
Gastronomia
Massa saborosa

.

Neste Dia do Macarrão, o destaque
é uma receita do empresário Nivaldo
Freitas, da Domini Pizza. l\� 'P

lVlll\.

Jaraguá do Sul e Vrue do Itapocu • Ano 94 • Edição n? 7.318 � Sexta-feiro, 25 de '�I�liHi!·1 de 2013 • R$ 2,50 A vida acontece aqui.

Thcnologia amiga

Alunos do IFSC conhecem robô que irá ajudá-los nos aprendizados em mecânica e eletrônica. Página 6

Bairro Amizade
na esperadas
b

." ·

o ras viarras
. MOBILIDADE Congestionamentos diários na Rua Robertó

Ziemann e aumento do movimento-são os principais motivos de
descontentamento. Prefeitura abre licitação para melhorias.

PÁGINA 17

·Opinião
Reclamações

.. ilegítimas
Cuidado com as queixas,
elas se tomam vícios
de difícil correção. LUIZ
CARLOS PRATES, PÁGINA 2
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COMENTÁRIO

Nossas roupas

DO LEITOR

Cultivando
bons valores Sentei para ler jornais e aciden

talmente baixei os olhos, caíram
sobre uma das minhas caixas de sa

patos cheias de frases. Passou-me
uma idéia pela cabeça. Deixei os

jornais para depois, pensei um pou
co e me ordenei. Fui a uma das cai
xas de frases e antes de pôr amão lá
dentro e tirar uma frase, fiz comigo
mesmo aquele joguinho de crian

ças: a frase que sair será um sinal,
afinal, acredito em sinais. Sabes o

que saiu?
Saiu esta sentença, nada nova,

mas eterna: - "A maioria das pes
soas não têm necessidade de mais

roupas. Elas compram não porque

precisam, mas porque querem se

manter na moda. Esqueça a moda!

Compre o que você precisa. Vista

pressionar, enganar. os incautos,
os desavisados, os que julgam as

pessoas pelas roupas, pelos carros,
pelas viagens tolas, de lazer barato,
muito mais fácil é enganá-los com

nossa "aparência".
Bom não esquecer uma verdade

que não pode ser negada, é a que
nos lembra que damos um passo

para trás quando nos defrontamos

com uma pessoa competente e que

quando abre a boca nos faz revirar
os olhos a procura do que dizer...

Competência, saberes, boa educa

ção, bons modos "escandalizam"

mas é também para bem poucos.
Melhor então é dar uma passadinha
ali na loja e fazer novas prestações,
compraruma roupa damoda. O que
faz amaioria. Psss, falemos baixo!

A pós 33 anos de fundação da Associação Brasileira
.fide Odontologia-Regional de Jaraguá do Sul (Abo
js), neste dia 25 de outubro tomará posse a próxima
diretoria que a representará no biênio 2014/2015. As
finalidades principais da entidade são: congregar os

odontólogos da região, representar a Abojs junto aos

Poderes Públicos, apresentar e fazer respeitar o Códi
go de Ética em vigor.

Fazendo uma retrospectiva das ações desenvolvidas
junto à comunidade jaraguaense, além do desenvolvi
mento de atividades autônomas privadas ou públicas
de cada associado na prestação de serviços odontológi
cos, que objetivam a promoção da saúde bucal e o de
senvolvimento de cada cidadão da micro-região, pode
mos enumerar: a realização de inúmeros encontros de

atualização científica na forma de palestras direciona
dos aos profissionais, programas voltados à comuni
dade como palestras em escolas a pais e estudantes,
atividades lúdicas como teatros e recreação conten

do informações de prevenção dos males bucais e pro

moção da saúde, Semana da Saúde Bucal com Ênfase
a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, repre
sentação em diversos conselhos municipais com desta

que para o Conselho Municipal da Saúde, repasse de

informações para o desenvolvimento de ações preven
tivas de caráter coletivo aos municípios que compõem
o Vale do Itapocu e o exercício do Voluntariado através

•
dos Programas Dentista Solidário e Dentista do Bem,
onde há a realização de tratamentos odontológicos gra
tuitos aos carentes.

A Diretoria que assumirá a entidade parabeniza to
dos os Cirurgiões-Dentistas pelo seu dia. Agradecemos à
comunidade por buscar os serviços profissionais de nos
sos associados. Estamos de portas abertas para os Odon

tólogos que desejarem fazer parte desta família funda
mentada em bons valores profissionais e comunitários.

lUIZ CARLOS PRATES
suas roupas até que se estraguem
pelo uso. Pare de tentar impres
sionar as pessoas com suas roupas,

impressione-as 'com sua vida". - Ah,
essa última frase vale toda a idéia.
Só que tem uma coisa: para im

pressionar pela vida que tenho - ou

levamos - essa vida exigiu tempo,
esforços, obstinações e, claro, um
foco bem apurado sobre nossos

objetivos. Muito difícil isso para a

maioria que nem bula de remédios
lê ...

,

É mais fácil, bem mais fácil im-

• Oueixas
Cuidado com as queixas, elas se tornam vícios de di

fícil correção. Além disso, poucas são as queixas legíti
mas. E as legítimas só têm uma saída: enfrentá-las. Se

vencíveis, vencê-las; se não, é dar de ombros e entreter

se. Ah, e não esquecer que as pessoas que têm esperan

ças na vida, no futuro, tendem a ser mais felizes e mais

realizadas. Vivem mais. É por isso que a aposentadoria
é o caminho mais curto para o embotamento "final".
Encerrado um ciclo de trabalho e sonhos, que venham
outros. Ninguém gosta de queixosos por perto. Um saco.

eram vereadores, prefeitos e vices. Canalhas. Agora
veja esta outra manchete: - "Com brechas na lei, Lula
antecipa tom de campanha". Não é porque o texto não
está claro na lei que o oportunista vai se valer dela para
obter vantagens. Mas é a mesma coisa que fazem certos

guris em pátio de colégio quando acham uma caneta.

Dizem que achado não é roubado, quem perdeu é re
laxado ... Essa "gente" merece que lhe façamos justiça
com as próprias mãos... Com as mãos de eleitores segu
rando o título eleitoral. Nunca mais! Sumam!

• Falta dizer
Vi uma garota na televisão que sabia todos os poe

mas deVinicius deMorais, sabia-os na ponta da língua.
Isso é muito difícil e exige muita repetição e memória.

Sim, mas o mais admirável é que a tal garota era cega.
E dizer que há tanta guria plena-por aí e que não sabe

de cabeça a Ave Maria. Que horríveis!

,
.

• EtIcos?
O ato pode ser legal e ao mesmo tempo gravemente

imoral. Legalidade e moralidade não dormem necessa

riamente na mesma cama. Veja estas duas manchetes
de jornais: - "Bolsa Família beneficiou 2.168 políticos
ilegalmente". Os safados, espalhados por todo o país,

• WellingtonM. Batalha, cirurgião-cientista

COTIDIANO
Meio ambiente

Jaraguá em Brasília
Duas servidoras da Fundação Jaragua- '

ense deMeioAmbiente estão entre os 40 de

legados de Santa Catarina na 4a Conferência
Nacional do Meio Ambiente, que acontece

quinta a domingo (24 a 27), em Brasília. De
acordo com o presidente da Fujama, Leocá
dioNeves eSilva, elas conquistaram odireito
de ir a este evento na etapa estadual da con
ferência, realizada nos dias 5 e 6 de setem

bro, emFlorianópolis, onde uma delas, Lucy
Cyriaco Lagedo - que representou a Funda

ção inscrita no eixo "Educação Ambiental",
foi eleita e a outra, Cristiane Casini, teve seu
nome indicado na qualidade de conselheira
do Conselho Estadual de Meio Ambiente

(Consema). Além delas, Rudinei Ananias
será eleito na Conferência Estadual, como
representante dos recicladores.

Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões
para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Edncacão
....

Rede'pública contrata
auxiliares de sala

Hoje é o último dia para se inscrever no proces
so seletivo de auxiliares de sala da rede pública. Os
profissionais selecionados atuarão nas escolas de
Ensino Fundamental e nos centros de Educação
Infantil administrados pelo município. A remune

ração é de R$ 1.435,13 para 30 horas semanais. As

inscrições devem serfeitas das 8h às uh ou das 13h
às 16h no setor de Gerência de Administração Es

colar, na Secretaria de Educação.Mais informações
pelo telefone 2106-8123 com Eliane Roberti ou pelo
site educacao.jaraguadosul.com.br.

ESTUDANTES VISITAM SeDE DO JORNAL
OS alunos do 42 ano da Escola Francisco de Paula, bairro Chico de

Paulo, visitaram a sede do jornal O Correio do Povo, na manhã de ontem.
A professora Maria do Carmo Alves (E) acompanhou o grupo de nove

crianças que, atualmente, estuda os gêneros textuais.

l i t I t r t I tI i II f j. i
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EDITORIAL

Gestãopública moderna
Jaraguá do Sul inicia uma nova fase

na administração pública ao parti
cipar do programa Gestão Municipal
para a Nova Economia. A capacitação
é bem mais do que a adoção de con

ceitos modernos e que privilegiam a

eficiência, a eficácia e a economia dos

serviços desse setor. É o início de uma

mudança pela qualidade e desenvolvi
mentos a todos envolvidos.

Privilegiados serão os servidores

públicos envolvidos nesse processo de

aperfeiçoamento profissional. Como
disse o prefeito Dieter Janssen na en

trevista à editora de Política, Patricia
Moraes, "os cargos políticos passam;
mas os servidores ficam". Portanto, a
partir dessa mais do que necessária

oportunidade de aprimoramentos dos
conceitos e práticas, esse processo vai
implantar uma filosofia que será in

corporada às diretrizes do Executivo e

deverá ser mantida e aprimorada pe-

las futuras gestões, não importa quem
estiver no governo.

"
Jaraguá do Sul inicia um marco de

aprimoramento no setor público.

Dessa forma, inicia-se um marco

de modernização das atividades, com
a adoção de metodologias voltadas ao

uso cada vez mais racional dos recur
sos públicos para que haja economia e

sobras de caixa para aumentar o po
der de investimentos do Executivo nas

ações básicas, como saúde, educação e

infraestrutura.
Quem vai ganhar com isso é a po

pulação.A comunidade terá resultados
mais concretos e práticos às demandas
solicitadas. Mudanças positivas deve
rão acontecer.

/ai'O"w.•
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tOBITUÁRIO
• PAULOMIKOLAJCZ\'KI morreu

em 24 de outubro, em Jaraguá do Sul.

Ele tinha 45 anos e deixou enlutados a

esposa, filhos, pais, sogros, parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado no
cemitériomunicipal da Vila Lenzi.
• CARWTAROZZATOMIOmorreu

em 24 de outubro, em Guaramirim. Ela

tinha 82 anos e deixou enlutados os

filhos, notas, netos, bisnetos, parentes
e amigos. O sepultamento ocorreu no
CemitérioMunicipal de Guaramirim.
• OLIMPIO FAGUNDFS morreu em

23 de outubro, em Jaraguá do Sul. Ele

tinha 76 anos e deixou enlutados a

esposa, filhas, genros, netos, parentes e

amigos. O sepultamento aconteceu no
cemitério do Rio Molha.

LOTERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO Nº 1394
01 - 05 - 14 - 16 - 17
19 - 26 - 38 - 53 - 54
56 - 59 - 60 - 63 - 68
69 - 78 - 79 - 81 - 91

QUINA
SORTEIO Nº 3323
06 - 25 - 52 - 61 - 75

LOTERIA FEDERAL
SORTEIO Nº 04808
1 º 83.634 250.000,00
2º 70.917 17.100,00
3º 44.141 16.600,00
4º 50.736 16.100,00
5º 36.315 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1541
05 - 24 - 37 - 44 - 49 - 58

* Os a17fg05 e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento dojornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� O Correio do Povo utilizapapel produzido apartir de
� fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" A gente acreditava, era maravilhoso.
Um grupo mais ideológico, as '

pessoas trabalhavam de graça, de manhã,
à tarde e à noite. Agora· você vai fazer uma
campanha e todo mundo quer cobrar. Não

quero voltar às origens, mas gostaria que
não esquecêssemos para que fomos
criados. Por que queríamos
chegar ao governo? Não

pára fazer como os outros,
mas para agir de maneira
diferente.

Libras

Associáção realiza curso
.

A Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes
de Língua de Sinais (Acatils) promove curso em Jaraguá do
Sul, neste fim de semana. Na ementa estão os estudos de
tradução e interpretação de Libras, mediação entre surdos
e ouvintes e estratégias de interpretação no contexto edu
cacional. As aulas vão acontecer no sábado e domingo, das
çh às 18h, no Centro Empresarial (Cejas). As inscrições an
tecipadas custam R$ 20 (sócios) e R$ 30 (público). Infor
mações pelos telefone (48) 9822-4136 ou (48) 9111-9407.

Ex-presidente
Lula sobre o PT,
em entrevista
ao EI País
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''Vereador é um
trabalhador comum"
Dando sequência às entrevistas com

os vereadores de Jaraguá do Sul,
na edição de hoje, Jeferson Oliveira fala
sobre política e mandato parlamentar.
Formado em Administração, Jeferson é

proprietário da Empresa JJ Bordados e

ligado ao esporte. É hoje presidente do
Juventus. Ele começou a atuar na polí
tica em 2008, quando concorreu a ve

reador pelo PSDB, obtendo 687 votos.

Ocupou ainda cargo na Fundação Mu

nicipal de Esportes na gestão de Cecília

Konell e acabou o governo como presi
dente da estrutura. Nas eleições do ano
passado, já filiado ao PSD, fez 1748 vo
tos alcançando uma cadeira na Câmara.
Na entrevista, Jeferson adianta que irá

reapresentar proposta para acabar com
recesso de julho, comenta investigação
do Ministério Público sobre proposta
que dá ao JJ Bordados o título de uti
lidade pública e diz que se ausentou da
votação do reajuste dos médicos por
que estava em Curitiba.

o senhor foi um dos au
tores da proposta de lei que
acabava com recesso de ju
lho ria Câmara. Com a re

jeição do texto, o vereador
anunciou que começaria a

recolher assinaturas a fa
vor do fim das férias. Como
anda esta iniciativa?

Jeferson Oliveira - Es
tamos fazendo este trabalho e

nos próximos dias será possível
divulgar. Estamos próximos de

chegar a cinco mil assinaturas.
No ano que vem, a gente pode
entrar novamente com a mesma

proposta.

Aproveitando o gancho,
além da questão do reces

so, a Câmara de Jaraguá é
a única na região a ter 130•
O senhor também pretende
apresentar uma proposta
cortando o beneficio?

Oliveira - Não.

Porquê?
Oliveira - Porque _um ve

reador é cobrado como um tra

balhador e tem que ter direito
como um trabalhador normal.
Não mais, nem menos.

Mas vereador não é re

gido pelas leis trabalhistas,

não cumpre horário, tem
53 dias de férias ao ano ...

Oliveira - Tem estas férias

porque alguns vereadores não

quiseram acabar. Mas vereador
é um trabalhador comum e na

minha visão deveria ser tudo

igual, f�rias de 30 dias, décimo
terceiro, nada diferenciado.

E quanto à possibilidade
de aumentar o número de
vereadores de 11 para 19?

Oliveira- Impossível. Eu
serei contra.

"
.

Eu não sou pré-candidato
a nada. Quero focar no

meu trabalho de vereador.

Explique a sua postu
ra na votação do projeto
que reajustou o salário dos
mêdicos. Um mês antes da

proposta chegar à Casa, o
senhor foi à tribuna citar
a necessidade do governo
mexer no salário da catego
ria. Depois, pediu vistas e

por fim acabou se isentan
do da votação.

