãos do

que o brasileiro. Os gastos da Casa presidida por Renan Ca

lheiros (PMDB-AL), em relação à soma das riquezas do país,
equivalem a quase duas vezes o custo do parlamento italiano,
três vezes o mexicano, seis vezes o americano e onze vezes o

espanhol. É a prova de que temos muito a enxugar.
\

I ,
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Mais demil vagas
previstas em 2014
EDUCAÇÃO INFANTIL

Ministério da Educação
deu sinal verde, ontem,
para construção de

duas novas unidades

pelo Pró-Infância

Carolina Veiga

'i

1)ara cumprir com determinação
r doMinistério Público, a Secre
taria de Educação de Jaraguá do
Sul pretende criar, em 2014, cerca
de 1.200 vagas para a Educação
Infantil. Além das cinco unidades

que já estão em construção e que

devem ser finalizadas entre março
e abril do próximo ano, omunicípio
recebeu ontem a aprovação do Mi
nistério da Educação (MEC) para
receber duas novas unidades pelo
Programa Pró-Infância.

Orçadas em R$ 1,4 milhão, as
duasnovasunidades serão constru
ídas nos bairros Três Rios doNorte

, e Barra do RÍo Cerro, com capaci
dade média de 150 crianças cada.
De acordo com o diretor financeiro
e administrativo da Secretaria de

Educação, Rogério Jung, o progra
ma prevê que as construções sejam
finalizadas em tempo recorde. "São
projetos de centros educacionais pré
moldados, cuja construção acontece

nomáximo em trêsmeses", explicou.
O secretário de Educação, Elson

Cardozo, ainda adianta a intenção de
serem construídas outras cinco uni

dades, totalizando 12 novos centros

municipais de educação infantil, "Es
tamos estudando a viabilidade, já que
apenas as obras significam endivida
mento deR$ 7ouR$ 8milhõesparao
município. Depois, ainda temos custos

comamanutenção", pontua.
Segundo a diretora de Educação

Infantil, Miraci Hahn, também está

prevista a ampliação do Centro in
fantilWolfgangWeege, na Barra do
Rio Cerro. A previsão é de que 100

novas vagas sejam criadas atémarço
de 2014. Atuahnente 6.637 crianças
com idades entre quatromeses e seis
anos são atendidas nos centros de

educação infantil. Destas, 2.154 de
las estão em espaços nas escolas, nos
chamados pré-escolar I e II. Outras
850 crianças estão cadastradas na
fila de espera por uma vaga.

EDUARDO MONTECINO

EXPECTATiVA Secretário Elson Cardozo diz que 2014 será
um ano de inauguração de novos centros infantis

Construções em andamento
serão concluídas em abril

As creches em construção
em 'Jaraguá do Sul perfazem
investimento total de R$ ,6,3
milhões e, quando inaugura
das, significarão 780 novas

vagas à disposição das comu
nidades dos bairros Amizade,
Chico de Paulo, Estrada Nova
e Ribeirão Cavalo, que deverá
receber duas unidades.

As unidades do Amizade,
Chico de Paulo e Ribeirão Cava
lo são construídas com recursos

do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2), no total
de R$ 3,5 milhões. As demais
recebem R$ 2,7 milhões de re

cursos próprios do município.
Cada uma delas terá capaci

dade inicial para 135 crianças e

esse número pode aumentar de
acordo com amodalidade dama
trícula. "Se a criança precisar de
vaga apenas para meio período,
poderemos atender duas delas

por turno", explicaMiraci.

Matrículas para redemunicipal
começam ,no mês de novembro

� Quem deseja colocar o filho
em uma creche municipal pre
cisa ficar atento ao período de
cadastramento e recadastra
mento das crianças. De 7 an de

novembro, os pais devem pro
curar as unidades para incluir,
as crianças na lista de espera.
Após o período de renovação da
matrícula daqueles que já pos
suem uma vaga, serão calcula
das as unidades disponíveis e,

, de 9 a 13 de dezembro, as novas
crianças começarão a ser cha
madas. A ocupação das vagas

acontecerá após uma análise
socioeconômica. Serão chama
das as famílias que possuírem
menor renda per capita.

A rematrícula dos alunos
das escolas municipais deve
ser feita nos dias 7, 8 e 11 de
novembro. Já nos dias 13 e 14
do mesmo mês serão efetu
adas as matrículas de novos

alunos. Jaraguá do Sul possui
atualmente 31 escolas munici

pais, onde estão mais de 15,5
mil estudantes, desde a pré
escola até o 90 ano.

SEXTA-FEIRA, 18 DE O,!TUBRO DE 2013

IVulnerabilidade

Superlotação do abrigo
infantil gera preocupação

O problema da superlotação
do abrigo de menores preocupa.
Mas, segundo a secretária de
Assistência Social, Natália Pe

try, a situação deve ser ameni
zada no início de 2014, com a

conclusão das obras de restauro

do abrigo secundário, em execu

ção em uma residência adquirida
pela pasta naVila Baependi. Atu
almente, 30 crianças e adolescen-

'

tes estão sob tutela no mesmo es

paço, quando o número máximo
indicado pelo Ministério Públi

co, pelo Juizado da Infância e do
Adolescente e pela Corregedoria
Estadual, é de 20 crianças.

Anova residência foi adquirida
por R$ 600mil e as reformas cus
tarão R$ 200 mil. Segundo Natá

lia, inicialmente serão levadas para
o local as crianças maiores. "Não

•

há prerrogativa para separar as

crianças e adolescentes de acordo
com as idades. Mas, para a nova

estrutura, irão primeiro os ado

lescentes. O local também terá

disponibilidade para casos espe
ciais, como quando precisamos
abrigar vários irmãos, que não

podem ser separados", explica.
O atual abrigo funciona em

um imóvel originalmente utiliza
do para fins institucionais, junto
ao Centro de Referência Especia
lizada de Assistência Social (Cre
as), no Bairro TifaMartins, o que
também fere determinação do
Juizado da Infância e da Adoles-

&

cência. "Além disso, o local não

pode ter identificação, precisa ser
uma casa comum para uma famí
lia commuitas crianças e em bair
ro residencial", lembra Natália.

EDUARDO MONTECINO

MENORE,S Estrutura deveria abrigar no máximo 20 crianças,
mas 30 estão no local, até que novo espaço seja inaugurado

Nova estrutura apenas em 2015
A construção do novo abrigo

provisório para menores deverá
ser concluída apenas em 2015,

segundo a secretária de Assis
tência Social, Natália Petry. A

, obra deve iniciar em 2014. Por

enquanto, está em finalização o

cronograma de trabalho. O do
cumento é uma obrigatoriedade
imposta à Prefeitura pelo Ter

mo de Ajustamento de Conduta

(TAC) assinado junto à Promo
toria Pública.

Natália salienta que a cons

trução não foi motivada apenas
pela superlotação, mas também
porque a atual estrutura não

cumpre as determinações do

Ministério Público. Pela nor

ma, o local de acolhimento de
,

menores precisa deve conter

características residenciais. A

exigência do MP obrigou que

providências fossem tomadas.
Mesmo sem a conclusão do

projeto arquitetônico e da pla
nilha final de custos, se têm a

dimensão de que a obra custará
cerca de R$ 1,7 milhão. O novo

abrigo será construído em um

terreno da Prefeitura na Rua

Honorato Stinghen, no Jara

guá Esquerdo. Serão 20 novas

vagas para o abrigo de crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
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Alunos especiais acomp�
eDUCAçÃO Prefeitura de Jaraguá do Sul vai contratar

especialistas para se adequar às exigências da Promotoria
exigências da 'Ação Civil

Pública, a Secretaria Mu

nicipal de Educação abriu
um processo seletivo sim

plificado para contratar
auxiliares de- sala. "Ain
da estamos analisando

quantos serão necessários

para suprir a demanda."

.

Ele conta que a Prefeitura
estuda criar um cargo es

pecífico para que o profis
sional especializado nessa

área seja do quadro de

funcionários, e não um es

tagiário, cuja rotatividade
é muito grande.

Em 2006, quando foi
inicíado o processo de in

clusão, 35 alunos especiais
começaram a frequentar

Débora Hernor Público Estadual obriga a

Prefeitura de Jaraguá do
Sul a contratar um estagiá
rio para cada estudante com
deficiência inserido na rede
de ensino e, futuramente,
substituir este universitário

por professor especializado
em educação especial.

O promotor de Justiça
Rafael Meira Luz conta que
percebeu diversos casos de
alunos especiais que es

tão desassistidos nas salas
de aula. O prazo para que
o município atenda esta

exigência é de 30 dias, sob

pena de R$ 1mil por dia em
caso de descumprimento;

Atualmente, 256 crian
ças e adolescentes espe
ciais estão inseridos em

creches e escolas da rede

regular de ensino. Deste

total, 70 alunos são auxi
liados por estagiários, que
são estudantes de peda
gogia, educação física ou

do magistério. "Há falta
desses profissionais no

mercado e não consegui
mos preencher as vagas",

.

afirmou o secretário Elson
Cardozo. Para cumprir as

A inclusão de alunos es

I'lpeciais na rede de en

sino regular exige cuidados
específicos, seja para esti
mular a integração com os

colegas, ou para não criar
outras barreiras. Além do

professor, em alguns casos

há necessidade de um se

gundo profissional dentro
da sala para auxiliar nas

dificuldades inerentes à de
ficiência de cada estudante.

Uma decisão liminar

proposta pelo Ministério

Aventura

Amigos fazem trajeto até Joinville pelos trilhos
O desejo de matar a saudade do

tempo em que viajava diariamente
de trem entre Guaramirim e Join

ville, na época em que trabalhava
na Tigre, nos anos de 1970 e 1973,
.levou o aposentado Urival Weiss,
62 anos, a realizar um desejo.

No sábado passado, 12, feriado de
Nossa Senhora Aparecida, ele partiu
a pé da estação ferroviária de Guara
mirim a Joinville, pela linha férrea.
Na parceria, contou com a compa
nhia do vizinho e amigo José Rotes,
52, que se encarnou nessa aventura.

Os dois são moradores de Schro
eder. O passeio foi programado.
Urival e José foram de carro até a

estação. Pegaram as mochilas e co

locaram duas bananas e um litro de

água em cada uma. No começo da
manhã daquele sábado, às 5h50min,
os dois iniciaram as passadas sobre
os dormentes rumo àmais populosa
cidade do Estado.

"Quando eu dizia que iria fazer
essa caminhada, alguns amigos fala
vam que eu não iria chegar", relembra
Urival. Mas os dois conseguiram. O

percurso de 30 quilômetros foi feito
em quase seis horas de caminhada. A

chegada foi registrada no BairroAnita
Garibaldi, onde fica a estação férrea

joinvilense, às 11h:35min.
"A gente sentiu algumas dores

nas pernas, mas nada preocupante.
Para fazer 30 quilômetros, o impor
tante é dar o primeiro passo, depois
tudo fica mais próximo", filosofou
Urival. O aposentado é acostumado
às caminhadas. Paramanter a saúde
em dia costuma percorrer cinco qui
lômetros, em Schroeder.

ados
a rede municipal de ensi
no regular. "A demanda
cresceu muito nos últimos
anos e os deficientes ga
nharam muito com a in

clusão", explica a gerente
de educação' especial da

Secretaria, Carla Dieten
thaler. "Incluir significa
dar autonomia e indepen-

. dência, e a escola serve

para preparar os alunos

especiais para a vida, para
participar da sociedade e

domercado de trabalho",
salienta. O estagiário deve
estar erp sala para auxiliar,
a questão de acessibilida
de, mas não no quesito pe
dagógico, que é tarefa do

professor, segundo Carla.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

AMIGOS José Rotes (E) e Urival Weis no momento em

que chegaram na estação férrea de Joinville, sábado

Trajeto emmeio à natureza
Durante o trajeto, Urival

acredita que tenha passado
por 90 mil dormentes. 'Tem
de estar atento quando se

anda nos trilhos. Qualquer
descuido tropeça. Por isso

sempre ficávamos olhando as

passadas", disse.
No passeio,Urival reviveu o

tempo em que tinha 20 anos

e usava o trem como princi
pal meio de transporte para o

trabalho em Joinville. "Leva
va umabicicletapara depois ir
até a fábrica", contou

Durante a caminhada os

dois amigos curtiram a beleza
natural que margeia a linha
férrea. VIram tucanos e ara

