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EDUARDO MONTECINO

Escolas de
,

Jaraguá do Sul'
são premiadas em

evento estadual
sobre o ensino da

disciplina. Projeto
da professora
Rosângela
Kleine, da
Antônio
Estanislau

Ayroso, foi
destacado.

PÁGINA 17

Justiça dá
posse de área
à Prefeitura

TERRENO Oficialização só depende de depósito judicial
de R$- 255.364,�4 a favor do proprietário do imóvel onde

deve ser construído acesso à Pontedo Curtume.

PÁGINA 6

Região
Destino do
lixo debatido

.

Nove audiências públicas
estão marcadas para
definir as melhores

tecnologias apresentadas
para o tratamento de
resíduos. J>ÁGINA 6

Já estamos
atendendo!

Bastidores .... -

Troca-troca na

política local
Enquanto José deÁvila
pede desfiliação e funda o

Solidariedade, PSD busca
se reestruturar. Convite foi
feito paraAlcides Pavanello,
Irineu Pasold eGildoAlves.
PATRICIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5
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COMENTÁRIO

Estás com sede?
PONTO DE VISTA

ainda há quem pense que O Pe

queno Príncipe é livro para crian

ças. Nós, os adultos estúpidos, é
que estamos precisando de um

principezinho sábio por perto de
nós. O que mais achamos é gen
te apressada, estressada, furiosa
consigo mesma e com tudo, sem
tempo para nada, correndo atrás
do vento, como diz o Eclesiastes.

E dizendo dessas coisas, ocor
re-me lembrar de uma história

budista que li faz tempo. A histó

ria que diz que quando nascemos
recebemos a nossa porção de co

mida para a vida atual, quando
essa comida acabar, morremos ...
O que inferiram os sábios? Que
quanto menos pressa no co

mer, mais longa e saudável a

vida sobre a terra. Quanto me

nos pressa para tudo, pois não?
Espere, não se vá, vamos con

versar um pouco mais ...

Peguei o livro O Pequeno Prín

cipe e observei que a data de

edição voltava ao ano de 1986. Não
vivíamos àquele tempo a pressa de

hoje, uma pressa tão estúpida que
mesmo os camaradas que se "alfa
betizaram" nas antigas, pesadas e

desagradáveis máquinas de escre

ver têm hoje paciência para espe
rar por alguns segundos para que
o computador funcione... Anda
mos correndo, correndo para trás,
para a loucura, para os remates da
insensatez. Mas nos achamos óti
mos, é claro. Tão ótimos que os ra

pazes andam se entupindo de Via

gra, e outras tantas almas perdidas
entorpecidas.por ansiolíticos. Mo
dernidades.

Pois abri o livro famoso e lá

pelas tantas achei este velho e

imortal diálogo: - Bom dia, disse o

principezinho, - Bom dia, respon
deu o vendedor. Era um vendedor

GILMAR DE OLIVEIRA
• Psicoterapeuta

Hipocrisias lUIZ CARLOS PRATES
de pílulas aperfeiçoadas que apla
cavam a sede. Toma-se uma por
semana e não é mais preciso be
ber. - Por que vendes isso? - per

guntou o principezinho.
- É uma grande economia de

tempo, disse o vendedor. Os peri
tos calcularam. A gente ganha cin
quentá e trêsminutos por semana.

- E que se faz então com os cin

quenta e três minutos? - O que a

gente quiser, balbuciou o vendedor.
- Eu, pensou o principezinho,

se tivesse cinquenta e três minu
tos para gastar, iria caminhando

passo a passo, mãos no bolso, na
direção de uma fonte...

Não é formidável, leitora? E

, EquilíbriO não é uma característica unânime em pais
e mães.Muito menos racionalidade, em grande par

te daqueles que sentem que amadurecem apenas pelo
fato de serem pais ou mães. Responsabilidade e equilí
brio de pai e mãe não saem junto com a placenta.

Ouvimos muitas vezes, em meio a uma discussão
acalorada, pessoas dizendo: Respeite-me! Sou pai (ou
mãe) de família! Como se tal condição oferecesse cará
ter ilibado a quem colocou filho no mundo.

Em geral, são os mesmos que se chocam com a

maconha na mochila do filho (ou na boca), mas desde
cedo se esbaldam com bebida alcoólica na frente dos

pequenos. Colocam a culpa nas más companhias. Po
dem ter razão: talvez o filho tivesse más companhias
desde que nasceu.

Muitos que, ao menor problema, se entopem de cal
mantes e remédios para enganar doenças que o lazer,
o- descanso e o contato com a família impediriam de se

manifestar; mas não admitem o filho experimentando
pílulas de drogas sintéticas em busca de felicidade, pra
zer e liberdade que nunca viram dentro de casa. Nada

justifica o uso de entorpecentes, mas o que nossas con

dutas dizem ao inconsciente desses jovens que veem

incongruências das famílias, desde que eram crianças?
Rompantes de fúria e grosseria, gritos e humilha

ções no lugar de palavras serenas com os filhos peque
nos que, no seu tempo, crescem e devolvem com juros
os desequilíbrios impensados dos pais. Estes mesmos

pais, que se estressam tanto na busca de-dinheiro e es

quecem o valor do abraço nos filhos, de rir junto com

quem te ama só por existir.
Como anda a sua forma de ser e de viver? Hora de

mudar, pois enquanto conseguirmos nos reinventar, se
remos jovens e bons modelos. É o exemplo que educa!

não tenho dúvida de que ele tem razão, vivo dizendo
isso aos jovens que me ouvem em palestras. Só o

trabalho nos pode realizar e fazer felizes na vida, só.
O mais é cerejinha no bolo ... E mais ainda, essa ver
dade é mais verdade para as mulheres ... As tontas
colocam um bermudão antes da carreira. Coitadas.
Eles nunca fazem isso.

• Cena
Centro de Florianópolis. Um mendigo dormia o

sono da "justiça" sobre um banco de praça'. Embaixo
do banco, enroscava-se e também dormia o cachorro
do mendigo, numa fidelidade admirável, divina. Saí
dali convencido de que a proverbial longevidade dos

mendigos vem dos seus "amigos"; nunca vi um men

digo sem um cãozinho a segui-lo ... • Falta dizer
Ela é jovem, bonita e inteligente. Dia destes, ela me

ouviu dizer que tal coisa não iria durar, que eu não tinha
esperança de que viesse a durar. Ela me interrompeu
para dizer que nada dura, nada. - Nem o casamento? ob

jetei. Nada, enfaticamente elame respondeu, nada. Puxa
vida, que garota forte! Ou seria realista? Fiquei pensan
do, eu que busco os eternos na vida...

• Ele
Ele é um dos sempre três mais ricos do mundo,

não sai da posição. Falo de Warren Buffet, inves
tidor americano. Pois o velho Buffet, 83 anos, es

creveu mais um livro cujo título agora é: - Quando
o trabalho é a melhor diversão. Ainda não o li mas
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tOBITUÁRIOACT
Guaramirim
seleciona professores

o JOSÉ LEIERmorreu em

20 de outubro, em Jaraguá do
Sul. Ele tinha 86 anos e deixou
enlutados filhos, genros, notas,
netos, bisnetos, parentes e

amigos. O sepultamento ocorreu
no cemitério do Centro.
o VICTORIO URBANSKI
morreu em 18 de outubro em

Jaraguá do Sul. Ele tinha 69 anos
e deixou enlutados a esposa, filhos,
genros, noras, netos, parentes e

amigos. O sepultamento aconteceu

no cemitério da Barra
do Rio Cerro.

·VALDEMARJOÃODA
SILVA morreu em 18 de outubro,
em Schroeder. Ele tinha 79
anos e deixou enlutados filhos,
notas, netos, parentes e amigos.
O sepultamento aconteceu no
cemitériomunicipal de Schroeder.
.,NEUZAMILLERmorreu em

19 de outubro, em Guaramirim.
Ela tinha 50 anos e deixou
enlutados a mãe, irmãos, marido,
filhas, genro, netos, parentes
e amigos. O sepultamento foi
realizado no cemitério municipal
de Guaramirim.

.

Estão abertas as inscrições para o processo
seletivo de Admissão em Caráter Temporário
(ACT) da Secretaria Municipal de Educação de
Guaramirim. O edital está disponível em gua

ramirim.sc.gov.br. As pré-inscrições devem
ser realizadas na internet e os documentos en

tregues na sede da secretaria, até o dia 18 de
novembro. As 'vagas são para professores de

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ar
tes, Educação Física e auxiliar de creche.

o Centro Municipal de Educação Infantil Jader Marcolla
recebeu a visita dos alunos do Colégio Marista São Luís
no dia 16 de outubro. O encontro faz parte doprojeto de

voluntariado, realizado pelo Núcleo de Pastoral com o

objetivo de incentivar práticas solidárias entre os estudantes.

, .
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CHARGE
29° FEIRA CATARINENSE DE MATEMATICA

Fale conosco

EDITORIAL

Educação de referência
A lunos e professores de Jaraguá do
rtsul foram destacados na Feira da
Matemática realizada na semana pas
sada em Ituporanga. O reconhecimen
to ressalta o comprometimento dessas
comunidades escolares a fomentar o

ensino de uma disciplina que é temida
por uma boa parte dos estudantes.

A matemática direciona a um racio
cínio lógico, prático e uma criatividade
estimulante em busca dos desafios de
desvendar problemas. aritméticos. Esse
trabalho reforça que quanto mais forem
propagados projetos que desafiam os es

tudantes, melhor será a capacitação dos
mesmos para encarar a vida profissional,
que é feita de muitas provas. Além disso,
essas ações são referenciais aos professo
res envolvidos à articulação de projetos
simples, que facilitam o entendimento
desse universo de cálculos.
Outra ação a ser destacada na redemu

nicipal é o projeto "Amigo do Zippy". A

proposta é fazer com que as crianças, na
faixa etária dos sete anos, reflitam sobre
temas abstratos, mas com um contexto
bastante sentimental: as emoções.

"
Quanto mais forem abordados
assuntos que contextualizam a

nossa própria existência, mais a
escola educa a sociedade.

De forma bem didática, os estudantes
começam a entender o que é o ciúme,
a raiva e a encarar as perdas, como a

morte. Essa didática tratada em sala de
aula direcioná a formação do cidadão
para o autoconhecimento e o respeito
às demais pessoas. Quanto mais forem
abordados a;suntos que contextuali
zam a nossa própria existência, mais a

escola cumpre a função de formar uma
sociedade consciente.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira. Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Patricia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br
• 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 8925€i-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo lida

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�� O Correio do Povo utilizapapelproduzido a partir de
fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.

Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

Fale com seu Gerente
ou ligue 0800 273 3486.
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PSD tentase reestruturar
Depois da derrota nas umas no ano pas- ser a adesão do ex-prefeito Irineu Pasold,

sado e com a desfiliação do clã Konell que saiu do PSDB depois de ser ameaçado
e do vereador José de Ávila, o PSD busca de expulsão durante a campanha eleitoral
se recuperar. Na noite de hoje os rumos do do ano passado. O sindicalista Gildo Alves
partido devem ser discutidos internamen- também está sendo assediado. No início
te. Um dos objetivos é filiar novas lideran- do ano, Gildo se afastou do PPS. A rees

ças, algumas delas do próprio PSB, que truturação do PSD está sendo organizada
abrigou Ivo e Cecilia Konell. Alcides Pava- por Carione Pavanello, com braços da co

nello é um dos confirmados, tanto que será missão estadual, interessada na unificação
o anfitrião do jantar. Outra surpresa pode para campanha do próximo ano. Pavanello,

que hoje preside a sigla, adianta que abrirá
o debate para formação do diretório muni
cipal, colocando o posto à disposição para
facilitar o consenso. Outramedida avaliada
é judicial para tentar reaver para o partido
o mandato de Ávila. A desfiliação do pre
sidente da Câmara foi interpretada como

traição e os suplentes comoMaristelaMen
nel, Lorival Demathê e Rudolfo Gesser não
estariam dispostos a deixar barato.

�
-

IIE um favor ele sair" Solidariedadefirnodado
Sem tentar reconciliação, o vereador Jeferson Oli

veira afirma que não está preocupado com a saída de
José de Ávila do PSD. Pelo contrário, o ex-colega de
bancada diz que a decisão fortalece o partido. "É um

favor ele sair. Quem não luta pelo bem do partido tem
mesmo é que ir embora". Nos bastidores, o que se diz
é que Ávila passou a perna em Jeferson, que também
negociava a criação do Solidariedade em Jaraguá, o
que ele nega. "Recebi o convite, assim como do PROS,
mas quero ficar no PSD", garante.

O presidente da Câmara, José de Ávila, confirmou ontem à coluna a fun
dação da comissão provisória do Solidariedade em Jaraguá do Sul, já foi tudo
registrado. O vereador assumiu a presidência. Eduardo Bertoldi, ex-PR, eMoacir
César Souza, ex-PMDB, reforçam a nova legenda, criada nacionalmente por
Paulinho da Força Sindical, ex-PDT. SegundoÁvila, a meta é chegar a 100 fi
liações ainda este ano para formar o diretório. Sobre as ameaças de perda de
mandato, o vereador diz estar tranquilo. "Fiquei triste de ter que deixar o PSD.
Mas não tinha alternativa. Estou amparado pela lei". Já quanto ao ex-colega de
bancada, Jeferson Oliveira, o presidente da Câmara ironiza: "ele queria mon
tar o partido aqui sim. Deve ter ficado espantado com aminha agilidade".

Rede e Samae pelasmulheres
Presidente do Samae, Ademir Izidoro, devidamente caracterizado,confere assinatura da presidente

da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria Santin Camello, em documento que selou convênío,
entre as duas entidades. Apartir de agora será possível fazer doações à Rede através da fatura de água.

.

Presença confírmada
A Avevi confirmou participação do superin

tendente do DNIT/SC, João José dos Santos, na
assembleia da entidade marcada para esta quarta
feira. às 14horas, naCâmara de deCorupá. Santos
deve trazer informações sobre as obras que estão

previstas nas rodovias federais de Santa Catarina,
e especialmente sobre a duplicação da BR-280. As
últimas notícias não são nada otimistas.

Entrância Especial
A Comarca de Jaraguá do Sul foi elevada

para Entrância Especial. A elevação é uma

reivindicação antiga de juízes, promotores e

OAB e foi uma bandeira defendida conjun
tamente pelo prefeito Dieter Janssen e o de
putado Carlos Chiodini. A elevação dá mais
agilidade no trâmite dos processos e deve di
minuir a rotatividade de juízes e promotores.

Rede protegida
Projeto de lei do verea

dor Mauro Bramorski (PSD)
proíbe o plantio ou cultivo de
árvores exóticas de grande
porte, como eucalipto e'pin
nus, em vias públicas da área
urbana. E que obedeçam,
obrigatoriamente, a um re

cuo de no mínimo 30 metros
em áreas rurais. Segundo o

vereador, a proposta protege
principalmente a rede elétri
ca sempre prejudicada nas

trovoadas com ventos du
rante o verão.

Habeas
Corpus negado

o Tribunal de Justiça �m
julgamento por acórdão e

em decisão unânime negou
pedido de habeas corpus da

ex-prefeita Cecília Konell em
ação criminal que investiga
favorecimento à irmã dela,
Carmelita Konell. A denún
cia foi feita no ano passado
pelo Ministério Público. O
mérito não foi avaliado. Se
gundo o advogado Marcos

Probst, a defesa-vai recorrer
da decisão no Supremo Tri
bunal de Justiça. A contesta

ção é quanto à 'acumulação'
processual, já que duas ações
tramitam sobre o mesmo

fato. Uma criminal e outra

ação civil pública.

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-0100

EM FOCO
o prefeito Dieter Janssen (PP)
espera entregar entre novembro
e dezembro as obras na Avenida

Afonso Nicoluzzi. Falta a

construção de duas pequenas
pontes e a pintura das faixas.

• • •

Na obra foram investidos
R$ 3 milhões do Estado e

R$ 1,3 milhão de recursos
-

próprios. Aliás, sindicância interna
apura a responsabilidade por

rompimento de convênio, no 'ano'
passado, com o Estado, que
bancaria toda a reestruturação

da Afonso Nicoluzzi.

• • •

Segundo cartilha do Tribunal
de Contas do Estado, a colocação

de novos radares terá que
seguir critérios bem definidos.
A Diretoria de Trânsito já avalia
as mudanças necessárias.
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Corro ção e. campanhas
Em entrevista ao jornal O

Globo, o diretor de Combate ao

Crime Organizado da Polícia
Federal, Oslain Santana, afir
mou que pelo menos metade
dos casos de corrupção no Brasil
tem relação com financiamento

.
de campanhas eleitorais. Ele
coordenou todas as grandes
operações de combate contra
fraudes em licitações, superfa
turamento de contratos e con

tratação de ONGs de fachada
desde 2011. "Quando você in

vestiga mn caso de corrupção,
desvio de dinheiro público, vai
ver lá na frente que tinha um

viés para financiar campanha
política. Então, se resolvessem
fazer uma reforma política, di-

minuiria muito o crime de cor

rupção. Isso é fato. E são todos
os partidos. Não é privilégio
desse ou daquele. Você começa
uma investigação de uma Pre
feitura desviando recursos da
merenda, da Saúde. É para quê?
Para caixa de campanha.

