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Legislação
Incentivo para

,.,

preservaçao
Comissão tenta encontrar alternativas

para incentivar a preservação de
bensmateriais e imateriais, sem ônus
individual. PATmctAMaMES,
P.LENÁRIO, PÁWNAS 4- e 5

Esporte
Juventus vivo.
ADJvence
Em noite de jogos contraequipes de
Blumenau, Juve segura o empate
por 1 a 1 com o Metropolitano, fora de

casa, enquanto aADJ goleia a Bering
por 4 a 1, na Arena. PÁGINA 21

Marisol 49 Anos.
Sua Felicidades

Nossa Inspiração.

Assistência Social" fica
, -

com EmanuelaWolf
COTA DO PMDB Nomeação foi assinada na tarde de ontem, depois da exoneração de Natália

Petry. Nova secretária diz que prioridade é dar continuidade aos projetos já em andamento.

PÁGINA 6
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PONTO DE VISTA

CRISTIANO MAHFUD WATZKO
«Escritor

Boas lembranças
No sábado que está por vir, muitos de nós iremos

a algum cemitério, e vamos prestar nossas home
.nagens para pessoas que nos foram queridas ao longo
de nossa vida e partiram antes de nós.

O Dia de Finados tem sua origem no século X, uma
ideia do Santo Odílio, um abade beneditino de Cluny
(França), principalmente para os mosteiros de sua or

dem. Então, no século seguinte, a igreja católica uni
versalizou a data, os papas Silvestre II, João XVIII e
Leão IX. O dia 2 de novembro foi institucionalizada
somente a partir do século XIII.

Os católicos acreditam que o testemunho de vida
da pessoa quemorreu fica através de uma luz acesa no

coração de quem ficou, e por isso, são acesas velas no
Dia de Finados, como maneira de celebrar e perpetuar
a luz de quem não está mais entre nós.

Não gosto muito de ir ao cemitério. Porém, as últi
mas vezes que fui, saí daquele local com um sentimen
to diferente. Nas minhas últimas idas, minha noiva
me acompanhou, e toda vez, ela sempre faz questão
de acender velas e fazer uma oração. E enquanto esta

mos naquele local, tanto no cemitério do Centro, onde
está enterrado meu pequeno irmão Daniel e outros

parentes, como no cemitério do Garibaldi, onde está
enterrado meu querido Opa Watzko, presencio uma

sensação de paz de espírito, e por alguns instantes me

lembro de vários momentos que tive com essas pesso
as queridas.

Existe uma frase que é atribuída a ujn poeta me

xicano, Amado Nervo, que diz o seguinte: "Aqueles
que amamos nunca morrem, apenas partem antes de
nós". No sábado, quando fores no cemitério, faça uma
oração e lembre-se da frase acima, e tenha certeza que
em algum lugar do seu coração existe um pouco dessa

pessoa que partiu antes de você

COTID o
Paraparticipar desta seção envie suasfotos e sugestões

. paraG redacaoúiocorreiodopooo.com.br

Saúde
Fórum de Prevenção
de Deficiências

O 10 Fórum de Prevenção de Deficiências de
Guaramirim acontece nesta sexta-feira, às 13h,
no Centro de Atendimento Educacional Espe
cializado (Caesp/Apae). Com o tema "Ajudar é
prevenir", o evento promove a palestra de Rui
Pillotto (UFPR), além de mesa redonda com re

presentantes da Federação Nacional das Apaes
e das secretarias de saúde doVale do Itapocu.As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo
e-mail apae@gnetisp.com.br ou 3373-0140.

COMENTÁRIO

Piada e verdade
Um humorista fez uma piada na

televisão e muitos tapados de
vem ter achado graça. Uma piada de
graça triste, não gosto do humor ne
gro. Você sabe, e não é de hoje, que
brincando, brincando se diz verda
des. E que fiquemuito claro que de
testei a piada porque ela é uma ver
dade sacrossanta, nada do que disse
o humorista é piada, mas a mais le

gítima verdade brasileira. A piada é
mais ou menos assim: - Um pai está
sentado na sala segurando o boletim
escolar da filha. Ele olha para o bole
tim e suspira desencantado: - "Meu

Deus, a minha filha é um fracasso,
não tem futuro", diz o pai. E ainda
olhando para o boletim da filha,

.
exclama: - "Diachos, a minha filha
vai ter muitas dificuldades na vida

lUIZ CARLOS PRATES

dela, como e 'que pode, ela tira 10

em matemática e 10 em português,
que homem vai querer uma mu

lher que tit� 10 em matemática e

10 em português"? Que empresa
vai dar emprego para uma moça
que fala português correto? - Se a

minha filha pelo menos dissesse

"seje", mas não, ela diz "sejas", que
sejas feliz... Quem não diz "sejes"
não tem futuro no Brasil.,

Piada? A melhor piada que já
ouvi na televisão, televisão costu-

meiramente. "orientada" pelo' poli
ticamente correto, pelas mentiras

disfarçadas, pela falsa igualdade
entre os desiguais, pelo, enfim, nau
seabundo .tratar a todos por iguais,
como se iguais fossem... Que nojo!

Mas o humorista tem razão,
uma garota, uma mulher que fale

português correto põe patrões, co
legas e clientes a correr. O quemais
se ouve é linguagem tosca, rude,
pobre, de uma pobreza que revela o
intelectual e omoral. Revela, enfim,
raízes de família e desinteresse pelo
mais e pelo melhor ...

Que triste essa piada de alguém
dizer num programa de humor que
umamulher nota 10 emmatemática
e 10 em português não vai casar nem
arrumar emprego ...

se magnífica: - "A vida me ensinou que, na publicidade, o
"médio" e o "correto" se enquadram no conceito de "mal
feito". Apenas um reparo, Washington: - Tu dizes "na pu
blicidade", na verdade essa tua exigência vale para todos os
trabalhos. E é por isso que há tanta dificuldade para a con

tratação de pessoas qualificadas, o que mais anda por aí é
.

embusteiro que acha que médio ou que - está correto" bas
ta. Só o.que deve bastar é o máximo, mas como ninguém
sabe do seu máximo, só há um caminho: suar à exaustão e

depois achar que o trabalho está, ainda assim, uma droga ...

• Futuro
Dia destes, em Buenos Aires, li uma frase que ilustrava

a campanha de um candidato ao senado. A frase dizia - "O

futuro começa com o teu voto". Discordo. Ninguém me vai .

garantir o futuro, o que me garante o futuro é começar cedo
a poupar, investir, estudar sempre, a qualificar-me à exaus

tão para o trabalho, ser digno de fé e incansável. Dessemodo,
qualquer um terá futuro, de outro terá que "depender" de um
populista odioso, tão ao nosso conhecimento. Mas a ajuda de
um populista tem a cara dele, não serve para nada, só para
elegê-lo. - Ah, e esse investimento todo de que falo tem que
começar pelos 16, 17 anos. Depois disso, é tarde, é velhice... • Falta dizer

Alguém precisar "aconselhar" a senhora Dilma a parar
de usar casaco vermelho, o Brasil não tem a cor vermelha ...
Vermelho faz lembrar os odiosos comunistas da antiga
União Soviética falida. Falida como todos os governos as

sentados sobre "populismos" ...
'

• Raridade
São raros os homens que pensam como Washington

Olivetto, o premiadíssimo publicitário brasileiro. Lendo
o livro dele - O Que a Vida me Ensinou - acheiesta fra-

DIVULGAÇÃO

PASSAGEIROS SEM ABRIG\O
O ponto de ônibus em frente à Secretaria Municipal de EdUcação, na
RuaWalterMarquardt, foi retirado para a construção do.recuo e porque
a estrutura de metal estava precária. Na semana passada, o fotógrafo
Lucio Sassi registrou a atual situação dos passageiros em dias de
chuva. Segundo o diretor de trânsito, Rogério Kumlehn, um novo abrigo
será instalado no local. Desta vez, de concreto, madeira e telha. "A
dificuldade é que não temos abrigos prontos. Estamos adquirindo, mas
não sei quando será instalado. O mais rápido possível", diz.

Solidariedade

Hospital São José
ajuda aRede ,Feminina

A Rede Feminina de Combate ao Câncer

recebeu, na tarde de ontem, alimentos arreca

dados pelos funcionários do Hospital São José
durante a Semana Interna de Segurança do
Trabalho (Sipat). A campanha recolheu produ
tos como café, leite e bolachas com o objetivo
de auxiliar a Rede e reforçar a importância de

ações comunitárias.

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1224
Primeiro Sorteio
02 - 11 - 14 - 20 - 35 - 36
Segundo Sorteio
07 - 22 - 24 - 25 - 42 - 45

QUINA
SORTEIO Nº 3328
17 - 38 - 55 - 62 - 78
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EDITORIAL

Medicina em [araguá
A expectativa de Jaraguá do Sul
..t"\contar com uma faculdade de Me
dicina está cada vez mais perto de se

transformar em realidade. A Secretaria
de Educação, em parceria com a Cató
lica de SC, depende agora da coleta de

informações para responder ao ques
tionamento a ser apresentado ao Mi
nistério da Educação sobre como estão
as estruturas hospitalares que estarão

aptas para atender as aulas de residên
cia médica e outros critérios técnicos

exigidos para a região contar com essa

nova qualificação profissional.
Com essa possibilidade, Jaraguá do

Sul e a região poderão, num futuro pró
ximo, se tornarem um polo estadual de

formação de alta qualidade nesse ensi
no. Com os investimentos já realizados
e os projetados nos hospitais, a concre
tização da instalação dessa faculdade
também poderá aumentar a presença
de mais profissionais na região.

Além disso, as estruturas envolvidas
nessa formação acadêmica terão mais

força e argumentação para cobrar mais
investimentos para atender as deman
das que serão necessárias para abrigar
essa faculdade.

"
o curso pretendido vai estimular

a ampliação dos serviços de saúde.

A presença desse curso deverá elevar
as chances de ampliação de mais disci

plinas educativas voltadas à área de saú
de e até da área de tecnologia voltada ao

aperfeiçoamento dos serviços médicos.
Pelo que Jaraguá do Sul já apresenta

em termos de evolução técnicas e de aco

modações dos hospitais, aliada à referên
cia de ensino da Católica de Santa Catari
na, as possibilidades de contarmos com
esse avanço são muito positivas.

DESDE 1919

tOBrruÁRIO
• ARNO STEINmorreu em 30 de outubro, em Jaraguá do

Sul. Ele tinha 72 anos e deixou enlutados a esposa, filhos, nora,
genros, netos, parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
no cemitério da localidade de Garibaldi.

História
Monumento às vítimas
da fábrica de pólvoras

Será realizada amanhã, a partir das 9h30, no Cemitério do
Centro de Jaraguá do Sul, a cerimônia ecumênica em homena

gem aos mortos na explosão da fábrica de pólvoras, ocorrida há
60 anos, em Jaraguá do Sul. Durante a celebração será inaugu
rado o monumento em homenagem às vítimas dessa tragédia,
registrada em 6 de novembro de 1953. A obra foi patrocinada
pelo empresárioWernerVoigt. O projeto foi doado pelos arqui
tetos Raphael e Keidy Cavalcanti da Silva. No dia 6 haverá ses

são solene na Câmara de Vereadores.

Vestibular

Inscrições para.
o IFSC até quarta
o prazo de Inscrição para o

processo seletivo do Instituto
Federal de Santa Catarina (Ifsc)
segue até quarta-feira (6), em in

gresso.ifsc.edu.br. Há
-

computa
dores disponíveis na sede da ins

tituição para quem não tem acesso

à internet. Em Jaraguá do Sul são
oferecidos cursos técnicos em Quí
mica, Malharia, Produção e Design
de Moda, Vestuário e licenciatura
em Ciência da Natureza com ha

bilitação em Física.: O vestibular
acontecerá no dia 24 de novembro.
Mais informações pelo telefone
0800 722 0250.

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

de inteira responsabilidade de seus autores.

",*!i,. O Correio do Povo utiliza papelproduzido apartir de
.

�fontes renováveispreservando asflorestas no mundo.
Recicle a informação. Passe estejornalpara outro leitor.

" A farsa da ditadura [1964-
1985] hoje cai. Os militantes

não entraram em confronto com

os militares. Foram sumariamente
executados. Assim dizem as provas
técnicas e os vizinhos, que relatam que
não houve troca
de tiros. Os
tiros foram
dentro da casa.

Wadih Damous,
presidente da
Comissão da
Verdade do
Rio, sobre a

morte de três
guerrilheiros,
em março de
1972.
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Colaborou Celso Machado

Comissão debate proposta
A Comissão Especial de Revisão da Lei
..L\.Municipal do Patrimônio Histórico,
composta por vereadores, promotor, ar
quitetos e Fundação Cultural, fez ontem
uma segunda reunião para debater pon
tos de uma minuta de projeto de lei que
propõe incentivos fiscais e financeiros

para proprietários de imóveis considera
dos históricos, incluindo bens imateriais,
e que os preservam. A relação de imóveis
nestas condições será encaminhada pelo
Conselho Municipal do Patrimônio ao

setor de tributação da Prefeitura. Entre

tanto, isso não vai zerar a lista já existen
te de imóveis passíveis de tombamento,
"bem maior que os 35 imóveis já tom

bados", disse o presidente da Fundação
Cultural, Leone Silva (PT). Porém, o

texto da proposta que se pretende tor-

nar lei sofreu mudanças. Por exemplo, o
Fundo do Patrimônio Material e Imate
rial (Fumphaan) não tem recursos que,
segundo a proposta, seriam concedidos a
título de incentivo para proprietários de
bens históricos imateriais, como ocorre

com extensa área de Rio da Luz (tomba
do pela União), hoje com enormes restri

ções quanto à ocupação solo. Além disso,
até agora, a Prefeitura não tem nenhum
bem imaterial tombado e será preciso
definir a forma legal de como isso será
feito. E definir qual ou quais as fontes de
recursos que poderão abastecer o Fundo.

Os incentivos se dariam com a isen

ção do Imposto Predial e Territorial Ur
bano (IPTU), Imposto Sobre Serviços
(ISS) quando o imóvel sediar empresa
ou estabelecimento prestador de serviço,

sem que necessariamente o empreende
dor seja o proprietário, e Imposto Sobre
Transmissão de Bens Imóveis (IBTI).
Além de taxas municipais como alvarás
de aprovação e construção quando da

manutenção e recuperação do bem pre
servado, de funcionamento do estabele
cimento comercial ou prestador de servi
ços. Em percentuais que serão definidos

pelo Executivo. O Fundo de Cultura tem

ajudado' quando o proprietário mostra

interesse na preservação e não tem re

cursos próprios. A comissão; com nova

reunião marcada para dia 12 de novem

bro, tem prazo até dezembro para con

cluir a proposta a ser regulamentada por
decreto do prefeito Dieter Janssen (PP).
O objetivo é incentivar a preservação
sem criar ônus individual.