NA LINHA Caminhada de 30 quilômetros entre Guaramirim até Joinville durou aproxlmadamentesels hq��s 351_çu&l>.j'.iTWJIbém encontraram

moradores de comunidades

próximas e, claro, o trem, "A
locomotiva passou duas vezes

por nós. Seguia para Jaraguá
do Sul. Tinham mais de 60

vagões cada. O maquinista
nos viu e incentivou a gente a

continuar o percurso. Quando
chegamos a Joinville foi uma

alegria", reviveu Urival.
Depois, cansada, a du

pla pegou um táxi para ir à
rodoviária e voltar para casa

de ônibus. Agora, seu Urival

prepara uma nova aventu

ra. Quer ir pelos trilhos de

Jaraguá do Sul até São Ben

to, subindo a Serra do Mar.
"Não existe idade para UI)1

desafio'Lensinou..
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Ronaldo Corrêa
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Força que vem dos bairros
Cada vez mais o comér

cio de bairro se destaca
na economia das cidades
e ganha a preferência do
consumidor pela facilidade
de deslocamento. Muitas

vezes, entretanto, estes em

preendedores não capitali-
, zam adequadamente seus

clientes por falta de melho
res práticas de gestão. Para

ajudá-los nesta qualificação
do negócio, existem ini
ciativas como o programa
Apevi nos Bairros, mantido
pela Associação das Micro
e Pequenas Empresas. Du
rante o ano, a entidade leva
consultores a lugares mais
distantes da região central.
Além de informações sobre
marketing, gestão finan-

Liderança feminina
o empreendedorismo

feminino também é atuan
te na região na busca .de

informações. Na quarta
feira, dia 23, o Núcleo de
Mulheres Empreendedoras
promove a palestra "Em-

preender é acreditar", com
a empresária e vice-presi
dente da ACIJ - Associa

ção Empresarial de Join

ville, Heleny Meister. O
evento acontecerá no Cen
tro Empresarial, às 19h30.

ceira e cálculos de preços,
é uma ação que valoriza o

associativismo empresarial.
No dia 29, a edição 2013

chega ao fim, com palestra
do consultor Daniel Fonse
ca sobre empreendedoris
mo individual, na Comuni
dade Evangélica Luterana
de Nereu Ramos. A partici
pação é gratuita.

No encontro, a empresária
contará a história da Meis-

, ter, como estabeleceu ob

jetivos para a empresa, os

processos gerenciais, boas
práticas da companhia e os

desafios para o futuro.

Aumento do emprego no País
Foram criadosmais de 211mil pos

tos de trabalho formal, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e

'Desempregados (Caged), divulgado
peloMinistério do Trabalho e Empre-

go.O saldo de setembro também é o

melhor para o mês nos últimos três
anos. O resultado se deve à expansão
registrada no setor de serviços, que
criou mais de 70,5mil postos .

CASSIUS
CORRETORA DE SEGUROS

Você, tranquilo.

(41) 3370-0212

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

Segurança da
informação preocupa

Tema pontual nestes tempos em que até o

governo federal reclama de espionagem alheia,
a segurança da informação vaiser abordada no
dia 30 durante palestra no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Paulo Fernando da Silva, es�

.

pecialista na área, apresentará um panorama
da gestão de segurançada informação, que tem
se tornado cada vez mais presente dentro de

organizações que consideram bases de dados
ativos importantes e por istomesmo requerem
controle. Em pauta os riscos aos quais as orga
nizações estão vulneráveis e os controles que
podemminimizar possíveis ameaças.

íNDICE PERíooo
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO,2013
TR +0,08% 17.0UTUBRO,2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO,2013
'

BOVESPA -1,10% 17.0UTUBRO,2013
NASDAQ +0.62% 17,OUTUBRO,2013

AÇÕES PETR4 18,21 -0.76%
VAlE5 32,79 +1,49%
BVMF3 18,80 - 0,62%

POUPANÇA 0,5210 18.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO - BRENT -1,11% US$110,010
OURO -0,03% US$ 1320,700

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1580 2,1593 -0,7%
DÓLAR TUR, 2,1200 2,2900 +0,88%
EURO 2,9443 2,9461 -0,130/0
LIBRA 3,4770 3,4800 +0,09!Y.

"MinhaCasaMellior"
alavanca vendas

O financiamento de

compras de eletrodo
mésticos e móveis para
famílias participantes do

programa "Minha Casa,
Minha Vida" voltou a in
fluenciar as vendas des
ses produtos em agosto.
A linha de crédito "Mi-

nha Casa Melhor", se

gundo o IBGE, elevou as

vendas nestes itens 0,8%
em agosto na compara
ção com julho, apontou a

Pesquisa Mensal do Co
mércio (PMC). Esse foi o
sétimo resultado positivo
consecutivo.

Cai volume de
cheques sem fundos

O número de cheques
devolvidos pela segunda
vez por falta de provisão na

conta do devedor atingiu,
em setembro, 1.290.254,
o que corresponde a 1,81%
do total de documentos que
passaram pela compensação
dos bancos. Segundo o In-

dicador Serasa Experian de

Cheques Sem Fundos, foi o
nivel mais baixo desde feve
reiro de 2011, quando 1,83%
dos pagamentos feitos com

cheques não foram honra
dos. Em agosto, foi registra
do 1,81'/0, a mesma taxa de
setembro de 2012.

Reajuste
da gasolina

O Comitê de Políti
ca Monetária (Capam)
do Banco Central (BC)
manteve a projeção de

reajuste da gasolina,
para o consumidor, em
5% este ano. No últi
mo dia 10, o ministro
de Minas e Energia,
Edison Lobão, refor

çou que o governo não
tinha definido se have
ria reajuste no preço da

gasolina em 2013. No
início do ano, o gover
no autorizou aumento

de 6,6% da gasolina nas'
refinarias, para alinhar
o preço do combustível

..

ao mercado internacio
nal. O reajuste solici
tado pela Petrobras foi

13% para todo o ano.

Materiais de construção vendemmenos

As vendas de materiais
de construção tiveram

queda de 2,2% em setem

bro, na compáração com

agosto, segundo a Associa

ção Brasileira da Indústria
de Materiais de Constru

ção (Abramat). Na com-

paração com setembro de

2012, houve alta de 9,3%.
No acumulado dos últi
mos 12 meses, os números

_

indicam alta de 3,8%. De
acordo com a associação,
o setor teve crescimento
de 4,3% de janeiro a se-

tembro, comparado' ao
mesmo período do ano

passado. Esse resultado é

compatível com a previsão
da Abramat para o fecha
mento do ano, que estima
um crescimento de 4% em

relação a 2012.
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FIT..ME DISCUTE ARTE LOCAL
o documentário "AArte do Trabalho", de José Ricardo Garcia, será lançado hoje
no Teatro Sesc. Com 30 minutos de duração, o filme reúne entrevistas com artistas

jaraguaenses sobre o trabalho desenvolvido na cidade. A sessão inicia às 20h,
seguido de debate com os profissionais envolvidos no projeto. A entrada é gratuita.

o CORREIO 00 POVO

Saraus Brasileiros em
• •

Ernesto
Nazareth
aos 63

anos, em

1926, pelo
pintor e

fotógrafo
carioca
Valério
Vieiraum plano jaraguaense

MÚSICA Projeto Acústico
no Museu, de Joinville, traz
repertório instrumental em

duas apresentações gratuitas"

Bárbara Elice

.�

os ritmos brasileiros vão reverberar
pelas madeiras do Museu Histórico

Emilio da Silva, com a chegada de um
trio joinvilense. Na segunda edição do

projeto Acústico no Museu, os Saraus
Brasileiros estreará o novo repertório em

Jaraguá do Sul.
O projeto realiza saraus comentados

de peças brasileiras dos séculos 19 e 20,
com o objetivo de estimular a apreciação
da música instrumental acústica.
Com cerca de uma hora de duração,
as apresentações intercalam músicas
e conversas sobre as composições
"executadas.

Segundo a

O quê: pianistaMarisa
Toledo, os

Saraus Brasileiros
museus são

Quando: escolhidos para
21 e 24 de outubro, receber o projeto
às 19h por remeter à

"

Onde: antiguidade.
Museu Histórico O repertório
Emilio da Silva. também faz
Avenida Marechal

" referência àquele
Deodoro da .

tempo, com
Fonseca, 247, os estilos que
Praça Ângelo contribuíram
Piazera.

para a formação
Quanto: da música
Gratuito brasileira.

Nesta

edição, os
saraus homenageiam o brasileiro
Ernesto Nazareth, que completaria 150
anos em 2013. O repertório inclui dez
composições de estilos como polca,
valsa, maxixe e choro. "Ernesto era
referência no erudito também, apesar do
caráter popular. Ele não se considerava

popular e estruturava as composições
de maneira difícil", comenta a pianista.
Além de Nazareth, nomes como
Pixinguinha, Jacob do Bandolim e

Chiquinha Gonzaga estão na lista.

TRIO
Em nova formação, o conjunto de músicos
reúne piano, sopro e percussão

Projeto

Para Jaraguá do Sul, os Saraus Brasileiros
trazemMarisa (piano), Cláudio Moraes
(flauta transversa e saxofones) e Rafael
Vieira (percussão). Somado à música,
a fotógrafa Mariá Zabote inaugura a

exposição de 25 imagens captadas desde
2010. Amostra revela um olhar sobre os

eventosmusicais patrocinados pelo Sistema
Municipal de Desenvolvimento pela Cultura
(Simdec) de Joinville.

O projeto Acústico no Museu também
recebe recursos do Sirndec. Como
contrapartida social, será realizada uma
apresentação extra em Joinville, as fotografias

serão doadas para o acervo do Museu"
de Arte de Joinville (MAJ) e um vídeo

promocional lançado em sarausbrasileiros.

blogspot.com.br. No mês de novembro, o
Museu Nacional de Imigração e Colonização
de Joinville receberá o projeto.

Avinda a Jaraguá do Sul só foi possível
devido ao piano disponível no museu Emilio
Silva. O instrumento musical foi fabricado
em 1917 na França e adquirido na década de

30 pelo governo de Getúlio Vargas. Naquela
época, a educação musical foi adotada nas
escolas após o fechamento das instituições
de ensino estrangeiras.

"

Sobre o

compositor
Ernesto Júlio de
Nazareth nasceu
em 20 de março
de 1863, no Rio de
Janeiro. Amãe,
CarolinaAugusta
da CunhaNazareth,
foi sua primeira
professora de piano.
Ela faleceu jovem,
deixando Ernesto
com o pai, Vasco,
que o proibia de
tocar. Sua primeira
composição, a polca
"Você bem sabe",
foi aos 14 anos.
Dedicado ao pai, o
título afirmava que
ele sabia da paixão
de Ernesto pela
música.
A carreira
como pianista "

iniciou ainda na
adolescência.
Aos 20 anos, ele
era conhecido
como compositor,
intérprete e

"professor. Até 1932,
Ernesto compôs
mais de 200 peças.
Em julho daquele
ano, já com a

surdez avançada,
descobriu ser

. portador de sífilis e

foi internado. Em

1933 é internado

novamente, num
manicômio em

Jacarepaguá.
Num domingo de
carnaval de 1934,
o corpo do pianista
foi encontrado nas

águas da represa "

próxima
ao manicômio.
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Feliz
Deserto

Oreal não está nem na saída nem na

chegada: ele se impõe pra gente é no
meio da travessia", escreveu Guimarães
Rosa. Em outras palavras, a verdadeira
viagem não é a chegada e sim o que está

pelo caminho. Seja o caminho tortuoso
ou retilíneo, com paisagem de praia ou de

deserto, demata fechada ou de gramado,
entre um pequeno povoado ou uma

metrópole, que só de pensar me deixa com
vontade de andar por ele. Quando criança,
na companhia dos meus primos, gostava das
brincadeiras que inventávamos enquanto
viajávamos acomodados no pana-malas
ou no banco traseiro da Belina dourada de

meu tio - contava os bois e cavalos à beira
da estrada, os caminhões que transitavam
no sentido contrário e criávamos palavras
com as letras das placas dos veículos. Tudo
ficava mais divertido. Na estrada, recordo de
nunca ter infernizado meu pai com a fatídica

pergunta: "Quanto falta para chegar?"
Memoráveis mesmo eram as idas e vindas

a São Bento do Sul e Joinville, de litorina,
na companhia daminhamãe. E aquelas
estações na serra, no meio damata...

Apreciar o caminho sabendo aonde

chegar é o ideal. Que tal então pegar a
estrada e sair'sem destino? Ou parar num

lugar que lhe chamou a atenção pelo nome
estampado na placa, a poucas centenas de
metros atrás ... Parece estranho, mas não há
nada a perder, apenas aproveitar o momento
e conhecer o próprio desejo.