Oliveira - Eu não somente

era, como sou, a favor de mais
aumento para os médicos. Ja
raguá precisa valorizar esta

categoria. E os professores não
. estavam pedindo aumento, eles
querem um plano de carreira.
Eu pedi vistas porque não acho
justo que os professores não
tenham pelo menos uma per
cepção do que vai acontecer. E
mesmo com aumento dos mé
dicos, o salário deles ficou 50%
abaixo do piso e, dos professo
res, em Jaraguá, está 60% aci
ma do piso. Mas eles não que
rem aumento. E eu me ausentei
porque não estava em Jaraguá,
eu tinha um compromisso em

Curitiba no dia da votação.

Mas no mesmo dia o se

nhor apresentou o elenco
do Juventus ...

Oliveira - Não. Quer dizer
sim, mas a apresentação foi à
noite e a votação à tarde.

O MP investiga iniciativa
sua de apresentar projeto
que concede ao .JJ Borda
dos Clube o título de utilida
de pública. Não há conflito
de interesse, o senhor ocu
pando cargo eletivo e sendo
fundador da entidade?

Oliveira - Não. Quando

eu me elegi, já não fazia mais

parte da diretoria do JJ Borda
dos. Fui fundador e não tenho
como apagar isso. No decor
rer de muitos anos, o JJ vem

mostrando trabalho. É um dos
únicos times a disputar o maior
campeonato brasileiro de ama
dor. Eu apoio por ser fundador
e patrocinador. O JJ tem proje
to para ser utilidade pública e

não para receber dinheiro.

Mas este é um passo
para facilitar a liberação de
dinheiro público?

Oliveira - Se isso acontecer,
o JJ vai ter que prestar contas.
E vai ser avaliado pelas comis

sões, o prefeito e mais dez vere
adores. Não tem como eu burlar
favorecimento. Temos sete, oito
vereadores de situação, que fa
cilmente podem reverter qual
quer cenário.

O que se pode esperar
da eleição para presidência
da Câmara, a oposição deve
tentar montar um bloco?

Oliveira "\ Não vejo espa
ço para isso. Eu não vou brigar
para ser presidente. E vou deci
dir meu voto na hora. É no dia

que a gente vai saber o que vai
acontecer.

Eu não

vou brigar
para ser

presidente.
E vou

decidir

meu voto

na hora. É
no dia que

agente
vai saber

o que vai

acontecer.

Na legislatura passada,
a proposta de acabar com a

necessidade de aprovação
em plenário dos pedidos
de informação ficou só no

ensaio. Como vê a possibi
lidade?

Oliveira - Seria interessante.
Se é uma obrigação do Executivo

prestar informação, se trabalham
com seriedade, então, não seria
necessário passar por votação.
Somente através de ofício.

E quanto ao seu partido,
o PSD? Nas últimas sema

nas a sigla perdeu o clã Ko
nelI e o presidente da Câ
mara, José de Ávila. Como
deve ser a reestruturação?

Oliveira - Eu vou ficar no

PSD. É um partido de estrutura,
temos candidato a governador.
Eu não sou pré-candidato a nada.
Quero focar no meu trabalho de
vereador, que é mais vantajoso
do que pensar nomeu partido.

Não tem como eu burlar

favorecimento (ao JJ

Bordados). Temos sete,
oito vereadores de situação,
que facilmente podem
reverter qualquer cenário.
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Unta dívida CODl ahistória
Comissão formada com

objetivo de 'quitar' uma dívida
com parte da história de Jara

guá do Sul realizou mais uma

reunião na tarde de ontem.

Waldemar Dalagnolo, Antonio
de Souza e Pedro Garcia apre
sentaram à imprensa o cro

nograma das atividades em

lembrança à explosão da Fá
brica de Pólvora Pernambu
co. A tragédia ocorreu no dia
6 de novembro de1953, há 60
anos, vitimando 10 pessoas. A

comissão foi formada oficial
mente em março deste ano e

finaliza os trabalhos nomês de
novembro com uma série de

atividades. A primeira acon

tece no dia 10 quando será

inaugurado um monumento

no cemitério do Centro, para
onde devem ser levados os

restos mortais das vítimas. A
obra foi patrocinada pelo em

presárioWernerVoigt. O pro
jeto foi doado pelos arquitetos
Raphael Cavalcanti da Silva
e Keidy Cavalcanti da Silva,
simbolizando uma benção e

contém ainda a letra da canção
escrita por Dadi, e uma placa
com embaúba, matéria-prima
para fabricação de pólvora. Já

.

no dia 6 de novembro, às 18h, a
Câmara faz uma sessão solene

em memória da tragédia. Um
livro, escrito voluntariamente

pelos historiadores Giuliano
Berti e Ademir Pfiffer, também
será lançado, com data a ser

marcada. Cerca de mil exem

plares devem ser distribuídos
a bibliotecas e escolas. Ainda
no dia 6, a Cia de Teatro Colher
de Pau, estreia na Scar a peça
Pernambuco Powder Factory.
Para Pedro Garcia, os sete me
ses de trabalho até aqui tiveram
o objetivo de devolver este ca

pítulo, triste, mas importante à
história. Lembrar o que acon

teceu, até em-respeito aos que
perderam a vida na explosão.

EDUARDO MONTEClNO

Projeto- vetado
Chegou à Câmara ontem mensagem de veto do prefeito

Dieter Janssen ao projeto de lei aprovado pela Casa, de autoria
do vereador Eugênio Juraszek (PP), que estendia o desconto
de 50% no passe de ônibus a todos os servidores da Educação.
Ajustificativa é de que a iniciativa é inconstitucional. Juraszek
deve reapresentar a proposta, dessa vez, como indicação.

EM FOCO

Uma reivindicação antiga está

prestes a ser atendida. O prefeito
Dieter Janssen (PP) sinalizou
à Ujam a possibilidade de
ceder para entidade uma

sala no Mercado Municipal.

CPI da CBF • • •

O senador Mario Couto (PSDB-PA) já conseguiu as assi

naturas necessárias para a abertura de uma CPI da CBF, pro
posta por ele, para investigar o uso abusivo do poder econô
mico nas eleições da entidade, durante as gestões passadas
desde 2000, que tiveram Ricardo Teixeira à frente, e na pró
xima eleição. Pretende confirmar denúncia de que a CBF dá
dinheiro para que as federações votem com sua cúpula.

Com a informação de que
o deputado Joares Ponticelli

vai assumir o governo do Estado
entre 8 a 27 de novembro, quando
Raimundo Colombo e Eduardo

Pinho Moreira estarão em viagem
internacional, o PP no Estado.
comemora. Dieter e Izidoro já
arrumam o traje para a posse.1----cAssiifs�l

I � CORRETORA DE SEGUROS :
i .!

1 Você, tranquilo. I
I I
I I

! (47) 3370-0212 I
\ I

• • •

O serviço de defensoria

pública estadual inicia na segunda-
feira em Jaraguá do Sul. A

confirmação é do advogado George
Lucas Flores Sodré, que atenderá a

comarca em uma sala na Católica. ,

'"

POUTICA
SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

HomenagemConstituinte
Carlos Chiodini entregou placa em homenagem aAdernarDuwe, que

foiumdos deputados que elaboraram aConstituição Estadual de 1989.. I ,;
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Robô industrial na sala de aula
OOAUFl'CAÇÃO Alunos do IFSC poderão ampliar as chances
no mercado de trabalho com aprendizado em nova tecnologia

Natália Trentini

No laboratório do cam

pus Geraldo Wernin

ghaus, do Instituto Federal
de Santa Catarina, em Jara

guá do Sul, um novo equi
pamento é preparado para
integrar as disciplinas de au
tomação. O robô industrial

apresenta semelhanças com

o braço humano, com a dife

rença de ter até 80% a mais
velocidade na produção.
Aprender a comandar esta
tecnologia, cada vez mais

presente no meio industrial,
será a tarefa para os alunos a

partirde 2014.
"Em grandes empresas

montadoras, 90% dos pro
cessos são feitos com o uso

de robô, Se fala na substi-

LÚCIOSASSI

tuição do trabalho huma- programado. No ambiente
no, como aconteceu com os de trabalho, serve para ma

computadores, mas na ver- nipulação de produtos, prín
dade abre-se um leque de cipalmente tóxicos oumuito
geração de novos trabalhos", pesados para o serhumano.
destacou a professora, mes- Acoplado a uma base
tre em engenharia elétrica, fixa, o robô realiza movi
Anna Baasch. mentos de rotação e trans-

E este será o objetivo. lação. Em sua extensão,
Ensinar a programação, possui seis graus de liber

manipulação e regulagem dade que funcionam como

do robô. Com conhecimento as articulações humanas,
aplicado na prática, os alu- com a vantagem de executar
nos irão ganhar habilidade movimentos repetitivos com
para concorreràsvagasmais precisão e rapidez.
específicas. O modelo é o "Uma linha de monta

mais simples da série e cus- gem totalmente automatiza
tau cerca de R$ 150milpara da produz um carro inteiro
o instituto. Chamado tam- em 60 minutos, enquanto
bém de braço antropomórfi- o trabalho humano levaria

co, ele executa funções como oito horas", citou o coorde

escrever, carregar, segurar; nadar de tecnologia de in
basta estar previamente . formação, FábioMeinchein. BRAço Equipamento foi apresentado ontem para alunos dos cursos técnicos

Preparação para o futuro
A operação do robô in

dustrial fará parte da grade
curricular dos cursos técni
cos em mecânica, eletrôni
ca e superior em fabricação
mecânica. Atualmente, os

alunos já aprendem conteú
dos ligados à programação
e lógica, que passarão a ser

abordados com maior fa-

cilidade com a presença do
equipamento.

Cursando eletrotécni-

ca, Alécio Neves, 23 anos, já
trabalhou em uma empresa
da região onde um braço in
dustrial fazia parte da produ
ção. Sua função era apenas
cuidar da parte operacional,
mas com conhecimentomais

avançado ele acredita que
teria melhores oportunida
des. "Abremmuitas vagas no
mercado porque ele é usado

para muitas coisas, não só
uma específica. Muitas ve

zes os robôs -substituem as

pessoas na produção, mas

temos que nos capacitarpara
usá-los como aliados", disse.

LÚCIOSASSI

EM SINTONIA Colunista do OCP, José Caglione destaca
a tecnologia como aliada no aperfeiçoamento. �9!i laWrt�� 11111, I t I I I I

mecânica industrial e vestu

ário), uma qualificação que

pode ser cursada ao longo
do ensino médio (química)
e dois cursos de graduação
(ciências da natureza com

habilitação em física e fa

bricação mecânica). Mais

informações pelos telefones
3275-0911 ou 3276-9600.

Vagas abertas em Jaraguá
Seguem até o dia 6 as

inscrições para a prova de

seleção para os cursos do
Instituto Federal de Santa
Catarina. Em Jaraguá do

Sul, são cinco cursos téc
nicos para serem cursados

após o ensino médio (ma
lharia, eletrotécnica, pro
dução e design de moda,

Os robôs substituem

as pessoas, mas

temos que nos

capacitar para
saber usá-los.

SemiDário

Ciência e esporte são temas de palestra

Alécfo Neves. aluno
de eletrotécnica

Com mais de 60 anos en

volvido em atividades ligadas
ao esporte, o professor de Edu
cação Física e colunista do jor
nalO Correio do Povo, José
Augusto Caglione, palestrou
ontem à noite para estudantes
do Instituto Federal de Santa
Catarina (IFSq em Jaraguá
do Sul, durante a Semana Na
cional da Ciência e Tecnologia.
Este ano, o evento tem como

tema saúde e esporte.
Caglione falou sobre a evo

lução e aperfeiçoamento dos
atletas em diversas modalida

des, com enfoque na partici
pação científica e tecnológica
à serviço do esporte. Ele desta
cou que amedicina, amatemá
tica, a eletrônica, a mecânica,

I! I j I I ,'i' ,I

a genética e a psicologia são

primordiais para a formação
de competidores de alto ren

dimento. "É impossível fazer
um grande atleta sem essas

ciências. E a tecnologia está
envolvida diretamente nesse

aprimoramento", destacou.
Porém, ele ressaltou que

nomes como Pelé e o velocista
Usain Bolt, por exemplo, tive- _

ram a divindade de nascerem

com um equilíbrio genético
\

perfeito, que os qualificaram
a serem diferenciados e refe
rências no futebol e atletismo.
"Um recordemundial é um feito

quase assustador. É admirável

alguém que faça algo mais rápi
do e melhor do que os milhões
de pessoas que tentaram a mes-

ma coisa", disse.
Caglione também derrubou

alguns mitos. Ele disse que não
é verdadeira a definição de que
os negros são mais rápidos do

que os brancos. O que ajuda a

definir isso é a característica

genética de cada pessoa e tam

bém o contexto social. "Quem
é rico, não se sacrifica a treinar
10 horas diárias para conseguir
correr 10 segundos e sobrevi
ver disso", observou.

"
É impossível fazer
um grande atleta

sem a ciência.

José Augusto Caglione,
professor
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Ronaldo Corrêa

RONALDO cORRÊA

Empresários gaúchos no Cejas
Missão organizada pela Fa

cise - Federação das As

sociações Empresariais de Santa

Catarina e por sua co-irmã gaú
cha, a Federasul, incluiu Jaraguá
no roteiro de visitas de diretores
e executivos de entidades do Rio
Grande para conhecer as práti
cas do movimento organizado

do setor produtivo. Visitantes co
nheceram a estrutura de funcio
namento do Centro Empresarial
formado pela Acijs, Apevi, CDL e

Sindicatos de Indústrias, modelo
de gestão e os resultados alcan

çados. Guilherme VogeI, vice

presidente da Acijs (foto), falou
sobre o envolvimento do empre-

Mais empregos em Santa Catarina
Santa Catarina criou 11.224

vagas de trabalho em setem

bro, apontam os dados do Ca

ged (Cadastro Geral de Em

pregados e Desempregados).
Em relação ao mesmo mês do
ano passado, o desempenho
representou aumento de 62%

na geração de empregos. Em

comparação com o mês de

agosto, o resultado de setem

bro foi 29% maior. O saldo
de empregos acumulados em

nove meses do ano é o terceiro
maior desde 2002, sinalizando
o bom desempenho do merca

do de trabalho catarinense em

2013. Entre os maiores muni-

cípios catarinenses, o ranking
de maior geração de empregos
formais no mês de setembro foi

encabeçado por Florianópolis,
com um saldo de 862 vagas de

emprego, seguido por Joinville
860 e Blumenau 759. Nesses

três municípios o setor de Ser

viços foi o que mais contribuiu

para o bom desempenho do
mês: foram 566 vagas em Flo

rianópolis, 376 em Joinville e

269 em Blumenau. Os dados de
Santa Catarina foram avaliados

pelo setor de Análise do Merca
do de Trabalho da SST (Secre
taria de Estado da Assistência

Social, Trabalho e Habitação).

IBGE divulga renda do trabalhador
O rendimento médio real do

trabalhador subiu pelo segundo
mês consecutivo e chegou a R$
1.908 em setembro deste ano.

O crescimento é 1% em relação
a agosto (R$ 1.888,50) e 2,2%
na comparação com setembro
do ano passado (R$ 1.866,60),
segundo dados da Pesquisa
Mensal de Emprego (PME), di-

vulgada hoje (24) pelo IBGE. Na
comparação com agosto, omaior
aumento nos rendimentos foi
observado no setor de indústria
extrativa, de transformação e

distribuição de eletricidade,· gás
e água (3,2%). Já na comparação
com setembro de 2012, o maior

ganho foi obtido pelos trabalha
dores domésticos (5,1%).

sariado com as questões da co

munidade em áreas como saúde,
educação e cultura, surpreendeu
e inspirou as cidades, como é o

caso de Lajeado, que planeja um
espaço que integre ambiente em
presarial e cultural nos moldes
do complexo formado pelos pré
dios do Cejas e Scar.

