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Massaranduba
Prefeito defende

. mudança na lei
ParaMario Fernando Reinke, .

adoção da súmula que abre brecha ao

nepotismo vai facilitar contratação
de servidores temporários. PATRICIA
MORAES, PLENÁRIO, PÁGINAS 4 E 5

Esporte
ADJempata.
Jaraguá goleia
Enquanto aADJ empata como Lages

(3 a 3) e não sabe o que é vencer
no returno, Jaraguá goleia o

Navegantes (4 a 1) e segue na

briga pelo acesso. PÁGINA 22

Já estamos
atendendol

'A
Morrsot

49 Anos.
Sua Felicidade_.

Nossa lnsptracâo.
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
«Escritor

Bondade
Na última segunda-feira, presenciei uma cena de

bondade, mas não foi uma cena qualquer. E de

pois de tê-la presenciado me lembrei da frase do pa
dre, jornalista e educador, Henri Lacordaire, que diz
o seguinte: "Não é o gênio, nem a glória, nem o amor

quemedem a elevação da alma: é a bondade".
Aquele ato que presenciei com certeza demons

trou o quão grande é a alma do meu amigo. Caros
leitores, vocês devem estar curiosos, e para satisfa
zer a curiosidade de cada um de vocês, vou partilhar
a cena que presenciei.

Na volta para Jaraguá do Sul, depois de um dia
de trabalho no escritório, eu estava de olhos fecha

dos, descansando, enquanto meti amigo e colega de
trabalho Alison dirigia, porém, num certo momento,
escutei ele falar: "Olha, Cris"!, Abri os olhos, e ape
nas vi um motoqueiro no outro lado da rua se per

dendo, e indo cair nomeio de um arrozal. Perguntei
para ele: "Você vai parar para ajudar"? Ele parou
o carro e disse: "Sim". Então num gesto de bonda

de, tirou uma corrente que ele tinha no carro para

ajudar a puxar a moto que havia caído no meio da

água, que divide duas arrozeiras. Então, ajudamos
o rapaz a tirar a moto da água. Que gesto nobre! E

o mais importante, ele fez o gesto sem esperar nada
em troca. Que belo exemplo!

Você tem feito atos de bondade, iguais ao do meu

amigo? Espero que sim, eles fazem um bem enorme

para a alma de quem ajuda e mais ainda para a alma

de quem é ajudado. .

Para encerrar me despeço dos leitores esta sema
na, com uma frase de Sir Wmston Churchill, o primei
ro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra

Mundial, disse certa vez: "Ganhamos avida através do que
recebemos. Fazemosuma vida através do que damos".

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

parae redacaotiõocorreiodopooo.cotn.br

Weg'
Cursos de
qualificação gratuitos

Estão abertas até o dia 10 de novembro

as inscrições para os Cursos de Qualificação
Weg. Nascidos entre julho de 1990 e junho
de 1996 podem se inscrever nos cursos gra

tuitos, com cinco meses de duração. São ofe
recidos salário de aprendiz, plano de saúde,
vale-transporte, Previdência Privada, ali

mentação e chance de efetivação. A ficha de

inscrição está disponível em weg.netjcursos.

COMENTÁRIO

Um sapato na tela
Depois não querem que eu jogue

um sapato na tela da televisão.
O programa não tinha sido esco

lhido por mim, estávamos todos
na sala, um parvo resolveu botar
num certo e asqueroso programa
dominical. .. Para mim, tudo estava

insosso, sem graça ou, se bem pen

sado, irritante. Mas eu não podia
travar o gosto alheio.

Lá pelas tantas, surgiu no tal

programa um concurso de cantores

infantis, o vencedor ganharia um

tablet, uma dessas tolices que hoje
andam na mão de qualquer criança
"atrasada". E começou o concur

so. Um horror, meninas berrando,
fazendo caras e bocas, nada que

prestasse. Até que apareceu uma

guriazinha um pouco melhor que
as outras. Vamos para o final do

ta. Estão fazendo isso em sala de

aula, igualando os desiguais para
não machucar, não ferir os sem

talentos, os vadios, os que nada

merecem.

Não são tão religiosos para não
saber que "a cada um segundo suas

obras"? Ficou moderno fazer tor

neios, gincanas em escolas e escoli
nhas e no final todos ganham a mes

mamedalha. Sim, mas e o aluno que
foi o melhor de todos, como fica?

Fica com cara de bobo e vai acabar

perdendo o entusiasmo, afinal,
ganhando ou perdendo o prêmio
é igual para todos, bolas! É pre
ciso que pais, escolas, empresas,
programas de tevê, tudo, se orien
tem pelos critérios demeritocracia
das escolas militares; as melhores.
Queres saber? As únicas.

lUIZ CARLOS PRATES

programa, vamos para os aplausos
decisórios. Ganhou de fato a pe

querrucha que foi a melhor. Tudo

bem, vamos lá, dá para ela o tablet!
Foi aí que a casa caiu. A apre

sentadora molambenta, reviran

do os olhos, decidiu que - "Ah, tá
bom, um tablet para cada uma e

pronto, todas, felizes, todas mere
cem"! Negativo, todas merecem

uma ova! A que foi melhor tinha

que ter levado só ela o prêmio
prometido. É essa bondade fajuta,
mentirosa, asquerosa que me irri-

• Talento
Fiquei sabendo pelos jornais de uma Feira de Talentos

Infantis, em Florianópolis, onde crianças de 2 e 3 anos vão

competir em desenhos. Tudo bem, mas me façam o con

curso na hora, que as crianças desenhem ali, na frente dos

jurados. Sem essa de trazer o desenho pronto, de casa. Sem
essa. Aí é trapaça na certa, como um concurso de que fiquei
sabendo em uma escola religiosa de Florianópolis. Nem o

Picasso, inspirado, faria desenhos melhores. Pais farsan

tes. E do exemplo dos pais vão sair os filhos ...

é exatamente por isso, porque há mais estúpidos que areia
na praia, que as empresas fabricantes desses eletrodomés

ticos vão ter que fabricá-los com silenciador�partir do ano

que vem. Finalmente. Esperar pela educação dos tapados é

perder tempo, melhor é aperfeiçoar os aparelhos.

• Horror
Imagine um estúpido morando em apartamento. Ele

chega às 2 da manhã, pega o liquidificador, uma banana,
leite e açúcar, junta tudo, liga amáquina e faz uma vitami

na. Sim, mas e o barulho de britadeira que o liquidificador
vai fazer? Ah, danem-sé os outros!, pensa o estúpido. Pois

• Falta dizer
Cuidado com essa correria, com essa pressa ... Pre

cisamos lembrar que somos neuroticamente ativos em

coisas que não têm muita importância a longo prazo. O

pior é que, não raro, vamos nos dar conta das tolices

que fazemos e achamos importantes quando estivermos
numa baita encrenca. Aí não adianta olhar para trás e

dizer, ah, como fui burro, burra. Será tarde. Podemos

sermuito mais leves e felizes cortando, no mínimo, 30%
do que inutilmente fazemos todos os dias. Que tal? Vais

parar de fazer o quê?

Saúde
Recursos da Rede Cegonha

o Hospital Jaraguá recebeu R$ 1,8 milhão e o São José R$
211 mil do Estado pela implantação das atividades no programa
Rede Cegonha. O projeto nacional oferece uma série de cuidados

às mulheres e às crianças de até dois anos, garantindo nascimento
seguro e humanizado e promovendo o crescimento e desenvolvi

mento saudáveis e reduzindo a mortalidade neonatal. O programa
é mantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o período
gestacional e o parto, a paciente- é acompanhada pelo seu médico.

tOBITUÁRIO
• DJESSICAMALINSKI GETNERSKImorreu

em 21 de outubro, em Guaramirim. Ela tinha 15 anos

e deixou enlutados os pais, irmãos, avós, parentes
e amigos. O sepultamento aconteceu ontem no

cemitério de Rio Branco.

• MARIAHEIN DA SILVA morreu em 21 de outubro,
em Jaraguá do Sul. Ela tinha 85 anos e deixou enlutados

filhos, genros, noras, netos, bisnetos, parentes e amigos. O

sepultamento ocorreu no CemitérioMunicipal doCentro.Unimed

Orientação para grávidas
Saúde do bebê, parto, nutrição e psicologia na gestação serão

discutidos no curso Gestando Consciente, promovido pela Uni

med em parceria com o Hospital São José, O evento reunirá pro
fissionais da saúde e clientes Unimed entre os dias 28 de outubro

a 10 de novembro. Interessados em participar devem entrar em

contato pelo telefone 2106-2210 ou nps01@unimedsc.com.br.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1222
Primeiro Sorteio
07 - 09 - 14 - 16 - 20 - 36
Segundo Sorteio
10 - 22 - 26 - 29 - 36 - 41

QUINA
SORTEIO NQ 3322
14 - 29 - 33 - 51 - 58
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CHARGE

Fale conosco

EDITORIAL

Satisfação à comunidade
OS vereadores de Massaranduba

têm a oportunidade de dar uma

resposta mais satisfatória à comunida
de, se na próxima sessão rejeitarem o

projeto que pretende oficializar a práti
ca do nepotismo no município.

A proposta defendida pela Mesa Di
retora do Legislativo adota a interpretação
do Supremo Tribunal Federal (STF) que
abre brecha à contratação de parentes em
cargos políticos das administrações públi
cas (conhecida como súmula vinculante
número 13). Ou seja, parentes próximos ao
prefeito ou vice poderão ser secretários de

governo amparados pela lei.
O nepotismo é uma prática que par

ticulariza o uso dos bens públicos ao

benefício dos familiares de quem está
no poder. A adoção dessa prática, apro
vada em primeira votação essa semana,
deverá passar para mais uma aprecia
ção do Legislativo antes de virar lei.

. Se forem coerentes com a moralida
de e mais sensatos à realidade, os ve-

. readores terão a chance de evitar que
.seus mandatos fiquem rotulados com

a aprovação de uma posição que não é
tolerada pela população.

"
o nepotismo particulariza
o uso dos bens públicos.

A aplicação de uma súmula que gera
dúvidas para regulamentar a contra

tação de parentes não pode ser usada
como solução às dificuldades de encon
trar pessoas capacitadas para ocupar
determinados cargos, independente
mente da área. A escolha dos cargos
políticos não deve privilegiar os inte
resses particulares, só os da popula
ção. Colocar parentes nessas funções é

ignorar os valores da função pública.
Há chance de Massaranduba evitar a

aprovação definitiva dessa proposta .

Espera-se coerência.

• Diretor: Nelson Luiz Pereira- Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e PatriciaMoraes- 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. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul- se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

de inteira responsabilidade de seus autores .

�, O Correio do Povo utilizapapelproduzido apartir de
�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornalpara outro leitor.

Simples e rápido.
Fale com seu Gerente
ou ligue0800 273 3486.
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"Melhorar a eficiência"

Qual o objetivo central do Nova para o município, embora seja possível
Economia? colher frutos em um futuro próximo. De

D· t J M lh fi janeiro até agora, já aumentamos de 3%le er anssen - e orar a e -

o . •.

'A •

d
,.

'bl' duzí d
<' para 5% a capacidade de mvestimento.

CIenCIa a maquma pu ica re uzm o. ,

t t d id d d Mmha meta e chegar perto dos 15% em
cus os e aumen an o a capaci a e e

investimento. Em resumo, é isso. E vem quatro anos.

justamente ao encontro do que sempre
defendi para a administração.

Quem da Prefeitura de Jaraguá
do Sul vai participar?

Começou a ser .col?cado er.r: prática on

tem, com a pnmeira reumao, o progra
ma Gestão Municipal para a Nova Econo
mia. A iniciativa é uma parceria do governo
do Estado, do CLP (Centro de Liderança
Pública) e empresas (Trectebel Energia,
Gerdau, Santander, Sky, Terlogs Terminal

Marítimo, Ciser, Litoral Soluções em Co
mércio Exterior, Flexicotton, BMW, Multi
drink e Acijs), que visa levar para sete cida
des catarinenses, entre elas Jaraguá do Sul,
conceitos de excelência da iniciativa priva
da, como gestão por resultados, controles
rígidos e planejamento estratégico.

O projeto terá duração de um ano e a es

timativa é que juntas as Prefeituras partici
pantes acumulem uma melhoria financeira
de R$ 34,5 milhões (R$ 10,5 milhões em

aumento de receita e R$ 24 milhões com re

dução de gastos). A partir de agora, até de

zembro, o trabalho será o de coletar dados
e elaborar metas. Também estão previstos
pelo menos cinco grandes cursos e 20 ses
sões de capacitação particular com as lide

ranças municipais. Otimista com a propos
ta, o prefeito Dieter Janssen conversou com
a coluna sobre os objetivos centrais do Nova
Economia, que ele espera, seja considerado
uma herança para o município.

Dieter Janssen - Todas as áreas,
com foco na Administração. Prefeito,
secretários e servidores de carreira, para
que possam perpetuar os frutos. Os car
gos políticos passam, mas os servidores
ficam. Vamos implantar uma série de in
dicadores com um planejamento estra

tégico. É um pensamento a longo prazo

EDUARDO MONTECINO

ADOSUl

Quem serão os consultores?

privada para levar uma cultura de
eficiência ao poder público?

Dieter Janssen - A Associação
Comercial mais uma vez mostra preocu
pação em- ajudar a construir um futuro
de qualidade para Jaraguá do Sul. Dimi
nuindo gastos desnecessários, começan
do pela frota de veículos, passando por
todos os processos, para que a gente pos
sa ter mais recurso para investir em saú

de, educação e infraestrutura, atendendo
as verdadeiras demandas da população.

Como surgiu a proposta?
Dieter Janssen - Fui convidado

para participar dos cursos do CLP, em
São Paulo, logo após vencer a eleição.
Nestes encontros o projeto começou a

ganhar força.

Dieter Janssen - A equipe do CLP

(Centro de Liderança Pública), com vá
rios dos seus parceiros. Um deles é Vi
cente Falconi, reconhecido internacio
nalmente pelos trabalhos já realizados
como, por exemplo, em Minas Gerais e

no Rio de Janeiro.

A Acijs é uma das patrocinado
ras do Nova Economia, juntamen
te com outras grandes empresas. É
um esforço conjunto da iniciativa

o que eles querem
Desconto de 50% dó valor do passe de

ônibus para estudante em qualquer horário e

. dia da semana. Implantação de novas escolas
e postos de saúde. Melhorias na iluminação,
asfaltamento, mais ciclofaixas, medidas para
desafogar o trânsito, a retirada dos trilhos do
trem do centro e mais investimento em sa

neamento básico. Estes foram os principais
pedidos apresentados pelos estudantes que
participam do projeto Câmara.ComVocê.

Encontro do PSD

ARQUITETOS

Projetos pa'-a voc.ê e soa empresa
(47) 33"71....53

wwwJeifjanBen,ann-br

Presidente do PSD, Carione Pavanello, saiu
satisfeito do encontro do partido na noite de

terça-feira. Além das lideranças da sigla, como
Lauro Frõhlich, Lorival Demathê, Maristela
Menel e Jeferson Oliveira, também participa
ram Jair Alquini, Valdir Bordim, Alcides Pava
nello e lrineu Pasold. Segundo Cacá, o objetivo
é dar uma nova cara à sigla,

-

'sem revanchismo,
sem falarmal de ninguém' emontarumproces
so democrático para escolha da nova comissão.

- rels&JanSSen
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EM FOGO

Vereador Jeferson Oliveira (PSD) acusa
falta de planejamento da Câmara. O
descontentamento é porque ele foi

informado de que a Casa, contrariando
tradição, não entregará placas de
homenagem aos servidores pela

passagem do dia da categoria. A cota

para compra sem licitação foi estourada.