Clique animal

ADOTE GUGA Esse fofinho ainda é novinho e já foi
abandonado por seus donos. Precisa urgente de um

lar, pois está vivendo na rua e se abrigando no beiral

de uma casa. É castrado. Contato com Adriana,
através do telefone 3376-0260 ou 9949-5101

Charles Zimmcrmann . Escritor

'" .

e charlesautor@gmail.coni

Feliz Deserto foi assim. Numa viagem
pelo nordeste, do ônibus, avisto a placa
identificando essa pequena localidade, no
sul do estado de Alagoas, praticamente
no litoral. "Deserto" geralmente é uma

palavra que lembra a dureza, a tristeza, a
falta d'água, a falta de vida. E "feliz" veio
na sequência como algo muito curioso aos

meus olhos e pensamento. Fui atraído pelo
nome. Não imaginava existir a localidade
Feliz Deserto.

Desci do ônibus sem saber que direção
tomar, os paralelepípedos eram bastante

irregulares e as primeiras palavras que
soltei na cidade foram: "Filha da p ... !",
por causa de uma: topada no dedão que
melou de sangue aminha sandália. Era um

lugar humilde, com alguns coqueiros. As
pessoas nas janelas - as testemunhas dos
acontecimentos do tempo. Nelson Rodrigues
disse que a televisão matou a janela, a
conexão da casa com a vida lá fora. Passando

perto dessas janelas ouvia os nativos de

um metro e meio de altura falando com

se estivessem cuspindo pedras. De outros,
ouve-se afala, mas a boca não se mexe.

Muitas vezes é uma dificuldade imensa

conseguir entrar na conversa do autêntico
nordestino. Pouco se entende. Dialogam
pouco, mas o que falam émuito importante.

Foi apenas um fim damanhã, uma tarde
e uma noite.em Feliz Deserto. O que láme
fascinou foi aquele céu azul sem fim. Até
assombroso era. Olhando-o, lembrei até dos
nossos ancestrais, da importância em observar
o céu para a sua sobrevivência: as plantações
são feitas de acordo com a estação das chuvas,
a posição do sol colabora na a:rte demedir
o tempo, e no mar, não longe dali, a pesca é

influenciada pela lua. Tudo nesses cantos do

nordeste funciona assim...

"
Na estrada, recordo de nunca ter

infernizado meu pai com a fatídica

pergunta: "Quanto falta para chegar?"

ADOTE GABRIEL
Porte grande, mestiço de
labrador, um a dois anos,
vacinado, vermifugado
.e castrado. Já sofreu

,

muito, passou muita fome
chegando quase à morte.
Foi resgatado e muito bem
tratado. Agora precisa de
uma família de respeito,
com quintal espaçoso e
seguro para viver solto.
É dócil com as pessoas
e outros cães e adora
carinho.Contato: Clínica
Amizade com Ora. Daniela

no 3371-2340 ou 3275-1887

,i II' :1 I.

I AmIzade

VARIEDADES

Envie a foto do seu animalzinho para contato@
beatrizsasse.corn.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul
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Aniversariantes

18/10
Adao Hudema

Albertina Passati
Albrecht A. Manske

Altair Maffezzolli

Anderson Weber
-Arnaldo R. Ziegel
Arnaldo Reckziegel
Carielí Moreti Giovanela

Carin Preter

Cesar A. Kruger
Cristian Daniel Maas

Danielí Germann

Dayane Cristine Krüger
Denise Alquine Ropelato
Deolinda Giovanella

Doraci Picolli

Gentil B. Folguini "

Gertrudes H. Faz Albrecht

Guilherme V. Kellner

Helena Varela
Jamiane Bachego
Jante H. Mader

Jose Hudema

Liriano Jardi[!1
Lucas S. Ferreira

Luis Ricardo Lennert

Marciana E. Leoni

Odileia Ines Tecilla

Olímpio Baratto

Priscila Maris

Rejane Wul!
. Rita de C. S. Vanin

Rol! Hasemann
Roselete M. Pedroti

Silnania C. Volpi
Solange Boeing
Suelene Maria de Ávila

�hiago S. Silva

J'Valdecir de Souza

• Nelson Freire - Pianista
• Rosane Gofman - Atriz
• Zac Efron - Ator

I

Curiosidade
18 de outubro ...

... é o 2910 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 74

para acabar o ano. Hoje
é Dia das Comunicações
e Eletrônica da Marinha,
Dia do Pintor, Dia do
Estivador e Dia do
Médico. Dia de São

Lucas, evangelista e

companheiro de São
Paulo. Fonte: Wikipedia
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Os produtm das marcas

"'Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nosmelhores

supennen:ados.
Tradição e Qualidade.

Rua Felipe Schlmdt,129

Salmão
em molho
.dernanga
INGREDIENTES

(4PESSOAS)
• 5009 defilé de salmão

·1 manga
• 1 copo de vinho branco
• 200g de creme de leite
• 3 colheres de manteiga
«i limõo
• Sal, pimenta e açúcar

seguida. Numa panela, junte o molho coado e a

manga em cubinhos. Aqueça e cubra o salmão
com o molho ou leve à mesa emmolheira.

MODO DE PREPARO

Grelhe o salmão, previamente temperado em

sal a gosto e limão, em 3 colheres de manteiga
ou azeite de oliva. Depois de pronto, reserve
em um refratário. Descasque amanga (grande
e bem madura) e corte a metade no sentido do

comprimento em tiras. Corte a outrametade

em cubinhos e reserve. Coloque as tiras de

manga em frigideira e frite até desmanchar.

Acrescente um copo de vinho branco e deixe.
ferver um pouco. Junte 200 gramas de creme

de leite, uma pitada de açúcar, sal e pimenta
a gosto. Cozinhe por cinco minutos em

fogo médio. Bata no liquidificador e coe em

Fonte: "Confraria da Construção Civil
Construtores engenheiros Cheffs" de
João Rubem Piccoli e Paulo Zaga
(O livrofoi um presente do Sr. Wandér Weege
para este colunista).

DICA: Descobri que o Açougue Bosse, de

Corupá, diversificou seu comércio e foi possível
encontrar salmão de ótima qualidade para
elaborar esta receita.

INGREDIENTES

« t ouo

• 1 colher de sopa de

manteiga light
o 1 xícara de aveia
� 1 xícara defarinha integral
o 1 colherinha de

fermento empó
o 1 xícara de açúcar mascavo
o 2 bananas maduras

amassadas
o 1/2 xícara de nozespicadas
.1/2 colherinha de

canelaempó
o gergelimparapolvilhar

MODO DE PREPARO

Bata o ovo, coloque amanteiga light e batamais. Acrescente o .

açúcar, a aveia, a farinha;o fermento e os demais ingredientes e

misture bem. Unte a forma, coloque colheradas de massa fazendo um
formato de bolachinhas arredondadas e polvilhe com gergelim. Asse

em fomo a 1800 mais oumenos 15 minutos. Concordei com uma

leitora que sugeriu fazer receitas para o lanche da tarde e está sendo

muito bom receber novas ideias e sugestões. Participe você também!
*Parapreparar esta receita recebi

o auxílio da minhafamília.

o tatobranco@tatobranco.com.br

rane

HARMONIZAÇÃO

Sugiro o TerraNoble

Chardonnay Reserva
2011. O salmão sendo um

peixe gorduroso pede um
vinho com boa estrutura,
mas sempre um branco

para não correr o risco de

os taninos atrapalharem o

prato. A chardonnay com
passagem em barrica de

carvalho dá essa estrutura

e a untuosidade necessária

para acompanhar esse peixe e

seumolhomais encorpado.A
intensidade aromática do prato
combinamuitobem com a

desse vinho.Ajunção dos dois
revelaráum excelente

fim de boca, commuita

potência e frescor.

Terra Noble

Chardonnay Reserva
2011 R$ 47,50
Coloração palha com

nuanças verdeais.

Agrega no olfatofrutas
tropicais maduras com
manieiqa e especiarias
doces. Otima gordura

em boca, sápido e com delicado

final amendoado.
Rober Paker: 86 pontos.

OCPII
www.ocponline.com.br

EM SÃo BENTO DO SUL

naturãl
p r o d ,

tos n a t u r s S

<IOSSE
Açougue & Mercearia

3375-1019

Rua: Francisco Mees, 513
Centro - Corupá-sc
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Bom dia,
urbe sorriso

Oba! Hoje é super sexta-fei

ra, dia 18 de outubro de 2013.
Dia do Médico e também o dia
mais esperado da semana, quan
do planejamos o findi. E é nesse

sentido, cheio de energias positi
vas e astral altíssimo, que vamos
conferir a coluna social mais lida
de toda a região. Antes, uma fra
se para você refletir: "As pesso
as têm medo das mudanças. Eu
tenho medo que as coisas nunca
'mudem" (Chico Buarque).

Upper
Logo mais, à noite, uma das

casas noturnas de nossa terrinha,
point escolhido pelos "again"
da nossa região - leia-se Upper
Floor -, abre as suas portas para
mais uma noite de muita ferve

ção. No comando musical, o can
tór Edu Farias e o grupo Atitude.
Noite imperdível. Se conselho
fosse bom seria vendido, mas,

como é fim de ano, vai aí um grá
tis: chegue cedo, heinll!l

Patrocinio; .

Cerveja
Kaiser ex ej12 350m'

DIVULGAÇÃO

':?!?<��);,M��
Ginâstica é moda

BRASA Dinor Carlos Dalmora, o Brasão, um apaixonado por
carros antigos é destaque na Revista Nossa deste mês

.D.
{{j}['ti6t.a{{I)CClrllle e �(:t/I{ia.
3370-3242

A lista grande
Estava lendo na coluna do

colega, Leo Pinheiro, que, de

pois da morte de Emílio Santia

go, sua família não para de cres
cer. Todo dia aparece um filho,
uma irmã ou um companheiro.
Todos, claro, requerendo paren
tesco na justiça para pegar uma
beiradinha da grana ou aqueles
15 minutos de fama.

Távalendo
Quer ganhar uma camisa ofi

cial da CSMjPré fabricarjMan
nes? Então envie e-mail para
moa@moagoncalves.com.br

.

e diga o local, horário e contra

quem o time de Jaraguá disputa
rá a final do 10 turno do Campeo
nato Catarinense de Futsal.

Está aí!
Minha nossa senhora

da bicicletinha sem freio!
Já ultrapassamos a meta

de do mês de outubro! O

assunto a partir de hoje,
nem adianta fugir, é o fi
nal de ano. Na pauta dos
assuntos mais comentados
estão a Feijoada do Moa,
Natal e o Réveillon. Neste

sentido, ,breve vou prepa
rar um check-up geral de
presentes, dicas de viagens
e muito mais. Afinal, essas
dicas que vou dar naminha
coluna serão importantes
para você curtir essas datas
sazonais mais esperadas do
ano! Volto ao assunto!

Moa Gonçalves

NAS RODAS

o casal, Rodrigo e Rose

Ibanez, leia-se Subway, vive
momentos especiais ao lado
de João Carlos, o primeiro

filhote. Um fofo!

• • •

Este colunista nem precisou
consultar os universitários ou as

cartas para receber de frente a

mensagem de que o almoço que
Marlise Hersing, do Restaurante

Típico da Malwee, promoveu
para a criançada dia 12 fosse

um sucesso absoluto. Parabéns!
Foram só elogios!

• • •

Quem estiver dando um

rolê na urbe sorriso e estiver
afim de comer uma pizza, está
valendo muito a pena passar na
Pizzaria Rainha e experimentar
o que eles fazem de melhor.
A pizza de lá é tudo de bom.

Aprovadíssima!

f
KAY�ÓS
H O T E l

MAUI�fClO HERMANN

..

f
_.

CIRCULANDO Marcelo Gascho e Mara Michel

conferindo as delícias do Restaurante Irish Pub

Rua Ângelo Rubini 322 - Barra do rio Cerro

·VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DÊ 2013

moagoncalves@netuno.com.br

Hoje TE CONTEI
Logo mais, os nomes mais

concorridos do cenário jara
guaense estarão participando
de uma privilegiada degusta
ção. Este colunista refere-se

ao Wine Day, com 150 rótulos

de vinhos de seleção especial.
O encontro é organizado pelo
amigo, Thiago Airoso Meneses,
da Decanter. O evento very chie
rola a partir das 16h30 na Epic
Concept Club. Tudo!

• Saindo de casa, dê uma passadinha
em frente ao Madalena Cozinha, pois
deverá ser o It desse momento festeiro
em nossa terrinha. Sempre é o maior

agito da urbe!

• Quem lê a coluna todos os dias é o

grande Didi Silva. Aqui vai um abraço
cheio de energias positivas!

Pensando bem...