Receitas
sustentáveis

A visita a Jaraguá
do Sul foi liderada por
Osmar Vicentin, coor

denador estadual do

Empreender, destacan
do a importância de di

vulgar as boas práticas
e assim motivar outras
cidades a adotarem

projetos que dão certo.

Entre essas iniciativas

está o Cartão Util Cardo
Ele oferece aos traba
lhadores de empresas
associadas recursos

para compras no co

mércio. Substituto do

antigo 'adiantamento'
concedido no meio do

mês, esta modalidade
direciona de maneira

mais eficaz o uso dos
recursos e gera, ainda, .

receita às entidades.
No caso de Jaraguá do

Sul, o Util Card contri
bui com a movimenta

ção econômica injetan
do todos os meses mais
deR$ 1,5.milhão.

Construção.civil melhora
O indicador do nível de

atividade da indústria da

construção subiu de agosto
para setembro, de acordo
com dados divulgados on

tem pela Confederação Na
cional da Indústria (CNI).
Segundo a Sondagem In

dústria da Construção, o

indicador passou de 47

pontos para 49,7 pontos, no

período, em uma escala de
o a 100 pontos. Resultados
acima de 50 indicam cresci

mento da atividade. A son

dagem também mostra que
o nível de atividade efetivo
em relação ao usual, embora
ainda abaixo da linha de 50
pontos, aumentou de 43,5

pontos, em agosto, para 46
pontos em setembro.

Seguro rural eleva prêmio
Osprodutoresdemilho, soja

e arroz irrigado de Santa Cata

rina terão subvenção federal ao
Prêmio do Seguro Rural de60%
e todos os municípios foram

enquadrados como prioritários
para essas culturas. O Ministé
rio da Agricultura, Pecuária e.
Abastecimento (Mapa) anun-

ciou as mudanças após solicita
ção do governador Raimundo
Colombo e de entidades ligadas
ao setor agropecuário, Federa
ção daAgricultura e Pecuária do
Estado de Santa Catarina (Fa
esc) e Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina (Ocesc).

Contrata-se atendentes para padaria
(mulher). Não é necessário experiência.
Interessadas tratar - Telefone: 3371-3416.

OCP .,."

www.ocponline.com.br
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SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,09% 24.0UTUBRO.2013

CUB 1.300,16 OUTUBRO.2013

BOVESPA -1,02% 24.0UTUBRO.2013

NASDAQ +0,56% 24.0UTUBRO.2013

AÇÕES PETR4 18,24 -0,49%
VALE5 32,25 +0,15%
BVMF3 12,85 - 0,39%

POUPANÇA 0,5210 25.0UTUBRO.2013

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -1,03% US$106,840
OURO -0,02% US$1347,130

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2006 2,2012 +0,65%
DÓLAR TUR. 2,1700 2,2800 -1,3%
EURO 3,0399 3,0417 +0,89%
LIBRA 3,5682 3,5707 +0,92%

o exemplo de
HelenyMeister

Oportunidade de renovar am

mos. APalestra de HelenyMeister na
quarta-feira, organizada pela Câmara
de Mulheres Empreendedoras de Ja
raguá doSul trouxe inspiração àspar
ticipantes. Vice-presidente da Asso

ciação Empresarialde Joinville (Acij),
HelenyMeister falou da trajetória da
Meister (indústria do ramometalgrá
fico) e as dificuldades que enfrentou
com a morte prematura do màrido

Edgar, então um dos proeminentes
líderes empresariais do Estado, e

os desafios em assumir e comandar
a empresa. Segundo ela, gerenciar
pessoas em uma fábrica não é tarefa
das mais fáceis, ainda mais em uma

cultura focada na presençamasculina
nos níveis de decisão.
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Moradores· querem
alteração no proj��<?
GUARAMlBIM __,Jliaduto-tirado··do pFojeto-de-dupliCãçaoaa S-Ã:280, para
contenção de gastos, poderá ser executado no decorrer das obras

LÚCIO SASSI v

Natália Trentini

A duplicação da BR-280 ainda
1"\traz algumas preocupações.
Mesmo faltando apenas a libera

ção da licença ambiental para as

empresas iniciarem as obras,mo
radores do bairro Poço Grande,
emGuaramirim, pedem a revisão
no trecho que atravessa a comu

nidade. Eles querem uma passa
gem elevada para garantir a segu
rança demotoristas e pedestres.

Hoje, a travessia conta com

um redutor de velocidade para
facilitar o trânsito. Segundo o

vereador, Charles Longhi, uma

audiência pública na fase de ela

boração do projeto havia defi
nido a necessidade do recurso

arquitetônico. Entretanto, o De

partamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes (Dnit)
suprimiu a passagem.

"Realmente, estava previsto
um Viaduto no projeto

-

inicial,

ffia§ algumaasituações foram
eliminadas na hora da licita

ção", comentou o superinten
dente regional do Dnit em Join

ville, Antônio Carlos Bessa.
Para amoradorada comunida

de,MariaBtuht:nuller, é inadmissí
vel pensar em duplicação sem ofe
recer condições de passagem para
a população que vive às margens
da rodovia. Um abaixo assinado já
soma 200 assinaturas para tentar .

reverter a decisão. 'Tiraram para

contenção de gastos, mas isso nos

preocupa. Osmoradores precisam
atravessar principalmente com as

máquinas agrícolas", declarou.
Um recurso chamado revisão

de projeto em fase de obra poderá
trazer o viaduto devolta aoprojeto,
segundo Bessa. Amobilização dos
moradores será avaliàda como in
dício da necessidade da passagem.
"Vamos verificar a situação, mas
podemos acrescentar o item", ex
plicouo superintendente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ES1lIDO DE SANTA CATARINA

Notas e Protesto Novo endereço: Rua CeL Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADOSUL- SC - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE lNI1MAÇÃODEPROTES1ü
Nos termos do artigo Ui da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código
de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue
a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pa
gamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito àsustação judicial deprotesto e ou oferecer
por escrito osmoóvos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM
1NTIMADOS DOPROTESTO:

Apontamento: 262799/2013 Sacado: ALESSANDRO LESCOWICZ

Endereço: RUA HENRlQUE HORNBURG 183 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-470 Cedente: INFRASUL -1NFRAESlRUTURA E EM
PREENDIMENT Sacador. - Espécie: DM! - N° TItulo: 0233894003
- Moóvo: falta de pagamenfÕValor. R$ 257,97 - Data para pagamen
to: 30/10/2013- Valor total a pagar R$343,86 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 257,97 - Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50-Diligência: R$ 24,41
-----------:-------------------------------------------------------------:------

Apontamento: 262999/2013 Sacado: BLACKBIRD BAR l1DA - BPP

Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA, 264, CEN -

lRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-640 Cedente: 'HYGIE
SYSTEMS COML E DIST l1DA Sacador. - Espécie: DM! - W TItulo:
16299/1 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 388,51 - Data para
pagamento: 30/10/2013-Valor total a pagar R$461,09 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 388,51- Juros: R$1,94 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 263093/2013 Sacado: CARLOS RODRIGUES CAS
lRO Endereço: RUAPEDRO GONZAGA 334 - VilA NOVA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: AYMORE CREDITO FlNAN
CIAMEN1D E INVFSTIMENTO SA Sacador: - Eapécie: CBl - W
TItulo: 236487825 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 1.269,61
- Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$1.377,49
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.269,61 - Juros: R$ 42,32'
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 263086/2013 Sacado: CLEIA BORGES FERNANDES
Endereço: RUA PEDRO FLORIANO 120 - CZERN1EWICZ - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-012 Cedente: AYMORE CREDITO FINAN
CIAMENTO E INVFSTIMENTO SA Sacador. - Espécie: cr - WTI
tulo: 20016109518 - Motive: falta de pagamento Valor: R$ 5.145,73
- Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$5.802,98
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.145,73 - Juros: R$ 581,46
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 15,94

Apontamento: 262944/2013 Sacado: FRANCIS DE FATIMA BECKER

Endereço: RUAVAlDEMIRO RIBAS 90 - RAU - Iaraguá do Sul-SC -

CEP,89254-271 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E
lNVESIlMENI1() SA Saoador. - Espécie: cr - N° TItulo: 20017439057
- Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 2.228,85 - Data para paga
mento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$2.400,15 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.228,85 - Juros: R$ 92,12 Emolumentos:
R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Dílígên
cia:R$19,33

Apontamento: 263229/2013 Sacado: IRIA NARDINI 05414422958

Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 1594 - S -

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Cedente: SAN
TOS PANIFlCACAO A C E EPP Sacador. - Espécie: DM! - W TItulo:
5006976-01-Motivo: falta de pagamentoValor.R$155,94 - Data para

pagaml�to: 30/10/2013-Valor total a pagar R$226,99 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 155,94 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$10,79

Apontamento: 263253/2013 Sacado: KETHLlNALBINO E ClA l1DA
ME Endereço:AVENIDAMARECHALDEODORODAFONSECA,42-
CENTRO - JARAGUADOSUL-SC- CEP: 89251-701 Cedente: INDUS-
1RlADE CALCADOSWEST COAST l1DA Sacador. - Espécie:DM! -

N'Titulo: 0002610603 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 2.219,82
- Data para pagamento: 30/19/2013- Valor total a pagar R$2.293,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.219,82 - Juros: R$ 2,95
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50- Diligência:R$10,79

Apontamento: 263174/2013 Sacado: L&S COMERCIO DE MOVEIS
l1DAME Endereço: RUABElITHAWEEGE 1305 SL 01 E 02 - jaraguã
do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: LlNOFORfE MOVEIS l1DA
Sacador: - Espécie:DM! - N°TItulo: 52309/34 - Moóvo: faltade paga
mentoValor. R$ 1.043,50 - Data para pagamento: 30/10/2013-Valor
total a pagar R$Ll29,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.043,50 - Juros: R$ 3,82 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263293/2013 Sacado: L&S COMERCIO DE MOVEIS
IlDAME Endereço: RUABElITHAWEEGE 1305 SLOI E 02 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: BORIOlLOTl INDUSTIliA E
COMERCIO DEMOVEIS IlDA Sacador. - Espécie:DM! - N'Titulo:
2061548D - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 309,00 - Data para
pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$392,18 Déscríção dos
valores: Valor do título: R$ 309,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$22,72

Apontamento: 263368/2013 Sacado:_OBElAIRPEREIRADE SOUZA
ME Endereço: RUA FEUCIANO BORIOLlNI, 210 - BARRA RIO CE
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Cedente: METALURGICA
TRAPP l1DA Sacador: - Espécie: DM! - N° TItulo: 4119665U - Mo
óvo: falta de pagamento Valor. R$ 279,89 - Data para pagamento:
30/10/2013- Valor total a pagar R$363,39 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 279,89 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263236/2013 Sacado: PlAGENTINI COMERCIO DE
UVROS Endereço:RGEMERSON RODRIGO SILVA, 201- JOAO PES-

. SOA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-745 Cedente: ACAO SO
CIALCIAREIlANA Sacador.- Espécie:DM! - N°TItulo: OOO054664F
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 878,09 - Data para pagamen
to: 30/10/2013- Valor total a pagar R$974,22 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 878,09 - Juros: R$ 10,24 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50- Diligência R$ 26,04

Apontamento: 263162/2013 Sacado: PlAGENTINI COMERCIO DE
UVROS LIDA ME Endereço: RUA GEMERSON RODRIGO SILVA
201, - JOAO PESSOA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-754 Cedente:
PINTANDO O SErE CONFECCOES l1DAME Sacador: - Espécie:
DM! - N°TItulo,641/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 821,59
- Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$909,39
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 821,59 - Juros: R$ 1,91
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 26:04
Apontamento: 263299/2013 Sacado:RAFAELHUIDAJUNIOR Ende-

reço: RUA BElITHAWEEGUE, 2571 - JARAGUA 99 - Jaraguá do Sul,
SC - CBP: 89250-000 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE
DO ITAJAI-VIACREDl Sacador: O AP INFORMATICA l1D Eapécie:
DMI- N° TItulo: 0005730/0011 - Motivo: falta de pagamentoValor.
R$ 87,00 - Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar
R$169;80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 87,00 -Juros: R$
0,23 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263173/2013 Sacado: REGlANEZANELAlDMEl En

dereço: RUA PASroRALBERf SCHNEIDER 819 - BARRA DO RIO
CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente: BANCO
SOFISA SA Sacador: UZ3INDUSTIliATEX11L l1DA Espécie: DM! -

N°TItulo: 0357680002 - Moóvo: faltade pagamentoValor: R$. 1.331,62
- Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$1.419,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.331,62 - Juros: R$ 5,32
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263300/2013 Sacado: REGINA MARGARETE ROSA
Endereço: RUA DOMINGOS ROSA I - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89258-010 Cedente: COOPERATIVA CREDI llVRE ADMISS ASSO
CIADOS GUARAM Sacador: GEC1ANE MARIA RODEM Espécie:
DMI-N'Título: 1/0004-Motivo: falta de pagarnentoValor. R$117,10
- Data para pagamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$I94,OI
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,10 - Juros: R$ 0,31
Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 .Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 263200/2013 Sacado:RODRIGODOSSAN1üS Ende
reço: RUA IRMAO LEANDRO 2100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-
395 Cedente: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL
l1DA Sacador: MAIK LUIZ RIBEI!\O ME Espécie: DM! - W Titulo:
l l I-C - Moóvo: falta de pagamentoValor. R$ 1.350,00 - Dataparapa
gamento: 30/10/2013- Valor total a pagar R$1.433,21 Descrição dos
valores: Valordo título:R$1.350,00- Juros: R$3,15 Emolumentos:R$
12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência:
R$20,21

Apontamento: 263301/2013 Sacado: SEBASTIAO DOMINGOS
RIBEIRO Endereço: RUA PASroR ALBERTO SCHNEIDER 1412
- jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-300 Cedente: PIRAMIDE AlITO
PECAS l1DA - EPP Sacador. - Espécie: DM! - W TItulo: 002731/2
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 85,00 - Data para pagamelJ
to: 30/10/2013- Valor total a pagar R$167,65 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 85,00 - Juros: R$ 0,08Emolumentos: R$12,25 - Pu
blícação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 263235/2013 Sacado: T.E.S COM. E REPRES. IlDA

Endereço: RUA FEUClANO BORIOLlNI, 1665 - BARRA DO RIO CE
- )ARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Cedente: PERFICOLDR
INDUS1RIA C F L ME Sacador: - Espécie: DM! - N° Titulo: 729-3/3
- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 775,73 - Data para pagamen
to: 30/10/2013- Valor total a pagar R$860,36 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 775,73 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ 12,25 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 24,50 - Diligência: R$ 22,72

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no
jornal "OCorreio do Povo", na data de 25/10/2013. Jaraguá do Sul
(SC), 25 de outubro de 2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 18

J Reclamação
em Schroeder

Aduplicação dos 74 quilômetros
entre São Francisco do Sul e Jara

guá do Sul foi dividida em três lotes.
No último trecho, com extensão de
23,9 quilômetros será feito o con

torno viário, tirando a rodovia do

traçado atual. A obra parte do bair
ro Caixa d'Água, emGuaramirim, e
passará também pela área rural de
Schroeder. -

"A rodovia irá mudar muito a

rotina dos moradores de Schroeder
1 e eles querem a garantia de passa
relas para os pedestres, principal
mente para segurança", declarou o

vereador Leonor Jacobi.
Os moradores também se pre

ocupam com as indenizações, mas
os processos de desapropriação só
devem iniciar quando a obra for
autorizada. "Não vamos entrar em

nenhum imóvel antes que seja con
versado com o proprietário. Uma
empresa irá cuidaR dos processos
de pagamento por avaliação imo

biliária", confirmou o superinten
dente regional do Dnit em Joinville,
Antônio Carlos Bessa.