• • •

Diretor da Rodoviária, Riolando
Petry (PT), diz que situação de

descontentamento das servidoras do
setor de limpeza já foi contornada. São
cinco profissionais que em função do
corte de adicional de insalubridade
ficaram dois dias sem limpar os
banheiros voltados ao público.

,

.4'''

Riolando lembra que laudo
técnico encomendado pela Prefeitura
apontou que o serviço desempenhado
por elas não se enquadra em categoria

que tenha a insalubridade como

direito. Contrariar o documento

poderia recorrer em ilegalidade.

Na contramão
Enquanto o Congresso discute o fim da

votação secreta em plenário, incluindo a

cassação de parlamentares, a maioria dos

19 vereadores de Joinville assina projeto
de lei propondo voto secreto para a cassa

ção de vereadores. Hoje um sistema pre
visto na Lei Orgânica daquele município
só permite o sigilo em caso de cassação do
prefeito.Aliás, na própria Câmara tramita
projeto de lei pondo fim a qualquer vota
ção secreta. Resumindo, fica claro sobre
quem, de fato, construiu e constrói esta

imagem negativa que os parlamentos bra
sileiros têm até fora do país.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Com a afirmação de que em Massarandu
ba já é possível contratar parentes pa,ra fun
ções políticas de confiança, (o que é verdade
tanto que no cargo de secretária de Saúde,
que já foi ocupado pela esposa, está hoje
uma sobrinha do prefeito), Mario Fernando
Reinke (PSDB) diz que a imprensa e a oposi
ção estão fazendo confusão quanto ao proje
to aprovado esta semana pela Câmara, A au

toria do texto, que ainda precisa passar em

segundo turno, é da Mesa Diretora, coman
dada por Suzane Reinke, mas o prefeito diz

que o único objetivo é excluir da Lei Orgâni
ca, que terá como base a Súmula Vinculante

.

13 do STF, a proibição para contratação de

parentes em caso de temporários, os ACT' s,
devido à dificuldade de encontrar mão de
obra no município, citando como exemplo
os professores. Apesar disso, Reinke volta a

se colocar favorável à nomeação de familia
res para cargos de primeiro escalão. "Se eu

tenho um parente qualificado e de confiança,
por que não poderia contratar? Mas aí, como

Reinke diz que há confusão
acontece em muitos municípios, amigo dos
amigos pode?", questiona.

A polêmica do nepotismo foi debatida in
tensamente em Jaraguá do Sul nos últimos
quatro anos.A diferença é que namaior cidade
do Vale os vereadores da legislatura passada
mudaram a Lei Orgânica justamente no sen

tido contrário, deixando critérios mais rígidos
e proibindo expressamente a contratação de

parentes para todos os cargos na administra
ção pública. Há, entretanto, urn debate judicial
sobre a sobreposição dos poderes, ou seja, se
a lei municipal está acima da decisão do STF,
neste caso .

Na Lei Orgânica de Massaranduba, no ar

tigo 133 A, que entrou em vigor em 2009, fica

expressa a proibição do nepotismo, mas ape
nas no "âmbito do Poder Legislativo". A emen

da aprovada acabará isentando o chefe do Exe
cutivo de qualquer questionamento legal sobre
a prática quanto aos cargos políticos. Ampara
dos legalmente; fica a pergunta, vereadores e

prefeitos estão agindo moralmente?

Buscando verba para o canilv
Coronel Gonçalves (centro), ao lado do soldado Kunze, e do

secretário Regional, Lio Tironi (PSDB). O comandante foi pedir
apoio para construção de urn canil no Batalhão. Tironi anunciou a

liberação R$ 40 mil do governo do Estado, mas a obra, pleiteada
já há dois anos, custará R$130mil. Hoje, o 140 Batalhão conta com
apenas dois cães, por falta de estrutura. A PM deve buscar parcei
ros, entre as lojas do setor, para conseguir a doação de materiais
de construção. Os cães fazem operações de combate ao tráfico, se
gurança em geral e também buscas por foragidos e desaparecidos.

WILLIAM FRITZKE

Alemanha espionada
Ontem foi a vez da chanceler alemã, Angela Merkel, telefo

nar para o presidente americano, Barack Obama, após o gover
no alemão ter descoberto indícios de que ela teve um celular

privado monitorado por serviços de espionagem dos Estados
Unidos. A chanceler afirmou a Obama que tais práticas, se con
firmadas, são "totalmente inaceitáveis" e que representa uma
"grave quebra de confiança" entre os dois países.

Voto aberto
A CCJ (Comissão de Constitui

ção e Justiça) do Senado aprovou
ontem proposta que torna todas as

-

votações abertas no Poder Legis
lativo. Os membros da comissão

rejeitaram duas emendas que man
tinham sigilo nas votações de vetos

presidenciais e autoridades indica
das pelo Poder Executivo. Com a

aprovação, a proposta segue para
análise do plenário do Senado.

"
Nós precisamos reestatizar a
Petrobras, entregar a Petrobras

novamente aos brasileiros e

aos seus interesses.

Aécio Neves. pré-candidato
a presidente pelo PSOB.

Assembleia �
Constituinte

Da esquerda para a direita: depu
tados João Romário, Aloísio Piazza,
Salomão Ribas Júnior eNeuzildo Fer
nandes, membros da Mesa Diretora
daConstituinte. Ontem, 23, aAssem
bleia Estadual Constituinte comple
tou 25 anos de sua instalação, em
outubro de 1988. O financiamento

público do ensino superior privado
foi urna das principais inovações.
Também previa a criação da defen
soria dativa, composta de advoga
dos filiados à OAB, hoje substituída
pela defensoria pública exigida pelo
SupremoTribunal Federal. À: época, a .

Constituinte rejeitou emenda do ex

deputado estadual por Joinville, Rau
lino Rosskamp (PMDB), propondo
a efetivação de todos os funcionários

públicos estaduais não concursados.

'"

POUTIC_l\
QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

Projetos • Admini'stração • Execução • Reformas
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PARTICIPANTE Presidente da Câmara de Corupá, Alceu Moretti (D), é um dos integrantes do grupo eleitoral

Avevi formaliza a

comissão eleitoral
LEGISLATIVO Marcado para primeira quinzena .de dezembro,
pleito deverá ter representantes das Câmaras da região

Carolina Veiga

A Associação das Câma
..l"\..ras de Vereadores do
Vale do Itapocu (Avevi)
definiu ontem a comissão

que realizará a eleição da
nova diretoria da entida
de. Cada uma das cidades
da região teráumvereador

representante na equipe.
Jaraguá do Sul será repre
sentadapor Arlindo Rin
cos (PP), Guaramirim por
Everaldo Sprung (PMDB),
Corupá por Alceu Mo
retti (PMDB), Schroeder

por Leonor Jacobi (PP)
e Massaranduba por Su
zane Reinke (PSDB). As
cidades de Barra Velha e

São João do Itaperiu não
enviaram representantes
e têm até amanhã para in
dicar umnome.

A eleição deve ser rea

lizada na primeira quinze
na de dezembro. Segundo
o presidente da entidade,
Valmor Pianezzer, a ex

pectativa é a de que cada
Câmara de Vereadores in

dique dois representantes
para compor a chapa da
nova diretoria, que deverá
ser escolhida por consen
so.A comissão terá o papel
de ir até os municípios ex
por aos vereadores a im

portância do associativis
mo. "No final teremos uma

chapa composta por 12

pessoas, duas de cada Câ
mara, para compor a nova
diretoria. A eleição de pre
sidente e vice se dará entre

eles", explica.
Um diagnóstico com

posto a partir das necessi
dades dos vereadores da
região pauta os trabalhos
da Avevi, que tem como

principal objetivo fortale
cer a representatividade do
Poder Legislativo na busca
de melhorias para as cida
des do Vale do Itapocu nas

esferas estadual e federal.
Desde que foi reativada em

2010, Pianezzer destaca
.

que o papel desempenha
do pelaAvevi têm sido o de

aproximar a comunidade

Quase três décadas de fimdação
Prestes a completar.

três décadas de fundação,
a Avevi foi criada com o

intuito de integrar os ve
readores dos municípios
do Vale do Itapocu para
aumentar o poder rei
vindicatório da região. A

entidade se manteve em

atividade até a década de

1990, quando foi parali
sada. Os trabalhos foram
retomados em 2005 e a

entidade passou a repre
sentar o fortalecimento
da classe de vereadores e

políticos da região.
A atual diretoria da

entidade foi formada em

2010 e tem como presiden
te e vice Valmor Pianezzer
e Jorge Feldmann, respec
tivamente, e secretariado
formado por Natália Pe-

da vereança por meio do
processo educativo. "For
mamos a úrrrica escola do
Legislativo criada por uma

associação de Câmaras de
Vereadores e desenvolve
mos nela um trabalho pio
neiro no Brasil", pontua.

A Escola do Legislati
vo Marcos Mannes realiza
constantemente cursos de
formação para vereadores,
funcionários das Câmaras
e comunidade em geral.
"Além de qualificar os ve

readores e funcionários,
queremos que a comuni
dade compreenda qual
deve ser o trabalho desem
penhado pelo vereador e

por quais motivos ele deve
ser cobrado", informou.
Além disso, aAvevidistribui
material educacional e didá
rico em escolas da região.

try (la secretária) e Inácio
Besen (20 secretário). A
tesouraria é administrada

porWilson Gessnei, \.10 te
soureiro) e Gilberto Azeve
do (20 tesoureiro), enquan
to Jean Leutprecht ocupa o

posto de Relações Públicas.

Escolas

Matrículas
estão abertas

NÃO ESQUEÇA
• Documentos
• Certidão de nascimento ou

documento de identidade
• Duas fotos 3x4
• Atestado de vacinação ou

declaração dos pais
Começou nesta semana

o período de matrículas na

rede estadual de ensino. Até
sexta-feira, acontece a reno

vação dos alunos que já fre
quentam as escolas, Na pró
xima semana as secretarias
recebem os novos alunos.
Crianças e jovens que não

conseguirem se matricular
terão uma nova chance en

tre os dias 3 e 7 de fevereiro
de2014.

É preciso ter atenção
ao zoneamento, um dos
principais critérios para a

matrícula na rede pública.
O aluno deverá estudar na
escola mais próxima decasa
ou do trabalho dos pais ou

responsáveis. A gerência de
educação do Estado também

divulgou o calendário escolar

para 2014. O ano letivovai c0-
meçar no dia 13 de fevereiro e
seguir até 19 de dezembro. O
recesso escolar será entre 21

de julho e 10 de agosto e não
haverá alterações em função
da Copa do Mundo. A região
tem 19 mil alunos em 31 uni
dades escolares.

• Período de matrículas
• Até dia 25 - Renovação
das matrículas

• 28 de outubro à 10 de novembro
- Matrícula de novos alunos

• 3 a 7 de fevereiro de 2014
- Matrícula para quem não

conseguiu comparecer

• Ensino Fundamental
• Podem iniciar o ensino
fundamental crianças que
completem seis anos até o fim
de março. Se o aniversário for
depois desta data, até 31 de

dezembro, a matrícula será
feita quando for solicitado
pelos pais ou responsáveis.

• Ensino médio e cursos

profissionalizantes
• Ensino médio regular e
profissionalizante recebe
alunos que tenham completado
o ensino fundamental. Os
cursos chamados de técnico
subseqüente são para quem
concluiu ou estará cursando a

terceira série do ensino médio,

• Educação de jovens
e adultos (EJA)

• Para frequentar as aulas da

educação de jovens e adultos
em nível fundamental é preciso
ter 15 anos completos no ato da
matrícula, Em nível fundamental

sêSC AVISO DE LICITAÇÃO

o SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO. SESC/SC, toma público, para conhecimento dos interessados,
que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital poderá ser retirado à rua Felipe Schmidt, n' 785, l'
andar, Centro, Florianópolis, ou na internet, no endereço www.sesc·sc.com.br. em "licitações' .

MOdalidade: Concorrência n' 021/13· SPO
Objeto: execução da nova urbanização do centro de atividades do Sesc Jaraguá do Sul.
Entrega das propostas: até as 14h do dia 11/11/2013.

JOÁOJOSÉ LUZ LOSSO'
Presidente da Comissão Pennanente de Licitação

VALOREM JARAGUÁ SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.
CNPJ/MF n' 18.364.867/0001·91

Extrato da Ata da I' AssembleiaGeral Extraordinária de 26/0712013. Data, Hora e Local: 26/07/2013,
às 11 :00 hs, na sede social: Rua Reinaldo Rau, n' 60, Edificio Market Place, sala 601, Bairro Centro, CEP
89.251·600. Jaraguá do Sul/SC, Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença
de todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Ninfa Valtero Kõnig; Secretária: Charlote Ods
brecht. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: t.Foi aprovada a pro
posta apresentada pela Diretoria da Sociedade, da I' emissão privada de 500 debêntures simples, série
única, no montante de R$ 5.000.000,00, com valor nominal unitário de R$10.000,00. 2.Foram fixadas e

aprovadas as caracteristicas das debêntures a serem emitidas pela Sociedade, cuja descrição completa
das mesmas foi registrada na JUCESC juntamente com a integra desta Ata. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade
dos acionistas da Companhia. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o registro sob
o n' 20132262568, em 20/08/2013. Blaseo Borges Barcellos· Secretário Geral.

.

-,- ESTADO DE SANTA CATARINA

� MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
�DOSII.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 10312013. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
TIPO: menor preço por Item. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO. O Município de
Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, toma púollco para co

nhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que, fica
alterado o item 4.2 do Edital, sendo incluso "comprovação técnica" e "Registro
de Pessoa Jurídica". O conteúdo integral da alteração estará contemplado no

Edital Versão II, que será dLspOflibilizado a partir do dia 25/10/2013 no site www.

jaraguadosuLsc.gov.br. Sendo assim, e por força do §40 do art. 21 da Lei Federal
n.O 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar a formulação da proposta,
esta Administração Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a

d'ata para entrega, credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue:
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 horas
do dia 06 de novembro de 2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Wa�er Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes
serão às 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de licita

ções e Contratos. Jaraguá do Sul (SC), 21 de outubro de 2013.

SERGIO KUÇHENBECKER
Secretário de Administração
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Feirão Limpa
Nome prorrogado

A Serasa Experian anuncia a prorrogação do
Feirão Limpa Nome Online, devido à procura
por consumidores interessados em regulari
zar suas situações de crédito. O serviço conti
nuará à disposição até a meia noite do dia 27,

domingo. Graças ao grande volume de acessos

empresas como o Banco Itaú e as Casas Bahia

também se incorporaram ao serviço.

Seminário discute

negócios digitais
Na sexta-feira, Joinville recebe a terceira

edição do Seminário Locaweb de Negócios Di
gitais. Organizado em conjunto com a Associa

ção Brasileira das Agências Digitais - Abradi

SC, o evento ocorre no Mercure Prinz Hotel,
das çh as 15h30min, com a presença de pales
trantes abordando o conhecimento e a evolução
do mercado de internet.Thomaz Palma Santos,
um dos sócios da Pip.pe, de Jaraguá do Sul, vai
falar sobre o tema "Ser Startup no Brasil".

Sesi vai à Câmara
Municipal

Jefferson Galdino, diretor da unidade de Jara

guá do Sul, é convidado da Câmara de Vereadores
para falar no dia 7 de novembro sobre os trabalhos
do Sesi nomunicípio.Um dos braços fortes da insti
tuição vem sendo a formação de traballiadores, com
o programa Movimento pela Educação. Dado inte

ressante: 53% dos traballiadoresnão possuem ensino

médio completo.Na região são quase 50milpessoas,

Comunicação em debate
A turma que compõe o 40 semestre do curso

de Comunicação Social- Publicidade e Propagan
da da Uniasselvi de Guaramirim vai passar o as

sunto a limpo de 6 a 8 de novembro, no'Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Desfilam pelo 50
Encontro de Comunicação (Encom) algumas das
feras da área, abordando questões relacionadas à
"Nova Comunicação". No dia 8, o.diretor do OCP

Nelson Luiz Pereira e o diretor de criação da CMC
StalimirVieira, falam sobre as novas mídias.