• Quem estreia idade nova hoje é
o leitor assíduo da coluna, Amarildo
César Marangoni. Quem tem o número
do celular dele, por favor, ligue. Ele vai

adorar saber que foi lembrado. A festa
ocorre no sábado em sua residência.
Dizem que será em grande estilo.

Psiu!!!! Não coloque um pon
to final nas suas esperanças, tá?
Ainda há muito o que fazer, ain
da hámuito o que plantar e o que
amar nessa vida. De nada!

Extraviado
• Na segunda-feira trocarei algumas
ideias com um dos caps da Subway,
Rodrigo Ibanes, sobre a nova filiai em

Jaraguá do Sul. Depois eu conto tudo.Foi extraviado na Revista

Nossa um bloco de ingressos
"CAMAROTE" para a 13a Feijo
ada do Moa, dia 26 de outubro.

Numeração 501 a 550. Caso al

guém estiver de posse de alguns
desses convites, por favor, entre
em contato através 3370-2900.
Iremos efetuar a troca.

• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

• Com essa, fui!

CLElTON METZGER

I

TlPlcc Betina Radunz e Roberto Laemme prestigiando os lugares damoda
.
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Tirinhas
PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Ritual de batismo
o pastor afunda a cabeça do fiel dentro de um tonel cheio d'água e

pergunta:
- Você viu Jesus?
- Sim! - responde o fiel.
- Aleluia, irmãos! - gritam todos.

Chega o próximo.
- Você viu Jesus?
-Sim!
- Aleluia, irmãos!
O próximo da fila é um sujeito caindo de bêbado. O pastor afunda a

cabeça dele dentro do tonel e pergunta:
- Você viu Jesus?
- Não, senhor!
Irritado o pastor, repete o ritual.
- Você viu Jesus?
_:_ Não, senhor!
Eo bêbado:
- Tem certeza que ele caiu aí dentro?

Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Aviões - Animação - Dub. - 92 min - Censura: livre - sábado,
domingo e quarta-feira -14:30

• Elysium - Ficção - Leg. - 109 min - Censura: 16 anos - segunda;
terça, quinta e sexta-feira - 14h40, 16h50, 19h, 21 h1 O e sábado,
domingo e quarta-feira - 16h50, 19h, 21 h1 O

ARCOPLEX2

·Invocação do Mal- Terror - Leg, - 112 min - Censura: 14 anos - 21 :00
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dub, - 95 min -

Censura: livre - 14:00, 16:00, 18:00
ARCOPLEX3
• Serra Pelada--14:20, 16:40, 19:00,21 :20

JOINVILLE
• GNCGARTEN
• Gravidade - 19:4021 :40 - 3D - LEG - Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 - 3D - DUB -

Animação
• Riddick 3 - 15:10 21 :20 - LEG - Ação
• Dragon Ball Z - a Batalha Dos Deuses - 13:10 17:45 19:30 - DUB

- Animação
• Serra Pelada - 14:20 16:45 19:00 21:10 - NAC - Drama
• Os Suspeitos - 15:00 18:3021 :30 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20 15:20 19:50 - DUB - Animação
• Mato Sem Cachorro - 17:2021 :50 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:00 16:00 - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação - 18:0020:0022:00 - 3D - DUB - Terror
• GNC MUELLER

'

• O Renascimento do Parto - 21 :30 - NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 19:30 - 3D - OUB

- Animação
• Mato Sem Cachorro - 16:1521 :15 - NAC - Comédia
• É o Fim - 13:45 18:45 - LEG - Comédia

'

• Serra Pelada - 14:00 16:30 19:10 21 :45 - NAC - Drama

Serra
Pelada
1980. JUliano
(Juliano Cazarré) e
Joaquim (Júlio An
drade) são grandes
amigos que ficam
empolgados ao
tomar conhecimento
de Serra Pelada" o
maior garimpo a céu
aberto domundo,
localizado no estado
do Pará. A dupla
resolve deixar São
Paulo e partir para o
local, sonhando com
a riqueza. Só que,
pouco após chegá
rem, tudo muda na

J

vida deles: Juliano
se torna um gângs
ter, enquanto que
Joaquim deixapara
.trás os valores que
sempre prezou.

Sudoku
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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

VERTICAIS
1. Mamífero carnívoro aquático / Diz-se das frutas

secas, cobertas com açúcar cristalizado
2. Querido / (Pop,) Mau cheiro
3. O animal símbolo do time de futebol do Atlético

Mineiro / Mulher que se vende ao inimigo
4. Tornar mais veloz / Rezar
5. Esforço intenso e contínuo
6. Qualquer jogo de baralho / Um ingrediente de sa

rapatel
7. Fragrância / Que anula, invalida um contrato

\

8. Esfregar a própria pele com as unhas / Famoso
bairro carioca, com linda praia

9. A massa constituída de grânulos resultantes da

desagregação de rochas e que se acumulam no

leito dos rios e mares, nas praias / Animal do
sexo feminino,

13

HORIZONTAIS
1. Lugar disponível em um estacionamento / (Cola)

O refrigerante mais consumido no mundo

2. O romancista de Assis (1839-1908), de "Quincas
Borba"

3. O do Silício, na Califórnia (EUA), é uma região
de destaque no desenvolvimento e na pesquisa
tecnológica / A zona rural, o campo

4. Amar apaixonadamente
5. Abreviatura de sudoeste / O nome da sexta letra

do alfabeto / A segunda nota musical

6. Fazer a escolha de
7. Cidade portuguesa do distrito de Bragança
8. Sono artificial
9. As letras entre o F e o J / Confederação Brasileira

de Futebol
10. Cada uma das faces de um sólido / Humor es

verdeado do fígado
11. Famoso grupo de rock brasileiro dos anos 70 10

e �O
12. O lado da moeda oposto à coroa / Auscultador 11

do aparelho telefônico
13. Provocar sensaçâo de queima,

4

7

12

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Nuvens, aberturas de
sol e chuva isolada

Chove isoladamente na

madrugada e manhã no Oeste
eMeio Oeste, melhorando-no
decorrer do dia. Nas demais

regiões, o tempomelhora a partir
da tarde. Temperatura com pouca
variação ao longo do dia.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°e
MÁX: 31°e Parcialmente

Nublado

._.

In"stável
DOMINGO
MíN: 14°e
MÁX: 33°e

LUAS

• NOVA 4/10

.CRESCENTE 11/10

CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

SEGUNDA
MíN: 17°e
MÁX: 34°e
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Novelas

• JOIA RARA - GLOBO - 18H
Ernest e Valter combinam o casamento entre Hilda e

Décio. Viktor sugere que Hilda revele a Toni sua verdadeira

identidade. Sílvia diz a Ernest que Franz e Amélia vão para os

Himalaias com Pérola. Franz diz aos monges que não acredita

em reencarnação. lolanda dá dinheiro para Venceslau. Man

fred e Sílvia planejam acabar com a reputação de Franz no

dia do aniversário de Ernest. Toni convida Hilda para tomar

chá em sua casa. Manfred confidencia a Sflvia que sabotará a

produção da fábrica responsabilizando o fornecedor escolhido

por Franz. Gertrude diz a Ernest que lolanda vendeu o colar de

diamantes. Pérola sonha com uma explosão.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu e Bento se espantam com a presença de Amora,

que acaba perdendo o emprego por causa de Camilinha. Bolí

var confessa que é o pai de Dorothy. Glória implora que Salma

e Gilson a ajudem a se reaproximar de Bento. Boi íva r conversa

com Dorothy. Érico e Fabinho compram o prédio da Class Mí

dia, e Natan fica arrasado. Willy avisa a Verônica que agendou
um grande show para ela. Verônica ouve Malu dizer que ainda

pensa em Maurício. Bárbara rouba o dinheiro que Dorothy ga
nhou com suas finanças. Malu obriga Bento a falar com Glória

e Wilson. Maurício se recusa a s.e aproximar de Malu. Amora

volta a receber mensagens ameaçadoras. Érico lembra a úl

tima noite que passou com Verônica e chora nos braços de

Renata. Bárbara tenta fugir, e Madá encontra o dinheiro de

Dorothyem sua bolsa.

• AMORÀ VIDA - GLOBO - 21H
autoriza Ninho a se encontrar com Paulinha. Priscila dá

seu voto para Pérsio, que elege Félix como o novo presiden
te do San Magno. Thales consegue resgatar seu romance e

pede a Lídia uma foto de Nicole para colocar na capa de seu

livro. César se enfurece com o resultado da eleição e conven

ce Paloma a ficar com o cargo de vice-presidente do hospital.

Joia Rara

Gertrude vê lolanda penhorar colar de casamento
Iolanda (Carolina Dieckmann) faz de tudo mesmo

para ajudar Venceslau (Reginaldo Faria). Sempre que

o pai precisa de dinheiro, ela se vira para conseguir e

dessa vez não foi diferente. Sem saber que o dinheiro

é para encobrir os desfalques que o contador tem dado

Amarilys conta para Paloma que Fabrício é seu filho biológico
.

com Eron. Pérsio conta para Rebeca que Félix o chantageou

para ficar com a presidência. do San Magno. Guto e Silvia se

encontram. Priscila explica ao irmão por que não votou nele na

eleição. César chora com a perda da presidência do hospital.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Vivi diz para Mosca que Tati está melhor. Na manhã se

guinte, na mansão dos Almeida Campos, Carmen diz que as

chiquititas são um problema, mas que ela gosta de pensar que
esses são obstáculos que a vida coloca para lhe testar. Junior

diz para a tia tratar as crianças bem quandoelas voltarem ao

orfanato. Na casa de Carol, Dani fica cheia de ciúmes e come

ça a ser grosseira com os órfãos que estão lá. Letícia tenta

explicar PWa a filha que é preciso tratar bem as visitas e diz

que Tati esteve com febre. Eduarda faz processo seletivo em

sua casa para contatar uma empregada doméstica. A socialite

exagera nos pré-requisitos e não aprova nenhuma candidata.

Carmen chega com Duda ao orfanato, comunica que pensou

bem e decidiu que Mili poderá ficar no orfanato. Mili fica alegre
e corre para abraçar Carmen, que alerta a menina pelo grave
erro e diz que será punida mesmo assim.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Picasso fica sem saída quando vê Adelaide na delegacia.

Carlão e Danilo brigam e caem no mar juntos, dentro do carro.

Carlão salva Danilo após o acidente. Donana procura Stella e

propõe um acordo. Otávio destrata Catarina. Stella fica preocu

pada após aceitar acordo com Donana. Leila vai até a casa de

Juliano e encontra com Donana e Otávio. Otávio desdenha de

Tonia. Otávio fica fissurado em Leila e a espiona namorando
Juliano. Valdirene provoca e apanha de Laura. Picasso tenta

controlar a situação na delegacia. Pedro e Paulo armam plano

para ganhar dinheiro e poder. Das Dores tenta convencer Xuxu
a denunciar Picasso. Carlão e Van Gogh conversam. Danilo

conta a Doroteia o que aconteceu com ele e Carlão. Doroteia

fica preocupada com Danilo e pensa em um plano para afas

tar Carlão. Carlão leva seus filhos para a praia. Patricia se irrita

ao saber que Picasso levou Adelaide. Picasso tenta asfixiar

Adelaide. Donana leva Otávio até Stella,

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
CecíliaDassi não

pensa em voltar à TV
Longe das novelas desde Viver a vida, em

2009, Cecília Dassi, hoje com 23 anos, se

formou em Psicologia e contou que não está

sentindo falta das novelas. A atriz, que surgiu
na televisão com 10 anos, quer se dedicar ao

teatro e também faz um estudo sobre crian

ças no mundo artístico, além de dar início à

faculdade de cinema no ano que vem. A atriz

contou que os quatro anos longe das telinhas

a fez amadurecer como pessoa. "Trabalhei a

vida toda. Esse período está sendo ótimo para
eu me conhecer e buscar um amadurecimen

to pessoal", finalizou.

Ronaldo Gasparian é
demitido de Aprendiz

Roberto Justus segue provocando dis

pensas no quadro de aspirantes ao prêmio _

i

máximo de Aprendiz O Retorno, da Record.

Terça-feira (15), sobrou para mais .um forte

concorrente: Ronaldo Gasparian. Na pri
meira temporada da atração, em 2004, o DJ

e empresário. esteve entre os finalistas. No

entanto, não teve a mesma sorte na segunda
chance. Ele foi o terceiro demitido. Ronaldo

foi acusado de-falhar na liderança da pro-
va. Ao deixar o.programa, houve sinais de

mágoa com os demais participantes: "Hoje,
durante a despedida, as pessoas me cumpri
mentaram e nenhuma olhou no meu olho.

