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Fiaçao em postes tera
de ser ·identificada

HENRIQUE PORTO/AVANTE ESPORTES

PARA MELHORAR Celesc deu prazo até janeiro para que as empresas usuárias do sistema de
cabeamento aéreo instalem lacres coloridos nos fios. Medida visa evitar transtornos aos usuários.

PÁGINA 15

Já estamos
atendendo!

Homicídios

Jaraguátem
menosmortes
Com quatro crimes,
município registrou queda
de assassinatos esse ano
na comparação a 2012,

quando 16 pessoas foram
mortas de forma violenta.
PÁGINA16

Palestra

Filho do Rei
em Jaraguá
Dudu Braga, herdeiro do
cantor Roberto Carlos,
falou sobre como ficou

cego e da superação para
enfrentar essa limitação.
PÁGINA5

Executivo

Natal tranquilo
para secretários
Com recursos em caixa
e promessas saindo do

papel, prefeito Dieter
\. Janssen não deve fazer

trocas na equipe.
PATRíCIA MORAES,
PLENÁRIO, PÁGINA 4
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•.. Ainda bem o município não

i�./havia refeito" da enchente)
outra catástrofe o atingiu. Des
ta vêz aindamais dolorosa, pois
levou a vida de 10 humildes

operários, deixando na orfan

dªde dezenas de cnanças.
.

Dia 6, pelas 10 horas, a cidade
foi' abalada por tres explosões'
que a deixaram em paníco, tal
víolencía. Janelas. quebradas,
u.ââros jogados das paredes,

dentes de.lampadas foram
o rimeiros dari.ós causados.
Mas logo se verificou ser a

fábrica depólvora que, pela 3a

ve.� voava para os ares.
Brande massa de povo ru

mou para o local e, cenas dan
tescas foram então verificadas.
Tres secções das fábricas ha

viam voado pelos ares. Peda-

Jaraguá de luto
A explosão da fábrica de polvora - 10 mortos e 8 feridos

Caminhões daprefeitura deJaraguá transportam
os 10 caixões dás vítimas do desastreços de corpos humanos jaziam

pelos pastos e estradas e 35 fa
milias dos operários que traba
lhavcUn nos arredores, gritavam
desesperadamente a procura
dos seus entes queridos.
Com a atuação das autori

dades e populares foi se resta
belecendo a calma.
Automóveis iam transpor

tando os feridos para o Hos
pital São José, onde os médiso
Drs. Knudsen, Mazurechen e

Springmann com as dedicadas
enfermeiras se desvelaram em

operações e curativos, Logo
foram chamados os revdos.
Padre Alberto o Pastor Wai,d
ner, confortavam e davam os

últimos sacramentos aos grave
mente feridos.
No final, 10 mortos e -oito

feridos, sendo que o corpo de
um deles ainda não tinha sido

encontrado, quando .e)1cerra
mos esta nota.

MorreramArlingo Cunha, Se
verino da Luz, Leopoldo Bruch
e Raul Bruch (pai e filho), Leo
nardo Tescher, Reinaldo Jung,
Alfredo Franke, Ernani Fran
cisco da Costa, Arnaldo Pereira
e Hercílio Sabino, cujo corpo
ainda não foi encontrado e se

pesume esteja caido na lagoa
que está sendo esvasiada.
Os enterramentos foram

feitos pela Prefeitura, na ma

nhã seguinte, com um grande
acompanhamento. O corpo
de Leopoldo Tescher foi trans
portado para Corupá, onde
residiam seus pais em Pedra
de Amolar.

Essefotofoi registrado na edição do jornal O Correio do Povo de novembro de 1953.
Obs.: A gramática foipreservada conforme o uso em 1953.

Então tem S em lugar deZ, acento onde hoje não existe e vice-versa. Unimed 1\
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DO LEITOR

Rede FeminilUL agradece:
Outubro Rosafoi sucesso!
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do
1""\sul temmotivos de sobra para agradecer à comunida
de pelo sucesso do movimento, Outubro Rosa, capitanea
do aqui pela entidade. Tivemos um total de 6.754 cami
setas vendidas, destas 1.800 foram doadas por empresas
de Jaraguá do Sul (as camisetas continuam à venda na

Rede Feminina). Muitos calendários, diversas bonecas
VITÓRIA - mascote da Rede (ambos os produtos ainda
podem ser comprados na Rede). Mas, o mais importan
te, a participação maciça das pessoas nos eventos realiza
dos. Foram muitas palestras em empresas, ministradas
por voluntárias; missas em Jaraguá em Corupá; pedágio
beneficente,a palestra Celebrando a Vida Cor-de-Rosa,
com Tânia Gomez; o lançamento do calendárioMulheres
Contra o Câncer e o momento culminante da programa
ção, a CAMINHADA ROSA, no dia 27 de outubro, com a

participação de 600 pessoas.
Para Maria Santin Camello (Nina), presidente da en

tidade, os objetivos de conscientização, prestação de in
formação e arrecadação de recursos foram plenamente
atingidos. Com a realização das ações do Outubro Rosa
foi possível angariar recursos que serão destinados a

ações de prevenção e atendimento às pacientes portado
ras de câncer. "O resultado positivo do Outubro Rosa
nos motiva a seguir em frente, acreditando que, em bre
ve, teremos uma nova sede para melhor atender às pes
soas que necessitam. Tenho certeza de que, com a ajuda
da comunidade, esse sonho será realidade. " Lágrimas de
emoção e alegria brotam dos olhos da presidente Nina,
quando diz: "obrigada Jaraguá do Sul, obrigada volun
tárias da Rede!"

A Rede Feminina tem um quadro de cem voluntárias
e atende, mensalmente, aproximadamente 500 mulhe
res que fazem seus exames preventivos de colo de útero e

toque de mama. Mantem quadro de médico, enfermeira
e funcionários que prestam abnegado atendimento.

• Direção daRede Feminina de Cambate ao Câncer
de Jaraguá do Sul

COTIDIANO
Paraparticipar desta seção enoie suas fotos e sugestões

paraG redacao@ocorreiodopovo.com.br

Capacitação
Encontro de
Cuidadores Sociais

A Secretaria da Assistência Social realiza hoje,
às 8h, o 10 Encontro de Cuidadores Sociais. O
evento terápalestra dajuízaAnuska'Felski da Silva
sobre legislação e ética com abrigados; do promo
tor de Justiça Rafael Meira Luz, que falará sobre
direitos e deveres de crianças e adolescentes e a

presença da secretária Emanuela Wolff. Também
haverá palestra sobre a política da assistência'so
cial e a apresentação da peça "Maria Lavadeira",
do Grupo Gats. A.Prefeitura de Jaraguá do Sul
conta, atualmente, com 21 cuidadores sociais.

COMENTÁRIO

Baixem o topete!
A lguns atores mais velhos
�ue fazem novela na Globo
criaram um "prêmio" de brin-

. cadeira para dar a muitos dos

jovens atores da emissora. É o

Prêmio Tony, esse Tony é o Tony
Ramos, tido por muitos como

um exemplo de educação, cava
lheirismo e paciência. Por que
do prêmio? Ora, por uma razão
óbvia: a formidável e generaliza
da falta de educação dos jovens.
Falta de educação e acrescento

falta de talento, falta de "seman
coI", falta de que se olhem no

espelho da vida e se vejam corno

são: uns nadas. Que se "man

quem" e que tomem boas doses
diárias de "Semancol".

Para você chegar até uma

atrizinha de nada, para chegar a

um guri babão da Malhação você

Ou se vêem, é claro não vão corri

gir, como corrigir os que são iguais
a eles?

Pois dia destes eu não falei

aqui de pesquisas feitas em todo o

Brasil e que nos fazem saber que
mais dámetade dos universitários
brasileiros pensa em empreen
der, ser empreendedor depois da
faculdade? Só que o pessoal des
sa maioria não lê jornal, não tem
qualidade nem se preocupa, com
qualificação. E isso também foi
confirmado por pesquisas. Quer
dizer, querem o burro na sombra

porque são muitos mais vadios
do que empreendedores. Típicos
da família classe média brasilei
ra, a endividada e de casamentos

falidos. Troféu Tony sim para os

atorzinhos empanturrados, e de

pois do troféu o olho da rua.

LUIZ CARLOS PRATES

precisa passar por várias secre

tárias, secretários e não é só isso.
Acham-se os tais, petulantes, arro
gantes, burros, uns porres. Claro

que não vão ter futuro, veio daí a
idéia humorística de conferir-lhes
o Prêmio Tony, para que pensem e

se orientem pelo exemplo do vete
rano ator, Tony Ramos

Mas agora éassim, unsbananas
criados por pais bananas infestam
as salas de aula, os corredores dos

shoppings, as paradas de ônibus,
todos os lugares. Grosseiros e es

túpidos que os pais fingem não ver.

-Inútfl
Que fique bem claro, o diploma universitário é "ape

nas" uma certidão que abre caminho para o exercício
de uma atividade profissional, nada garante; posição,
dinheiro, sucesso, nada, nada garante. Digo isso diante
da seguinte manchete: - "Crescem matrículas no Ensino

Superior no Brasil". Vontade, foco, obstinação, qualifi
cação continuada, ética e muita fé na água benta_da tes
ta, o suor ... O sucesso vem por aí, e o diploma nesse caso
é sim um passaporte. Só assim.

taro Bandido, farsante, o que for, já tem no berço os traços
que o vão emoldurar mais tarde. Claro que a "educação"
dos pais reforça essas tendências. Então, essa gentinha que
se acha e se comporta mal tem que ser duramente trazida

para a realidade, chamemos de ''lei'' a tal realidade. Lei, disci
plina, rédea puxada, como quiserem. Certo? Que bom!

•Falta dizer
Acabo de receber da direção da Livrarias Curitiba

- em Santa Catarina Livrarias Catarinense, a última

edição da revista Ler & ClA, de circulação nacional e

que traz os últimos lançamentos livreiros no país. Lá
está, com foto do autor e tudo o mais, o lançamento do
meu livro "Prates, verdades e elas" a ser lançado aqui
no Estado, no próximo dia 12, na Livraria Catarinense
do Shopping Beira-Mar. Depois, vamos circular pelo
Estado. Claro que espero por você no Beira-Mar.

-Crianças
Você já ouviu a conversa aí de cima? Então, ficamais fácil

entender o que vou dizer agora. Sem essa de que são crian

ças os adolescentes que se comportam mal, que são arro

gantes e tudo o mais que não presta, sem essa. A pessoa
traz do berço o seu caráterbásico para prestar ou não pres-

LOTERIAS DUPLA SENA
SORTEIO Nº 1225
Primeiro Sorteio
05 - 11 - 18 - 21 - 40 - 48 .

Segundo Sorteio
01 - 11 - 35 - 42 - 47 - 49

QUINA
SORTEIO Nº 3332
12 - 13 - 33 - 35 - 54

Corupá
Igreja promove
feijoada

A Paróquia São José, de Corupá, promo
ve neste sábado uma feijoada comunitária.
A objetivo é a arrecadação de recursos para
a reforma da igreja. O evento acontecerá no

salão paroquial, na Rua Padre Vicente, 116,
Centro, a partir das 11h30. Os ingressos es

tão à venda no local à R$ 20 e dá direito à

porção de feijoada, arroz e laranja. Mais in
formações pelo telefone 3375-1166.

FLAGRA NO JACU
Este jacu foi flagrado pelo fotógrafo' Lúcio Sassi durante
reportagem na região do Rio Hern, em Schroeder. A ave estava

acompanhada por uma parceira e ficou escondida numa

jabuticabeira. Esse pássaro é comum na região.
/
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CHARGE
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Fotografia
Exposição retrata o comércio

A exposição fotográfica "Olhares do Comércio", do Grupo Fotojá, che
gou à Biblioteca Padre Elemar Scheid, na Católica de Santa Catarina. A
mostraretrata o cotidiano do comércio em Jaraguá do Sul pelos olhares
de fotógrafos locais. A exposição segue aberta à visitação até o dia 22 de

novembro, de segunda a sábado.

Fujama
Inscrições para
programa de capacitação
o prazo de inscrição para o 2° Programa de Capacitação em Qualidade Am

biental, promovido pela Fundação Jaraguaense deMeio Ambiente (Fujama), se
gue aberto até 20 de novembro. O evento acontecerá do dia ?5 a 28, no Centro de
Profissionaís Liberaís (CPL), com palestràs sobre licenciamento e gestão ambien
tal. A ficha de inscrição está disponível em fujama.jaraguadosul.com.br.

" Há um fenômeno novo na região
urbana, afetando principalmente os

imigrantes, e estão vinculados ao setor têxtil.
Na área rural são estimados aproximadamente
vinte mil trabalhadores em condições análogas
a de escravldão, mas
podem ser muitos

mais, com certeza.

Adriana B'orrba Fetzner,
assessora legistathra da
Confederação Nacional
dos trabalhadores da
Agdcu�tum, sobre
tli'�a hO�SCla\iO
no

.

EDITORIAL

Demanda médica
A situação em que se encontra a

l"\.saúde na região coloca em alerta
os gestores municipais quanto à ne

cessidade de elaborar uma ação que

evite uma debandada de profissionais
devido à baixa rentabilidade oferecida

pelos serviços públicos em compara

ção ao mercado.

Dessa forma, a necessidade de in
vestimentos constantes na valorização
dos médicos e profissionais da rede

pública, não apenas do salário, mas

também do seu aperfeiçoamento, faz
com que ocorra um direcionamento

prioritário do próprio profissional' a
essa área. Quando ele percebe que há
baixa valorização, acontece um desâ
nimo da categoria e a fuga para o setor

privado.
Nesses últimos dias, os horários

de plantão do pronto atendimento do

Hospital Jaraguá e na maternidade
do Hospital Padre Mathias Stein, em
Guaramirim, ficaram comprometidos
devido ao aumento da concorrência
desses serviços. Somente com a atua

lização dosvalores e um planejamento
envolvendo todas as instituições pode
rá se evitar maiores problemas à po

pulação, que sempre sofre à espera de
bons serviços.

"
Somente com a atualização dos
salárlos poderá se evitar problemas.

Com o aumento de novas estrutu

ras de saúde para o atendimento mé
dico é natural que haja uma demanda
maior pela necessidade dos serviços. E
o que prima nessa regra é a lei da ofer
ta. Quem tem condições de oferecer
mais vantagens garante o profissional.

_ Fale . Diretor: Nelson Luiz Pereira' Chefe de Redação: Márcio Schalinski '
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* Os artigos e opiniões
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necessariamente o'
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utilizapapelproduzido aportir
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asflorestas no mundo. Recicle a

informação. Passe este
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NESTA QUARTA-FEIRA,.06 DE NOVEMBRO,
DATA DA EXPLOSÃO HISTÓRICA.

ÀS 17 HORAS,
NO PLENÁRIO DA CÂMARA.

CÂMARA DE
VEREADORES
f) � J • R AG II A,1I1) SUL

.J..i[ '\
OSOO.W.6465-.0:1:.....