Ronaldo Corrêa

ERCADO
Cenário otimistapara oBrasil
A s em�resas precisam pl�nejar ��ancelramente suas açoes, nao

cometer excessos e manter o foco nos

segmentos em que atuam. Se seguirem
esta receita,. definida pelo consultor
João Bertoldi, podem tirarproveito dos

. cenários para o Brasil no próximo ano.

Segundo ele, o "Brasil não quebra", to
mando como base as análises que têm
sido feitas por especialistas como o ex

ministro Delfim Neto e por investido
res internacionais como a Black Rock
- presente em negócios como o Grupo
Gerdau e Banco Itaú .

FlÁVIO VETA

Eleição rima com investimento

Bertoldi traçou panoramas durante a

reunião da Acijs e Apevi e disse que
a entrada de recursos de investidores in

ternacionais, os processos de privatiza
ções em estradas, aeroportos e portos, e
a exploração do Pré-sal podem assegurar
ao Brasil um ambiente de crescimento a

partir de 2014. Argumenta que há uma

demanda por infraestrutura, no ano que
vem haverá eleições e dependendo de
como o atual governo estiver nas pes
quisasmais recursos em obras públicas
serão aplicados, aumentando a' con

fiança de investidores de peso.

Petrobras vai bancar R$ 6 bilhões
A Petrobras tem dinheiro em

.L\caixa para pagar os R$ 6

bilhões à União sem depender
de reajuste no preço dos com

bustíveis nem de ajuda do Te

souro Nacional. A revelação é
da presidenta da estatal, Graça
Foster. A quantia correspon
de à parte da empresa nos R$
15 bilhões do bônus de assinatu
ra do leilão do Campo de Libra,

que ocorreu segunda-feira (21).
Ela também não deu prazo de

quando haverá um reajuste dos
combustíveis. A Petrobras come

çará a produzir mais petróleo no

quarto trimestre. Isso ajudará a

reforçar o caixa da estatal antes
do fim do ano. A extração de pe
tróleo da camada pré-sal na área
de Libra não exigirá investimen
tos altos nos primeiros anos.
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íNDICE PERíODO

SElIC +9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR +0,08% 23.0UTUBRO.2013

CUB 1.295,30 OUTUBRO.2013
BOVESPA -1,81% 23.0UTUBRO.2013

NASDAQ -0.57% 23.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,33 ·1,19%
VAlE5 32,21 -1,80%
BVMF3 12,90 -1.23%

POUPANÇA 0,5210 24.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓlEO - BRENT ·1,67% US$107,950
OURO 0,0% US$ 1333,850

.-

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1860 2,1869 +0,71%
DÓLARTUR. 2,1400 2,3100 +2,67%
EURO 3,0149 3,0167 +0,73%
LIBRA 3,5324 3,5336 +0,14%

Confecções
contratammais

A ABVTEX - Associação Bra

sileira do Varejo Têxtil, que repre
senta 17 redes varejistas, garante
que há sinais de aquecimento nas

vendas em função do Natal, já que
o consumidor elegeu a roupa como

item para presentear. Com o con

sumo relativamente represado du
rante todo este ano, segundo a en

tidade, espera-se que os artigos de
vestuário e acessórios estejam nas

prioridades de compras dos consu
midores no final de 2013 e as gran
des varejistas demoda estão com os

estoques preparados para atender
a este aumento da demanda. De

acordo com' dados apresentados à
ABVTEX pelo IEMI (Instituto de
Estudos e Marketing Industrial), o
varejo de vestuário deverá encerrar
o ano com um crescimento de 3%
em volume e de 7,9% em valores.
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Falta de pediatras
,..,

.
.

causa preocupaçao
SITUAÇÃO Demanda pelos serviços em outras unidades de

saúde aumentou a concorrência pelos profissionais na região

Natália Trenitini

A quantidade limitada de
.1"\médicos pediatras no

mercado tem complicado
o atendimento em Jaraguá
do Sul. O Hospital Jaraguá,
única unidade que oferece

serviço emergencial espe
cializado para crianças, en
contra dificuldades para fe
char as escalas de plantão.

O motivo é a aber
tura do atendimento no

Hospital da Unimed e

ampliação do plantão no

Hospital Padre Mathias
Maria Stein, em Guara
mirim. "Houve aumento

dos serviços em duas uni
dades, mas não aumentou
a quantidade de médicos
na cidade", comentou o

diretor administrativo do
hospital, Jeferson Gomes.

Ao todo, 13 pediatras
trabalham no Hospital Ja
raguá com carga diferen-

ciada. São dois plantonistas
por turno. Com a exigência
de cumprimento de horário
na rede municipal de saú
de, dois deles reduziram os

horários e outros passaram
a atender a demanda das
outras duas unidades.

Segundo Gomes, o

atendimento não foi com

prometido com a situação
e o hospital não pretender
interrompe o serviço. "Em
poucos períodos ficamos

com apenas um médico,
mas em nenhum momen

to parou. Para novembro
ainda não temos uma ideia
clara de como a escala vai

ficar, é natural que tenha
mos dificuldades", disse.

Uma das alternativas
para o problema é a aber
tura da residência médica
dentro da unidade, que
iria contribuir para a for

mação de profissionais da
área. A avaliação do Siste
ma Nacional de Residên
cia Médica foi em março e

a expectativa é que o resul
tado saia até o final do ano.

EDUARDOMONTECINO

POSiÇÃO Atendimento não foi comprometido com a situação e o hospital não pretender interromper os serviços

Prefeitura poderá ajudar na contratação demaismédicos'
Omunicípio repassa R$

5,3 milhões anualmente

para auxiliar nos serviços
do Hospital Jaraguá. Cerca
de R$ 3 milhões são desti
nados especificamentepara
o plantão pediátrico e área
obstétrica. A possibilidade

de ampliar os valores deve
ser avaliada pela Secretaria
de Saúde.

"Estamos tão preocu
pados quanto o hospital.
Eles são os prestadores de
serviço, se houver necessi
dade de melhorar os salá-

rios para garantir mão de
obra, nós vamos estudar a

possibilidade de ajudar na
contratação", afirmou o se

cretário da pasta, Ademar
Possamai.

Em média, são 130 aten
dimentos diários no pronto

atendimento do hospital. A
estimativa é que apenas 30%
sejam casos emergenciais.
Antes de" reavaliar salários,
a diretoria destaca a necessi
dade de fortalecer a atenção
básica para não sobrecarre

gar a porta de entrada.

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

Associação diz que
há falta de especialistas

De acordo. com o

presidente da Associa
ção Médica de Jaraguá
do Sul, Hugo Cristiano
Nora, existe uma carên
cia indiscutível de pro
fissionais em todo o país.
Ele atribui este efeito à
falta de prestígio dentro
da área de pediatria há

alguns anos. "Hoje, por
causa da demanda, o pe-
diatra ganha melhor, mas
sobravam vagas para es

pecialização na área por
causa da carga horária
puxada, sistema de plan
tões e baixa remuneração.
Estamos sentindo as con-

sequências hoje", avaliou.
A associação não tem

contabilizados quantos
médicos pediatras atuam

no município, já que nem
todos estão vinculados
à entidade. Entretanto,
Nora afirma que profis
sionais de outras cidades
vêm para atender, princi
palmente, os plantões nos

hospitais de Jaraguá do Sul.

Atualmente 13

pediatras trabalham'
no Hospital Jaraguá.
São dois plantonistas
por turno.

-II-
� ESTADO DE SANTA CATARINA

�SúL MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2013-
FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Re

gistro de preços aquisição de FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS ao

longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quarmdades estimadas
no Anexo I e Minuta da Ata de Registro de Preços no Anexo III deste edital.
REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Mu

nicipal n° 6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:45 hs do dia 07 de novembro de 2013,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua
Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 hs do mesmo dia,
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO
PARAAQUISiÇÃO: R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais). INFOR
MAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Inter
net no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (Se), 10 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER
Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul
- CDL, Sr.Neivor José Bussolaro no uso de suas atribuições é conside
rando o disposto no artigo 20, inciso III e artigo 43, ambos do Estatuto
Social da COL de Jaraguá do Sul, CONVOCA os Sócios Patrimoniais
para através de seus representantes legalmente definidos, participa
rem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de.
novembro de 2013 (sexta-feira), nas dependências do Salão Nobre
do CEJAS, sito a rua Octaviano Lombardi, nO 100 - Bairro Czerniewi
cz - Jaraguá do Sul/SC. Sendo às 10hOOmin em prim_eira 'chamada
e às 10h15min em última chamada, com no mínimo 3/4 dos Sócios
Patrimoniais.

.

1)

Em face dos dispositivos estatutários da ordem do dia constará:

Adequações ao Estatuto Social da CDL de Jaraguá do
Sul às Normas Internas da FCDUSC.
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TREINO
Alessandro

Correa Moreira
se apresenta
em frente aos

capoeiristas
mais experientes

da Abadá

ZUMZUMZUM
TRADiÇÃO Capoeira não mata ninguém. Só reúne ginga, luta, música e cultura brasileira

Bárbara Elice

Nascida da necessidade de sei li
vre, de reagir àviolência dos capi

tães do mato, a capoeira transcendeu
o tempo e o espaço. Desde o século 16,
o esporte já foi proibido, marginaliza
do, conquistou respeito e, atualmente,
leva a cultura brasileira a todos os con
tinentes. Em Jaraguá do Sul, os pro
fessores veem um cenário promissor
para esta artemarcial.

Criada nas senzalas - os alojamen
tos dos escravos - a capoeira surgiu
como umamaneira de se defender dos

castigos dos colonizadores. Quando os
capitães estavam por perto, o toque
do berimbau mudava. O que era luta,
virava dança disfarçada. Assim, os gol
pes não eram revelados.

Com a assinatura da tei Áurea,
em 1888, os libertos migraram do

campo para a cidade e levaram a ca

poeira. Dois anos depois, a prática
foi proibida pela República Brasilei
ra, rio Código Penal, por ser violenta
e vantajosa na disputa com milita
res. Somente em 1930 um dos mais

importantes capoeiristas brasileiros,
mestre Bimba, conseguiu reverter

a situação. Ele criou um método de

ensino, tirou a luta das ruas e apre
sentou ao então presidente Getúlio

Vargas, que legalizou amanifestação
popular. Em 2008, a Roda de Capo-

'

eira foi reconhecida como, Patrimô
nio Cultural do Brasil,

"Jaraguá do Sul tem melhorado
nos últimos dois anos. A cultura tem

apoiado bastante e a capoeira vem

fazendo um trabalho social também.
Temos projetos sociais e culturais,
como o do Movimento da Consci
ência Negra (Moconevi)", avalia o

professor Jovenal Adriano Junior.
Conhecido como "Porquinho", o

professor da Abadá-Capoeira já le
cionou em academias, escola de dan
ça, projetos e em Centro Municipal
de Educação Infantil.

Incentivo
Como modalidade nova neste

ano, a bolsa de estudos oferecida

pelo edital Incentivando Talentos,
da Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul, também contribui para o cres

cimento das rodas de capoeira. Ao
todo, Jovenal atende a 39 bolsistas
- entre beneficiados pelo edital e os

subsidiados pelo ele próprio.
"Hoje, a capoeira em Jaraguá está

muito bem. O nosso grupo nasceu

aqui, foi para outras cidades do país 'e
está também na capital da Colômbia,
em Bogotá", comenta o professorMar
colla, da Shekinah Capoeira. Além' de

, atender a cerca de 50 alunos, Marcolla
comanda as aulas gratuitas para 25

pessoas no projeto "Berimbau da Cul

tura", que recebeu recursos do Fundo

Municipal de Cultura.
De acordo com Porquinho, 4 ci

dade ainda não tem nenhum mestre,
somente professores graduados. Con
tudo, a Abadá recebe a orientação do
mestrando Bode. "A capoeira sem

pre foi vista como coisa de preto,
de malandro, mas é só aqui que é

assim", diz. "No Brasil, a capoeira
cresce de fora para dentro: lá fora
é mais respeitado do que aqui.
Nem o futebol é brasileiro, mas a

capoeira é. Ela leva a nossa língua
portuguesa e a cultura brasileira para
todo o mundo", comenta o professor.
Além dos citados, há o Grupo Mu

zenza de Capoeira, cujo professor, "

desde 1999, é Jeferson Batista Ramos,
conhecido porMilico.

LÚCIOSASSI

Roda de
•

capoeira
Para montar uma roda de capoeira

são necessários três berimbaus, ata
baque, pandeiro, agogô e dois luta
dores. "É sempre embalado pelo be
rimbau. Tem o toque mais lento, mais
rápido e assim se faz o jogo. Depende
também da negociação dos dois: pode
ser um jogo ameno ou mais de luta",
explica Porquinho.

Os estilos de luta variam conforme
o toque. "A capoeira Angola é a mãe. É
jogada num ritmo mais lento, mais ma
nhoso. É perigosa,' para os mais avan

çados porque é cheia de vai e não vai,
chama e engana", detalha. Outros estilos
mais usados são a Benguela, São Bento

Pequeno ou Grande, Iúna eAmazonas.
As músicas cantadas durante a luta

são de domínio público ou compostas
pelos capoeiristas. As letras são basea
das nas histórias ou nas vivências dos

participantes. Os interessados em assis
tir a uma roda de capoeira em Jaraguá
do Sul podem encontrá-la todo terceiro
sábado do mês, às 10h, na PraçaÂngelo
Piazera, na Avenida Marechal Deodoro,
no Centro.
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Ricardo Daniel Treis

� poracaso.com ê contato@poracaso.com

19°Jaraguá
emDança

Começa neste domingo mais uma edição do Jaraguá em
Dança, evento que até dia 3 de novembro apresentará as

performances de mais de 40 grupos, 69 coreógrafos, 243 co
reografias e 1.608 bailarinos no palco da Scar. Os números
impressionam, e não são para menos dada a quantidade de
estilos que o público poderá apreciar... De balé clássico e de
repertório a danças urbanas ou jazz, haverá espetáculos para
todos os gostos. O valor dos ingressos está mais que acessí
vel, custando apenas R$ 6 a entrada inteira. Liguem no (47)
2106-8714 para mais informações.

Comemoração do Dia da Cultura
No dia 9 de novembro comemora-se o Dia da Cultu

ra, data às quais a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
prepara celebração contando com espetáculo teatral, gru
pos de dança, quinteto de jazz, bandas de rock da região,
apresentação de grupo de capoeira, varal literário e expo
sições de artistas plásticos locais. De tirar o fôlego, não?
Salve a data na agenda, que ainda tem mais vindo por ai...
Para acompanhar as novidades, eis a página do evento no
Facebook: on.fb.mej iôqkfgu.

Novopoint
Entrou esta semana na

agenda da cidade, agora toda
quinta-feira o restaurante Bela
Catarina passa a abrir por
tas às 17h para happy hour,
oferecendo música ao vivo e

quitutes de boteco feitos no

capricho para acompanhar as

rodadas. Liguem no (47) 3371
3412 para mais informações.