Gosto de pessoas verdadeiras", alfinetou.

na Fundição Hauser, Iolanda penhora o colar que rece

beu de casamento de Ernest (José de Abreu). Mas ela

não esperava que Gertrude (Ana Lucia Torre) a seguisse
e descobrisse tudo. E agora? Será que a governanta vai

dar com a língua nos dentes?

Horóscopo

�Áries
liiIII 20/3 a 19/4 - Fogo

No trabalho, seu sucesso vai de

pender do seu empenho: faça a sua

parte. Só tenha cuidado com o ex

cesso de otimismo à tarde: procure
manter os pés no chão ..À noite, seu
carisma fará com que se destaque na
conquista. Nos assu;ntos do coração,
dedique-semais ao par. Cor: pink.

, j
Touro

. 20/4 a 20/5 - Terra

Confie em sua íntuíção e nao re

vele segredos a ninguém. Se puder,
prefira resolver suas tarefas sem aju
da. À tarde, fique longe de qualquer
promessa de lucro fácil. À noite, há
risco de se envolver emum romance

proibido: cuidado. Clima de insatis

fação a dois. Cor: amarelo.

�a Gêmeos

1a.21/5a20/6-Ar
Aproveite para colocar as coisas

em dia. Se precisar de um conselho,
converse com amigos mais antigos,
eles podem oferecer uma ajuda. À

tarde, não embarque em projetos
muito ousados. À noite, aproveite
para se divertir com a galera. Se tem

alguém, faça planos. Cor: bege.

,., Câncer
.... 21/6a21/7-Água

Você continua pensando em

uma maneira de melhora na carrei

ra. Cuidar da sua imagem é impor
tante, mas não seja otimista demais,
pois pode se darmal.Napaquera, vai
sonhar alto e pode tentar conquistar
alguém disputado. A dois, faça pla
nos a longo prazo. Cor: branco.

r\1 Leão

&iii 22/7 a 22/8 - Fogo
- Você terá facilidade para enxer-

gar lá na frente e nãovai se contentar

com as tarefas chatas. Faça cursos e
valorize seu currículo. Uma viagem
com quem ama pode ser uma delí

cia: se tiver a chance, vá em frente!

Na paquera, preste atenção em uma

pessoa de outra cidade. Cor: azul.

If'i Virgem
�... 23/8 a 22/9 - Terra

.. �
No trabalho, cuidado com pes-

soas oportunistas. À tarde, excesso
de otimismo pode trazer problemas:
mantenha os pés no chão. Seu mag
netismo continua em alta, favore
cendo uma conquista. Mas tenha

cuidado com quem se envolve ou

pode se arrepender. Cor: roxo.

o sábio antevê o perigo e se protege, mas os

imprudentes passam pelo perigo e sofrem as

consequências. Bíblia

Libra
23/9 a 22/10 -Ar

Ajude os colegas, assim, vai con
tar com a força deles quando preci
sar. O segredo do sucesso, hoje, será
unir forças! Se precisar, peça conse
lhos para o par. Seja mais realista.

Invista em uma paquera que pode
virar algo sério. Bons ventos sopram
no amor. Cor: branco.

,I

Escorpião
23/1Oa2U11-Água

peÍa manhã, seu sucesso vai de

pender diretamente do seu esforço.
À tarde, porém, pode ficar dificil se
concentrar. Caso esteja em busca de

um amor, pode se interessar por um

colega: mas não crie muita expec

tativa. 'No campo afetivo, é hora de

apoiar seu par. Cor: tons pastel.

If,._ Sagitário
Ia, 22/11 a21/12-Fogo

Hoje, vai ser mais fácil usar seu
charme e se dar bem com os colegas
no trabalho. À tarde, porém, é me
lhor tomar cuidado com o excesso

de otimismo. À noite, você terá tudo

para se tornar o centro das atenções
e arrasar napaquera.A dois, a ordem
é se divertir! Cor: tons escuros.

a Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Pelamanhã, vai terque fazerum

esforço extra para concentrar sua

atenção no trabalho. À tarde, o ex

cesso de otimismo pode te envolver

em problemas. Na paquera, pode
conhecer gente interessante se sair

com a familia. Já.o romance pede
cuidado com o ciúme. Cor: preto.

rJAquário
.... 21/la18/2-Ar

Na parte da manhã, vai sermais
fácil seentender com os colegas. Tro

que ideias, fale sobre os seus planos
e ouça as pessoas com atenção, pois
pode aprenderbastante.À tarde, seja
mais realista. Um bom papo será a

melhormaneira de se aproximar do
seu alvo. Cor: pink.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Na parte da manhã, seu suces

so vai depender diretamente do

seu esforço. Depois do almoço, é

melhor não fazer planos tão ambi-'
ciosos. À noite, controle o ciúme e

converse com quem ama. Um re

lacionamento sólido é tudo o que

você deseja. Cor: pink,
i
1
,
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Memórias
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

G redacao@ocorreiodopovo.coni.br

Como surgiu a ideia
da Schützenfest?

Integrantes da Sociedade Recreativa Rio da Luz
(Salão Barg), Adernar Frederico Duwe e Norberto
Barg, vinham estudando desde 1978 a criação de
uma festa de congregação entre as sociedades do
Rio da Luz e Rio Cerro, mas as péssimas estradas da
região impediam sua realização. Aideia foi colocada
em pratica durante a gestão do prefeito Ivo Konel,
tendo por vice-prefeito Adernar Duwe e presidente
da Fundação Cultural, Sr. Balduino Raulino. Para
que as autoridades locais vislumbrassem como

poderia ser realizada, foi programada uma apre
sentação no Rio da Luz, com direito a marcha em

busca do rei, Sr. Curt Rahn, acompanhada da Ban
da Aurora, disputa de tiro e baile. No ano seguinte,
1989, é criada em março a Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu e lançada a

primeira Festa dos Atiradores, a Schiitzenfest, que
aconteceu entre os dias 13 e 22 de outubro.

Essa e outras histórias, inclusive de diversas so
ciedades existentes na região você pode conhecer
no livro "Festas de Rei (Kõnigfeste)" da Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu,

"

lançado em 2000 e que está em fase de pesquisa
para a segunda edição.

ACERVO ARQUIVO HISTÓRICO

Marcha em busca do rei na 1ª Schützenfest

Dia do médico
Dia 18 de outubro dedicado a São Lucas e também

ao médico. São Lucas, discípulo de Jesus havia estu
dado medicina, além de ser pintor, músico e historia
dor. A tradição de Lucas como patrono dos médicos
remonta ao século XV. A história da saúde em Jara

guá inicia com a Farmácia Estrella, de Georg Horst,
.

que recebia médicos, esporadicamente, ,que aten

diam a população em sua farmácia. Assim continuou
até 1923, quando chegou FritzWeiss, que aqui ergueu
o primeiro hospital do então Distrito de Joinville. Em
1936, enfim temos inaugurado o Hospital São José,
em terras doadas por Georg Czerniewicz (atual Jara
guá) e passamos a ter médicos residentes em nosso

município. O atendiniento, de acordo com as tecnolo

gias existentes à época, e segundo depoimentos des
ses profissionais, era precário, mas salvar vidas era

suamissão, e todo esforço não era em vão.

Herton Schünemann

eutsche IcKe....
davon sind viele Veranstaltungen
kostenlos und kônnen ohne An

meldung besuchtwerden.
Ein nâchtlicher Stadtlauf ent-

e hertons@gmail.com \3 twitter.com/hertonls

Berlin Im Scheinwerferlícht
Wer gerade in Deutschland

ist kann sich freuen. In Berlin ist
wieder was los. Eines der grôfíten
Illuminationsfestivals der Welt
stellt sich vor. Berlin leuchtet je
des Jahr im Oktober, wenn das
Festival die deutsche Hauptstadt
in eine künstlerisch magische
Welt voller Lichtkunst und krea
tiven Inszenierungen verwandelt.
Das Brandenburger Tor leuchtet
pink, der Fernsehturm violett,

der Berliner Dom blau und gelb.
Viele Sehenswürdigkeiten der

Hauptstadtwerden zwôlf'Tage lang
nachts beleuchtet. Beiro "Festivalof
Lights" illuminieren internationale
Lichtkünstler und Lichtdesigner
etwa 50 Museen, Kirchen, Türme
und Denkmâler, Nicht nur Far

ben, auch Bilder und Filmewerden
auf Gebâude und Plâtze projiziert.
Auf dem Programm stehen eben
so auch Konzerte und Führungen,

FOTOS DIVULGAÇÃO

.\ "

lang der leuchtenden Sehenswür
digkeiten ist zu dieser Zeit beson
ders passend. Jedes Jahr kommen
Millionen Besucher zum "Festival
of Lights", um ihren Aufenthalt in
der schônen Metropole noch ein

wenig abwechslungsreicher und
einfach einmalig zu machen.

� Resumo em português:
o texto de hoje nos apresenta um dos
maioresfestivais de iluminação do
mundo, que acontece novamente em
Berlin.A cidade se acende todos os anos
em outubro, quando ofestival trans
forma a capital alemã em um mundo
artisticamente mágico cheio de arte de
luz eproduções criativas.Muitospontos
turísticos são iluminadas à noitepor 12
dias no "Festival dasLuzes". Artistas in
ternacionais e designers de iluminação
colorem cerca de 50 museus, igrejas,
torres emonumentos. Não só cores,
mas imagens efilmes são projetados
em edifícios e lugares. Shows e concer

tos também completam os agradáveis
passeios noturnospor estes lugares.

Deutsche Gãste unter uns
, Seit dem 12. Oktober bis zum

kommenden Sonntag sind 32 Schü
ler der Musikschule aus Frankfurt
hierbei uns.Wer Lust anMusikhat,
kann an vielen Veranstaltungen
und Konzerte von denvierGruppen
vonMusikern teilnehmen.

DieReise hierher nach Brasilien
ist Teil des Austauschprogramms,

das schon seit mehreren Jahren

passiert. In 2010 ist eine Musík

gruppe von Ivoti, Rio Grande do
Sul, zum erstenMal nach Deutsch
land gereist. AIs Dankeschôn ist
dann im nâchsten Jahr eine Grup
pe gekommen.

Hier in Jaraguá haben die
Schüler die ganze Woche mehrere

Vorstellungen gemacht. Die Freu
de daran war so groJ3, dass sie so

gar eine Einladung zum Spielen
auf dem Schützenfest bekommen
haben. Das Konzert passiert heute
Abend gegen 19 Uhr im Pavillon B.
Wer noch nicht dabei war, hat auf
dem Schützenfest die Chance, sie
zu ehren und sich zu amüsieren.

Resumo em português:
Até opróximo domingo, 32 alunos da Escola deMúsica deFrankfurt estarão em Jaraguá do Sul. Os quatro conjuntos
de músicospromoveram vários eventos e concertos.A viagem aoBrasilfazparte doprograma de intercãmbio que
acontecejá alguns anos. Em 2010, um grupo de Ivoti, Rio Grande doSul, viajoupelaprimeira vezpara aAlemanha,. Como
agradecimento, em seguida, veio um grupo de lá. Quem ainda não teve oprazer deprestigiá-lôs, podeparticipar hoje à
noite, entre 19h e 19h30, no PavilhãoB da "Schützenfest", de uma apresentação especial que acontece.
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APROVEITAMENTO Márcia mostra a produção dos papéis reciclados que s.ervirão de base para a montagem das lembranças

Cartões feitos
com dedicação
e solidariedade
AJUDA Material

reciclado vira

lembranças, que são

vendidas para ajudar
entidade dos autistas

Natália Trentini

..A s mãos cuidadosas dos
l"\.voluntários já conhecem
de cor os movimentos. Passar
a cola delicadamente, fixar o
papel com a mensagem e en

feitar a capa. Cada uma das

etapas transforma restos de

papel, pedaços de fita e talhos
de tecido em cartões festivos.
Materiais que iriam parar no

lixo, naAssociação deAmigos
do Autista (AMA) são total
mente reutilizados.

Para os noivos: bonequi
nhos com brilho e corações.
Nas mensagens de aniversá
rio: velinhas e caixinhas de

presente. Os votos de feliz

Natal são acompanhados por
bonecos de neve ou pinheiros
iluminados, Símbolos de cada
data enfeitam delicadamente
os cartões. A composição dos
desenhos é feita com itens do
ados para a entidade.

Cada parte do processo
é conduzida por uma equipe
diferente de voluntários. En

quanto alguns pensam nos
modelos e montam cada pe
queno detalhe; outros produ
zemmanualmente o papel re
cicláveLTudo é feito de forma
artesanal. Ao todo, 50 pessoas
se dedicam ao processo.