I .1eg
Av. Getúlio Vargas, 621 • camaramunicipal@jaraguadosul.sc.leg.br·,Tel.(47) 3371-2510, Fax: Ramal_204

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP4.
www.ocponline.com.br

Patricia Moraes

Ia QUARTA-FEIRA,6 DE NOVEMBRO DE 2013

.' 472106-1928 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Recursos, bommomento e feliz Natal
Com dinheiro entrando no

caixa, são R$ 10 milhões
do Badesc, R$ 18,7 milhões
do PAC2 para asfaltamen
to e R$ 30 milhões para sa

neamento básico, o prefeito
Dieter Janssen (PP) mostra

otimismo em relação aos ru

mos do governo. A meta é

entregar quatro pontes até o

fim do mandato, aumentar o
ritmo das obras de pavimen
tação e fazer a nova estação
de tratamento de água. Além
disso, no próximo ano, seis

escolas municipais passam a

funcionar em tempo integral
e projetos para construção de
seis novos centros de educa
ção infantil foram aprovados.
As dificuldades encontradas,
na Saúde também vão sendo
aos poucos derrubadas, com a

vinda de quatro médicas pelo
programa do governo federal,
outros 19 profissionais apro
vados no concurso público
e, por fim, especialistas que
estão sendo chamados em re

gime temporário, a demanda

tende a ser amenizada. Outra
reivindicação da comunidade,
o cumprimento da jornada de
trabalho dos médicos nos pos
tos de saúde, foi medida anun
ciada há dois meses. Citando
as conquistas realizadas e as

programadas, Dieter se mos

tra alheio ao que chama de crí
ticas infundadas, mas trabalha
com suas principais promessas
de campanha na ponta da lín

gua. Para ele, uma busca con
tínua é apormelhoria dos pro
cessos, para tornar a máquina

mais eficiente e transparente.
Vivendo um bom momento
- além dos recursos, o gover
no tem na conta a reforma do
Arthur Muller, a implantação
das faixas exclusivas, a queda
no preço da tarifa de ônibus

logo de início, agora a confir

mação do término da obra da
. pista de atletismo, da Ponte do
Curtume e o projeto da Ponte
do Rau já em andamento - o

primeiro escalão pode esperar
porumNatal tranquilo, não há
nenhum sinal de troca no ar.

LÚCIOSASSI

Troca na
Cântara

Presidente José de
Ávila (Solidariedade) deu
posse ontem a Ricardo

Puff, o segundo suplente
do PSDB. Ele fica na Casa

por 15 dias, durante licença
médica de AdernarWinter.
Puff tem 57 anos, é médico
e fez 861 votos em 2012,
na sua primeira disputa
eleitoral. O tucano deve
dar início ao debate sobre
um projeto de educação
para redução do número
de acidentes de trânsito
e para implantação de
um centro de tratamento
masculino contra o câncer.

o Estado é do ppFeirapreocupa CDL
A confirmação de uma feira, que deve ser realiza

da no Baependi, por comerciantes de São Paulo, pre
ocupa a Câmara de Dirigentes Lojistas. Porém, pela
legislação atual, não há como impedir a entrada deles
no município. Um grupo de trabalho, composto pela
Procuradoria, CDL e Ipplan, estuda há três meses

uma nova taxação para evitar a concorrência desleal.

Turno único
A Secretaria deObras vai funcionar

em turno único, das 7h às 13h, a partir
dodia 18 de novembro atéo fimdefeve
reiro de 2014.O objetivoégarantirmais
qualidade de trabalho aos servidores
durante o verão e tambémdiminuir o
deslocamento de máquinas ao local de
trabalho, quehoje acontece de manhã e
à tarde, com avoltapara opátionoperí
odo do almoço.

Dieter Janssen eAdemir Izidoro já separaram o

traje para posse do correligionário e presidente da
Assembleia Legislativa, JoeiresPonticelli (PP) como
governador do Estado.A solenidade acontece nesta
sexta-feira. Ponticelli fica no cargo até o dia 17, pe
ríodo em que RaimundoColombo e Eduardo Pinho
Moreira estarão cumprindo roteiro internacional.

Vou de ônibus
O prefeito Lauro Frõhlich

(PSD) recebeu a confirmação do
empenho de R$ 708.780,00 dó
Ministério da Educação, para aqui
sição de três ônibus para o trans

porte escolar no município. Os
recursos são provenientes do pro
grama "Caminho da Escola", libe
rados através de emenda conjunta
da bancada do PT no Congresso.

Reajuste
Reunião prevista para acontecer

esta semana entre representantes
da VIação Canarinho e a cúpula do
governo foi desmarcada apedido da
empresa.A concessionária de trans
porte coletivo solicita reajuste no

preço das passagens, mas a garantia
naPrefeituraédequesemmelhorias
efetivas eumplanodefinindometas,
o aumento está descartado.

Garantia
de Convênio

O convênio do Banco do Brasil com o

governo do Estado foi renovado por mais
cinco anos, mantendo 138 mil servidores
públicos recebendo seus salários na insti
tuição bancária. O pedido demanutenção
foi realizado no início do mês de outubro,
pelo deputado Carlos Chiodini, líder do
PMDB, que protocolou no parlamento a

indicação 0644.7/2013 pedindo a manu

tenção da parceria, o que vai gerar R$ 182
milhões ao caixa do governo.

Blitz do trânsito
As prioridades do trânsito são melho

rias nas proximidades da pizzaria Casa

rão, também perto do Angeloni 'novo' e
ainda a ampliação da faixa na Ponte do
Grubba. Já com a verba do PAC 2, a lis
ta de ruas a ser pavimentada ainda não
foi definida, mas envolverá, com certe

za, vias do Três Rios do Norte, Três Rios
do Sul, Ribeirão Cavalo e Nereu Ramos.
Neste último bairro, a dúvida é quanto à

pavimentação ou manutenção do parale
lepípedo da Luiz Sarti.
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"Deficiente não é' coitadinho"-
DUDU BRAGA Filho

de Roberto Carlos fala

sobre a cegueira, o
preconceito e como

conseguiu superá-lo

Carolina Veiga

D oberto Carl�s �raga II, Du�uftBraga, participou na noíte

.

de ontem do Programa Encon-
-

tros com a Assembleia, realiza
do pela Assembleia Legislativa.
de Santa Catarina na Sociedade
Cultural Artística (Scar). Com a

palestra "É preciso saber viver",
"Segundinho", como é conhecido
o filho do cantor Roberto Carlos, .

contou um pouco sobre a experi
ência com o glaucoma congênito.
A doença o levou a cegueira defi
nitiva aos 24 anos.

Entre as dificuldades surgi
das com o sintoma, ele salienta
a principal e que na maioria das
vezes passa despercebida pelas
pessoas que são próximas ao de-

EXPERIÊNCIAS Segundinho, como é conhecido, palestrou ontem em Jaraguá do Sul

ficiente físico. "É preciso traba
lhar a questão do 'coitadinho'.
Esse é o pior obstáculo do de
ficiente e está em todos os lu

gares. Ouvi isso muitas vezes e

superar esse estigma é a parte

.

independente da característica
da deficiência, ainda está. no
enfrentamento ao preconceito.
"É preciso sensibilizar o poder

.

público, as empresas e as pes
soas em geral sobre como lidar

no dia a dia com o deficiente físi
co". Conforme Segundinho, a in
clusão vai além, por exemplo, de
políticas públicas como as cotas

no mercado de trabalho. "A in
clusão é um termo muito forte.
As pessoas precisam saber con
viver com o deficiente físico e

isso é um exercício de cidadania":
Dudu salientou a importância

da -PL 7.699/2006, que tramita
há 13 anos do Congresso Nacio
nal e é conhecida como "O Esta

tuto do Deficiente Físico".Aprin
cipal contribuição do documento
para a sociedade, segundo ele, é
a inversão do paradigma de que
o deficiente é a pessoa portado
ra de uma necessidade especial.
"O estatuto traz uma questão im
portante e passa a considerar o
meio como deficiente e não mais
os cadeirantes ou o cego. A re

flexão parte do princípio de que
quando o meio dá uma rampa ao

cadeirante ou acesso à informa

ção ao cego, as deficiências dei
xam de existir", conclui.

mais difícil. O deficiente preci
sa acreditar que é possível e aí
é necessário um trabalho emo

cionalmuito forte", explicou.
Segundinho salientou que

o principal desafio enfrentado,

Moradores das áreas com risco de deslizamento ganharam um aliado contra os perigos
que as chuvas podem trazer: o projeto Pluviômetros nas Comunidades. O pluviômetro
mede a quantidade de chuva para saber se ela oferece riscos para a população, ajudando
a perceber uma situação de risco. Valorize a conservação deste aliado. E siga todas as

recomendações de segurança se sua cidade estiver em alerta.

Saiba mais em:

www.cemaden.gov.br/pluviometros

• C""" ......A""O· Ministério da

���>Is> CiênciaJ Tecnologia
•

f
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E-social na
agenda empresarial

A formalização de informações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais dos empregadores, em
pregados e de contratações de serviços, projeto
conhecido como e-Social, foi tema da plenária
da Acijs e Apevi na segunda. O assunto mere

ceu comentários da presidente da Acijs, Moni
ka Conrads, e do advogado Marcelo Beduschi.
Ainda há dúvidas entre empresários quanto os

objetivos da medida que, segundo o governo,
visa a unificação de todas as informações com
o propósito de auxiliar na formalização do tra
balho no País. Para isto, envolve informações
de todos os contratantes de funcionários e de

serviços, relacionando dados que vão da escri

turação da folha de pagamentos como contra

tação de prestadores de serviços, autônomos,
acordos judiciais trabalhistas, alterações de

cargos, ações trabalhistas, dissídios, entre ou

tros aspectos.

Verba parlamentar
'ajudamunicípios

Agricultores de municípios pequenos sabem
como é a importante umamáquina para serviços
de limpeza de valas ou infraestrutura em estra

das vicinais. Mas a maioria destas cidades não

consegue comprar equipamentos e muitas vezes
as melhorias no campo demoram a chegar. Par
lamentares catarinenses dão bom exemplo dire
cionando recursos de emendas para auxiliar na

compra de máquinas que estão sendo distribuí
das pelo Estado. Foram beneficiados 48 municí
pios catarinenses.

Ronaldo Corrêa

ERCADO

De olho nos alemães
De olho em oportunidades que po

dem surgir principalmente com a

instalação da BMW em Araquari e com
futuros investimentosna região, omuni
cípio deGuaramirim estabeleceparceria
com a Câmara Brasil-Alemanha. Convê
nio com prazo de 24 meses vai permitir
que a administração municipal receba
com antecedência informações de em

presas alemãs interessadas em investir
no Brasil. A ideia é estabelecer contatos
com possíveis interessados em vir para

o território de Guaramirim, aproveitan
do a localização geográfica do municí

pio na faixa até a BR-I01. Conforme a

estimativa da Prefeitura de Araquari, 19
empresas fornecedoras se instalarão no
entorno da BMW. Ao mesmo tempo em
que fornecerá dados, a Câmara Brasil
Alemanha faz também a intermediação,
rodadas de'negócios e pesquisas, além
de incluir Guaramirim no banco de da
dos internacional para futuras parcerias

.

e identificação de potenciais parceiros.

Reciclagem é um bom negócio
A reciclagem ainda continua sen

do um bom negócio para o Brasil,
embora o país não tenha capacidade
de reciclar tudo o que se produz em

embalagens. Segundo a Associação
Brasileira do Alumínio (Abal), em

2012 a reciclagem de latas permitiu
ao setor gerar uma economia de cer

ca de R$ 630 milhões que foram inje-

tados diretamente no País. O volume
seria responsável por gerar energia
suficiente para abastecer toda a de
manda residencial de um estado
como Pernambuco por um ano in

teiro, por exemplo. No ano passado,
a indústria nacional produziu 272,8
mil toneladas do produto, dos quais
97,9% foram reaproveitados.

QUARTA-FEIRA,6 DE NOVEMBRO DE 2013
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INDICADORES ECONÔMICOS

íNDICE PERíODO
SELlC +9,5% 9.0UTUBRO.2013

TR +0,08% 5.NOVEMBRO.2013

CUB 1.307,65 NOVEMBRO.2013
BOVESPA -1,11% 5.NOVEMBRO.2013

NASDAQ +0.20% 5.NOVEMBRO.2013

AÇÕES PETR4 20,25 +0,15%
VALE5 33,97 - 0,73%
BVMF3 12,00 - 3,23%

POUPANÇA 0,5881 6.NOVEMBRO.2013

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT -0,18% US$104,870
OURO +0,03% US$1311,150

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COM. 2,2887 2,2893 +1,98%
DÓLAR TUR. 2,2000 2,3400 +0,86% '

EURO 3,0835 3,0869 +1,77%
LIBRA 3,6729 3,6757 +2,55%

pm brasileiro
bemmenor

A União Europeia (UE)
reduziu de '3% para 2,2% a

estimativa de crescimento da
economia brasileira neste ano.

A nova previsão consta no

Relatório de Projeções de Ou
tono da Comissão Europeia,
divulgado ontem. Para 2014; a

projeção também caiu, de 3,6%
para 2,5%. A estimativa da
União Europeia é mais baixa

que as expectativas do governo
brasileiro e até do própriomer
cado. Para este ano, o Banco

Central (BC), prevê crescimen
to de 2,5% para o PIB. Segun
do o Boletim Focus, pesquisa
semanaldivulgada pelo BC, as
próprias instituições financei
ras também acreditam que o

PIB crescerá 2,5% neste ano.

Troca de aparelhos'
Lançada no dia 23, a segunda edição do programa

"Bônus Eficiente". dá nova oportunidade aos consumido
res de Santa Catarina trocar seus eletrodomésticos por
unidades de menor consumo. A iniciativa da Celesc tem
a parceria da rede de lojas Colombo, que venceu a lici

tação e ficará responsável por fazer o fornecimento de

geladeiras de freezers. As vendas ocorrem nas 4210jas da
rede em Santa Catarina.

í------'-.--
.. -,·.---------·--, ..

-----------'-------�---·--------------1

I Pê.1IICASSIUS'!
IIIi:!I CORRETORA DE SEGUROS I
I Você, tranquilo.
I
!
, (47) 3370-0212
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do sertanejo universitário: ritmo

dançante, letra sobre festa e balada.