Pressão pelo perdão
Na próxima segunda-feira, o vereador Eugenio Juraszek (PP) volta a Florianó

polis. Dessa vez, acompanhado de cerca de 30 avicultores da região, e outros de
Rio Negrinho, do Sul e Oeste do Estado. Com auxílio do deputado Carlos Chiodini
(PMDB), eles vão se reunir com representante do Banco.do Brasil para solicitar o

perdão da dívida: Só assim, terão estrutura para investir em nova atividade.

Acesso
O acesso aoMorro da Boa VlSI:a será pavi

mentado. A primeira fase das obras, que deve
iniciarno começo de 2014, vai até a IgrejaAlpi
na. O custo deve girarem tomo deR$ 4 aR$ '5
milhões, com apoio doMinistério deTurismo.

Por decreto...
José deÁvila (PSD) apresentouminuta de projeto, aprova

da pela Casa, que sugerea regulamentação do prazo para a rea
lização de consultas e exames na rede pública. Pelo texto, serão
no máximo cinco dias, da data da marcação, para a realização
das consultas, e 30 dias para os exames. Aideia é positiva, mas
transformar em realidade não é tão simples assim.

Ptoj'etoS' • Administração .' Execução • 11{�f,ormas

...Aliás
Impressiona a produtividade do gabinete do presidente,

No mês de outubro, forammais de uma dúzia de propostas.

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2013

Sacolas compradas
A empresa BMI Prosper, de Florianó

polis, venceu a licitação para o fornecimen
to de 500 mil sacolas plásticas que serão
distribuídas para o armazenamento de lixo
reciclável do Programa Recicla Jaraguá,
desenvolvido pela Fujama. O preço será de

R$ 0,40 por unidade, totalizando R$ 200

mil, Com capacidade para 100 litros, as sa
colas serão distribuídas de porta em porta
e, depois, substituídas por uma nova cada
vez que forem recolhidas. A ideia é fazei: o

programa funcionar ainda este ano.

Nepotismo no ar
Emenda que permite a contratação de pa

rentes para vagas temporárias pode ser coloca
da em votação pela Câmara de Massaranduba
nanoite dehoje. EnquetenositedoOÇPinostra
que o assunto divide opiniões.Àpergunta: você
é a favor do nepotismo nas administrações pú
blicas, 42% dos internautas disseram que sim
desde que comprovada competência. Outros
50% são totalmente contra.

Foi contra
Vice-prefeito, Jaime Negherbon

(PMDB) lembra.que foi contrário à lei

aprovada em 2009 que proibiu a ligação
de. água e luz em todos os loteamentos

irregulares, sem outros critérios. "Sabia

que ia dar problema, e aconteceu o quê?
Fizeram um monte de rabicho". Ele co

memora a nova proposta que será envia
da pelo Executivo à Câmara.

Balanço positivo
Ao saber' da exoneração de Natália Pe

try, Vitório Lazzaris já começou a limpar
as gavetas na Câmara. No período em que
ocupou a cadeira, o suplente fez um ótimo
trabalho defendendo a inclusão dos sur

dos. Apesar da pressa, existe a possibili
dade de Natália solicitar licença médica,
deixando o suplente mais tempo na Casa.

Na presidência
Nos corredores da Câmara, muita gen

te aposta na possibilidade de Natália Pe

try chegar como possível candidata à pre-
.

sidência. Apesar do desgaste com decisão

judicial desfavorável, a ala que defende a

peemedebista acredita que a experiência
da ex-secretária vai falar mais alto. Será?
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Carga tributária e burocracia
As dificuldades para instalação de an

tenas, a burocracia e a alta carga tributária
foram apontadas pelas empresas de teleco

municações como os principais desafios a

serem superados para o desenvolvimento
do se�or no Brasil. Em audiência pública da
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI),
ontem, representantes das operadoras defen
deram também a elaboração do marco civil
da internet (PL 2126/2011), em tramitação.
na Câmara dos Deputados, e a adoção de
um marco legal e regulatório que permita o

equilíbrio entre investimentos e receitas das

companhias. "A Vivo tem 150 funcionários só

para tratar de gestão de tributos da empresa.
Ou seja, o problema não é só a elevada carga
tributária, mas a complexidade para operar",
argumentou Antonio Carlos Valente da Silva,
presidente da Vivo do Brasil. Ele citou estudo
do Banco Mundial, segundo o qual o Brasil
está entre os países mais difíceis do mundo

para se fazer negócio. Num ranking com 145

nações, o Brasil está em 130°; os Estados Uni
dos estão em 4° lugar..

. Para a galeria
Na solenidade de liberação de recursos pelo PAC 2, na semana

passada em Brasília, o vereador Evaldo Junckes (PT) arrancou urn
clic com a presidente Dílma Rousseff. Guaramirim terá crédito de
R$ 5 milhões para investir em pavimentação.
A.

Autonomia ao BC
O ex-presidente Lula articula nos bastidores para que o

Senado vote o projeto de Francisco Dornelles (PP-RJ) que dá
autonomia do Banco Central. Lula conversou sobre isso com o

senador na terça-feira. O petista também falou com o presiden
te do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) -que, na semana

passada, surpreendeu o governo ao defender a proposta. Lula
acha que a votação seria uma forma de debelar a desconfiança
do mercado em relação ao governo Dilma Rousseff.

Metodologia de preços
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ontem que "não

há metodologia definida" sobre a nova sistemática de reajuste do
preço da gasolina. A presidenta da Petrobras, Graça Foster pediu,
no dia 23, ao Conselho deAdministração da companhia, presidido
porMantega, para adequar os preços ao mercado.

Biógrafos vetados
A audiência pública convocada pela ministra Cár

mem Lúcia, relatora da ação das editoras para mudar
a lei que possibilita a censura prévia às biografias, não
acabaria nunca se dependesse da turma que quer deba
ter o tema. Mais de 40 pessoas já pediram para falar nas
sessões dos dias 21 e 22 de novembro. Cármem Lúcia, no
entanto, decidiu limitar o número de debatedores. Bió

grafos não estão na lista de aspirantes, aministra vetará.
A votação no plenário do STF será em dezembro.

Aliados de
I<assab presos

A CGM (Controladoria Geral
do Município), criada pelo prefei
to Fernando Haddad, fez ontem

uma megaoperação para prender
ex-funcionários dá' administração
de seu antecessor, Gilberto Kassab

(PSD). Eles são acusados de pro
mover um rombo estimado em até

R$ 500 milhões na Pref�itura de
São Paulo cobrando propina para _

liberar empreendimentos mobili
ários da capital. A suposta quadri
lha teria atuado na Secretaria de

Finanças, desde 2007. O potencial
político dos fatos é explosivo: Kas
sab é aliado da presidente Dilma
Rousseff, do mesmo PT de Haddad,
e está engajado em sua reeleição.

rerssranssen
ARQUITETOS

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

www.reisjanssen.com.br

Penasmais duras,
O governador da Bahia, Jaques

Wagner, quer penas mais duras
.

para vandalismo. Ele considera que
a legislação atuaI é condescenden
te com quem depedra o patrimônio
público e o privado, o que acaba in
centivando a prática. -

Pelas redes
• •

SOCIaIS

Através do seu perfil no Twitter,
a presidente Dilma Rousseff não

=-economizou adjetivos para regis-
-

trar, ontem, os 10 anos do programa
Bolsa Família, Em meio a números
e cifras, Dilma afirmou que o Bolsa
Família é o "maior programa de in
clusão social domundo". ,I I,.') II :

POÚTICA
QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2013

Meio Aberto
A PEC do Voto Aberto foi aprovada ontem pela comissão especial

que analisou a matéria. O texto, do Senado, estabelece o fim do voto
secreto para perda de mandato nos casos de falta de decoro e de con

denação criminal com sentença transitada em julgado. O texto ainda

precisa passar por dois turnos no Plenário. Após acordo entre os par
lamentares, a emenda do PT que determinava o voto aberto em todas
as votações foi rejeitada pelo relator, Vanderlei Macris (PSDB-SP).

Todo aberto Até o Papa
Já a Assembleia Legislati

va do Estado aprovou, na tarde
de ontem, com 33 votos a favor
e nenhum contra, o projeto que
acaba com o voto secreto nas de
cisões do plenário. A iniciativa já
prevalece há urna década em re

lação à eleição daMesa Diretora.
E agora, passa a valer para todos

,

os projetos. Para Neodi Saretta,
a manutenção do cargo do de

putado federal Natan Donadon,
condenado há 13 anos de cadeia
e que teve o mandato mantido

pela Câmara, repercutiu nega
tivamente entre a população e

: I �otiV9l;l amudança, I I ,

Entre os alvos da espionagem
americana estava o Vaticano, de
acordo com a revista italiana "Pa-

,

norama". Conversas partindo da
.

Cidade doVaticano, incluindo da
residência onde estava o então
cardeal argentino Jorge Mario

Bergoglio, foram monitoradas

pela Agência de Segurança Na

cional, antes e possivelmente du
rante o conclave que o escolheu
como sucessor de Bento XVI.

Segundo a revista; as ligações
do Vaticano estavam entre as 46
milhões de conversas monitora
das na Itália de 10 de dezembro
de 2012 a 8 de janeiro de 2013.
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Social tem nova comandante
MUDANÇA Emanuela Wolf
assume no lugar de Natália

Petry e prioriza a conclusão das
obras de abrigo para menores

Carolina Veiga

Emanuela Wolf é a nova secretária
de Assistência Social de Jaraguá

. do Sul. Cotada para o cargo logo após
a eleição do prefeito Dieter Janssen

(PP), ela foi oficializada na pasta na

tarde de ontem, após o pedido de de-
. missão da vereadora Natália Petry
(PMDB), realizado durante a manhã.
Emanuela é filiada ao PMDB, partido
com o qual foi negociada a pasta da
Assistência Social, e esposa do deputa
do estadual Carlos Chiodini (PMDB).

Acadêmica de Serviço Social, Ema
nuela deverá seguir a linha de trabalho
deixada pela ex-secretária. Entre as

prioridades está a conclusão das obras
do abrigo de menores de Jaraguá do
Sul e a transferência dos centros de
referência social de imóveis alugados
para uma estrutura própria. "Vamos
consolidar o trabalho que já vinha sen
do feito pela vereadora (Natália), prin-

. cipalmente junto aos clubes de idosos,
aos centros de referência e a conclusão
do abrigo demenores", afirmou.

Segundo Emuanuela, a estrutura da

pasta não será alterada. ''Vamos con

tinuar com a mesma equipe. Nada vai
mudar, já que o trabalho desenvolvido é
técnico. Os projetos serão continuados.
A única diferença é a secretária". Um
dos objetivos é a implantação de um ca

dastro único domunícipe. "É um sonho.
Mas, seria um cadastro único dentro da

Administração onde teríamos acesso a

cada serviço utilizado pelo munícipe, na
saúde, na educação, na assistência so

cial. Umpanorama completo", concluiu.

f

..

..

f.

t
"

ii

Ex-secretária antecipa saída
Natália Petry pediu demissão

por volta das 10 horas da manhã
de ontem, logo após receber a no
tificação sobre a decisão da juíza
Cândida Brugnoli, que concedeu
ao Ministério Público o pedido de
antecipação de tutela que exigia a

exoneração de Natália do quadro
de funcionários do município e

do cargo de secretária. Além de
Natália, o Ministério Público pe
diu a exoneração da funcionária
Ivana Cavalcanti, que ocupava
cargo de supervisão dentro da

EDUARDO MONTECINO

Secretaria de Assistência Social.

Segundo avaliação da Promo
toria da Moralidade Pública e

Administrativa, ambas foram

reintegradas ao quadro de fun
cionários da Prefeitura irregu
larmente, o que originou a Ação
Civil Pública por Improbidade
Administrativa.

Com a exoneração,·a expec
tativa é que Natália Petry retor
ne, à Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul para cumprir o
mandato para o qual foi eleita

em 2012, com 1892 votos, pela
terceira vez consecutiva. O se

gundo suplente do PMDB, Vi
tório Lazzaris, deverá deixar o

Legislativo municipal.
A reportagem tentou durante

todo o dia entrar em contato com

Natália Petry. A última informa

ção foi a de que ela estaria em

consultamédica para cirurgia nos
pés, em Curitiba. O advogado de
defesa de Natália e Ivana, Jailson
Fernandes, informou quê não se

manifestará sobre a decisão.

CAPAOtrAçÃO
Emanuela é
acadêmica do
curso de Serviço
Social.

Ente da
ocaso

Em 2012, uma sindi
cância apontou que Natá
lia recebeu por 65 horas
não trabalhadas e que
Ivana teria acobertado as

faltas da funcionária. Am
bas foram demitidas em

outubro pela então pre
feita Cecília Konell. Natá
lia recorreu e entrou com

ação para reverter à situ

ação baseada no relatório
de uma comissão interna
montada para investigar
o caso, que apontou como

pena apenas a devolução
do dinheiro recebido inde
vidamente e a suspensão
por 25 dias das funcioná
rias. Não a demissão. Des
de então, a ex-secretária

alega perseguição política
por realizar oposição à ex

prefeita. Com a troca dos
partidos no poder, no iní
cio deste Natália desistiu
da ação judicial e pediu
uma revisão do processo
administrativo, que "Cul
minou com a reintegração
das funcionárias e poste
rior nomeação de Natália
como secretária de Assis
tência Social.

Saúde

Mais três médicos estrangeiros em Jaraguá
Três médicas estrangeiras de

vem chegar a Jaraguá do Sul ama
nhã. A apresentação oficial para
o município acontece às 8 horas ..
As profissionais, urna delas natu

ral do Cazaquistão, mas formada
no Uzbequistão, e outras duas de
Cuba, irão atuar em unidades da
rede municipal de saúde, através
do programa Mais Médicos.