Nosso amigo Mr.Willian
Fritzke, dando um tempo no

agito do Plantão Policial para
registrar os momentos de

alegria da 25ó! Schützenfest

DIEGO JARSCHEL HOJE
•• 17h - Happy Hour do Bela commúsica ao vivo
Local: Bela Catarina Restaurante 1473371-3412

•• 22h - Acústico com Princípio Ativo / Entrada free para
elas. Local: Sacramentum Pub 147 8832-1524

.,. 23h - Quinta �ertaneja com Elton &'Fernando e DJDiego
Feller / Elas Frée çjté Oh. local: London Pub I 4780qS·0065

i SEXTA.FEIRA (25/10)
• 22h - Sacra-Feira com Camaleão Robô e Cadaveric Hotel
Local: Sacramentum Pub 1478832-1524

.• 23h - O Bardo & O Banjo / Prévia de lançamento do clipe
"Homeopath". Local: Stannis Pub 1473054-4467

• 23h - London Friends /60 amigos convidam para uma festa
recheada de atrações. Local: London Pub 1473055-0065

SÁBADO (26/1 O)
.� 22h - Shôw com Deserta acústico
Local: Sacramentum Pub 1478832-1524

DOMINGO (27/10)
., 15h - Sunset com DJs convidados
Local: Lico BaFI47 9908·6555

/poracaso

o lindo sorriso de Stefany Flores Angeli
iluminando a pista do club The Way

Emplacou novamente
Olhar atencioso às prateleiras na

banca vai encontrarmais uma obra
de arte made-in-Jaraguá circulando a Dica em especial para os
nível nacional. Ao que parece o artista leitores "de Guaramirim, neste
Alan Lourenço da Silva (@23Alan) sábado, a partir das 17h, o gru-
caiu nas graças da EditoraAbril, que po do Emaús da cidade promo-
pela segunda vez encomendou com ele verá sua 2a Noite do Pastel. O
capa para edição especial da revista. evento acontece nas dependên-
Mundo Estranho. O que circula na vez cias da Paróquia Senhor Bom
é ilustração para o tema. "O Melhor Jesus, tendo no cardápio seis
e O Pior de Tudo", mais uma exótica sabores de pastel emuita soli-
compilação de rankings feita pelo dariedade. Prestigie, parte da
título. A capa está anexa à notinha, e renda arrecadada será reverti-
para conferir outras obras do artista da para ação social.
eis o link Flickr.com/Fqtellustracao. I f, J! j

'I ; t
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Noite de rock e bluegrass
Confiram na agenda desta edição, a nõite de ama

nhã promete ser quente na cidade por conta das esca
lações do Sacramentum e Stannis Pub. No primeiro
point o agito será promovido em dose dupla com o

one-man-band Cadaveric Hotel apresentando-se se

guido pelo duo Camaleão Robô; já no segundo point
quem volta para outro espetacular show é o trio O
Bardo e O Banjo, que na ocasião fará lançamento de
seu novo clipe. Vale contatar para marcar reserva, a
noite vai ser bem disputada em ambos points.

ERIC DE UMA

Um salve da coluna ao estimado casal formado por
Acácio Dalsochio e Madri, dois dos responsáveis
pela badaladá cena do Sacramentum Pub

ZfJ111!;['8TtP!a.fk., ,

'Miada as oom���es��Pj!�em 9
de novembro também vai rolar nova edição da Zom
bie Walk na cidade. O grupo de futuros mortos-vivos
já conta com mais de 400 integrantes na página do
evento no Facebook, combinando de no dia reuni
rem-se no anfiteatro do Centro Histórico para iniciar
a caminhada às lSh. Quer juntar-se à brincadeira?
Confira mais detalhes na URL on.fb.mej1eGJssE. "
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GUILHERME FERNANDESMAURICIO HERMANN

TE CONTEIBom dia!
Chegou a quinta-feira, dia

24 de outubro de 2013. Início da
Semana do Desarmamento. Es
tamos a exatamente dois dias da
13a Feijoada do Moa, a festa mais

esperado do ano. Enquanto a gente
aguarda o sabadaço chegar, vamos
conferir a coluna, que será lida por
mais de 30mil pessoas, fora os vir-

. tuais, Antes, claro, uma frase para
você refletir: Quando a gratidão
está ausente do coração humano,
os bons sentimentos se debilitam e

a pessoa corre o risco de atrair so
bre si todo o mal que a ingratidão
acarreta" (Carlos Bernardo Gonzá
lez Pecotche - Raumsol).

Gargarnel
Pelo meu iPhone super pop, tenho

e�cutado elogios sobre o Gargamel Lan
ches, no João Pessoa. O espaço é pilo
tado pelo Luizinho, o famoso Gargamel
dos tempos idos. Lá, além de lanches e

petiscos, você pode saborear o delicioso
chope gelado da Sonnenbier, que, aliás,
também tem recebido muitos elogios
pela qualidade. Vale conferir!

NAS RODASAlcatra com

maminha o empresário Nei Lombardi vai desfilar
sua simpatia fia 13ª Feijoada do Moa.
Valeu, brother!

,. Amarildo Batista, o Minhoca, voltou
contando maravilhas da última pescaria,
em Presidente Epitácio, em São Paulo.

• Já Jorge Mendonça e Almir Menegotti,
da Menegotti Moda Masculina, receberam
mil novidades para as prateleiras, cabides
e araras. Loja que promete enlouquecer o
mundo fashion masculino. Está instalada

. ao lado do Restaurante Mannos.

• Terça-feira o amigo, Carlinhos Henschel,
o famoso Bem-te-vi,deu rasante no grupo
Loks. Foi a alegria da noite.

.. A pinga marca Garage;o senadinho
mais famoso de Jaraguá, está nascendo.
A degustação está sendo feita. Breve volto
ao assunte.

.. Crie.tempo para-as pessoas importante?
na sua vida.

., Com essa, fui!

Alidor Lueders e sua

Denise também sinalizaram
suas presenças na

13ª Feijoada do Moa.

, (

• • •

Hoje tem happy hour no Bela
Catarina. Convide os amigos,
vá e celebre a vida, pois o dia
de amanhã não nos pertence.

Combinado?

MAURICIO HERMANN

Garage-&??&J!?tJ(J,
Troféus e Medalhas
3275-4044 Muito bom!. Amanhã, com presença mas

siva da diretoria, a Garage rea

bre para a 42a edição. Não per
co por nada.

Esta semana encontrei um querido
amigo, que há tempos andava down,
mais feliz que banqueiro sueco em dia
de depósito. O motivo de tanta alegria é

que ele voltou seu romance com a ex, o

grande amor de sua vida, que mora em

Guaramirim. Boa, amigos.

• • •

o poli, Marcelo Bertoli é quem
vai movimentar o desfile da
camisaria Elô, sábado, na 13ª

Feijoada do Moa. Bom também.

Bolabranca

Jaraguá X Joinville
No dia 5 de novembro, os aman

tes do bom futebol têm compromisso
na Arena Jaraguá do Sul. O CSM/Pré
Fabricar/Mannes enfrenta a forte equi
pe do Krona, valendo pelo 20 turno do

Campeonato Estadual.

Uma pessoa que merece nota

dez é o empresário do ramo de

gastronomia, JorgeVieira, COman
dante número "one" doRestauran
te Arweg. É raro ele virar um ano

sem apresentaruma novidade. Em
2013, além de repaginar o menu,
deu nova cara para o restaurante.

Tábonito de se ver. Bola branca.

3370-3242

Feijoada doMoa
Aviso para os amigos que

irão participar da 13a Feijoada
doMoa: o prato será servido das
11 às 14horas. O feijoeiro será o

famoso, Sérgio Lazaris, do livro
dos Records Brasileiro, com

apoio de Tato Branco. Os in

gressos somente nas Lojas Te
vah (Jaraguá Park Shopping),
A&E Outlet Chie, Academia

Espaço Maior e Jaime Motos.
Mais informações no 3370-
2900 e 3275-3557.

BELA Mariana Cavichioli,
nos corredores da Shed, em BC

BALADA Luana Schmitz
nas baladas da moda

Dia Internacional
da.MassaSolito

Hoje é comemorado o Dia
Internacional da Massa. Para
não passar em branco, o meu

parceiro, Odinei Schappo, da
Casa da Nonna, movimentará
todos os dias uma big promo
ção delnassas. Vale conferir!

Quem vai desfilar livre, leve
e solto na 13a Feijoada do Moa
é o meu amigo e parceiraço, Le
andro Lichtenberg, um dos caps
da Upper Floor, casa noturna

destaque da região.

Fórmulàs para o verãol
CIRCUlANDO Carolina Schmitz e

Dyovana Koiwaski, na 25� Schützenfest

f
KAY�S
H O T E L

COMPOSTO AlilVADOR DO BRONZEADO

Chegou a hora de preparar a pele para o verão, um meionatural e eficiente é a associação entre

Betacaroteno,l.!Jrucum e Vitamina E, com ele você garante um bronzeado bonito, uniforme e duradouro.

CAlFÉVERDE
O Café Verde é um potente termogênico, antioxidante, fonte de energia e disposição.
Mais um aliado pará quem quer perder peso.
Indicação:
-AuxUia na queima dQ gordura localizada:
-Potente antioxidante;

.

-Desintoxicaçâo do fígado;
-lnftuencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressão;
-Aumento da taxa metabólica;

.

-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos açúcares, regula os níveis de açúcar no sangu

COMPOSTO EMAGRECEDOR
Fórmula completa para quem quer perder peso! Composta pela
gàrcínia, faseolamina e citrus. Inibe o apetite, acelera o

metabolismo e inibe a absorção-de parte dos carboidratos ingeridos,
Dia··2S.�é�Dia.M�daJtfass,ae$pua���
umt��pl'1"diapor�s It$1o.�OO. Eiqoo de oBro"
do;.a2Za;21��1lf)�e.�éamas&ado�

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas - Fitoterãpicos

'

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SLlM
.

Melhorar o aspecto da celulite bem como a firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na redução de
medidas em áreas de maior concentração de gordura.3055-2484 I casadanonna."Com.bt

R:uaM�Willte�368 :
.

(ld!fo1ttt ti rádio ]aragnáAitl)

Medicamento Manipulado, a dose certa
feita especialmente pra você!

*'PrrJI"� Plilitla Ji:'22 t127 ik Otttpbro. ttâliJo .rpmottftp(lFt! ri 'tltlJssa Jo ditl
SnirJ '6tflC1ftt5 4lJ _IIft!e;;jJorma nede rJlIfrfl;, .t nttithdeporpessoa. 3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br 'f ekilibrioJarmaciademanipulacao
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PREVISÃO DO TEMPO

Tirinha
DIZ �l)i NESSA

PESQUISA QJE PES
SQ!\S lEGAiS 500
IWIis SENsUAis,

Piadas

O sonho de escritor
Havia um jovem que, na sua infância, tinha o desejo de se tomar um

grande escritor.
Quando lhe pediam para definir grande, ele dizia:
- Quero escrever coisas que todo mundo venha a ler, coisas a que as

pessoas reajam num nível verdadeiramente emocional, que as façam
gritar, chorar, gemer, e lhes cause desespero e raiva!

Hoje, aquele jovem finalmente atingiu seus objetivos! ele trabalha na
microsoft escrevendo as mensagens de erro ...

Cinema

JAflAGUÁ 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,
21h10 e sábado, domingo e quarta-feira -16h50, 19h, 21h10

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

Riddíck (VinDiesel),
O homemmais

procurado da galáxia,
foi abandonado à

apenas por animais

selvagens. Ele deseja
retomar <3,0 seu planeta
natal,mas como não
tem uma liaveprecisa
encontrar-uírrjeíto
de sobreviver neste
ambiente inóspito.

'

A situaçãomuda
quando doisgrupos
demercenários
chegam ao planeta
separadamente,
ambos com o objetivo
de captmar R.!ddick.
Conhecendomuito
bem os perigos do
local, Riddickpassa a
usá-los a seu favor na
tentativa de conseguir
uma das naves para si.

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Gravidade - 19:40 21 :40 - 3D - LEG - Ficção
-Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:3015:3017:30 - 3D - DUB
-Animação

• Riddick 3 - 15:10 21 :20 - LEG - Ação
• Dragon Bal! Z - a Batalha Dos Deuses -13:1017:4519:30-
DUB � Animação

• Serra Pelada - 14:20 16:45 19:0021:10 - NAC - Drama
• Os Suspeitos - 15:00 18:30 21 :30 - LEG - Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:20 15:20 19:50 - DUB-

Animação
• Mato Sem Cachorro - 17:20 21 :50 - NAC - Comédia
• Gravidade - 14:00 16:00 - 3D - LEG - Ficção
• Silent Hil!: Revelação - 18:0020:00 22:00 - 3D - DUB - Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto - 21 :30 - NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -13:3015:3017:3019:30 - 3D-
DUB - Animação

õ Mato Sem Cachorro - 16:15 21 :15 - NAC - Comédia
• É o Fim - 13:45 18:45 - LEG - Comédia
• Serra Pelada - 14:00 16:30 19:10 21 :45 - NAC - Drama

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

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Instabilidade e

te�poraisiso�os
,

O tempo segue instável com

condições de chuva frequente no
estado, alternando com períodos "

de melhoria e aberturas de sol.
Risco de temporal e granizo
isolado. Temperaturamais
elevada e ar abafado devido à
alta umidade do ar.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região

�
Ensolarado

AMANHÃ

�MíN: 15°C
MÁX: 22°C

Parcialmente
Nublado

.. �

In�ti�elSÁBADO
MíN: 17°C
MÁX: 23°C

Nublado

p-
, .'

, . Chuvoso

DOMINGO ..MíN: 19°C
MÁX: 25°C Trovoada

J jJ

lf70Cj

123°C
LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

HORIZONTAIS
1. Sigla do estado de Cabrobó e Caruaru / Vida tran

quila
2. A décima nona letra do alfabeto / Desenvolto, ligeiro
3. (lngl.) Parada, sinal de parada / Planta tirada do vi-

veiro para plantação definitiva
4. Tornar pegajoso como determinada bala puxa-puxa
5. Escavação que pode servir de abrigo aos animais
6. Grande lago da América do Sul, o mais alto do mun

do (3.810 m)
7. Avaliado
8. Plantação de determinada palmeira típica da Ama

zônia e comum no Nordeste, cujo fruto produz um

refresco muito apreciado
9. Um famoso filme de animação (2009) / Enseada

pequena
10. Enrolar um filme novamente
11. Arvore ornamental de flores roxas, brancas ou

amarelas / Um famoso cursinho preparatório para
vestibulares 10

12. Caminhão projetado e construido para o transpor- 11
te de carros das fábricas às revendedoras

13. As vogais de beque / Unha de feras e aves de 12
rapina,

2.