Você vê numa investiga
ção um governador fraudan
do uma licitação. E para quê?
Para caixa de campanha. Aí vai
parte (do dinheiro desviado)
para a campanha e parte para
o bolso de alguém. Ele desvia
para a campanha para se man

ter no poder, para continuar
roubando", alertou o especia
lista, que recorreu à história
para comprovar a tese, tam-

bém defendida pela OAB. "Nós
não aprendemos com a lição de
89, do governo do presidente
Collor. Por que ele foi cassado?
Sobra de campanha. Isso que
levou ao impeachment há 20

anos. Outros casos se sucede
ram e não semudou o sistema",
lembrou Santana, que criticou
ainda a demora dos parlamen
tares em aprovar as mudanças
necessárias. Enquanto o Con

gresso não faz o dever de casa e

adia a reforma política, a Dire
toria de Combate ao Crime Or
ganizado da PF, o TSE e o Mi
nistério Público Eleitoral estão
discutindo alterações legais
que facilitem a investigação do

.

crime eleitoral.

LúCIOSASSL

Calendário escolar unificado
Secretário municipal de Educação, Elson Cardozo, comandou negocia

ção com as unidades estaduais e particulares para unificação do calendário
escolar de 2014. Quase todas as escolas entraram em acordo e vão iniciar o
ano letivo no dia 10 de fevereiro, com parada do dia 7 a 21 de julho.

Câmara de Vereadores de Guaramirim
Rua 28 de Agosto, 2042 - Centro
Guaramirim - se - Cep: 89270-000
Fone/Fax: (47) 3373.0002

GUARAMIRIM
VALORIZA OS AMIGOS
DA CIDADE

A Câmara de Guaramirim realizou mais uma entrega da

Comenda Peabiru, um reconhecimento às pessoas e entidades
que prestam notáveis e relevantes serviços ao desenvolvimento
e engrandecimento do munictplo. Na edição de 2013 foram

homenageados o saudoso Ex-prefeito Victor Kleine, a entidade
Adai Sodag e o empresário Euclides Sardagna. Em nome de toda
a população a Câmara de Guaramirim agradece ii essas pessoas
por dedicarem parte de suas vidas para o beneficio de todos.

Parabéns.

I/� Ci_...... .".,......s

Guaramirim
tp_.cmc.......".bf

reissranssen
ARQUITETOS

Projetos para você e sua empresa
(47) 3371..Q853

www.reisjanssen.com.br

Biografias
liberadas

Além de Joaquim Bar
bosa e Marco Aurélio Mello,
que chamou Caetano de ju
rista baiano, outro ministro
do STF também já. se decla
rou contra a censura de bio
grafias. Luís Roberto Bar

roso, antes de ser nomeado
para o Supremo, participou
de um debate sobre o tema
na Biblioteca Nacional. Na

época, declarou que o arti

go 20 do Código Civil, que o

grupo Procure Saber preten
de manter, era inconstitu
cional. Com as declarações,
é possível prever que as bio
grafias não autorizadas de
vem ser liberadas.

"
Era um partido pequeno
(o PT), que depois passou
a ser grande e, como tal,
foram aparecendo defeifos.
Gente que dá muito valor
ao Parlamento, outros aos

'cargos públicos.
00 ex·presldente Lula, em
entrevista ao jorrutl EI País.

./
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Pressão por reforma
AOAB e a CNBB entregaram ao presidente do STF, Joaquim

Barbosa, um oficio pedindo que seja julgada a ação direta de in
constitucionalidade que proíbe a doação de empresas para candi
datos ou partidos. As entidades decidiram,utilizar outros meios
para cobrar a reforma política, que dorme nos berços de Brasília,

Voto aberto
Após mais de um mês de idas e vindas, Câmara e Senado

devem votar nesta semana propostas de emenda à Constitui
ção para acabar com o voto secreto no Congresso. A expecta
tiva é que os senadores da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) apreciem amanhã relatório prevendo a publicidade em

todas as votações no Parlamento brasileiro. No mesmo dia, os
deputados podem analisar na comissão especial uma emenda
mais restrita, prevendo o voto aberto apenas em processos de
cassação de mandato parlamentar.

Multas no lixo zero

O programa Lixo Zero, que completou dois meses no Rio de
Janeiro, já multou 7.683 pessoas em 21 bairros. A maioria das
autuações (63%) é por jogar fora da lixeira guimbas de cigarro,
copos de café, pedaços de papel, embalagens e latas, cujamulta é
de R$ 157. O Lixo Zero prevê multas de até R$ 3 mil para quem
fizer descarte irregular de detritos em áreas públicas. O valor de
pende do tamanho do resíduo descartado. O Centro e Copacaba
na são os bairros commaior número de autuações.

Barrada comissão
A subcomissão de Direitos Humanos da Comissão de Cultu

ra, criada como contraponto à Comissão de Direitos Humanos

presidida pelo deputadoMarco Feliciano (PSC-SP), foi extinta a

pedido da Frente Parlamentar Evangélica.

I
DECONT
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Prefeitura conquista a posse
PONTE DO CURTUME Proprietário ainda pode
recorrer, mas processo não atrasará mais a obra

Carolina Veiga

. A decisão judicial sobre a

r1desapropriação de terre

no para o' término do acesso

à Ponte do Curtume, que fará
a ligação da Rua Walter Mar

quardt com a João Januário

Ayroso, saiu na última sexta

feira e determina prazo de cinco
dias, a contar de ontem, para
que a Prefeitura de Jaraguá do
Sul deposite a quantia de R$
255.364,64, mais correção mo
netária desde junho, em conta

judicial. O valor, estipulado por
perícia, equivale à indenização
de desapropriação de 270,87
m2 de parte do terreno localiza
do ao lado da estrutura, neces
sário à finalização da obra.

A decisão da juíza Cândida
Inês Brugnoli levou em consi

deração, sobretudo, o interesse

público sobre o interesse indi
vidual. Segundo ela, o proprie
tário da área ainda pode recor
rer, mas a princípio a emissão
de posse da área para que as

obras iniciem só dependem da

efetuação do depósito. "Como o
processo ainda está no início e o

proprietário pode recorrer, não
é justo fazer a sociedade aguar
dar o final da discussão sobre o

valor proposto, o que poderia
.

protelar o término da obra",
alega Cândida.

A análise dos dois laudos
técnicos que quantificaram o

valor da área embasou a decisão

judicial. O primeiro foi elabora
do por comissão técriica forma
da por engenheiros e arquitetos
do município e o segundo por
perito técnico, após solicitação
judicial. "Após a comparação
dos laudos considerei o valor

proposto pela Prefeitura razoá
vel para a emissão de posse, até

porque o laudo judicial conferiu
à área valor inicial inferior ao

proposto inicialmente. O pro
prietário poderá continuar dis
cutindo a questão judicialmen
te sem que a comunidade saia

prejudicada, já que há interes
se popular no término da obra
e dinheiro público investido",
concluiu a magistrada.

EDUARDO MONTECINO

:,�, ".'_
,

CURTm.�E Obra na ponte estava paradá devido a questionamento judicial sobre valor de desapropriação

R$ 1 milhão para o término da obra
De acordo com o prefeito Die

ter Janssen; o pagamento será
efetuado antes do prazo judicial. A
quantia já estava reservada e pre
vista no orçamento do município.
"Estamos verificando em qual con
ta deverá ser efetuado o depósito,

de de se colocar uma galeria ali. A
licitação já está no departamento
de compras e será lançada assim
que tivermos a posse da área. São

30 dias para sair a empresa e mais
uns 30 para finalizar os trabalhos",
concluiu o prefeito.

que será realizado antes de sexta

feira", afirmou.Assim que a Prefei
tura receber a emissão de posse da
área, deve ser lançada licitação no.

valor aproximado de R$ 1 milhão

para o término da ponte. "A obra
vai encarecer porque há necessida-

EDUARDO MONTECINO

Plano Int,e;n:nnnicipa1

População vai discutir soluções para o lixo
Pelo .menos 14 empresas es

pecializadas de Santa Catarina,
São Paulo, Rio de Janeiro e até da
Alemanha demonstraram inte
resse pelo Plano Intermunicipal
de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos formulado pela Associação
dosMunicípios do Vale do Itapocu.
Ele vai determinar qual a melhor

tecnologia a ser empregada na des
mação final das 120 toneladas/dia
de lixo produzidas pelos sete mu

nicípios da região: Jaraguá do Sul,
Corupá, Schroeder, Guaramirim,

Massaranduba, São João do Itape
riú e BarraVelha.

Em novembro, nove audiên
cias públicas já estão marcadas

para debater o Plano, exigido pela
lei federal 12.30 que instituiu a

Política Nacional de Resíduos Só
lidos, e as melhores tecnologias
apresentadas pelas empresas. A .

partir de agosto de 2014, todos os

municípios só poderão levar para
aterros sanitários o lixo que não

puder ser transformado em adu
bo ou reciclado.

Metade dos resíduos é orgânico
O estudo apontou que

50% das 120 toneladas di
árias de todo o lixo produ
zido nos setemunicípios da
região (760 toneladas/mês,
exceto lixo industrial) é or

gânico. Na região, Jaraguá
do Sul lidera a produção
de lixo, com até 80 tone-

Segundo o presidente da Fun

dação Jaraguaense do Meio Am
biente (Fujama) e também su

pervisor do estudo feito, Leocádio
Neves, por causa do crescimento

populacional e aumento da renda,
o documento será revisado a cada

quatro anos. "IsSQ implica mais

quantidade de lixo e mudanças
no tipo de lixo descartado, dando .

margem a um volume maior de
resíduos recicláveis". O Plano deve
ser aprovado pelas Câmaras de
Vereadores no início de 2014.

usimec

Lixo produzido na

região deve ter destino comum.

Hoje, os resíduos vão para M�fra

ladas/dia, mas apenas 3% poder aquisitivo e, por isso,
vai para a reciclagem. Bar- produz o menor volume de
ra Velha tem o menor vo- recicláveis. Enquanto isso,

.
lume/dia. Em média 10 to- Schroeder e Corupá des
neladas, Na temporada de cartam o menor volume

, verão chega a 40 mil qui- 'de lixo orgânico na região,
los. São João do Itaperiu é porque a população tem o

omunicípio da região onde hábito de usá-lo como adu-
a população temo ���qf,l, PR HIIfi�PI1�'f�sejfflS·i. II"

Todo o estudo feitomira
na construção de uma uni
dade regional Para bene
ficiamento do lixo em dis
cussão há pelo menos dez

anos, com gerenciamen
to consorciado. Jaraguá
e Schroeder já aderiram

,

através de leis municipais.

O presidente da Fujama diz
que, pessoalmente, defen
de o empreendimento em

São João do Itaperiu, por
que gera empregos e ren

da. O município tem o pior
Índice de Desenvolvimento
Humano (!DH) da região; .

possui áreas disponíveis já

degradadas, entre 20 mil
mz e 100 mil mz, depen
dendo da tecnologia a ser

usada; localização geográ
fica equidistante (35kms,
em média) dos outros mu
nicípios, permitindo que os

próprios caminhões coleto
res façam o transporte e ,
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Missão empresarial
em Jaraguá

Grupo de diretores e executivos de associa

ções empresariais gaúchas visita, a convite da

Federação dasAssociações Empresariais de San
ta Catarina (Facisc), cinco cidades catarinenses

para conhecer o modelo de gestão e de desenvol
vimento econômico. A missão faz parte do Pro

gramaEmpreender, quevisaà cooperação técni
ca entre aentidade e a Federação dasAssociações
do RioGrande do Sul (Federasul). Até a próxima
sexta-feira, Fraiburgo, Rio do Sul, Jaraguá do Sul,
Joinville e Florianópolis recebem a comitiva. Em

Jaraguá, a comitiva chega nesta quarta-feira.

íNDICE PERíODO

+9,5% 9.0UTUBRO.2013

+0,02% 22.0UTUBRO.2013

1.303,74 OUTUBRO.2013
+1,26% 22.0UTUBRO.2013
+0.00% 22.0UTUBRO.2013
PETR4 17,69 +4,92%
VALE5 32,37 +2,15%
BVMF3 12,68 0,91 %

0,5210 23.0UTUBRO.2013

-0,16% US$109,680
+0,02% US$1315,580

COMPRA VENDA VAR.

2,1812 2,1820 +0,28%
2,1200 2,2900 +3,62%
2,9770 2,9781 +0,33%
3,5136 3,5155 +0,23%
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Weg e Santa Clara
no Prodec

Propriedade
intelectual

Pesquisadores defendem'um
modelo de regulação da proprie
dade intelectual mais adequado
ao contexto brasileiro, para -tor-

. nar as pesquisas no setor de bio

tecnologia mais competitivas no

.país, Eles analisaram o tema du
rante a apresentação do livro Pro
priedade Intelectual e Aspectos
Regulatórios em Biotecnologia,
lançado pelo Instituto de Pesqui
sa Econômica Aplicada (Ipea). O
ministro da Secretaria de Assun
tos Estratégicos e presidente do

.Ipea, Marcelo Neri, e pesquisa
dores do instituto, defenderam a

discussão do tema nessa manhã,
quando foi apresentado um es

tudo que comparou a legislação
brasileira do setor com a dos Es

tados Unidos, da União Europeia,
do Japão, da China e da Índia.

Governo do Estado anunciou na sexta
feira aprovação de recursos do Pro

dec - Programa de Desenvolvimento da

Empresa Catarinense para duas indús
trias com sede em Jaraguá do Sul. AWeg
foi beneficiada com aditivo de R$ 287
milhões para investimentos na amplia
ção da produção, que passam o valor de
investimento que já vem sendo realizado

para R$ 849.509.118,88. Para ampresa

Acrílicos Santa Clara o recurso é de R$ 18

milhões, destinados também à expansão
das atividades e re-localização do parque
fabril, que unificará as unidades de produ
ção existentes, destinadas a fabricação de

produtos de acrílicos em geral.'Os inves
timentos contemplam construção de área
de 8.300 metros quadrados para fábrica
e unidade administrativa, aquisição de

equipamentos e instalações.

Homens emulheres iguais no SPC
O indicador ampliado do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) passa
da mostra que há um ligeiro equilíbrio na

inadimplência entre homens e mulheres.
Pelos dados, que detalham como se com

porta a inadimplência no comércio brasi
leiro, segundo os critérios de gênero, idade
e valor das dívidas em atraso, as mulheres

representaram 54,72% dos casos de cadas
tros de Pessoa Física (CPFs) negativados

em setembro, ao passo que os homens são

45,28%. Os técnicos do SPC Brasil dizem

que é natural que as mulheres sejaÍn ligei
ramentemais inadimplentes do que os ho
mens, porque elas são as que mais conso
mem a prazo. Segundo a entidade, 58,76%
das compras nessa condição, nomês de se
tembro, foram feitas com CPFs de mulhe

res, enquanto as demais (41,24%) foram
feitas por homens.

�-----_._-_._-,__.��-'------------------�_ ..
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Inflação
_ o Índice Nacional de

Preços ao ConsumidorAm
plo - 15 (IPCA-15); prévia
da inflação oficial, registrou
taxa de 0,48% em outubro.
A alta de preços é superior
à observada na prévia de

setembro, que havia sido
0,2'116, segundo dados di

vulgados pelo ffiGE.

Integração pela via ...

A Agência Nacional de

Aviação Civil (Anac) conce
deu autorização prévia para
a integração entre as com

panhias aéreas Azul e Trip.
Com a decisão, publicada
no Diário Oficial da União

nesta segunda-feira, as em
presas poderão comparti
lhar aeronaves, aeronautas,
aeroviários e outros funcio
nários, "observadas as ne

cessidades de treinamento
em procedimento e práti-

cas". Na decisão, a Anac es
tabelece que a Azul deverá
manter o registro das ações
realizadas durante o proces
so de integração e permitir
auditorias da agência, "a

qualquermomento".
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II BradescoEXTRAVIO DE NOTA

Foi perdido um bloco de
notas fiscais de numeração

25 a 50 da empresa
Lice Comercio e

Distribuidora LTDA - ME

CNPJ 18.019.881/0001-58
I.E.25.701.885-9.

Rua Elpidio Martins na 41.
Tel (47)9955-9882.

-

PUBUC�ÇOES LEG�t\IS
EDITAL DE lEIlÃO PRESENCIAL E "ON-UNE" DE CASA - GUARAMIRIM/SC
local dos leilões: Auditório Freitas - Praça da Liberdade, 130 - 16. andar - liberdade - São Paulo/SP

2'leilão: Dia 18/1V2013, às 10hOO - Valor mínimo: R$ 51.182,00
SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS, leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 316, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pela Bradesco Administradora de Consórcios ltda., promoverá a venda em leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97.localização do imóvel: Guaramírím-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. Regularização e encargos perante os 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, 16º andar, liberdade, São Paulo/SP. 1º Leilão:
04/11/2013, às 10h. Valor mínimo para venda: R$ 86.303,00 (oitenta e seis mil, trezentos e três reais). 2. Leilão: 18/11/2013, às 10h.
Valormínímo para venda: R$ 51.782,00 (cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação "en-tine":O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência ao evento. Para mais informações -tel.: (11) 3117-1000, ramais 121 ou 1�8.