Em setembro, o primeiro mé-
.

dico do programa federal começou
a trabalhar na cidade. O mexica
no, Hector Romero, 31 anos, foi
destinado para a unidade do bair
ro Vila Lalau. A Secretaria de Saú-

de aguardava a vinda de mais um

profissional. No início da semana

foi confirmado o encaminhamen
to das profissionais cubanas. "No
cadastramento fizemos a solicita

ção de quatro médicos e acabamos

contemplados com esse número. É
positivo porque estamos com falta
de profissionais, eles vem reforçar
o serviço em saúde", comentou o

secretário Adernar Possamai.
A previsão é que as médicas

passem a atender os bairros Santo

Antônio, Santa Luzia e Rio Cerro.
A decisão ainda não é definitiva, já
que a chegada delas foi antecipada

em uma semana pelo Ministério
da Saúde. Antes de iniciar o aten

dimento nas unidades, as médicas
devem receber orientações sobre o

município e conhecer as equipes.
Além desses locais, o posto do

Bairro Jaraguá 99, que deve ser

inaugurada em breve, e do Amiza
de precisam de médicos para atuar
na Estratégia Saúde da Família. Há

previsão de abertura de novas uni
dades no Czerniewcz, Rio Molha e

Boa Vista. Também faltam clínicos
gerais para fechar escala nos Pron
tos AtendimentosMédicosAmbula
toriais e no apoio às unidades.
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Micros e as compras
governamentais

Diferentes iniciativas estão sendo tomadas com
o objetivo de promover a participação das peque
nas empresas em licitações públicas, exemplo dis
so é a parceria do governo do Rio de Janeiro com o

Sebrae-RJ vigente desde 2011 que criou o progra
ma "CompraMais". O programa teveR$ 2milhões
de recursos, ocorreram cursos de capacitação para
empresas e gestores públicos, e familiarização com
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A pri
meira fase do projeto encerrou-se com a primeira
edição do Fomenta no Rio de Janeiro, nos dias 23
e 24 de outubro. O Fomenta visa reunir empresas
e gestores para participar de debates e rodadas de
negócios. A segunda fase do "Compra Mais" está
em elaboração, e tem como objetivo a capacitação
e orientação de compradores, com ênfase na re

giãometropolitana, assim como o desenvolvimen
to de novos cursos para as empresas.

Consumo de
energia aumentou

O consumo de eletricidade no país avançou
3,9% no terceiro trimestre do ano, em relação
a igual período de 2012. O crescimento foi pu
xado principalmente pelo consumo residen
cial, que apresentou alta de 6,9%, atribuída à
expansão de aparelhos eletrodomésticos entre
os brasileiros. Os dados fazem parte do bole-

.

tim Resenha Mensal do Mercado de Energia
Elétrica, publicado pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE). Em 12 meses, entre setem
bro deste ano e setembro de 2012, o país regis
trou aumento de 3,4% no consumo de energia.

Indústria contratou
mais em setembro

A indústria de transformação criou 73 mil
postos de trabalho no país em setembro. Uma
alta de 2,5% em relação a agosto. O setor se

destacou em sete regiões analisadas na Pes

quisa de .Emprego e Desemprego, divulgada
hoje (30) pela Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade) e pelo Departamen
to Intersindical de Estatística e Estudos Socio
econômicos (Dieese).

Ronaldo Corrêa
i

Inovar

Que as relações de consumo vêm
sofrendo mudanças a cada dia não

chega a ser novidade. Mas o empresário
Vicente Donini fez questão de reforçar
aos lojistas, durante encontro organiza
do pela Câmara de Dirigentes ontem no

Clube Atlético Baependi, a importância
de estarem ligados às redes. "Inovação

.. ..

onun
é uma questão de atitude. As ferramen
tas estão aí disponíveis para todos, mas
é preciso saber utilizá-las. O que acaba
com qualquer negócio é a mesmice. O
ambiente é dinâmico e se nós não mu

darmos e acompanharmos este am

biente, a nova geração de clientes aca

bará nos deletando", resumiu.

LÚCIO SASSI

Mariso} cresce com gestão demarcas
Presidente do Conselho de Admi

nistração da Marisol, Vicente Do
nini destacou estratégia da empresa
em investir no e-commerce. O projeto
de pouco mais de 3 anos e meio com

5 lojas virtuais deve resultar em ven

das de R$ 20 milhões este ano, estima.
A venda no varejo com lojas próprias
também cresce e deve fechar o ano

com 190 lojas da rede One Store e 170

lojas das redes Lilica e Tiger. Para o

ano que vem a previsão é de expansão,
chegando a 450 lojas no Brasil. Isto vai
representar um crescimento da ordem
de 23% em toda a cadeia de distribui
ção .de produtos. Mesmo que o varejo
de maneira geral tenha enfrentado di
ficuldades, Donini estima que o cres

cimento da Marisol chegue a 16% em

relação ao período anterior.

Financiamento imobiliário cresceu

Ovolume de empréstim�s
para compra e construçao

de imóveis com recursos da pou
pança somou R$ 9,16 bilhões em
setembro, 32% a mais que em se

tembro do ano passado, aponta a

Associação Brasileira das Entida-

des de Crédito Imobiliário e Pou

pança (Abecip). No acumulado
de janeiro a setembro, os finan
ciamentos imobiliários somaram

R$ 79,3 bilhões, montante 35%
maior que o registrado no mesmo

período de 2012.

ocp
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íNDICE PERíODO
SELlC t9,5% 9.0UTUBRO.2013
TR tO,07% 30.0UTUBRO.2013
CUB 1.295,30 OUTUBRO.2013
BOVESPA -0,67% 30.0UTUBRO.2013

NASDAQ ·0.55% 30.0UTU.BRO.2013
AÇÕES PETR4 19,95 t1,27%

VALE5 32,57 tO,37%
BVMF3 12,82 ·0,85%

POUPANÇA 0,5210 31.0UTUBRO.2013

COMMODITIES
PETRÓLEO· BRENT tO,34% US$108,620
OURO -0,03% US$ 1343,300

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,1905 2,1920 tO,46%
DÓLAR TUR. 2,1500 2,2600 0,0%
EURO 3,0085 3,0101 tO,2%
LIBRA 3,5106 3,5145 tO,2%

Aéreas garantem
queda nos preços

A Associação Brasileira de Em

presas Aéreas contesta os números

apresentados pela Embratur sobre
o aumento do preço das passa
gens aéreas nos últimos sete anos.

Segundo cálculo dá Embratur, com
base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), a

variação das tarifas aéreas entre

2005 e 2012 foi 131,5% acima da
inflação. A conta é feita com base
em pesquisa nos sites das princi
pais empresas de aviação do país,
consultando voos de ida e volta,
com partida aos sábados e retomo

no domingo da semana seguinte. A
antecedência da pesquisa é 60 dias

para os meses de janeiro, fevereiro, .

julho e dezembro e 30 dias para os

demais meses.
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Natal com boas expectativas
Horários ampliados e prêmiosCONSUMO

Iluminação natalina,
sorteio de brindes

e horário especial
estão definidos

para atrair clientes

A partir do dia 7 de de

zembro, as lojas vão per
manecer abertas por mais

tempo (veja quadro). Nos
finais de semana, o trânsito
de veículos no calçadão da
Avenida Marechal Deodo
ro da Fonseca será fechado

para dar mais liberdade
aos pedestres. A prática foi
adotada durante o ano e

teve 75% de aprovação dos

lojistas e 90% da popula
ção, de acordo com pesqui
sa da entidade.

Além da ampliação do
horário de atendimento,

os lojistas também ofere
cem prêmios para quem for

clientes das lojas ligadas à
CDL. Essa semana foram
distribuídos 1,5 milhão de

cupons pelas 310 ,lojas as

sociadas à campanha "Na-,
tal em Natal". A cada R$ 40
em compras, o consumidor
tem direito a um cupom
para os sorteios de duas

viagens com acompanhan
te para Natal e R$ 500, um
Chevrolet Onix, três tablets,
três 1Vs LCD com 42 pole
gadas e 100 vale-compras,
no valor de R$ 300.

Natália Trentini

Faltam oito semanas

para. o Natal e o co

mércio de Jaraguá do Sul

já se prepara para receber
os clientes que buscam

presentes e outros itens

para a data. A Câmara de

Dirigentes Lojistas (CDL)
estipulou os horários de.
atendimento especial e

prepara ações para atrair
os consumidores.

Em fase de pesquisa de

preços, Nilza de Oliveira,
58 anos, projeta para 1lS

próximas semanas fazer as

compras dos presentes para
.

a família e de artigos para
decorar a casa. "Não dá para
deixar em cima da hora, só

PESQUISA De olho nos enfeites natalinos para casa, Nilza avalia as vantagens

HORÁRIO DO COMÉRCiO EM DEZEMBROestou esperando chegar o

pagamento"; disse.
As pesquisas de tendên

cia de consumo ainda não
foram fechadas, mas a esti- .

mativa é de um crescimen
to de 4% nas vendas em

relação ao ano passado. o.
índice é considerado realis
ta pelo presidente da CDL,

Neivor Bussolaro, porque o

comprometimento da ren

. da dos brasileiros tem limi
tado o setor de varejo.

Usando a venda de de

coração natalina como atra

tivo, uma loja de produtos
diversos deve aumentarnes
se período o movimento em

até '15%. 'Temos artigos com

preços variados, para casas,
escritórios e atê outras lojas.
Os enfeites natalinos são o

carro chefe da nossa loja. o.
movimento já começou. As

pessoas aproveitam para
consultar formas de paga
mento e estudar as opções",
explicou o gerente, Adão
Lima Júnior.

• Sábados, 7, 14 e 21 de
dezembro - aberto até
as 17 horas

• Domingos, 8, 15 e 22 de
dezembro - aberto das
16h às 20 horas

• Dos dias 9 a 13 de
dezembro - aberto
até as 20 horas

• Entre os dias 16 e

20 de dezembro
aberto até as 21 horas ..

• Dia 23 - aberto até
as 21 horas

• Dia 24 - aberto até
as 13 horas

• Dia 25 e 26-
fechado

REPúBUCAFEDEIOO1VADOBRASIL- F.')'OOlO DESAN1ACtITARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim
ANAAllCEMABI1NEll1 PESSOA,TabeliãDesignada

RuaGerônimo Conean= 188, Telefone: 47-33721494Horário de Funciona-
mento:9hàsl8h

. -

12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo enâereço: RuaCei.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Protocolo: 48723 Sacado: IRIO KEMPCZlNSKI CPF: 733.366.459-72· Ende
reço: Estrada Massaranduba Baixo n° s/n, Massaranduba Baixo, 89108-000,
Massaranduba Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTI
MEN1D CNPJ: 07.707.650/0001-10 Número dó Título: 20018309374I'Bpécie:
Apresentaote:POKIALDEDOCUMEN1DSSADataVencimento: 14/07/2013
Valor. 676,94 Liquidação após aíntírnação;R$12,25, Diligência: R$37,60, Con
dução: R$ 58,49, Edital: R$ 22,25

Tabelionato Griesbach
.

Notas e Protesto
EDITALDE INTIMAÇÃO

EDITALDE JNTJMAÇÃODEPROTESlD
Nos termos do artigo 15. 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 rela
ção de títulos' apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facul
tado o díreíio à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os

motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO
PROTESlD:

R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71 Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia Os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a

partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias
úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de res
posta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto conespondente.A presentepublicação se deve ao fatode
a(s) pessoais) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) ser{em) desconheci
das, sua localização incerta, ignorada ou inacessfvel, ou forCem) residenteís)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda,
porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresente, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do
CNCGJ.

.

Protocolo: 48814 Sacado:ARMINDOMUlLER CPF: 620.864.809-20 Endere

ço: Rua Servidão Roweder ne 33, Centro, 89108-000;-Massaranduba Cedente:
OECH�LERMATERIAIS DE CONSTBUÇÃO ITDA CNPJ: 07.775.101/0001-83
Número do Título: 4034002I'Bpécie: Duplicata de Venda Mercantil por indi
cação Apresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM Data
Vencimento: 04/10/2013 Valor. 967,72 Liquidação após aintimação: R$12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 263449/2013 Sacado: JACQUEIlNE PEREIRA DA SILVA
HERMOGENES Endereço;RUAMARfIM STHAL 55l APTO 100l- Jara
guá do Sul-SC - CEP: Cedente: M2 INCORPORADORA DE BENS lTDA
Sacador: - Espécie: NP - N°TItulo: 7/17 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 05/1112013- Valor total a pagar
R$5.092,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.000,00 - Juros: R$
26,66 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Protocolo: 49165 Sacado: KORE CONSERVAS ITDA CNPJ: 08.370.998/0001-
28 Endereço: Rua Lauro Zimmeilhann n° 2933, Guamíranga, 89270-000,
Guaramirim Cedente: CENTRIUM INFORMATICA ITDA ME CNPJ:
72.227.986/0001-48 Número do Título: 2477 CT Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Vencimento:
21110/2013 Valor. 245,37 Liquidação após a intimação: R$12,25, D_iligência:

.

R$ 37,60, Condução: R$IO,48, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49166 Endereço: Rua Lauro Zimmermann n° 2933, Guamiranga,
89270-000, Guaramirim Cedente: CENTRIUM INFORMATICA ITDA ME
CNPJ: 72.227.986/0001-48 Número do Título: 2521CT Espécie Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentaote: Banco ltaúSA DataVencimen
to: 21110/2013 Valor. 272,91 Liquidação após aintimação: R$12,25, Diligên
cia: R$ 37,60, Condução: R$10,48, Edital:R$ 22,25
Protocolo: 49168 Endereço: Rua Lauro Zímmerrnann nv 2933, Guamiranga,
89270-000, Guaramirim Cedente: CENTRIUM INFORMATICA ITDA ME
CNFJ: 72.227.986/0001-48 Número do Título: 2383 CT Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: Banco Itaú SA DataVencimen
to: 21/10/2013 Valor. 305,24 Liquidação após a intimação: R$12,25, Diligên- .

cia: R$ 37,60, Condução: R$IO,48, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 263765/2013 Sacado: DM COMERCIO DE VIDROS
E INST D Endereço: RUA PROCOPIO DE OLIVEIRA, 638 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-200 Cedente: SUPER 5 C D F
ACESSaRIaS lTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: P52402/1-1
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 367,58 - Data para pagamento:
05/1112013- Valor total a pagar R$440,67 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 367,58 - juros: R$ 2,45 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 263463/2013 Sacado: MARALUCIA GOMES BRAGA En

dereço: RANA ZACKO 141 - BARRA DO RIO MOlHA - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89259-780 Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo: 4290322363 - Motivo: falta de

.

pagamentoValor: R$ 33.256,86 - Data para pagamento: 05/11/2013-Va
lor total a pagar R$41.929,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$
33.256,86 - Juros: R$ 8.602,44Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79Apontamento: 263767/2013 Sacado: DM COMERCIO DE VIDROS

E INST D Endereço: RUA PROCOPIO DE OLIVEIRA, 638 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-200 Cedente: SUPER 5 C D F
ACESSORIOS lTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: P52003/1-1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 408,03 - Data para pagamento:
05/1112013- Valor total a pagar R$564,36 Descrição dos valores: Valor
'do título: R$ 488,03 - Juros: R$ 5,69 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação
edital: R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$1O,79