3

4

5

6

7

8

9

13
VERTICAIS
1. A arte de fisgar peixes I O compositor francês Ravel

(1875-1937)
2. Móvel com prateleiras, onde se colocam livros, en-

feites etc, lO músico baiano Gomes
3. Variada por tipo ou qualidade / Da cor da areia
4. Dependência de serviço público
5. Dz-se de carne passada na máquina, usada em

iguarias como o quibe / Voz para indicar um golpe
seco e repentino, como o do disparo de uma arma

de fogo
6. (PaI. ingl.) Subdivisão de uma partida de tênis / Pes

soa insignificante
7. Peça importante da máquina de costura / Causar

mau humor a alguém
8. Luta, esforço incomum / Animal parecido com o

��
,

9. Fábrica de louças de telhas / Conversa fiada.

. i; I r.: ( r i.r «. J: ;,

2. 345 678 9

•
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•
•

•
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Pérola sai da sala de audiência a mando do juiz, que acei
ta ouvir a história de Sonan. Aurora fica constrangida ao perce
ber que Davi está em uma cadeira de rodas e se desculpa por
tê-Io deixado cair. Nuno consegue o emprego de contador no
cabaré Pacheco Leão. Manfred depõe a favor de Amélia, para
espanto de Ernest e Silvia. Aurora procura Davi para desfazer
a má impressão e os dois resolvem ser amigos. Aurora ajuda
Dália a encontrar Teresa. Depois de ouvir Pérola, o juiz decide
que a menina ficará com Amélia.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Socorro se recusa a contar o que sabe sobre Amora. Bren

da é presa em flagrante, tentando roubar a casa de Glória. Pe
rácio explica à famnia por que não pode ser preso. Érico pensa
em Verõnica. Bárbara provoca uma briga entre Tina e Vitinho.
Verônica se sensibiliza com os comentários de Natan. Brenda
confessá o golpe que aplicou em Perácio. Bento faz uma cam

panha para encontrar um doador para Simone. Fabinho sente
ciúmes de Caio com Giane. Simone morre. Salma e Gilson são

soâdãrlosa Amora. Karmita convida Renata para administrar a
filial de sua empresa no Rio de Janeiro. Malu pergunta a Mau
rício por que eles não estão juntos. Amora recebe mais uma

mensagem ameaçadora, e Bento se preocupa.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
Félix avisa a César do estado de Pilar e a leva direto para

o hospital. Aline reclama ao saber que o marido ajudará Pilar.
Atllio sai de casa e Márcia fica arrasada. Eudóxia ensina Val
direne a se portar à mesa AWio volta para Vega. Daniel e Per
séfone se reconciliam. Pilar é levada às pressas para o centro

cirúrgico. Guto e Silvia se encontram novamente. Laerte fica
incomodado com uma xícara e um prato que Renan não colo
cou no lugar.Jacques não deixa Félix'assistir àcirurgla de Pilar.
Aline convence César a comprar dois apartamentos para ela.
Thales mostra seu livro para Leila, que fica furiosa. Aline tenta

oePIS
www.ocponline.com.br

Sangue Bom

Simone deixa um sapatinho para Amora e emociona a irmã
Amora (Sophie Charlotte) segue para casa com as crian

ças e tem unia surpresa. André entrega um presente que Si
mone (Andreia Horta) deixou para ela, um sapato de criança
com um bilhete. Completamente tocada com o gesto, Amora
se lembra do dia em que, na frente de uma vitrine quando

seduzir Bruno. Paloma repreende Félix por não comunicá-Ia
da operação de sua mãe. Pilar acorda da operação e encontra
Jacques em seu quarto.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
José Ricardo e Junior chegam ao orfanato para a votação

entre Carol, Ernestina e Cintia. Chico também votará. Cintia
recebe uma ligação misteriosa e diz para a pessoa que será
a nova diretora, pais já possui seis votos garantidos. Carmen
chega ao orfanato e diz que como se trata de uma democracia
ela também possui o direito de participar como candidata. A

votação secreta começa. Junior é o primeiro a votar. Mosca
é o último. José Ricardo abre a urna para apurar os votos. O
crítico Rui Falcão vai até o Café Boutique para poder falar com
Letícia. Os dois se entendem e Letícia diz que Dani possui um
temperamento difícil. O rapaz se declara para a amada. A vota

ção acaba e Cintia vence com oitos votos. Carol fica com seis,
Ernestina com dois e Carmen com apenas um (que é o dela

mesma). Rui Falcão leva Letícia para casa. Os dois se beijam.
No orfanato, Chico pede desculpa para Carol, diz que não v» .

tau nela porque tinha certeza que ela venceria e por isso votou
na Ernestina, que iria receber apenas um voto.

• PECADUMORTA"L - RECORD - 22H
Carlão conta a Michele que seus filhos foram seques

trados. Rosa dá informações sobre Marco Antonio para
Stella, que não desiste de procurar o filho. Dorotéia e Da
nilo conversam sobre Lili. Omar dá novas ordens a Danilo.
Van Gogh segue Picasso e descobre seus planos de roubar
Danilo. Juliano se machuca surfando e deixa Leila preocu
pada. Carlão fica surpreso ao saber que Michele colocou
Otávio para fora de casa. Michele começa a ajudar Carlão
a achar seus filhos. Picasso coloca em ação seu plano de

roubar Danilo. Laura cuida de Juliano, que se feriu surfan
do. Laura fica assustada ao ver Otávio armado dentro do

hospital. Otávio aponta arma para Anjo. Laura e Juliano de
sarmam Otávio. Anjo provoca Otávio e fica preocupado ao

saber que ele é filho de Michele. Donana pede que Mineral
dê um susto em Stella. Otávio pega AnjO desprevenido e o

agride. Otávio briga e quebra o nariz de Anjo.

* O resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Regiane Alves anuncia
que está grávida

Depois de emendar algumas novelas, Regia
ne Alves vai ser obrigada a dar uma pausa na

carreira. A atriz descobriu recentemente que
está grávida de seu primeiro filho. Regiane é
casada com o cinegrafista João Gomez, filho de

Regina Duarte. A empresária da bela afirmou

que o casal está "super feliz com a notícia e re

alizando um sonho". Ainda no ar como Renata,
na novela "Sangue Bom".

Giovanna Lancellotti
eArthurAguiar
terEnÜnaDnnaDnoro

Depois de um ano de namoro, Giovan
na Lancellotti e Arthur Aguiar colocaram
um ponto final na relação. Os atores, que
assumiram o relacionamento em setembro
do ano passado, não divulgaram os motivos

para o término. Aguiar não quis comentar

o assunto. "Não quero falar sobre isso, me
desculpa. Espero que você me entenda."
Não é a primeira vez que surge na imprensa
rumores do fim darelação. Várias notícias
foram divulgadas, além das constantes bri
gas entre os artistas em eventos com a pre-

. sença:daimprensa..

criança, sonhou comprar o sapato e a irmã lhe prometeu
dar. A it-girl, então, cai em um choro doído, profundo. Ben
to (Marco Pigossi) acode a patricinha e diz que todos ali a
amam. E no meio de toda essa emoção, a gata ainda recebe
mais uma mensagem ameaçadora!

20/3 a 19/4 - Fogo
Logo cedo, dê preferência para

as tarefas quemais gosta de fazer, as
sim, irá rendermais. A família pode
precisar de mais atenção: não deixe

ninguém de lado. Depois do almoço,
ouça sua intuição. À noite, a paixão
vai esquentar o relacionamento: cur
ta seu amor. Cor: rosa.

cer gente nova. Ouça sua intuição, à
tarde, e tudo correrá bem. Ànoite, a
paixão vai esquentar os momentos

de intimidade. Cor: azul-claro.

Gêmeos
21/5a20/6-Ar

Concentre sua atenção nas finan
ças e poderá ganhar mais pela ma

nhã.À tarde, ouça sua intuição: pode
aparecer uma boa oportunidade no

final da tarde.Na paixão, o desejo vai
falar mais alto, à noite. Sorte na pa

quera. Mas controle o ciúme ou po- .

derá por tudo a perder. Cor-creme,

Libra
23/9a 22/10 -Ar

É hora de se concentrar na sua

carreira e fazer planos a longo prazo.
Pela manhã, as coisas vão fluir com
facilidade. Pode se surpreender com
um convite para sair à noite. Seu c0-

ração vaibatermais fortepor alguém
muito disputado. A dois, a paixão
fala mais alto. Cor: vermelho.

Escorpião
23/lOa21111-Água

Logócedoconcentre-se em ati
vidades que temmais facilidadepara
desenvolver e seu rendimento deve
aumentar.Você estará maisCompre
ensivo. No começo da noite, um con

vite inesperado pode aumentar suas
chances na paquera. A intimidade

I

pega fogo. Cor: creme.

se Sagitário
._ 22/11 a21/12-Fogo

É melhor não baixar a guarda,
pois alguém pode tirar proveito da
sua boa vontade. Concentte-se nas

tarefas fáceis e tudo vai ficar bem. À
tarde, ouça a sua intuição, Seu mag

.

netismo deve crescer à noite, mas
'., veja bem com quem se envolve. A

dois, desejo em alta. Cor: marrom.

capricórnio
22/12a20/1-Thrra

Hoje, trabalhar em parceria será
a melhor pedida, Logo cedo, você
terá mais .facílidade pra expor um

projeto. Depois do almoço, ouça
seu sexto sentido. O relacionamento

promete esquentar nessa noite: de

sejo em alta. Se quer algo mais sério,
que tal tomar a iniciativa? Cor: lilás.

Aquário
21/1 a18/2-Ar

Você não vai se importar em dar
duro no trabalho. As coisas vão fluir
commais facilidade na parte dama
nhã.Ànoite, deixe o egoismo de lado
e apoie seu par. O desejo vai esquen
tar atéuma relação que andavameio
sem graça. Pode se interessar por al

guém do trabalho. Cor: rosa.

Peixes
19/2 a 19/3 - Thn"a

Você não terá do que reclamar!
A Lua brilha em seu paraíso astral e
você verá que as coisas devem fluir .

facilmente pela manhã, Depois do

almoço, ouça sua intuição. À noite,
o desejo esquenta a relação. Já na

paquera, pode se surpreender com
atração porum amigo. Cor: creme.

Câncer
2116a21/7-Água

ALua em seu signo ressalta suas
qualidades. Pela manhã, concentre- .

se nas tarefas que tem facilidade

para executar. À tárde, aproveite as

boas oportunidades que surgirem e

ouça sua intuição. Aceitar um con

vite de última hora pode render sur
presas na paquera! Cor: azul-escuro.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo·

Logo cedo, concentre-se nas

tarefas mais fáceis e procure traba
lhar a sós. ALua inferniza seu astral,
aumentando as chances de ter pro
blemas com gente falsa. Ouça a sua

intuição para evitar problemas. Na
paixão, controle as dúvidas e descon
fianças para evitarbrigas. Cor: cinza.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

De manhã, terá, facilidade para
dar conta das tarefas que gosta de
fazer. E, se precisar de ajuda, conte

•

com os amigos. Lute para alcançar
seus objetivos. Um amigo pode se

declarar e surpreender. A paixão vai
falar alto e até um lance sem graça
promete esquentar! Cor: marrom.
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o fruto
do pecado
Dizem por aí.que, PQr,conta da cobra, Eva

convenceuAdão a cravar seus dentes
no tal fruto proibido. GulajndtIZida essa,

que rendeu ao casalull1 tliVinopé na bunda,
deixando de haver anothertlaym paradise.

Daquela data em dihlíte, nossos bíblicos
ancestrais deram adeus aobem bom,
literalm�nte com umamão na frente e outra

atrás. E tudo por causa do tal fruto do pecado,
produto de uma única árvore que os dois
desocupados não deveriam chegar perto. E
essa fruta era uma... Maçã? Umamaçã?

Não! Eu paro por aqui com essa

recapitulação bíblica. Não concordo com
essa coisa demaçã. Acredito que a fruta tá
ganhando a fama sem irpara a cama. Uma
inocente maçã? Sério?

Antes fosse ummoranguinho. Um
vermelho e pecaminoso morango, que é
docenamordida e desce azedinho, dando
uma fisgadinha atrás da língua. Todas
as e"dênciasme levam acreditar que o
morango, ao longo da história, como sempre
mal intencionado, deu umjeito de sair à
francesa e deixar' amaçã, a pobre maçã, pagar
o pato. Isso é uma acusação sem provas.
Afinal de contas, onde diz que amaçã tem
culpa no cartório?

Não sepode fingir o tempo todo, senhor'
moranguinho. Bastavê-lo nadando, inebriado,
numa taça de espumante para: entender suas

-

Clique animal

João Chiodini. Escritor.

e escritor@joaochiodini.com.br

reais intel1;çães.
Simplesmenteobservandopelâs

ruas, analisa.rldo dezenas de cartazês com
. propagandas de produtos eróticos e lingeries
para encontrarmos ummorango.
Entregue à tentação. Muitas são as
imagens acusadoras demorangos
posando para fotografias, juntos
de mulheres vestidas de batons e

unhas vermelhas: Ao contrário da
inocente maçã.

Por acaso, alguma vez, você já
viu um comercial de calcinha onde .

amodelo comia uma maçã? Ou
alguém passando, sensualmente,
umamaçã no chantilly?

A situaçãomais caliente que
se tem com umamaçã, é quando se

compra umaApple Pie e esquecemos o
aviso: Cuidado, recheio quente e, movidos

pela gula, queimamos a língua. Confesso que
já tive essa experiência nada agradável.

Enfim... Enquanto essa.injustiça histórica,
esse bullying frutifero acomete a pobre fruta.
Essa fruta de suma importância paraNewton,
caindo-lhe na cabeça, e para o Steve Jobs,
batizando suamultinacional empresa, o
libertinomorango vive seus dias de luxúria.
Mergulhando em espumante, esbaldando-se
em chantilly. Vermelho intenso, docinho no
começo e azedinho no final.

Já para a, nem sempre rubra, às vezes
verde, maçã, além de umamemorável

participação da descoberta da Lei da
Gravidade e sua foto estampada em
milhares de iPhones, o que lhe resta?
Um papel como coadjuvante num
comercial de adesivos para dentaduras.

PRECISAMOS DE UM LAR! Somos tão pequenos
mas já conhecemos a dor do abandono. Queremos
encontrar uma família que nos ame e nunca nos

deixe faltar amor. Um macho e três fêmeas. Contato:
Fabiane Freire 9222-6583 ou Odete 3371- 9200

ADOTE MENINA! Foi recolhida das ruas para que tivesse seus filhotes em

segurança e agora espera ser adotada por uma família que a ame muito,
É super querida e dócil. Contato: Dyda através do telefone: 9727-3724. -
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Aniversariantes

24/10

Ademir Pfiffer

Adriana C. Barreiros
Adriana dos Santos
Afonso C. de Moura

-Alcido Mizke

Aldolino Gonzaga
Alexandra Guths

Anastacia Weber

Antoninho Dellani

Antonio Weinfurter

Barbara A. Tissi

Carin Minei

Carlos Fontanir

Cristiane Braun
Cristiane M. Lennert Boeng
Dorízete Vieira

Douglas Daniel Barloch
Edetraudt Kettenberg
Edson Hasse

Edson Kroin

Elines S. Pereira
Evaristo Floriani

Felipi Ansini
Gabrielle Engelhãrdt

'

Geison G. Heiler

Gerbard Schiwenle

Glasi T. Ferreira
Goldi Kohn

Gustavo Liesenberg
Ingrid Bridaroli
Isaura de M. da Cruz

Jackson Meres
José Boshammel
Mara S. Panstein
Marco Aurelio Soares
Maria do C. Silva

Maria S. Mader

�arisa Gerent

Mykael L. Weler

Natalicio Schimanski
Nelson A. Schaffer
Norbento Spredemann
Olanda Lewerenz
Onice Voelz

Paulo O. Lorenzi

Rafael A. Voltolini

Richãrd Fabian Meier
Richardt Fabion
Robson M. Kanchen
Rut Fapela
Silvia Borges Daros
Tanite Maske

.

Valdemiro Koepp
Valerio Deretti

Veneranda Andrade

Ziraldo - Cartunista
• Fernanda Venturini - Atleta
• Rosamaria Murtinho - Atriz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VA_RIEDADES
QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2013

Cliques da Schützen!

Carlos Schmitz e Carolina Schmitz

Claudio e Inaurea Reinke Schmidt com Lucas Gabriel

Majestades: 1ª Princesa Taís Welk, Rainha
Taimara Engel e 2ª Princesa Viviani Lescowicz

Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

OCPl7

jaragua@festadasemana.com.br

www.ocponline.com.br

Amigos Engepones e Cervejaria Karsten

Aline e Moacir José Pereira Sarita Thaís e Tatiane Ponchielli

Caroline Lopes Laila Monteiro - Janes Ribeiro

Bruna Ramthum

Suzana Andrade
r

Lais Ramos
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VEM DO ESFORÇO
COMPORTAMENTO

Jovens demonstram o quanto o empenho é necessário para a conquista do sucesso

Qtema é controverso e gera
inúmeros estudos por

todo o mundo, que cada vez

mais chegam à mesma conclu
são: não basta ter aptidão, é,
sim, preciso de muito esforço
para ser verdadeiramente bom
em alguma atividade. E, disso,
a estudante Maria Eduarda
Oliveira Batista, 13, entende.