•

Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing
A Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing, CNPJ 08.084.690/0001-

16, situada no endereço: Estrada Bela Vista, n° 3.950, bairro
Nereu Ramos em Jaraguá do Sul, vem por meio do seu

Presidente, convocar seus associados para Assembleia
Geral Extraordinária para a eleição dos membros da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal a realizar-se no dia 1° de

Novembro de 2013, com a primeira convocação ás 19hs e

segunda convocação às 19:30hs, no salão da Paróquia São
Judas Tadeu (Rua: Henrique Nagel, n° 300, bairro: Vila Lenzi.

Jaraguá do Sul/SC) Informações pelo fone: (47) 9138-5677.

Miguel Francener
Presidente

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

I ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS N°. 06/2013 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 158/2013-PMS-

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL -

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para
conhecimento dos interessados a errata de data referente ao Edital
de Tomada de Preços nO. 06/203-PMS, para contratação de empresa

especializada prestação de serviços técnicos para elaboração de

projeto de dois reservatórios de água com capacidade de 750m' cada,
para abastecimento público e casa de química a serem construídos
ao lado da ETA da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do

Município de Schroeder/SC, ficando assim determinado:
Leia-se:
I - DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO
PROCESSO:
1.1.0s envelopes n". 01 - Habilitação, n", 02 -Proposta Comercial, bem
çomo os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser

entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:'

Data: 08 de novembro de 2013.
Local: Prefeitura,Municipal de Schroeder/SC.

Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da

Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nO. 3201,
Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: ás 08h45min.

d) Abertura do processo: às 09h.
4.3- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta
comercial e credenciamentos acontecerão até dia 08 de novembro
de 2013 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados,
diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 - c.

Schroeder, 22 de outubro de 2013.
Osvaldo Jurck -Prefeito Municipal

"

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

REPÚBIJCAFEDERATIVADOBRASIL- FSTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim
ANAAllCEMARI1NEIll PESSOA,Tabeliã Designada

RuaGerônimo Coma n- 188, Telefone: 47-33721494Horário deFuncionamento: 9h às 18h

Saibam todos que virem o presente editaI, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no trlduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado, e registrado a protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda. porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
comos arts 995, 997c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 48758 Sacado: ABS COMEROO DEMAIERIAIS ElEI'RICOS I11)ACNPJ: 07.609.805/0001-
86 Endereço: Rua 28 de Agosto n° 635, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: SAIBRO - REPRE

SENTACOFS COMERCIAIS CNPJ: 09.133.389/0001-18 Número do Título: 2494 Espécie: Duplicata de

Prestação dé Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 02/10/2013

Valor.1.l79,OO Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital:
.R$22,25

EDITALDE INTIMAÇÃO

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

Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: www.bradesco.colILbr/imoveis I www.lreltasleiloelro.com.br

:a:
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RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA.
CONCORRÊNCIA N° 049/2013. O Município de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, através do Presidente da Comissão Especial
de Licitação, designado pelo Decreto nO 9.433/2013, torna público
aos interessados o resultado de Julgamento - Proposta Técnica,
classificadas respectivamente em ordem decrescente:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Proponente Nota

SQUEEZE COMUNICAÇÃO LTDA EPP 264

MÁGICACOMUNICAÇÃO LTDA EPP 224

CMCCENTRALDE�TmGECOMUNICAÇÃO 210

SSLTDA

FÓRMULA COMUNICAÇÃO LTDA 207

PONTO DE IDÉIAS COMUNICAÇÃO SS LTDA 184

KWB COMUNICAÇÃO LTDA 168

MARCCA COMUNICAÇÃO LTDA EPP 143

TRADE COMUNICAÇÃO E�TmG SS LTDA 137

DECISÃO PROPAGANDA LTDA 75

A Proposta Técnica da empresa DECISÃO PROPAGANDA LTDA foi
desclassificada por não atender ao disposto no Edital, ultrapassando
o limite da verba de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais),
conforme item IX do Anexo I - Projeto Básico - Briefing. Considerando
o disposto no item 15.9.1.7 do Edital, a planilha de pontuação referente

o envelope n? 01, da empresa DECISÃO PROPAGANDA LTDA ficará
acondicionada em envelope fechado e rubricado no fecho pelos
membros da Subcomissão Técnica, até que expire o prazo para
recursos relativos a essa fase. As empresas MARCCACOMUNICAÇÃO
LTDA EPP, TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA e

DECISÃO PROPAGANDA LTDA, foram desclassificadas em função
de não alcançarem a pontuação mínima de 150 (cento e cinquenta)
pontos, estabelecida no item 8.4.b do Edital. Em face de tal resultado

a Çomissão Especial de Licitação proclama o resultado do julgamento
geral da Proposta Técnica. A presente publicação atende ao artigo 109,
inciso I alínea "a" da Lei 8.666/1993, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias
úteis para interposição de recurso. Jaraguá do Sul/Sé, 21 de outubro

de 2013.

Paulo Ricardo Lehmkuhl
Presidente da Comissão Especial de

icitação - Decreto nO 9.433/2013

Protocolo: 48920 Sacado: ARCIllO ANJUNlO DEVEGill CPF: 482.861.849-04 Endereço: Rua 88

n' sn, ilha da Figueira, 89250-000, Guararnirim Cedente: COMPANHA INTEGRADADE DESENVOL
VIMENTO AGRICOIACNPJ: 83.807.586/0001-28 Número do Título: 15116501 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante:BANCODQ BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMData

Vencimento: 17/09/2013 Valor: 45,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48724 Sacado: ASSOCIAÇÃOBENEFIOENTEVlDAFEllZ CNPJ: 01.547.700/0001-63 Ende
reço: Rua Man:ionilo dos Santos n° 412, Corticeira, 89270-000, Guararnirim Cedente: CIADE CRED!
IDFINANCIAMEN1DEINVFSTIMENTORENAUITDOBRASILCNPJ:61.784.278/0001-91 Número

do Título: 20019288898 Espécie: Apresentante: PORIl\L DE DOCUMENIDS SA DaÍa Vencimento:
22/05/2013 Valor: 1.962,35 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 26,30, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48928 &'cado: CELSO SANDRI CPF: i>77.520.559-72 Endereço: Rua 28 deAgosto n° 1834,
centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: J L SILVA COMEROO DE MAQUINAS lIDA - ME CNPJ:
04.187.405/0001-31Número doTítulo: 535 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 05110/2013 Valor.

1.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$
22,25
Protocolo: 48929 Endereço: Rua 28 deAgosto nO 1834, centro, 89270-000,GuararnirimCedente: JLSIL
VA COMEROO DEMAQUINAS lIDA - ME CNPJ: 04.187.405/0001-31 Número do Título: 1833/C Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2013 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48842 Sacado: COM DE AREIA SOUZA CNPJ: 08.241.007/0001-07 Endereço: HElMUTH
SPRUNG 9999, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSID DE MOlAS GUARA UDA EPP

CNPJ: 00.804.148/0002-60 Número do Título: 1737-5695 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: Banco ItaúSA DataVencimento: 10/10/2013 Valor: 342,00 Liquidação após
a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$18,95, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48847 Endereço: HEIMU1H SPRUNG 9999, centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
POSID DE MOlAS GUARA lIDA EPP CNPJ: 00.804.148/0002·60 Número do Título: 1728-5687 Es·

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA, DataVencimento:
10/10/2013 Valor: 579,00 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
18,95, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 48812 Sacado: WOENE DA PAlXAO LIMA ME - REFRIGERAÇÃO ONCO S CNPJ:
09.319.410/0001-74Endereço:RuaVílibaldo Bruehmuller nO 100,Uha daFigueira, 89270-00, Guarami
timCedente: ROYAlSIARDOBRASIL!. E C.DECOMPOI\TENTFSPlASTICOSCNPJ: 69.224.004/0001-
50 Número do Título: 4821/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 07/10/2013 Valor: 892,48 liqui
dação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$16,01, Edital; R$ 22,25

Protocolo: 48917 Sacado: SANDIAMARIA KRAJCZKCPF: 039.630.749-30 Endereço: Rua LuizAnto
nioBurinelli n' s/n,Amizade, 89270·000, GuaramirimCedente: COOPERATIVADECREDfID RURAL

COM INTERACAOSOlIDARIADESCHROEDER CNPJ: 08.387.258/0001-02 Número do Título: 20051

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGEN

CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/10/2013 Valor. 200,00 Liquidação após a intimação: R$
12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo:48806Sacado:SOLUCOFSINDUSTRlAIssomOEDERUDA-MECNPJ:12.338.758/0001-
13 Endereço: Rua São Paulo n' 194, Caixa d'Água, 89270-000, GuararnirimCedente: OXlMlXCOMER-
00 DE GASFS I:lDAME CNPJ: 06.538.238/0001-51 Número do Título: 030149Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMData

Vencimento: 05/10/2013 Valor: 120,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60,
Condução:R$13,15, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 22 de outubro de 2013.

ANAAllCEMARI1NELLI PESSOA, TabeliãDesignada

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 262636/2013 Sacado: BAIANCA CRlANCA BRECHO E PON
TA ESIDQUE UDA ME Endereço: RUA DR WALDEMIRO MAZURECHEN
167 - jaraguã do SuI-SC - CEP: Cedente: DEMICAR OFICINA DE lATOARIA
E PINTURA Sacador: - Espécie: CH - N' Titulo: 000013 2 - Motivo: falta de
pagamento Valor. R$ 444,00 - Data para pagamento: 25/10/2013- Valor total
a pagar R$531,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 444,00 - Juros: R$
16,72Emolwnentos:R$12,25 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

Apontamento: 262903/2013 Sacado:DYNAMIK DO BRASIL !MP FAB E MA

Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO IlA FONSECA 188 - CENlRO -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: SOlIDEZ TRANSPORTE V
UDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1657B - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 1.550,00 - Data para pagamento: 25/10/2013- Valor total a
pagarR$1.623,74 Descrição dos-valores: Valor do título: R$ 1.550,00 - juros. R$
3,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$10,79

;";;;;��;�t�26269õi2ói3s,;;;d�:-�ÃNDÃ-jÃQiiEüNEViLiiÃ'BARROS
Endereço:RU ALVIN BUlTENDORFF 36 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-675
Cedente: SKIN CALCADOS UDA EPP Sacador. - Espécie: DMI - N' Titulo:
008118-1 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$1.053,OO - Data para pagarnen
to: 25/10/2013- Valor total apagar R$Ll39,71 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 1.053,00 - Juros: R$ 2,45 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50· Diligência: R$ 24,41

Apontamento: 262836/2013 Sacado: GlADYSTON GOMESDE FREITAS Ende
reço: RUAEURlCODUWE94 - JARAGUADOSUL-se - CEP: 89264-200Ceden·
te: NUTIlIGERO NUTIlICAO ANIMAL UDA ME Sacador. NUTIlICOL AlJM.
lIDA Espécie: DMI - N' Titulo: 104916/A - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 386,30 - Data para pagamento: 25/10/2013- Valor total a pagar R$4S9,77
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 386,30 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos:
R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 262936/2013 Sacado: JAIR CARLOS FERREIRA Endereço: RUA
SANTACATARlNA304 - jaraguã do SuI-SC - CEP: 89250-000Cedente: FACIflNI
VEICUWS lIDAME Sacador: . Espécie: DMI - N°Titulo: 777-2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$ 200,00 - Data para pagamento: 25/10/2013-Valor total
a pagar R$276,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$
0,33 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência:R$15,94

Apontamento: 262935/2013 Sacado: JNMAQUINAS EMANUTENCAO UDA
ME Endereço: RliA PAUW EGGERT 367 - jaragué do SuI-SC - CEP: 89257-770
Cedente: OXlMlX COMERCIO DE GASES UDA ME Sacador. - Espécie: DMI
- N°Titulo: 029561- Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,00 - Data para pa
gamento: 25/10/2013-Valor total a pagarR$227,24Descrição dos valores: Valor
do título: R$140,OO - juros: R$I,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 262830/2013 Sacado: KOlLER COM. INSTAlADORA ElETRI
CA t:rDA Endereço: RUA EXP. JOSERIBEIRO, S/NAO lADO N/87 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: COOPERATIVA DE CREDfID VALE DO ITAJAl
VIACREDI Sacador: KAlAPOS TEXIlL lIDA Espécie: DMI - N' Titulo: 1742-
01/0001- Motivo: falta de pagamentoVaiar: R$ 377.41 - Data para pagamento:
25110/2013-Valor total a pagar R$455,39 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 377,41- Juros: R$ 1,38 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 16,75

Apontamento: 262664/2013 Sacado: KRP SERvrCOS AGRICOlAS UDA En

dereço; RUA GENI DE FATIMA ZANEIA DE UM 133 - ESIRADA NOVA - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-363 Cedente: MUU1- RENTALWCACAO
DE MAQUINAS E EQUIPAMENlDS Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo:

_

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPUBIJCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODESANrACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL-SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

01000281400 - Motivo: falta de pagamentoVal�r. R$I1.882,23 - Data para pa
gamento: 25/10/2013· Valor total-a pagar R$I1.783,89 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 11.882,23 - Juros: R$ 23,36'Emolumentos: R$12,25 - Publica

ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 18.45

Apontamento: 262667/2013 Sacado: L E S COMERCIO DE MOVEIS UDA
Endereço: R. BERTHAWEEGE, 1305 - BARRA RIO CE - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89260-500 Cedente: BORIDlLOTlINDUSTRlA E COMEROO DE MO
VEIS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 2067850U - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 512,94 - Data para pagamento: 25110/2013- Valor total
a pagar R$596,53 Descrição dos vaiares: Valor do título: R$ 512,94 - Juros: R$
1,02 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
. Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 262945/2013 Sacado: MARCElD SALES LAMIM Endereço: RUA
JOAO NUNES 50 - CZERNlEWICZ - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89250-000 Cedente:
AYMORE CREDfID FlNANClAMENID E lNVFSI1MEN1D SA Sacador. - Espé
cie: cr - N° Titulo: 20017784991 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 15.717,62

;!i�!"Wo����:�/f��Wtz:'f=��:f.f5�=n�tl��
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262774/2013 Sacado: MDUAN lVONIITE PEREIRA DA SILVA

Endereço: PREEJOSE BAUER 1555 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-100
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUIURA E EMPREENDIMENT Sacador:
Espécie: DMI - N° Titulo: 17200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,58

;!i�::f:�lo��"::��:�Vfg���I�j':�r�$�7���:Z;�;��$;:r,����
blícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 262930/2013 Sacado: MDUAN;lVONIITE PEREIRA DA SILVA

Endereço: PREEJOSE BAUER 1555 - JARAGUA DO SUL-se - CEP: 89254-100
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUIURA E EMPREENDIMENT Sacador. -

Espécie: DMI - N' Titulo: 17200 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,58

;!i�::f�lo��"::��:�ifg���13j���rJ$i�ts��'::i!��;�;�lcr.����
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 . Diligência: R$ 26,10

Apontamento: 262726/2013 Sacado: NM INCORPORADORA UDA -EPP En

dereço: RUA GUILHERME HERlNG 30 - CENlRO - JARAGUA DO SUL·se -

CEP: 89251-360 Cedente: OPAlACONCRETDUDA Sacador. - Espécie: DMI -

N°TItulo:NGOOI666 - Motivo: faltade pagamentoValor.R$2.108,85 . Data para
pagamento: 25/10/2013- Valor total a pagar R$2.185,81 Descrição-dos valores:
Valor do título: R$ 2.108,85 - Juros: R$ 6,32 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 10,79

Apontamento: 262943/2013 Sacado: PAUW EDUARDO DE OllVElRA Ende
reço: RUAADEllA FiSCHER 239 - laraguã do SuI,SC - CEP: 89256-400 Cedente:
AYMORE CREDfID FINANCIAMENTO E lNVESTIMEN1D SA Sacador: - Espé
cie: cr· N'Titulo: 20017709319 -Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 3.770,38

;!i�!"�;�����1°�g1tv=0��,���I!�;:C4��,��
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262727/2013 Sacado: R&K DISTRIBUIDORA E COM. MAT.
CONST I:lDA Endereço: RUA JOAO JANUARlO ARYOSO 1472 . JARAGUA
ESQUERDO - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89253-100 Cedente: OPAlACON
CRETOUDA Sacador: - Espécie:DMI - N° Titulo: NGOO1692 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 5.935.20 - Data para pagamento: 25/10/2013-Valor total
a pagar R$6.028,79 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 5.935,20 - juros
R$ 17,80 Emolumentos: R$ 12,25 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/5C, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à

sustaçãojudicial deprotesto e ouoferecerporescrito osmotivosdasua recusa, dentro doprazo legal.FICAM INTIMADOSDOPRarFSTO:

����'fJt�9j��1ill���oo������oÕ"�=�lli: :-�������-���::�------------------------------.-----------.------------------------
FINANCEIRAS/A Sacador. - Espécie:CBI - N'TItulo: 50-05752/11· Motivo: fal- Apontamento: 262778/2013 Sacado: UIl�ES JOSEWARGENOWSKI Endere-
ta de pagamentoValor. R$24.855,51 - Data para pagamento: 25/10/2013· Valor ço: FSTRADA RIO PAUW S/N - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BUS·
total a pagar R$27.705,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 24.855,51 CHLE & LEPPERS/A Sacador: - ll!!pécie: DP - N'TItulo: 7680 - Motivo: falta de
- Juros: R$ 2.767,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Con- pagamentoValor: R$ 1.042,50 . Data para pagamento: 25/10/2013· Valor total

��?_���_���:�?_:!?_�_�������_���::� . . __ .____________ �f�t��:;:�:cirf2��i:if���°e'd1t�����01��â�J�$
Apontamento: 262684/2013 Sacado: REH CALCADOSUDA Endereço: R PAS- 37,60 - Diligência: R$ 55,78
IDR ALBERID SCHNElDER, 832 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260·300 ----------------------------------------------------------------.-------------------------

Cedente: SKIN CALCADOS UDAEPP Sacador. - Espécie: DMI - N'TItuJo: Apontamento: 262780/2013 Sacado: UIlSSFSJOSEWARGENOWSKI Endere-
008165-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.035,OO - Data para pagamen- ço: ESIRADA RIO PAUW S/N - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BUS-
to: 25110/2013· Valor total a pagarR$1.l19,29 Descrição dos valores: Valor do CHLE & LEPPER S/A Sacador. - Espécie: DP - N' Titulo: 7299 - Motivo: falta de
título: R$ 1.035,00 - Juros: R$I,72 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: pagamentoValor. R$ 914,90 - Data para pagamento: 25110/2013- Valor total a
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72 pagarR$I.098,82 Descrição dos valores: Valor.do titulo: R$ 914,90 - Juros: R$
---.-------------.---.- ..