O serviço começa em

uma sala onde tiras de papel
sulfite, doadas por escritó
rios e' gráficas, são reapro-

.
veitadas. A técnica foi apre
endida na internet, segundo
a coordenadora de volun

tários, . Márcia Dalmarco.

Após ficar de molho na água
e ser liquidificada, a matéria

prima é alinhada em telas,
prensada e vira novamente

uma folha que será a base

para os cartões. "Tudo aqui
se transforma, isso que é

gostoso", disse.
No espaço ao lado, urna

longa mesa vira um campo
. de criação. Empilhadas �m

caixas, dezenas de pequenos
adereços das mais variadas
cores aguardam para ser uti
lizados. A associação tem foco
em dois. seguimentos, cartões
empresariais, feitos em massa,
e cartões para comércio, com
um carátermais exclusivo.

"Para uma empresa cria
mos uns 12 modelos e le
vamos para ser aprovado.
Às vezes agregamos algum
detalh-e que remete ao ramo

empresarial, como a malha

por exemplo. Todos os car

tões serão iguais. Já para as

lojas podemos fazer coisas

diferentes", explicou Márcia.

Evolução do trabalho
Há mais ou menos 13 anos, a Associação

de Amigos do Autista (AMA) de Jaraguá do
Sul começou a produzir os cartões festivos.
Com o passar dos anos, a vinda de novos vo
luntários e a confiança de clientes que apoia
ram a entidade trouxe evolução ao processo.

Em média, são produzidos 2500 cartões

'por mês. O número varia de acordo com as

encomendas e fluxo de vendas em cerca de
dez pontos espalhados pela cidade, A rotati
vidade ainda é maior entre as empresas, que
utilizam o material para homenagear funcio
náríos em aniversários e outras datas come
morativas.

"A importância desse trabalho é manter
o voluntariado, que são apoiadores compro
metidos coma associação, trabalhar com a re
ciclagem, e oferecer para os clientes um pro- .

duto pela parceria, ao invés de simplesmente
. pedir recursos", destacou a coordenadora de
voluntariado, Márcia Dalmarco.

A renda obtida rWo é suficiente paraman
ter das despesas, mas ajuda principalmente
em reparos cotidianos. A principal fonte de
renda da AMA ainda são doações obtidas

. através de projetos sociais.

Voluntariadomantem projeto ativo
Sem um grupo de pessoas dedicadas,

a associação não conseguiria manter um
projeto como este. Os voluntários atuam
em cada parte do processo, transforman
do osmateriais em belos cartões festivos.

Adepta de atividades manuais, Jane
Silveira Spezia, 51 anos, começou a atuar

no grupo há dez anos quando o filho foi

diagnosticado com autismo. O capricho
é mantido em cada detalhe e o resultado
é gratificante. "Além de ajudar, conse
guimos divulgar a associação para que

r mais pessoas conheçam o trabalho de

senvolvido", comentou.
Entre pinceis, tesouras e papel, Marli

Zanella, 56 anos, encontrou estímulopara
a vida. Desde a sensação de ver os cartões
circulando pela cidade, até a convivência

com os alunos: e outros voluntários aju
dou a pensionista a ver a vida com urn

novo olhar. "Foi surpreendente conhecer
o autismo, as mães e ver como a batalha
é grande. É maravillioso trabalhar aqui,
passo a semana e não vejo a hora de che

gar o dia", disseMarli.
Para ser voluntário na AMA, o requi

sito é comprometimento. Os interessados
precisam apenas ir até a sede, que fica na
Rua Gustavo Friedemann, 134, bairro
Vila Lalau, ou ligar para o telefone 3370.,
1555 e conferir a disponibilidade de horá
rios. "Estamos de portas abertas, precisa
mos de pessoas comnovas habilidades, e
quem acha que não pode ajudar vai des
cobrir que pode", disse a coordenadora de
voluntariado, Márcia Dalmarco.

TRABALHO 50 voluntárias se dedicam ao processo de produção artesanal
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2SaSCHUTZEN
FESTA PA MAIORES

TERCEIRA IDADE
, �

Um dos destaques da Festa do Tiro é a tarde dançante para a turma que tem mais vivência. Quem aproveita valoriza a alegria

Pode ficar sentado, para
descansar. �as logo

chega alguém animado para
convidar a dançar ou dar,
uma passeada pelo parque.
A pista de dança do Pavilhão
B ficou praticamente lotada
ontem à tarde para celebrar
o encontro da turma da Ter
'ceira Idade, na Schützenfest.
Ao som do Musical Worin,
de Pomerode, a festança teve
muita alegria.

Afinal de contas, quem já
dedicou boa parte da vida ao

trabalho e à criação dos filhos
mereée curtir bem esses mo

mentos de lazer. Ainda mais

quando esse cenário se apre
senta totalmente favorável
à convivência com amigos e

companheiros de vida.
Para destacar a amizade,

Beatriz Leithold, 68, mora
dora da comunidade de Ga-

ribaldi, e Yolanda Schmidt,
72, da Barra do Rio Cerro,
dançaram juntas boa parte
do evento. "Não tem como

ficar parada. Gostamos mui
to de nos divertir", destacou
a viúva Beatriz, que estava

animada com o vestido ger
mânico.

Um, casal que também

quase nem parou para des
cansar no baile foi Arcelia de
Fátima, 53, e Luiz Gustavo de

Oliveira, 54, do Vila Nova. Os
dois vestiram trajes típicos
germânicos para curtir o en

contro com os amigos. "O que
gostamos é disso", confirmou
Arcelia no meio do salão.

Teve uma hora que o ape
tite chama para um chope. E
para rebater o calor depois
de se dedicarem aos passos
ritmados, Renate, 67, e Ben
jamin Leibold, 69, brinda-

ram o momento degustando
a principal bebida da festa.
"Essa já é a segunda roda
da. Para nós, o que importa
é se divertir. Adoramos es

tar nessas festas. Faz muito
bem", contou Renate, que
participa com o marido do

grupo de idosos do Centro.
'Seu Silvino Basegio, 67,

não estava muito animado

para sair de casa para a tarde
dos idosos. Mas a esposa Eu

gênia, 66, conseguiu levá-lo
ao- Parque de Eventos. Dan

çaram. Depois, ele preferiu
ficara sentado olhando o mo

vimento. Mais animada, a

esposa logo encontrou uma

amiga. "Está aqui o meu par
para a dança", riu. "Eu gosto
de diversão", salientou. Até

domingo, eles terão muitas
opções para continuar essa

,
animação na Schíitzenfest.

"
Não tem como ficar

parada. Gostamos muito
de nos divertir.

Beatriz t.eíthold, 68 anos

Casal Luiz,Gustavo
e Arcelia curtiu o

baile com trajes
típicos germânicos

DIEGO ROSA

Pavilhão B lotou
ontem à tarde
com a presença
de integrante de
clubes da Melhor
Idade da região

EVENTO TRADICIONAL ÉVITRINE PARABANDAS

A Schützenfest também é uma

boa vitrine para as bandas típicas de

Jaraguá do Sul. A escolha em fazer

parte da programação é uma espécie
de reconhecimento ao trabalho de
senvolvido ao longo do ano em bailes
e festas.

A Banda Hannover participa des
de 1992 do principal evento cultural
da região. Criado por Alózio Cle
mente Motter, 55, um descendente
de italianos apaixonado pela cultura
alemã, o grupo sobe ao palco do Pa

vilhão B na tarde do próximo domin
go, último dia da Schützen. Mas an

tes, os nove músicos participam do
desfile de encerramento, às 10 horas
do mesmo dia.

Para ele, que está envolvido com

esse tipo de evento desde os 18 anos,
fazer parte da programação da Festa

do Tiro é uma valorização. "É uma

coroação para nós. O nosso nome

virou referência nas festas típicas e

voltamos esse foco nas celebrações
com esse perfil, porque mantêm viva

uma identidade cultural", avalia.
Com uma vivência de 53 anos em

música, Lauro Siebert, 71, adora tocar
nas festas tradicionais. Fundador da

bandajaraguaense Tal's Buam (Garo
tos do Vale), que desde 1998 participa
de eventos na região e Estado, tem o

currículo privilegiado de ter partici
pado de todas as 30 edições da Okto
befest, de Blumenau, e dos 25 eventos
da Schützenfest.

O começo foi como trompetista
da Banda Aurora. Depois montou a

Tal' s Buam, que conta com cinco in

tegrantes, entre eles o filho Sandro,
46, vocalista e violonista. O grupo
tem três CDs e um DVD gravados.
Especializado em músicas de estilo
mais típico germânico, eles cantam

na língua alemã. "Não somos uma

banda de bailão. Participamos mais
dos eventos das sociedades, que são
mais tradicionais. Fazer parte da

agenda da Schützefest e da Oktober
é um marco e um orgulho. Temos
um público apreciador, que abrange
jovens e pessoas mais idosos. Ado
ro fazer música", detalhou Siebert.

,

A última participação da banda na

Festa do Tiro foi na quarta-feira.
Agora a agenda está direcionada

para Blumenau, onde o grupo vai to
car hoje e sábado.

Ontem à noite, a Adler's Band,
do Rio da Luz, deixou sua marca

na Schützenfest. Os 10 integrantes
apresentaram canções com um re

pertório vasto com mais de 100 mú
sicas. Todas no tom e ritmo essen

cialmente germânico. "Gostamos de
tocar nessas festas. Na Schützen são

quatro horas de apresentação e, por
isso, tem de ter um bom material",
contou o fundador Loribert Rahn,
62 anos. O conjunto, que tem cinco
cds gravados, também se apresenta
na Oktoberfest, em Blumenau, hoje
e domingo.

Com uma

viivência de
53 anos em

música, Lauro
Siebert, 71, é
o fundador da
banda Tals
Buam

Loribert Rahn,
da Adler's Band,

que tocou
ontem à noite
no Pavilhão B

EDUARDO MONTEClNO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oitoj
flagrados com
drogas em 24h

,..,

ovens sao

PRECOCE Na

maioria dos casos,
os adolescentes
são ápreendidos
por posse de

entorpecente

Débora Remar

TIntre a noite de quarta
.I.::ieira e a manhã de on

tem, oito adolescentes'foram

apreendidos por porte de

drogas em Jaraguá do Sul e
Guaramirim. Os jovens es

tavam com maconha, crack
e cocaína. Cerca de 70% dos

.

casos de ato infracional, que
chegam à Vara da Infância
e Juventude, -estão relacio
nados-a envolvimento dejo
vens com drogas.

Dois adolescentes, de 16

anos, foram encaminhados
a Delegacia na manhã de

ontem, depois de serem fla

grados' pela Polícia Militar
consumido entorpecentes,
em Jaraguá do Sul. Eles ti
nham pequena quantidade
de maconha e vão responder
a um inquérito policial por
ato infracional. O Conselho
Tutelar e os,pais dos adoles- ,

centes estiveram na Delegá
cia acompanhando o caso.

Um taxista suspeitou da
atitude de seus clientes que
queriam ir à Joinville e cha
mou a Polícia Militar quan
do transitava pela BR-28ú,
em Guaramirim, na ma-

. drugada de ontem. Os três

MACONHA Quase 700g foram encontrados com um

rapaz de 17 anos, suspeito de tráfico, em Jaraguá

jovens, com idades de 15 a

17 'anos, estavam com oito
buchas de cocaína e cin
co pedras de cràck, Como

apenas dois adolescentes
assumiram a posse da dro

ga, o terceiro envolvido foi
liberado. Os jovens foram
encaminhados a Delegacia
de Polícia e, na tarde de on

tem, tiveram uma audiência
no Fórum da Comarca de
Guaramirim.

Em abordagem de dois .

adolescentes na Rua Afonso

Nicoluzzi, no Bairro Água
Verde, por volta das 221130'
de quarta-feira, a Polícia
Militar localizou 7,6g dema
conha. Os jovens, de 16 e 18

. anos, foram levados para a

delegacia, onde os pais tam
bém foram chamados.

Outro adolescente, de 17
anos, tinha 90g de maco

nha na mochila, quando foi
abordado pela Polícia Mili
tar na Rua Epitácio Pessoa,
noCentro de Jaraguá do Sul,
por volta das 22h de quarta
feira. Como a PM suspeitava
de tráfico, os policiais foram
até a casa dele e, com auto

rização dó pai, fizeram uma

busca no quarto do rapaz.
Dentro de uma mala foram
encontradàsmais 577g, além
de duas munições deflagra
das. de arma de fogo. Ele foi
encaminhado a Delegacia e

liberado com a presença dos

responsáveis.