Protocolo: 48890 Sacado: BRASQUISA INDUSTBIA UDA CNPJ:
02.096.814/0001-05 Endereço: GUILHERME JESIN SN KM 14, centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: SOCEB BR IND E COMERCIO ITDA
CNPJ: 01.593.699/0001-03 Número do Título: 00000222?7I'Bpécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA Data Venci
mento: 14110/2013 Valor. 1.600,00 Liquidação após a intimação: R$ 12,25,
Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 263764/2013 Sacado: PlANEIA AGUA E AR PROJETOS
AME Endereço: RUA ALVINO STEIN 853 - SAO uns - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89253-630 Cedente:wr COMERCIO DE FERRAM lTDA
EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 12900 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 114,00 - Data para pagamento: 05/1I/2013-Valor total a
pagarR$191,82 Descrição dos valores: Valor dotítulo: R$114,00 - Juros:
R$ 0,34 Emolumentos: R$.l2,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Protocolo: 49248 Sacado: LUCIENE DA PAIXAO LIMA
_
ME CNP):

09.319.410/0001-74 Endereço: RUA VILlBAlDO BRUEHMUILER, n° 101,
ILHA DA FIGUEIRA, 89270-000, Guaramirim Cedente: ROYAISIAR DO
BBASrL I. E C. DE COMPONENTES PIASTICOS CNFj: 69.224.004/0001-50
Número do Título: 4821/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por indi
caçãoApresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 21/10/2013 Valor: 892,49 Liquidação após a intimação:R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49203 Sacado: CREATIVE SPACE CONFECÇOES ITDAME CNPJ:
07.984.753/0001-28 Endereço:RuaVereador João Pereira Liman" 484, Centro,
89270-000, Guararnirim Cedente: HRUSCHKAEQUIPAMENTOS E ACESSO
RIOS ITDACNPJ: 85.164.29110001-06Número doTítulo: 3943I'Bpécie: Dupli
cata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 15/10/2013 Valor: 124,50 Liquidação após a intimação:R$ 12,25,
Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 263770/2013 Sacado: EDEMAR HAU Endereço: RUA
WAITERMARQUABDT, 1010- BARRADO RIOMO- JARAGUADOSUL
SC - CEP: 89259-795 Cedente: SL SERVlCOS DE COBRANCAS lTDAME
Sacador: VOLNEI JOSE PANISONI Espécie: DMI - N"TItulo: 003/009 ED
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 550,00 - Data para pagamento:
05/-11/2013- Valor total a pagar R$621,74 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 550,00 - Juros: R$I,lO Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Protocolo: 49094 Sacado: MARIA JOSÉGIMENEZ CPF: 069.914.479-51 En·

dereço: RUA LCITEAMENTO TARNOSKI n° S/N, GUARANI MIRIM, 89108-
000, Massaranduba Cedente: FEDERMAIERlAIS CONSTRUCAOUD CNPJ:
81.599.367/0001-75 Número do Título: 083145/03I'Bpécie: Duplicata deVen
daMercantil pQr IndicaçãoApresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 12/10/2013 Valor: 768,00 Liquidação após a
íntímação'Rs 12,25, Diligência'R$ 37,60, Condução: R$ 37,90, Edital: R$ 22,25

Apontamento: 263828/2013 Sacado: RAFAELKRUEGER Endereço: RUA
TIBERIO ROZZA 222 APTO 303 - VilA NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC -

CEP: 89259-705Cedente: COOPERATIVADECREDITOVALEDO TIAJAI
VlACREDI Sacador:WS COMERCIO DEMaIDS Espécie: DMI - N°TItu
lo: 0000171819/0007 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$353,50 - Data

para pagamento: 05/11 /2013-Valor total a pagarR$420,12 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 353,50 - Juros: R$I,06Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Protocolo: 49088 Sacado: DIEGO ALEXI CPF: 066.238.609-40 Endereço: Rua
Ribeirão da Lagoa n° s/n, Ribeirão da Lagoa, 89108-000, Massaranduba Ce
dente: CONF E CALe DEREmITDA EPP Número do Título: 0693l'Bpécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação. Apresentaote: Banco ltaú SA
Data Vencimento: 15/10/2013 Valor: 2.200,00 Liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$37,60, Condução: R$ 81,65, Edital: R$�2,25

Apontamento: 263763/2013 Sacado: FERNANDO SAMUEL FODI En

dereço: JOAO JANUARIOAYROSO, 2700 - JARAGUAESQUERDO - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89253-100 Cedente: BANCO COOPERATIVO SI
CREDI SA Sacador:ALBERION GASESINDUST.lTDAMEl'Bpécie: DMI
- N° TItulo: 2988 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 100,00 - Data

para pagamento: 05/1lI2013-Valor total apagarR$176, 15 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 100,00 - Juros: R$ 0,36Emolumentos: R$12,25
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Protocolo: 49204 Sacado: OUMPIO BOGO JUNIORCNF): 15.239.054/0001-81
Endereço: RuaMarechal Castelo Branco n° 1188, Centro, 89275-000, Schroe
der Cedente: BELEM COMERCIO E IMPORTACAO DEMAQUlNAS DE COS
TURA ITDA CNPJ: 66.556.002/0001-70 Número do Título: 5369 A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BELEM COMERCIO E IMPOR
TACA0 DE MAQUINAS DE COSTURA ITDA Data Vencimento: 30/08/2013
Valor: 1.997,50 Liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$-37,60,
Condução: R$13,87, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49205 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco ne 1188, Centro,
89275-000, Schroeder Cedente: BELEM COMERCIO E IMPORIACAO DE

MAQUINAS DE COSTURA ITDA CNPJ: 66.556.002/0001-70 Número do
Título: 005369 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BE
LEM COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS DE COSTURA ITDA
Data Vencimento: 15/08/2013 Valor. 1.997,50 Liquidação após, a intima
ção: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 13,87, Edital: R$ 22,25
Guararnirim, 31 de outubro de 2013.

Apontamento: 263815/2013 Sacado: ROGERIO BirrENDORFF Endere
ço: RUAALVINSTEIN 553 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-630Cedente:
SEBASTIAO KRAUSEME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0014974
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 290,00 - Data para pagamento:
05111/2013- Valor total a pagar R$368,83 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 290,00 - Juros: R$1,35 Emolumentos: R$12,25 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 17,63

Protocolo: 49216 Sacado: FEMINA STORE COM. DE CONFECCOE CNPJ:
18,729.015/0001-50 Endereço: RODOVIA BR 280 KM 47 3350, centro, 89270-
000, Guammirirn Cedente: JOINVEST SECURITlZADORA S/A Número
do Título, 000133/01I'Bpécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 19/10/2013 Valor: 3.654,49
liquidação após ii intimação: R� 12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
5,00, Edital: R$ 22,25Apontamento: 263446/2013 Sacado: JACQUELINE PEREIRA DA SILVA

HERMOGENES Endereço: RUAMARfIMSTHAL 551 APTO 1001 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: Cedente: M2INCORPORADORA DE BENS lTDA
Sacador: -Espécie: NP - N°Titulo: 6/17 - Motivo: falta de pagamentoVa
Iar: R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 051ll/2013- Valor total a pagar
R$5.l42,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.000,00 - Juros: R$
76,66 Emolumentos: R$ 12,25. - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 31/10/2013. Jaraguá do Sul (SC), 31 de
outubro de 2013.

Protocolo: 49229 Sacado: FRANCIELE PRUSSE - COMERCIO E CONFECCO- _

ES CNPJ: 13.032.991/0001-36 Endereço: Rua Emitia Prusse nv 35, Nova Espe
rança, 89270-000, GuararnirimCedente: ZANarIl SACNPj: 78.256.336/0001-
07 Número doTítulo: 0185203/01I'Bpécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BBASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 21/10/2013 Valor: 453,38 Liquidação após a intimação: R$

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 10 ANAAllCEMAIITINELLI PESSOA, TabeliãDesignada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bailarino's
representam o

país na Argentina
" ""

COMPETIÇÃO' Grupos da região estão entre 0$

22 classificados para a final do Torneio Universal Dance
"LUcrO SASSI

..

Museu abremostra sobre
Jaraguá emDança
o Museu Histórico Emílio da Silva inaugurou exposição alusiva

aos 19 anos do Jaraguá em Dança. Juntamente ao Arquivo Históri
co Eugênio Victor Schmôckel, foi montado um nicho com fotogra
fias de momentos do evento. A visitação é gratuita. O museu fica na
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Praça Ângelo Piazera.

Bárbara Elice

Companhias de dança da

região embarcam em

novembro rumo à Córdoba,
Argentina, para representar
o Brasil na final do Torneio
Universal Dance. A compe
tição terá mais quatro paí
ses" sorteados. No momento,
a maior preocupação são os

recursos para subsidiar a via
gem de 30 horas de ônibus,
alimentação, inscrições, figu
rinos e alojamentos.

A professora Stela Silva
levará duas coreografias pela
Liss Studio de Dança e urna

pela Casa da Cultura Paulino
João de Bem, de Guaramirim.
Ao todo, são 40 bailarinos,
mais dez pessoas - entre co

reógrafos, pais e acompanhan
tes. Eles partem no dia 27 de
novembro. O torneio acontece
rá de 29 a t? de dezembro.

O grupo Skadoosh, de Mas
saranduba, também foi sele
cionado para'a final"com um

solo infantil e urn trio júnior
de dança de rua. Ao todo, 22
companhias catarinenses vão
ao torneio.Quem vencer ganha
premiação em dinheiro, grava
ção de videoclipe com urn dan

çarino famoso e a ida ao festival
de dança no México, emmarço
de 2014, com tudo pago.

Desde a notícia sobre a

classificação, há duas sema

nas, os bailarinos de Stela
correm contra o tempo para
arrecadar cerca de R$ 30 mil.

Somente a locação do ônibus
custa R$ 20 mil. Eles desen-

"

volveram um projeto e bus
cam apoio de pessoas, empre
sas e prefeituras. Além disso,
haverá à "Noite do Pastel",
para arrecadação, em 8" de
novembro .em Jaraguá do Sul
e no dia 14 em Guaramirim.

Experiência
Segundo Stela, o Uni-

versal Dance acontece há
oito anos e é considerado
um dos festivais mais im

portantes do mundo por
agregar diferentes pai
ses. Essa é a segunda vez

que o Brasil foi sorteado.
Durante quatro anos, en

quanto esteve em Curiti
ba, Stela tentou ingressar
no torneio sem sucesso.

Neste ano," sem intenção,
Jaraguá do Sul, Guarami
rim e Massaranduba fo-"
ram selecionadas na pri
meira oportunidade pelos
curadores do festival.

"É um reconhecimento
muito grande. Vamos re

presentar o Brasil, então dá
para ver que o nosso traba
lho está evoluindo. E para
eles (alunos) é um incenti-
vo para ver que trabalhar
com dança não é tão difícil
como todo mundo acha.

Chegar ao ponto de ir à Ar

gentina abre um caminho

para nós", comenta.
Segundo Stela, a par:'

ticipação não é somente

um incentivo à vida profis-
"

sional dos bailarinos, mas
uma experiência pessoal.
"Os alunos se tornam mais
atentos às aulas, têm a res

ponsabilidade de correr

atrás do que precisam. O

pessoal está até aprenden
do a falar espanhol. Só o

fato de ir até lá e saber que
estamos competindo com

os !llelhores. do mundo,
mesmo que a gente não

consiga a premiação, já
será uma vitória", afirma a

professora.
Interessados em ajudar

as companhias de Stela po
dem entrar em contato pelo "

telefone 8485-6279 ou ste-
"

lasilvaa@gmail.com. Para'
colaborar com o Skadoosh,
o contato é 3379-5674, com
a diretora Cleunice Conzatti.

DANÇA Stela Silva (centro) pretende levar equipe de 50

pessoas a Córdoba. Nicolas D Anhaia (E), de 13 anos,
apresentará seu primeiro solo. Demais bailarinos, da
esquerda para a direita: Oséas K Doze, Nicolas D Anhaia,
Stela Silva, Juninho (fundo), Márcio Padilha, levam a

III coreografia !':Entremessa vibe"
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Clique animal

João Chiodini- Escritor

A. •

escritor@joaochiodini.com.br

Ho Ho HOutubro?
quatro em preto e branco) ganhava um
carrinho no dia das crianças e brincava
muito com ele até que o natal chegasse.
Hoje em dia, não dá nem tempo de jogar
o papel de presente no lixo. As crianças já
querem saber qual será o próximo presente.
A pressa, a ansiedade, está transformando
as coisas. Até expressões como: "É pra

ME LEVA PRA CASA!
Hotwheels é dócil,
brincalhão e adora

crianças. Macho, tem
aproximadamente 5

meses. Contato: Bruna
no telefone: 8476-0470

ou 9600-0486

Envie a foto do seu

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

estimação nas páginas
do Facebook\cJ� Ajapra
e do Focinhos Carentes

Jaraguá do Sul

já." Que já era altamente imediatista, foi
substituída. Agora, cada vez mais, ouve-se:
"É pra ontem." O que ficou pra hoje já está
atrasado. O hoje, ultimamente, só serve
para uma coisa: Programar o amanhã .

.-

E isso é uma realidade. Quer fazer um
teste? Escolha dois ou três amigos e convide
para assistir um filme, hoje, no final do dia.
Tenho certeza que muitas das respostas
serão: "Hoje já tenho compromisso. Pode
ser amanhã?" ou "Agora já marquei outra
coisa. Devia ter ligado antes."
Poucas pessoas programam o hoje. E,
quero deixar claro que isso não é uma

crítica, é uma constatação. Inclusive,
você está lendo esse texto na quinta
feira, coisa que eu escrevi na terça
feira. Então, nesse exato momento
que eu estou teclando coisas, a terça
já passou, a quarta nem existe e, eu,

pensando nessa irônica correria, já
estou vivendo a quinta-feira.
Se é certo ou errado, eu não sei. Só sei

queé injusto lamentarmos que o ano

\ esteja passando muito depressa. A
gente é que faz essa correria e, duvido
muito que isso mude tão cedo._Até por
que, para isso acontecer, temos que
colocar num planejamento de longo
prazo. Afinal, a agenda já está lotada

para as próximas semanas;

E, enquanto a vida continua assim, dou
um conselho: Quando for ao mercado
comprar seu panetone, cuidado para não
bater com a cabeça nos ovos de páscoa.