-.-.--.-.--------.----.--------.------------------------.------.-- 55,19Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: 11$'23,10 Condução: R$ 37,60
Apontamento: 262866/2013 Sacado: RESTAURANTE E lANCHONIITE - Diligência: R$ 55,78
FRAGOW UDA ME Endereço: AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA -

---------------------------.-----------------------------------------------------------.---

CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-700 Cedente: BANCO SAFRA Apontamento: 262781/2013 Sacado: UIlSSES JOSEWARGENOWSKI Endere-

SA Sacador: DIS1R DE AlJM SARDAGNA I.TIJA Espécie: DMI - N' Titulo: ço: ESIRADA RIO PAUW S/N - CORUPÁ-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BUS-
970508263 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.203,20 - Data para paga- CHLE&LEPPERS/A Sacador- Espécie:DM - N'TItulo: 19/00754ü/U - Motivo:

menta: 25110/2013· Valor total apagarR$2.284,12Descrição dos vaiares: Valor falta de pagamentoValor: R$132,80 - Data para pagamento: 25110/2013- Valor
do título: R$ 2.203,20 - Juros: R$IO,28 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi- total a pagar R$269,18 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 132,80 - Juros:
tal: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79 R$ 7,65 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
-------------------------.------------------------.-- ... ----.-------------------------.---- 37,60 - Diligência: R$ 55,78
Apontamento: 262867/2013 Sacado: SILVINO JOSE SOIDH ME Endereço: R
DORVALMARCATO - CHICO DEPAUW - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89254-
825 Cedente: BANCO SAFRA SA Sacador. DISTR DE AlJM SARDAGNAUDA
Espécie: DMI - N' Titulo: 970529040 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
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12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 262810/2013 Sacado: SONlA MODAS UDA Endereço: RUA
HENRIQUE SPENGLER 630 . Iaraguá do SuI·SC - CEP: 89259-280 Cedente:
ATRIMCONFECCOFS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 700634B1IB
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.340,00 - Data para pagamento:
25/10/2013- Valor total a pagar R$1.408,68 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.340,00 - Juros: R$ 3,12 Emelumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento; 262942/2013 Sacado: TERESINHA SALEfEVAS Endereço: ES·
TRADAFRANOSCO GREITER26·JaraguádoSuI-se-CEP: 89265-840Ceden
te: BANCO PANAMERICANOS/A Sacador: - Espécie: NP - N°Titulo: 45579098
. Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 9.802,59 - Data para pagamento:
25110/2013-Valor total a pagarR$12.840,74 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo:R$ 9.802,59 - Juros: R$ 2.747,99Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$ 30,31 \

Apontamento: 262879/2013 Sacado:TRANSIAU TRANSPORTES UDA Ende

reço: ROD. BR 280 KM 72, 30 - VilARAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-
180 Cedente: POSID DEMOIAS GUAR UDA EPP Sacador. . Espécie: DMI
- N' Titulo: PI 838 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 120,00 - Data para
pagamento: 25/10/2013- Valor total a pagar R$199,42 Descrição dos valores:
Valor do título: R$'120,OO - Juros: R$ 0,24 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 262776/2013 Sacado: UIl�SFS JOSEWARGENOWSKI Endere
ço: FSTRADA RIO PAUW S/N - CORUPA·se - CEP: 89278-000 Cedente: BUS
CHLE & LEPPER S/A Sacador. - Espécie: DP - N'TItulo: 7549 - Motivo: falta de

pagamento Valor. R$145,50 - Data para pagamento: 25/10/2013- Valor total
a pagar R$282,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$145,50 - Juros: R$
8,34Emolwnentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 37,60

Apontamento: 262782/2013 Sacado: UIlSSE,S JOSE WARGENOWSKI Ende

reço: ESTRADA RIO PAUW S/N - CORUPA-se - CEP: 89278-000 Cedente:
BUseHLE & LEPPER S/A Sacador: - Espécie: DP - N' Titulc: 7489 - Motivo:

falta de pagamentoValor. R$ 327,00 - Data para pagamento: 25110/2013- Valor
total a pagarR$475,67Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 327,00 - Juros:
R$ 19,94 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
37,80 - Diligência: R$ 55,78

Apontamento: 262921/2013 Sacado: VANDERLEI RADUENZ Endereço: RUA
GUSTAVO GUMZ, 1100 - RIO CERRO 11- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89261-
700 Cedente: PRIGOR1FICO IDMEllN UDA EPP Sacador: - Espécie: DMI -

N' Titulo: 20855 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.656,86 - Data para
pagamento: 25/10/2013- Valor total a pagar R$1.752,24 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$1.656,86 - Juros: R$ 4,41 Emolwnentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$31,12
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DivasdaMPB
•

em plano e voz
DUO Projeto faz três apresentações gratuitas em homenagem
aos nomes femininos da Música Popular Brasileira

Bárbara Elice

OdUO de piano e voz Felipe Krelling
e Rocheli Vehrmeister apresenta

hoje o recital "Divas da MPB". O evento

acontece no Pequeno Teatro da Scar, às
zoh, e traz no repertório a seleção dos

sucessos de Elis Regina, Gal Costa e

Marisa Monte. A entrada é gratuita.
Essa é a segunda apresentação do

recital. A primeira aconteceu em se

tembro e a última será no dia 13 de no

vembro. O projeto, que recebeu recursos

do Fundo Municipal de Cultura, é uma

homenagem dos músicos às três artistas

chamadas "Divas da MPB". O recital é

composto por 18 canções _ seis de cada

cantora>- rearranjadas por Krelling para
o piano e voz de Rocheli.

Segundo o pianista, a primeira apre

sentação emocionou a plateia. "Ficamos
bastante contentes por conseguir inte
ragir com o público. Houve momentos

em que aplaudiram, cantaram junto

4.44%
AUDIÊNCIA

e alguns não conheciam todas as can

ções", comenta.
Para a escolha do repertório, dois

fatores foram decisivos: a afinidade

do duo com as canções e a importân
cia delas para as carreiras das canto

ras. "A Gal tem uma carreira extrema

mente longa, é uma das que mais tem

contribuído e talvez a maior cantora

de MPB atualmente", diz o pianista
sobre a voz de "Luz do Sol", "Chuva de
Prata" e "Baby".

O nome de MarisaMonte acrescenta

composições mais atuais no repertório.
"Bem que se quis", "Beija eu" e "Amor I
love you" são algumas das selecionadas

para o recital.

Intérprete de "Como nossos pais",
"Madalena" e "Maria, Maria", Elis Regi
na também recebe a homenagem. "AElis,
pela expressividade artística que teve no

momento em que viveu, muitos a consi

deram a maior intérprete da música bra
sileira de todos os tempos", diz.

Acústico noMuseu é cancelado
As apresentações dos Saraus Brasileiros, que seriam realizadas no Museu

Histórico Emilio da Silva nos dias 21 e 24 de foram canceladas. Segundo a

assessoria de imprensa do projeto Acústico no Museu, o motivo é amá condição
do piano. Seriam necessárias boa mecânica e afinação em Lá 440Hz.

EDUARDO MONTECINO

MÚSICA
Felipe Krelling rearranjou canções da MPB

para o piano e voz de Rocheli Vehrmeister

Jaraguá em Dança inicia
venda de ingressos
Iniciou nesta semana a venda de ingressos para 019° Jaraguá em Dança. O evento

acontece de 27 de outubro a 3 de novembro no Centro Cultural da Scar, Os tíquetes
"

custam R$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) e estão disponíveis na Fundação Cultural de
Jaraguá do Sul e Scar. Durante o evento, as apresentações ocorrem às i9h30 dé

segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, serão às 14h, 16h30 e 19h30.

ESPETÁCULO
"Carmina Burana", da Cia. de Dança Masculina Jair

Moraes, de Curitiba, é atração especial da 19ª edição
."
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Graduado em Comunicação Social- Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, linguagem e Crítica Cinematográfica e daniell.cinema@gmail.com

Gravidade
Confundido como uma ficção

científica, Gravidade, novo trabalho
do cineasta mexicanoAlfonso Cuáron
(Filhos da Esperança), é na verdade
um pesado drama sobre solidão, que se

propõe a fazer um estudo de personagem
bastante detalhado, mas que tem como

pano de fundo o espaço sideral.
Inicialmente trazendo informações
que soam até um pouco desnecessárias
- "a vida no espaço é impossível" -, o
roteiro (escrito pelo próprio Cuarón em
parceria com seu filho, Jonas) mostra
os astronautas Ryan Stone (Bullock,
incrivelmente competente) eMatt
Kowalski (Clooney, carismático como
sempre) à deriva no espaço depois que
um acidente destrói a estação onde eles
estavam trabalhando.
A trama, em si, é simples, mas a
abordagem do diretor não é: Cuarón
utiliza o espaço como umametáfora

para a vida da protagonista. Mostrada
inicialmente como uma pessoa
introspectiva (que diz ser capaz de se

acostumar com o silêncio daquele lugar),
o roteiro aos poucos explora o passado
da personagem, lidando lentamente com
seus traumas e encontrando o seu lugar
naquela história.
É interessante notar, por exemplo, como
a realidade da personagem na Terra
não eramuito diferente da do espaço.
Ainda que na Terra ela estivesse cercada
de pessoas, amesma afirma que seu

Clique animal
AJUDE o

·SALSICHA!

Após uma brigà de cães Salsicha ficou
com as quatro patinhas perfuradas,

ficando com as duas patas dianteiras
. apenas em músculos sem pele nenhuma.

Passou por tratamento veterinário e

continua internado há 40 dias em uma

clínica parceira. Precisamos de ajuda
para pagar as diárias e o tratamento, e

também de um lar temporário. Pois onde o

Salsicha morava as condições de higiene
são péssimas e se ele voltar para lá corre

grande risco de uma nova infecção.

Doações Banco do Brasil:
C/C: 53793-4

Ag: 0405-7
Cedentes: Lucia Helena Lopes

e Fernanda Junkes

Daniel Medeiros

momento favorito do dia era trancar-se
no carro e retomar para casa (sozinha).
Também é possível perceber que depois
de uma experiência traumática, a Dra.
Ryan Stone se fechou completamente
para qualquer relacionamento
humano - o que indica porque ela fica
tão desconfortável com a presença
falastrona de Clooney e porque se

mostra tão a vontade quando ouve um
latido pelo rádio,
Abordando de maneira primorosa a

questão da solidão e do isolamento,
Cuarón abusa de grandes planos gerais
para ilustrar amediocridade do ser
humano. em meio a um ambiente como

aquele.O apuro estético do cineasta
também merece destaque, em especial
na cena inicial, um belo plano-sequência
de quase 20 minutos de duração que
chega a alternar câmeras subjetivas e

objetivas de maneira extremamente
orgânica. Além disso, o diretor opta por
nãomostrar o rosto dos outrosmembros

da expedição, o que indica a sua

predisposição emmanter o foco apenas
nos dois protagonistas (e não é por acasol

que eles são interpretados por rostos tão
conhecidos).
Tecnicamente impecável, Gravidade
apresenta efeitos especiais bastante
realistas (James Cameron falou que
eram os melhores que ele já viu), uma
bela fotografia (que alterna entre tons
quentes e frios) e um design de som
bastante eficiente (com destaque para
os silêncios do espaço). Isso tudo, junto
com a narrativa inspirada de Cuarón,
fazem desse um excelente filme.

Direção: Alfonso
Cuarón
Elenco: Sandra
Bullock, George
Clooney

VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013
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Albano Stsphani
Allan C. Kuester

Américo Spézia
Ana Krueger
Arlete F. Therorst

Arthur Hanemann

Cristiane Werner

Daniel A. Bartel

Dayse Ribeiro

Dirceu L. Lenzi

Edemilson L. Baade
Eliane Beatriz R. O. Ribeiro

Elias A. Raasch

EmaZanella
Francis Zoz
Guilherme Eduardo Ferreira

Hilário Scheuer �

Isabel K. Fagundes
Italo C.Mayer
Ivonete B. Kreutzfeld
Jair J. Maestri
Jeferson L. Guths
João V. dos Santos

Juliane AlquinL
Lenise O. Molta
Lorival Castilho
Luiz F. Franzner

Lurian P Geheke

Márcio Alberto Bankhardt

Márcio Eichenberger
Marico Toyama
Robson S. dos Santos

Rosani Porath

Sarah Saganski:
Silvino Daniel Kiatkosky
Silvino Daniel Utpadel
Tainara Lemes

Teresinha Sehnen

Vitrna Morais

Viviane Verbinen
Zilmar Marciano

• Ana Furtado - Apresentadora
• Catherine Deneuve - Atriz

Curiosidade
22 de outubro...

... é o 2950 dia do ano.
Faltam 70 dias para acabar
o ano. Dia do Paraquedista.
Dia do Enólogo. Dia da
Praça. Dia do Protesto
Mundial contra o

Uso do Eletrochoque.
Dia Internacional do
Radioamador. Dia

,

Intern�cional de Atenção à

Gagueira. Fonte:Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vaifazersua
cabeça nesta
temporada

Apesar do chapéu estar
super em alta, urn outro
acessório que irá bombar
nesta primavera/verão são
as tiaras. Elas vem trançadas,
com pedrarias, lisas, de flores,
douradas e até em formato de

trança, urnamais linda que a
outra. E o bacanameninas, é
que dão aquele up a qualquer
produção. Que tal urn
pouquinho de inspiração da.
vida realhein?

RainbowFlfects
Essa é especial para as esmaltemaníacas que

adoram saber sobre as novidades nessa linha. Girls, a
marca de esmaltes Jade lançou para o verão sua nova
linha de esmaltes holográficos: aRainbow Effects.
Assim como o nome já diz "efeito do arco-íris", essa
coleção é compostapor 7 cores: eclipse ( azul sereno),

oasis (amarelo limão), aurora (rosinha),
falling star (azul esverdeado), sunset (coral
alaranjado), mirage (verde esmeralda) e over the
rainbow (rosa pink) e são lindas. Confesso que
não soumuito de esmaltes holográficos, mas
estou louca pra testar omirage.

'

....'KfEHlJSIIl1
OL1Y:I!: 1tRUfl' ou,
NOUUU1!iO
StM.WO()

Rain ow Effec
Coleção de HOlogr6"eosl PtlrnaveraNer50 2014

Espero que tenham gostado da coluna, meninas, e já sabem, não é? Para mandar email com

perguntas, dúvidas ou sugestões, escreva para: micamacho@monalisadebatom.com. Beijokas!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bom dia!
Bom dia, urbe sorriso. Hoje

é terça-feira, dia 22 de março de

2013. Começamos mais uma se

mana em nossas vidas e estamos

entrando na reta final do mês de
outubro. O tempo está passando
muito rápido. Vamos que vamos
à coluna, que está assim, oh ...
Recheada de novidades. Antes,
uma frase bem legal para você
refletir: "ousando, cresce a cora

gem; hesitando, cresce o medo"
(Públio Siro).

f
KAy�ÓS
H O 1 E l

Kartoffel
Quem quiser dar uma estica

dinha na 13a Feijoada do Moa e

curtir a noitada na Epic, terámais
um motivo: Kartoffel, a famosa
batata da Schützenfest, estará

presente no evento. Bom demais!