Ainda não foi divulgada a em

presa que ficará responsável pe
los processos de indenização.'Em
todo o trecho, está previsto um to

tal de 900 cadastros.

Foram extraviadas da empresa Top Tools Industrial Ltda,
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.

COMUNICADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2013

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Guaramirim - CMDCA no uso de suas atri

buições legais que lhe conferem a Lei Municipal 3638/2009
Lei, convoca todas as entidades governamentais e não-gov
ernamentais do municipio de Guaramirim que prestam atendi
mento a crianças e adolescentes para realizarem inscrições de
registro junto a este conselho. As inscrições serão realizadas
entre os dias 25 de outubro 2013 a 12 de novembro 2013. As
fichas de inscrições e a relação de documentos que deverão
ser apresentadas estarão disponíveís na Secretaria de Desen
volvimento Social e Habitação de Guaramirim, em horário de
atendimento: Segundá-feira 11hOOmin às 17hOOmin, Terça à
Sexta-feira 07h30min às 13h30min, sito a Rua Irineu Vilela

Veiga, nO 222, 20 piso, Centro, Guaramirim/SC e/ou no site da
Prefeitura de Guaramirim, www.guaramirim.sc.gov.br. Dúvidas
e esclarecimentos poderão ser realizadas no setor da Gerên
cia dos Conselhos na sede da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação de Guaramirim ou pelo telefone 3373-0166
/3373-1889: Segunda-feira das 11hOOmin às 17hOOmin e

Quinta-feira das 07h30min às 13h30min.

ALLAN FELIPE MELCHIORETTO
Presidente CMDCA

PREf'E1TURA DE

GUARAMIRIM
Secretaria de Desenvolvimento

Social e Habitação

Guaramirim, 25 de outubro de 2013
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SEGUNDA EDIÇÃO DE "DORlVlINDO COM OS LIVROS"
Crianças do Residencial EsterMenel participam do "Dormindo com os livros", hoje à noite.
Nesta atividade, promovida na Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa, elas passarão a noite
do dia 25 para 26 com a contação de histórias da professora Leoní Cimardi. Aprimeira edição
de "Dormindo com os livros" ocorreu em agosto, com o grupo de escoteiros da cidade.

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

Delícia
mundial

CARDÁPIO
Cozinheira
Rosenilda
Gomes

.da Cunha

apresenta a

receita à base
de penne

MASSA Há 18 anos, neste 25
de outubro, diversos países
comemoram o Dia do Macarrão

Des�e 1995, pe�soas do mundo i?teiro se�tam
se a mesa para-comemorar o DIaMundial do

Macarrão, em 25 de outubro. Desde que a data foi
instituída no 10 Congresso Mundial de Pasta, em
Roma, Itália, esse alimento ganhou popularidade
nos paladares e qualidade na produção.

Espaguete, talharim ou ninho. Penne, fusili ou
conchiglione. São muitas as possibilidades que
ovos, trigo e sal podem criar. Se a quantidade dos
ingredientes variarem, a massa ainda resulta nos

estilos: sêmola, ovos, caseiro, comum, grano duro
ou integral. E a versatilidade também abrange os

acompanhamentos.
Segundo o proprietário e criador do cardápio da

Domini Pizza, Nivaldo Freitas, o preparo do macarrão
pode variar conforme o local. "Em Jaraguá, as pessoas
gostam de receitas mais picantes, mais fortes. Como
a comida alemã tem tradição mais robusta, tentamos
fazer algo com noz moscada emolho mais encorpado",
explica. Segundo Freitas, as receitas ganharam mais
"peso" do que as tradicionais italianas para serem
adaptadas à cidade. Nesse restaurante, há cerca de 20
variedades de pratos com macarrão.

No Brasil, a venda de massas secas,
instantâneas e frescas em 2012 chegou a

1.190,8 toneladas, segundo a Associação
Brasileira de Massas Alimentícias
(Abima). O número é cinco toneladas a

menos do que no ano anterior. Desde
2008, o maior consumo de massa em

território nacional foi em 2010: 1.232,5
toneladas.

Apesar da queda nas vendas, o mercado
nacional tem faturado progressivamente.

.

Em 2008, o total foi de R$ 5.650,2 milhões.
Em 2012, R$ 6.227,9 milhões - um acréscimo
superior limeiomilhão de reais. Conforme aAbima,
cada brasileiro consumiu em 2012, umamédia de 6,1
quilos de massa.

INGREDIENTES
"PENNE DOMINI" ,
DE NIVALDO FREITAS

,

Penne ao molho quatro queijos, frango picado,
brócolis, champignon, tomate seco, cebola e alho.
• 150g de peito de frango picado
• 25g de brócolis
• 20g de champignon
• 20g de tomate seco picado
• 1 colher de chá de cebola cristalizada
• 1 pitada de alho
• 150g de penne cozido

HOJE!
DIA INTERNACIONAL

DA MASSA

3370-3242
www.domlnlplzzas.com.brl-L _
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Charles Zimmcrmann . Escritor

,A •

e charlesautor@gmail.com

Duas Alemanhas
Por 28 anos, o Muro de Berlim - o

símbolo mais poderoso da Guerra
Fria - dividia não só uma cidade, mas um
mundo. A construção começou pouco
depois da meia-noite de 13 de agosto de
1961, quando os soldados da Alemanha
Oriental desenrolaram quilômetros de
arame farpado que logo seria substituído

Nas fotografias, pinturas no muro de Berlim

por placas de concreto pré-fabricadas. O
muro foi uma medida desesperada lançado
pelo governo República Democrática Alemã
(RDA) para interromper as fugas em massa

para a outra Alemanha onde seus habitantes
achavam que a vida era melhor.

•

Desde sua fundação, em 1949, cerca de
3,6milhões de pessoas já tinham saído
para o Ocidente.colocando o país à beira
de um colapso econômico e político.
Eufemisticamente chamado de ''barreira
de proteção antifascista", o muro com 155
quilômetros de comprimento se tornou
símbolo da opressão que transformou Berlim

Clique animal

ADOTE CHARLY Tem 4 meses, é muito querido,
carinhoso e brincalhão. Contato: Michele através
do telefone: 3054-0106 ou 9653-0972

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

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Ocidental em uma ilha de democracia dentro
de ummar !!e socialismo.
Continuamente reforçado e aperfeiçoado
ao longo do tempo, ele se transformou num
complexo sistema de segurança fronteiriço
que incluía uma "faixa da morte" crivada
de trincheiras, holofotes, estradas de
patrulha, cães de ataque, cercas elétricas
e torres formadas por guardas prontos
para disparar. O primeiro candidato a ser

fugitivo foi baleado apenas alguns dias
depois de 13 de agosto, mas a extensão
da crueldade do sistema tornou-se
descaradamente claro em 17 de agosto de
1962, quando um jovem de 18 anos de idade
foi baleado e deixado sangrar até a morte

enquanto os guardas da Alemanha Oriental
observavam. Há um memorial no local onde
ele morreu. Da mesma forma, ao longo de
onde era o muro existem memoriais das
pessoas que tentaram atravessá-lo. Algumas
pessoas obtiveram sucesso, atravessaram
voando em balões ou em ultraleves
construídos de forma caseira.
O fim doMuro de Berlim veio
tão inesperadamente como sua

criação. Mais uma vez a República
Democrática Alemã estava

perdendo seu povo ém massa,
desta vez através da Hungria,
que abriu as suas fronteiras com
a Áustria. Alemães orientais

" tomaram as ruas às centenas de
milhares, exigindo mais direitos
humanos e o fim do Partido
Socialista Unificado da Alemanha.

Em 9 de novembro de 1989, o governo
fez um anúncio surpresa na televisão
estatal: todas as restrições de viagens
para o Ocidente seriam levantadas.
Imediatamente. Em meio a cenas de festas
selvagens e quilômetros de extensão de
desfiles de Trabant (o carro fabricado
na Alemanha Oriental, - lembra o Lada
sedan, porém menor), as duas Berlim se

uniram novamente. O desmantelamento
da barreira começou quase imediatamente.
Apenas pouco mais de 1,5 km do Muro de
Berlim ainda permanece como um símbolo
do triunfo da liberdade sobre a opressão.
Num trecho de 1,3 km de comprimento,
murais pintados por artistas de todas as

partes do mundo. Mesmo sem o muro, pela
arquitetura das construções é fácil perceber
se você está no Oriente ou no Ocidente de
Berlim. A ajuda para saber onde passava o

muro é uma dupla fileira de paralelepípedos
que orienta as pessoas como um rumo.

PROCURA-SE O
DONO Encontrado
próximo ao terminal,
no Centro de Jaraguá
do Sul. Ele é de porte
pequeno, marrom
escuro, macho e

estava usando uma

gravatinha azul. É
bem mansinho e

alegre. Se alguém
souber quem é o

dono ou se alguém
quiser adotá-lo (caso
o dono não seja
localizado), entre em

contato com Monica
no telefone 9917-4813
ou 8458-0280

VARIEDADES
SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

- ,.

Aniversariantes

25110
Adilson- Kath
Agostinho Klinkoski
Alberto Risso
Alcebiades L. Bassani
Alexandra Blanck
Amin Stasuhn
Anderson Giese
Anelise Rejane Pacher
Aurea P. Doge
Braz Patricio

-

Carla C. Marinoso
Catarina Lopes
Cintia Friedemann
Claudino Porath
Claudinor klug
Cleiton tescowícz
Dária Emirisch
Dirce F. Mayer
Djair Perreira
Djennifer A. Vincenzi
Eder Oito
Edesio R. Junior
Edwin Hinsching
Efigênia Rengel
Elisia S. Pereira
Emerson L. de Souza

Ezequiel Balssanl
Gilson Joao Mileller
Hêlton Luiz Hansen
IIton Hoftmann
Irmgard Voelz
Ismar Antonio Peters
Jade T. Petry
Jair Balbinot
Janaina F. Benkendor
Ketlin C. Fischer
Laura Freitas Puft
Leonardo Marcarini
Leonardo Marcarini
Leticia Siewerdt
Lidia Simone da Costa
Liliane Bueltgem
Lucas Rabock .

Luciane Scheidt
Luiz Carlos De Jesus Silva
Marcelo M. Correa
Marcia R. Ferreira
Marcos J. Gonçalves
Mariane Feustel
Marildo Costa
Marlete O. Gonçalves
Matheus H. Guths
Michel Kackbaríh
Odete A. Vieira
Osmar José Bussarello
Oswaldino Amaral
Pamela E. Krisonski
Paulo C. Martins
Sonia Bueno
Vilma Zimmermann
Vinicius Laskoski

• Roberto Menescal - Músico.
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GASTRONOMIA
SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

Os produtos das marcas
"Moinho Jaraguá" e "Neve"
você encontra nos melhores

supermercados.
Tradição e Qualidade.
Rua Felipe Schlmdt,129.

Dia Internacional da Massa
Hoje é comemorado no mundo todo o dia de um dospratos
mais apreciados, na mesa de todos: AMASSA. Por isso,
convidei um especialista no assuntopara escrever esta coluna:
Odinei Schappo, idealizador da Casa daNonna.

o
e tatobranco@tatobranco.com.br

ranc

Talharim ao

molho de leW!sru�RçõF-'J
INGREDIENTES:
• 7509 de talharim caseiro
• 3 colheres de sopa de azeite de oliva
• 1 cebola pequena
• 200g de vagem
·1 alhoporó
• 2 cenouras pequenas ou 1 grande
• 2 abobrinhaspequenas ou 1 grande
• 1 brócolis americano
• 7509 de molho bechamel
• 1 lata de milho verde
• 3009 de ervilhas congeladas (nafalta pode
ser 1 lata em conserva)
• Sal, pimenta branca e cheiro verde a gosto

OCPII
www.ocponline.com.br

o dia internacional da massa foi instituído em 1995 em um congresso, em Roma, capital
italiana, com o objetivo de difundir os beneficios desteprato. Diferentemente do
que muitos acreditam, a massa não é um vilão dos que lutam contra a balança.

O carboidrato está presente na base da pirâmide alimentar e sua ingestão moderada
traz equilíbrio ao metabolismo, principalmente Se associado a molhos com baixo teor
calórico. Separei duas receitas que gosto deprepararpara a minhafamília e amigos.

Iy
I

<IõSlE
Açougue & Mercearia

375-1019
Rua: Francisco Mees, 513

Centro - Corupá-sc

Lasanha de
mignon ��!��F-'J
INGREDIENTES:
• 1 colher de sopa de manteiga
• 5009 de mignon ou outra carne magra
• 1 cebola média
• 2 dentes de alho

.1/2 pimentão vermelho
• 5009 de molho sugo
• 5009 de molho bechamel
• Sal e cheiro verde a gosto
• 2509 deparmesão ralado
• 7509 de massa de lasanha caseira

r.

MODO DE PREPARO:
Bata o milho no liquidificador com o molho
bechamel, corte a cebola a brunoase, o alho poró
em rodelas finas e os legumes em cubos pequenos
separando cada ingrediente em um recipiente
(mise en place). Em uma panela, refogue os

legumes no azeite seguindo a ordem que estão
descritos na receita. Adicione o creme demilho
verde com os temperos e as ervilhas. Não deixe
cozinharmuito para os legumes não ficarem muito
moles. Cozinhe o macarrão conforme indicação da
embalagem e sirva com o molho bem quente.

MODO DE PREPARO:
Corte a carne e os legumes em pedaços bem
pequenos. Refogue a carne na manteiga; adicione
a cebola, o alho e o pimentão e refogue bem
mexendo para não queimar. Àdicione o molho
sugo e os temperos e deixe cozinhar por 5 minutos.
Deixe o molho esfriar para montar a lasanha. Em
uma tigela funda e retangular (de preferência) faça
a montagem da lasanha na seguinte sequência:
I - Recheio de carne
2 - Queijo
3 - Massa

4 - Molho bechamel
5 -Massa
Recomece pelo item I e finalize com recheio de
carne e bastante queijo.
Leve ao forno já aquecido a ISO°C por 40 mino

EM SÃo BENTODO SUL

R. JORGE DIENER, 26 I 4736313114

't" 11'

nat�rãl
p r o d.u tc s n atu r a rs
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Bom dial

I

\

Bom dia, urbe sorriso! Hoje
é super sexta-feira, dia 25 de ou
tubro de 2013. Chegamos a mais
um final de semana e falta apenas
um dia para a 13a Feijoada do
Moa. Sabadaço está chegando!
Neste sentido, vamos que vamos

à coluna de hoje, que tem mui
tas novidades na área festeira da
nossa região. Antes, uma frase
para você curtir: "Quem pensa
que Deus é brasileiro pode estar

certo: ele se mudou" (Ziraldo).

·3370-3242
Dura pouco

Segundo uma pesquisa, ho
mens que saem com os amigos
durante a semana são mais
felizes. Principalmente os sol
teiros, que não precisam che

gar em casa e dar satisfações
de onde, por que e com quem
estavam. A pesquisa ainda
mostrou que homens que saem

com os amigos durante a sema

na também são mais desempre
gados. Hehehe ...

"
o que é verdadeiramente

imoral é ter desistido de

si mesmo.

Clarice Lispector

Pensando bem...

"O tempo deixa perguntas,
mostra respostas, esclarece dú
vidas, mas, acima de tudo, o

tempo traz verdades".

�
CORREIA
CONSTRUTORA E iNCORPORADORA

Cerveja Itaipava Cerveja Colônia
cxcf"f2350ml cxc/ 12 350ml

Alcatra bovina c/
maminha s/ osso

Moa Gonçalves

NAS RODAS
Rodrigo "Bula" Fogaça e sua

musa, Jeniffer Stephany, depois
de um tour pelos Estados

Unidos, já estão de volta à urbe
sorriso. Sábado curtem a 13ª

Feijoada do Moa.