�om a primeira música de tra- "O sertanejo universitário está cres
Ualho amplificada pelas rádios, . cendo aqui. Tem duplas que estão

a dupla jaraguaense Augusto e Ro- crescendo e saindo porque satura.

bert quer mostrar seu sertanejo O público sempre quer novidade",
universitário ao público da região. avaliaAugusto.
Comapenas dois anos de formação, ' Desdea criaçãodo show, no ano
os cantores e abanda de quatromú- passado, a dupla já se apresentou
sicos construíram,o próprio estú- em casas de Jaraguá do Sul, Guara
dia, garimpam espaço nas casas de' mirim e São Bento do Sul. Na pro
shaw e lutam pelo reconhecimento. xima semana, eles alcançarão um

"O pessoal tem inovando bastan- palco mais alto: a Expresso Chope
te. O sertanejo criou uma maneira ria, em Joinville. Com essa casa no

de se manter no lugar que ele está currículo, a banda espera abrir no
e sempre que tem uma queda ele se vos caminhos.
renova e continua aqui. E nós esta- "Estamos começando a apare
mos acompanhando essa onda", co- cer. Nos lugares que fomos, o pes
mentaRobertVeloso, vocalista. soal gostou e nos pedem para vol-

A primeira música da dupla é taro Então, estamos começando a

''Tá curtindo", de autoria do amigo formar a agenda. E o pessoal já se

da banda, Rodrigo Brum. Segundo identifica com a dupla, com a ban

Robert, a composição segue a linha da, gostam da energia que a gente

Bárbara Elice

OUER SABER
'OUEM VAI MOSTRAR A CARA NO

ENCOM 2013?
ACESSE:

Ofacebook,com/encom,oficial

fKAY�ÓS ,tiCOHHIJO I)(j flO\()
PORACASQ,COM

Coach lança livro de reflexões
A coach Fabiana Koch lança hoje o livro acontece na Sociedade Recreativa Marisol, a

"Fique Bem Reflexões", uma compilação de partir das 19h30. O livro será vendido a R$
52 mensagens de motivação acompanha- 35 e poderá ser adquirido na Grafipel ou pelo
das de fotografias de Mauro Koch. O evento site fabianakoch.com.br.

passa", diz Robert.
Atualmente, os músicos reve

zam a rotina de trabalho em empre
sas durante o dia e shows nos fins

.

de semana. Elesensaiamno estúdio

que construíram na casa do baixis
ta Jackson Ventura, no bairro VIla
Lenzi. Com o novo local, a banda
não precisou mais ensaiar das 23h
às zh num estúdio no Centro - e

nos dias em quehavia vaga.
Aliás; além de compartilhar o

investimento nos equipamentos, a
banda também mantém amizade
afinada. Jackson Ventura (baixo),
Kawan Costa (bateria), Claudinei

Canovas (violão) e JonathaWagner
(gaita) tocavam embailes da região,
assim comoAugusto. O grupo ficou

completo quando Robert foi des

coberto, em 2011, num festival de

canção em Jaraguá do Sul no qual
foi campeão.

II VlJ)A IICONTECE AQtT.

.

." D,A' NOIVA CnMU�'Ll�_ÃQ
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TRABALHO Banda de sertanejo
universitário iniciou carreira há dois anos

e cresce com a primeira composição

Com a música
de trabalho "Tá
curtindo", dupla
Augusto e Robert

almeja os palcos
da região

6 a 8 de novembro
CE.JIIS - 19h
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Tal qual o sujeito confuso e indeciso
no mar da existência que se declara

para a mulher dizendo que a quer como
sua esposa e dali a meia hora manda
uma mensagem dizendo que desistiu da

relação ou aquele que, após gaguejadas
e pigarreadas, convida a amada para
juntarem os trapos e no outro dia alega
não ter dormido a noite inteira pensando e

decidiu que é melhor que só sejam amigos
mesmo lá estava eu, indecisa, tentando
encontrar o melhor ângulo e o tom

adequado da batida para quebrar um ovo.

Embora a tentativa mais óbvia seja quebrar
umovo no meio nem sempre o óbvio é o

que parece ou o que dá certo na prática.
Lidar com ovo exige inteligência porque o

ovo é inteligente. Quebrá-lo exige destreza
porque ele é experiente, se faz repetir

. milhares de vezes na perfeição da gema, .

,.'

da clara e da casca. Já eu me repito pouco,
não tenho tanta experiência assim e não
sou perfeita. Há que se quebrar mais minha
casca, pensei, envergonhada, olhando para

Clique animal

Elyandria Silva. Escritora

o ovo. O ovo me ganha e me supera em

algumas coisas e me exige. Sua quebra tem
de ser exata, a batida não pode ser tão leve
que não quebre ou que apenas rache nem
tão forte que quebre de forma exagerada
fazendo com que cascas se despedacem na

massa de um bolo, por exemplo.
.

Sou um espírito em evolução e devo tentar
fazer um pouquinho de tudo nessa vida

para depois não me arrepender, não levar
. angústias vida afora e para ninguém se

compadecer na minha velhice usando frases
clichês do tipo "Coitada, queria.fazer tanta
coisa ... " enquanto arrasto uma bengala ou
simplesmente excomungo seres vivos e

mortos no auge da chamadamelhor idade.
Se desde criança se ouve que um homem
você menina - mulher - moça - moçoila -

senhora pega pelo estômago quando cresce

descobre que não é bem assim e que o órgão
independe, ou seja, tem uns que você não

pega nem pelo estômago, nem pelo fígado,
nem pelo pulmão, nem pelo intestino.
Talvez por isso quis ser uma doceira,

"

quis fazer doces gostosos, sobremesas
diferentes. Quis ser uma cozinheira de
"mão cheia" .na arte da culinária docílica
arrancando suspiros e elogios em
jantares, sendo disputadanas festas para
fazer os doces e me tornando admirada
pelo talento em fazer petit-gatêau,
creme brülée, pudim e outras iguarias
deliciosas. Foi só um desejo, um querer,
um pensamento, um Só Quis mesmo.
Para espantar a frustração e a preguiça do
tentar decidi fazer um bolo, desses de pacote
mesmo. 'Foi então que me dei conta do quão
difícil é quebrar ovo de forma a impedir
que as casquinhas não caiam na massa.

Mesmo com tanto cuidado elas caíram, mas
apenas eu sabia disso. Ninguém percebeu.
Comeram o bolo, gostaram, elogiaram,
pensaram que fiz tudo, pediram receita.

Curti, disse que tinha sido fácil. Agradeci.
Só o ovo sabia averdade. Agora, para tirar
o peso da consciência tenho de fazer um.de
verdade (semmistura de pacote). Espero
que o ovo me ajude.

ADOTETUC.o! Porte pequeno, oito meses de idade, vacinado e

castrado. Super querido, carinhoso e dócil. Se dá bem com outros cães
e gatos. Contato na Clínica Amizade: 3371-2340 ou 3275-1887

LEVE LINDA PARA CASA! Tem aproximadamente cinco
meses, é extremamente dócil e brincalhona. Adora crianças.
Contato: Bruna no telefone: 8476-0470 ou 9600-0486

VARIEDADES
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Amidori Kiyama
André L. Boig
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Aquiles Ferreira
'Bruna Gallina
Bruna P. Weiss
Carla B. Perin

Carmen Strenner
Cleiton Sabino
Daniele C. Flohr

Edite M. Fragoso
Egon Imroth
Fabio Guenze
Fernando N. da Silva
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Flavio Mathias

Gilberto de Oliveira

Herberto Ohf
Iracema Kruger Sifert
Isabel J. Eshmke
Janice de F. Jungton
Jeane C. G. Correa

Jociane Fiverdt Ribeiro
Josimar Toll
Juliano Sadzinski

Layza Luisa Vasel Dereti
Leila E. V. Burger
Louise Buzarello
Luiza Coral
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Maria G. Anschau
Maria M. R9drigues
Ma�cir Dalpiaz
Nelci Rogério Tyski
Nicóle S. Soares
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Pollyana Leticia Schneider
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Rosemari Carvalho
Rosilda Santana Vidal
Senadá de O. Aldize

• Rebecca Romijn • Atriz

Curiosidade
6 de novembro...

... é o 3100 dia do
ano no calendário

gregoriano. Faltam 55

para acabar o ano. Dia
Nacional do Riso. Dia
Nacional do Amigo da
Marinha do Brasil. 1917
- Eclode a Revolução
Russa. 1991 - Extinção
oficial da KGB.

Fonte:Wikipedia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA,
6 DE NOVEMBRO

DICAS: Como limpar
os brinquedos

Os brinquedos vão para o chão, para a cama,

jardim, banheira e ops! de repente chegam
à boca de bebês e crianças. O resultado é
um intenso vaivém de microrganismos que
podem provocar doenças e infecções. Ok,
isso é normal, e o contato com a sujeira vai
fortalecer o sistema imunológico da criança.
Mas, veja algumas formas de higienizar
os brinquedos para que os pequenos
não sofram tanto.

• Se de metal ...

Limpe com pano umedecido em álcool 70%.
Se o brinquedo não for de ferro, pode limpá
lo também com água e detergente ou sabão
neutro. Caso o brinquedo tenha partes de ferro
(pregos ou partes maiores), evite qualquer
contato com água e verifique regularmente se

nelas há eventuais focos de ferrugem.

• Se de borracha e E.V.A.
Basta higienizar com água e sabão ou com

pano umedecido em álcool. Aqueles que foram
para o banho devem receber atenção especial.
Depois que tiver terminado, procure retirar
a água do interior deles toda vez que forem
mergulhados.

• Se de pelúcia e tecidos
Muitos brinquedos e bonecos de pelúcia
ou de outros tecidos podem ser lavados à

máquina, com o mesmo sabão utilizado na

lavagem das roupas ou lençóis da criança, no
ciclo de lavagem delicada e em saquinhos que
os protejam (pode ser uma fronha mesmo).
Depois da lavagem, centrifugue o boneco
e coloque-o para secar em local arejado e

ensolarado. Deixe que seque bem antes de

e carina@ocorreiodopovo.com.br m www.ocponline.com.br/bloglmamys-e-nenes

voltar a usá-lo, para que o enchimento não

fique úmido e com mau cheiro. Quando a ideia
for somente retirar o excesso de pó sem lavar,
bata bem os bonecos (em ambientes externos)
e exponha-os ao sol. O procedimento vai
reduzir eventual mofo e a presença de ácaros.
Dica: Uma outra forma de acabar com alguns
microrganismos é colocar tais brinquedos
em sacos plásticos e levá-los ao freezer por
algumas horas.

• Se demadeira
Amaioria dos brinquedos de madeira do
mercado é feita de MDF. Muitos deles são
dados à criança desembalados e, portanto,
já vêm sujos. Esse material pode ser limpo
com espanador, pano seco ou levemente
umedecido (bem torcido). Cuidado com o

MDF, ele absorve água muito rapidamente e

qualquer gota pode manchá-lo.

• Se eletrônicos
Para estes, apenas espanador, flanela ou pano
macio seco. Limpe somente a parte externa,
não abra os aparelhos.

. Se de plástico
Limpe com pano umedecido em álcool (o
álcool a 70%). Peças que não acumulam
água em seu interior podem ser lavadas com
sabão ou detergente neutro. Itens pequenos
podem ser colocados de molho por cerca de

30 minutos em águacom detergente, depois
enxaguados e postos para secar.

o QUETEM NATV? COCORICÕ
É um programa brasileiro infantil de bonecos produzido
e transmitido pela TV Cultura. Está no ar desde 1996. O
programa utiliza bonecos animados como personagens sendo
a maioria deles animais falantes. O protagonista Júlio é um
menino de 8 anos que nasceu na cidade grande. Ele vai passar
as férias com seus avós e se apaixona pela Fazenda Cocoricó,
que fica na cidade de Cocoricolândia. Na primeira temporada
havia apenas um cenário. Na segundá, outros cenários, como o

quarto de Júlio, e muitos outros ganham espaço na série. Nas

temporadas seguintes, surgem clipes, episódios e personagens
novos como o primo João, o sapo Martelo, e o pato Torquato.

Papinha de frango, batata,
beterraba, chuchu e acelga
- 1 colher de sobremesa de óleo vegetal .

- 1 colher de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de frango cortado em cubos pequenos
- 112 batata pequena cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de beterraba cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de chuchu cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de acelga picada

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e.o frango.
Acrescente em seguida a batata, a beterraba e o chuchu.
Cubra com água. Tampe a panela e cozinhe até que todos os

ingredientes estejam bem macios e com um pouco de caldo.
Junte a acelga e cozinhe por mais 5 minutos. Amasse todos os

ingredientes com um garfo e sirva. Fonte: bebe.abril.com.br .

.

Para os grandínhos
Pom Pom lança a variante Protek BabyGrandinhos, especialmente
desenvolvida para bebês e crianças que pesam entre 15 e 24 kg..
Grandinhos é a única do mercado que atende a este público e possui
formato tradicional an-atômico, com garantia de 10 horas de proteção.

. Possui selagem nas barreiras de ponta a ponta reforçando a proteção
antivazamento, fitas agarradinhas que abrem e fecham quantas vezes
precisar, camada superabsorvente que
distribui e retém o líquido e deixa a pele mais
sequinha; além, da cobertura externa "Toque
de Tecidó" que proporciona mais maciez,
conforto e segurança. Outras informações em
pompom.com.br,
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é super quarta-feira, dia 6 de no
vembro de 2013. Já estamos no

meio da semana. A partir de ago
ra, muito vai se falar no Fim do
Ano! Pode crer, essa será a tônica
e o principal gás das conversas

em rodinhas de todas as tribos.
Afinal, no mundo inteiro, o Natal
é a época do ano em que o plane
ta fica mais colorido, ganha mais
vida e as pessoas se voltam para
os verdadeiros sentimentos. Cla

ro, o final de ano também é consi
derado ummomento de reflexão,
de planos, de novos sonhos e isso
é direito de todos nós! Então, va
mos nos preparar para um finde
show para entrarmos o ano com

o pé direito. E é neste sentido que
começamos a coluna social mais
lida de toda a região de Jaraguá

, do Sul. Antes, para não perder
o costume, uma frase bem legal
para você refletir: "Imagine uma

nova história para sua vida e'

acredite nela" (Paulo Coelho).

f
KAY�ÓS
H O T E l

Pensando bem..�
.Não desanime. A vida é as

sim: é cair e levantar.Agente cai,
mas a gente levanta mais forte.
Cada tombo é um novo exercício.
Quanto maior o tombo, maior a
lição aprendida, E fiquem bem

ligados: a felicidade é tão simples
que nem nos damos conta quan
do ela chega, só sentimos falta de
quando ela se vai. De nada!

I
I

� -

�
�
!

Cerveja ltaipava
ex cf 12 350ml

Alcatra bovina cl
maminha si osso

FEIJOADA O meu

amigo Mauro Erchinger,
da Jaime Motos, com a

esposa Soraia, o filho
Arthur e a nora Bruna, na
139 Feijoada do Moa.

Wme
Na sexta-feira, dia 8, a Enoteca Decanter apresenta uma noite

super especial. Sob o comando da sommelier Carolina Peter, dire
tora de exportação da VInícola Família Schroeder, rola um super
jantar com degustação de vinhos da Patagônia.