"

E neste sábado!
Neste sábado, dia 26 de outu

bro, vai rolar na área externa da

Epic Concept Club, a 13a Feijoa
da do Moa, festa memorável que
contará com a presença do pro
jeto Dexterz, com Junior Lima,
além de Dazaranha, Demo Via e

Jian Carlos &Marcelo. O evento

começa ao meio dia e não tem

hora para terminar. Ingressos
na loja Tevah (Jaraguá Park

Shopping), Academia Espaço
Maior, loja A&E Outlet Chic e

Jaime Motos. Mais informações
no 3370-2900 ou 3370-8703.

»:
�

DIPIL
SAC 0800 702 51 52

Rua ..José Jesuíno Oorreia, 1300, Km13
Industrial Zeferino Kukilnski
Massaranduba - se - Bras,I

www.dipil.com.br

Cerveja
Kaiser ex ej12 350m'

OUTUBRO ROSA A galera bacana da Estofados Tironi
também aderiu à campanha contra o câncer. Parabéns!

BAlADA Greice Kelly e Paula Griebeler, na Upper Floor

Vodu!
Recebi torpedo dando

conta que um jovem caixa
alta colocou aliança de com

promisso na mão direita
da bem-nascida namorada.
Pede para não divulgar por
causa dos invejosos. A famí
lia da ex ainda faz bico quan
do encontra os dois juntos ...

Níverdo
Marcelo

O poli, Marcelo Bertoli,
artista plástico e escritor da
nova geração, é o aniversa
riante mais festejado de hoje.
Quem tem o número do celu
lar dele, por favor, ligue! Ele
vai adorar saber que foi lem
brado. Parabéns! E que Deus
te abençoe sempre!

Mais uma
grávida

Mais uma garota conheci
da em nossa sociedade, com
apenas 16 aninhas, engravi
dou. Fala sério, a galera está
mesmo brincando de fazer
filhos. Criar que é bom ...

Moa 'Gonçalves

NAS RODAS
.

-

Marcelo Luiz, que tem como

hobby fotografar, a cada dia vem

aperfeiçoando mais sua técnica.
O DJ tem usado o instagram
para expor suas belíssimas
fotografias. O pano de fundo

geralmente é a natureza.

• • •

Quem está ensaiandó o

ingresso na política é Dinar

Dalmora, o Brasão. Seguindo o

mote: quem viver, verá!

• • •

Gustavo Conti será um dos
DJs que comandará a

13ª feijoada do Moa madrugada
afora. Bom também!

3370-3242

Tino&Lia
Mais um casal muito bacana

é formado pelo meu amigo-ir
mão, Tmo e Lia Duwe, uma bela
e feliz família.

Língua afiada
O primeiro churras do

grupo Língua Afiada, do

mingo, no Espaço do Oca,
programado para celebrar os
amigos e a vida, superou to
das as expectativas de anima
ção. A banda V8, rock de pri
meira qualidade, foi o ponto
alto da festa. Breve temmais!

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

Cadê os tigres?
Alguém podeme ajudar amanejar

o Facebook? É que de uma hora para
outra todos os meus amigos criciu
menses sumiram. Se alguém souber
como recuperá-los, favor avisar.

WINE DAY Igor Maia,
Thiago Ayroso e Guilherme
Grando, sexta-feira, na
Epic, durante oWine Day,
promovido pela Decanter

Pensando bem...

Se a gente não consegue lidar com os limites dos
outros é porque não conseguimos lidar com os nos

sos limites. A rejeição está ligada à autoestima.

"
Até que o sol brilhe,
acendamos uma vela

na escuridão.

Confúcio

SCHÜTZEN
Miéver Ronchi e
Marielly Silva,

nos corredores
da Schützenfest

TE CONTEI
• Tem uma morena, que adora dar em cima
de homem casado, que está com os dias de
anonimato contados. O segredo que ficava
entre paredes vai virar o buxixo da semana.

• Oulnta-teira, dia 24 de outubro, vai rolar mais
uma Garage. O encontro marcará a 42ª edição
do senadinho mais famoso da nossa região.

.. A escolha do restaurante para almoçar
hoje não pode ser nada mais nada menos

que o Bela Catarina. A comida lá é boa
demais, com um cardápio bem Variado!

• Domingo, dia 20, quem soprou o bolo
e apagou velinhas foi amigo, Renato
Koslowski, leia-se Menina Linda. O festerê
será hoje à noite, no grupõ'Loks com

direito a menu super especial.

Crie tempo para as pessoas importante
na sua vida.

Com essa, fui!

u,

Jarasuá do Sul: 47 3275 ..0808 Av, PrefeitoWalde.mafGrubba,1.34fHiaependl

'Exoneração de resp�nsabilidade: o m?delo Kia Cerato recebeu a mais �Ita pontuação numérica entre os modelos do segmento de veículo� médios no 2012 Brazil Vehicle Owneship Satisfation Study da
j.D-Power. O estudo foi baseado em mas de 6500 respostas de propnetanos que avaliaram 52 modelos de veiculas de passeio no Brasil. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções
de clientes pesqeisados �osmeses de abnl a setembro de 2012�Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site wwwjdpowerdobrasiLcom, Fonte:Jü Power and Associates. Mais Alta Satisfação
Geral do Cliente para fabncantes de veiculas de passeio. Declaraçao de Consumo de Combustivel em conformidade com a Portaria Inmetro n' 010/2012.

Power Imports
81umenau • Bal. Camborlú • jaragua do Sul

Joinville • Florianópolis' São José

Respeite os limites de velocidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP14
www.ocponline.com.br VARIEDADES TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

Tirinhas PREVISAO DO TEMPO

Piadas

Treino

Campeonato Brasileiro: lOjogo da final 4X2 para o São Paulo
contra o Palmeiras. Nessa situação, o técnico e o presidente do
Palmeiras foram ver o treino do São Paulo, que treinava com

bonecos. O presidente do Palmeiras mandou que comprassem
bonecos para o próximo treino. E assim foi. Ao fim do treino, os
jogadores, com a cabeça abaixada, passa o presidente e pergunta:
-O que foi? - Os jogadores palmeirenses responderam: 2 a o

para os bonecos.

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,2ih10

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 19:0021:10 - NAC - Dráma
• Os Suspeitos - 15:00 18:3021 :30 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:2015:2019:50 - DUB-
Animação

• Mato Sem Cachorro - 17:20 21 :50 - NAC - Comédia
• Gravidade -14:00 16:00 - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hill: Revelação - 18:00 20:00 22:00 - 3D - DUB -

Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto - 21 :30 - NAC - Documergárlo
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 15:30 17:30 19:30-
3D - DUB - 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 - Dràma

"
Os Suspeitos
Keller Dover (Hugh Jack
IIl@) leva uma vida feliz ao
ladó da esposa Grace (Ma
ria Bello) e os filhos Ralph
(DylanMinnette) e Anna
(Eful Gerasimovich). Um
dia, a família visita a casa de
Franklin (Terrence Howard)
eNancy Bíreh (Viola Dayis),
seus amigos. Sem que eles

percebam, a pequenaAnna
e Joy (Kyla Drew Simmons),
filha dos Bíréh, desaparecem.
Desesperadas, as famílias
apelam à polícia e logo o

caso cai nasmãos do detetive
Loki (Jake Gyllenhaal). Não
demora para que ele pren
daAlex (PaulDano), qpe
fica apenas 48 horas preso
devido à ausência de provas

��tr� ele. Alex naverdad�tem'oQl de uma criança de
10 anos e, por isso, a polícía
não acredita,que ele esteja,
en'Vplvido com. o desapare�
cimento. Entretanto, Kêller
está convicto de que ele tem
culpa e resalye sequestt�7lo
para arrancar a verdade dele,
custe o que custar,

'ogal'U'l!RJ.1O
'6 '.óullliuiA 'OÕOd 'S 'Je"lUOd '.pUOS 'L '.w!u!� 'ep.o� '9 '?d.gwo� 'S 'sop
-ow '.UUOd 'v 'Z)U!O 'ooIllPI'S 'oq.� 'axwJeulf 'z 'u!weluas '.oaN "

:Sllf�11Y3A
, '9.Jll,I 'ZON 'sr 'gó.w 'S!ql'Zr 'aual
'OU"W '" '1IllUap!Olf 'or 'fiu!doO '6 '.UOW"W 'aN 'S 'Sld '0)'3 'L 'lfI '1Íweo!s '9
'.P"U!l'S �op"o!ldV 'v 'eõuQ 'J!"O 'e 'IOO� 'opu, 'Z '�dS 'ad!"N 'i :SllflNOZIYOH

OV'lmOS

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

VERTICAIS
1. (Gír,) Coisa nenhuma / O político, educador e mili

tar Constant (1833-1891), um dos fundadores da
República

,2. (Ung,) Desenvolvimento ou inserção de uma vogal
entre duas consoantes / Um soldado promovido

3. Suavemente amoroso / A atriz fluminense leila
(1945-1972)

4. (Bot.) Líquen que se forma na casca das árvores ou

nos rochedos crostas delgadas, geralmente parda
centas / Boas maneiras

5. Golpe em que se coloca um pé ou a perna por entre
as de outrem para o derrubar

6. Água filtrada para barrela / A temperatura mai� baixa
7. Instrumento para explorações científicas e experiên

cias físicas / Tocar (instrumentos de corda)
8. Cavidade funda que contém água / Prejuízo material

ou moral feito a outrem para compensar um prejuízo
ou uma ofensa sofrida

9. Pequena árvore de flores alvas, que fornece madeira
de luxo / O rei dos animais,

13

HORIZONTAIS
1. Conjunto de cartas de um baralho estampadas com

o mesmo sínal gráfico / Serviço de Proteção ao Cré
dito

2. Prefixo usado em química, significando interno /
(Ingl.) Frio, calmo

3. Sofrer uma queda / Um grande felino do Brasil
4. Aquele que faz investimentos financeiros
5. O conteúdo de certa vasilha de aduelas
6. Variedade de beliche em que o leito inferior fica em

butido sob o superior / Um quinto de XXX
7. Prefixo: para fora / Produto Interno Bruto
8. (Quím,) O neônio / Arbusto muito comum em terre

nos baldios
9. Uso de drogas para estimular o desempenho de ani

mais e atletas em competições esportivas
10 . Oasual
11. Diz-se de amigo muito íntimo / A unidade monetária

japonesa
12. Conhecida rede de hotéis, muito utilizados para 10

viagens de negócios / Fruto de polpa branca e sa

borosa
13. A forma do que é nuciforme / Título dos reis do

antigo Egito,

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Ar abafado e alta
umidade do ar
o tempo segue instável com
condições de chuva, alternando
com períodos demelhoria e

aberturas de sol. Os maiores
acumulados de chuva estão

previstos para o Oeste e áreas
de divisa com o RS. Risco de

temporal e granizo isolado.

HOJE
Jaraguá do Sul
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

OS monges comemoram a decisão de Franz de ir para os

Himalaias. Laura alerta lolanda para ter cuidado com Ernest.
Laia ameaça sair do cabaré ao ver Aurora em seu camarim.
Manfred fica furioso quando Nuno diz a Ernest que a explosão
pode ter sido uma sabotagem. Ele manda Benito dar um susto
em Nuno. Ernest pede a Moacir que faça tudo para ganhar
a guarda de Pérola. Nuno pede demissão da fábrica. Odilon
avisa a Peteleco que conseguirá uma famnia para ele. Ernest
invade a casa de Amélia e avisa que não permitirá a ida de
Pérola para os Himalaias.

SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu avisa a Amora que vai denunciá-Ia por tentativa

de assassinato. Érico se irrita com a possibilidade de Ve
rônica ter reatado com Natan. Perácio pede que Roseme
re compareça à sua vernlssage, Lili implora que Damáris
impeça o casamento de Lucinda. Bento convence Malu a

não denunciar Amora. Verônica e Maurício ficam sensibi
lizados com o pedido de perdão de Natan. Érico dispensa
Cléo. Lucinda entra em pânico quando Tina chega para o

casamento. Tina não consegue casar e decide ficar com Vi
tinho. Damáris aceita casar com Lucinda. Lana leva Perácio
para conhecer a galeria de arte. Érico vai falar com Natan.
Simone implora que Bento e Malu perdoem Amora.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Atnio promete pensar na proposta de Félix. Niko e Amarilys

discutem no hospital. Aline se despede de Bruno com um beijo
roubado na boca e ele se surpreende. Paulinha reclama de
Bruno e o compara a Ninho. Paloma convida Ciça para traba
lhar com ela. Eudóxia implica com Valdirene, e Márcia decide ir
embora. Gina sai para jantar com Herbert. Ordália dii a Joana
que teve um envolvimento com Herbert no passado. Luciano
ganha o terno para a formatura de sua namorada. Perséfone
tenta convencer Vivian a se tratar. Daniel fica chateado com

.Amorà Vida

Márcia desiste da vida de milionária e sai da casa de Ignácio
Quem apostaria queMárcia (Elizabeth Savalla) abriria mão

da vida de rica na casa de Ignácio (Carlos Machado)? Ninguém,
não é? Pois a paciência dela com as criticas e resmungos de Eu
dóxia (ÂngelaRabelo) chega ao fim e a leva a tomar uma atitude
drástica.Adogueira decide voltarpara casa! EAtíIio (Luis Melo)

Jefferson por ofender sua esposa. Márcia e Atnio disputam o

ponto de venda de hot-dog com outro casal. Atnio aceita traba
lhar para Félix. Aline se insinua para Bruno.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Mili e Vivi se arrumam para o passeio com os meninos.

As thiquititas perguntam para quem elas se arrumaram.

Mili diz que sairá com Duda e Vivi conta que vai sair com
Mosca. Na sala, Duda e Mosca aguardam as meninas. Mos
ca aproveita e puxa assunto com Duda para descobrir onde
ele levará Mili. Duda diz que vai levar a chiquitita no parque.
Mosca conta que havia planejado o mesmo roteiro com

Vivi, o que não é verdade. Cris discute com Vivi por ciúmes.
As meninas apaziguam a situação. Os quatro saem para o

passeio. Tobias chega com Maria Cecílla na casa de Carol

para conversarem com Letícia, Clarita e Beta sobre o que
fazer com o sucesso do vídeo de Tomás Ferraz. Beto anun- .

cia para todos que ele será o empresário de Tomás Ferraz.
No orfanato, Cintia sonda as crianças para saber o que não
gostavam na direção de Carmen e aproveita para induzir
as chiquititas a confiarem e votarem nela para diretora. No
parque, Duda e Mili estão cada vez mais próximos. Mosca
usa Vivi para poder seguir Duda e ver o que ele faz com Mili.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Carlão encontra Otávio e foge. Picasso pede mais di

nheiro a Donana após revelar o paradeiro de Marco Anto
nio. Stella e lia na conversam sobre Marco Antonio. Omar
quase flagra Lili com Danilo. Otávio tenta capturar Carlão.
lIana dá novas pistas de Marco para Stella. Veludo pede
dinheiro a Picasso, que nega. Doroteia desconfia que Da
nilo esteja com uma nova mulher. Michele destrata Otávio
novamente. Carlão fica preocupado após o encontro com o

Otávio. Helena e Patrícia conversam sobre Carlão. Donana
e Getúlio conversam. Otávio beija Tônia para irritar Donana.
Donana fica irritada ao saber que Michele está pensando
em comprar um apartamento para Stella. Patrícia vê Carlão
trabalhando no posto e fica chateada, porque ele inventou
uma desculpa para sair. Catarina flagra Otávio beijando Tô
nia e parte para cima da amante.

* O resumo dos capítUlOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Madonna levanta
rumores de novo botox

Madonna chamou a atenção em sua pas
sagem por Berlim. Com o rosto inchado e

com dificuldade de sorrir, a cantora levantou
rumores de que teria aplicado botox. A rainha
do pop estaria apostando no tratamento para
manter a pele e expressão mais jovem. Até
hoje, Madonna faz questão de dizer que seus

cuidados se resumiam a cosméticos de quali
dade. Sem admitir o botox, vários fãs deram
seus pitacos pelas redes sociais, muitos deles
detonando o resultado do procedimento.

_.•__..�\-
·,��-"""iII...i

Ronaldo se irrita com
connenUUiosmaldosos

Ronaldo Fenômeno, na tentativa de in
teragir com seus seguidores no Twitter,
postou uma foto de' seus quatro filhos. A
imagem, com a legenda "meus bebês", foi
duramente comentada por internautas, que
deixaram o bom senso em casa e fizeram co

mentários maldosos sobre a aparência das
crianças. "Feios como o pai. Só se salvam as

meninas", disseram. Irritado, Ronaldo de
sabafou: "Fiquei assustado hoje quando vi

.

alguns comentários. c. .. ) E se não gostam de
mim é só parar de me seguir."

vai a tiracolo - até para afastá-lo da "coruja velha", que sempre
arrastou uma asa para ele. Márcia ainda avisa que, inclusive,
voltará a vender hot dog! Valdirene (TatáWerneck) é quem so

fremais com tudo isso. Ela fica arrasada ao ver amãe ir embora .
.