II Bradesco

l'leilão: Dia 04/11/2013. às 10hOD - Valormínímo: R$ 86.303,00

EDITAL DE LEilÃO PRESENCIAL E "ON·lINE" DE CASA· GUARAMIRIM/SC
Local dos leilões: Auditório Freitas - Praça da Liberdade, 130 - 16' andar - Liberdade - São Paulo/SP

2'leilão: Ola 18/1112013, às 10hOO - Valormlnlmo: R$ 51.182,00
SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nQ 316, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., promoverá a venda em Leilão (lQ ou 2Q) do imóvel abaixo
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel: Guaramirim·SC. Bairro Ilha da Figueira.
Rua Vilibaldo Bruehmuller (antiga Rua 352). 313. Casa. Áreas totais: terr. 555m' e constr, lançada no IPTU 108m'. Matr. 18.070 - RI
local. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Regularizaçãoe encargos perante 05 órgãos competentes, correrão por conta do
comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES
PRESENCIAL E "ON-LlNE": AUDITÓRIO FREITAS, situado na Praça da Liberdade, 130, 16Q andar, Liberdade, São Paulo/SP. lQ Leilão:
04/11/2013, às 10h. Valormínimo para venda: R$ 86.303,00 (oitenta e seis mil, trezentos e três reais). 2Q Leilão: 18/11/2013, às 10h.
Valormínimo para venda: R$ 51.782,00'(cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais). Condição de pagamento: à vista, mais
comissãode 5% ao leiloeiro. Da participação "en-tine":O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência "O evento. Para mais informações -tel.: (11)3117-1000, ramais 121 ou 158.
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Corupá
Condutor é
preso pela'PM

Foi encaminhado ao Pre

sídio Regional o homem de

50 anos flagrado dirigindo
embriagado em.Corupá. O
motociclista . foi abordado

pela Polícia Militar en

quanto. trafegava pela Rua

Roberto Siedel, no Cen

tro, por volta das 23h de

quarta-feira. Amoto estava

com licenciamento vencido
e foi recolhida. O suspeito,
mesmo se negando a fazer
o bafômetro, foi preso por
crime de trânsito.

Faltou freio

Acidente com
ônibus fere 25

A colisão entre dois ôni
bus provocou ferimentos em
cerca de 25 alunos, que iam
de Guaramirim para Schro

eder, namanhã de ontem. O
coletivo que vinha atrás não

conseguiu frear e bateu na

traseira do primeiro ônibus,
que parou em um semáforo
do Bairro João Pessoa, pró
ximo a entrada de Schro

eder, por volta das 8h. O
motorista contou a PM que
houve falhamecânica.

Com o impacto, muitos
passageiros caíram ou ba
teram a cabeça no banco da

frente, sofrendo ferimentos
.leves. Segundo os Bombei
ros Voluntários, que atende
ram a ocorrência, aproxima
damente 25 vítimas, de 14 a

17 anos, precisaram ser con

duzidas aoHospital São José
paramaiores avaliações.

Enxame-ataca
trabalhador

Um homem foi atacado

por abelhas quando roçava
a grama próximo ao Portal
de entrada de Jaraguá do
Sul, na SC-no, na Barra do
Rio Cerro, na tarde de on

tem. Segundo os Bombei
ros, o barulho da máquina
teria atiçado as abelhas, que
se instalaram no portal há
mais de dois anos. A vítima
sofreu poucas picadas e foi
atendida no Pronto Socor
ro. O enxame deve ser reti
rado do local por um apicul
tor, nas próximas semanas,

-

RETRATAÇÃO
Atesto para os devidos fins que o Apon
tamento 261.702/2013 referente ao Título

N.102300023 é INDEVIDO sendo que o SA
CADO: ANA PAULA GATTI já havia realizado

o pagamento do referido título dentro do pra
zo do vencimento.
Ass. CEDENTE :SAURIA LUCIA DE FRANCO GODOY

REPúBUCA FEDERATIVADOBRASIL: ESTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eCômarca deGuaramírím
ANAAUCEMARI1NELLI PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Correa n« 188, Telefone: 47·33721494Horário de Funcionamento: 9h às 18h

EDITALDE INl1MAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia.os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitarou pa
gar no tríduo legal (3·dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de
resposta escrita nomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a{s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar{em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forCem)
residente{s) ou dorniciliada{s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, pOlJlue nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 48807Sacado:SOLUCOESINDUSfRlAISSCHROEDERllDA-MECNPI: 12.338.758/0001·
13 Endereço: RuaSãoPaulo n° 194, Caixa d'Água, 89270-000,Guaramirim Cedente:OXIMlXCOMER·
ao DE GASES llDA ME CNPI: 06.538.238/0001-51 Número do Título: 030184 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantilpor Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 05/10/2013 Valor. 200,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$
37,60, Condução: R$13,15, Edital: R$ 22,25

Protocolo:.48602 Sacado: VAlDEMIR SIMAO CPF: 006.292.029-40 Endereço: MARIA ZASIROW
n° 357, NOVA ESPERANÇ'I, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIA
MENTOS SA CNPI: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4307403941 Espécie: Nota Promissória
Apresentante: PORTAL DE DOCUMENIDS SA Data Vencimento: 30/01/2012 Valor. 30.843,00
liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25
Guaramirim,18deoutubrode2013.

ANAAllCEMARTINEW PESSOA, TabeliãDesignada

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIGÓRIO FRIGORIFICQ RIO CERRO LTDA
em Recuperação Judicial, nos autos 036.10.009085-6 em trâmite na Vara da Fa
zenda da Comarca de Jaraguá do Sul- SC, por ordem da DRA. CANDIDA INÊS
ZOELLNER BRUGNOLl, vem nos termos da Lei n. 11.101/2005, publicamente
convocar ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES, para o dia 06.11.2013, às
14:00 horas, em primeira convocação, e para o dia 13.11.2013, às 14:00 ho

ras, em segunda convocação, a ser realizada no salão do Tribunal do 'Júri do
Fórum da Comarca de Jaraguá do Sul, e tendo como ordem do dia a deliberação
sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, Frigorio
Frigorifico F,1io Cerro LIda. A cópia do plano de recuperação poderá ser OBtida

pelos interessados junto ao Cartório da Vara da Fazenda Pública desta Comar
ca. A assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um

secretário dentre os credores presentes, e será instalada, em primeira convoca
ção, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de

cada classe, 'computados pelo vaiar, e, em segunda convocação, com qualquer
número. Ordem do dia: Instalação da Assembléia; Aprovação, modificação ou

rejeição do plano de recuperação apresentado pela recuperanda (artigo 36 -

Lei nO 11.101/2005); Decisão pela instalação e posterior eleição do Comitê de
Credores e seus substitutos; Demais assuntos de interesse. O credor poderá ser
representado na AGC, por mandatário, desde que protocolado junto ao Adminis
trador Judicial, em até 24 horas antes da data da assembléia, documento hábil

que comprove poderes ou indicação da folha dos autos em que seencontra o'

documento (art. 36, § 4° da Lei 11.101/2005). Para que produza seus efeitos de

direito, será' o presente edital, afixado ostensivamente na sede da sociedade
empresária recuperanda e publicado na formà da Lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CPJARJNA

Tabelionato Gl'iesbach Novo endereço: Rua Cei. ProcópioGomes deOliveira,

Notas e Protesto 380-Ce�r:��:�����%.;;I������O�UL-SC
EDITALDE INl1MAÇÃO DEPRCITESro

Nos teimas do artigo 15 daLei 9.492/97, c/co artigo995 do código deNormas daCGI/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento' no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FItAM
INTIMADOSDO PRCITES1D:
Apontamento: 262579/2013 Sacado: IN MAQUINAS E MANUTENCAO UDA Endereço: RUA:112!
PAUlD EGGERf-153 - 10AO PESSOA - IARAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-770 Cedente: CooPERATI·
VADEECON EOlEDMUTUO DOS PROF CREA Sacador: P&DDISTRIBUIDORADE PECAS INDUS
TRIAIS llDA Espécie: DMI· N° TItulo: 501/0002 - Motivo: falta de pagameritoValor. R$ 414,34 - Data

para pagamento: 23/10/2013-Valor total a pagar R$502,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
_ 414,34 -Iuros: R$ 1,93 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Di

ligência: R$ 26,04

Apontamento: 262728/2013 Sacado: OUIECE INDUSTRIATEXIll.llDA Endereço: RUAWIGANDO
MENSLIN 113 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-455 Cedente: BANCO SAFRA SA Sacador. RU
VISPAN IND COM FIOS llDAEspécie: DMI- N° TItulo: 451433327 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 4.095,84 - Data para pagamento: 23/10/2013-Valor total a pagar 8$4.190,74 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 4.095,84 - Juros: R$ 19,11 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262718/2013 Sacado: RAFAElA DAlANE DE SOUZA Endereço: RUAMANOEL FRAN
CISCO DA COSTA" 422, V1E - IARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257·000 Cedente: RCF INCORPORA
DORA llDA Sacador." Espécie: DMI • N° TItulo: 0000000240 - Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$
560,76, - Data para pagamento: 23/10/2013-Valor total a pagar R$645,94 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 560,76 -Iuros: R$ 2,61 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edita]; R$ 23,10 Condução: R$

.

24,50· Diligência: R$ 22,72

f.pontamento: 262567/2013 Sacado: SONEITI ALIMEN1DS llDA EPP Endereço: RUA EXP. FIDEUS
STINGHEN 71-IARAGUADOSUL- CEP: Cedente: CANTINHODOCEMASSAS llDA Sacador - Espé
cie: DMI - N°TItulo: 2800000271- Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 1.242,33 - Data para pagamento:
23/10/2013-Valor total a pagar R$1.324,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.242,33 -juros R$
1,24Emolwnentos: R$12,25 • Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 21,02

Apontamento: 262638/2013 Sacado: TRANSPOR1l\DORA PUMOR llDA Endereço: RUA GIARDINl
LUIZ LENZI 92 GALPAO2 -IARAGUADOSUL-SC - CEP: 89254·630Cedente: TASCRNER INDUSTRIA
TEXTIL llDA Sacador.· Espécie: DMI- N° TItulo: 2018300U . Motivo: falta de pagamentoValor: R$
562,88 - Data para pagamento: 23/10/2013-Valor total a pagarR$649,95 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 562,88 -Iuros- R$1,12 Emolwnentos: R$12,25· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50· Diligência: R$ 26,10

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo': na data
de 18/10/2013. Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2013:

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 5
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MARCIO Cusr6DIO/MUNICIPIO DlAA DIA
._-----...

"
o nosso time é

novo. Infelizmente

pecamos na

partida, Quem erra,

perde. Pecamos
três vezes e

tomamos gols.
Marcio Ventura,
técnico do
Juventus

Ficha Técnica:

Brusque 3x2 Juventus

• Local: Estádio Augusto Bauer, em

Bsusque (SC)

• Data: 17/10/2013 (quinta)
• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Arbitragem: Natanaã Everton da
Silva, auxiliado por Elia Alves e

Oiego Leonel Félix

FALTOU SORTE Moleque Travesso quase aprontou em Brusque, mas viu a vitória escapar de suas mãos aos 23 minutos da segunda etapa

Juventus perde de
virada em Brusque

• Gols: Cadu, aos 28/1 °T (J); Junai,
aos 2/2°T (B); Édipo aos 8/2°T (J);
Eydison, aos 1 0/2°T (B); e Santos

25/2°T(B)

• Brusque: Fabão;João Paulo

(Saraiva), Cleyton, Leandro
Mancha, Flavinho; Eurico, Luís

André; Serginho e Junai (Néris);
Eydison e Santos (Cldinho),
Técnico: Rogério Perrô

3 A 2 Tricolor esteve por duas vezes na frente do marcador, mas cedeu a virada para a equipe da casa

foram marcados por Cadu,
aos 28' da primeira etapa,
após cruzamento na área de
João Rodrigo, e Édipo apro
veitando uma saída errada
do zagueiro Fabão, aos 7' do
segundo tempo.

Com a derrota, o Mole
que Travesso soma o quinto
revés consecutivo contra os

brusquenses em confron
tos diretos. "O nosso time
é novo. Jogamos com qua
tro atletas da base e infeliz
mente pecamos na partida.
Quem erra, perde. Pecamos
três vezes e tomamos os três

gols. Vamos trabalhar para
que no jogo de domingo

jogar de igual com qualquer
equipe. Nosso time está se

formando e vamos buscar
a vitória contra o Metropo
litano, em casa", finalizou o

goleiroAndré..
Agora, o tricolor jara

guaense reencontra o seu,

torcedor no próximo do

mingo (20), às 16h, contra o
Metropolitano, mesmo ad
versário da estreia no Cam

peonato Catarinense, no

Estádio João Marcatto. O
último jogo do Juventus em
casa foi no dia 21 de abril!
na derrota por 2 a o para o

Figueirense, pela última ro
dada do Estadual.