, " IICJRCULAllllDOiIISchéiláIAernaiídé�h:iMarlsete Oalri Spezia, no Madalena Cozinha

Moa Gonçalves

AS RODAS

Ontem à noite, o meu amigo
Orlandinho Stoco Jr. formatou
mesa bacana de amigos no

sociéty 7ª Divisão. O jovem
empresário movimentou

churras concorrido. Motivo:
celebrar os amigos e a vida.

Thanks, pelo convite!

• • •

O poli Robson Amorim,
indiscutivelmente um

homem vencedor, é um dos

destaques da Revista Nossa,
que estará nas bancas no fim
de semana. Vale conferir!

• • •

O estiloso empresário Renato
Koslowski comanda turma chic
todos os dias no Jaraguá Park

Shopping. Na pauta, muitos
buxixos. Bom também!

337�3242

Warung
Acesse o site Moa Gonçalves

e confira as fotos da festa de 11

anos doWarung, na Praia Brava.
Foi um verdadeiro desfile demu
lheres bonitas. Loucura, loucura!

CORREIA

Betão
Pelo meu fio vermelho, fiquei sabendo que o meu amigo dos tempos

idos, Beto Furtado, um dosmaiores "pegadores" da sua geração, anda "P"
da vida. Dizem que a última "pintada" que levou nas madeixas deixou o
boa praça parecido com o famoso pássaro preto, ave típica do nordeste
brasileiro. Ele importou castanho escuro, veio cor graúna. Agora só lhe
resta a Sala de Justiça. Por favor, sr. Bruno, uma bem gelada na mesa 12?!

(47) 3055-3404

HappyhourGroove

Delight
.Sexta-feira tem festa com

sabor de férias. A Epic Con

cept Club, uma das casas mais
conceituadas de nossa terri

nha, promete soltar gente pelo
ladrão. No palco, a presença do
projeto Audio Cactus. O frege
será uma delícia, pode apostar!

Amanhã, mais conhecido
como quinta-feira, é dia de

-happy hour na Confeitaria
Bela Catarina. Vai ter música
ao vivo. Agendou!? Vá cedo.

Quem sabe a gente se encon

tra por lá. Até.

DESTAQUE
A bela Paula Reis, nos

corredores da Shed,' em BC

GUILHERME FERNANDESIlMAGECARE
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TE CONTEI
• Dia oito de novembro quem
estreia idade nova é a carismática

jornalista Silvia Legnaghi.

• Quem esqueceu ainda está em

tempo de se desculpar: Deisi Klinkoski,
esposa do al1)igo Celestino Klinkoski,
foi aaniversariante mais festejada de
domingo, dia 3. Quem tem o número do
celular dela, ligue. Ela vai adorar saber
que foi lembrada. Mil vivas!

• Na quinta-feira, rola mais uma

Garage. Será a 43ª edição do
'senadinho maisJamoso da região.

-

• Na sexta-feira, 8 de novembro,
às 20 horas, a banda Over Drive-ln
retorna ao palco do Centro Cultural
da Scar. Ótima dica.

• Crie tempo para as pessoas
importantes na sua vida.

• Com essa, fui!

FAC
EMS
95% DOS ALUNOS APROVAM O NOSSO JEITO
DE ENSINAR E APRENDER.

INSCR'EVA�SE NO
PROCESSO SELETIVO
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Tirinhas Sudoku
PREVISÃO DO TEMPO

Piadas

Namoro

o casal estava namorando, quando o rapaz se dirige à garota:
- Querida ...
- Fala, meu bem!
---: Você é capaz de se casar com um homem imbecil, mas que fosse rico?
- Você está fazendo essa pergunta por curiosidade ou está me pedindo
em casamento?

Cinema
JARAGUÁ DO SUL PARK SHOPPING
ARCOPLEX 1
• Thor - O mundo Sombrio - Avenlura - Legendado - 111 min - Censura: 10 anos - 14h40,
17h,19h10,21h20

ARCOPLEX2,
• Elysium - Ficção- Legendado - 109 min - Censura: 16 anos - 14h40, 21 h1 0, 21 h1 ° .

• É Maio Sem Cachorro - Comedia - Nacional - 14:10, 16:30, 18:50
ARCOPLEX3
• Tá Chovendo Hamburguer 2 - Animação - Dublado - 95 min - Censura: livre - 14h30
• Rola de Fuga - Ação - Legendado - 115 min - Censura: 14 anos - 16h40, 1.9h1 0, 21 h30

JOINVILLE
• GNCGARTEN

-Thor: o Mundo Sombrio - 16:30, 21 :30 - 3D - DUB - Ação
-Thor: o Mundo Sombrio - 14:00,19:00 - 3D - LEG - Ação
'Meu Passado me Condena - 13:10, 15:15, 17:20, 19:40,
21 :50 - NAC - Comédia

-Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 13:45, 16:20 - DUB - Animação
-Os Suspeitos -18:20, 21 :15 - LEG - Suspense
, Mato Sem Cachorro - 14:20 - NAC - Comédia
,O Conselheiro do Crime - 19:15, 21 :40 - LEG - Suspense
'Serra Pelada - 16:45 - NAC - Drama

'Thor: o Mundo Sombrio - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 -

LEG -Ação
<Tá Chovendo Hambúrguer 2 - 14:10 - 3D - DUB - Animação
'Gravidade - 16:10, 18:10,20:10 - 3D - LEG - Ficção
-Silent Hill: Revelação - 22:10 - 3D - DUB - Terror

• GNC MUELLER

'Thor: o Mundo Sombrio - 14:00, 19:00 - 3D - DUB - Ação
'Thor: o Mundo Sombrio - 16:30, 21 :30 - 3D - LEG - Ação
, Meu Passado me Condena - 13:40, 15:45, 17:50, 20:00,
22:10 - NAC - Comédia

-Thor: o Mundo Sombrio - 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00 -

DUB -Açâo

Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sol predomina
no Estado
Na região da Grande Florianópolis
ao Litoral Norte de se, chuva
isolada no início e final do dia,
devido à umidade que vem
do mar. Nas demais regiões,
predomínio de sol. Temperatura
amena no período noturno e em

elevação durante o dia.

-�
Ensolarado

AMANHÃ
�MíN: 15°C

MÁX: 210C Parcialmente
Nublado

.� �-
<.

-�
SEXTA.

Inkável
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

Nublado

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

LUAS -�• NOVA 3/11
ll;J

Chuvoso

• CRESCENTE 10/11 SÁBADO •e CHEIA 17/11 MíN: 19°C

• MINGUANTE 25/11 MÁX: a2°C Trovoada

Palavras Cruzadas

234 5 fi 7 8 9HORIZONTAIS
1. (Fig.) Procedimento ardiloso / Um alucinógeno

períqoslsslmo
2.·Doutrina ascética indiana, que tem a finalidade de

submeter o corpo à vontade do espírito / As ini
ciais da atriz carioca Esteves

3. Um que sofre de problemas de oriqem psíquica
4. Entregar ao jnimigo / O meio da .. , grade

.

5. Disposto em raios
.
6. Guarnecer com certo tecido de malhas abertas
7. Faixa que cinge alguma coisa
8. Procurar não encontrar

. 9. Um plantação destinada a padarias e fábricas de
cerveja

10. O Babá herói das "Mil e uma Noites" / O ator

Grande (19"15-1993), de "Macunaíma"
11. Suportável
12. As iniciais da atriz Spiller / Uma senhora da 'elite
13. As vogais de dodói/Tingir.

2

•

II
li li li
II II

II II
II

II

II II
•

4

"
.j

6

7

9

10

VERTICAIS 11

1. Diz-se de vinho de cor mais ou menos escura ou
i2vermelha! Competição atlética composta de dez

provas. 13
2. Desgastar progressivamente! O múslco Caetano,

de "Abraçaço"
3. (Fig.) Atrapalhar, frustrar alguma coisa causando

insatisfação ou tristeza! Social
4. famosa cantora, filha de Efis Regina / As iniciais

do revolucionário mexicano Zapata (1879-1919)
5. Aquele que dispõe de maneira conveniente e fun

cionai -

6. Comissão Técnica / Que não se experimentou
7. Nervosa / (Pop.) Ser alvo de algum caStigo, físico

ou não
8. Balcão I Dito sentencioso, proverbial ,

9. O militar e político da Fonseca (1827-1892), pri
meiro presidente da República / Relativo a cada
uma das extremidades do eixo imaginário em

torno do qual a Terra executa seu movimento de

rotação.
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Novelas
• JOIA RARA· GLOBO· 18H

Ernest fica possesso, mas disfarça e finge que não
sabe de nada. Sílvla desconfia de que esteja grávida de

Viktor. Franz diz a Silvia que ama Amélia e ela finge um des

maio. Ernest diz a Manfred que Mundo tem de pagar com
a própria vida o fato de ser pai do filho de lolanda. Arlindo

concorda em dar metade do dinheiro da venda dos selos

para Aurora. Sem ser vista, Volpina escuta Benito contar

para os colegas de partido que Ernest mandou que eles

ataquem Mundo. Assustada, ela avisa Apolônio, que conse
gue .convencer Fabrício a retirar MUndo da festa. Pérola diz
a Amélia que teve um sonho ruim com Apolônio.

• ALÉM DO HORIZONTE - GLOBO· 19H
O vendedor da livraria observa Rafa indo embora com

vários livros e faz um telefonema. Marcelo tenta salvar Lili.

William marca um encontro com Lili. Rafa verifica os livros que

comprou e vê novamente o vídeo deixado por Paulinha. Helo

ísa se desespera ao saber o que aconteceu com a filha e pro
cura Thomaz. Celina não consegue convencer Nilson a voltar

para a escola. William entrega mais um trabalho para uma alu

na da faculdade. Lili discute com Heloísa. Celina comenta com
Fátima o que Nilson viu na floresta. A professora da cidade

reclama com Kleber sobre suas atitudes com as crianças. Ana
Rita finge estar doente para não trabalhar no posto telefônico
e os moradores protestam. Um motoboy segue Rafa e avisa

quando o rapaz se aproxima da livraria. William comenta com

Lili a coincidência entre o desaparecimento de Tereza, Marlon
e Luís Carlos, e ela decide procurá-los.

• AMOR ÀVIDA· GLOBO· 21H
César não acredita em Edith e a expulsa de seu con

sultório. Wagner procura Edith. Paloma afirma a Félix que
contestará suas decisões como presidente. Bruno descobre
que Paulinha tem faltado às aulas no colégio e discute com
Ninho. César se aconselha com Lutero. Paloma conversa

Além do Horizonte

Juliana Paiva encara sua primeira protagonista
Juliana Paiva abre um sorriso daqueles na hora de falar de

sua personagem, I.ili., emAlém do Horizonte. É apenas sua ter

ceira novela, mas a atriz, de 22 anos, diz que está tranquila com
a responsabilidade de ser a protagonista da trama. "Estoumuito
feliz. Não encaro como se fosse sermuito cobrada, encaro mais

com Paulinha e convence a filha a se desculpar com Bruno.
Tamara confirma a César que Félix jogou a filha de Paloma
em uma caçamba de lixo. Michel encontra Patrícia fazendo

compras. Bruno conta para César que encontrou Paulinha

em uma caçamba.

• CHIQUlTITAS - SBT . 20H30
Na cozinha, os órfãos encontram Gabi e ficam felizes com

a presença da moça. Carol e Junior dão a noticia que a moça
está avançando nos tratamentos e as crianças ficam conten

tes. Bia avisa Cintia que irá participar do concurso de dança;
pois arrumou. um par. A diretora pergunta se é algum colega
de escola e Bia afirma que sim. As crianças pedem ajuda a

carolina para os ensaios das danças. A garçonete fica feliz
com o convite e aceita, mas Cintia diz que a ajuda da moça
não será preciso. A nova diretora avisa as crianças que con

tratou um profissional para ensiná-Ias. Tobias se prepara para
encarnar Tomás Ferraz para um comercial de desodorante. O

diretor (Daniel cavalheiro) auxilia o suposto cantor e diz o que
será necessário fazer. O diretor avisa Tobias que ao passar o

desodorante, varias mulheres começaram a aparecer. Ao co

meçarem a gravar, o comercial é interrompido, pois o celular

de Tobias não para de tocar. Ao olhar que é o barista percebe
que Maria Cecnia não para de ligar e desliga o aparelho.

• PECADO MORTAL - RECORD - 22H
Patrícia desabafa com Laura e fica com medo após saber

que Carlão quase matou Veludo. Carlão conversa com Star

sky e tenta descobrir uma maneira de pegar os sequestrado
res. Van Gogh e Monet gozam de Picasso, que se machucou

após briga com Carjão. Michele vai até a delegacia atrás de

Carlão.Be acha que Carlão foi pego por Picasso novamente.

Ramiro pede ajuda a Michele para sair da prisão. Laura tenta
acalmar Patrícia. Livia e Donana conversam. Carlão e Starsky
armam o plano de resgate. Stella e Norma conversam sobre

Donana. Pedro e Paulo comemoram o sucesso no golpe con

tra Michele. Juliano procura Patrícia e diz que Carlão e Starsky
descobriram novas pistas. Patrícia, carlão e Starsky vão atrás -

dos sequestradores. Donana e Picasso ficam preocupados ao
saber que Cartão descobriu onde as crianças estão.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Ainda em estado

grave, Jorge Dória
pennanece estável

Internado no CTI do.Hospital Barra D'Or,
no Rio de Janeiro, desde o dia 27 de setem

bro, Jorge Dória permanece em estado grave.
O ator, de 92 anos, deu entrada no hospital
para tratar uma infecção respiratória e res

pira com ajuda de aparelhos, de acordo com

sua mulher, Isabel Gaspariam. Há nove anos

Dória sofreu um derrame cerebral e desde
então está de cama. O artista tem a função re
nal comprometida e não há previsão de alta.

Luis Gustavo está
internado naUTI

O ator Luis Gustavo está na UTI da Clí
nicá São Vicente, na zona sul do Rio de Ja
neiro. A informação foi confirmada ao Gi

pela mulher do ator, Cris Botelho. Segundo
ela, o ator está há 10 dias na clínica com

uma endocardite, tipo de infecção cardíaca,
O médico Luiz Cunha, que cuida de Luiz
Gustavo na clínica São Vicente, disse ao site
que o ator apresentou melhora durante o

período de internação, e seu estado de saú
de é considerado bom. Porém, ainda não há
previsão de alta. "Mantivemos a internação
pois ainda precisamosmonitorar a infecção,
mas ele está bem", disse ele.

como um papel importante. Como todos os outros, vou estudar
e me dedicarmuito", promete a atriz, que despontou na 1V em

Tititi. Juliana explica que I.ili. é uma personagem de fases: "Na

primeira fase, ela é mimada, é a 'princesa', como se a vida toda
ela fosse criada emum castelo,mas que naverdade éumabolha.

20/3 a 19/4 - Fogo
Hoje, você terá facilidade para

ver longe e poderá fazer planos
para o futuro; Investir em um cur

so ou aumentar conhecimentos
será a melhor escolha, Pode se

interessar por alguém que tenha
Uma boa posição. Mas émelhor se
aproximar com cautela. Cor: rosa.

suas tarefas, sempre que for pos
sível. À noite, porém, o astral me
Ihora e sair da rotina será amelhor

pedida, tanto no romance quanto
na paquera. Divirta-se! Cor: rosa.