"Se cuida, Valdirene, e cuida daminha netinha também.

�Áries
.. 2013a1914-Fogo

Aproveite a manhã para trocar

ideias com os colegas ou lidar com o

público,À tarde, explore sua criativi
dade e compartilhe suas ideias com
os colegas. À noite, vai ser fácil se
aproximar de alguém interessante.
No romance, esclareça mal-entendi
dos com quem ama. Cor: azul.

Gêmeos
2115 a2016-Ar

Pela manhã, troque ideias com

colegas e mostre seus pontos de vis
ta, assim, o trabalho vai render. À
tarde, use a criatividade ao encarar

problemas. À noite, não vai ser difí
cil encantar quem deseja, principal
mente se usar seu charme e investir
em umaboa conversa. Cor: roxo..

Câncer
2116 a 2117 -Água

Confie em sua intuição e fique na
sua, pois alguém pode tentar te pre
judicar. À tarde, pode ter boas ideias,
mas é melhornão Contar a ninguém.
À noite, a vontade de isolar vai cres
cer.Aproveitepara analisar seu com
portamento e deixe o romance para
outro dia. Cor: laranja.

Leão
2217 a 2218 - Fogo

É hora de ir atrás dos seus so

nhos, mesmo que pareçam distan
tes. À tarde, estará criativa e pode
marcar pontos no trabalho se mos

trar ideias. Sair com os amigos pode
ser um bom programa para esta

noite, se tiver só.A dois, compartilhe
seus sonhos com o par. Cor: creme.

Virgem
2318 a 2219 - Terra

Pela manhã, você vai se esforçar
. ao máximo no trabalho, pois estará

querendo causarumaboa impressão
nos superiores. À tarde, use sua cria
tividade e invista nos seus estudos.
Vai se preocupar mais com o seu fu
turo epode deixar oparumpouco de
lado. Cor: tons claros .

Quem escapa a um perigo ama
a vida com outra intensidade.

,

Machado deAssis

Libra
2319 a 22110 -Ar

Pelamanhã, seuotimismo e fé na
vida serão contagiantes. Procure au

mentar seus conhecimentos, princi
palmente à tarde. Começarum curso

ouvoltar a estudar pode serumaboa
agora. Você estará mais confiante na

paquera. Na paixão, mostre seu lado
mais generoso. Cor: verde.

Escorpião
2311Oa 21/11 -Água

Peia
.

manhã, procure trabalhar
sozinho. Quanto mais você se con

centrar e ouvir sua intuição, melhor
irá se sair. À tarde, pode ter ótimas
ideias: anote tudo! Na paquera, con
fie em seu poder de atração para en
volver quem deseja. No romance, a

paixão vai esquentar. Cor: marrom.

\

Sagitário
22111 a 21112 - Fogo

No trabalho, a manhã promete
ser mais produtiva se você investir
em tarefas que possam ser feitas
em equipe. À tarde, aproveite para
aprender coisas novas com os cole

gás. À noite, sua atenção estará vol
tada para o seu amor: aproveite para
fortalecer o romance. Cor: bege.

Capricórnio
22/12a2011- Terra

Com a sua atenção concentrada
nas tarefas, você não terá dificuldade
para dar conta do trabalho. Mesmo
assim, não espere moleza! À tarde,
explore sua criatividade. Nos assun
tos afetivos, émelhor ficar na rotina.
Mostre ao seu par que ele pode con
tar com a sua ajuda. Cor: laranja

Aquário
2111 a 1812-Ar

Conte com seu charme para se

entender melhor com os colegas. À
tarde, sua criatividade estará em alta
e você pode encontrar novas solu

ções para problemas antigos. À noi

te, seu magnetismo vai ser o grande
destaque e você terá tudo para se dar
bem na conquista. Cor: cinza.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Hoje, você pode. contar com o

apoio da família para se sair bem no

trabalho. Se precisar de conselho,
converse com um parente mais ex

periente.À tarde, encontre maneiras
de dar conta das suas' tarefas. À noi
te, ficar em casa com sua cara-meta
de será amelhorpedida Cor: preto.
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HISTÓRIA E VARIEDADES
TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

Memórias·
do Vale
Silvia Kita

Historiadora

,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Faltam telefones
em Nereu Ramos
A falta de telefones no Bairro Nereu Ramos
vinha preocupando os moradores. Lideres
comunitários, er1;tre eles o vereador Belannitlp
Garcia e os industriais Juliano e Antônio
Zanghelini, estava.m em outubro de 1972
intermediando com as autoridades as

providências necessárias para a ligação da rede
telefônica na localidade, inserida no perímetro
urbano do município em 1970. O deputado
Octacílio Pedro Ramos e o vice-prefeito Eugênio
Victor Schmôckel estiveram em reunião com as

_ autoridades em Florianópolis, onde, na Cotesc,
receberam a informação que brevemente seria
iniciada a instalação da rede telefônica na
região da antiga Retorcida.

ACERVO ARQUNO HISTÓRfCO

Praça Leônidas Cabral Herbster,
inaugurada em 22 de outubro de 1944.

Atual Praça do Expedicionário

Novo stand é
inaugurado
O novo stand de tiro da SociedadeAtiradores
Jaraguá foi inaugurado em 21 de outubro de
1928, é foram convidadas sociedades, da região
para grande torneio de tiro. Compareceram dez
sociedades e foram distribuídas as medalhas do
primeiro ao décimo lugar: Jorge Rau (Estrada
Schroeder, 48 pontos), Franz Roesler (São Bento,
47pontos), JoãoJ(arger (Jaraguâ, 46 pontos),
Leopoldo Colin (Joinville, 45 pontos), Leopoldo
Monich (Mittelweg, 45 pontos), Fritz Barg (Rio da
Luz 1,44 pontos), Eurico Blosfeldt (Jaraguá, 44
pontos), Augusto Fischer (Einichkeith, 41 pontos),
RicardoWendorf (Teuto, 41 pontos) eAlberto
Butzke (PedraAmolar, 37 pontos).

Quer publicar sua foto? Envie foto e nomes completos para contato@beatrizsasse.com.br.

Outubro Rosa da Sulseg Corretora de Seguros.
Adriano, Kamille, Maria Helena, Isabela e Cinthya.

Gean, com toda a equipe do
Paiaka Casa de Carnes, também

apoiando a nobre causa Outubro Rosa.

EnaWeiss aniversariou no último dia 20.
Quem deseja os parabéns e muitas felicidades
são sua esposa, filhos, nora, genro e netos.

Mariana Eggert Harmel completa 70 anos amanhã (23).
Quem deseja os parabéns é o marido, os filhos, genros,
noras, netos e bisnetos, amigos e demais parentes,

em especial o clube da canastra.

O mundo não é cor de rosa ... Mas, em outubro
abre-se uma exceção! A Triesse Confecções,

de Massaranduba apoia essa ideia!

Andréa, Larissa, Kelly, Camila e Rosana, do
Centro de Formação de Condutores Direção

também apoiam o Outubro RosaEquipe Jomar participando do Outubro Rosa

A Weg também adotou em seu calendário o Outubro Rosa. Durante todo o mês foram realizadas
ações especiais nas unidades da empresa em todo o mundo, como a iluminação rosa nas portarias, vendas
de camisetas da campanha e distribuição de laços nas saídas dos refeitórios. Na sexta-feira passada (18),

foi o dia dos co'laboradMres, ve$ltiti!m aJbbr rosa em sinal de apoio à campanha. .
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Jaraguaenses .bons de cálculos
EDUARDO MONTECINO

EDUCAÇÃO Escolas

do município que

participaram da 29ª

Feira de Matemática
foram premiadas

Bárbara Elice

Dos dez projetos jaraguaenses
apresentados na 29a Feira

Catarinense de Matemática, nove
foram destaques e um recebeu

menção honrosa. O evento acon

teceu de 16 a 18 de outubro em

Ituporanga, com o objetivo de
incentivar a educação científica e

socializar experiências. Como re

sultado, a cidade será representa
da na etapa nacional em novem

bro de 2014,. em Salvador, Bahia.
"Foi uma experiência gratifi

cante. Ampliou a visão do quan
to à matemática é importante
e a compreensão dela. Porque
pode parecer um monstro que
não se entende, mas, através de
atividades se quebra a barreira
do 'não vou dar conta", afirma a

professora da Escola Municipal
Antônio Estanislau Ayroso, do
bairro Jaraguá 99, Rosângela
Schumann Kleine.

Na feira, a tarefa de Heloísa
Camili Ernst, 8, e Taís Keli da

Silva, 7, foi explicar o sistema
métrico à banca avaliadora. Elas

representavam a turma de 23
alunos do 20 ano da escola do
bairro Jaraguá 99. Outros 166

trabalhos produzidos em 57 cida
des foram apresentados na feira.

O projeto, executado entre

maio e julho deste ano, permitiu
o ensino do conteúdo obrigató-

6 1 S 9 10

PROJETO Professora Rosângela criou réguas e um jogo inédito para ensinar o sistema métrico

rio de maneira diferente. Tudo

começou na literatura, com "O
tamanho da gente". "Porque as

crianças, às vezes, não sabem
se são grandes ou pequenas. Há
momentos que já são grandes
para certas coisas, mas pequenas
.para outras", explica. Por isso, a
primeira atividade foi explorar
um instrumento de medição
bastante antigo: a mão.

Devido à imprecisão, os es-

EDUARDO MONTECINO
'"

tudantes construíram as pró
prias réguas. "Foi bem signifi
cativo para eles conhecerem a

evolução das medidas. Primei

ro, perceberam a dificuldade

que existia paramedir. Somente

depois passaram para a medida
convencional, que seria o metro
- uma invenção do homem",
ressalta.

Além da régua, o grupo ela
borou o jogo "Corrida métrica"

e desenvolveu as regras em sala.
O projeto rendeu o primeiro
prêmio dessa turma numa feira
estadual. "Eles ficaram muito
felizes. Foi a criatividade que
fez a diferença. Não só explanar
através de imagens, mas de coi
sas mais concretas ", comenta a

professora.
De Jaraguá do Sul, participa

ram as escolas Professora Ger
trudes SteileinMilbratz,Antônio

Estanislau Ayroso, Dom Pio de

Freitas, Professor Henrique Hei
se, Marcos Emílio Verbinnen,
Max Schubert, Jonas Alves de
Souza eAlberto Bauer ..

Experiência
Segundo a articuladora da

disciplina de Matemática da Se
cretaria Municipal de Educação,
Iraci Müller, o projeto "Matema
tuca" da escola Professora Ger
trudes Steilein Milbratz recebeu

indicação direta para a 3a Feira
Nacional de Matemática, que
acontecerá na Bahia.

"Foi uma surpresa grande.
Ficamos milito felizes com a

indicação. Eram mais de cem

trabalhos de 57'municípios e o

nosso levârá o nome de Jaraguá.
Os alunos estão bem ansiosos.
É uma experiência de vida para
eles", relata a professora respon
sável pelo projeto, Flávia Regina
Keiser Pommerening. Nesse

projeto, os alunos utilizaram
o os equipamentos do progra
ma Um Computador por Aluno
(UCA) para executar diferentes
atividades. Os trabalhos de ou

tras duas instituições de Jaraguá
do Sul estão na lista de espera.
Ao todo, Santa Catarina tem 22

vagas na etapa nacional.
A 30a Feira Catarinense de .

Matemática acontecerá em Jara

guá do Sul, em 2014. Em 2015, a
cidade será sede da IV Feira Na
cional de Matemática. "As feiras

proporcionam a socialização dos
trabalhos. O objetivo principal é
mostrar uma matemática dife

rente, aplicações e contextualiza

ção no dia a dia", diz Iraci.
./

- Aprendizado
Cemitério da Vila Lenzi vira espaço de aprendizado

CONHECIMENTO Alunos dos segundos anos da Escolá Anna
Tôwe Nagel aprenderam sobre os sepultamentos com Adilson,

O cemitério do Bairro Vila atentamente pelos estudantes.
Lenzi serviu de sala de aula on- A visita faz parte do pr9gra
tem à tarde para 40 alunos da ma "Amigos do Zippy" - o nome

segunda série da EscolaMunici- faz referência a um personagem

paI Anna Tõwe Nagel. Eles co- símbolo do projeto educativo. A
nheceram como são realizados atividade aborda a relação das
os sepultamentos no local. O crianças com os sentimentos.

responsável Adilson Hélio dós Na fase de aprendizado no ce

Santos mostrou primeiro a área mitério são tratados os temas

onde estão os jazigos das crian- mudanças e a morte. Esse pla
ças. Depois a dos adultos. "Nes- . no é desenvolvido em todas as

sas gavetas são colocados os escolas do município e atende
caixões. O cemitério serve para alunos com sete anos. As au

homenagear e relembrar as pes- las são realizadas uma vez por
soas _que morreram", explicou semana e são abordados diver

.Santos enquanto era observado sos assuntos, como: ciúmes,

raiva, perdas, ódio. "Apesar de
serem vistos- como sentimen
tos ruins, eles são naturais em

cada um de nós e devemos sa

ber lidar com eles e transformá-
.

los em boas ações para evitar

que nos prejudiquem", salien
tou a orientadora da escola
Rosemeri Coelho dos Santos.
No cemitério, os estudantes
também receberam panfletos
de como evitar a presença do
mosquito causador -da dengue,
através dos cuidados para evitar
que a água fique acumulada em

vasos de plantas e flores .
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Corpo é encontrado no Jacu-açú
GUARAMIRIM IGP vai periciar cadáver do homem que está
morto há mais de 40 dias e não tem perfuração por faca ou arma

Débora Remor

OInStituo Geral de Pe
rícia (IGP) trabalha

para descobrir a causa da
morte de um homem, en
contrado na tarde de do

mingo em Guaramirim.
Em estado avançado de de
composição, o corpo estava
em um córrego, nos fundos
de um galpão, às margens
da Se-108, no Bairro Jacu
açú, em Guaramirim.

Análises preliminares
apontam que a morte acon

teceu há pelo menos 40 dias
e não há perfurações de faca

ou arma de fogo. "Vamos

aguardar o laudo para saber
se houve mesmo um crime
ou se foi morte natural",
disse o delegado de Guara

mirim, Daniel Dias. O prazo
para o relatório do IGP é de
uma semana.

Um morador das proxi
midades sentiu um cheiro
forte e chamou a Polícia,
que localizou o corpo, por
volta das 13h. O homem
de 1,80 metros de altura e

no mínimo 85 quilos usava
roupas de frio, um chinelo

preto número 43 e um boné
com o símbolo da Confede-

Compá
Vizinhos armados de faca e

pá se ferem durante briga
A briga entre dois vizi

nhos terminou no hospí
.tal depois que os dois se

.. armaram, um com faca e

outro com pá, na madru

gada de domingo, em Co

rupá. Os doi� homens dis
cutiam por causa do som

alto e, após provocações,
começaram os golpes.
Quando a Polícia Militar
e os Bombeiros Voluntá
rios chegaram ao local, na
Rua Hansa Humbold, por
volta das zh, encontraram

uma vítima desacordada e

a outra sangrando. O ho
mem de 50 anos foi ferido
com uma pá na cabeça e

encaminhado ao Hospi
tal São José, onde ainda
está internado. O outro

envolvido, de 35 anos,
,�

foi esfaqueado no braço
e nas costas, e se recupe
ra bem. A Polícia Militar

apreendeu as armas e en

caminhou as testemunhas
à delegacia para esclareci
mento dos fatos.

Assaltos

Jaraguá do Sul registra dois
casos no final de semana

Dois assaltos foram re

gistrados no final de sema
na, em Jaraguá do Sul. Um

posto de combustíveis foi
invadido por dois homens

encapuzados, por volta das
21h de sábado, na Rua Ro
berto Ziemann, no Bairro
Amizade. Um-dos bandidos

apresentou uma arma ao

anunciar o assalto. Eles le
varam R$ 600 em dinheiro
e fugiram a pé.

O segundo assalto ocor
reu na manhã de domingo,
no Jaraguá 99. Um empre
sário, de 52 anos, lavava o

caminhão no pátio da resi-

dência, que também fun
ciona como distribuidora
de bebidas, quando dois
homens armados entra

ram no local, por volta das
6h30. Outros três bandidos
chegaram em seguida e aju-

. daram a amarrar o homem,
a esposa e a cunhada, que
foram ameaçados e agredi
dos. Foram levadosmais de
R$ imil em dinheiro e R$ 3
mil em cheques. As vítimas
conseguiram se desamar
rar depois de 15 minutos e

chamaram a PM, que fez

rondas, mas não localizou
os suspeitos.

ração Brasileira de Futebol,
a CBF. Foram encontradas,
próximas ao corpo, marcas
de passos, o que pode indi
car que o homem chegou ao
local caminhando.

.

De acordo com o delega
do, não há registros de desa
parecidos com estas carac

terísticas. Devido ao estado

avançado de decomposição,
a identificação do corpo será
feita através da arcada den
tária ou de exames de DNA
Caso não haja o reconheci
mento no prazo de 60 dias, o
corpo poderá ser enterrado
como indigente.