ADOTEOZZV!
Esse menino

precisa de um lar!
É dócil e super
brincalhão! Tem

aproximadamente
2 anos. Contato:

Tayse através
do telefone:
9987-7666

Annzade

VARIEDADES

Lá se foi outubro, mês das crianças,
com filmes temáticos aos pequenos

na Sessão da Tarde, gincaninha nos

colégios e, claro, a compra de presentes
para filhos, afilhados, sobrinhos, netos.
Compras essas que, muitos ainda nem

pagaram, pois a fatura do cartão só dará o

ar de sua graça em novembro.
Mal passou o dia das crianças
e já vemos pipocar pelas lojas
(e pelos canteiros da cidade) os
enfeites de natal. Tem criança
que ganhou seu presente (por ser
criança?) ejá deu, em troca, a
listinha para o papai Noel.
A mesma coisa que acontece
com os carros, que na primeira
metade do ano já lança o modelo
de carro no ano seguinte, está
acontecendo com o comércio.
Parece que o calendário está
ficando mais curto. Ouço as

pessoas comentando: "Nossa, o
natal já está chegando." Não é
verdade. O natal virá na mesma

data de sempre, 25 de dezembro.
O comércio, afoito, até um pouco
desesperado com as margens
cada vez menores e os impostos
e encargos cada vez maiores, que
está adiantando as coisas. Mas,
não é essa a melhor maneira de
agir. Tudo ao seu tempo.
Lembro que, quando eu era
criança (no tempo da três por

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2013

Aniversariantes

31/10

Acilia Kamke

Adriana Berger
Alexandre l. Borges
Arlete Marcia Theilacker

Cecília Olos
CecíliaOlos
Cecilia Oloskamke
Claudemar Schuster
Dorina Conrado

Eder Zeferino

Gerson D. Zoz

Gilson Bassani
Iria Marquart Krutzsch
Jean Butzke

Jean C. Gaspareto
Juliano Siqyeira
Mareio Rogério Vitkoski
Marcos Mário Wasch Junior

Maria R. Severino
Marilda A. S. Meier

Mário Dumke
Matheus Beninca
Nilton J. Moratelli

Patrícia Mischkã
Patricia Volpi
Ricardo Voigt
Roberto C. Postai
Rodolfo Weonski

Rodrigo Hacke
Salete Z. dos Santos
Thiago Rubin

Vanderley F. Pereira

Wagner F. Schmedt

Larissa Maciel - Atriz
• Vanilla Ice - Rapper
• Rob Schneider - Ator

Curiosidade
31 de outubro..

... é o 304.0 dia do ano
no calendário gregoriano.
Faltam 61 para acabar
o ano. Dia da Dona de
Casa. Dia da Reforma na
Alemanha. Dia do Saci.
DiaMundial da Poupança.
1945 - Getúlio Vargas é

deposto da presidência da
República do Brasil. 1945
- Peru é admitido como
Estado-Membro daDNU.
2010 - Dilma Rousseffé
a primeiramulher eleita
presidente do Brasil. 2011
- O planeta Terra atinge 7
bilhões de pessoas.

Fonte: Wikipedia
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1a CorridaNoturna
Supernova FM

E você já pode ir se preparando para a corrida noturna
da rádio Supernova, que será disputada no dia 30 de no
vembro.Aprova é individual e ocorre em trajetos de 5 km e

10 km, sendo um percurso totalmente plano e com asfalto.
Para obtermaiores informações e fazer sua inscrição (pra
zo até dia 28 de novembro) acesse o link bit.ly/HdFJS7.

Oportunidade de trabalho
Quem ai está entre os 17 e 23 anos buscando uma opor

tunidade profissional tem oportunidade até o dia 10 de
novembro para informar-se sobre as opções do Curso de

Qualificação Weg e fazer sua inscrição. São cursos matuti
nos, vespertinos ou noturnos para diversas áreas de atuação
dentro da empresa, com benefícios e salário incluso. Para
mais informações: bit.ly/rhtílsam.

Micaely Volpi
(E), com Sônia, 1

Tânia e "'in.

�.Camargo, sócias
do Belliê Nail .

Bar celebrando
em coquetel o
lançamento de
seu inovador

empreendimento

Piquenique vegano
Neste domingo, dia 3 de novembro, será realizado

um piquenique em comemoração ao Dia Mundial Ve

gano no Parque Malwee, com concentração combina
da nos portões às 15h. A organização já conta com 60

participantes confirmados, onde cada um contribuirá
levando sua parte. Na página do evento no Facebook
você encontra maiores informações e também pode ver
o cardápio combinado para o dia, a URL para acesso é

on.tb.me/I7UF7BX.

Domingo no Parque
Lembrando ainda que neste dia 3 de novembro tam

bém acontece o concurso cultural "Domingo no Par

que", onde artistas emembros da comunidade retratam
através de desenhos e pinturas a observação da beleza e

da riqueza natural do ParqueMalwee. Q encontro acon

tece as 8h, e para participar basta levar seu equipamen
to de artista. Maiores informações na página do evento

no Facebook: on.fb.me/rfrkf'Cw.

Ricardo Daniel 'Ireis

Gcontato@poracaso.com G@poracaso

FOTOS ERIC DE LIMA

Despedida: a rainha Talmara Maria Engel, nos
últimos momentos da 25! edição da Schützenfest

Aline Pricila
Oechsler

arrasando "na
passagem

.

pelos
corredores
do London,
na última:

sexta, dia 25

ocp II
www.ocponline.com.br

VARIEDADES

Halloween no .Jack
Pequeno pedaço de solo norte-americano em Jara-

.

guá do Sul, o JackAmerican Bar não deixa as tradições
de fora e neste dia 31 irá celebrar noite de Halloween na"

casa. Q point estará decoradopara a ocasião e toda equi
pe estará trajada "à caráter", sendo ainda que surpre
sas estão reservadas para quem aparecer hoje no point,
principalmente as crianças que chegarem fantasiadas.

o Encom está chegando
A edição deste ano do Encontro de Comunicação

da Uniasselvi chega arrebentando em estrutura e

agenda. Programado para acontecer nas dependên-
cias do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, irá de
bater de 6 a 8 de novembro a temática "Nova Comuni

cação", trazendo convidados de responsa (serão sete

palestrantes e mais seis convidados para uma mesa

redonda) para abordar as tendências no universo da
.

comunicação e publicidade. Q prazo para inscrições
está no limite, acessem já a URLbit.lY/16698qT para
conferir as informações do evento.

Atração)nternacional
na Pátua

Segura ai galera, que após período de reformas a

Patuá reabre próximo dia 8, sexta-feira, e vai cumprir à
risca a promessa de que o evento seriaem grande estilo.
Figura no topo do line da noite o DJ internacional John
Monkman, persona vinda direto do Reino Unido, nome
bem conhecido na cena européia da HouseMusic. Entre
os hits figura o sucesso "Don'tHave to be Beautiful", que
em 2012 o escalou no ranking Beatport Number One, e
também "FollowMe", que vocês podem conferir junto a

outras faixas acessando a URL soundcloud.com/john
monkman. Paramais informações do evento ou reserva
de mesas liguem 003054 0800.
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso. Hoje é

super quinta-feira, dia 31 de ou

tubro. Dia das Bruxas - famoso
Halloween. Fechamos omês de ou
tubro. Que venha o Natal! Vamos
à coluna de hoje, que está cheia
novidades. Mas antes, claro, uma
frase para você refletir: "A água de -

um rio adapta-se ao caminho que é

possível, sem esquecer do seu obje
tivo: omar. Frágil em sua nascente,
aos poucos vai ganhando a força
dos outros rios que encontra. E, a
partir de determinado momento,
seu poder é total" (Paulo Coelho).

)

f
KAY�S
H O T e l

-

Alcatra bovina cl
maminha si osso

1498, Kg

CJRlANDO O meu amigo Erol Zimmermann, a arquiteta Ruth

Borgamann, a engenheira Ana Badura e Regina Barbetta.

Música ao vivo Casal sempre em alta
Feliz e de bem com a vida, Dr. Amaro e sua

bonita esposa, Rita Zonta Ximenes, curtiram a

13a Feijoada do Moa, sábado, na Epic.

Nesta quinta-feira, todos os caminhos têm
um sentidc.a direção é a Confeitaria Bela Ca

tarina, pois é lá que rola um concorrido happy
hour com música ao vivo. Quer s�ber mais? Li
gue para 3371-3412.

Camisa
Niver do Dirceu Dia 5 iremos realizar mais um sorteio de

uma camisa da equipe futsal CSM/Pré-Fabri-
Não ousem esquecê-lo: o piloto Dirceu

-

car-Mannes. Para participar basta enviar e-mail
Rausis é o grande aniversariante de hoje. para moa@moagoncalves.com.br dizendo dia,
Quem tem o número do celular dele, por fa- hora e onde será o próximo jogo entre o time de
vor, ligue! Ele vai adorar saber que foi lem- Jaraguá contra o Krona, de Joinville. Boa sorte.
brado. Parabéns!

nM-TIM Alde Mengarda celebrou sexta-feira, com festa

daquelas, mais um ano de vida. Na foto com Emerson, Lu,
Marcos, Malise, Sandra, Marli, Sid, Fabiano e Taciana

Moa Gonçalves

NAS RODAS
o meu amigo e parceiro,

Martin Werninghaus, herdeiro
do grupo Weg, que guarda
no hangar um avião King Air,

ensaia a aquisição de um super
helicóptero. Contado!

.. .. ..

Hoje, às 14 horas, em
comemoração à Semana do
Servidor Público, rola, no

Centro Empresariar de Jaraguá
do Sul, apresentações culturais, .

entrega da Menção Honrosa
e também uma palavra com

o servidor Pedro de Castro:
"Dividindo experiências para
somar atitudes". Em seguida
será servido um coffee break.

.. .. ..

No próximo dia 7 de novembro
vai ocorre mais uma Garaqe.

Será a 43ª edição do
senadinho mais famoso de

Jaraguá do Sul. Agende!

3370-3242-

PERU Pilotado pela Sra. Márcia Dalmarco, grupo de poderosas da urbe partiu ontem,
de frente da Cosmos, rum� a oito dias de passeio por Lima e Cuzco e Machu Picchu

(47) 3276-1414

• Bodas de Porcelana
Ontem Zeca e Claudia Lenzi, um dos casais mais

-

bacanas da urbe sorriso, tiveram dezenas de motivos

para comemorar. Os fofos comemoraram 20 anos de

feliz vida conjugal. Parabéns! Que Deus abençoe a vo

cês e sua bela e feliz família.

Alô, Vasco
Li num jornal, gostei e
repasso para você, amigo
leitor! Hehehe...
- Alô, é da Copa do Brasil?
-Sim. -

- O Vasco Está?
- Não, já saiu?
- Alô, é da Libertadores?
-Sim.
- O Vasco está?
- Sinto muito, mas faz tempo
que ele não aparece aqui
- Alô, é do Brasileirão?
-Sim.
- O Vasco está?
- Sim, tá lá embaixo. Quer que
eu chame?
- Não precisa, falo com ele na

segunda.
- Alô é da Segundona?
- Sim.
- O Vasco está? -

- Deu uma saidinha, mas já
está voltando.

FEIJOADA A bela Lais
-

Alessandra, nos corredores
da 132 Feijoada do Moa

Pensando bem...

Na dúvida, é bem melhor escolher o silêncio. Além

incomodar, irritar e chatear, não gasta sua energia e

ainda por cima preserva sua imagem.

VABIEDiillES
QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2013

m�agoncalves@netuno.com.b

Se você quer alcançar
excelência nas �randes coisas,
você deve desenvolver o hábito
nas pequenas. Excelência

não é uma exceção, ela é uma

atitude predominante.

Colin PoweU

TE CONTEI
,. Outra notícia que
correu os quatro
cantos dacldade,
ontem, foi a da

possível vinda da atriz
.. -T

e cantora americana,
Jennifer Lopes, à urbe.
Aliás, já me torturaram

para saber quem é a

empresa jaraguaense
que está contratando
a bonitona de
Hollywood. A fonte é
minha e por enquanto
não conto nem muerto!
Mas prometo voltar
ao assunto.

• Aquela linda
secretária do
abalizado médico
está solteira depois
de meses namorando
um cara de Joinville.
Ela descobriu que ele

-

era casado. Bola pra
frente, gata.

.. Mais um casal
bacana da cidade não
divide mais o mesmo

edredom. Pena!

Hoje tem a

Noite dos Pastéis,
o encontro dás
bicicleteiros na

Choupana Schroeder,
O evento começa
às 19h30.

Crie tempo para as

pessoas importantes,
na sua vida.

.. Com essa, fui!
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Tirinha Sudoku
C�iAm05 ESSA Rol)·
PAG8YIQ.f ESTImu
LA A ALtGRiA DOS

FrlCIEN1t5.

Piadas

Elogios
Amulher olha-se no espelho e diz ao marido:
- Estou tão feia, gorda e acabada! Preciso de um elogio ...
E o marido responde:
- Sua visão está ótima!

·Cinema

JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• 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 :1 O
._rá 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
• GNC GARTEN
• 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
• O 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: Bevelação- 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 Condena- 13:30, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 . NAC • Comédia

Durante o dia,
temperatura
elevada
Sol e calor com temperatura
amena ao amanhecer. Sexta-feira:
Também faz tempo bom, mas no
decorrer da tarde a nebulosidade
aumenta em todas as regiões, com
pancadas isoladas de chuva no
Oeste e Meio Oeste.

HOJE
Jaraguá do Sul

e Região
Ensolarado

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 24°C

Parcialmente
Nublado

.'

SÁBADO Instável
Preencha um quadrado C

9x9 com números de 1 a 9
Ira MíN: 22°C
c.> MÁX: 25°C

sem repetir números em � Nublado
-

�cada linha e cada coluna. C
LUAS(/)

Também não se pode • NOVA 4/10 - ;; ,

Chuvoso

repetir números em cada • CRESCENTE 11110 DOMINGO •quadrado de 3x3. CHEIA 18/10 MíN: 24°C

• MINGUANTE 26/10 MÁX: 32°C Trovoada

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 1 7 8 92

1. Alta reputação no meio em que vive / Uma das
, maiores fabricantes de automóveis do mundo
2. Sufixo diminutivo féminino / Cédula em concursos .2

populares a cortar de jornal ou revista
.

3. Derivado como consequência
4. Livrar de compromisso ou encargo gravoso
5. O érbio, em química / Porção de líquido que se

toma de uma vez

6. Estabelecimento que produz açúcar e álcool em
grande escala / As iniciais do ator Scapin, o Nino
do "Castelo Rá-Tim-Bum"

7. Vontade de dormir / A capital sul-coreana
8. Nosso Senhor / Diz-se de motor equipado para

um maior rendimento
9. Em direção de / Tribunal de Justiça
10. Aquela que foi treinada para disparar armas com

precisão
11. Que pode ter risco (pista, curva etc.)