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Seu desempenho vai depender
do seu esforço e da sua capacidade
de trabalhar em equipe.À noite, o
romance promete esquentar e os

momentos a dois vão .pegar fogo
na intimidade! Na paquera, seu

magnetismo ajuda, mas veja bem
com quem se envolve. Cor: cinza.

Câncer
21/6 a 21/7 - Agua

Você terá disposição até para
as tarefas mais chatas, mas é me
lhor se empenhar bastante, pois o
sucesso depende do seu esforço.
Ajude os colegas.Ànoite, fortaleça
os laços com quem ama e mostre

o que sente. Se está SÓ, vai sonhar
com comprorrrisso. Cor: amarelo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

Se explorar melhor seu mag

netismo, pode ser mais fácil ga
nhar aliados. À noite, paquera
com alguém do trabalho pode
deslanchar. Se tem um par, deixe

o egoísmo de lado e ofereça ajuda e

apoio a quem ama. f,s vezes, épre
ciso fazer sacrificios. Cor: marrom.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Procure se concentrarmais no
.

que precisa fazer e não se distraia
com problemas familiares. Se tra
balha com produtos voltados para
o lar, pode ser um dia produtivo.
Favorecidos paqueras e progra
mas divertidos. Aguarde ótimos
momentos a dois. Cor: vermelho,

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

• Você terá facilidade para ex

pressar ideias, o que pode marcar
pontos no trabalho, À noite, ficar
em casa pode ser a melhor pedi
da. A famíIia vai precisar de mais

atenção. Se já tem alguém, faça
um programa caseiro e controle
melhor o seu ciúme. Cor: bege.

DQ Escorpião
.. i1 23/100,.21/11-Agua

Hoje, podem surgir boas opor
tunidades de descolar uma grana
extra, mas seu sucesso vai depen
der diretamente do seu empenho.
Uma paquera com alguém que
acabou de conhecer pode dar cer
to. A dois, a dica é investir no diá

logo. Cor: vinho.

I!.Sagitário
.; 22/11 a21/12-Fogo

Você vai se dar bem no traba
lho se apostar nas suas qualidades
para se entender melhor com c0-

legas. À noite, seu lado possessivo
estará em alta. Se já tem um par,
émelhor tomar cuidado com o ex

cesso de ciúme. Na paquera, pode
buscar segurança. Cor: creme.

Capricórnio
,

22/12a20/1-Terra

Hoje, você precisa se concen

trar no trabalho e dar duro para
terminaras suas tarefas. Cuide das
suas coisas, pois há risco de sertra
ídopor alguém em quem confiava.
Use suas qualidades para se apro
ximar de um paquera. No roman

ce, tudo vai bem. Cor: preto.

Aquário
21/1 a 18/2-Ar

Seu rendimento no trabalho,
vai depender do esforço. É hora de
batalhar pelo que acredita. A Lua
inferniza seu astral e terá vontade
de ficar no seu canto. Respeite esse
momento. Na paquera, redobre a

atenção para não se envolver em
um lance proibido. Cor: branco.

� Peixes
�, 19/2 a 19/3 - Terra

'

.

Quanto- mais você se dedicar
ao trabalho, melhor será o resul
tado. Se está pensando em crescer

na carreira, é hora de correr atrás
dos seus interesses.Ànoite, reser
ve um tempo para se divertir com
amigos: programa em turma pode
animar o romance. Cor: roxo.
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GEORGIA - UN PROGETTO - UN OMAGGIO

·A DON ANTONIO DELLA LUCIA

Un gruppo di Bellunesi mi
ha invitato a parteeipare ad una

missione per conoscere iI pro
getto di una malga e ch'ê stato

dedicato a Don Antonio della
Lucia, parroco di Forno Di Ca
nale (attuale Canale D'Agordo
- il paese di Papa Giovanni Pa-
010 I - Albino Luciani) nella fine
dell'ottocento, época delle gran
di emigrazioni in quelle zone.

Ii progetto e stato svolto con la
.

parteeipazione della Caritas di
Belluno e quella di Tbilisi e con

la cooperazione generosa di un

gruppo di voluntari soprattutto
dei florestali coordinati da Ora
zio Andrich e Giuseppe Pellegri
ni. Dove? Niente meno che nelle
belle montagne deI Caucaso in

Georgia. Ecco un puô di dati su
questo Paese e questa gente, per
me finora sconosciuti.

La Georgia é situàta
allincrocio tra l'Europa e l'Asia.
Piú o meno ha le dimensioni della
Svizzera ed occupa 69700 chiIo-

metri quadrati tra iI Mar Nero e iI
Mar Caspio. Confina con la Rus

sia, Turchia, Armenia e Azerbai

jan. La língua ufficiale principale
e la georgiana (83%) che appartie
ne al gruppo sud caucásico (Kar
tvelico). E l'unica língua con una

própria tradizione letteraria ed un

próprio, único alfabeto di duemila
anni. Si parla anche altre lingue
come iI Russo (5,6%), l'Armeno
(5%), Azero (5,2%). e altre (1,2%).
Háuma popolazione di 4,9 milio
ni. La capitale, Tbilisi ne há 1,3 mi
lioni di abitanti.

Patrimonio dellumanità -

Essendo un paese dalle radiei

Cristiane, la. "Georgia presenta
una varietà infinita delle struttu
re sacre: dai monasterf rupestri
desseminati nel semideserto,
alle maestose cattedrali costrui
te nei centri piú importanti della
vita culturale e religiosa. Gli af
freschi interni e le faceiate orna
te delle chiese georgiane attirano
I' attenzione dei visitatori. Al-

cuni fra i numerosi monumenti
storico-artistici sono dichiarati
Património Mondiale dell'Une
sco; iI Monastero di Jvari e la

Cattedrale.di Svetitskhoveli, en
trambi situati nell

'

antica capita
le Mtsketa, iI Monastero di Ge
lati e la Cattedrale di Bagrati e iI
Villaggio di Ushguli famoso non
solo per le sue tom medioevali,
ma anche per lo spettacolare pa
esaggio che lo circonda.

Conoscere un puô della Ge

orgia é stato per me una espe
rienza pàrticolare,"non solo per
il bel paesaggio ma soprattutto
per la storia e la situazione di

questo popolo che soffre e cerca

di riconquistare la sua autono

mia "personale" visto che quella
política amministrativa l'hanno
ottenuta gia ile11999, perô dopo
tanto tempo sottomessi ad un
determinato regime, non e faci
le ricostruire la própria identità.

Por Iria Tancon

/J:t
Resumo em português,
Nofinal de agosto participei do grupo de bellunesi quefoi à Georgia para conhecer o projeto de uma "leiteria" nas
montanhas do Caucáso. Elefoi dedicado a D.Antonio della Lucia que era o pároco de Forno di Canale- Belluno

(hoje Canale d'Agordo, a terra natal deAlbino Luciani - o Papa João Paulo I) quando nossos antepassados de lá
emigraram. O trabalhofoi realizado por um grupo de voluntários da província de Belluno no intuito de colaborar

para tirar da miséria esta gente sofrida das montanhas georgianas. A Georgia tem uma bela paisagem e uma

cultura histórica fantástica. Hoje está tentando se recuperar, após ter tido sua autonomia polític'à. em 1999, do
estado de pobreza em que se encontra, sobretudo buscando sua identidade própria.
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Bagunça
nos fios
perto de
ter fim

ORGANIZAÇÃO Celesc cobra das empresas que usam os postes
para as linhas telefônicas,TV ou internet, a identificação dos cabos

Celso Machado

Empresas de telefonia

fixa, internet, TV a

cabo e outras dezenas de
usuários de todo o Estado
da rede de postes que sus

tentam os cabos de energia
elétrica da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catari

na}foram notificados e têm

prazo até janeiro do ano

que vem para identificar as

fiações com lacres em co-

res. Depois disso, a estatal
contratará uma empresa
privada para um trabalho
de fiscalização rigorosa.
Segundo o gerente regio
nal da Celesc de Jaraguá do
Sul, Luiz de Freitas Melro

Neto, quem não atender à

exigência fica proibido de
usar a estrutura existente.
No Estado, são 103 usuá
rios que compartilham o

espaço aéreo entre os pos
tes - em Jaraguá são seis.

A ideia, segundo Melro,
é reorganizar de forma
consistente todo o cabe
amento existente hoje
e que, em muitos casos,

por desrespeito a critérios

específicos, acabam pro
vocando acidentes com

caminhões quando a ins

talação não obedece a uma

altura mínima cinco
metros. "Quando a Celesc

precisa. trocar um poste,
por exemplo, é preciso que

Solução ideal seria, o aterramento da fiação
o gerente regional da

Celesc, Luiz de Freitas Melro
Neto, aponta que o ideal se
ria fazer todo o cabeamento
subterrâneo. Porém, isso
custa pelo menos seis vezes

mais caro que o aéreo. "Para
se fazer isso em toda a região
central domunicípio, seriam
precisos pelo menos R$ 30
milhões", diz Melro.

No segundo mandato

do ex-prefeito Durval Vasel
(1993/1996), o cabeamen
to subterrâneo foi feito em

um trecho de 600 metros

do Calçadão.Àépocajá teve
um custo considerado bas
tante alto: R$ 1,6 milhão.

Entretanto, defende Luiz

Melro, considerado o custo/
benefício o investimento se

justifica porque quase não
há manutenção no modelo

Aços Jaraguâ Lida., empresa distribuidofa de (lf'CIduto$ sidenlrgicos
(chapas de aço, tubos. perfis laminados, peças Olticoftadas ou

cortadas a plasma. etc•••) contrata:

VENDEDOR(A) IN1l!RNO PI 0XIC0R1E

� Indlspensâvel experiência anterlof na fuaçIo.
Remuneraç�o adequada com a experiência do candidato,

Os Interessados deverão enviar curriculum para o I'HOOit
rose@acoslaragua.com.br

.

subterrâneojá que a rede está
protegida e não há riscos de
cabos arrebentados durante

tempestades eventanias.
O presidente do Insti

tuto de Pesquisa e 'Plane

jamento Físico-Territorial

(Ipplan), Benyamin Pa-
.

rham Fard, já tem pronto
um projeto executivo para
continuar com a rede elé
trica subterrânea na área do

outros usuários também

desliguem seus cabos, en
tretanto, como ninguém
aparece, mesmo que co

municados, isso acaba

provocando transtornos

para 'as pessoas que ficam

privadas de serviços que
poderiam ser restaurados
em poucas horas", explica
Melro. Uma experiência
feita recentemente em

uma rua de três quilôme
tros no município de São
José (Grande Florianópo
lis) deu resultados positi
vos com a identificação em
cores dos cabos.

Calçadão da Marechal De
odoro, onde um primeiro
trecho foi feito no início dos
anos 1990.

Fard admite que o mu

nicípio, e nem tampouco o

Estado, têm recursos para
bancar a obra,mas confirma
que contatos já foram feitos
com o Ministério das Cida
des.' Segundo Benyamin, a

obra será feitapor etapas.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 09/2013 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 201/2013·PMS-
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para reforma parcial da cober
tura da Escola Frida Hein Krause, (com fornecimento de mão de obra, materiais
e equipamentos), sendo uma área de 375,63m', 'localizada na Rua Marechal
Castelo Branco, do Município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial

descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Instrumento convocatório.

.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 28 de novembro de 2013
às 14h.
Abertura do.Processo: 28 de novembro de 2013 ás 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site

do Municipió de Schroeder (www.sohroeder.sc.qov.br) ou jUAtO ao setor de li

citações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às
17h. Fone/fax (Oxx47)3374·1191 ou pelo e-maii: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 06 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck • Prefeito Municipal
\_, .1

MUNICíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

N°. 08/2013 - PMS PROCESSO LlCITATORIO N°.
199/2013-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de am

pliação (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos),
sendo uma sala com 73,93m' de área, na Escola Municipal Emilio da

Silva, do Município de Schroeder/SC, conforme projeto, memorial descri
tivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
deste Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 26 de novembro de
2013 às 14h.
Abertura do Processo: 26 de novembro de 2013 às 14h15min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

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

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das
13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
sch roeder. sc_gov. br,
Schroeder, 06 de novembro de 2013.

Osvaldo Jurck - Prefeíto Municipal

:s: ESTA_OO DE SANTA CA_TARINA
��SOL MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013·FMS. FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: O presente edital con
siste na aquisição de EQUIPAMENTOS ODÓNTOLÓGICOS, destinados
para as Unidades de Saúde eao Centro de Especialidades Odontológicas
- CEO na Policlínica de Especialidades Dr. João Biron, conforme especifi
cações e quantidades descritas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO:
Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto' Municipal nÕ
4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA EN
TREGA dos ENVELOPES: Até às 13:15 horas do dia 21 de novembro de

2013, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro:-Sarra do Rio Molha. O CRE

DENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às

13:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações
e Contratos, Orçamento estimado para aquisição: R$151.672,40 (cento e

cinqüenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul

(SC), 11 de outubro de 2013.

SERGIO KUCHENBECKER ADEMAR POSSAMAI
Secretário de Administração Gestor do Fundo Municipal de Saúde

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARINA
Tabelionato do MW1icípio eComarcadeGuaramirim
ANAAllCEMARI1NElLI PESSOA,ThbeliãDesignada

RuaGerônimo Corroa ne 188, Thlefone: 47·33721494Horário de Funcionamento: 9h às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar
no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta
escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspon
dente.Apresente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em)
ser{em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for{em} residente(s} ou
domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re
ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997
c/c 1023, todos doCNCG).