Matriculada no 8° ano da
Escola Gertrudes Milbratz, no
Bairro Rio da Luz,em Jaraguá
do Sul, ela é considerada uma
aluna exemplar, principal
mente, na disciplina de mate
mática. Mas, ao contrário do

que pode parecer, a vocação
da garota para resolver gran
des e complicadas equações
não basta. Junto à relativa fa-

cilidade em compreender os Tanto que, na semana passa
números, a estudante despen- da, foi ao município de ltupo
de várias horas de estudo se- ranga, no Alto Vale do ltajaí,
manais ao desafio de simplifi- para participar da 29a Feira
car a resolução dos problemas Catarinense de Matemática.
matemáticos. "Nem sempre Por causa desse interesse

gostei, no entanto,sempr.e me pelo conhecimento, ela até
esforcei para tirar notas boas já ganhou apelidos dos cole
e entender o assunto", explica.

.

gas de turma. "O pessoal me
Filha de engenheiro eletri- chama de CDF e nerd", conta.

cista, a jovem viu no pai um Entretanto, a vontade de sa

exemplo a ser seguido. En- ber mais e mais é superior a
quanto ele a ajudava nas fór- qualquer brincadeira. "Gosto
mulas, somas, multiplicações, de aprender coisas novas, não
subtrações e divisões, Maria precisamos ficar no padrão,
Eduarda procurava manei- sempre podemos ir adiante e

ras de aprender o conteúdo o esforço faz toda a díferen
repassado em sala de aula do ça", enfatiza.
jeito mais fácil possível. Hoje, A mãe de Maria Eduarda
continua com esta proposta e concorda. Segundo Ana Paula

passou a gostar da disciplina. Oliveira Batista, ela e o marido

costumam incentivar as filhas
a buscar informações sobre os

mais diversos assuntos. ''Nós

ajudamos e também cobra
mos para que elas se esforcem,
deem o máximo, estudem de

verdade", explica.
Para a professora de ma

temática da Escola Gertrudes
Milbratz, Flávia Regina Keiser

Pommerening, esse acompa
nhamento da família tem papel
primordial na sensibilização
das crianças pela busca 'do c0-

nhecimento. Ela comenta que,
mesmo quando há uma habili
dade já estabelecida, o esforço
faz a diferença. E, nos casos

em que falta a aptidão nata,
precisa-se mostrar o quão im
portante o estudo é.

SOOB,.1IOlTO SUOR!

A rotina da jovem Eda Silva Cesar,
13, exige muito suor. Como bailarina,
ela precisa ensaiar durante quase três
horas seguidas, quatro dias por semana.
"Em casa, não estudo ainda mais porque
não tenho espaço. Quero ser boa e só vou

conseguir isso treinando", avisa.
Mesmo com prazer e facilidade para

dançar, a garota não dispensa o empe
nho. Na opinião dela, a única maneira de
conquistar os passos perfeitos no balé é
unindo aptidão e esforço em doses seme
lhantes. O resultado dessa soma, na vida
de Eda, tem sido a conquista de papeis
de destaque, como o da Branca de Neve
no espetáculo de fim de ano programado
para acontecer na Scar.

Gosto de aprender coisas novas,
.

não precisamos ficar no padrão,
sempre podemos ir adiante e o

esforço faz toda a diferença,
!JL� Emm�a: on\l�m 8lJtiS'11a

ESFORço REPRESI!.1"ITA
DESR'HVOD !!MENTO

. , Considerada difícil e quase incompre
ensível por muitos alunos, a matemática
é uma disciplina que requer estudo extra
da maioria das crianças e adolescentes.
Por tudo isso, também costuma provocar
resistência entre os estudantes. Confor
me a articuladora Iraci Müller, da Secre
taria de Educação de Jaraguá do Sul, o
desafio é convencê-los a se dedicar de
monstrando aplicações práticas. "O se

gredo é estudar bastante. Por aptidão são

. poucos que se destacam, a maioria é por
esforço associado ao interesse", diz.

Para Iraci, esforço e interesse são os
principais motivadores para alcançar

o sucesso nos estudos
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os ensaios são
primordiais para
que Edã possa
aprimorar a
facilidade que tem

para dançar

�CONSlllUÇÃO00CONBEClMENTO

ACONTECEEllTODOSOS.Dm�
A escola é fundamental na forma

ção de jovens interessados em saber
sempre mais. Mas, de acordo com a

diretora educacional do Colégio Maris
ta São Luís, Andrea Gomes Cardoso, a
construção do conhecimento deve ir
além e também fazer parte das ativida
des extracurriculares. "A escola tem um

papelprimordial,mas sabemos que não
é o único, pois a construção do conheci
mento acontece em todos os ambientes
e relações que a criança vivência", en
fatiza. Entretanto, como incentivá-la a

buscar o aprendizado? E Sobre isso que
a especialistas fala na entrevista a seguir.

OCP -Como pais e professores
devem lidar com o fato de, hoje,
as crianças estarem tão atentas

ao universo digital ao ponto de,
facilmente, esclarecer suas dúvi
das na internet?

Andrea Gomes Cardoso - Esta
nova geração nasce no universo digital,
tanto que desde sua concepção pode
mos acompanhar por conta do avanço
da tecnologia. O essencial são os pais e

professores proporcionaremmomentos

de uso da tecnologia com consciência

'para enriquecer a amplitude do conhe
cimento. É preciso sempre oportunizar
o diálogo referente ao uso das mídias

digitais de forma segura e consciente.
Na certeza de que a educação e tecno

logia são indissociáveis, há necessidade

emergencial de letramento digital para
que possamos cada vez mais auxiliar
esta nova geração no uso da tecnologia.

OCP - De que maneira os pais
podem incentivar os filhos a bus
car conhecimento?

Andrea - Nós, adultos, precisamos
ser exemplos. Sendo assim, é impor
tante que os filhos nos vejam lendo
livros, jornais e revistas e usando a

internet para consultas, estudos e ti
rar dúvidas. E sempre incentivar os
alunos a serem assíduos na escola, a
presença deles em sala de aula com

sua turma de colegas e professores é
muito importante para a construção
do conhecimento nas relações.

Com as crianças destaco a impor
tância do brincar, os pais devem estar

dispostós a brincar. E não é a quantida
de de tempo e, sim, a qualidade do tempo
que dispomos para brincar. Essa é uma
atividade humana imprescindível. Ao
brincar a criança faz a elaboração cog
nitiva e psicológica profunda, além de

representar as situações sociais em que
vive, dando a elas significado, produz a

cultura infantil, construindo o conheci
mento e interpretando sua existência
nomundo.

OCP - Há especialistas que
afirmam ser melhor elogiar o

esforço e o estudo ao invés da in

teligência das crianças.Você con
corda? Por quê?

Andrea - Em uma realidade em

que o tempo corrói a essência das pes
soas e banaliza os valores morais e éti
cos da sociedade é preciso sempremais
elogiar o esforço e o estudo. Pois, elo
giando o esforço e a dedicação nos es

tudos, a criança e o adolescente, ou até
mesmo qualquer estudante, buscará
sempre mais. E esta busca do conheci
mento faz com que o estudante pesqui
se e, assim, conheça mais e aprimore
sempre seu conhecimento.

"
Eu me considero um bom

aluno. Estudo quando tenho
dificuldade, principalmente

em matemática, e presto
atenção às explicações

dos professores.
Welyngton
Wiltusdmig

VOCAÇÃO INCENTIVADA
O badminton, esporte semelhante ao

tênis, entrou na vida de Welyngton Wil

tuschnig, 14, por acaso. No ano passado,
durante uma confraternização na escola
em que estudava, ele assistiu a um treino
da modalidade e acabou se interessando.
Apartir de então, nuncamais largou a ra

quete e a peteca, necessárias para entrar
em quadra e jogar.

A disciplina nos exercícios, associa-

da à vocação descoberta logo nas pri
meiras partidas, levaram-no ao título
de campeão estadual de badminton.
Essa fórmula de sucesso, aliás, ele tam
bém leva pàra as salas de aula do colé
gio Jangada. "Eu me considero um bom
aluno. Estudo quando tenho dificulda
de, principalmente em matemática, e

presto atenção às explicações dos pro
fessores", ressalta.
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Licença ambiental
DUPUCAÇÁ BRl-28 Superintendente do Dnit em se disse

que mudanças pedidas pelo Ibama não vão atrasar as obras

Natália Trentini

A liberação da licença
Í\de Instalação das em

presas que irão duplicar a
BR-280, entre São Francis
co do Sul e Jaraguá do Sul,
deve sair até o final de no
vembro. Pelo menos, essa

• é a expectativa do Departa
mentoNacional da Infraes
trutura de Transporte Ter
restre (Dnit). O prazo não é

garantido, já que a licença
depende de nova análise
do Ibama e autorização da

Fundação Nacional do Ín
dio (Funai).

Em setembro, um pare
cer técnico com 66 páginas
emitido pelo Ibama elencou

algumas alterações noprojeto

para garantir a preservação
ambiental. Construção de
corredores para animais, pre
servação de córregos, redução
de cortes em mata nativa fo
ram algumas das solicitações.

''No nosso ver, o projeto
estava bem elaborado, mas

não adianta discutir porque
eles (Ibama) seguema legisla
ção ambiental. Cabe conciliar
e negociar as modificações",
disse o superintendente do
Dnit, João José dos Santos.

As mudanças não devem
atrasar a execução da obra.

Segundo o superintendente
regional do departamento
em Joinville, Antônio Carlos
Bessa, a chamada "reade

quação de projeto em fase
de obras" permite a adição

de valores sem a realização
de nova licitação. "Manda
mos alternativas para cada.
solicitação, como três novos
cortes para a região doMor
ro Vieira. O acrescimento é

justificado pelo pedido do
Ibama", explicou.

As observações, prin
cipalmente sobre a defa

sagem do estudo de im

pacto ambiental, segundo
Bessa, devem-se ao fato
de que os mapeamentos
começaram a ser feitos em

2003 pelo Instituto Mili
tar de Engenharia e houve

modificações no cenário.
A expectativa é que a as

sinatura da ordem de servi

ço da duplicação ocorra até
o final desse ano.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ES'D\DO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeLProcõpío Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas
da CGJ/SC, 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 sustação ju
dicial de protesto e ou oferecerporescrito osmotívosdasuarecusã, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDOPROTESTO:

Apontamento: 263084/2013 Sacado: ADAIR DOS SANTOS DE OUVElRA
Endereço: RUA EXP. FIDElJS STINGHEN 483 - CENTENARIO - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-740 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO SA Sacador. - Espécie: cr - N° Titulo: 20017776350
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 15.041,88 - Data para pagamento:
29/10/2013-Valor total a pagar R$16.812,45 Descrição dos valores: Valor do
título: R$15.041,88 - Juros: R$ 1.689,70 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligên�a: R$21,02

Apontamento:.263110/2013 Sacado: ANDREWS ROBERTO DA SILVA - UP
TIME TEC Endereço: RUA DOS IMIGRANTES, S/N - UNERJ / MOD - RAU
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-430 Cedente: FlIT SERVICOS EMPRE
SARIAIS l1DAME Sacador:MP INFORMATICA l1DAME Espécie: DMI - N"
Titulo: 1312/04 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 772,00 - Data para
pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagarR$852,98 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 772,00 - Juros: R$I,80Emolumentos:R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 262946/2013 Sacado: CLEVERSON PROENCA Endereço:
RUA 1032 WTE 90 - JOAO PESSOA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-740
Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESI'IMENTO SA
Sacador: - Espécie: cr' N'Titulo: 20017322749 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 794,33 - Data para pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagar
R$906,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 794,33 - Juros: R$ 25,94
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$ 26,04

Apontamento: 263122/2013 Sacado: DlONEI TIAGO DE OUVElRA Endere
ço: RUADAAROllCAO ,80 - JARAGUADO SUIL-SC - CEP: 89254-150 Ceden
te: SITILO COMUNICACAOVl1DAME Sacador. - Espécie:DMI - N°Titulo:
0438 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 880,00 - Data para pagamento:
29/10/2013-Valor total apagarR$994,67 Descrição dosvalores: Valor do titu
lo: R$ 880,00 - Juros: R$ 35,49 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 26308512013 Sacado: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Endereço: RUAAFFONSO NICOLUZZI 1939 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-300Cedente:AYMORECREDITOFINANCIAMENTOE INVESI1MEN
TOSA Saeador. - Espécie: cr - N'TItulo: 20017422001- Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 8.911,10 - Data para pagamento: 29/10/2013-Valor total a
pagar R$9.949,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 8.911,10 - Juros:
R$ 959,42Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução:R$
24,50 - Diligência: R$19,33

Apontamento: 263087/2013 Sacado: GllJlERTO ALVES GAROA Endereço:
RUAWALDEMIRO l(ARSI'EN 199 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-090
Cedente: BANCO BRAOESCO FINANCIAMENlDS S/A Sacador. - Espécie:
NP - N" TItulo: 4339126480 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 34.690,04 -

Data para pagamento: 29/10/2013-Valor lotai a pagar R$37.590,67 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 34.690,04 - Juros:R$ 2.821,45 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:R$19,33

Apontamento: 263071/2013 Sacado: lCK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
l1DA Endereço: RUA BERNARDODORNBUSCH 611- BAEPENDI - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente: BAllMANN INDUSTRlAE COMERCIO
DEACOS l1DA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 898671/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor. R$474,99 - Data parapagamento: 29/10/2013-Valor ta
tal a pagar R$551,88 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$474,99 - Juros:
R$ 1,10 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263112/2013 Sacado: MARDEN CATELAN ALEXANDRE· En-

dereço: RUA JORGE CZERNlEWIcz, 1023 - CZERNlEWICZ - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89255-072 Cedente:ABF - AUTOMECANICAl1DAME Saca
dor. - Espécie: DMI - N' Titulo: 9647/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
209,89 - Data parapagamento: 29/10/2013-Valor total apagarR$286,44Des
crição dos valores: Valordo título:R$209,89 - Juros: R$ 0,76Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 263.257/2013 Sacado: MARILENE BORGES DA SILVA Ende
reço: RUA LUlS SARTI, 577 - RAU - JARAGU DO SUL-SC - CEP: 89250-000
Cedente: CIM DISTRIBUIDORA DEALIMENTOS l1DA Sacador. - Espécie:<'DMI - N' Titulo: 0000053008 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 222,80
- Data para pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagar R$313,55 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 222,80 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 30,31

Apontamento: 263064/2013 Sacado: OTAVIOADRIANOPEREIRAME Ende
reço: R 13 DEMAIO S/NR - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: PASTlFlCIO
SELMI S/A Sacador. - Espécie:DMI - N'Tirulo: 1607399501 - Motivo: falta de
pagamentoValotR$ 1.340,17 - Datapara pagamento: 29/10/2013-Valortotal
a pagar R$1.422,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.340,17 - Juros:
R$ 6,25 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262773/2013 Sacado: ROLF HAFEMANN Endereço: R PRE
FETID JOSE BAUER 174 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente:
INFRASUL - INFRAES1RUTURA E EMPREENDIMENT Sacador. - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0208934017 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 203,81
, Data para pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagar R$291,05 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 203,81- Juros: R$1,29Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$26,10

Apontamento: 262763/2013 Sacado: ROSENILDAXAVIER Endereço: RUA
MAXWILHEIM 274 - BAEPENDI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: ROAL
-DOMOURASILVEIRA Sacador. - Espécie: CH - N"Titulo: 850472 5 - Motivo:
falta de pagamento Valor. R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 29/10/2013-
Valor total a pagar R$1.l15,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.000,00 - Juros: R$ 39,33Emolumentos:R$12,25 - Publicação edital:R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 262908/2013 Sacado: SIDINEI ZANON Endereço: RUA JOSE
TITZ, S/N (AO LADO DO N 453) - TRES R SUL - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89254-190 Cedente: MADEIREIRA FLORIDA l1DA Sacador. - Espécie:
DMI - N'Titulo: NFE5451 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.870,00 -

Data para pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagar R$2.968,38 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 2.870,00 - Juros: R$ 12,43 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$26,lO

Apontamento: 263259/2013 Sacado:USINAGEM1l\I0 l1DAME , Endereço:
PREFEITOWALDEMARGRUBRA 1641- BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89256-500 Cedente: EMBREPAR DISI'RIBUIDORA DE PECAS l1DA
Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: ooo28964C - Motivo: falta de pagamen
toValor. R$ 437,96 - Data para pagamento: 29/10/2013-Valor total a pagar
R$517,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 437,96 - Juros: R$1,60
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$17,63

Apontamento: 263169/2013 Sacado: WIISONVOGEL Endereço: RUA MA
NOEL FRANCISCO DA COSTA 601 - Jaraguá do SUl-SC - CEP: 89251-000
Cedentê: COMPANHIA INfEGRAOADE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
Sacador. - Espécie: DMI - N" Titulo: 15112401 - Motivo: falta de pagamen
to Valor. R$ 30,00 - Data para pagamento: 29/10/2013- Valor total a pagar
R$Il2,87 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 30,00 - Juros: R$ 0,30
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 -

Diligência: R$]2,72
.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo', na data de 24/10/2013. Jaraguá do Sul (sq, 24 de outu
brode2013.
Manoel GustavoGriesbacb Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 15

•

sal este ano

João dos Santos esteve ontem em Corupá, onde falou sobre a BR

Projeto de duplicação da 280 será ampliado
O superintendente do

Dnit em Santa Catarina,
João José dos Santos, re
velou ontem a intenção é
iniciar, em 2014, um estu

do de viabilidade técnica,

econômica e ambiental

para incluir a duplicação
do trecho entre Corupá e

Porto União no Programa
Nacional de Aceleração
do Crescimento (PAC).