,

12. Que sofreu um desgaste mais ou menos prolon
gado / As letras entre Q G e o K

13. O Recruta, atrapalhado personagem das histó-
rias em quadrinhos / Na parte exterior. 12

•
•

•

• •
• •

•
• .'
• •

•
•
•

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
VERTICAIS
1. O meio da ... esfiha / Diz o ditado que escreve

certo por linhas tortas / Parte do vestuário que
cobre a cabeça

2. O nome dos atletas Silva (MMA) e Varejão (bas- .

quetebol) / Dissertação escrita
3. Em grau superior / Introduzir ar nos pulmões
4. Madeira nobre, própria para móveis / Diz-se de

solo improdutivo devido à seca

5. pequeno barco, movido a remo / Porção de fuma

ça de cigarro inalada,
6. Passagém subterrânea de uma éstrada / (Fig.)\

Comprado com muitos sacrifícios
7. Surgir / Título de reverência concedido a certos

mestres na tfadição zen-budista
8. Inteira, completa, total/ (Aritm.) Encontrar a dife

rença entre uma quantidade maior (minuendo) e

uma menor (diminuidor)
9. Fruto silvestre comestível/Casa comercial/As

iniciais do músico Adriani.

'\Ir 'B!Ol 'BJOWlf
'6 ]!l!JJQRS 'UPOl 'S '0'lSO 'JaOaledv ·L 'opunS 'Iau�l ·9 '06.'1 'OOUBO 'S 'op!lV
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O!t>R10S
TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Novelas
• JOIA RARA . GLOBO· 18H

Venceslau insiste que lolanda abandone Ernest, mas
ela prefere ficar para não prejudicar o pai. Volpina devolve

a joia para Venceslau. Aurora não cede às tentativas de se

dução de Manfred. Fabrício conforta Laia. Franz e Amélia
se espantam e os monges se emocionam quando Pérola
faz uma prece em tibetano. Manfred termina seu relaciona

mento com Laia. Arlindo diz à famüla que não tem dinheiro

para satoar as dívidas do cabaré. Ernest leva lolanda à for

ça à casa de Apolônio para que ela diga a Mundo que conti
nuará casada. Pérola chora porque os meninos do mosteiro

não querem jogar futebol com ela.

• SANGUE BOM - GLOBO· 19H
Penúltino capítulo não divulgado.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
AtJlio sugere pegar os arquivos de Eron sobre César. Her

bert fala para Joana que pretende se casar com sua namora

da. AtJlio e Félix pegam todos os arquivos financeiros de Eron.

Valdirene decide se afastar de Márcia por causa de Rinaldo.

Eudóxia resolve procurar um professor de etiqueta para sua

nora. O estado de Amarilys piora quando Niko entra na UTI.

Ordália avisa que Gina fará um jantar de noivado depois da
formatura de Luciano. Ninho tenta sair com Paulinha, e Bru
no fica furioso com a manipulação que ele faz com a menina.

Atflio conta para Félix que César passou três imóveis para o

nome de Edith. Herbert fica impedido de sair do hospital e
avisa a Glna que não vai à formatura com ela. Joana ouve Lu

ciano confirmar para duas colegas que ela é sua tia, e Ordália
sente vergonha do filho. Paloma ajuda Gina a se arrumar. Her

bert chega à casa de Denizard e é reconhecido por Ordália.

• CHIQUITITAS - SBT . 20H30
Maria Cecflia está usando seu tablet na sala do aparta

mento enquanto conversa com a mãe, Eduarda. Maria Cecflia

oePIS
www.ocponline.com.br

Amor à Vida

Herbert pede Gina em casamento
Falta muito pouco para Gina (Carolina Kasting) descobrir

que Herbert (JoséWilker), fez parte do passado damãe, Ordá
lia (Eliane Giardini). Na verdade, o médico traz terríveis lem
branças que a enfermeira esconde de toda a família. Mas, antes
dessa revelação, Gina terá ainda mais urna prova do amor do

-

vê na rede social FriendBook uma foto da cachorro Pipoca, que
foi postada com a informação de que a mascote está desa

parecida. Duda vai ao orfanato e fala pra Mili que está triste

porque sua mãe quer que ele vá morar na Bélgica. O garoto faz

questáo da opinião de Mili pra tomar a decisão se fica no Bra

sil. A chiquitita diz que o garoto deve ficar pertoda mãe, na Bél

gica. Duda beija o rosto de Mili, diz que foi legal conhecê-Ia e

vai embora. Eduarda diz pra filha que a cachorra não é a Kate

(Pipoca). Maria Cecílla diz que são as crianças do orfanato que
estão à procura de Kate, que é sim Pipoca, e lembra a mãe

que o orfanato é do José Ricardo Almeida Campos. Shriley
Santana, que ouviu a conversa, se intromete e pede pra Maria

Cecâla deixar Eduarda ficar com a cachorra para se distrair e

pegar menos no pé delas. Maria Cecília diz que trabalha com

Junior e que ficará numa situação muito chata se ele descobrir
-

que a cachorra está em seu apartamento. Mosca diz pra Chico

que está ficando com Vivi.

• DONA XEPA - RECORD - 22H
Carlão se desanima ao receber uma pista falsa sobre

o sequestro. Caravaggio tenta enrolar Das Dores, que acha
estranho encontrar o policial no quarto de uma testemu

nha. Otávio continua torturando Anjo, que não perde a

pose. Jurandir tenta pedir ajuda a Michele para salvarAnjo.
Picasso liga para Carlão. Donana e Michele conversam em

clima nada amigável. Picasso chama Carlão até a delega
cia e diz que Veludo está por lá. Carlãp briga com Veludo e

o faz desmaiar. Carlão; preocupado com a possível morte
de Veludo, tenta ajudá-lo. Laura e Patrícia conversam so

bre Carlão. Das Dores paga Pedro e Paulo pelos serviços
na corregedoria. Patrícia entra no apartamento de Carlão

e mexe em suas coisas. Cartão leva susto ao ver Stella em

seu apartamento. Silvinha e Laura conversam. Picasso dei

xa Veludo no pronto socorro. Otávio ameaça e tortura Anjo.
Jurandir consegue soltar Anjo do cativeiro. Stella e Carlão

conversam em clima de amizade. Patrícia se entristece ao

lembrar de Carlão. Michele espera impaciente por uma

notícia do sequestro. Silvinha conta a Patrícia que todo o

morro está mobilizado em achá-Ia. Dorotéia propõe a Danilo

achar logo os filhos de Carlão. Pedro e Paulo prestam aten

ção na conversa de Das Dores e Marcinha.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
OliviaWIlde está

grávida do 10 filho
Representantes da atriz confirmaram: ali

via Wilde está grávida de seu primeiro filho,
fruto do relacionamento com Jason Sudeikis.
O casal está noivo desde janeiro deste ano, de

pois de dois anos de namoro. Recentemente,
a atriz havia declarado que não planejava ser

mãe, mas que não planejava nada para sua

vida. "O que acontecer, aconteceu", afirmou.
Depois de confirmada a gravidez, Olivia agra
deceu pelo Twitter o carinho que tem recebido
dos Ias. Fontes próximas revelaram que eles
estão "incrivelmente felizes".

Ator de "Vildngs"
assume papel de
"World ofWarcraft"

Travis Fimmel, mais conhecido dos Ias
da série "Vikings", foi o escolhido para assu

mir um dos quatro papéis centrais da adap
tação do game "World ofWarcraft". Se tudo
der certo, ele se junta a Colin Farrell e Paula

Patton, que seguem negociando outros dois

papéis. "World of Warcraft" é um jogo de
ambiente aberto que se passa em uma ver

são mística da Idade Média - assim como "O
Senhor dos Anéis", para dar uma ideia, ainda
que alguns jogadores repudiem a compara

ção. Lá, Ores, guerreiros, magos, elfos e toda
uma gama de criaturas se enfrentam.

amado. Herbert a leva para jantar em urn restaurante chi

quérrimo. Ele se desmancha em elogios e dá urn lindo anel de

presente para a cozinheira. "Gina, você não entendeu ainda?
Eu estou te pedindo em casamento", explica Herbert, cheio de
romantismo. Gina se surpreende e não esconde a emoção.

A atr4Çãopeloperigo está nofundo de todas
aspaixões do homem.

AIlatole Fl:iWce ,

20/3 a 19/4 - Fogo
No trabalho, procure realizar

tarefas em parcerias. Mas você tam
bém precisa dar uma mão aos cole

gas, só assim o trabalho em equipe
valerá a pena. No amor, abra seu

coração e invista em quem deseja o

mesmo. No campo sentimental, la
ços ficarãomais fortes. Cor: branco.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

.
Hoje, você vai se concentrarmais

no trabalho e não terá dificuldade

para encarar até as tarefas mais cha
tas e cansativas. Napaixão, apoie seu
par em tudo o que ele precisar e dei
xe o egoísmo de lado. Se está SÓ, um
colega de trabalho pode chamar sua
atenção. Cor: verde-claro.

Gêmeos
21/5 a20/6-Ar

O dia começa um pouco tenso,
mas a Lua logo entra em seu paraí
so astral e espanta as más energias!
Você terá disposição e bom humor
de sobra para lidar com as pessoas
e saberá como encantar a todos com
seu charme, A dois, invista em um

programa divertido. Cor: lilás.

Câncer
21/6 a 21/7 - Água

É hora de dar atenção à família:
Mas não deixe que isso interfira no

seu desempenho no trabalho. Se

precisar de conselhos, procure um

parente mais velho. Se está só, pode
conhecer alguém interessante. Mas,
se já encontrou seu amor, prefira um
programa sossegado. Cor: laranja.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O dia começa com um astral

meio pesado, mas logo melhora.
Você estarámais comunicativo e não
terá dificuldade para trocar ideias e

mostrar o que pensa aos demais. Pai
xão à primeira vista não está descar
tada neste dia. No roraance, 'COnver

semais com quem ama. Cor: creme.

I!i Virgem
-,,,,",, 23/8 a 22/9 - Terra

I''''�
É hora de se concentrar nas fi-

..•. 'nanças, Nada de gastar com boba-

gens nem com supérfluos. Dê duro
no trabalho e isso vai se refletir nos

� ganhos. Na paixão, você vai querer

. �." seguranuça,
mas não s:rroq�echquem. I ama. ma aventura nao vai amar

sua atenção, se estiver só. Cor: azul.

n

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

-

Hoje, a Lua ressalta as suas qua
lidades. No trabalho, aposte no seu

charme e na sua facilidade para lidar
com as pessoas. Na paquera, vai ser

fácil atrair quem deseja, principal
mente se for a lugares animados. A
dois, mostre seu encanto e deixará o

par aos seus pés. Cor: cinza.

Escorpião
23/10a:J.1/11-Água

Émelhoragir com càutela.ALua
inferniza seu astral e um inimigo
oculto pode tentar atrapalhar seus
planos. No romance, não é hora de
ficar relembrando o passado. Você
vai se sentir mais carente,maspegue
leve. Na paquera, pode se envolver
num lanceproibido, Cor: laranja.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

Amanhã começa arrastada, mas
o astral logo melhora. É hora de se

concentrar nos seus sonhos. Poderá
contar com a ajuda dos amigos. Um
programa animado com a galera tem
tudo para agitar esta noite, se estiver
só. A dois, fale sobre seus ideais e

ouçamais o par. Cor: verde.

Capricórnio
22/12a20/1-Terra

Logo cedo, não deixe que a pre

guiça atrapalhe seu rendimento. De
pois, vocêvai concentrar sua atenção
na carreira.Mas todo esse esforçovai
valer a pena. Se está só, alguém com

uma boa posição socialpode chamar
sua atenção. A dois, é hora de fazer
novos planos. Cor: vinho.

W1 Aquário
� 21/1a18/2-Ar

Aproveite o dia para fazer planos
a longo prazo, pois vai pensar dema
neira mais ampla. Aumentar conhe
cimentos tambémpode serútil neste
momento. No romance, coloque um
pouco mais de aventura na relação.
Um programa diferente pode es

quentar a intimidade. Cor: azul.

Peixes
19/2 a 19/3.- Terra

,
,

Logo cedo, problemas pessoais
podem atrapalliar sua concentração.
Depois, émelhor redobrar a atenção,
pois alguémpode tentartirarprovei
to da sua ingenuidade. À noite, seu
magnetismo vai-crescer e não terádi
ficuldade para atrair alguém. A dois,
cuidado com brigas. Cor: marrom.
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Fotos Rafael Pereira/Festa da Semana

VARIEDADES
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jaragua@festadasemana.com.br

Fotos da Sociedade Alvorada - Baile de Formatura - dia 26/10

Eliziani Santos e Fabiano Wutke

Roberto Baumgartel e Silvana Marcondes

Marcela Kauling Garcia
e Vanessa Schimanski

Dario Zanella, Susana Moura, Marcone Pires e Francyelli Vezentainer

Sandra Leithold e Alais Olska Camilla Becken e IEJizete.Haas ., •
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.
POSTURA Mesmo

com ampliação das
ciclofaixas, ciclistas

pedem integração e

mais segurança

Natália Trentini

Desde o início do ano, o
sistema de trânsito de

Jaraguá do Sul ganhou 3,5

quilômetros de faixas des
tinadas aos ciclistas. Salvo

alguns desvios para alcan

çar o destino final, a maio
ria dos usuários parece ter

se adaptado a transitar pelo
espaço. Entretanto, a falta
de interligação entre ciclo
vias e ciclofaixas, velocidade
dos veículos e sinalização
incompleta ainda são fato
res de risco.

Um grande número de
ciclistas se lança pelas vias
nos horários em que o tráfe

go é mais intenso. Na saída
das escolas e empresas, é

possível ver um fluxomaior
de bicicletas transitando,

. principalmente em ruas

como a 25 de Julho.
Basta. o relógio marcar

14 horas para os ciclistas

começarem a aparecer, um

atrás do outro. Quem segue
pela ponte da Rua Procópio
Gomes para acessar a 25 de

-Sistema
ainda em
adaptação

,COMPORTAMENTO Não são todos os usuário que usam a ciclofaixa. Nessa

foto, as mulheres trafegam na faixa exclusiva. O ciclsta do outro lado, nãoJulho,dITficilmenteatravessa
para a ciclofaixa, que fica no
outro lado da via. "É mui-
to perigoso o trânsito nesse

horário, eu vou seguindo
por aqui até conseguir pas- Mais de 25 quilômetros
sar com segurança. Ali na de ciclofaixas já foram
faixa ninguém para. Mesmo projetados pelo Instituto
assim, não sintomuita segu- de Pesquisa e Planeja
rança na ciclofaixa, os carros mento de Jaraguá do Sul
invadem espaço, o ciclista (Ipplan). A ampliação pre
precisa estar o tempo todo vê principalmente a inte
atento", comentou o contro- gração dos sistemas exis
lador de qualidade, Thalison tentes, preparando para

.