Protocolo: 49424 Sacado: ADIlSONROBERID SCHMITZ CPF: 948.287.849-34 Endereço:VERGIlHO
MARQUF5 nv 127, AMIZADE, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEN
TO E lNVFSI1MENTO CNPI: 07.707.650/0001·10 Número do Título: 200017928616 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: POR1AL DE DOCUMENIDS SA Data Vencimento:
30/06/2013 valor 2.902,73 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$
5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49426 Sacado: DIRCEU BRENNER CPF: 736.839.579-72 Endereço: ESTRADA BANANAL
DO SUL n« 90, BEIRA RIO, 89270·000, Guaramirim Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
SA CNPI: 07.207.996/0001-50 Número do Título: 4312914339 Espécie: Nota PromissóriaApresentante:
POR1ALDEDOCUMENIDS SADataVencimento: 21103/2012 Valor: 25.046,12 liquidação após a inti
mação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 26,30, Edital:R$ 22,25

Protocolo: 49407 Sacado: EDIMILSONCORD. DONASC GARBINCPF: 873.309.389·04 Endereço: RUA
EMIllO HARDT, N 275, centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ElARIO JANESCH llDAME. CNPI:
83.619.668/0001-49 Número do Título: 288/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: Banco ltaúSA DataVencimento: 24/10/2013 Valor: 207,00 liquidação após a intimação:
R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49422 Sacado: ElENIR CABRAL DO AMARANTE_lRAlNOf CPF: 553.494.989-91 . Endereço:
DOMPEDRO n' 712, RIO HERN, 89275-000, SchroederCedente: AYMORECREDITO, FINANCIAMENTO
EINVl'SI1MENTOCNPI:07.707.650/oool·IONúmerodoTítulo:20017190590Espécie:DuplicatadeVenda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: POR1ALDEDOCUMENIDSSADataVencimento: 16/07/2013 và
Jor 986,84 liquidação após aintimação:R$12,25,Diligência: R$ 37,60, Condução:R$ 27,73,Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49377 Sacado: SILVIO REIS MOREIRACNPI: 00.109.708/0001-85 Endereço: RUA HERMINJO
STRlNGARI, 210, corticeira, 89270-000; Guaramirim Cedente: TERMOVALE IND DE POLIFSTI llDA
CNPI: 11.323.788/0001·93 Número do Tftulo: 5314/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil porlndi
cação Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento: 03/10/2013 Valoe 2.755,28 liquidação após a
intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$ 5,26, Edital: R$ 22,25
Protocolo:49378 Endereço:RUAHERMINJOSJRINGARI, 210, corticeira, 89270-000, Guaramírimüedente:
TERMOVALEINDDEPOLIFSTIllDACNPI:ll.323.788/000I·93NúmerodoTftulo:5495/0IEspécie:Du
plicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: Banco ltaúSA DataVencimento: 02/10/2013 va
lor. 2.927,OOliquidação após aintimação:R$12,25,Diligência:R$ 37,60, Condução:R$ 5,26,Edital:R$22,25
Protocolo: 49379 Endereço: RUA HERMINIO SJRINGARI, 210, cortieeira, 89270·000, Guaramirim Ce
dente: TERMOVALE IND DE POLIFSTIllDA CNPI: 11.323.788/0001·93 Número do Título: 5495/02
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco ltaú SA DataVencimento:
09/10/2013 Valor. 2.927,00 liquidação após a intimação: R$ 12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
5,26, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49380 Endereço: RUA HERMINIO SJRINGARI, 210, corticeira, 89270-000, Guaramirim Ce
dente: tERMOVALE IND DE POLIFSTI lIDA CNPI: 11.323.788/0001-93 Número do Título: 5495/03
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: Banco Itaú SA Data Vencimento:
16/10/2013 Valor: 2.927,00 liquidação após a intimação: R$12,25, Diligência: R$ 37,60, Condução: R$
5,26, Edital: R$ 22,25
Protocolo: 49381 Endereço:RUAHERMINJOSJRINGARI, 210, corticeira, 89270·000,GuaramirimCedente:
TERMOVALE IND DEPOLIFSTI LIDACNPI: 11.323.788/0001-93 Número doTítulo: 5495/04 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: Banco ltaúSA DataVencimento: 23110/2013 Va
lor: 2.930,70liquidação após a intimação:R$12.25,Diligência:R$ 37,60, Condução:R$ 5,26, Edital: R$ 22,25

Protocolo: 49430 Sacado: TRANSROMI llDA EPP CNPI: 02.707.597/0001-34 Endereço: Rua Emi
lio Manke Junior n' 934, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: JOSIMAR GOIVIES - ME CNPI:
17.094.827/0001-04 Número do Título: 0411001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAlXAEGONOMICAFEDERALDataVencimento: 22/10/2013 Valor: 1.000,00 liquidação após a intima
ção: R$12,25, Diligência: R$ 24,50, Condução: R$ 5,00, Edital: R$ 22,25

P;;;;�-';;;i��9;20s.;��d�-VÃNDERiiI-DEOiMffiA-C;'F:-Õ6i�ãi-ã$69:Õ;fu,d�;;;��;·R;;�-E�iti�F;.;;tl��
I, Corticeira, 89270-000, GuaramirirnCedente:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTOE�'TlMEN
TO CNPI: 07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017666599 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: POHTAL DE DOCUMENTOS SA Data Vencimento: 10/07/2OJ3 Valor.
1.412,05 liquidação após a intimação: R$12,25,Diligência: R$ 37,60, Condução:R$ 26,30,Edital: R$ 22,25
Guaramirím. 06 de novembro de2013.

ANAAllCEMAlmNEW PESSOA, TabeliãDesignada
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Diminui número de homicídios
JARAGUÁ Taxa de assassinatos registrados esse ano é quatro
vezes menor do que em 2012., índice teve redução em toda região

Débora Remor

Faltando dois meses

para o final do ano, a

região comemora os bai
xos índices de homicídios
em 2013. Enquanto no ano

passado 25 pessoas foram
mortas de forma violenta,
nos primeiro. dez meses

deste ano seis homens fo
ram assassinados. Além
da redução no número ab
soluto de casos, não houve

registro de latrocínio; que é
o roubo seguido demorte.

-

Jaraguá do Sul foi palco
de quatro mortes violentas,
todas no primeiro semestre.

Uma das vítimas foi Jaison
Heínzt, de 28 anos, morto

em confronto com a polí-

cia depois de estuprar uma
vizinha, no início de maio,
no Czerniewicz. No mesmo

mês, Jonas Siewert, de 29
anos, foi encontrado morto

com quatro facadas nas cos
tas e a casa incendiada, no
Rio da Luz. Este é o único
dos caseis ainda não solu
cionados pela Polícia Civil.

Segundo o delegado que in
vestiga o caso, Eric Uratani,
a polícia começou o traba
lho com três linhas investi

gativas e duas permanecem
válidas. "Recentemente
ouvimos seis pessoas, em

Curitiba, que tinham algum
envolvimento com caso",
disse o delegado.

Durante os primeiros
dez meses de 2012, Jara

guá do Sul registrou 15 ho-

Análise. sociológica
Para o sociólogo e pro

fessor da Universidade do

Contestado, em Santa Cata

rina,WalterMarcos Birkner,
aqueda dos índices dehomi
cídio em Jaraguá do Sul não

.

é uma: questão isolada, mas
uma -tendência tanto esta

dual como nacional. "Nos
últimos .três anos, as taxas

também caíram em Joinvil

le, Blumenau, ltajaí e Floria
nópolis: Em 2010 atingimos
picos nos índices de homicí
dia, 'superando pela primei
ra vez a marca de 10 mortes

para cada 100 míl habitan

tes, enquanto São Paulo' e
Rio de Janeiro registravam.
diminuição desses índices",

.

comparou Birkner.
. • f·\.

Ao analisar os casos da

região do Vale do ltapocu, o
professor alerta para amoti
vação dos assassinatos. Dois
terços estariam relacionados
a "questões banais e mui
to provavelmente ao baixo

grau de instrução". "Portan
to, a grande receita, no longo
prazo, é aumentar os níveis
de instrução",recomendou.

Captura
Dois são mordidos por cobras

Duas pessoas foram'
mordidas por cobras na re

gião entre a tarde e a noite
de segunda-feira. O primei
ro registro foi em Massa

randuba, por volta das 17h,
quando um homem de49
anos foi picado por umaja
raraouçn. Ele foi -internado
no Hospital São José, em
Jaraguá do Sul. Na unida
de, também foi internadoo
senhor de 62 anosmordido

por uma cobra em Corupá,
por volta das 19h. Segundo

q. os Bombeiros Voluntários,

micídios. Em todo o ano de
'

2011 foram 14 casos, quatro
a mais do que em 2010. A

trajetória crescente co

meçou em 2010, com dez
homicídios registrados. "A
nossa média sempre foi de
três a cinco casos por ano,

principalmente relaciona- AJO DA LUZ Único caso ainda sem solução, Jonas
dos a crimes passionais. Siewert foi esfaqueado e a casa queimada, em maio
A partir de 2010 é que foi

atípico", analisou o dele- �
'iii•

gado regional, Uriel Ribei
ro. "Quando se fala de ho

micídio, é difícil fazer um
trabalho preventivo, pois
a questão é mais social. O

que a Polícia Civil tem feito
é combater a impunidade,
solucionando os casos e

contando com a ajuda da
Polícia Militar para pren-

. der os culpados".

��CâtíO

Suspeito é
detido emblitzo homem teria capturado a

jararacuçu e levado a cobra

para casa, onde ocorreu a Um homem de 44 anos

picada. Ambos receberam foi detido por desacato ao

o soro antiofídico. protestar contra a multa
. Üma cobra foi captura- aplicada à esposa, que di

da, nos fundos da Biblio- rigia um Gol e foi parada
teca Municipal, na Rua numa blitz da Polícia Mili
Getúlio Vargas, no Centro tar, no Centro de Schroeder,
de Jaraguá do Sul, pelos na noite de segunda-feira. O
Bombeiros Voluntários, veículo estava com o lacre

por volta das 11h de ontem. da placa violado, e ao saber
A corporação também foi da alteração o suspeito ficou
chamada para fazer a reti- agressivo e perturbou o tra

rada de um enxame de abe-
.

balho dos policiais. Ele assi
lhas no Bairro Água Verde. nau umTC e foi liberado.

EDUARDO MONTECINO

EDUARDO MONTECINO
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LÚCIOSASSI PUNIÇÃO
Júnior e Rosa
foram presos

.

e depois
condenados

pela única

CO'NFROtfTO
Depois de
estuprar a
vizinha e

ameaçar um
_ PM com uma'

faca, Jaison
Heinzt levou
um tiro fatal

ocorrência em

Schroeder no
ano passado

wSTómro MiA REGliO'
CIDADE 2013 • 2012 2011

Jaraguá do Sul 4 16 14

Guaramirim 1 5 3

. Corupá 1 3

Schroeder 1

Massaranduba

Total da região 6 25 17

sm,.=:.'1�_.1iI'rru��·�

Bafômetrõ confirma embriaguez
Um.motorista flagrando Polícia Militar fazendo ma

na Lei Seca foi levado ao pre- nobras perigosas no Centro

sídio na manhã de ontem.O de' Jaraguá. A abordagem
homem, de 44 anos, condu- aconteceu na Rua Lena Ni
zia um Santana com placas coluzzi, no Água Verde, e o

de Pomerode e foi visto pela bafômetro resultou em 0,51

Tendência nas
cidades CDVale

Corupá e Guaramirim

registraram um homicídio
cada. Os dois casos foram
esclarecidos e os agressores
estão respondendo aos pro
cessos. Márcio Stolf, de 34
anos, confessou ter atirado e

e.
matado Agostinho da Silva,
de -47 anos, em maio, den
tro da sede dos Bombeiros
Voluntários de Corupá. Uma
mulher seria omotivo da de

savença entre os dois.
No ano passado, três

pessoas morreram de for
ma violenta em Corupá, Em
Guaramirim o número de
assassinatos chegou a cinco,
sendo duas mortes causados
durante assalto. Nas outras

três ocorrências; os auto

res tinham envolvimento
com drogas. WIlson Carlos
Moreira foi condenado a 26

anos de prisão por estupro e

homicídio de Priscila Alves
de Campos, de19 anos, em

agosto de 201i
Massaranduba e Schro

eder não tiveram nenhum:
homicídio este ano, e no ano

passado uma morte violenta
foi registrada em Schroeder,
João Pedro Grimm foi assas

sinado apauladasporMarcos
Aurélio Peresdos Santos Jú
nior e Eduardo Daniel Rita

Rosa, ambos de 20 anos, em
junho de 2012. A dupla foi
condenada a 12 anos de pri
são durante julgamento po

pular emmarço deste ano.

mg/L, confirmando a em

briaguez ao volante. O veícu
lo e a Carteira deHabilitação
foram recolhidos, e o suspei
to multado em R$ 1.915 e

preso por crime de trânsito.

&..:JIi....<�\__�"'_,
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Briga de alunos terminá na Delegacia
Dois estudantes de uma

escola do Bairro VIla Lalau
foram levados a Delegacia
de Polícia depois de se en

volverem em uma briga, por
volta das 42h de segunda-

feira. Os adolescentes, de 17
anos, estavam agressivos e

apresentavam hematomas

quando a PM chegou ao lo
cal. Funcionários do colégio'
contaram que a briga come-

çou ainda dentro da sala de
aula. Os estudantes foram
liberados depois que os pais
estiveram na delegacia e se

comprometeram a compa
recer em audiência.
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Uma ferida na história
Explosâo JUl flbnca depólvora dizimou operários e escreveu um capítulo dramático JUl memória deJaraguá do Sul

n
_

,�-

Eram por volta das 1Oh da manhã de sexta-feira. Seis de novembro de
1953. o consultório de um jovemmédico às margens do Rio Itapocu

estava repleto de pacientes; Recém-chegado do Rio de Janeiro, Fernando
SpriIlgrilann era o terceiro médico de Jaraguá do Sul. Ele trabalhava no

mesmo prédio onde morava, um casarão antigo com janelas e vidros

grandes. Faltavam seis dias para completar27 anos de idade.
"Eu estava bem, atendendo. De repente, deu-se aquele estouro

violentíssimo que fez tremer tudo. Lá em casa osmóveis se deslocaram. As

vidraças, que eram vidraças grandes de antigas janelas, amaioria quebrou.
Principalmente as que estavam de fronte ao rio - que faziam frente, à
fabrica'; relembraSpringmann, aO,S 87 anos.

Ern pouco tempo, um chamado urgente chegou à porta. do
consultório. Springmann não lembra quem foi lhe pedir socorro. Por
aquela pess0a, s()llbe qutHl fáhrka de pólvora havia explodido e-devastado
a localidade conhecida como Tifa da Pólvora, no bairro Czerniewicz; A
atual estimativa é quemais de 400 janelas e cerca de 100, ediíieaçôes foram
danificadaspelo impacto.

O local da explosão pertencia à Pernambuco Powder Factory,
Naquela.década, ,;1 empresa instalada.emjaragnado Sul eraa terceiramaior
produtora de pólvora do Brasil. A média diária de fabricação era de 100

quilos,mas a estratégia erachegar a 800.,
Essa foi a terceira e última explosão da fábrica. Construída em

1912 pelos imigrantes Fritz e Henrique Rappe, a fábrica 'de pólvora
<supriu, inicialmente, as demandas de caça e mina. Durante a Primeira

GuerraMundial, o subdelegado AugustoMielke interditou o local após a

ocupaçãodo exército. Foi quando ocorreu aprimeira. explosão.
Em 1918 os proprietários saíram da cidade e Mielke comprou .a

empresa. Em 1926, ReinoldoRau se interessoupela fábrica e a adquiriu. O
empreendimento somente se tornoupernambucano em 1939. Dois anos

depois, em 8 de setembro de 1941, a segunda explosão aconteceu mas

ninguém ficou ferido.
<'

Vítimas da explosão de 53 .

Arnoldo Pereira, 27 anos, operário de Blumenau. Deixou a

esposa e um filho bebê.