"Lucas Pavin possamos reverter este re

sultado", disseVentura.
Para o atacante Cadu,

o placar não diz o que foi a

partida. "Não só eu, como

todo grupo, prometemos
empenho no domingo,
igual foi em Brusque. Jo
gamos melhor e a partida'
foi decidida nos detalhes.

Agora é seguir trabalhando,
levantar a cabeça, porque
tem mais três jogos e vamos

seguir brigando", analisou.
"Sabíamos que sena

um jogo muito difícil. In
felizmente o resultado não
foi o ideal, mas pelo menos

mostramos que podemos

Desde final de abril sem

jogar uma partida ofi

cial, o Juventus estreou na

noite de ontem (17) naCopa
Santa Catarina. Apesar do
tempo de inatividade e do
desentrosamento do time,
a equipe comandada pelo
técnico Mareio Ventura

foi bem, especialmente na

etapa inicial, mas acabou

pecando na marcação no

segundo tempo e saiu der
rotado para o Brusque por
3 a 2, no Estádio Augusto
Bauer.

Os gols jaraguaenses

• Juventus: André; Dudu,

Felipe Ferreira, Matheus e João

Rodrigo; Alisson, Édipo,
Rodrigo Crasso e Cícero; Cadu e

Thiago Amaral (Jhoy).
Técnico: MarciaVentura.

O resultado não

foi o ideal, mas
mostramos que

podemos jogar de igual
com qualquer equipe.

André, goleiro
do Juventus

COPA SANTA CATARINA
CLASSIFICAÇÃO" GRUPO B "TURNO

3 Metropolitano O O O O O O O O 0%

p" Pontos; J "Jogos; V " Vitórias; E" Empates; D" Derrotas; GP
"ois Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

4,44%
AUDIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP22
www.ocponline.com.br ESPORTE SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2013

ADJ sofre goleada
no jogo de ida da final

tentar o resultado positivo. Sa
bíamos que ia ser difícil, mas
a equipe deles foi merecedora
e esperamos reverter em casa

diante da nossa torcida" por
que estamos vivos no campe
onato. Temos que acreditar e

ir em busca da vitória", disse o
ala Oitomeia.

.

O técnico Sergio Lacerda
teve os desfalques do ala Nenê
- passou por cirurgia na patela e

segue em recuperação - e do fixo
Lê - que contundiu o menisco

e está em fase de tratamento.

O primeiro só deve voltar às

quadras no ano-que vem. Já o

segundo estará à disposição na

partida decisiva de amanhã.
Por outro lado, o Jaraguá

não poderá contar com o go
leiro Djony, que viaja ainda

hoje com a Seleção Brasileira,
para a disputa do Grand Prix,
na cidade de Maringá.

Além dele, o fixo/ala PC e

o fixo Duda, expulsos no con

fronto de ontem, além' do ala

Assis, suspenso pelo terceiro
cartão amarelo também des
falcam a equipe de Sérgio La
cerda na final.

4 A 1 Apesar da goleada, saldo de gols não é critério de desempate. Agora
a ADJ precisa vencer no tempo normal, além de empatar na prorrogação

Lucas Pavin Agora, o time jaraguaense
precisa vencer no tempo nor

mal no jogo da volta, que acon
tece amanhã, às 20h, na Arena
Jaraguá, para forçar a prorro
gação. No tempo extra, o Ja

raguá joga pelo empate por ter
feito melhor campanha nesta

primeira fase. Em caso de igual
dade nos 40 minutos, os join
vilehses ficam com o titulo do
turno e uma vaga na semifinal
da competição.

''Viemos para Joinville para

Errando demais, principal
mente nos passes, a AD

Jaraguá (CSM/Pré-Fabricar/
Mannes/FME) não conseguiu
suportar a pressão do Joinville
e perdeu o jogo de ida da final
do turno do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial
por 4 a 1, na noite de ontem,
no Centro Eventos Cau Han
seno O jovem. Tarek anotou o

único gol daADJ.

MANOW QUIRÓZ

COMPLICOU Ex-atleta de Jaraguá, pivô Elisandro (O) marcou uma vez e ajudou a sua equipe a triunfar no jogo de ida da final

Futsal

Definidos os dezesseis classificados no Campeonato Peladâo
Na última quarta-feira

(16), foram conhecidos os

classificados para as oitavas
de final do torneio masculi
no do Campeonato Peladão,
o Aberto de Futsal de Jara

guá do Sul. Das vinte e qua-

tro equipes que entraram na

competição, apenas dezesseis
seguem na briga pelo titulo.

A segunda fase, que será
definida através de mata-mata,
inicia na próxima terça-feira
(22), com os confrontos entre

Baumann versus Os Bagaceiros sus LEC (19h, Star Boys contra
(19h), KSDM contra Malhas Atlas (20h) e Kaiapós/Soletex/
Pradi (20h) e Academia Equilí- Dcar versus MK Metalúrgica
brio versus Baga (21h). (21h). Fechando as oitavas, na

O certame prossegue' na sexta-feira (25), j2gam Kiferro

quinta-feira (24) com as parti- versus Borracharia Senem (19h)
das envolvendo Conecos �Yi�:r;i , �Uniãoversus ZEC ,(20h). 'j,_

AcoIjs
Eleição da
nova diretoria

No próximo __

dia 26, a Associa
ção dos Corredores de Jaraguá
do Sul (Acorjs) elege sua nova

diretoria, em evento que será rea
lizado no Parque Malwee-às 14h.
Na eleição, podem fazer parte de

alguma chapa todos os sócios ca

dastrados até dezembro do ano

anterior. Com isto, os recém asso

ciados não podem se candidatar a
nenhum cargo na entidade.

Futebol Sete

CoroaBom
de Bola

Tem sequência na noite de
hoje, o 12 o Coroa Bom de Bola,
com três jogos válidos pela ter

ceira rodada da competição. To
das as partidas serão realizadas
no Baependi. Primeiro, se en

frentam Becko's contra Ebmac,
no campo A, às-19h15, e Fixsul
versus Senem, no campo B, no
mesmo horário. Fechando a ro

dada, jogam Jukar contra Kifer

ro, às 20h15.

Tênis
"

.

Ultima etapa
do Circuito

A quarta e última etapa do
.

Circuito ATJ de Tênis segue até
o próximo domingo (20), nas

quadras de saibro do Clube Atlé
tico Baependi. Entre os quatorze
jogos que acontecem na noite de

.

hoje, um será válido pela catego
riaVIP, que é a <te maior nível
técnico entre os 104 tenistas ins
critos na competição. Egon Tra
pp Jr. e Paulo Silva Neto duelam
às 18h15.

Corupá
Campeonato
de futsal segue

O Campeonato Corupaense
Indústria e Comércio de Fut

sal segue na noite de hoje, com
quatro partidas. Primeiro, jo
gam Eletropoll versus Periquito
Terraplanagem/Ramos Plantas..
Na sequência, duelam TGM e.

Forprem, além de ,ARCENCO
e União. Por fim, se enfrentam

Menegotti e Fundifer/KLC. Os

confrontos ocorrem no Ginásio
.

J, ,yvilly 9-erwapQ qes:sn!'jr.. "
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NÃO GARANTIDO França, de Ribéry, ainda não tem vaga assegurada na Copa-14

Repescagem
da Copa pode
ter clássico
EUROPA Sorteio na próxima semana pode colocar frente a

frente seleções bem tradicionais, como França e Portugal

Na próxima segunda
feira (21), em Zuri

que, na Suíça, a Uefa irá
sortear os confrontos da

repescagem das elimina

tórias europeias. As par
tidas definirão os últimos

quatro representantes eu

ropeus na Copa do Mundo
de 2014. E a maior expec
tativa é o possível confron
to entre duas fortes sele

ções: França e Portugal.
Tanto portugueses

como franceses ficaram
nas segundas colocações
em seus grupos. Os lusos

terminaram atrás da Rús
sia no grupo F, enquanto
os campeões mundiais

em 1998 perderam a vaga
direta para a Espanha, na
chave I. As duas seleções
são as mais tradicionais a

disputarem a repescagem
e se juntam a Islândia,
Romênia, Suécia, Croácia,
Grécia e Ucrânia.

O sorteio será feito as

sim: as quatro melhores

equipes no ranking divul

gado pela Fifa nesta quin
ta-feira serão as cabeças
de chave e ficarão no pote

1. O pote 2 ficará com as

demais seleções. Com isto,
Croácia, Grécia, Portugal
e Ucrânia são as cabeças
de chave. Assim, existe a

possibilidade de França e

Portugal se enfrentarem e

abrirem espaço para uma

seleção menos tradicional

na Mundial do Brasil. As

partidas serão disputadas
no sistema de ida e volta
e estão marcadas para os

dias 15 e 19 de novembro.
As vencedoras no placar
agregado se classificarão

para a Copa de 2014.

Formula Indy
Brasil deve ficar fora do calendário em 2014

O Brasil deve ficar fora diretor executivo da Hul
do calendário da tempo- man & Company, empresa
rada de 2014 da Fórmula detentora da Indy, Mark

Indy, categoria que reali-
_

Miles, divulgou uma pré
zou prova em São'Paulo via da programação do ano
nos últimos quatro anos. O ,. 'que vem, sem a corrida na-

cional.Miles revelou ao jor
nal norte-americano USA

Today um calendário com

18 corridas em 2014 sem a

prova brasileira e também
a etapa de-Baltimóre..

www.ocponline.com.br

Corinthians

Corda-bamba
Seleção

Mundial S17
Palmeiras

Interesse

A derr.ota para o Grê

mio, em Porto Alegre, me
xeu com a confiança dos

dirigentes corintianos no

técnico Tite. As atuações
abaixo do esperado nas

últimas partidas coloca
ram o treinador campeão
da América e do Mundo
em 2012 na corda-bamba,
e sua saída é uma possibi
lidade real nos bastidores
do Corinthians.

O entrosamento foi
fundamental' para a fácil
vitória da Seleção Brasi
leira sobre a: Eslováquia
nesta quinta-feira, em

. Abu Dhabi, na estreia da

Copa do Mundo sub-rz.
Com show de Mosquito e

Nathan, companheiros de
Atlético-PR, o Brasil não
teve trabalho para golear
por 6 a 1 e iniciar muito
bem na competição.

O meia-atacante argen
tino Maxi Biancucchi, do
Vitória, vem sendo ob
servado pelo Palmeiras
e pode abrir negociações
em breve com o clube

paulista. Seu empresário,
Régis Marques, tem boa

relação com a diretoria al
viverde por ter conduzido
nomeio do ano as negocia
ções com o volante Eguren
e o meia Mendieta.

Os primeiros 15 assinantes que ligarem hoje, a partir
das 8h para 2106 1919, ganharão um par de ingressos.

Clássico em quadra!
. -
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www.vw.com.br.Promoçâo valida até 19f1012ü13 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso. Fax 1.0 4 Portas Completo 2014, à vista a partir de R$ 35.990,QO?Enlrada 50%, saldo em 24)(, juros
O.O%.Voyage Completo 2014 à vista a partir de R$ 34.990. Entrada 50%. saldo em 24x, juros 0.49%. Go11.0 4 Portas 2014, à vista a partir de R$ 27.590,00. Entrada SOu/o, saldo, em 24)(, juros O.99%.Gol G4 1.02
Portas 2014, à vista a partir de RS 22590,QO.SpaceFox 2013 completo á vista a partir de RS·44.990,QD_ Entrada 50%. saldo em 24X. juros O.O%.Amarok Trend COAT é vista a partjr de RS 115.990,00. Entrada 501l/Q,
saldo em 24x, juros Q,Qo,'Ó. Saveiro Cabine Estendida à vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49'lfo, CET máximo para esta cperaçâo: 15,05% a.a. IOF, cadastro e despesas de gravame
inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da ocerecêo não inclusas no cálculo da prestação e do CET Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen
autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CET será calculado e informado ao cliente previamente à comrataçac.crec'to sujeito a aprovação Garantia de 3 anos para linha voncsweçen 13{13
e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombí, limitada a 8Q,QOOkm). t: necessário, para sua utilização, o

cumprimento do plano de manutenção.
Ouvidcrte: 0800701 2834. SAC: 080077011926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Tf�A Al.EMÃ Grupo Auto frite 40u_ "'" aédíbílídode. www.outoellfe..com.br BANCO VOlKSWAGEN 47 3;27� 6000

C·araguá Auto Elite
A escolha perfeita

.. '
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