Lunelli, 22 anos. a futura extensão para os

O movimento intenso bairros mais afastados da .

também é apontado pelo área central.
operador de máquinas, Ade-· Em 2012, eram ao todo
mir Alves, 49 anos, como o 33,6 quilômetros de ciclovias
motivo para andar no lado . e ciclofaixas pelo município.
oposto. Ele percorre a ciclo- Até o final deste ano, a in
faixa pela Rinaldo Bogo em tenção é atingir os 434 qui
direção ao bairro Vila Nova,
mas ao entrar na rua acaba

preferindo passar pela cal

çada ou no acostamento. "É
a questão dos lados mesmo,

aqui é na direita, mas logo lá
na frente muda novamente.

Eu só atravesso quando dá",
disseAlves.

"
Não me sinto muita

segurançá na ciclofaixa,
os carros invadem

espaço.

ThaHson Lunelli,
operador de máqulna

Integração está projetada
lômetros, No próximo ano,

.

será lançado o Plano Ciclo
viário que deve planejar em
longo prazo os espaços des
tinados asbicicletas.

O Ipplan também pre
vê a integração das faixas
com as calçadas na área

central, com instalação
dos paraciclos. Segundo
o presidente do instituo,
Benyamin Fard, o objetivo
é reordenar a mobilidade
urbana de acordo com a

PolíticaNacional, que pre
vê a priorização dospedes
tres, bicicletas e ônibus.

DUAS RODÁS No modelo adotado pelo Ipplan, as
ciclofaixa são interligadas e junto com a calças

liA bicicleta é
um veículo"

Ciclista há 32 anos, o

professor de educação físi
ca Rogério Muller, nota a

falta de respeito no trânsito
em Jaraguá do Sul. Acostu
mado a pedalar em cidades

maiores, até mesmo em São
Paulo, ele destaca a falta de

paciência e excesso de velo
cidade dos veículos como fa
tor que prejudica o trânsito
de bicicletas.

"Só existe conflito entre

as faixas quando se anda
muito rápido. O trânsito não
é um ambiente para andar

sempre com pressa. Eu não
diria que falta conhecimento,
falta educação e o básico de

respeito", declarou Rogério.
A falta de continuidade

das faixas, o que faz com que
os ciclistas precisem atraves

sar de um lado para o outro
muitas vezes também pode
trazerperigo. "Para quem está
de bicicleta a vulnerabilidade
é total. Estamos no trânsito, é
precisoentenderqueabicicle
ta é um veículo e tem direito
de andar na via. Não adianta
morrer com a razão, por isso
muita gente desvia pela calça
da", comentou.
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Campanha
para educar

A Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul

aprovou a realização de
uma campanha anual vol
tada aos ciclistas. A pro
posta propõe a distribui

ção de-material educativo
com as normas de trânsito

para orientar a conduta de

quem escolhe a bicicleta
como meio de transporte.

Segundo o diretor de

trânsito, Rogério Kumlehn,
existe um cronograma de
atividades de conscientiza

ção, mas o município não

prevê campanhas específi
cas. Ele avalia a necessida
de de trabalhar o trânsito
como um todo, já que o

número de acidentes en

volvendo motoristas e pe
destres também é grande.

"Ternos várias situações
que precisam ser trabalha

das, salientando que o res

peito é O que precisamos
embutir na cabeça das pes
soas. Nosso trânsito não se

ria tão problemático sehou
vesse respeito", enfatizou..

Nosso trânsito não

seria tão problemático
se houvesse mais

respeito.

R��o Ki\mít'."'n.
�otue lirfrft$itó

Sinalização
em fase final

A separação entre as

faixas de veículos e bicicle
tas nas ruas Reinoldo Rau
e Ângelo Schiochet é feita

apenas pela pintura. Para
finalizar a sinalização, a

Prefeitura de Jaraguá do
Sul dá andamento a uma

licitação que prevê a com

pra de equipamentos de

trânsito, corno tachões.
"É um elemento que

ajuda significativamente
na segurança dos ciclistas",
destacou o diretor de trân

sito, Rogério. Kurnlehn.
Caso não haja recurso na

contratação, o material
deve começar a ser instala
do na próxima semana.
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Desde meados da década de 1970, Jaraguá
do Sul não é mais um município agríco

la. Foi naquele período que a cidade acom

panhou o desenvolvimento das indústrias e,

consequentemente, perdeu força no campo.
No entanto, a produção rural ainda é um dos

segmentos quemais emprega e vem ganhando
novo fôlego graças a diversas iniciativas.

Com uma área de 402 quilômetros quadra
dos destinada à agricultura, segundo o Censo
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), a cidade conta com pou
co mais de dez mil pessoas residentes nessas

terras. Do lado contrário, na região urbana,
composta de 127 quilômetros quadrados, es
tão concentradas 130 mil jaraguaenses.

De acordo com levantamento da Secre
taria de Agricultura, as principais atividades
desenvolvidas no meio agropecuário são a ba- •

nanicultura, a rizicultura, a bovinocultura de
leite e de corte, piscicultura e a plantação de

mandioca, eucalipto, pinus e de palmáceas.
Juntas, elas ocupam 22,5 mil hectares. Ainda
há outras que merecem ser listadas pela signi
ficativa produção local, como o cultivo de hor

taliças, de frutas, como uva, goiaba, tangerina,
laranja, limão, anona, acerola e amora preta,
de palmito para extração de polpa, plantas or
namentais, gramíneas e produtos agroecológi
cos certificados.

Diante de uma produção tão vasta, a mo
vimentação econômica também tem repre
sentatividade. Isso porque, ela gira em torno

dos R$ 30 milhões anuais, montante que deve '

proporcionar a Jaraguá do Sul um retorno de
ICMS em R$ 800 mil. "Nossa agricultura tem
peso na economia e está pujante", enfatiza o di
retor da pasta na Prefeitura, Aricenir Canuto.

o PRINCIPALPROD1JTO

Segundo dados do governo municipal, a banana é o produto mais importante na agricultura
jaraguaense. Na cidade, a bananicultura significa ocupação para 250 famílias, ou seja, emprega
1.250 pessoas. Esses trabalhadores geramumaprodução anualdemais 50mil toneladas da fruta.

FRtITICULTOBA
No município também estão sendo desta

cados projetos para fomentar a fruticultura de.
clima tropical. De forma experimental e gratui
ta, a Prefeitura repassou a diversos agricultores
mudas e adubos deprodutos como a amorapreta
e, agora, faz o acompanhamento da colheita. Já

no programa de hortas comunitárias, a intenção
é implantar, até o fim de 2013, 14 espaços desse
tipo na cidade. Eles ocupam áreas verdes até en
tão abandonadas e com problemas de acúmulo
de lixo. "O objetivo é social, pois a produção fica
inteira para os participantes", disse Canuto.

.. 1 .• 1 r , 11.

A Apeafa, presidida por Makely, reúne 25 agricultores associados
. . e Icom��çiaJizA os. produtos no Mercado Público Municipal
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Sede do IGP poderá
ser definida em breve
AVAL Diretoria do órgão vem a Jaraguá do Sul para conhecer
o espaço cedido, que foi avaliado positivamente em âmbito local

Débora Remor

A busca por um terreno

rl..para a construção da
sede do Instituto Geral de
Perícias pode estar perto
do fim. Depois de três op
ções descartadas, urn es

paço próximo ao cemitério
da Vila Lenzi foi analisado

positivamente por peritos
que trabalham em Jaraguá
do Sul. Durante esta sema

na, a direção do órgão deve
vir de Florianópolis para
confirmar a escolha.

Desde dezembro do ano

passado, quando o Secre
tário de Segurança Públi
ca

.

Cesar Augusto Gmbba
prometeu recursos para
construir o prédio do IGP,

a Prefeitura de Jaraguá do
Sul estuda a cessão de urn

terreno. Já passaram por
análise urn espaço no Rio
Molha, que apresentou en

traves ambientais, e urna

área ao lado da Amvali que
foi descartada devido ao

risco de inundação. A Pre
feitura também teria ofere
cido urn terreno ao lado da
ponte do Vailatti, na Vila
Nova. "Aquele seria o espa
ço ideal, tanto por causa da
facilidade de entrada e saí
da dos veículos, como pela
acessibilidade da população
na hora de fazer a carteira
de identidade", comentou o

delegado regional, Uriel Ri
beiro. O terreno fica ao lado
da sede do Ministério Pú-

blico, em construção, e urn
projeto de estacionamento

para a área está em estudo.
Atualmente em análi

se, o terreno localizado na

Vila Lenzi tem 3.600 me

tros quadrados de área e foi
bem avaliado pelo delega
do regional. Ribeiro alerta,
porém, para a necessidade
de implantação de uma li
nha de ônibus para facilitar
o acesso de serviços à po
pulação, principalmente a

confecção de Carteiras de
Identidade e atendimentos
no Instituto Médico Legal
(IML). Os cinco servidores
do IGP de Jaraguá do Sul
não quiseram falar oficial
mente sobre a escolha do

espaço. Hoje eles traba-

lham no mesmo prédio da

Delegacia Regional, em sa

las e espaços cedidos pela
Polícia Civil, naVila Nova.

A direção do IGP foi
procurada pela reporta
gem, mas. estava em reu

nião e não pôde confirmar
a data da visita. Segundo a

assessoria de comunicação,
depois da vistoria, a aceita
ção do terreno vai depender
ainda de urna reunião entre
o diretor do IGP, Rodri
go Tasso, e o secretário de

.

Segurança Pública, Cesar

Augusto Gmbba. Segundo
o delegado regional Uriel
Ribeiro, o Núcleo do IGP

precisa de no mínimo 600
metros quadrados de área
construída para abrigar as

instalações. Ainda não há

previsão de'um novo con

curso público para admis
são de funcionários:

VfABIUDADE: Terreno doado pela Prefeitura, ao lado do cemitério da Vila Lenzi, tem 3.600m2 de área plana

Estrutura própria requermais fimcionários
Com a construção de

urna sede do Núcleo Geral
de Perícias, os funcionários
terão melhores adequações
para trabalhar. Entretanto,

com urna equipe tão peque
na de servidores, o atendi
mento geral a população vai
depender da contratação de
mais funcionários, em es-

pecial para questões admi
nistrativas. Em setembro, o
IML ganhou reforço no pes
soal com a chegada de urn

auxiliar de médico legista,

.

dobrando o número de ser

vidores nesta função. Outro
funcionário atua no setor de
carteiras de identidade, en
quanto dois são peritos.

EDUARDO MONTECINO

FURTO Moto aquática e carretinha foram abandonados
em Guaramirim quase duas semanas após o crime

Piraí

Jet ski é recuperado
Furtado há doze dias,

urn jet-ski foi recupera
do na noite de terça-feira,
abandonado às margens
do Rio Piraí, no limite
entre os municípios de
Guaramirim e Araquari.
A moto aquática e a car

retinha com placas LWU-

4732, de Jaraguá do Sul,

Guaramirim

Clínica é
assaltada

Dois homens. armados
teriam assaltado uma clí
nica de saúde na Rua João
Butschardt, no Centro
de Guaramirim, por vol
ta das 22h de terça-feira.
Duas funcionárias, de 24 e

34 anos, relataram que os

assaltantes apresentaram
um revólver e fugiram le
vando cerca de R$ 100 do
caixa do estabelecimento.
Segundo testemunhas, os

bandidos seguiram em

direção a Massaranduba,
mas a Polícia Militar não
localizou os suspeitos.

foram encontradas por
um morador que chamou
a PM por volta das 22h. .O

proprietário foi até a Dele
gacia de Guaramirim para
recuperar o equipamento,
que estava sem o assento
e tinha vazamento de óleo.
O valor do jet ski não foi
informado.

Corupá
Jovem perde
parte do dedo

Uma jovem de 18 anos
teve parte do dedo indi
cador amputado durante
um acidente de trabalho,
na manhã de ontem, em

Compá. A vítima traba
lhava em uma fábrica de
banana, na Rua Roberto
Siedel, colocou a mão di
reita dentro de uma má

quina, por volta das 8h.
Os Bombeiros voluntários
socorreram a jovem, que
foi levada para o PA da ci
dade e depois transferida
para o Hospital São José,
em Jaraguá do Sul.

ligaram para a corpora
ção achando que fosse um

corpo boiando no rio, mas
dentro da mala havia ape
-nas' o quadro. A imagem
foi levada para a sede dos
Bombeiros.

Santa Ceia

Bombeiros recuperam quadro
Um quadro de gesso

. que retrata a Santa Ceia
foi encontrado pelos Bom
beiros de Jaraguá do Sul
no Rio Itapocu, no Bairro

Centenário, na noite de

terça-feira. Testemunhas
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Juve segue
com chance
na Copinha

1 A 1 Tricolor segura o Metrô em Blumenau e agora torce contra o Brusque

Lucas Pavin go Crasso; Alisson,William, Cí
cero e Lima; Édipo e Éder Sal
leso Já oMetrô, deAbel Ribeiro,
foi escalado com Lucas; Jack
son, Bruno, Elton, Alan; David,
Edimar, Éverton César, Juliano
Mineiro; Jones e Toni.

Com o resultado, o Juventus
subiu para a segundo posição
do Grupo B (Norte/Vale) com

quatro pontos. Já o Metropoli
tano se mantém como líder da

chave, com sete pontos e classi
ficado para a segunda fase com

uma rodada de antecedência.

Agora, para seguir na dis

puta, o Juventus espera a defi

nição do último jogo que será
entre o próprio Metropolitano
e o Brusque, que acontece neste
domingo, na cidade de Caneli
nha. Os brusquenses perderam
um mando de campo no Está-

OJuventus conseguiu um im

. portantíssimo placar na noi
te de ontem visando uma vaga
na próxima fase da Copa Santa

Catarina. Mesmo jogando fora
de casa, o Moleque Travesso fez
um bom jogo e empatou em 1 a 1

com oMetropolitano, no Estádio
do Sesi, em Blumenau.

O gol jaraguaense foi mar
cado pelo volante Cícero após
cobrança de escanteio, enquan
to Jones anotou para os blume

nauenses, aproveitando o re

bate após André defender uma

penalidade.
O tricolor, de Márcio Ven

tura, foi a campo com a mesma

escalação da última partida,
diante do Brusque, com André;
Jhoy, Suéliton, Acácio e Rodri-

dia Augusto Bauer e não pode
rão atuar em casa. Em caso de
vitória dos blumenauenses, o

Moleque Travesso garante sua

vaga. Empate até 1 a 1 também
favorece os jaraguaenses

"Esse é o Juventus que todo
mundo queria ver. Nas duas

primeiras partidas começamos
a dar a cara do time e agora
os jogadores se entregaram,
se empenharam e fizeram um

grande jogo contra o Metro

politano, que é uma equipe de
excelente qualidade", festejou o

técnico Marcia Ventura.