Hercílio Pereira da Rocha" 36 anos, operário de Camboriú.
Havia entrado na Hbrica há um mês.

"Severiano da Luz, 29 anos, operário de Massaranduba.
Deixou seis filhos pequenos e a esposa.

Olindio da Cnnha, 18 anos, operário de Jaraguá do Sul. Seu

corpo foi encontrado seis horas depois numa lagoa.
Reinaldo Jung, 24 anos, operário de Jaraguá do ,Sul.
Ernandi João Fernandes, 18 anos, operário de Araquari.

Deixou a esposa e três filhos pequenos.
Leopoldo Bruch, 51 anos, operário de Blumenau.

Trabalhava na empresa há quatro anos. Tinha esposa e cinco

filhos.

Rauli Bruch, 16 anos, operário nascido em Massaranduba.'
.Filho de Leopoldo, também morto na explosão. �

Alfredo Franke, 36 anos, operário de Blumenau, Deixou
cinco filhos e a esposa grávida de seis meses.

Em passo apressado, Fernando Springmann entrou no cenário
devastadopordoismil quilos de pólvora. ''A explosão {oitão violenta

que partes do edifício a gente via jogado no pasto. Vi partes humanas

jogadas longe, longe. Não me lembro se foi um braço ou uma perna
pendurado nos fios elétricos. Foi dantesco': diz o médico.No depósito da
fábricamais dezmilquilos depólvoracontinuaram intactos.

,,'

Os operários sobreviventes estavam "terrivelmente queimados".
De outros trabalhadores apenas pedaços. Lá começou atendimento aos'

feridos. junto de Spríngmann estavam os outros doismédicos da cidade,
Benno Knudsen eWaldenÍiro M�zurechen. O prefeito ArthurMüller, o
delegado Isidoro Copi, o empresário Wetner Voigt e os moradores
vizinhos, também foram ao local.

Logo uma pequena multidão se formou. De, acordo com

Springmann, OS poucos policiais precisaram manter a: ordem porq1J.e
muitas pessoas quedam ajudar. "E para tratar queimadoe frarnrado não é

qualquer um que pode fazer, É preciso ter conhecimento. M�s todos

quedamajudar emuitos ajudaram", recorda.
Os ferídos foram.levados ao hospital domorro, o único da cidade,

em veículos de solidários. "Era um caminho curto, mas, mesmo assim,

pará o"coitado do queimado deve ter sido uma tortura. Porque lá na hora.
nãohavia nada': comentá.

Conforme o médico, a estrutura paTa atendimento era precária.
As .mãos eram os instrumentos principais, pois não havia raio-x ou

laboratório. Umpano embebido em éter era a anestesia existente. "Claro, a

gente tinhamuita pena daquela gente, mas emocionalmente eu fiquei fio
porque tinha muito trabalho em frente", afirma: No hospital o grupo de

,

feridos, 12 ao todo, foi recebido pela enfermeira Inês Zabotti e suas

auxiliares .:

.
Para os dez operários mortos, a Prefeitura providenciou caixões

e caminhões para transportá-los na caçamba. Após a tragédia, Atayde
Machado, apresentador do programa de rádio "O Rancho do Dadi" e,
funcionário da prefeitura, escreveu a música "As deiz cruíz"

Expediente: Texto e edição: Bárbara Elice I Diagramação: Fred Paiva eMaykon junkes
FOtografia: Eduardo Montecino, acervo pessoal de Fernando Springmann, Alex Girardi e Arquivo Histôrico
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Casa de Pólvora
Metáfora da explosãopermeia cenário) música) figurino e iluminação em novo espetáculo da ColherdePau Cia. de Teatro

Sessenta anos após a tragédia que enlutou Jaraguá do Sul, a história

ganha um novo significado quando posta sobre o palco. No
espetáculo "Casa de Pólvora", que estreia hoje à noite no Pequeno Teatro
da Scar, a Colher de Pau Cia, de Teatro instiga o público a experimentar
algo inevitável: ador daperda.

O enredo de "Casa de Pólvora" foi inspirado no acontecimento,
mas não o reproduz. No espetáculo, três irmãos - operários numa fábrica
de pólvora - permanecem dentro de casa após a explosão. O lar está em
chamas,mas eles não saemenquanto não encontr<l;rem suamãe. Diante do

caos, as detonaçõesprovocammudanças naestrutura da casa e da família.
.

''A metáfora da explosão serviu de alicerce para a composição de
toda � nossa rtan:ativa.Já em relação ao fato ocorrido, vários elementos
históricos e estéticos inspiraram e contribuíram para que pudéssemos
construir a Casá: afirmao diretorMarcelo Bulgarelli. O elenco é formado

porDandaraMendes,Maykonjunkes ,e TiagoNovo. Os dois últimos são

moradores daTifa daPólvora.
.

A mantagem do espetáculo exigiu pesquisas no Arquivo
Histórico, entrevistas com pessoas que vivenciaram aquele momento,

leituras das publicações de 1953 de O Correio do. Povo e da: música de

Atayde Machado. Somado aisso, palavras de Franz Kafka, Nuno Ramos,
Priedrich Nietzsche e EduardoGaleano deram, segundo o diretor, "forma
vocal às questões e desejos" que os artistas propõem com "Casa de
Pólvora".

. Para o ator Tiago Novo, essa é a chance de dialogar sobre as

experiências humanas, apartir de algo que ocorreu a poucosmetros de sua

casa. "A escolha dos parceiros de trabalho, a.oportunidade de alcançar algo
maior dentro do teatro da minha cidade, as experiências e aprendizados
parecem o arranjo perfeito para contar essa história que éminha, que é de
urna cidade, que é do interessehumano': diz.

.

Pata o ator Tiago
Novo, o espetáculo

dialogo sobre as

experiências humanas.

A explosão está presente em diferentes elementos cênicos. Desde o

cenário e performance dos atores até a música e iluminação. "O
cenário, que é a . Casa de Pólvora vista de dentro, oferece livre

deslocamento dos atores e uma grande possibilidade de. transformação,
seja visual e rítmica, pois cada estouro provoca uma liberação de energia -

uma força mecânica", diz Bulgarelli. O· figurino, de. autori� de Márcio

Paloschí, apresenta uma famíliaburguesa e arrasada pela destruição. Suas
formascontrastam com o desgaste causadopelo fogo.

Os ritmos das cenas sâo sustentados pela trilha sonora original de
Leandro Pedrotti Coradiní. A iluminação e efeitos foram desenvolvidos

por Giba Amaro. De acordo com o diretor, esses elementos criam um

paralelo entre o interiorda casa e a destruição contínua.tora dela. "O que
ressalta também. 0S efeitos. quea destruição caUSQU dentro de cadaUm dos

personagens- e implosão'; avalia,
.

O projeto de; "Casa de Pólvora" iniciou em 2012, quando os

atores da Colher de Pau passaram a. se questionar sobre o próprio fazçr
artístico. "Há anos trabalho com teatro e essa peça representa um passo
mais longo. Algo novo. Que coloco toda a energia possíveL Ê urna:

experiência tanto para a vida quant.o para os palcos. Umapeçagrande em
tudo, tanto na sua grandiosidade de cenas, quanto do s.aÚnho que tenho
p.or ela': revelaDandara.

Para junkes, atore idealízador doprojeto, o espetáculo inaugura
um momenro importante para a companhia - uma fase mais crítica e

profissi.onal.
Para isso, o diretor escolhido foi Bulgarelli. Residente em Porto

Alegre, o diretor é graduado em Teatro pelaUniversidade Estadual doRio
Grande do Sul (Uergs): integrante do Centro Internacional de Estudos de
Biomecânica Teatral em Perugia, Itália; ator no Torto de Porto Alegre;
diretor artístico da La Fabbrica dei Gesti, na Itália; e vencedor do Prêmio

Açorianos deMelhorAtor de 2010.
Conforme Bulgarelli, a m.ontagem de "Casa de Pólvora" se deu

entre as análises do material enviado pelos atores, a proposta de situações
para o trabalho e a criação de cenas e imagens. "Este trabalho de realizar
conexões possíveis entre o que cada artista propunha e a trama que se

estabelecia foi urn grande desafio, quase artesanal,minucioso eposso dizer
queainda em processo': comenta.

Com figurino deMareio Paloscbi, Dandara Mendes e

,Maykon Junkes completam o elenco que interpreta uma

família burguesa assolada pela destruição.

O que: Temporada de estreia da peça "Casa de Pólvora"

Quando: 6,7,8 e 9 de novembro, às 20h
- Onde: Pequeno Teatro da Scar

Quanto: R$ 10. Ingressos à venda na bilheteria da SCAR.
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Páginas da história

Dois autores deJaraguá do Sul produzem livro com resgate histórico a

partir deJotografias, documentos e entrevistas .

Em breve ahistória da explosão da fábrica depólvora ganhará novos
.capírulos, Atualmente em fase de produção, a proposta do livrá é reunir o

maior número de informações sobre o acontecimento de novembro de
1953. A auroria é do chefe do Arquivo Histórico Eugênio Victor

Schmõckel, Giuliano Sávio Berti, em conjunto com o chefe do Museu

HistóricoEmílio daSilva,AdemirPfitrer.
Além do retrato da explosão, a obra trará referências

_

sobre a

instalação da fábrica em Jaraguá do Sul. Para isso, os autores buscam

fotografias, documentos, notícias da época e entrevistas com test�munhas.
O trabalho inici�u em março deste ano, à convite da comissão de resgate da

história,presididaporValdemarDalagnolo.
Berti se ocupou da pesquisa documental e Pliffer realizou as

entrevistas. Segundo Berti, os depoimentos das testemunhas chamaram a

atenção dos aurores. "Existem várias informações. No livro estamos

reunindo desde os dados daprimeira fábrica, instalada pelos irmãos Rappe e

su� explosão durante a Primeira Guerra Mundial; a sequência histórica e a

segundaexplosão e, por sim, a terceira aúltima explosão em 1953': detalha.

Segundo Berti, esse foi um marco na história do município. "Seja
pelos dez empregados que tragicamente perderam suas vidas, bem como

pelo período, quemarcou o início do desenvolvimento industrial deJaraguá
do Sul".avalia., A data do lançamento do livro e a editora ainda não foram

divulgadas.

impreS5ul
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Símbolo de Respeito

Em homenagem às vítim�s da explosãO.,a comissão presidida por
Valdemar Dalagnolo inaugurou, em Iode novembro, um

monumento no CemitérioMunicipaldeJaraguádo Sul.
Ele fica na entrada do cemitério e faz referência 'à arvore

ernbaúba, usada na fabricação da pólvora, e à uma mão que concede

benção.Abaixo, há dez cruzes com os nomes das vítimas. O projeto foi
elaborado pelos' arquitetos Raphael Cavalcanti da Silva e Keidy
Cavalcanti daSilva, com o patrocínio deWernerVoigt.

lIItiIÍO AAI'_

.MtiGU4

PERNAlvIBUCO POWDERFACfORY: 60ANOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2014
Apartird.

R$27.590

Voyage 1.0
2014 / Com Jeto S/Trend

• •

POR:R$34.990

Saveiro 1.6
Cabine Estendida
ApctrHrde

R$36.61O

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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Semi Novos
lia POVler Imports

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 -Baependi
Fone: 47 3275 0808

Yamaha lança triciclo urbano emMilão

A Yamaha apresentou as

novidades para 2014; Entre
.novas motos e versões; como
a MT-09 Street Rally e a MI-_
07, uma novidade .surpreen
deu a todos: o triciclo Tricity.
O "scooter" de três rodas se

gue a receita consagrada pela

Piaggio com o MP3. São duas
rodas na dianteira e uma na

traseira para proporcionar
mais estabilidade a segurança
a quem não é motociclista. Po
rém, a marca japonesa resol
veu inovar - aliás, inovação foi
a palavra-mais dita em toda a

coletiva da Yamaha pata a im-
.

prensa. O Tricity, que só deverá

chegar ao mercado no segun
do semestre do próximo, ano, .

vai ser bem mais leve que seus .

concorrentes italianos, somen
te 150 kg em ordem de marcha.
Como comparação, o Piaggio

MP3Yourban 125 tem 205 kg!
Dotado de um motor de

125cc, quatro tempos, o Tri

city também será barato: cer
ca de 4.000 Euros na Europa
(em torno de R$ 12.900), ou
seja, mais em conta do que
seu concorrente da Piaggio.
Uma prova do que afirmou
o Presidente mundial da Ya-

. maha Motor, Hiroyuki Yana
gi, em seu discurso: "estamos
investindo alto no desenvol-

vimento de novos modelos e

vamos niostrar a todos que
somos uma marca inovadora.
A Yamaha está de volta", avi-

.

souYanagi. AYamaha acredita
que o novo modelo vai agra
dar até mesmo quem já tem

um scooter de duas rodas e

irá revolucionar a mobilidade
urbana, atraindo o interes
se dos motoristas europeus
também cansados do trânsito

engarrafado.
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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3374-2252 ou 882:;-3163.

, • Vende-se Terreno
em

-

4SQ
-

Scnroeder - CentrO, com
O

m'2 escriturado, �$ 9�OOO,O .

Tr: 9104-6600. Crecl14482.

• Vende-Se. terreno elJl Nereu'
T ..

"RaIllOS, 5 heçtares
dc-terra. t,

3276.0264/8800-9346 .

• VéJlde�se 19te com 324m� .

ro
1.2x27, Lot. Gadottl.

lU - alr

S�[\to Antônio. R$ 60.000�70.
.Aceito troca,Tr:

9979�20

• ���go casa de alve.narla l!un4Qs)
sala/cozinha, 02 q���:S:anda:
banlleiro, lavande�a, d
próximo ã Casa da Cultvra. e

.

Guaranúrím. Valor a combmal•
Fone 3373.143.5/9919434-
Falar ,oR1·Au� .

de se casa.de 120ro1,
• ven .'

-

. 'a terreno de

t.crren�. de e:it�� �\a cozi.nha
4S0Jll, 3::dà m�t'ada,Valor -

r�g��bo,oo. Tratar com A\1tOll

9t03-3926.
• Vende-se qlsa gemi-nada,
loteamento Firenzi,

2 q'�%��tal
sala,�"?-inha����e���iamento,
70m Entra�la 6
RS 140,Ono. 1,1,.9103-392-
Ailwn.

casa furidós, 3
• Aluga��e

ala coz1nha, banheiro!
quartoS,�' Rua Rio
lavandena, gara.gcm. t asal
de JaneirO'r871: �;n���;_.� 715',
RS100,00. '.' .

interessadOS (le�@"�b�fi:�.cúr.rículo par�ar em contato pe

��:i��:�;;379-5900,
• prcdsa�sc'de pe�so'���eS�:ra
�:��i:;;, �%�rat:�de1\�i:.cai
comercio na.n}la.cl.a Figue la.

informações tratar COln
otnal

3273-2423.
• Excursão: patagõrüa/o�1�)t
Chil. de 20/04/13.a .