• • •

Dia 28 de outubro quem corta
o bolo e apaga velinhas é o

presidente da Samae, Ademir
Izidoro. Agendem!

• • •

Outro casal super apaixonado de.
nossa urbe são os jovens Caio Di
Paula e Jane, que formam uma

bela e feliz família.

Níver daAlde
A aniversariante destaque

de hoje é a minha querida Alde
Mengarda, a famosa da Mimi

.Decorações. Para comemorar a

data; a .9-arling reúne, na AABB,
sua constelação de amigos do

coração para o maior festerê.
Depois eu conto como foi, com
binado? Parabéns! O meu dese

jo é sua plena felicidade.

f
, KAY�ÓS
H O T E l
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HAPPY Ana Claudia Kroin e Eduardo Marquardt, no Madalena

VINHO Cynthia Gois e Rafael Teixeira No Wine Day,
na Epic, encontro movimentado' pela Decanter

Vinhos
O nosso amigo Thiago Airoso, da Enoteca Decanter, está premiando os enófilos.

Colocou nas prateleiras 160 rótulos de vinhos que foram selecionados especialmente
para o 10 Wine Day, realizado dia 18 de outubro. E o que é melhor: todos com 30% de
desconto. Claro, até durar o estoque.

flfflpeetl Ptess
"II_liO.A��f"'I;q.�

CARIMBOS -

Fone (47) 3371-2552

CAPA
Irma Marquardt, da Cekat, estampa a

capa da RevistaWeekend désta semana

NádiaVieira Mesa
Depois de uma temporada em

Portugal, quem aterrissou em Ja

raguá foi a modelo Nádia Vieira.
Sábado ela divide mesa com Thia- ,

go Airoso, na Feijoada do Moa.

Ontem, o prefeito de Jaraguá do Sul,
Dieter Janssen, e o ex-prefeito de Schroe
der, Felipe Voigt, dividiram mesa no Res
taurante Arweg. O que eu estou pensando
agora? Ah ... Não interessa a ninguém!

TAlUEDADES
SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

Q moagoncalves@netuno.com.br

Ingressos para
a Feijoada do Moa

A partir de hoje, os ingressos/camisetas
para almoçar e assistir a todos os shows da 13a
Feijoada doMoa estão à venda somente nas lo
jas Tevah, no Jaraguá Park Shopping, e na loja
A&E Outlet Chico Lembrando que o número é
limitado com camisetas. No local, o valor será
R$ 80. Outras informações no 3370-2900.

Xoxo&Vivi
Um casal sempre feliz e de bem

com a vida é formado pélos amigos
Xoxo e Vivi (leia-se Xoxo 10). Feli
cidades sempre!

TE CONTEI

Dexterz

• O prefeito Dieter
Janssen também é presença
garantida sábado, na
13ª feijoada do Moa.

Ingressos somente para o show do Dex
terz estão disponíveis no PostoMimeMatriz.
Valor R$ 35. Com esse passaporte, a entrada
no evento será liberada a partir das 17h30.
Também não terá direito a saborear a feijoa
da, nem ganha camiseta. Mais informações
no 3370-2900.

• Outro bacana que reservou

mesa para a Feijoada é o

caps da Upper Man, Gelson
Gaist. Bom demais!

• O empresário, Helio
Micheluzzi foi dar um pulo até

Santiago. Contado.
Feriadomorto.

Fala sério, esse ano o calendário de feria-
-

dos está totalmente contra o povo trabalha
dor brasileiro. Se vocês olharem a folhinha,
até o Dia de Finados será mais um feriado
mortinho em 2013.

• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

Com essa, fui!
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Tirinhas

-

PREVISAO DO TEMPO

Piadas

In...farto de tudo
o casal adorava passear de barco. Todos os finais de semana,
iam para a praia, alugavam um barco e passavam o dia todo em alto
mar. Um dia, o sujeito começa a pensar napossibilidade de acontecer

algum acidente e resolve treinar a mulher.
- Querida, vamos fingir que estou tendo um infarto. Você pega o leme e

vê se consegue levar o barco de volta até o porto.
O sujeito deita-se no convés e, para sua surpresa, a mulher consegue
manobrar o barco e pilotá-lo direitinho até chegarem em terra firme.

Naquela mesma noite, chegam em casa, o marido liga a TV e se estatela
no sofá.
- Querido - sugere a 'mulher. - Vamos fingir que estou tendo um
infarto. Vá até a cozinha e veja se você consegue preparar o jantar!

Cinema
�ARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX l'
· o Tempo e o Vento - Drama - Nacional - 127 min - Censura: 14 anos - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30

'

ARCOPLEX2
• Elysium - Fição - Legendado " 109 min - Censura: 16 anos - 19:00, 21:10
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 15:00, 17:00

,

ARCOPLEX3
• É o Fim - Comédia - Legendado - 107 min - Censura: 14 anos- 19:10, 21 :20
• Serra Pelada - Drama - Nacional - 120 min - Censura: 14 anos - 14:20, 16:40

JOINVILLE
.GNCGARTEN
• Gravidade· 19:30, 21 :40 • 3D - LEG - Ficção
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:30 ,15:30, 17:30 - 3D - DUB • Animação
• Meu Passado me Condena - 13:20, 15:20, 17:45, 19:50, 22:00 • NAC

. Comédia
• Mato Sem Cachorro - 16:30, 19:00 - NAC - Comédia
• Serra Pelada - 14:20, 21 :30 - NAC - Drama

'0 Conselheiro do Crime -14:00,16:45,19:15,21 :50 - LEG - Suspense
,

• Dragon Ball z - A Batalha Dos Deuses- 18:45 - DUB - Animação
• Os SuspeITOS � 15:45, 20:45 - LEG . Suspense
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 • 13:45 - DUB - Animação
'Gravidade -14:10,16:10· 3D· LEG - Ficção
• Silent Hill: Re-velação • 18:10,20:10,22:10 - 3D • DUB . Terror
• GNC MUELLER
• O Renascimento do Parto- 21:10· NAC - Documentário
• Tá Chovendo Hambúrguer 2 -14:20,16:50,19:00· 3D DUB· Animação
• Mato Sem Cachorro- 16:30, 21 :30 . NAC - Comédia
• Serra Pelada - 14:00, 19:15· NAC - Drama
• Meu Passado me Oondena- 13:30, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 . NAC •

Comédia

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de ta 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Bosque espesso
2. O Peter que desata o perverso Capitão Gancho
/ Frade de mosteiro

3. Indivíduo imprudente
4. Que é do contra
5. Fita I Pássaro que imita o canto de outros
6. Envolver com os braços ou com as mãos
7. Nome correto
8. As iniciais do poeta Fagundes (1841-1875), de

"O Cântico do Calvário" I Dar o tom
9. Acabamento I (Quim.) O sódío
10. Juro de capital/1550, em algarismos romanos
11. Fundo de Participação dos Municípios / A an

tiga Tailândia
12. (Ingl.) Chuva I Poderosa multinacional do ramo

eletrônico
13. Contrariar, contradizer.

VERTICAIS
1. Vestígio / Rumor produzido pelo roçar de folhas

ou de tecidos, especialmente os de seda
2. A ilha britânica cuja capital é DQuglas /Sigla do

índice que exprime a variação média diária dos 13

valores das negoéiações na Bolsa de Valores de
São Paulo

3. Lançar' ferro talingado à sua amarra / Cadáver
embalsamado ou dessecado

4. Interromper à quem discursai O meio do ... con
vés

5, Enfado I (ReI.) Uma parle do rosário
6. Que destilá, verte, pinO'a I Imposto Sobre Ser

viços
7. üue se refere a mantimentos I (PI.) Domínio,

controle
8. As iniciais da apresentadora de TV Gimenez I

Tabela Price I Olz-se de mulher que ordena com
arrogância

9. Diz-se de chapa que contém a lista dos candida
tos à votação / As iniciais do político israelense
Rabin (1922-1995),

').,' ".' � l!,[JI!, 1,11':, r . .:i I

2

3

5

6

7

8.

9

10

11

12

Fontes: Epagn e Tempo Agora

Persiste a condição
de tempo instável
Condição de pancadas
isoladas de chuva no Estado
na madrugada e entre a tarde,
e noite, especialmente no
Oeste. No decorrer do dia,
nebulosidade variável com
chance de 'aberturas de sol na
maioria dás regiões.

Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 25°C �Parcialmente

Nublado

�
DOMINGO
MíN: 17°C
MÁX: 26°C

s»
Instável

o
Nublado

LUAS

• NOVA 4/10

• CRESCENTE 11/10

e CHEIA 18/10

• MINGUANTE 26/10

�."��F f I, ,

�, Chuvoso

����fo�, •
MÁX: 22°C Trovoada
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Novelas
• JOIA RARA - GLOBO - 18H

Amélia agradece ao juiz pela decisão. Pérola comemora

com os monges sua ida para os Himalaias. Manfred sugere a

Ernest que Silvia vá para os Himalaias para atrapalhar a via

gem. Franz diz a Amélia que pedirá a separação a Sflvia. Pete
leco foge de Odilon. Sflvia implora a Franz para não se separar
dela e diz que vai para os Himalaias com ele. Peteleco conta a

Odilon que conheceu uma menina engraçada, referindo-se a

Pérola. Franz tenta explicar para Amélia sobre sua volta para
a casa de Ernest, mas ela despreza o ex-marido. Pérola pede
ajuda a Viktor para impedir que Sílvia também vá para os Hi
malaias.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Maurício confessa a Malu que desconfia de seu amor

por ele. Todos na Crash Mídia se surpreendem com Brunetty.
Renata incentiva Érico a ir para o shaw de Palmira Valente.
Verônica agradece Natan por tê-Ia indicado para Willy. Amora
pede perdão a Malu. Damáris entrega as chaves de sua casa

para pulquéria. Bárbara seduz Vitinho. Érico decide ir ao shaw
de Palmira Valente. Giane não acredita na redenção deAmora.
Verônica sofre com aausência de Érico. Wilson leva para Ben
to o brinquedo de madeira e o retrato de Lívia. Socorro decide
contar o que sabe sobre Amora para Gilson e Salma. Renata

aparece na casa de shaw. Érico chega ao shaw de Verônica
com flores.

• AMOR ÀVIDA - GLOBO - 21H
Jacques elogia Pilar, que fica lisonjeada. Félix e Paloma

discutem. Bruno vai embora apressado da casa de Aline. Ri
naldo ajuda Márcia a vender seus hot-cogs. Félix fala para
Eron que Atmo investigará as contas do hospital, e o advogado
avisa a César sobre as intençôes de seu filho. Eudóxia com

pra roupas novas para Valdirene. Amarilys fala para Niko que
não deixará que ele fique com Fabrício. Paloma se surpreende
quando Bruno implica com Amarilys. Herbert repreende Ordá-

VARIEDADES
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Sangue Bom

Todo pintoso, Manolo visita Lara e pede a gata em casamento
Olha quem vai dar pinta em Sangue Bom: Manolo (Ale

jandro Claveaux). Não sabe quem é? Deixa o próprio explicar.
"Yo soy una gran diva latina! Un gran pop star de LaAmérica
Latina!", diz o cantor, se confundido todo ao aparecerdo nada
para Lara (Maria Helena Chira), a mãe de seu filho, Manoli-

lia ao encontrá-Ia no quarto de Pilar. Daniel não deixa que Per
séfone coma chocolate. Rafael dá doces para Linda. Bruno de
sabafa com Ordália sobre o assédio de Aline. Aline visita Pilar.

• CHIQUITITAS - SBT - 20H30
Cintia acorda as chiquititas e avisa que deixou um presen

te em cima da cama de cada um, Todas gostam, menos Pata e
Mili que mostram pouco interesse. As crianças vão para a sala
e percebem que o quadro de Carmen não está mais na pare
de. Cintia avisa que mandou tirar o quadro. As crianças apro
vam a medida. Na cozinha os pequeninos se deliciam com um

café da manhã especial e comemoram a notícia de que Cintia
irá tirar todas as grades do orfanato. Na casa de Maria Ceei

lia, Shirley diz pra Eduarda que relaxou os músculos e decidiu
continuar a trabalhar no apartamento. No Café Boutique, Ma
ria Cecma conversa com Tobias sobre o programa da Eliana.
Junior entra na sala e percebe o clima entre os dois. Tobias
desce para a loja e Junior diz pra Maria Cecílla que não precisa
se explicar para ele, apenas tomar cuidado, pois da próxima
vez pode não ser ele que entre na sala. Junior leva Mili para
visitar Gabi, que sofre de uma profunda depressão. Gabi pega
na não de MiIi e chama a atenção de Valentina, que diz que
há anos ela não expressava uma reação dessas. Mais tarde,
Mili desenha Duda e entrega o desenho de presente para ele.

• PECADO MORTAL - RECOR.D - 22H
Helena fica em choque após ver Patrícia sendo seques

trada. Patrícia tenta se soltar mas é ameaçada pelo seques
trador. Michele vai até a casa tios Ashcar e surpreende Omar
e Dorotéia. Carlão fíagra Danilo com Lili. Carlão ameaça contar
toda a verdade para Omar. Stella vai até a delegacia para dar

queixa do roubo e encontra Das Dores. Van Gogh ajuda Cara

vaggio, que continua debilitado por causa do tiro. Çarlão e Do
rotéia conversam sobre o sequestro. Picasso leva Caravaggio
até o hospital. Otávio .vai até o inferninho e procura por Laura.
Jurandir diz a Angelo que Laura ligou. Picasso obriga Van Gogh
a aceitar o dinheiro do roubo. Danilo diz a Omar que deu pro
blema com o dinheiro que estava sendo transportado. Patrícia
percebe que foi sequestrada por Michele. Danilo fica perplexo
ao perceber que foi roubado. Picasso aproveita o dinheiro para
se divertir com Xuxu e outras mulheres.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Richard Gere aparece
irreconhecível

A pinta de galã sedutor deu lugar a essa

figuraça de longos fios de cabelos. É com esse

visualque Richard Gere tem circulado. A foto
foi publicada no site da revista People na se

gunda-feira (21). A caracterização faz parte
do personagem que o ator interpreta no longa
Franny, que está sendo rodado em Filadélfia
nos Estados Unidos. O longa entra em cartaz

em 2014. Há cerca de um mês, Richard tam
bém anunciou a separação. O ator e Carey Lo
well estavam juntos há 11 anos.

Gyllenhaal fala sobre
perda de peso

Jake Gyllenhaal que sempre chama aten

ção por causa da boa forma, desta vez se des
tacou por umamagreza incomum. Mas o astro
disse que são os "ossos do ofício" que estão

aparecendo mais sob sua pele. "Acho que per
di um pouco mais de 10 kg, rugo assim", disse,
ao explicar que a transformação foi-urna exi

gência de seu papel em "Nightcrawler". "Não
é diferente de entrar no personagem para
qualquer outra coisa. É mais sobre acreditar
em onde você está e estar presente, onde quer,
que estiver", filosofou. "Quem vai dizer o que é
exatamente esse processo? O meu é um pouco
estranho ... Mas eu amo o que faço", declarou .