Para ano que vem, o

Dnit projeta oito novas

cortinas de contenção na

Serra de Corupá e a cons

trução de três quilôme
tros de terceira faixa.
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o sorteio será em 14/12/2013 às 9:30hs no Quartel B.V.G., através de urna.
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Defens'oria Pública
começa-atendimentos

LÚCIOSASSI

Guaramirim
Caminhoneiro
sofre assalto

Motocicleta
Colisão deixa
ferido grave

Um caminhoneiro de 26
anos foi vítima de assalto no
início da tarde de ontem,
em Guaramirim. Ele contou
a PolíciaMilitar que estacio
nou 0 caminhão para almo

çar, por volta das 12h30, em
um restaurante às margens
da BR-280, e antes mesmo

de sair do veículo foi abor
dado por dois homens, que
chegaram em uma moto.

Um deles apontou uma

arma e exigiu o dinheiro
da vítima.' Os assaltantes

fugiram levando R$ 1.200

em dinheiro. A PM realizou
rondas na região mas não
localizou os envolvidos.

A colisão entre uma

moto e um Uno deixou
uma pessoa gravemente fe
rida por volta das 2lh45 de

terça-feira, na BR-280, em
Guaramirim, próximo ao

viaduto do Mannes. O mo

tociclista, de 28 anos, foi
arremessado sobre o capô
do carro e perdeu os sen

tidos. Ele foi socorrido pe
los Bombeiros Voluntários
com suspeita de trauma

tismo craniano, fraturas e

escoriações generalizadas.
Dois ocupantes do veículo
também sofreram ferimen
tos ocasionados pelos esti

lhaços do pára-brisa ..

O Núcleo terá também
um técnico e um analista,
que vão auxiliar o defensor
a fazer a, triagem de aten

dimento e organizar docu
mentos. Os dois servidores
foram nomeados no dia
21 e tem prazo de um mês

para tomar posse do cargo,
e outros 15 dias para iniciar
o trabalho. "Espero que' até

.

o final do ano tenhamos
a equipe e a estrutura mí
nima necessária para um

bom atendimento, princi
palmente porque estamos

falando de um direito cons
titucional que é a assistên
cia jurídica gratuita. A De
fensoria serve para levar a

Justiça a toda a população,
mas em especial a carente",
completou. Podem ser be
neficiadas pela Defensoria
Pública pessoas com renda
familiar igual ou inferior a
três salários mínimos.

atos infracionais, da Vara

da Infância. Essas duas
áreas movimentam, atual

mente, 3-400 e 300 proces
sos, respectivamente. "É um

volume humanamente im

possível para uma pessoa,

por isso vou começar com
os novos casos e atender o

que for possível", disse ele.
A partir da próxima se'

gunda-feira, Sodré vai abrir
as portas para receber a po
pulação das 9h às uh, de

segunda a quinta-feira. O

período da tarde será de
dicado às audiências e ao

estudo dos processos. A

Defensoria vai funcionar
em uma sala cedida pela
Universidade Católica,
mas as placas indicativas
ainda não foram fixadas.
O imóvel também está sem
um telefone de contato ou

equipamentos básicos de
informática.

DEFESA Serviço
à população inicia
na segunda-feira,
em uma sala cedida

pela Universidade

Católica

Débora Remor

Em uma sala pratica
mente vazia, com equi

pamentos emprestados e

internet cedida, o defen
sor público George Lucas
Flôres Sodré tenta organi
zar o trabalho para atender
a população. Ele é respon
sável por implantar o Nú
cleo da Defensoria catari
nense em Jaraguá do Sul, e
por enquanto único funcio
nário do órgão na região.

Inicialmente Sodré vai
se dedicar exclusivamente
aos processos da Vara Cri
minal e casos relativos a

COMUNICÁÓO
Foram extraviadas da empresa Top Tools Industrial LIda,
Inscrita no CNPJ sob nO 02.755.949/0001-27 e Inscrição
Municipal n021.700-0, os Blocos de Serviços nO 020079 A

20.500, Série 02, AIDF340907700029274.

�: ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

JAíWl1IAtl!)W!.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2013.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TIPO: Menor Preço Por Item. OBJETO:'
Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Re

gistro de preços para aquisição de LEITE EM PÓ E ALIMENTOS ESPECIAIS

ao longo de 12(doze) meses, destinados para pacientes atendidos pelo SATE

'(Serviço de Atendimento Especial), pacientes oncológicos, Processos Judi

ciais e para-atender aos usuários em tratamento intensivo e semi-intensivo nos

Centros de Atendimentos Psicosocial (Caps II, Caps AD e Caps Ambulatorial),
conforme especificações e quantidades estimadas no ANEXO I e Anexo III -

Minuta da Ata de Registro de Preços deste edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de'17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 6.737/2009, de 09

de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES:

Até às 08:45 hs. do dia 08 de novembro de 2013, no Setor de Protocolo da

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e aber

tura dos envelopes serão as 09:00 hs do mesmo dia, na sala de reuniões da

Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO:
R$ 1.096.242,20 (Um milhão noventa e seis mil duzentos e quarenta e dois

reais e vinte centavos). INFORMAÇOES: A integra do Edital poderá ser obtida

no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br
Jaraçuá do Sul (SC), 08 de outubro de 2013.

DIREITO Responsável
pelo Núcleo de Jaraguá,
o defensor George Lucas

_

Sodré é o único servidor

PASSO A PASSO DA INSTITUiÇÃO CATARINENSE E A ASSISTÊNCIA JURfOICA GRATUITA
o serviço de assistência ju

.

rídica é realizado há mais de 23
anos pela Defensoria Dativa, um

convênio entre governo do Estado
e Ordem dos Advogados do Bra
sil (OAB·SC). Em abril de 2012,
o Supremo Tribunal Federal deu

prazo de um ano para que o go
verno do Estado de Santa Catarina

implantasse a Defensoria Pública

para garantir o direito a defesa às

pessoas carentes. A Assembleia

Legislativa aprovou uma lei, em

julho do ano passado, para criar a

instituição. Em seguida foi realiza
do um concurso público que pre
via a abertura de 60 cargos de de-

Em Jaraguá do Sul, advoga
dos conti nuam prestando o ser

viço através de acordo com o juiz
da comarca, que vê os processos
emperrados por falta de defesa
dos réus. Apesar de ter sido con

siderado inconstitucional, o serviço
da Dativa ainda é necessário a po
pulação do Estado.

Na região, 150 advogados es

tavam envolvidos com a Defensoria
Dativa. Mesmo com a implantação
da Defensoria Pública e início do
atendimento pelo único defensor
lotado na região, não há previsão
de quando outros profissionais se

rão destinados para a comarca.

municípios e atender a demanda

represada desde que a Defensoria
Dativa foi suspensa.

fensores estaduais para atuar-em
21 comarcas de Santa Catarina.

Inicialmente, 45 advogados
foram empossados e começaram
a atuar em Florianópolis, Joinville,
Blumenau, Criciúma, Chapecó, Joa
çaba e Itajaí, em abril deste ano.

Os outros 15 aprovados to·

maram posse no final de setern

bro e as cidades de Jaraguá do

Sul, Araranguá, Caçador, Campos
Novos, Concórdia, Lages, Mafra,
Maravilha, Rio do Sul, São Miguel
do Oeste, São Lourenço do Oeste,
Tubarão e Xanxerê ganharam Um

defensor cada. Eles devem erga
nizar a estrutura da Dativa nos

• DEFENSORIA DATIVA
Antes mesmo da decisão do

STF, a OAB·SC havia interrompi
do o convênio com o governo do
Estado por causa de uma dívida
de aproximadamente R$ 100 mi
Ihões. A entidade alega que os

repasses feitos pelo governo não
são suficientes para pagar os ado

vogados que prestaram o serviço
e diversos profissionais deixaram a

Defensoria Dativa por insegurança
quanto ao pagamento. SERGIO KUCHENBECKER

Secretário de Administração

Contrata-se atendentes para
padaria (mulher). Não é necessário

experiência. Interessadas tratar
- Telefone: 3371-34-16.

REPÚBUCAFEDERATIVA DOBRASIL
ESlADO DE SAN1l\.CiITARINA

Tabelionato do Mcnícípío e Comarca deGuaramirim
ANAAUCEMARI1NEIlJPESSOA,TabeliãDesignada

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

ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA.
Data Vencimento: 13/10/2013 Valor: 926,84liquidação após a ln

timação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5,55, Edital:
R$22,25
Protocolo: 48970 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° !l88,
Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: SEWIMPORT COM !MP E
EXP MAQ CO CNPJ: 02.594.705/0001-00 Número do Título: 2120·8

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
Banco ItaúSA. DataVencimento: 13/10/2013 Valor: 1.839,75liqui·
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução:
R$ 5,55, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48979 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco n° !l88,
Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: SEWIMPORT COM !MP E
EXPMAQ CO CNPJ: 02.594.705/0001-00 Número do Título: 000094·
9 Espécie: Cheque Apresentante: SEWIMPORT COM !MP E EXP
MAQ CO DataVencimento: 26/08/2013 Valor. 2.528,00 liquidação
após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37.60, Condução: R$ 5,55.
Edital: R$ 22,25

.

Protocolo:'l8981 Endereço: Rua Marechal Càstelo Branco ne U88,
Centro. 89275·000, Schroeder Cedente: SEWIMPO.RT COM !MP E

EXPMAQ CO CNPJ: 02.594.705/0001·00 Número do Título: 000185-
6 Espécie: Cheque Apresentante: SEWIMPORT COM !MP E EXP
MAQ CO Data Venciment�: 30/07/2013 Valor. 4.170,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5,55,
Edital: R$ 22,25
Protocolo: 48984 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco ne !l88,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SEWIMPORT COM !MP E
EXPMAQ co CNPJ: 02.594.705/0001-00 Número do Título: OO0l30-
9 Espécie: Cheque Apresentante: SEWIMPORT COM !MP E EXP
MAQ CO DataVencimento: 28/08/2013 Valor. 2.400,00 liquidação
após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5,55,
Edital: R$ 22,25

.

Guaramirim, 24deoutubro de2013.

mero do Título: 50·06433/11 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

por IndicaçãoApresentante: Cintia Fraga Btanco DataVencimento:
13/03/2013 Valor. 7.875,27 liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$37,60, Condução: R$16,01, Edital: R$ 22,25

Protocolo: '49010 Sacado: JAIR TIEIZ CPF: 557.148.389·04 En

dereçá: Rodovia BR 280, Km 53 n' s/no, Avai, 89270·000, Gua
ramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PECAS LIDA lI1E CNPJ:
03.387.767/0001·03 Número do Título: 3279/03 Espécie: Duplicata
deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL
SA· AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/10/2013 Valor:
101,51 liquidação após a intimação: R$ 12.25, Diligência: R$ 24,50,
Condução: R$ 2,50, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49013 Endereço: Rodovia BR 280, Km 53 nO s/n°, Avai,

. 89270·000, Guaramirim Cedente: VALCANAIA AUTO PECAS LIDA
lI1E CNPJ: 03.387.767/0001·03 Número do Título: 3645/02 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indícação Apresentante: BAN·
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
10110/2013 Valor. 191,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 2,SO,Edital: R$ 22,25

EDl'IALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados
nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores
intimados a partir da publicação deste ectital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possi
bilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob
pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto cor

respondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s} para aceitar(em), ou pagar{em) ser{em) desconheci
das, sua localização incerta, ignorada ou ínacesstvel, ou for(em}
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs areceber aintimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com
os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 49032 Sacado: FRANCIELE PRUSSE - COMERCIO E
CONFECCOES CNPJ: 13.032.991/0001-36 Endereço: Rua Ernilio
Prusse nO 35, Nova Esperança, 89270·000, Guaramirim Cedente:
TRANSPORlADORA MINUANO LIDA CNPJ: 87.183.570/0001-42
Número doTítulo: 1023243-13 Espécie: Duplicata deVendaMercan
til por Indícàção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 14110/2013 Valor: 451,49liqui
dação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução:
R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

CORRETORA DE SEGUR,OS Protocolo: 49019 Sacado: LUClENE DA PAlXAO UMA lI1E . RE·

FRlGERAÇÃO CINCO S CNPJ: 09.319.410/0001-74 Endereço: Rua
Vílibaldo Bruehmuller nO 101, ilha da Figueira, 89270·00, Cueramí
rim Cedente: ROYALSTAR DO BRASIL L E C DE COMPONENTES
PLASTICOS CNPJ: 69.224.004/0001-50 Número do Título: 4821/02
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA· AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimen
to: 14/10/2013 Valor.�92,48liquidação após a intimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$16,01, Edital: R$ 22,25

Você� tranquilo ..

(47) 3370-0212 Protocolo: 48941 Sacado: IMEÚOBRENTANO CPF: 879.781.485·72

Endereço: Rua Leopoldo Friedel n° 149, ilha da Figueira, 89270-000,
Guaramirim Cedente: SUL FINANCEIRA S/A· CREDITD FINAN·
CIAMENTOS E INVESTIMENTOS CNPJ: 92.764.489/0001-96 Nú·

Protocolo: 48968 Sacado: OIlMPIO BOGO JUNIOR CNPJ:
15.239.054/0001·81 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco nO

1188, Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: FAROL FOMENTO
MERCANTIL LIDA Nllinero do Título: 005041H Espécie: Duplica' ANAAUCEMARTINElli PESSOA, Tabeliã Designada
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OCP22
www.ocponline.com.br

•••••• Agência Avante! Esportes. redacao@avanteesportes.com

Base resolve e Leão sobrevive
4 A 1 Com três gols do garoto Guilherme, formado na

base, Leão bate o NEC e segue na briga pelo acesso

Henrique Porto

Com uma vitória suada sobre
o Navegantes, por 4 a 1, o Ja

raguá segue vivo no returno do

Campeonato Catarinense da Divi
são de Acesso. A partida, atrasada
da primeira rodada, foi realizada
no Estádio Doutor Hercílio Luz,
em Itajaí, na noite de ontem (23).
Apesar da goleada, o Jaraguá en

controu muitas dificuldades no

jogo. O destaque do Leão foi o ga
roto Guilherme, revelação da base,
que saiu do banco para decidir o
encontro no segundo tempo.