Com quatro pontos, Juve se

favorece com a vitória do Metrô

ou o empate até 1 a 1 contra o

Brusque, no domingo.

SAI ZICA! Pivô Léo marcou por duas vezes na noite de ontem e ajudou a ADJ a voltar a vencer
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amenfo desta á "na 11$ 23h80 •.

FARO DE GOL Com dois gols na Copinha, o volante Cícero é até

aqui o artilheiro da equipe comandada por Marcio Ventura

COPA SANTA CATARINA

CLASSIFICAÇÃO - GRUPO B - RETURNO

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

Campeonato Catarinense
AD Jaraguá enfim desencanta
no returno e bate o Blumenau
A AD Jaraguá (CSMjPré

FabricarjMannesjFME) final
mente conseguiu a primeira vi
tória no returno do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
Após perder para Ri0 do Sul e

.

empatar com Lages e Tubarão,
o time jaraguaense conseguiu
o primeiro triunfo diante da

HeringjBlumenau, na noite de

ontem, pelo placar de 4 a 1, na
Arena Jaraguá. Os gols foram
marcados pelo ala Pepita (2X) e

o pivô Léo (2X).
"A vitória foi muito impor

tante, pois precisávamos vencer.
Voltamos a marcar bem, o que é
fundamental também. Essa vitó-

ria nos coloca de novo na briga
pelo título do returno", disse o

técnico Sergio Lacerda.
"O resultado valeu para nos

dar confiança. Nós sabíamos que
viemos de uma maratona de jo
gos e não vínhamos conseguindo
o resultado que queríamos. Mas .

tivemos um tempo para traba
lhar e conseguimos acertar o que
vinhamos errando, resultando
neste placar positivo", disse o

fixo e capitão da equipe Duda.
Agora, o Jaraguá volta a atu

ar pelo Estadual na próxima ter
ça-feira (5), no clássico contra a

KronajJoinville, novamente na

Arena Jaraguá.
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'" David Totffi:ó� de Mattos, Mestre Xitão

Lutas boas
Di�unciado na��a terça-feira que José Aldo e�nan ���o, da Nova.r U�p, enfrentarao Ricardo Lamas e Dorniriick Cruz - respectivamente -

no UFC 1'69, que acontece nomesmo final de semana ô,O_Super Bowl nos EUA
Além destas duas lutas que prometem, já está confirm;ãã a luta-deAlistair
Overeem contra FrankMir. Com certeza os cartolas estão se esmerando para

"

formar essas lutas, que no papel já prometem muito, devido ao gabarito dos
lutadores selecionados para os combates.

Legado Carlson
Eu estava refletindo esses dias sobre o grande Mestre CarlosGracie

e como ainda a energia deste homem grandioso percorre em todas as

esferas em que a luta ou o MMA em si são trabalhados hoje em dia. Por

exemplo: Wallid Ismail hoje em dia, junto com Bebeo Duarte - também
aluno de Carlson, comandam o Jungle Fight, que é o 'maior evento da
América Latina de MMA. Vítor Belfort continua lutando em alto nível
e também foi cria dele. Dedé Pederneiras, que é técnico de José Aldo e

tantos outros nomes de peso no MMA - e que recentemente foi conside
rado o melhor técnico da atualidade no Mundo - também passou pelas
mãos deste formador de líderes. Murilo Bustamante, ex-treinador de

Toquinho;também lista o seleto grupo de faixas pretas de Carlson. Essa
é uma pequena fração de pessoas com quem ele teve contato e passou
seu conhecimento. Muito do que acontece no Mundo do MMA deve-se
diretamente ao trabalho deste grande Mestre que já nos deixou, mas sua
memória para sempre será lembrada. Até por que, aos olhos mais aten
tos, o MMA gira em torno de tudo o que ele ajudou a criar.

'" Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê,
Iiu-Jitsu, Submission, Muay Thai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.
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4x100m ívanildo
abriu mão de sua

especialidade para

ajudar na conquista

americanos e sul-ameri-
,

canos.estiveram presentes
em grande número, o que
tornou o nível ainda mais

elevado", disse Ivanildo.
Apesar de ser aconselha

do pelos médicos antes de
sair de Jaraguá do Sul a não
participar do campeonato,
em virtude de uma tendi
nite aguda no pé direito, o
jaraguaense fez urn trata

mento intenso na fisiotera

pia do evento e conseguiu
bons resultados. No dardo,
conquistou o quinto lugar,
melhorando sua marca no

último Mundial realizado
na Itália, no.qual ficou em

oitavo. Nos 100m com bar-

LucasPavin

Oincansável, IvanildodeSouza Pinto, de 57
anos, participou do 200

Mundial Master de Atletis

mo, que aconteceu entre

os dias 16 e 27 de outubro,
na cidade de Porto Alegre.
O evento reuniu 4.200

atletas, oriundos de 82

países. "A competição teve
um nível muito forte. Os

atletas europeus,' norte-

Breakers

IngreSSOS
SCJaraguá
Gratuito

O Jaraguá Breakers se- A partida entre Sport
gue se preparando para a Jaraguá e Oeste poderia ser

última partida, antes . dos / cancelada, devido às dívidas

playoffs diante do PortoAle- que o clube de Canelinha ti

gre Bulls, neste domingo nha com a FCF. Porém, elas
(3), às 15h, no Estádio João foram quitadas e o confron
Marcatto . .os fãs de futebol to acontecerá normalinente
americano podem adquirir no sábado, às 16, no Estádio
seus ingressos antecipada- João Marcatto. Com isto, a
mente no Jaraguá do Sul diretoria do Jaraguá resol
Park Shopping a R$ 10 ou veu fazer uma promoção e o

no dia do jog@!poriR$,15.' . jogo terá entrada franca. . J J I I

reira, se classificou para a fi
nal, mas não a disputou de
vido a lesão. Com dois dias
para se recuperar, visando
o revezamento 4X100m,
Ivanildo conseguiu melho
rar a estabilidade do pé di
reito e ficou com a prata na
prova, ao lado de Walter,
do- Paraná, Degivaldo, de
São Paulo, e Tegoraro, do
Rio Grande do Sul.

Agora, de volta à Ja
raguá do Sul, Ivanildo co

meça o tratamento desta
lesão para poder disputar
o Mundial Indoor, que
ocorre entre dezembro e

janeiro, na cidade de Bu

dapeste, na Hungria.

Juventus

Sócios
Buscando trazer o torce

dor de volta para o Estádio
João Marcatto e já visando
os jogos doCampeonato Ca
tarinense de 2014, o Juven
tus lançou uma promoção
onde quem se associar ao

clube pode presentear urna
outra pessoa com urna car

teirinha. Esta dará direito a

seis meses de acesso gratui
to aos jogos da equipe ..
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Fla e Furacão
em vantagem
na Copa BR
BOAS VITÓRIAS Noite rubro-negra deixa paranaenses e

cariocas mais próximos da decisão da competição nacional

Qatacante Walter fez
falta ao Goiás. Sem o

seuprincipal jogador nesta
temporada, a equipe esme
raldina encontrou dificul
dades nesta quarta-feira,
mesmo atuando diante
de sua torcida no Estádio
Serra Dourada (mais de 37
mil espectadores). E o Fla

mengo aproveitou.
Eficiente, o time ru

bro-negro derrotou o Goi
ás por 2 a 1, na partida
de ida, válida pelas semi
finais da Copa do Brasil,
ficando mais próximo da
decisão da competição.

As duas equipes vol
tam a se encontrar na pró
xima quarta-feira, dia 6

de novembro, no Estádio
do Maracanã. O Flamen

go precisa de um simples
empate para se classificar.
Mesmo se perder por 1 a

o, o time carioca estará na

final, por conta dos gols
marcados fora de casa. Já
o Goiás, necessita de um

triunfo por dois gols, ou a

partir de 3 a 2.

Em Curitiba, o Atlético
Paranaense saiu em van

tagem no outro confron
to semifinal da Copa do

Brasil. E foi graças a um

antigo jogador do Inter

nacional, maior, rival do

Grêmio, o adversário nes

ta etapa da competição.
Na noite de ontem, o

clube rubro-negro derro
tou o time tricolor gaúcho
pelo placar' de 1 a o, na

Vila Capanema, com gol
marcado por Dellatorre,
e precisará de apenas um

empate na volta para al

cançar a decisão do tor

neio. Derrota por um ten

to de diferença, desde que
balance as redes, também
garante os paranaenses.

Copa Sul-americana

Zagueiro garante triunfo do São Paulo
A zaga do São Paulo co

locou a vitória do São Paulo
sobre o Atlético Nacional
em risco, nesta quarta-fei
ra, no Morumbi, mas An
tônio Carlos, um zagueiro,

garantiu o resultado de 3 a

2 para oTricolor na ida das

quartas de final da Copa
Sul-Americana. O defensor
fez dois gols de cabeça, um
nos acréscimos do segundo

tempo e salvou o time bra
sileiro. O São Paulo agora

joga por um empate para
ir às semifinais. Vitória por
1 a o ou 2 a 1 classificam o

Atlético.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

HEDESON ALVESNlPCOMM

1 a O Furacão passou pelo Imortal pela contagem mínima na noite de ontem

Interesse Vitória Convite
Insatisfeito com o de

sempenho de Benzema no

início desta temporada,
o Real Madrid segue em

busca de outro atacan

te na próxima janela de
transferências. Conforme

divulgou o jornal britânico
Dai1y Star, o uruguaio Luis
Suárez, do Liverpool, seria
o principal alvo de interes
se do clube espanhol.

Os Lakers levaram a

melhor no clássico de Los

Angeles, ao baterem os

Clippers no Staples Cen
ter. Recheada de reservas,
a equipe não decepcionou
sua torcida, que vibrou
com a vitória por 116 a 103,
na estreia na temporada
2013/14 da NBA O desta

que foiXavier Henry, cesti
nha com 22 pontos.

A Confederação Bra

sileira de Basquete (CBB)
enviou ontem carta para a

Federação Internacional
de Basquete (Fiba), forma
lizando o interesse por um

dos quatro convites para o

Mundial da modalidade,
em 2014, na Espanha. A
competição será realizada

entre os dias 30 de agosto e

14 de setembro,

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO - RETURNO 32"ROOADA CLASSIFICAÇÃO • RETURNO 33'ROOADA

�11 1/11

19h30 - Goiás x Bo1afogo 19h30 - Joinville x f'a)sandu
2 Botafogo 53 31 158 8 45 35 1057,0% 19h30 - São Paulo x Portuguesa 2lh - Amé!ica-MG x flSAl'J_

3 Grêmio 53 31 158 8 37 30 7 57,0% 2lh - Atlétioe>MG x Náutico Sport 13 54 48 6 55,2% 2lh -lcasaCE x 8o&MG

4 Atlético-PR 52 31; 14,10 7 48 39 9 55,9% 4 Avaí ,!53 32,158 9 47 37 10:55,2%
2lh50 - AtlétiroGO x Ceará

3/11
5 Goiás 49 3113'10 8 i40 '34 6 52,7% 5 Icasa-CE '50,32 155 12 44 47'-3 52,1% �11

, , I

6 Vitória 47 31 138 10 45 44 ,1 50,5% 17h . Santos x Cruzeiro 6 Paraná 50 32 148 10 46 ,29 17,52,1%
17h - Vitória x Corinthians 16h20 - Guaratingue!á x Chapeooense

7 Atlético-MG 45 31 12 9 10 34 30 4 48,4% 17h - vasco x Coritiba 7 Joinville 49 32 14:7 11 46 34 12 51,0% 16h20 - Paraná x Palmeiras

8 Santos '44 31 1111 9 40 32 8 47,3% 17h - Grêmio x Bahia 8 América-MG 48 3212128 43 37 6 50,0% 17h20 - Sport xSão caetano

9 São Paulo 43 31 127 12 33 31 2 46,2%
19h30 - Atlético-PR x Internacional

9 Ceará 47 3212119 49 40 9 49,0%
17h20 - ABC-RN xAmé!ica-RN

19h30 - Aamengo x Auminense 2lh - OesteSP x Bragpntino
10 Internacional 42 3110129 47 45 2 45,2% 19h30 - Criciúma�Ponte Preta 10 Figueirense 46 32 144 145048 2 47,9%

11 Flamengo 41 31 10 11 10 36 36 O ,44,1% 11 Boa-MG 44 32 111110,27 36 -9 i 45,8% �11
i

12 Corinthians 41 31 9 14 8 24 19 5 44,1% 12 Guaratlnguetá 40 32 117 14 37 43 -6141,7% 17h -AvaíxFigueirense
13 Coritiba 40 31 10 10 11 37 39 -2 43,0% 13 Bragantino 39 32 116 15,31 '37,-6 40,6%

14 Portuguesa 39 31 109 12 45 43 2 41,9% 14 América-RN 39 32 109 13 38 47 -9 40,6%

15 Bahia 37 31 9 1012 32 39 -7 39,8% 15 Oeste-SP 39 32 109 13 32 46 -14'40,6%
16 ' Fluminense 36 31 9 9 13 35 40 -5 38,7% 16 ABC-RN 35 32 105 17 36 52 -1636,5%

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

Lanterna do campeonato
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,
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o CaFé Verde é um potente termogênico, antioxidante, Fonte de energia e disposiçào.
Mais um aliado para quem quer perder peso.
Indicação:
-Auxilia na queima da gordura localizada;
-Potente antioxidante:
-Desintoxicação do fTgado;
-Influencia o humor, combatendo os sentimentos de apatia e depressãÓ;
-Aumento da taxa metabólica;
-Diurético;
-Reduz a absorção intestinal dos açúcares, regula os níveis de açúcar no sangu

Fórmulas para o verão!

COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO
Chegou a hora de preparar a pele para o verão, um meio natural e eficiente é a associação entre
Betacaroteno, Urucum e Vitamina E, cam el.e você garante um bronzeado bonito, uniForme e duradouro.

CAFÉ VERDE

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SLlM
Melhorar o aspecto da celulite bem como a firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na redução de
medidas em áreas de maior concentração de gordura.

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatoléqlcas - Fitoterápicos

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

metabolismo e inibe a absorção de parte dos carboidratos ingeridos.

, Medicamento Manipulado, a dose certa
feita especialmente pra você!

.

, '•
.,_ •

I

),' 3371-8298 I 3371-6087 I' Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br �fl ekilibrio.farmaciademanipulacao: �
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