. _ 0_- _._._ . _ _ _ _ ..

nho. Manolo visita Lara com uma proposta. ''Yo necesito de
um refuerzo em mi imagem de garafion latino', pede ele, coi
tado, achando que esconde que é gay. "É, você quer que eu

apareça dizendo que a gente ainda tá junto", rebate ela, mas
ele quermais. ''Yo quiero que usted se case comigo, Larita!"

lÁries
20/3 a 19/4 - Fogo

Você estará mais responsável e
disposto a encarar até aquelas tare
fas dificeis. Seprecisar de ajuda, peça
conselhos a alguém da família.Ànoi
te, a vontade de curtir o seu lar pode
falar mais alto. Convide os amigos
para irem à sua casa.A dois, controle
o ciúme. Cor: amarelo.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Mostre que é responsável e que
tem capacidade para assumir novas
tarefas: isso vai se refletirem sua car

reira. No final da tarde, troque ideias
com os colegas. À noite, faça planos
com quem ama. Que tal ir a urn lugar
diferente? Sair da rotina anima a pa
quera. Cor: roxo.

Escorpião
23/lOa.2J/ll -Água

Você estará mais animado com o

futuro e vai fazer planos a longo pra
W. Investir nurn curso ou atualizar
seus conhecimentos pode ajudar no
campo profissional. À noite, se tiver
chance, faça urna viagem.Alguém de
outra cidade pode mexer com o seu

coração. Cor: vermelho.

l;. Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

.

Aproveite amanhã para se dedi
car às tarefas que exigem concentra

ção e empenho. Cuidado com falsos

amigos. À noite, faça urn programa
diferente com o par e aproveite pra
esquentar a intimidade. Na paquera,
pode se envolver em urn lance com

plicado. Cuidado! Cor: verde.

Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Logo cedo, você vai assumir

_ compromissos e tarefas que exi

gem maior esforço. Para dar conta
de tudo isso, aposte em trabalho de

equipe. Invista no diálogo para escla
recer as coisas e fortalecer o roman
ce. Você vai sonhar com compromis
so sério, caso estejalivre. Cor: verde,

Aquário-
21/1 a 18/2-Ar

Mais responsável, você vai im

pressionar os chefes com sua dedica

ção. À tarde, troque ideias e converse
com os colegas, isso pode ser muito

produtivo. À noite, coloque uma pi
tada de aventura no romance. Esta

só? Alguém de fora ou do trabalho

pode chamar sua atenção. Cor: lilás.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

Pela manhã, você não terá medo
de assumir novas responsabilidades
e encarar até as tarefas mais chatas.
Tanto esforço pode render uma gra
na a mais, portanto, não diminua o

ritmo. No romance e na paquera,
você vai buscar segurança, mas não

.

sufoque o seu amor: CoÍ:: preto.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água.

Você não terámedodedar duro e
assumir novas tarefas. Bom dia para
mostrar seus pontos fortes e se des
tacar no trabalho. À noite, urn bom
papo e urn clima de aventura podem
favorecer urna conquista. Na paixão,
converse com quem arria e espante a
rotina no romance. Cor: tons claros.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Pelamanhã, é melhor se concen
trar nas tarefas que pode fazer sozi-

.

nho. Não confie demais nos outros.
À noite, a vontade de ficar em casa

pode crescer, mas pode se dar bem
na paquera, se tiver disposição para
sair. Converse mais CGm quem ama

e supere desconfianças. Cor: verde.

Virgem
I 23/8 a 22/9 - Terra

Logo cedo, você não terá dificul
dade para se concentrar no trabalho

I
. e poderá assumir novas responsa
bilidades. À noite, nada de ficar em
casa! Passeio ouprograma com a ga
lera promete muita diversão e pode
ajudar na paquera. A dois, mostre
seu ladomais otimista. Cor: creme.

r21 Peixes
�. 19/2 a 19/3 - Terra

.

Você vai dar duro no trabalho

logo cedo e não terá problema para
lidar até com as tarefasmais compli
cadas. Conte com a sorte para se sair
bem. Na paquera, você vai dar urn

.
shaw, pois o seu poder de atração es
tará em alta. No romance, faça algo
divertido e curta seu par. Cor: bege.
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Hundertwasser, ein Portrât
Friedensreich Hundertwasser

hief er, ein bedeutendster Künst
ler aus Õsterreich, Aber nicht nur,
er war Maler, Briefrnarkenkünst-

.

ler und auch Architekt. Wer seine
Werke schon gesehen oder ken
nen gelernt hat, findet sie unwi
derstehlich faszinierend.

Er war ein Einzelgânger und
reiste zeit seines Lebens viel und

geme. Dabei lernte er Englisch,
Franzõsisch und Italienisch,
aber auch viele anderen Spra
chen. Seine Aufenthalte in Itali-

en, Frankreich und Nordafrika
beeinflussten seine künstlerische

Entwicklung. Besonders wurde er
durch die Architektur des Antoni
Gaudí beeinflusst.

Egalwo erwar, er hatte immer
einen Miniaturmalkasten bei sich,
um überall und sofort malen zu

kõnnen. Seine ersten Ausstellun

gen hatte Hundertwasser in.den
Jahren 1952 und 1953 in seiner
Heimatstadt Wieri, dann in Mai
land undweiter auch in Paris.

Egal was man von ihm sieht,

Ein neuesWort - Palavra.Nova
"Geborgenheit" ist ein

schõnes Wort auf Deutsch.
Es-bedeutet das Gefühl von
Sicherheit und Wohlbefin
den einer Person, als ob
nichts sie beeinflussen kõnn
te. In der Regel liegt das
Wort im Zusammenhang
mit einem bestimmten Ort
odermit einer Person.

"Geborgenheit" symbo
lisiert auch Nâhe, Wârme,

Ruhe und Frieden. Der Aus
drÚck gilt im Allgemein aIs
unübersetzbar. Das Wort
wurde nicht lange her im
Rahmen eines internationa
len Wettbewerbs zum zweit
schõnsten Wort der deut
schen Sprache gekürt.

Zum Beispiel: "Geborgen
heit in der Kindheit ist sehr

wichtig für die Entwicklung
einer stabílenPersõnlichkeit."

-\

Lachmit
Witz 1:
Sie: Schatz, waswirst dumir zum 25. Hochzeitstag
schenken?
Er: Eine Reise nachAustralien.
Sie: Ohhh schõõn, Und zum 50.?
Er: Da hole ich dichwieder ab! I I II 111'11

'Witz 2:
"Vor zweiWochen", erzãhlt Uschi ihrer Freundin,
.habe ich die Verlobungmit Karl gelõst. Und seitdem
ist er jeden Tag betrunken."
.Donnerwetter", sagt Claudia, ,,feiert der aber lange!"

die bunte Farben, Formen und

Spiralen fallen sofort auf. Seit den
frühen fünfzigerJahren setzte sieh
Hundertwasser mit der Architek
tur auseinander. Eng verbunden
mit Hundertwassers Philosophie
von einer Architektur in Harmo
nie mit der Natur war sein õko

logisches Engagement. Er setzte

sich für die Erhaltung des natür
lichen Lebensraumes der Men

schen ein und forderte ein Leben
in Einklang mit denGesetzen der
Natur .

....

Resumo em português: .

o texto de hoje nos apresenta
FriedensreichHundertwasser, um dos
mais singulares artistas daÁustna. Ele
era tambémpintor e arquiteto e o seu

trabalho é irresistivelmentefascinante.
Viajante poliglota, replicou suas
impressões dos muitos países visitados
em suas obras. Emparticular, elefoi
influenciado pela arquitetura deAntoni
Gaudí. Umaparte significativa do efeito
da pintura ou da arquitetura dele é
a cor. O compromisso ecológico está
intimamente associado com afilosofia
de uma arquitetura em harmonia com

a natureza.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013 www.ocponline.com.brGERAL

Bairro izade espera
por obras de mobilidade
ESPERA

Associação de

Moradores aguarda
execução de

obras para reduzir

congestionamentos

Celso Machado

OS 7,5mil moradores do
bairro Amizade vivem

a expectativa da constru

ção da ponte que vai ligar
a região com o bairro Rau,
entre as ruas Roberto Zie
mann e Vista Alegre. Com
140 metros de compri
mento e 19 de largura, foi
orçada inicialmente em R$
6,5 milhões com recursos

"
Pela manhã e no início

e final de tarde, a rua

Roberto Ziemann é

a nossa agonia.

Idezides Rezende,
Associação de Moradores

viabilizados pela Agência
de Fomento de Santa Ca

tarina (Badesc). No final
de setembro, com prazo
de até 60 dias, a empresa
Concivil, de Florianópolis,
começou a fazer o projeto
executivo. A construção foi
abandonada em novembro

de 2008, depois de chuvas
torrenciais no final do go
verno do ex-prefeito Moa
cir Bertoldi.

Será, por um bom tem

po, a redenção do bairro na

questão da mobilidade ur

bana, acredita o presidente
daAssociação dos Morado
res, Idezides Resende Fi

lho. "Pelamanhã e no início
e final de tarde isso aqui (a
rua Roberto Ziemann) é a

nossa agonia", disse Idezi

des, fazendo referência aos

congestionamentos diá
rios de até 3,5 quilômetros
principalmente no sentido

bairro/Centro. É que por
ali passa todo o trânsito que
vem de Três Rios do Nor

te, Três Rios do Sul, Santa
Luzia, Santo Antonio, Vila
Charters, Tifa Monos, Tifa
Schubert eCzerniewicz, por
exemplo. Com ônibus e ca

minhões pesados em meio
a carros leves. "Essa região
toda, junta, tem mais de 30
mil habitantes".

LÚCIOSASSI

FILA Congestionamento na Roberto Ziemann, sentido Centro, no início da manhã

Prefeitura projeta obras para a comwridade
A construção de uma

nova rótula em frente ao

Hospital Jaraguá, que está

ampliando suaestrutura físi
ca, e anovaescoladoServiço
Social do Comércio (Sesc),
ao lado da atual, também é

prioridade para o bairro. A

mudança, inclusive, seria
bancada pelo próprio Sesc.
O secretário de Urbanismo,
Ronis Bo�e, confirmou a

abertura de uma via lateral
à escola,margeandourncór
rego, para acesso de veícu

los, evitando estacíonamen-

Região
Fundação quer identificar animais soltos

Guaramirim deverá ado

tar, em lei específica já em

elaboração há algum tem

po, um sistema de. micro

chipagem (já em prática em
Joinville) que identificará
os animais que tenham do
nos. "Os outros serão reco
nhecidos como animais de
rua e disponibilizados para
adoção", disse Frasson.

Porém, para isso é preci
so parcerias com clínicas ve

terinárias, como ocorre em

Jaraguá do Sul. Dos veteri
nários a Fundação espera a

participação para concluir o

projeto de lei que, obrigato
riamente, passará pelo crivo
da Câmara deVereadores,

A Fundação do Meio
Ambiente de Guaramirim
não tem números precisos
sobre quantos cães e gatos
estão soltos pelas ruas do

município, mas, segundo
o gestor Alfredo Frasson,
a quantidade é considera
da grande e pelo menos

metade deles não estão no

grupo de animais classifi
cados como abandonados.
"Dá para perceber isso pelo
aspecto ", disse Frasson.

No caso dos gatos não

há como prendê-los. Mas,
quanto a cachorros, se

ria um hábito das pessoas
deixá-los soltos sem maio
res cuidados. Por falta de
recursos não há projetos de
construção de um canil pú
blico e nem mesmo de Um
abrigo provisório. Frasson
explica que urn animal com
a pata quebrada custa, em

média, R$ 1 mil para se re

cuperar, considerando ra

diografia, medicamentos,
alimentação e hospedagem
em urna clínica veterinária.

to na rua principal.
Mas, prevê Idezides, o

impacto positivo na mobi
lidade do trânsito na região
inclui asanunciadasmudan

ças no entorno da conhecida

ponte Maria Grubba (ponte
do Kolbach) "Principalmen
te o alargamento da rua 10
de Janeiro". A ponte, se

gundo Bosse, terá três pistas
de rolamento, duas delas
no sentido bairro/Centro.
"Este processo se dará após
a substituição das atuais
muretas de proteção por de-

fesas metálicas", afirmou o

secretário.
A Rua Treze de Maio

terá trecho de mão única
entre Rio de Janeiro e a

Max Eugenio Roberto Zie
mann. Os processos licita
tórios estão em andamen-
to e deverão ser abertos em
meados de novembro.

Quanto às lombadas ele

trônicas, Bosse disseque estes
equipamentos passaram a ser

fiscalizado pelo Tnbunal de
Contas do Estado, que pede
estudos sobre acidentes.

EDUARDOMONTEONO

IDENTlACAÇÃO Fundação do Meio Ambiente

quer adotar sistema de microchipagem nos animais

ocP 7

Guaramirim

Criado setor
de trânsito

Projeto do prefeito
Lauro Frôhlich (PSD) já
aprovado em primeira
votação pela Câmara de

Vereadores, cria o De-

partamento Municipal de
Trânsito de Guaramirim

(Demutram). A estrutu

ra fica vinculada à Secre
taria de Planejamento e

Desenvolvimento Urbano.
Terá a função de discipli
nar o tráfego de veículos
em conformidade com o

Código de Trânsito Bra

sileiro. Hoje, segundo a

diretora de Planejamento,
Ana Beatriz Schier, tudo

I está atribuído à Secreta-

ria. "Como não temos um

. órgão específico, não há
.como receber recursos pú
blicos para o setor, como
ocorre com Jaraguá do Sul
que tem uma diretoria de

trânsito", exemplificou.
O próximo passo, com

a aprovação final do pro
jeto, será regulamentar a

lei, buscando um modelo
mais apropriado à reali
dade local. Ao Demutram
será atribuído o chamado

"poder depolícia de trânsi-
to", inclusive para, futura

mente, implantar sistema
de estacionamento rotati
vo em vias públicas. Entre
os assuntos discutidos pelo
Conselho Municipal de
Trânsito, esta necessidade

começa a ser constatada
em ruas entre sete e oito
metros de largura com es

tacionamento nos dois la
dos. "Isso complica e mui-
to a passagem de outros

veículos", disse a diretora
de Planejamento. Mas, por
enquanto, ainda não há es
tudos neste sentido, disse.

Paralelamente ao pe
ríodo necessário à regu

lamentação da lei serão
feitos estudos de avaliação
dos impactos urbanos que
as mudanças vão provo
car. Segundo Ana Beatriz,
a estrutura para implantar
o Demutram já existe na

própria Secretaria, porém
agora com a necessária au
tonomia. O que não muda
é aplicação de multas de
trânsito que, por força de

convênio, continuará com

a PolíciaMilitar.
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ESTíMULO Para incentivar atividade, Secretaria de Agricultura estuda projeto para feira semanal com produtos sem agrotóxicos

Celso Machado

Depois de cinco anos

integrada à Rede Eco

vida, espalhada pelo país e

formada por agricultores
familiares reunidos em as

sociações e cooperativas, a
Secretaria de Desenvolvi
mento Rural e Agricultura
de Jaraguá do Sul começa
a consolidar um contínuo
trabalho de conscientiza

ção para a produção de ali
mentos sem agrotóxicos.
E que, em boa parte, vão
compor a merenda servi
da em escolas e creches da
rede municipal de ensino.
Amais recente "conquista"
da Secretaria é o agricultor
Rogério José Gaddoti, que

se juntou a um grupo de
outros cinco produtores
rurais já certificados com

o Selo Ecovida. Todas as

propriedades são 100%
livres de qualquer tipo de

agrotóxico.e Para incenti
var este tipo de atividade, a
Secretaria tem um projeto
para feira semanal só com

produtos orgânicos.
Rogério, 51 anos, "agri

cultor a vida inteira", há 18
anos - a mulher, Joseane,
é professora de creche em

Nereu Ramos - trabalha
em uma área com duas

propriedades limítrofes,
dele e do irmão Osmair.
São 138 margas (um mor

go equivale a 2,5 mil m-)
em uma região acidentada

da localidade de SantaMa
ria da Bela Vista, encosta
da a paredões rochosos da
Serra doMar e cortada por
ribeirões. Hoje, são 10 mil

pés de banana das espécies
caturra e prata (banana
branca), mas a plantação,
há pouco mais de uma dé
cada, era de 62 mil pés.