LúCIOSASSI
-_....',-

SINAIS Havia marcas de passos próximas ao cadáver, às margens do córrego

45 passagens crimin.ais
Jovem de 19 anos tenta roubarmototaxista e é presopela PM

Recém saído do Presí
dio de Joinville, um jovem
de 19 anos foi preso nova

mente após tentar cometer
um assalto em Jaraguá do
Sul, namanhã de ontem. O
suspeito 'já tem 45 passa
gens criminais, a maioria

por furto e uso ou venda de

entorpecente, desde quando
tinha 13 anos.

O jovem contratou um

mototaxista, de 51 anos, para

vir de Joinville para Jaraguá
do Sul. Ao chegar próximo

- a um motel, às margens da

BR-280, no Bairro Nereu -

Ramos, por volta das oh, o
passageiro mostrou o revól
ver calibre 38 e anunciouó
assalto. O motociclista con

seguiu escapar, se esconden
do nos fundos do estabeleci
mento, e chamou a PM.

A moto foi abandonada
no local e o suspeito fugiu a

MUNiCíPIO. DE SCHRCEDER ESTADO. DE SANTA CATARINA
AVISO. DE LICITAÇÃO. TCMADA DE PREÇCS N°. 02/2013 - FMS

PRCCESSC L1CITATCRIC N°: 87/2013-FMS - TIPO.: MENOR PREÇO.
GLCBAL

CBJETC: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço
de Assessoria e Consultoria junto a Atenção Básica da Política Pública

Municipal de Saúde, a ser realizado entre janeiro de dezembro de 2014, da
Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 07 de novembro de
2013 às 14h.
Abertura do Processo: 07 de novembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@

. schroeder.se.gov.br,
Schroeder, 22 de outubro de 2013.
Csvaldo Jurck - Prefeíto Municipal

pé, mas foi localizado pela
PM. Além do revólver, o ra
paz tinha uma arma de cho

que e seis pedras de crack.
Durante" o depoimento
na delegacia ele preferiu
ficar calado, mas para os

policiais ele confessou ter

praticado o crime. "Ele
será indiciado por ten

tativa de roubo qualifica
do por uso de arma, que
prevê pena de até dez

anos", confirmou o delega
do Adriano Spolaor.

O suspeito foi encami
nhado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul, mas deve
ser transferido em breve

para Joinville, onde foi con
denado por um assalto em

março de 2012. Ele foi solto
no dia sete de outubro de
2013, quando conseguiu
progressão de regime, do
semi-aberto ao aberto.

GILMAR DE OLIVEIRA·.�
Psicólogo �

de Aprendizagem

:C ESTADO DE SANTA CATARINA
_",. MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
�...

CRDEM DE PARALISAÇÃO. N° 005/2013. Determino por meio desta, a
empresa ENGEDAL CONSTRUTCRA DE CBRAS LTDA, a paralisação
dos serviços referente a Contratação de serviços de engenhária para
Construção de Ponte de Concreto Armado (ligação Rua Walter Marquardt
e Rua João Januário Ayroso), com fornecimento de materiais e mão de

obra, objeto do Editalde Concorrência nO 53/2012, e formalizada pelo
Contrato na 319/2012, a partir da data do recebimento desta Ordem, pelo
prazo de mais 90 (noventa) dias, em função da não desapropriação do

.imóvel que dará acesso a Rua João Januàrio Ayroso, no bairro Jaraguá
Esquerdo. Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 2013.-
Ivan Andreias Walter

Engenheiro Civil - CREA 058719-9
Recebi em,_/_/__
ENGEDAL CCNSTRUTCRA DE CBRAS LTDA, CNPJ/MF.
03.094.645/0001-29. OBS:- Serà lavrada em 5 (cinco) vias: a)
Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Arquivo
no Setor responsável pelas obras; e) Prestação de Contas ou Órgão

Anibal Francener Repassador dos Recursos;
Presidente . REINíCIO. DCS' SERVIÇCS· deverà ser também autorizado,

1 I
'

i I d " , uH IH I i 11111 1111 i un II 11111111 ! flI'P{�fr�merl� pelo contratante ,

A Associação Beneficente Novo Amanhã, CNPJ

02.846.626/0001-49, situada à rua: Estrada Geral

Aurora, n° 3.616, bairro Rio Cerro II em Jaraguá do

Sul, vem por meio do seu Presidente, convocar seus
associados para Assembleia Geral Extraordinária

para a eleição do Conselho Diretor a realizar-se no

dia 08 de Novembro de 2013, ás 19hs, no salão da

Paróquia Nossa Senhora das Graças (Rua: Ângelo
Rubini, n° 1.256, bairro: Barra do Rio cerro, Jaraguá
do Sul/SC). Informações pelo fone: (47) 9244-7903.
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Waldemar Grubba

Ciclista é identificado por irmã
Foi identificado como

Aldino Nordt, de 51 anos,
o ciclista morto na sema

na passada quando tentava

atravessar a Avenida Wal
demar Grubba. Ele foi atro

pelado por um veículo no

Bairro Centenário, no dia

15, e não resistiu aos feri
mentos. Como estava sem

documentos e nenhum fa
miliar mora em Jaraguá do

Sul, o reconhecimento do

corpo demorou a ser feito.
Vizinhos suspeitaram que
fosse Aldino, que trabalhava
como vigilante e morava na

Tifa Pólvora, no Bairro Czer

niewicz, mas a identificação
oficial dependia da presença
de um parente.' A irmã dele
veio de Francisco Beltrão, no
Paraná, na sexta-feira, e fez o
reconhecimento.

Flagrante
DIC prendemulher de traficante

Uma mulher de 39 anos

foi presa em flagrante por
tráfico de entorpecente na

manhã de ontem. Policiais
da Divisão de Investigação
Criminal (Dlõ) receberam
denúncias de que ela fa
ria uma entrega de crack e

abordaram a suspeita, que
tentou se desfazer de uma

pedra da droga. Na residên
cia dela, na Rua Procópio
Gomes de Oliveira, no Cen
tro de Jaraguá do Sul, a PC

encontrou ainda nove gra-

mas de crack e uma balança
de precisão.

A mulher já estava sendo
monitorada pela me desde
a prisão do marido, também
por tráfico. "Soubemos que
ela continuou a venda de dro- ,

gas, que antes era feita pelo
marido, cujo apelido é Ce

ará", confirmou o delegado
Eric Uratani. O usuário pres
tou depoimento como teste

munha, e a suspeita de tráfico
foi encaminhada ao Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

se-res

Jovemmorre depois
de nove dias naUTI

Depois de nove dias internada naUTI
do Hospital São José, faleceu na manhã
de ontem DiessícaMalinski, de 15 anos.A

adolescente era passageira de umamoto
cicleta, conduzida pelo namorado, de 18

anos, e ambos se feriram em uma colisão
com veículo, na SC-108, próximo a Vila

Freitas, emGuaramirim, no dia 12 de ou
tubro. O condutor da moto recebeu alta

.

do hospital na semana passada. Djessica
.

será sepultada hoje, às 141, no Cemitério
de Rio Branco, emGuaramirim,

Pedestre atropelado
naBR-280 não resiste

Um homem de 47 anos morreu devido
aos ferimentos causados por um atrope
lamento, na BR-280, no Bairro Ribeirão

Cavalo, em Jaraguá do Sul, na noite de do
mingo. Elias Rodrigues dos Santos mora
va no condomínio àsmargens da rodovia e
tentou atravessar a BRquando foi atingido
por um Golf, com placas de Corupá, por
volta das 20h. Ele foi socorrido e encami
nhado ao Hospital São José, onde faleceu
uma hora depois.Avítima foi sepultada às

17h30 de ontem, emNereu Ramos.

COLISÃO Motocicleta bateu na lateral de uma caminhonete na

Estrada CampinasCentral e ocupantes se feriram com gravidade

Casal ferido permanece internado
Permanece internado na

UTI do Hospital São José, o ca
sal de namorados que se envol
veu em um acidente na Estrada

Campinas Central em Massa

randuba, na manhã de sábado,
dia 19. As vítimas estavam em

uma moto, que teria invadido
a pista contrária e colidido na,

lateral de uma caminhonete
. .>7

F-lODO, por volta das 7h, se-

gundo a Polícia Militar. O mo

tociclista, de 35 anos, e a passa
geira, de 30, foram socorridos

pelos Bombeiros Voluntários de
Massaranduba com ferimentos

graves e alto risco de amputa
ção nas pernas esquerdas.
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AVENIDA Desfile,
realizado domingo,
.reunlu integrantes

das sociedades
de tiro e entidades
culturais da região

Schützenfest
soma quase 70
mil visitantes
POSITIVO Balanço total da festa, que terminou domingo,

. I

será apresentado dentro de uma semana pelos organizadores

Natália.Trentini

Quase 70 mil pessoas
passaram pelo Parque

Municipal de Eventos de

Jaraguá do Sul para curtir
a 25a Schützenfest. Mais
de 45 mil litros de chope
foram consumidos e 84,6
mil tiros disparados ria
maior festividade cultural
da região, finalizada no do
mingo passado. E a data do
evento do ano que vem está
definida. Acontece entre os

dias 9 e 19 de outubro.
A Comissão Organiza

dora Central chegou a es

perarum númeromaior de
visitantes - 80 mil -, mas
o balanço foi considerado

positivo. "Foi dentro da re
alidade. Consideramos um
sucesso pela recuperação
do formato tradicional do
evento", comentou o vice

presidente da CCO e presi-

dente da Fundação Cultu
ral, Leone Silva.

Nos últimos anos, a

Festa dos Atiradores foi
reduzida. Em 2012, foram

apenas quatro dias com

o
.

público total de 57.874
pessoas.

Nos dois desfiles deste
ano, o de abertura, com as

sociedades, e de encerra

mento reunindo diversas
etnias, mais de 11 mil pes- .

soas foram a Rua Walter

Marquardt. O riúmero não
é somado ao público total.
A ênfase no tema da

festa, a prática do tiro,
também trouxe resulta
dos considerados positi
vos pelos organizadores.
A estrutura foi ampliada e

trazida para a entrada do

parque. No total, o público
contou com mais 28 es

tandes, o que resultou no

número expressivo de dis-

paros. "Ficamos bastante

surpresos, tivemos mui

tos elogios com relação à

valorização do diferencial
da Schützen, que-é o tiro",
disse o presidente da CCO,
Marcelo Prochnow.

A movimentação nos

palcos também foi grande.
Foram quase 650 artistas,
entre músicos e dançarinos
Ao todo .aconteceram 25

apresentações, em cerca de
80 horas de shows, nos pa
vilhões A, B e C.

A estimativa é que te-
.

nham sido investidos mais
de R$ 1 milhão para reali
zar a festa. A apresentação
das despesas e lucros deve
acontecer dentro de uma

semana. Venda de ingres
sos, souvenir, aluguel dos
camarotes e dos espaços
de alimentação e bebida
retorna para os cofres da

-

Fundação Cultural.

Majestades
empossadas

Os melhores atiradores das
sociedades jaraguaenses subiram
ao trono na noite de sábado. Fo
ramhomenageados competidores
nas modalidades carabina ar seta,
chumbinho e carabina 22, nas ca

tegorias juvenil e adulto.
Mas o destaque especial foi

para quem conseguiu osmelhores
resultados nas etapas das compe
tições ao longo do título do ano,

que se tornam rei e rainha do
tiro. Carregar a faixa émotivo de

orgulho para quem passa o ano

alinhando amira ao alvo. Não foi
diferente para Ináurea Reinke
Schmidt eWaldir Bahr.

"Aprendi com meu marido
as primeiras instruções. Duran
te cinco anos busco o título, e

consegui este ano", comentou

Ináurea. Para ela, o título é uma

alegria porque muitas mulheres
se empenham com dedicação
ao treino do tiro. Já Bahr tem a

tradição da família. Desde aju
ventude participa de treinos e

torneios, aprendendo um pou
co com os pais e com as equi
pes da sociedade. Levar a faixa

para casa é um grande mérito,
segundo o atirador.

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2013

SCHÜTZENFEST EM NÚMEROS
• Público total- 69.976 pessoas
• Tiros disparados - 121.081
• Pratos típicos - 2 mil

CONSUMO DE CHOPE - 96.379 COPOS

(COPOS COM 440 ML)
• Chope - 81.283
• Chope de vinho - 10.897
• Chope escuro - 3.520

• Chope sem álcool - 432

• Chope Slow Beer - 167

• Chope black - 80 copos
• Barril chope 30 litros - 20
• Barril chope 50 litros -16

TIRO DA IMPRENSA
O jornal O Correio do Povo recebeu o troféu
doTiro da Imprensa 2013 no último sábado. O

segundo colocado foi o Jornal do Vale do Itapocu
e o Regional em terceiro. Na foto, Rosilene
Longui Pereira recebe a premiação da comissão
organizadora. Na categoria individual, a empresa
ficou em terceiro lugar, com Marcelo Janssen.

.

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul convida toda a

comunidade a participar de uma sessão em homenagem ao

CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis).
Profissionais que no dia-a-dia ajudam na realização dos

sonhos de tantas famílias e contribuem para o
desenvolvimento de nosso município! Será dia 24 de outubro,

quinta-feira, às 15 horas, no plenário da Câmara.

CÂMARA DE
VEREADORES
IIf JUlGuA u SUl

Av.Getúlio Yargas, 621 • camaramuniêí�t jaraguadosulsdeg.l:ir ·Tel 47)33Z1-2510:Fax:RamaI204

cAMAR�A
.co�e
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Num espaço menor que 48 horas, ADJ - de Hugo (#23) - decidiu um título e voltou à quadra

Lucas Pavin

Nem deu tempo para comemo

rar. Menos de 48 horas depois
do estafante jogo contra o Krona,
que valeu à AD Jaraguá (CSM/Pré
Fabricar/Mannes/FME) o título do
turno do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, os comandados
de Sérgio Lacerdavoltaram à quadra
daArena Jaraguá na noite de ontem
(21) para enfrentar o Rio do Sul, em
partida válida pelo returno da com

petição promovida pela Federação

Catarinense de Futebol de Salão.
Senanoite de sábado (19) sobrou

empenho e dedicação para aADJ, na
partida que foi decidida somente na

prorrogação, ontem faltou perna.
Visivelmente cansados e sem tempo
para se recuperar após um jogo de

50 minutos, os jaraguaense acaba
ram sucumbindo diante da equipe
do Alto Vale, por surpreendentes 5
a 2, mesmo atuando com o grupo ti
tular.VitorCani (ex-ADJ), Bichinho,
Wesley, Vaé e Ezequiel marcaram
para Rio do Sul, com Duda e Léo

descontando para aAD Jaraguá
"Erramos demais. O cansaço é

compreensível. Mas quando entra
mos em quadra, temos que fazer
bem feito. O resultado mostrou

que a equipe deles esteve mais de

terminada,mas nossa equipejogou
muito abaixo. Isso explica a derro

ta, mas não justifica" lamentou La
cerda. "Perder sempre é ruim, mas
mostra muita coisa errada", acres
centou o comandante. "Tentamos.
Não é desculpa, mas o jogo contra
Joinville pesou. Hoje pensávamos,

Futsal

Campeonato Peladão entra na fase decisiva hoje à noite
Hoje à noite começa a segun

da fase do Campeonato Peladão,
o Aberto de Futsal de Jaraguá do
Sul masculino, que será decidi
da no sistema de mata-mata. Se

enfrentam Baumann (1°A) ver-

sus Os Bagaceiras (1° no índice) na quinta, dia 24, com os jogos
[19h], KSDM (1°C) contra Malhas Canecos (4° no Índice) versus

Pradi (2°B) [zoh] e Academia LEC (2°F) [19h], Star Boys (2°A)
Equilíbrio/Verdi Olke/Passold contra Atlas (3° no Índice) [20h] e
Laboratório (1°E) versus Baga Kaiapós/Soletex/Dcar (1°F) versus
(2°D) [21h]. O torneio prossegue MK Metalúrgica/Poço Semiarte-

mas as coisas não aconteciam", in
formou o ala Dian. "Não podemos
pensar que, por já ter ganho o tur

no, o ano acabou", endossou.
"Eles tiveram seus méritos. Ago

ra é erguer a cabeça para enfrentar
o Lages na quarta-feira", conclui
o fixo Duda, fazendo referência ao

próximo jogo da equipe, amanhã, às
20h30, novamente na Arena Jara

guá, desta feita contra o Caça e Tito,
de Lages. O jogo também é válido

pelo Catarinense, competição onde
aADJ já está garantida na semifinal.

siano Nunes/CM Malhas) [21h].
Fechando as oitavas de final, due
lam na sexta, dia 25, Kiferro (1°D)
versus Borracharia Senem (2°C)
[19h] e União/Magic World (1°B)
versus ZEC (2° no índice) [20h].

OCP21
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SegundaDivisão

Empate no
• • •

prnneiroJogo
o Campeonato Regional

da Segunda Divisão seguiu
no sábado passados (19)
com as partidas de ida das

finais, tanto na categoria
"Aspirante" como na "Ti
tulares". Abrindo a tarde, o
Atlético colocou uma mão

na taça ao derrotar o Rio
Molha por 3 a o, com gols
de David e Rafael (duas ve
zes), no "Aspirante".