A equipe de Mozart Batista foi
à campo com Darci; Wilhan, Neto,
Ricardo e Maicon; Zé Vitor, Rafael
e Nando; João Carlos, Eric e Van
dré no jogo que iniciou com dez
minutos de atraso, em virtude a

panes em duas torres de ilumina
ção. E o Leão precisou de apenas
dez minutos para abrir o placar
com o atacante João Carlos, que

.

recebeu a bola na marca do pênalti
após uma boa triangulação do ata-

que e rolou com tranquilidade no

canto do goleiro Franciel.
O Navegantes cresceu na parti

da depois o gol e conquistou o em

pate aos 14' da segunda etapa, com
Tchesco, após cobrança de escan

teio. Usando o mesmo expediente,
Guilherme devolveu a vantagem
jaraguaense aos 30', com ajuda do
'montinho artilheiro'. O atacante

marcou ainda aos 36' e aos 37', se
lando a vitória do Leão, que assim
chegou aos 10 pontos no returno.

"Foi um jogo muito corrido e

difícil. Aproveitamos as chances
no segundo tempo e o importante
foi a vitória. Precisávamos dela",
analisou o meia Nando, também
cria da base. "Temos mais jogos
pela frente. Precisamos para ten

tar seguir no campeonato", finali
zou um humilde Guilherme.

O Leão volta a jogar na noite de
terça-feira, dia 29, quando recebe
o Barra no Estádio João Marcatto,
às 20h. Restam três rodadas para)
se çonhecer os finalistas desta fase
da competição estadual.

HENRIQUE PORTO/AVANTE! (ARQUIVO)

'HAT-TRICK' Guilherme

(D) trouxe eficiência
ao ataque do Jaraguá,
marcando por três vezes

BETO COSTA/AVANTE

3 A 3 ADJ, do ala Assis, acumula um empate e uma derrota no returno do Estadual

DIVISÃO DE ACESSO 2013

bravejou o pivô Hugo. "No
segundo tempo incorpora
mos o espírito. É assim que

chegaremos a algum lugar.",
ponderou Dian. ''Tivemos
chances de marcar o quarto
e, quando se perde gols, se

coloca o adversário no jogo",
lamentou Lacerda.

A ADJ volta à quadra no
próximo sábado, às 2oh30,
em Tubarão.

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO.

PJ, V' E D: GP

"
Aproveitamos as

. chances no segundo
tempo e o importante
foi a vitória.

Nando, meia do Sport
Club Jaraguá

Jaraguá 10 5 3 1 1066,7%
4° Oeste . 10 5 3 1 1 14 5 9 66,7%
5° Pinheiros 10 6 3 1 2 14 16 -255,6%
6° NEC 6 5 2 0: 3 6 .14 -840,0%
7° Barra-BC 4 5 1 1 3 5 10 -526,7%
8° Curitibanos 1 5 O l' 4 1 21 -206,7%
9° Maga ° 4 O O, 4 1 22 "210,0%

Campeonato Catarinense de Futsal

ADJ empata com Lages e segue sem vencer

Diante de um público di
minuto na Arena Jaraguá,
a AD Jaraguá (CSMjPré
- FabricarjMannesjFME)
voltou a tropeçar no returno

do Campeonato Catarinense.
A equipe até iniciou bem

a partida disputada na noite
de ontem (23), contra o Caça
e Tiro, abrindo o placar com
Dian. Mas viu a equipe de

Lages virar ainda na primeira

etapa, com os gols de Pakito
e Fuscão. Lacerda corrigiu a

postura do time no intervalo
e, com outra pegada, a ADJ
virou com gols de Dian, que
assim alcançou um 'hat-tri
ck'. Porém, Lages alcançou
o empate com Marcinho, ex
-ADJ, decretando o 3 a 3.

"Jogando dentro de casa

não podemos perder esses

pontos .importantes", es-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NIMA e x-team_team@hotmail.com

X-TEAM
* David Tomio de Mattos, Mestre Xitão

:":"''':::;J!lS::,,'L�

DeuCain
(""iainmatouAbel e surrou o Cigano, que estava ali de passagem. Trocadilho
\._.,pobre, mas conveniente para omomento do lutador brasileiro. Apanhou
até sucumbir numa posição, nomínimo, desconfortável para quem já foi o
campeão de sua categoria. Geralmente, quando se está de fora, fica fácil julgar
ou criticar. Mas Júnior Cigano conseguiu deixar difícil a tarefa de calcular
os erros dele, cometidos desde a segunda luta contra o americano até
agora. Muitos críticos estão atacando seu treinador, que dava apenas
instruções simples ao campeão. O que queriam? Um teorema?

Naquelemomento já não tinha mais o Cigano no combate,
e o único que sabia disso era seu treinador. Por isso
as instruçõesmais simples
possíveis. Culpar alguém
ou algo émuito comum
em nossa cultura.
O fato é que vai ter

que ser feito um

reajuste literalmente
completo no jogo do
ex-campeão, para
que ele possa voltar
a alegrar sua torcida
novamente.

Toquinho
Após o UFC, Bellator e também o ADCC deste ano terem garantido que o

lutador não faria parte de seus eventos, oWorld Jiu Jitsu Expo - organizado
pelo faixa preta Renzo Gracie - revelo que Toquinho irá participar lutando
em uma disputa especial, contra o experiente Dean Lister. Renzo também co

mentou que irá se reunir com DanaWhite nesta semana e que não deixará de

tocar no assunto com o mandatário dO,UFC,já que depois que assistiu a luta,
o Gracie concluiu que o incidente ocorrido pela execução da chave polêmica é

decorrência da fragilidade da posição, pois esta é uma chave que você só sente
a dor depois que pegou fundo. Portanto, o adversário teriamuitas chances de
escapar dali se não fosse feita daquela forma e não uma questão de maldade

por parte do brasileiro. Talvez Dana volte atrás, pois quemmelhor pra avaliar

uma situação dessa se não uni membro da família Gracie?

Municipal de
Bocha define
classificados
ÚLTIMA RODADA

Jogos de hoje
apontam quem

segue na briga

LucasPavin

A pós mais de cem jogos,
.!""ia primeira edição do

Campeonato Municipal de
Bocha Livre chega a sua úl
tima rodada da fase classi

ficatória. Na noite de hoje,
das 21 equipes que inicia

ram a competição, apenas
seis se classificam direta
mente para a próxima fase

que será no formato de
mata-mata.

Outras três decidem
mais duas vagas em uma

repescagem. As partidas
serão realizadas na sema

na que vem. Em disputa,
o "Troféu Prefeito Durval

Vasel" e uma premiação
total de R$ 11 mil, além de
troféus e medalhas.

.

Pela Chave A, se en

frentam Pradi "A" x Ade

mir, Beira Rio x Beta e Ed
son x Kluge. O Karsten "B"

folga na rodada.
Pelo Grupo B, duelam

Soneca "B" x Rocha, Som
breiro x Sol de Verão eAn-

Peladâo

Mata-mata

Segue na noite de hoje
o Campeonato Peladão de

futsal, com três jogos váli
dos pelas oitavas de final. As
partidas envolvem: Conecos

versus LEC (19h), Star Boys
contra Atlas "(zoh) e Kaia

pós/Soletex/Dcar versus MK
Metalúrgica/Poço Semiar
tesiano Nunes/CM Malhas)

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team�Especialista em Karatê, (zih). As partidas aconte-

Jiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Me�tr� Int�l�cjpPP}:� PR�\'l>PNr!!t1 t IIII IIIII I til i I!! III t cem naArena Jaraguá.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PIONEIRO Competição movimenta as canchas de
,

bocha de Jaraguá do Sul nas noites de terça e quinta

tiga Retorcida x Dieter. O

Pradi "B" folga.
Fechando os jogos,

pela Chave C, jogam Kars

ten "A" x Álvaro, Soneca
"A" x Bartel e Chiquinho
x Laurita. Big Bocha folga.

"O campeonato está
sendo um sucesso e bem
comentado pela cida
de. Chega a surpreender
por ser o primeiro ano

Juventus

Desfalques
o Juventus terá mais

um desfalque para o jogo de

domingo contra o Brusque,
no Estádio João Marcatto.

Além do atacante Thiago
Constância, que segue tra

tamento devido a uma pan
cada no tornozelo, o volante
Jair sentiu uma lesão na

virilha no treino desta terça
feira e foi vetado pelo Depar
tamentoMédico do clube.

da competição e todas as

equipes, até as que não

passarem de fase estão

felizes. Além disso, não ti
vemos nenhum problema
ou confusão e as equipes
estão tendo uma relacio
namentomuito bom entre

elas", disse Laercio Pauli,
da- coordenação de even

tos da Fundação Munici

pal de Esportes.

Basquete
Mais vitórias

O basquete sub-rz de Ja
raguá do Sul segue com boa

campanha no hexagonal
final do Campeonato Cata

rinense, em Florianópolis.
Na terça-feira, os garotos
venceram Concórdia pela
manhã - 56 a 36 - e Joaçaba
de tarde - 77a 32. Hoje o de
safio será contra Joinville,
às 16h. A equipe compete
com o apoio da Unimed.
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JEFFERSON BERNARDESI AGÊNClAPREVIEW

Dida brilha,
Pato falha e

Grêmio segue
NOS PENALTIS Após dois empates sem gols, Imortal passa pelo
Timão nas cobranças de pênaltis e avança na Copa do Brasil

Se faltou emoção du
rante os 180 minutos

da disputa entre Grêmio e

Corinthians por uma vaga
na semifinal da Copa do

Brasil, sobrou na disputa
de pênaltis. Após empa
tarem por o a o tanto na

Pacaembu, como na Are

na Grêmio. - esta na noite
de ontem -, as equipes de
finiram a classificação nas

cobranças de tiros livres.
Foi então que brilhou a

estrela do veterano golei
TO Dida, que defendeu três
cobranças. A última dela
foi de Alexandre Pato, que

tentou dar uma 'cavadi
nha' e acabou se dando
mal. Enquanto isso, Pará,
Elano e Kleber converte
ram para o Imortal, que
ainda desperdiçou duas

cobranças.
"Não [fui displicente].

Treinei assim e bati assim.

Queria bater assim. Infe
lizmente ele ficou no meio
do gol", disse o atacante

do Timão, minimizando
as críticas sofridas.

"Eu achei que ele po
deria bater no meio. Fi

quei no meio esperando e

fui muito feliz. Não houve

desrespeito. Ele tentou fa
zer o gol. Quantos vocês já
viram fazer o mesmo. Não
fui surpreendido e fiquei",
disse o herói Dida, tirando
a responsabilidade sobre
Alexandre Pato.

O rival gremista n� se

mifinal da Copa do Brasil
será o. Atlético-PR, que
eliminou o Internacional
na Vila Capanema com

empate sem gols. Ain
da não há data definida

para os confrontos, porém
sabe-se que o jogo de ida
será em Curitiba e o de
volta em Porto Alegre.

Copa Sul-Americana

Rogério Ceni brilha e São Paulo avança
Em'. noite inspirada

do goleiro Rogério Ceni,
o São Paulo avançou às

quartas de final da Copa
Sul-americana ao vencer

a Universidad Católica por

c-

4 a 3, em Santiago, ontem.
O goleiro tricolor realizou

pelo menos cinco grandes
defesas e segurou o ataque
da equipe chilena. Aloísio,
por duas vezes, Ademilson

e Welliton marcaram para
o São Paulo. Milovan, Cor
dero e Sosa descontaram.

Agora, o Tricolor aguarda
a definição definição de
seu adversário.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRJE A

CLASSIFICA.ÇÃO - RETURNO 31'RODADA

Coi. Time P J V E O GP GC SC A.% 26/:ID

2° Grêmio 53 30 158 7 3726
18h30 - Botafogo x A�éüco-MG
18h30 - Cruzeiro x Criciúma

3° Atiético-PR 51 30 14.9 7 47 38 9

4° Botafogo 50· 30 148 8 44 35 9 27/10

5° Goiás 46 30, 1210 8 38 34 4 51 16h - Corinthians x Santos

6° Atlético-MG 45 30 129 9 34 29 5 50 16h - Bahia x�éticxrPR
16h -Internacional x São Paulo

yo Vitória 44 30 128 10 42 42 O 49 16h - Ponte Preta xVasco

8° Santos 43 30 1110.9 39 31 8 48 16h - Portuguesa x Flamengo

9° Internacional 42 30 1012 8 45 42 3 47
18h30 - Fluminense xVitória
18h30 - Náutico x Goiás

10° São Paulo. .40 30 117 12 30 29 1 44 18h30 - Coritiba x Grêmio

11° Flamengo 40 30 10 10 10 36 36 O 44

12° Corinthians 40 30 9 13 8 23 18 5 44

13° Portuguesa 38 30 108 12 45 43 2 42

14° Coritiba 37 30 9 1011 33 39 -6 41

15° Fluminense 36 30 9 9 12 33 37 -4 40

16° Bahia 36 30 9 9 12 31 38 -7 40

20° Náutico 17 30 4 5 21 20 60 -4019

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

SEM GOLS Durante 180 minutos as equipes 'maltrataram' a bola na Copa do Brasil

Na semifinal GOleada Eliminado
Com um empate sem

gols na noite de ontem, em

Curitiba, o Atlético-PR des

pachou o Internacional e

avançou pela primeira vez

à semifinal da Copa do Bra
sil. O Furacão foi superior
no primeiro tempo, centro
lou as ações na etapa final e
agoráterá pela frente outro
gaúcho, o Grêmio, que eli
minou o Corinthians.

O Flamengo impôs 4 a o

na noite desta quarta-feira
e encaminhou sua classi

ficação para a semifinal
da Copa do Brasil. A vitó
ria teve um gosto especial,
uma vez que foi contra o

Botafogo, tradicional rival.
Hernane marcou três vezes
e é o artilheiro do Maraca

nã desde a sua reabertura.
Léo Moura fechou o placar.

Chegou ao fim a pas

sagem do Sport pela Copa
Sul-americana. Na noite de

ontem, o Leão foi desclas
sificado em casa pelo li
bertad, do Paraguai, após a

derrota por 2 a L A partida
foi realizada na Arena Per

nambuco. Com o resultado,
os paraguaios esperam o

vencedor do confronto 'en
tre Itagui (COL) e Coritiba.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO -,RETURNO 32'RODADA

Coi. Time P J V E O GP GC SG A% 25/:ID

2° Chapecoense 2663
.....19h30 -Icasa x Figueirense

59 31 17,8 19h30 - Atlétlco-Gô x Chapecoense
3°Sport 50 31 162 13 50 46 4 ,54 21h50 - Avaíx Bragantino

4° Paraná Clube 50 31 148 9 46 28 1854
26/:ID

5° Avaí +1 50 30 148 8 43 35 8 56

6° América-MG +1 48 31 1212 7 43 36 7 52 16h20 - Oeste x ABC
16h20 - América-RN x Ceará

7° Icasa-2 47 31 145 12 43 47 -4 51 16h20 - Palmeiras xSão caetanp
8° Ceará +1

.

47 31 1211 8 49 39 1051 16h20 - Sport x ASA

9° Figueirense -1 46 31 14,4 13 50 A7 3 49
16h20 - Joinville x Paraná Clube
21h - Guaratinguetá x Boa

10° Joinville ·46 31 137 114534· 11 49

11° Boa 43 31 1110 10 27 36 -9 46 29/:ID

12° Brag,antino 39 31 11''6 14 31 34 -3 42 21h - América-MG x Paysandu
13° Guaratinguetá 39 31 116 ·14 37 43' -6 42

14° América-RN 36 31 9 9 13 37 47 -1039

15° Oeste 36 31 9 9 13 30 45 -1539

·.16°ABC 35 31 105 16 35 50 -1538

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; O' Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Qontra; SG - Saldo de Gols; A,- Aproveitamento.

Lanterna do campeonato
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