"
Isso vai agregar
valor às propriedades,
.diversificando

a produção.

Jackson Schulz.
engenheiro agrônomo

"Falimos por conta da

sigatoka negra, doença

que nuncachegou até aqui
na plantação, mas que afe
tou todo o mercado", lem
bra Rogério. Que, à época,
perdeu cinco mil caixas de
vinte quilos da fruta. "Nem
por R$ 0,80 a caixa a gen
te conseguia comprador".

De cinco anos para cá,
sem o uso de qualquer
agrotóxico e com' vendas
diretas para a Cooperativa
Agropecuária de Jaraguá
do Sul (Copajas), a pro
dução alcança 200 caixas/
mês de 20 quilos, a preços
que variam de R$ 12 a R$
16 a caixa. "É um preço
bom", comenta oprodutor.
A queixa dele .está na pou
ca divulgação. "O governo
deveria fazer campanhas

e mostrar para as pessoas
o quanto de veneno estão

comendo", exemplificou
o produtor em referência
à produção agrícola tradi
cional de verduras, legu
mes, grãos e frutas.

Segundo o engenheiro
agrônomo Jackson Harol-

. do, Schulz, que coordena o

programa no município, a
ideia, agora, é desenvolver
o plantio de árvores frutí
feras e palmito consorcia
do com as plantações de
banana. Como já ocorre

nas propriedades de Ro
muàldo Campigatto, na

localidade de São Pedro,
e de Élcio Zilze, na Tifa
Jararaca. E que Gaddoti
também já está fazendo.

Energia
Celesc garante,descontos na troca de eletrodomésticos antigos

A Celesc Distribuição
lançou a segunda edição
do projeto Bônus Eficiente,
que visa a substituição de

.

eletrodomésticos antigos
e ineficientes por

.

életro
domésticos contemplados
com Selo Procel de Econo
mia de Energia. Na primei
ra edição, em 2012, foram
substituídos 26.194 ele-

trodomésticos antigos por
novos em todo o Estado.
Clientes residenciais terão
a chance de adquirir gela
deiras e freezers com até

50% de desconto em rela

ção ao valor praticado pelo
mercado. O produto a ser

trocado precisa estar fun

cionando, termais de cinco
anos de uso e não possuir

o Selo Procel. Quanto me

nor o consumo do produ
to escolhido, maior será o

desconto. No ano passado
foram arrecadados mais de
R$ 1 milhão em doações,
valor repassado à Federa

ção das Associações de Pais
e Amigos dos Excepcionais
de Santa Catarina. Nesta

edição, outras nove entida-

des serão beneficiadas pela
iniciativa.

Segundo o gerente
regional da Celesc, Luiz
de Freitas Melro Neto, o

período" de troca dos ele
trodomésticos começa no

dia 4 de novembro nas lo

jas Colombo, que no ano

passado também foram

parceiras., . Para comprar

geladeiras e freezers com

desconto entre 30% e 50%
é preciso que a pessoa
apresente a fatura da con
ta de luz em dia. "Se a tro

ca for de uma geladeira de
350 litros por outra de 250
litros, o desconto chegará
àmetade do preço da loja",
exemplificou Melro Neto.
Na troca de um eletrodo-

"Isso vai agregar valor às

propriedades, diversifi
cando a produção", disse

. Schulz. Revelando que
a Secretaria tem projeto
para, montar uma feira
semanal só com produtos
agrícolas sem agrotóxicos
a partir do ano que vem.

Em área central da cida
de, mas ainda sem local
definido. "Será mais uma

abertura de mercado", co
mentou. A Rede Ecovida
tem 24 núcleos regionais
em 170 muriicípios do Rio
Grande do Sul, Santa Ca

tarina, Paraná e São Paulo.
Com cerca de 200 grupos
de agricultores, 20 ONGs
e mais 10 cooperativas de
consumidores.

méstico menor por outro
demaior capacidade de ar
mazenamento, o desconto
será de 30%. "Quanto me

nor o consumo de energia
do eletrodoméstico, maior
o desconto", disse. Negó
cio fechado de até R$ 1 mil

representará R$ 30 em do

ação. Acima disso adoação
será de R$ 50.
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Projeto fitoterápico reavaliado
SAÚDE Iniciativa

criada há 15 anos

para estimular

cultivo de plantas
medlclnals pode
ser reativada

Celso Machado

No governo do ex-pre
feito Geraldo Wer

ninghaus (1997/1998),
o biólogo Ulisses Ster

nheim foi designado para
. desenvolver um projeto
que envolvia a produção
dé plantas medicinais,
um laboratório de mani

pulação e, finalmente, a

distribuição destes medi
camentos na rede muni

cipal de postos de saúde
sob prescrição médica.

Atualmente, essa pro
posta se resume a uma

pequena horta cultivada
em área ao lado de um

PILOTO Programa de plantas medicinais se resume a uma pequena horta cultivada na Prefeitura de Jaraguá

ribeirão que corta o pátio
localizado aos fundos da
Prefeitura de Jaraguá do
Sul. As espécies ali cul
tivadas são distribuídas

gratuitamente aos servi

dores e à população me-

Programa oferece
verbas públicas

No governo do ex-pre
sidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), o Ministério
da Saúde criou o Programa
Nacional de Plantas Medi
cinais e Fitoterápicos, hoje
adotado por grandes cida

des do país como Curitiba,
Campinas e Rio de Janeiro
- em Santa Catarina, uma
delas é Chapecó. Nele o

município interessado se

inscreve fornecendo dados
sobre o número de habi

tantes, as endemias (do
enças) mais relevantes e o

interesse por quais espécies
de plantas já cientificamente
pesquisadas em suas pro

priedades medicinais que se

pretende trabalhar. Para isso
o governo repassa recursos.

Por exemplo, no caso da
espinheira-santa, são R$ 4

por habitante. Outros R$ 7,
10 para o cultivo do guaco,
em valores levantados até
2010. "É bom dizer que não
se trata de medicina popu
lar e sim de fitoterapia (uso

de plantas como remé

dia), aplicada estritamen
te com receita médica", .

lembra o biólogo misses
Sternheim. Acrescentando

que também será preciso
uma capacitação destes

profissionais. Porém, diz o

especialista, é preciso uma

contrapartida financeira da
Prefeitura na mesma pro

porção. A ideia do projeto
que seria encabeçado pela
prefeitura nasceu depois de
umapesquisa feita com 170
famílias. O biólogo guar
da o documento até hoje
e nele consta que a maioria
das pessoas entrevistadas
disse que usava plantas me
dicinais na forma de chás.
"E isso quando ainda nem

havia uma lei federal dando
incentivos", lembrou Ulis
ses. Para dizer que o projeto
também reflete uma ativida
de econômica para a agricul
tura. "Exige trabalho, mas
dá mais que plantar aipim
ou bananas", afirmou.

diante a apresentação de
exames médicos para se

saber qual delas é a indi

cação correta. "Até hoje,
passados 15 anos, não fo
mos além disso", lamenta
o biólogo.

Avaliação porém disse que manda
rá fazer uma avaliação
do projeto que acabou
não se materializando à

época. E, ainda, sobre o

conteúdo do programa do

governo federal para ver o

O secretário de Saúde,
Adernar Possamai, admi
tiu não ter conhecimento
da proposta feita pelo
ex-prefeito há 15 anos..

ESTUDO Ulisses realizou uma pesquisa
com 170 pessoas e a maioria utiliza chás
medicinais para tratamentos

que oferece em termos de
recursos que possam ser

ajustados dentro do orça
mento anual da Secreta
ria. Mas disse entender

que, a princípio, o projeto
pode ter efeitos bastante
benéficos entre a popu

lação usuária do sistema
de saúde pública que dá
atendimento através do
SUS. "Acho que pode ser

uma boa iniciativa", con
cluiu Possamai.

"
Cul!i.Yar esses
produtos exige
trabalho, mas é um

bom negócio,
Rende mais que

plantar aipim ou

bananas",

Ulisses Sternheim,
biólogo da Fujama

PLANTAS MEDICINAIS BEM POPULARES

• Abacateiro - diurética, cálculos
renais, fígado, rins, bexiga.

• Alecrim - estimulante, circulatório,
tônico capilar e inalação.

• Alfavaca - baixa o colesterol,
osteoporose, raquitismo,
relaxante.

• Ameixa folhas - prisão de ventre,
laxativo médico, azia.

• Arnica - anti-inflamatória,
reumatismo, artrite, artrose,
dores.

• Artemisia - nevralgia, cólica
menstrual, vermes, circulatória.

• Boldo do Chile - hepatoprotetor,
fígado, pâncreas, vesícula.

• Camomila - estomacal, nas
cólicas das crianças e enxaqueca.

• Erva cidreira - insônia, agonia,
palpitações.

• Castanha da índia - má
circulação, flebite, hemorróidas e
varizes.

• Catuaba - energético, falta de
-

memória, afrodisíaco.
:Chá preto - estimulante,
digestivo, tônico.

• Erva doce - gases intestinais,
cólicas, estimulante.

• Goiabeira - diarréia e afecções da
garganta.

• Hortelã - espasmos, náuseas,
azia, relaxante, dispepsia nervosa.

• Jurubeba - hepatoprotetor,
vesícula, pâncreas, baço,
intestinos.

• Losna - falta de apetite, diabetes,
fígado, pâncreas, bílis, mau hálito.

• Malva branca - gengivite,
garganta, abcessos e

desinfetantes.
.

• Erva cidreira - cardiotônica,
calmante, gastrite crônica.

• Pata de vaca - diabetes,
depurativa, diurética.

• Pitanga - febre, ácido úrico,
diabetes, colesterol.

• Quebra pedra - cálculos renais,
dores lombares, próstata, cistite.

• Rosa branca - Inflamações
uterinas, rins. Uso externo:
Banhos

• Sálvia - Tônico mental, digestivo
eficaz, males da menopausa.

• Fonte: Programa Nacional
de Plantas Medicinais -

e Fitoterápicos do
Ministério da Saúde
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Ciganos devem deixar o local
ACAMPAMENTO Prefeitura deu prazo até terça-feira para que
família encontre uma moradia fixa ou saia de Jaraguá do Sul

Débora Remor

Uma família de ciganos
deve deixar o acampa

mentomontado àsmargens
da linha férrea, no Baepen
di, até terça-feira. Este foi
o prazo dado pela Prefeitu
ra para que as oito pessoas
encontrem uma residência
fixa ou saiam da cidade. As

duas crianças, de quatro
e cinco anos, um homem,
dois adolescentes e três
mulheres se instalaram no

local há uma semana.
Uma equipe do Resgate

Social e da Fiscalização este
ve no acampamento na tar

de de ontem, acompanhada
da Polícia Militar. ''Vocês
estão ocupando uma área

particular sem a autorização
'do proprietário ou da prefei
tura. Estamos aqui para ofe
recer ajuda e tentar resolver
esta situação", disse o fiscal
Carlos Piske. O subgerente
do Resgate, Miguel Fran

cener, também tranquiliza
a familia, mas alerta para o

fato de as crianças 'não' fre
quentarem a escola.

Responsável pela fa

milia, Sueli da Silva, de 42
anos, admite a irregularida
de do acampamento, mas

diz que a permanência deles
na cidade é necessária. "En
terrei meu marido há uma

semana, ainda estou pagan
do à funerária. Além disso,
tenho uma cirurgiamarcada
para o dia 11 de novembro",
explicou Sueli. "Não queria
ficar aqui, mas também não

posso sair da cidade deixan
do ummonte de dívida para

trás. Estou pagando aos

poucos, como posso:"
Os ciganos vieram de

São Bento do Sul e devem'
voltar para lá ou para Rio
do Sul quando deixarem

Jaraguá. A Prefeitura che

gou a oferecer passagens de
ônibus para que a família
desfizesse o acampamento,
mas devido aos compro
missos de Sueli, foi encon
trada outra solução. Eles
devem encontrar uma casa

para alugar que caibam to-

dos os integrantes da famí
lia, emudar no máximo até

terça-feira, dia 29. "Se vol
tarmos aqui na semana que
vem, a conversa será outra,
não tão amigável"; alertou
Piske ao fechar o acordo
com Sueli. Ela responde
que o tempo é suficiente e

que o trato será cumprido.

IRREGULAR Oito

pessoas se instalaram
às margens da ferrovia,

em área particular

waJdemarG.n1hba

Carro fúnebre bate na avenida
Um carro funerário,

transportando um corpo,
colidiu na traseira de um

Honda Fit quando passa
va pela Avenida Walde
mar Grubba, em Jaraguá
do Sul, na manhã de on-

Bemptação,
PC prende dono de mercado

teria se encarregado de ven
der o produto ao mercado,
mesmo sem a nota fiscal.
Ouvidos pelo delegado Da
niel Dias, os dois confessa
ram os crimes de furto e re

-

ceptação, e vão responder ao
processo em liberdade.

"Quando fui averiguar
vi que o café estava no mer
cado, exposto na prateleira.
Por isso foi feita a prisão
em flagrante do proprie
tário do estabelecimento",
confirmou Dias. O homem
foi indiciado por receptação
qualificada, cuja pena varia
de.três a oito anos, ' ". ' ,

tem. A Fiorino, de Go- -

O dono de um mercado
vernador Valadares, em no Centro de Guaramirirn
Minas Gerais, estava com foi preso na tarde de quarta
toda a documentação em

,

feira por receptação qualifi
dia e não sofreu danos re- 'cada de produtos roubados.
levantes. Ninguém se fe- Ele estaria vendendo paco
riu no acidente. tes de café furtados de uma,

transportadora na semana

passada. Preso pela Polícia
Civil de Guaramirirn, o sus

peito de 33 anos foi encami
nhado ao Presídio Regional
de Jaraguá do Sul.

Omotorista da transpor
tadora admitiu ter subtraído
uma carga de café avaliada

do a delegacia e depois ao emR$ 400, naúltima sexta
Presídio Regional. feira, dia 18. Um amigo dele

.&_ ....,...1I..'"'1iI-....
.H.I.IUdUU.I.Id

Funcionário é detidopor roubo
Suspeito de furtar di

nheiro e objetos pessoais
de colegas, um funcio
nário caiu na armadilha
e foi flagrado roubando
duas notas de R$ 50, na

madrugada de ontem, em

Guaramirim. O jovem, de
23 anos, foi detido por se

guranças, que chamaram
a PM, por volta de meia
noite. Ele foi encaminha-

Motocicleta

Colisão deixa condutor ferido
Um motociclista de 30 Vila Lalau. Socorrido pelos

anos ficou ferido ao colidir Bombeiros Voluntários com
contra um caminhão, por suspeita de fratura em uma

volta das 7h30 de ontem, na das pernas, ele foi encami
Av. Waldemar Grubba, na nhadoaoHospitalSãoJosé.