Logo na sequência, as

atenções ficaram voltadas

para a decisão na ''Titula
res". Em jogo equilibrado,
AtléJico e Operário ficaram
no 2 a 2, no Estádio do Bo

tafogo, na Barra do Rio Cer
ro. Os gols foram marcados

por Luízinho e Tomazelli,
para o Atlético, com Negue
ba e Alla igualando para o

Operário.
"Avalio em uma boa

recuperação da equipe no

segundo tempo, onde tive
mos mais volume de jogo.
Eles fecharam o time para
segurar a vitória, mas não
deu certo e conseguimos o

empate no último lance do

jogo", destacou o técnico do
Operário, Tarcisio Peche.

"Foi um jogo muito dis

putado, mas acho que ar

bitragem deixou um pouco
a desejar. Apesar disso, as

duas equipes mostraram

quemerecem estar na final",
finalizou o treinador do Atlé�
tico, Romeu Becker.

Os campeões de ambas
as categorias serão defini
dos no dia 2 de novembro,
no campo do Rio Molha.

Primeiro, os donos da casa

jogam contra Q Atlético, às
13h30. No jogo de fundo,
o Atlético encara o Operá
rio, às 15h30.

(47) 3313-6970
Rua Jorge Czerniewicz� 901 - Czerniewici I Jaraguá do Sul - se

(47)3273S528 I {47} 3371�94S8
Rua Bertha Weege, 2ttSO �Jaraguá 99 I Jaraguá do Sul- se
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ISOLADO Cena comum no jogo, volante Cícero disputa a bola contra três adversários

Juventus segue
sem pontos na
copa estadual
JOGO RUIM Moleque vai mal contra o Metropô, perde em casa e

segue na lanterna do Grupo B. Próxima partida será no domingo

Lucas Pavin

Qreencontro entre tor

cida e time do Juven
tus não foi dos melhores.
Com' uma atuação muito
fraca tecnicamente e ven

do o adversário perder
inúmeros gols, o Moleque
Travesso foi derrotado pelo
Metropolitano na tarde
deste domingo (20) por 1
a o, no Estádio João Mar
catto. Assim, amargou sua

segunda derrota em dois

jogos pela Copa Santa Ca
tarina e saiu do gramado
sob vaias da torcida.

O único gol dapartida foi
marcado pelo camisa 9 dos

blumenauenses, o' atacante
Jones, Com o resultado, o

tricolor jaraguaense conti
nua na lanterna do Grupo B

comnenhumponto somado.
Brusque e Metrô dividem a

liderança com três pontos.
"Eu comentei antes do

jogo que quem errasse, ia

perder a partida. Tivemos a

infelicidade de um erro, eles
fizeramum gol e foi isso. Era
um resultado que não está
vamos esperando, mas joga-,
mos com um time de quali
dade e que vem da Série D.

Espero agora poder traba
lhar essa semana para o jogo
em casa contra o Brusque e

poder agradar a nossa torci
da com uma vitória", disse o
técnico MareioVentura.

"Faltou talvez um pouco
da parte da entrega e tecni
camente também. A derrota

complica um pouco a nossa

classificação, mas ainda te

mos dois jogos e vamos em

busca da vitória nos dois",
analisou o meia Thiago
Amaral.

"Nós caímos muito de

produção do jogo de quin
ta contra o Brusque para o

deste domingo. Não tivemos
a mesma pegada, personali
dade e demos um erro para
o adversário, onde acaba
mos levando o gol. Agora
é levantar a cabeça, pensar
no próximo jogo e bola pra'
frente", finalizou o lateral
direito João Rodrigo.

Para buscar a reabilita
ção na Copinha, o Moleque
terá a semana inteira para
trabalhar visando ao con

fronto contra o Brusque,
no próximo domingo (27),
às I6h, no Estádio João

Marcatto, já que folga na

rodada do meio de semana.
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Guaramirim

Varzeano
O Campeonato Várzea

no de Guaramirim teve se

quência, no fim de semana,
com as quartas de final do
Troféu Jorge Pinheiro (Se
gundona) e a última roda
da classificatória do Troféu
Ronaldo da Silva (Primei
rona). Confira os resultados
da Segundona: Juil Móveis
2X5 Quati, Juventus 1X3
Xavantes e Força Jovem
lXO Diamante do Sul. Pela
Primeirona, os resultados
foram os seguintes: Pinhei
ros/Lion 5X5 Avaí, União

Jagunços lXO Expresso Cai
xa da Água, Bem Bolado/
Barro Branco OXI Rio Bran
co e Couve Flor 3X2 Cruzei
ro. Com estes resultados, a
competição conheceu seus

semifinalistas em ambas as

categorias. Abrindo a fase,
no sábado (26), duelam Xa
vantes versus Força Jovem,
pela 2a divisão, e União Ja
gunços contra Bem Bolado/
Barro Branco, pela Ia. Os
dois jogos acontecem no

campo do Seleto.

JASC

Classificados
Foi disputada na última

semana, em Canoinhas, a

fase regional leste-norte dos
530 JASC, que ocorrem en

tre os dias 20 e 30 denovem

bro, em Blumenau. Jaraguá
do Sul classificou mais duas
modalidades para a maior

competição poliesportiva do
Estado: o bolão 23 masculi
no e o basquete feminino. A
bocha feminina ficou em ter

ceiro e ainda pode ser convi
dada pela Fesporte.

Basquete
Sub-17

O basquete sub-rz mas

culino de Jaraguá do Sul

começa hoje, às I7h, contra
São José, a disputa do hexa
gonal final do Campeonato
Catarinense. "Será dificil. A

briga será para ficar entre os

quatro. Perdemos jogadores
importantes e a superação
será apalavra de ordem para
nós", afirmou o técnico Mil
ton Mateus. Entre os desfal
ques está o armador Hum
berto Pacheco, que foi atuar
nos Estados Unidos, .:

Automobilismo

Pane nomotorprejudicaMaba
Neste fim de semana,

aconteceu a 9a etapa do

Campeonato Catarinense
de Velocidade na Terra, na
cidade de Lontras. A com

petição foi disputada em
dez categorias: Estreantes,
Mini Fórmula Tubular "A"
e "B", Marcas "A", "B", "E"

e "N", Stock-Car Omega/
Opala "A" e "B", e Fusca/
Gaiola. Patrocinado por O
Correio do Povo, o piloto
jaraguaense Paulo Maba

competiu na Estreantes,
mas teve problemas com

o motor e não conseguiu
completar a prova.

FutsaI de base

Finalistas são definidos
Promovida pela Liga

Independente de Futsal, a

Copa Atleta Cidadão (Xoxo
io/Studío FM) definiu seus

últimos finalistas na manhã
de domingo (20), em Coru

pá. As finais estão marcadas
para o próximo domingo, na

Arsepum, divididas em dois

períodos. Pela manhã serão
conhecidos-os 'campeões da
Segunda Divisão (entre as

equipes B) e de tarde os da
Primeira (com as equipesA).
O evento conta com o apoio
de O Correio do Povo.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

REGIONALIZADO Competição reúne equipes do Vale do

Itapocu, como Schroeder (azul) e Jaraguá do Sul (branco)

Asmelhores oportunidades em empréstimos
consignados para servidores públicos,

de catarinense para catarinense.

Sem consulta ,Crédito com � Sem cobranca de
� ao SPC!Serasa � excelentes taxas ' seguro e tarifas

.. Sem abertura de � Sem integralização

., conta-corrente ,. de cota capital

• ir 0800 48 0506
SANTINVEST - opçÃO 1 - CRÉDITO PESSOAL -

51ST"""" F..."",cr.",o HIlfáIioi!eati!rullmalto de segunda a sexta das 8h às 17h
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COBERTURA Após a reforma, casa do tricolor terá mais proteção aos torcedores

Morumbi terá
nova cobertura

-

NOVELA Já são dois anos de espera para o São Paulo assinar

os contratos que garantirão a reforma da arena esportiva

Anovela sobre a cons

trução da cobertura
do Morumbi pode ter fim
nesta semana. Perto de

completar dois anos desde
o anúncio do projeto, a di
retoria do São Paulo espe
ra assinar amanhã os dois
contratos que vão selar,
enfim, a construção da co
bertura do campo, do es

tacionamento de duas mil

vagas e da casa de shows

para 25 mil pessoas.
Apesar de ser um pas

so importante para o clu

be, não há um prazo para
o início das obras, já que
há outras etapas a serem

Corinthlans

Protesto
Cinco torcedores identi

ficados com roupas da torci
da organizada "Camisa 12",
do Corinthians, foram ao

Cf do Parque Ecológico no

início da tarde de segunda
feira. Eles estenderam faixas
no estacionamento destina
do à imprensa e cobraram

empenho na partida contra

o Grêmio, pelas quartas de
final da Copa do Brasil.

cumpridas. Ainda assim, a
gestão do presidente Juve
nal Juvêncio já decidiu que
o estádio ficará fechado

por alguns meses durante
a reforma, provavelmente
no ano que vem. O perío
do será definido quando o

processo começar.
Além do clube paulis

ta, IJ acordo para a mo

dernização do Morumbi
conta com outras três

partes: a XYZ Live, que
vai gerenciar a arena, a

Andrade Gutierrez, res

ponsável por todas as

obras, e a Lacan, empresa
que vai administrar o fun-

Cruzeiro

Na JuStiça
O Cruzeiro conseguiu

aliviar suas finanças com

ajuda da Justiça. O TST

(Tribunal Superior do Tra

balho) diminuiu O valor
da multa que tem que ser

paga pelo clube mineiro ao

atacante' 'Fred, atualmente
no Fluminense, após des
contos nas luvas do jogador
quando ele se transferiu

para o Lyon, em 2005.

do de investimentos para
arrecadar os RS 408 mi

lhões necessários para as

mudanças. O orçamento
inicial era de R$ 300 mi

Íhões, em janeiro de 2011.

A estruturação finan
ceira do negócio ainda é
mantida em segredo. O

São Paulo busca ter uma

porcentagem dos resulta
dos dos eventos no novo

espaço do Morumbi. A

arrecadação dos dias de

jogos do estádio continua
rá nas mãos do clube, mas
cerca de 18 mil lugares se

rão vendidos com exclusi
vidade para a XYZ.

Grêmio

Retomo
Ausência gremista no

Gre-Nal deste domingo, o

zagueiro Rhodolfo é retorno

garantido na equipe do téc
nico Renato Gaúcho para o

jogo de amanhã, contra o

Corinthians, pela Copa do
Brasil. Com isso, Renato

terá à disposição seus três

zagueiros titulares para o

clássico. Além de Rhodolfo,
terá Bressan eWerley.

Paulista

Menos jogos
A Federação Paulista

de Futebol confirmou o

adiamento em uma sema

na do início do campeo
nato estadual do ano que
vem. A competição vai co
meçar no dia 19 de janeiro
e vai ter mudanças em sua

fórmula, de acordo com o

presidente da FPF, Marco
Polo Del Nero. Além disto,
passará a ter 19 datas e não

23 como este ano.

Tênis

Rogerinho
Mesmo sem jogar ne

nhuma competição na últi
ma semana e não tersoma
do pontos, Rogério Dutra

Silva alcançou algo inédito
em sua carreira. Com a

grande queda de Thomaz
Bellucci no ranking, Roge
rinho manteve a 127a colo
cação e passou a ser o nú
mero 1 do Brasil no circuito

profissional daATP.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

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

.1

2° Grêmio 53,30 15 8 7 37

3' - Atlético-PR 51.30 14 9 7 '47 38 9

4° Botafogo 50 30 14 8 8 44 35 9

5° Goiás -46 '3D 12 ·10 8 38
'

34 4 51

6° Atlético-MG 45 30 12 9 9 34 29 5 50

7° Vitória 44 30 12 8 10 42 42 O 49

8° Santos 4330 1110 9 39 31 8 48

9° Internacional 42 30
I
10 '12 8 45 42 3 47

lO' São Paulo 40 30 11 7,12 30 29 1; 44

11° Flamengo 40,30 1010.10"36 36 O' 44
12' Corinthians 40 30 9 '13 8 23 18 5 44

13° Portuguesa 38 30
,

10 8 12'45 43 2 42

14° Coritiba 37 30 9 1011 33 39 -6 41

15' 36 30 9 9 12 33 37 -4 40

Reciclar para contribuir com o meio
ambiente e também ajudar ao próximo.
São essas as bases do projeto Ambien
te Nota 10, que, desde 2009, é realizado
no Colégio Marista São Luís, do Grupo
Marista. Em parceria com o Hospital e
Maternidade Jaraguá, alunos do período
ampliado recolhem materiais recicláveis

para serem transformados em presentes
para os pacientes da instituição.

Segundo Ana Karolina Rucks, profes
sora responsável pelo projeto, o objetivo
principal é estimular os alunos e funcio
nários do colégio a reduzirem, reutiliza
rem e destinarem corretamente o lixo ge
rado em seu dia a dia. "Realizamos ações
específicas com cada grupo de alunos.
Neste ano, o foco está com as turmas de
sextos anos, nas quais o assunto na dis

ciplina de Ciências é o destino correto de
resíduos", explica.

Durante o período no colégio, os alu
nos cuidam da área verde do espaço, re
alizam atividades sobre a decomposição
do lixo no .solo e também fazem campa
nhas para arrecadação dosmateriais reci
cláveis. Em seguida, participam de ofici
nas para a preparação de presentes para
as crianças hospitalizadas.

Na Páscoa foram coletadas çaixas de

fP-!RtJntM;_u.�JlQiruI;W·\'(Ilb1tIim;IE-i!inIPiitmi;ID-U!lnr!ll�:mf'.-'Jlotr.ff?dj;
Glt--UàUIG«rol1tr.n;.lIG-$:ál!f1Iri1e{QI1kl:.Il\'��iUl1TlOflbl.

Bahia Oxl São Paulo

Internacional2x2 Grêmio

Gbiás 3xO A�ético-PR

Atlético-MG lxO Flamengo
Botafogo 2x2 Vasco

Coritiba 2xl Cruzeiro

Portuguesa 1xl Vitória
\

Manchester United

Deve sair
A longa passagem do lateral-esquerdo da seleção france

sa Patrice Evra no Manchester United está prestes a acabar.
Desde 2006 no clube inglês, o contrato do jogador se encerra
emjunho de 2014 e, segundo o próprio atleta, a renovação do
vinculo não deve acontecer, pormotivos pessoais.

leite para a confecção de cestinhas; no
Dia das Mães, potes de sorvetes e, na Se
mana da Criança, 200 garrafas pet foram
entregues para a equipe do hospital. No
momento, está sendo planejada a ação
que pretende utilizar material reciclável

para a decoração de Natal do colégio.
De acordo com a coordenadora pe

dagógica Ana Maria Nasato Moretti, o

projeto Ambiente Nota 10 é muito im

portante para o desenvolvimento integral
dos alunos. "Com a iniciativa, repassamos
valores como a sensibilização, a consci
ência planetária, a responsabilidade, a ci
dadania e a solidariedade e, assim, vamos
formando futuros profissionais preocu
pados e comprometidos com os projetos
socioambientais", complementa.

Alunos do ColégioMarista São Luís
contribuem com doações para o setor

de voluntariado de hospital
Em parceria com Hospital e Maternidade Jaraguá, projeto,
educativo promove a sustentabilidade e a solidariedade

Com o projeto Ambiente Nota 10, alunes
aprendem a reduzir, reutilizar e reciclar
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www.vw.com.br.Promoçâo váüoa até 22/10/2013 para veiculas com pintura sólida e custo de' frete incluao.Fox 1.04 Portas Completo 2014, a vista a partir de R$ 35,990,00. Entrada 50%, saldo em 24x, 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, a vista a partir de RS 27.590,00. Entrada 50%, setoo, em 24x, juros 0.99%.GoI G4 1.02

Portas 2Q14, à vista a partir de R$ 22.590,OO.SpaceFox 2013 completo à vista a partir de R$ 44.990,00. Entrada 50%. saldo em 24x, juros O.O%.Amarok Trend CO AT à vista a partir de R$ 115,990,00. Entrada 50%.
saldo em 24x, juros 0.0%. Saveiro Cabine Estendida a vista a partir de R$ 36.610,00 Entrada 50%, saldo em 24x juros 0.49%, GET rnéxlmc para esta operação: 15,05% e.a. IOF, cadastro e despesas de gravame
Inclusos na operação e no GET. Despesas de registro eletrônico da cperaçêo não inclusas no cálculo da prestação e do GET. Consulte outras condições de financiamento numa concessionária Volkswagen
autorizada. Para os demais modelos e planos de financiamento, o CEl será calculado e Informado ao cliente previamente à contratação.Crédito sujeito a aprovação, Garantia de 3 anos para línha Volkswagen 13/13

e 14/14 sem limite de quilometragem, para defeitos de taoncação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.OOOkm). t necessário. para sua utilização. o

cumprimento do plano de rnanutençâo.
Ouvldoria; 06007012834. SAC: 08007701192S:Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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