Flagnmte
Dupla furta rodas de carro

Um adolescente de, 14
anos e um jovem de 19 es

tavam carregando duas
rodas de um carro quando
foram abordados na Rua
Alwin Koch, em Três Rios
do Norte, na tarde de quin
ta-feira, pela PolíciaMilitar
Ambiental. A dupla confes-

sou ter furtado as quatro
rodas de um automóvel

estacionado, indicando o

local onde os outros dois

pneus foram escondidos.
Os suspeitos foram levados
a delegacia para prestar es
clarecimentos, e a vítima
também foi informada.
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"Atleta Cidadão" chega às finais
FUTSAL Campeões das categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11, das séries A e B, serão conhecidos amanhã, no Ginásio da Arsepum

lucas Pavin

A la Copa Futsal "Atleta

.tlcidadão", promovido.
pela Liga Independente de
Futsal em parceria com a

Fundação Municipal de Es
portes, Escolinha Xoxo 10,
Studio FM e Mega Tran

ze o Pé, realiza amanhã as

partidas finais, no Ginásio
da Arsepum. Pela manhã,
acontecem as decisões

pela Série B. Inicialmente,
jogam Colégio Evangélico
Jaraguá contra Pae/Co
rupá, às 8h15, na disputa
pelo terceiro lugar da cate

goria Sub-o. Os outros três
jogos na sequência valem
o título. AdescfSchroeder
enfrenta PaejCorupá, às

çh, pelo Sub-v, Xoxo lOj
Imobiliária Morada Bra

sil encara PaejCorupá, às

9h45, pelo Sub-H e Adescj
Schroeder duela com Xoxo

io/Lavanderia Bonavita,
às lOh30, pelo Sub-ç .. No
período da tarde, a Série A

DESTAQUE Apesar da pouca idade dos jogadores, o nívei das partidas é considerado alto na Copa Atleta

será definida no mesmo es

quema da B, com o primei
ro jogo valendo a medalha
de bronze e os outros três
a taça. Confira os duelos:

Colégio Evangélico Jara

guá versus Xoxo lOjNe-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VITÓRiA Baga (vermelho) passou pela Academia
Equilíbrio laboratório em jogo equilibrado

vasca Alimentos (13h30
- Sub-H), Xoxo io/Olipê
contra Xoxo io/Optica
Safira B (14h15 - Sub-v),
Xoxo ro/Olipê versus Co

légio Evangélico Jaraguá
(15h - Sub-o) e Jangada

contra AdescjSchroeder
(15h45 - Sub-ri).

Sucesso logo na pri
meira edição com cente

nas de crianças praticando
esporte, os organizadores
do evento acreditam que

a missão foi cumprida ao

proporcionar aos jovens
lazer esportivo com qua
lidade, noções básicas de
trabalho em equipe, educa
ção e respeito com os cole

gas participantes, além de

Campeonato Peladâo

Dois jogos fecham hoje as oitavas de final
e Os Bagaceiros empataram
por 1 a 1. Nos pênaltis, Os
Bagaceiros levaram amelhor

ao vencerpor 3 a 2. Na sequ

ência, a KSDMmarcou 3 a o

na Malhas Pradi e conquis
tou a classificação de forma

mais tranquila. Fechando

a noite, o Baga eliminou a

Academia Equilíbrio/Verdi
OlkejPassold Laboratório,

por z a 1.

Pelas oitavas de final,
se enfrentam hoje a noite

Kiferro (1°D) versus Borra
charia Senem (2°C) [19h]
e UniãojMagic World

(I°B) versus ZEC (2° ín

dice) [zoh]. Nas quartas
de finais a KSDM encara

Os Bagaceiros, em partida
marcada para o dia 28 de

As oitavas de final do

Campeonato Peladão, o

Aberto de Futsal de Jara

guá do Sul, teve início na

última terça-feira (22). A
partir desta fase, a com

petição é disputada no

sistema demata-mata, em

jogos únicos.
Abrindo a noite de jogos

naArenaJaraguá, Baumann

promover a sociabilização
e a integração entre pais e

professores. A Copa já foi
confirmada com três etapas
para zoia.

"O saldo foi bastante

positivo, até porque a ideia
inicial era ampliar para
mais etapas no ano que
vem e conseguimos. Antes
de começar a Copinha, nós
percebemos que tinham

poucos torneios para estas

categorias e juntamente
com o Xoxo, unimos for

ças, criamos a Copinha
e foi um sucesso", disse
um dos organizadores do

evento, Caius Ananda Xa
vier dos Santos.

"
o saldo foi bastante

positivo, até porque a

ideiá inicial era ampliar
,

para mais etapas.

Caius Ananda Xavier
dos Santos, organizador

outubro, às 19h30, na Are
na Jaraguá.

A disputa apresenta
uma média 'de 5,5 gols por
partida, com 217 tentos

anotados em 39 jogos. Em
jogo, uma premiação em

troféu e medalhas para os

quatro melhores coloca
dos, além de premiações
individuais.
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GARRA AFIADA Apesar de já estar garantido nos playoffs, Breakers de Jaraguá quer vencer para fazer história na competição

Elll busca da sexta
. � . .

vitória consecutiva
INVICTO Breakers enfrenta o Ipatinga Tigres, no João Marcatto, para manter o 100%

Lucas Pavin

Querendo manter 100%
de aproveitamento

no Torneio Touchdown, o

Campeonato Brasileiro de
Futebol Americano, o Jara

guá Breakers (Avell/Mada
lena/Jaraguá do Sul Park
Shopping) enfrenta ama
nhã, às 19h, o Ipatinga Ti

gres, no Estádio João Mar
catto. Com uma campanha
sensacional de cinco vitó
rias em cinco jogos, tendo o

melhor ataque da competi
ção com 211 pontos à favor,
e a defesa menos vazada,
apenas 21 vezes, o time jara
guaense garantiu com dois
jogos de antecedência o pri-

meiro lugar na Conferência "Todo jogo tem uma campanha Outubro Rosa,
BillWash. importância muito grande, os jogadores irão atuar com

Para esta partida, a equi- independente de qual seja meia e toalha desta cor, se

pe jaraguaense tem dois o adversário temos que en- espelhando na NFL (Liga
desfalques importantes. Os trar focados para vencer e norte-americana do espor
norte-americanos Julian consertar os erros cometi- te) que mantém esta tradi
Banks e Jacob Payne pre- dos 'até agora. O Ipatinga ção há muitos anos e 10%
cisam cumprir 30 dias' nos tem um time rápido, temos da renda será doada para a
Estados Unidos para refazer _ que manter o foco,e não dar instituição. A presidente da
os vistos para os playoffs e chances para pequenos er- RFCC, Maria Dilene Santin
desfalcam o time. Apesar ros que podem ser decisivos Camello, mais conhecida
do favoritismo mesmo com para o resultado final", afir- como Nina, estará presente
estas ausências, o elenco mou o wide receiver Tiago no evento e dará o pontapé
prega respeito ao adversá- Dalcanale. inicial da partida.

\

rio. "O Ipatinga gosta de Além de tentar manter Após este confronto, os
tentar corridas externas e este embalo no torneio, a 'Quebradores' só terão mais
os passes inside. Teremos � partida será marcada por uma rodada antes dos playo
que trabalhar nosso siste- uma bela ação social do clu- ffs. Novamente em casa, a
ma defensivo agressivo e be. Com o objetivo de apoiar equipe irá duelar com o Porto
em zonas", disse o head co- a Rede Feminina de Com- Alegre Bulls, no dia 3 de no-
ach Dennis Prants. bate ao Câncer CRFCC) nq,111 N�ml;>m .(dOmWg9Jbl��U5h.

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2013

'Parajasc
Cincomedalhas

Em dois dias, a delegação de Jaraguá
do Sul já conquistou cinco medalhas na 9a
edição dos Jogos Abertos Paradesportivos
de Santa Catarina (Parajasc), que acontece
em Joaçaba, no Meio Oeste do Estado, até
o próximo domingo (27). Todas elas vieram
no atletismo. Destaque para Jonatan Fran
co que conseguiu um ouro nos 400m e prata
nos 100m rasos. Os outros medalhistas fo
ram Ana Maria Hencke com um bronze nos

100m eVinicius da Silva Quadros, com prata
nos 100m e 400m rasos.

Futebol Sete

Coroa Bom de Bola
Devido a forte chuva que caiu on

tem, em Jaraguá do Sul e região, a

quinta rodada do 12° Campeonato de
Futebol Sete Sênior "Coroa Bom de

Bola" foi adiada para semana que vem.

Portanto, as partidas entre Becko's contra Fi
xsul, Ebmac versus Kiferro e Jukar contra Se
nem serão realizadas no dia 1 de novembro,
sexta-feira da próxima semana, na Karlache.

Jaraguá do Sul
Melhorias nas.
áreas de lazer

Depois de serem licitadas a limpeza e

manutenção dos 52 espaços esportivos exis
tentes, as quarenta áreas que contam com

campo de areia em Jaraguá do Sul serão
contempladas com reparos nos alambrados
e redes. O investimento na ação é de R$ 17
mil para a instalação de 2 mil- de telas.

Guaramirim

Campeonato Sênior
Amanhã acontece a quinta e última ro

dada do Campeonato Municipal de Futebol
Suiço Sênior. O primeiro jogo será entre Pu
tanga e Barcelona, às 14h45. Logo depois, às
15h45, tem Beira Rio versus Jaguar. Ambas
as partidas ocorrem no campo do Putanga.
Na próxima fase, que começa já na sema

na que vem, serão criados mais dois grupos
com três times cada.

Futebol

Semifinaismarcadas
O Campeonato Varzeano de Guarami

rim tem suas semifinais neste fim de se

mana. Amanhã, o campo do Seleto recebe
as partidas entre Xavantes versus Força
Jovem, às 14h15, pela 2a divisão, e União/
Jagunços contra Bem Bolado/Barro Bran
co, às 16h, pela la divisão. Já no domingo,
jogam Atlético versus Bons Amigos, às
14h15, pela Segundona, e Couve Flor con
tra Rio Branco, às 16h, pela Elite.
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Valdívia volta
aoR�
jogo do retOITIO

•

eiras no

sábado. Ele não defende o

Palmeiras desde 10 de ou

tubro, quando atuou con

tra o Oeste e recebeu o seu

terceiro cartão amarelo na

Segundona.
Após isso, foi desfal

que contra o ABC e, de

pois, diante de Figuei
rense, Guaratinguetá e

Icasa, por estar servindo à

seleção do Chile. Quando
retornou ao Brasil, recla
mou de dores decorrentes
de uma pancada atrás do
joelho esquerdo, sofrida
contra o Equador, e foi ve
tado, recuperando-se ape-

vam contra o desempenho
da equipe na partida em

que o time foi eliminado
pelo Grêmio nas penali
dades pela Copa do Brasil.
Nenhum dos jogadores se

pronunciou. O único que

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

3' 30149 7 47 38 9 57
4' Botafogo 50 30148 8 4435 9 56
5' Goiás 46 30 1210 8 38 34 4 51
6' Atlético-MG 45 30 129 9 34 29 5 50
7' Vitória 44 30 128 10 42 42 O 49
8' Santos 43 3011109 3931 8 48
9' Internacional 42 3010128 4542 3 47
lO' São Paulo 40 30 117 12 30 29 1 44
11' Flamengo 40 30 10 10 10 36 36 O 44
12' Corinthians 40 30 9 1382318 5 44
13' Portuguesa 38 30 10,8 12 45 '43 2 42
14' Coritiba 37 30 9 1011 33 39 -6 41

15' Fluminense 36 30 9 9 ,12 33 37 -4140
16' Bahia 30 9 9 12 31 38 -7 40

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

ACESSO Verdão recebe o São Caetano amanhã e o empate
garante o clube o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro

nas nesta semana.

O zagueiro Vilson, po
rém, ainda não está 100%

recuperado da tendinite
no joelho esquerdo que já
o tirou dos compromissos
contra Icasa e Braganti
no. Ele não treinou nesta

quinta e dificilmente joga
rá contra o São Caetano.

Além de Valdívia, o

Palmeiras poderá contar
com o "reforço" das arqui
bancadas. O clube alviver
de informou que cerca de '

26 mil ingressos já foram
vendidos de maneira ante
cipada para a partida.

Corínthíans
Protestos após a eliminação naCopa doBrasil

falou com a imprensa foi o
presidente do clube, Má
rio Gobbi, que defendeu
Pato, o jogador mais cri
ticado. "Vários perderam
pênalti, não foi só ele",
declarou.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
31'RODADA

26/10

18h30 - Botafogo x Atlétic<>MG
18h30 - Cruzeiro x Criciúma

27/10

16h - Connthians x Santos
16h - Bahia xAtléticof'R
16h -Intemacional xSão Paulo
16h - Ponte Preta x Yasoo
16h - Portuguesa x Flamengo
18h30 - Fluminense x Vrtória
18h30 - Náutco x Goiás
18h30 - Coritiba x Grêmio

"

OPalmeiras terá re

forço para a partida
contra o São Caetano, no
sábado, que pode mar

car o retorno da equipe
alviverde à Série A do
Brasileirão. Precisando
de apenas um ponto para
assegurar o acesso, o clu
be do Palestra Itália con

tará com o meia Valdívia,
recuperado de contusão,
no duelo contra o time do
ABC paulista.

O chileno treinou nor

malmente na Academia de
Futebol, ontem, e foi con
firmado para a partida de

A delegação do Corin
thians desembarcou on

tem no aeroporto de Con
gonhas, em São Paulo,
onde foi recebida por cer
ca de 20 torcedores que
usavam faixas e protesta-
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ESCALADO Chileno treinou normalmente ontem e foi confirmado para a partida

Juventus-ITA

Vrra-casaca
CBF

DiegoCosta
Depois de mais de uma

década com a Nike, a Ju
ventus, da Itália, anun

ciou em seu site oficial
nesta quinta-feira que
fechou com a principal
concorrente da. empresa
norte-americana: a Adi
das. O contrato de patro
cínio com o fornecedor
esportivo irá entrar em

vigor somente a partir da ,

temporada 2015/16.

A briga Brasil X Espa
nha por Diego Costa ga
nhou mais um capítulo.
Segundo o diário esporti
vo AS, nesta quinta-feira,
a Fifa recebeu uma carta
da CBF na qual anuncia
que Diego Costa estará en
tre os 23 convocados pela
seleção brasileira para os

amistosos contra Hondu
ras e Chile, na metade de
novembro.

Flamengo
Boa fase

A boa campanha do
Flamengo na Copa do
Brasil deste ano fez o time
carioca alcançar o melhor
aproveitamento na história
da competição. Até o ano

passado, o Grêmio liderava
as estatísticas, mas como

entrou apenas nas quartas
de final este ano, acabou
sendo ultrapassado em nú
mero de pontos e vitórias
pelos rubro-negros.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO - RETURNO

tOCOI. TIme
v ···i:tHtftffiAA"'2' Chapecoense

3' Spcrt

P J V E D GP GC SG A%

*ii'*;,·wa·i4*iti
59 31 17 8 6 55 29 26 63

5031162135046454
50' 31 148 9 4628 18544' Paraná Clube

5''Avaí +1 50 30 14 8 8 43 35 8 56
6' América-MG +1 48 31 12'12 7 43 36 7 52
7' lcasa -2 47 31 14 5 12 43 47 -4 51
8' Ceará +1 47 31 12 11, 8 49 39 10 51
9' Figueirense -1 46 31 144 13 50 47 3 49
io- Joinville 46 31 13 7 ,11, 45 34 11 49
11' Boa 43 31 1110 10 27 36 -9 46
12' Bragantino 39 31 11,6 14 31 34 -3 42
13' Guaratinguetá 39 31 11 6 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 -15 39
16° ABC 35 31 105 16 35 50 -1538

;�:r!���::r:�;:�,��
IS 7 a� 49 .:ta3�, �

20' ASA 26 31 8 2 21 34 63 -29 28

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

32"RODADA

25/10

19h30 � lcasa x Figueirense
19h30· AtlétiroGO x Chapecoense
21h50 - Avaí x Bragantino

26/10

16h20 - Oeste x ABC
16h20 - América-RN x Ceará
16h20 - Palmeiras x São Caetano
16h20 - Sport x ASA
16h20 - JoirMlle x Paraná Oube
21h - Guaratinguertá x Boa

29/10

21h - América-MG x Paysandu
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Caraguá Auto· Elite
A escolho perfeito

TECNOlOGIA ALEMÃ Grupo Auto Elite 40 anos de aedibilidade. _.autoelite.com.br BANCO VOLKSWAGEN
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