1

1:3 dias e 12 noiteS, sam.do �
Al e seguindo a gnancs

U �.ia!P.unta Arenas! Et G

p:cote inclui.aérco!hotel/te
com rodoviário e todoS os P

locais com guia aCQm�anh.a
desde o ·Brasil. A partir

de
.

or pessoa, parcela?os,.Mal�et.alhes tl'at.1.r foue.- 3371.

PROMoÇÃO
:\ R$65,OO

tlifite:Ç"' 12 _ R$39,OO
�'B.: - de

�65.00
1«\,0'1--

.�.

Rua Linda RuxMathias, 36 - Baependi - Jaraguã do SUl
CEP: 89256-075 - E-mail: I119.J�Céllü·caIIldagtllOb1_LCCJIIII
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Chevrolet Lança Sonic 2014

Foi lançada a linha 2014
do Chevrolet Sonic. O modelo
oferece como novidades o sen

sor de chuva e o sistema mul
timídia Chevrolet MyLink, que
já conta em seu arriplo leque
de aplicativos também com o

sistema Siri, que permite ao

usuário interagir, com sua pró-

I

•

com transmissão automática,
também com· seis marchas.
O hatch tem duas novas co

res, azul Berlin e cinza Ashen,
enquanto o sedã ganhou esta

nova cor cinza Ashen.
O modelo é equipado com

o motor Ecotec 1.6 de 16 válvu

las, que propicia desempenho,

OMyLink -, que também está

presente no modelo Sonic, per
mite ao usuário trazer suas mú

sicas, fotos, vídeos e aplicativos
do celular para dentro do veículo,
além de fazer ligações telefônicas
via Bluetooth pormeio da tecno

logia HFr (Hands Free Telepho
ne). Ele se destaca por sua inter
face intuitivae de fácilnavegação,
a qual faz uso de uma tela LCD
touch screen de sete polegadas.

Por meio do sistema, é possí
vel controlar algumas configura
ções do carro, como avisos sono�_

pria voz, em várias situações
do dia-a-dia.

Importado da GM do Méxi

co, o hatch está sendo vendi
do nas versões LI e LIZ, com
transmissões manual, de cinco

marchas, e automática, de seis,
enquanto o sedã exclusivamen
te na versão LIZ e unicamente

baixos índices de emissões e

bons resultados em economia
de combustível. O Sonic conta
com garantia de três anos, sem
limite de quilometragem.

"O Chevrolet Sonic, sucesso
no mundo inteiro, também se

consolidou no mercado brasi-
1eiro como uma excelente op-

Leque de aplicativos do ChevroletMyLink

TOS de faróis ligados, travamento
automático das portas, entre ou

tros. Outra comodidade viabiliza
da pelo sistema está na possibili

. dade de o usuário distribuir o som
ambiente do rádio de forma inde

pendente em cadauma das caixas
de som das quatro portas, além da

importação de demais informa

ções tradicionais do celular como,
agenda de contatos e histórico de
chamadas. À parte de todas estas
funcionalidades, o sistema exe

cuta funções tradicionais de rádio
AM/FM com leitor de áudio para

arquivosMP3/WMA.
Mas são os aplicativos do

Chevrolet MyLink (que devem
ser baixados por lojas como App
Store e Google Play) que o toma
ram um grande sucesso. São eles
o Tuneln, o navegador BringGo
e o Stitcher. Com o primeiro, é

possível que usuários sintonizem
mais de 70 mil estações de rádio
em todo o mundo via Internet.
O aplicativo é de fácil uso e per
mite.a pesquisa das estações por
nome, localidade, idioma, país,
estilo musical ou categoria (mú-

,', I

sica, esporte, notícias e etc.).
Já o BringGo fornece ao mo

torista umsistema de navegação
completo que além demapas 3D

apresenta atualização do trânsito
em tempo real. O aplicativo tam
bém inclui pontos de interesse, ..

como, por exemplo, restauran
tes, hotéis, postos de gasolina,
entre outros. O Stitcher SmartRa
dio permite que o usuário acesse

podcasts e noticiários sem sair
do veículo. Ele permite ouvir o
conteúdo de canais importan
tes como CBN, CNN, Fax News,
ESPN e vários outros canais do
mundo.

Uma outra novidade no So

nic, possível graças ao controle
de áudio no volante, é o sistema

Siri, que possibilita ao motoris
ta e/ou usuário interagir com

o Smartfone elou iphone, por
meio da voz. Ele atua como se

fosse um "secretário', permitin
do por exemplo que se ligue para
uma outra pessoa cadastrada,
pormeio da voz.

Outras possibilidades de
uso: agendamento de reunião,
tomar nota no "notepad", obter
informações a respeito de alguns

FOTOS, DIVULGAÇAO

.,'"
.

ção no segmento dos veículos

compactos "premium", pois
oferece o que existe de mais
moderno em tecnologia da in
dústria automobilística, agra
dando a vários tipos de perfis
de consumidores", destaca
Hermann Mahnke, diretor de

Marketing da Chevrolet.

esportes, incluindo o futebol,
enviar mensagens automatica
mente no Iwitter e Facebook,
elaborar lembretes pessoais,
colher previsões do tempo de

qualquer localidade do mundo,
agendar horário de despertar,
buscar informações a respeito de
filmes ou restaurantes para uma

refeição.
Uma outra facilidade é o ser

viço de busca chamado de "find

my friends", que permite até
mesmo localizar o paradeiro de

pessoas conhecidas e cadastra
das no Smartphone e iPhone. Fi-:
nalmente, até mesmo a busca de
piadas é possível, bastando fazer
esta solicitação pormeio da voz.

Osmodelos Chevrolet Sonic e

Spark foram os primeiros carros

do mundo a oferecer o sistema
Siri para os usuários do iPhone,

.

permitindo assim um envolvi
mento maior com 0S familiares

que estejam no interior do veícu

lo, com maior segurança já que
ao mesmo tempo o condutor

conseguemanter os olhos na es

trada e asmãos no volante.

Fonte:www.chevroletcom.br
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o RENDA EXTRA! Para você que
quer aumentar a sua renda, venha
ser um vendedor autônomo da

.

TRIMANIA! Quanto mais cartelas
você vender,maior será o seu

lucro. E mais, vendendo cartelas
premiadas você ainda ganha bônus!
Ligue 9684-7914 com Cristiano e

informe-se ou envie e-mail para
imvanamuller@gmail.com com

Ivana. Obs.: Você não precisa
investir nada. Qualquer pessoa
pode vender.. (física ou jurídica)
Coloque no seu estabelecimento, é
lucro líquido!

o Procuro.emprego de Motorista,
tenho a CNH A e D. Realizei o
curso do MOPP com diploma para
comprovação. Falar com Nestor 47
9668-3300-ou 47 9651-7302.

o [olímpac contrata: vendedor
externo, ambos os sexos, maiores
de 18 anos, experiência na função.
Horário: 8hrs às 12hrs, 13:30 às
17:15hrs. Salário compatível com
a função, semanal. Interessados
ligar no (47) 3372-0013, ou
enviar curriculum para bruna,
bittencourt1512@hotmail.coin

o Excursão para Aparecida do Norte.
Data: 22/11/2013. Valor R$ 180,00.
Fones: 3371-8772 ou 9666-0123.

o Pesque-pague Aliança, Rua Tifa
Aurora, s/na, Rio Cerro II. Grande
variedade de peixes. Visite nossa

página no Facebook, Pesque Pague
Aliança. 3376-3637 / 8426-3600.

o Franquia de cursos
profissionalizantes seleciona
professor de inglês e

administrativo, secretária e aux.

de limpeza. Marcar entrevista
pelo fone 3054-1682 em horário
comercial.

o CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo TIG . Carga horária de
40:00h; Horário das 8:00 às 12:00
h sábados; Custo de R$ 690,00 em

3x de R$230,00; Previsão para
inicio dia 21/09/13. Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou
9600-3318,falar com MAURO OU
IVETE email mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270,falar
com CARLIXTO .email carlixtof@
yahoo.com.br.

-

o CTI (Centro de Treinamento

Industrial) curso de soldagem no

processo MIG/MAG . Carga horária
de 50hrs; Horário das 19hOOminh
às 22hOOminh, segundas e quartas
feiras; Custo de R$ 600,00 em

3x de R$200,00; Inscrições e

Informações fone 3376-1337 ou

9600-3318, falar com MAURO OU
!VETE e-mail mauro.paganini@
terra.com.br; ou 9174-1270, falar
com Carlixto, e-mail carlixtof@
yahoo.com.br.

o Contrata-se técnico em informática
com habilitação AB. Telefone 9972-
6065 Mundo Eletrônico.

o Vende-se estojo (Case) p/ teclado
+ estante Stay p/ teclado. Tudo por
R$ 245,00. 3374-0282 /9991-4101
Carlos.

o Vende-se adubo de frango,'
ensacado ou a granel. Faço entrega
em toda região. R$10,00 o saco ou a

negociar. 3275-2354 / 8813-5808.

• Vende-se 40 palanques de pedra
com aproximadamente 17 x 17 x
2.60. Valor R$50,OO cada. Tratar
com Bonatti fone: 8464-2080.

• Vende-se leitões. R$ 250,00 a

unidade. Tel 9934-4390 .:
• Vende-se 3 mesas rústicas. Valor R$
700,00 cada. TeI9934-4300.

• Vende-se ar condicionado de janela
Cônsul, 7.500 Btus. Valor R$ 420,00.
TeI3370-0983.

• Vendo celular Nokia Asha 311, c/
processador Ighz, internet 3g e wi

fi, 40 games, rede sociais, completo,
novo na caixa. Por R$ 300,00. Tratar
com Ademar fone 9942-8890.

• Vende-se mesas e bancos rústicos
feitos com madeira maciça de

demolição. Valor R$ l.5ÓO,OO.
Tratar com Sr. Luis 9909-1453.

• Vendo NotebokACER, 11 GB,
modelo ASPIRE 4520, por R$
350,00. Contato com Ademar 9942-
8890.

• Vendo Moedor de carne novo,
manual, nº 6, com jogo de discos

para bolachas ao preço de R$

lOg,OO. Contato comAdernar 9942-
8890.

o Vende-se cadeira de descanso, com
massageador de assento, costas e

também de pernas (110/220V),
semínova, marca Relax-Medíc,

R$3.800,00 (Vale R$5.500,00).
Márcío-tel, 3084-1589 ceI. 9692-

I 2135 (TIM)
• Vende-se mesa de Angelim (peça
maciça-única), impecável, de 2,70m
de comprimento, 80cm de largura
e 5,5 em de espessura. R$1.200,00.
(Vale R$3.500,00). Márcio tel.
3084-1589 cel. 9692-2135 (TIM)

• Vende-se lavadora de louça
Brastemp, modelo Solutíon, cor
branca R$800,00 c/ transformador.
Márcio tel. 3084-1589.cel. 9692-
2135 (TIM)

• Vendo 1 mesa com 6 cadeiras cor
creme com tabaco seminova. Valor:
R$ 450,00. Tratar no telefone:
3376-3435 com Rosalia.

• Vende-se 14 carrinhos térmicos pj
venda de sucos e refrigerantes em
perfeito estado de conservação,
Valor unitário R$ 600,00 ou a

combinar. TeI9206-5556.

• Vende-se filhotes de Pastor

Alemão, puros, já vacinados e

desverminados. Com 45 dias.
Valor R$750,00. Tratar 3275-0009
Gilmar.

• Novidades: Cadeira do papai
c/ massagem por R$ 1.800,00.
E camas com massagem.
Demonstração sem compromisso.
TeI479633-9465.

• Vende-se rollinops R$8,50 o vidro.
TeI3370-1064.

DOA-SE

• Precisa-se de doação de móveis
e utensílios para casa e roupas'
de bebê (4 meses) 9708-2769
Vanessa,

APARTAMENTO

• Vende-se apartamento em

Guaramirim, 74 m2, 2 quartos,
cozinha conjugada, 1 vaga de
garagem. R$ 133.000,00. Aceita
carro e financiamento. CRECI
19044. TeI8412-4712.

• Compro uma garagem no Edifício

Jaraguá. Falar com Susan ou Dulce
3370-7160.

• Aluga-se quitinete com 1 quarto na

Rua MaxWilhelm,860, Baependi.
Valor R$ 450,00. Incluído a água.
Falar com Máximo ou Narana.
Telefone: 3371-9431 após 18h.

• Aluga-se apartamento no Rau com
2 quartos, R$ 500,00. Sandra 9993-
2131/3372-2409.

• Aluga-se apartamento no Rau com
2 quartos, R$560,00. Sandra 9993-
2131/3372-2409.

• Vende-se apartamento no Vila
Nova, 2 dormitórios, mobílíado, 1
vaga de garagem. R$ 168.000,00.
TeI9103-7772.

• Vende-se apartamento no Amizade

[Arsepurn), com 70 m2, 2 quartos,
banheiro, lavanderia, cozinha,
sala, copa, garagem. Área de festa,
portão eletrônico com senha. CRECI
11831. Valor R$110.000,00. Pode
ser financiado pela Caixa. Tel47
3371-6069 Moreira.

o Procura-se moça para dividir

aluguel em Apartamento mobiliado
no Baependi. As despesas ficam
em torno de R$ 375,00 cada uma

já incluso o valor do aluguel,
condomínio e luz. É necessário
somente os móveis para o quarto
a ser alugado. Interessadas entrar
em contato pelo e-mail sandra@
empresas.ind.br ou no fo'ne 3274
2332(horário comercial) ou 9115
9126 e 96030218 e falar com
Sandra.

• Quarto para pensionista no centro,
livre de água luz e internet. Valor

R$300,00. Contato 9954-5019.

• Vendo ou troco por casa em [araguá
ou Schroeder, ou na praia de Barra
Velha ou Piçarras, apartamento
mobiliado sob medida, 1 suíte + 2

quartos, 2 garagens, no Vila Nova.
Valor R$ 320.000,00 Te19170-
9686.

• Aluga-se quarto pata pensionista,
livre de água, luz e internet. Valor

R$ 300,00. Te19123-5851 (Vivo) /
9954-5019 (Tim).

• Vende-se apartamento novo
em Camboriú, 2 dormitórios, 2
vagas de garagem, sacada com
churrasqueira. CRECI 5878. Valor
R$ 240.000,00. Aceitá propostas.
Te19957-1216 I 8465-6600.

• Vende-se Apartamento no Bairro
Vila Nova com 2 quartos, cozinha,
sacada, 1 vaga de garagem. R$
129.000,00. Tr: 91Q4-8600. Creci
14482.

• Vende-se apto novo na Estradá
Nova com 2 quartos, sala, sacada
com churrasqueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 129.000,00.
Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apartamento no

Bairro Amizade com 2 quartos,
cozinhamobiliada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas de garagem.
R$ 129.000,00. Tr: 9}04-8600.
Creci 14482

CASA

• Vende-se casa no Czerniewicz.
4 quartos. 413 m2• Valor R$
180.000,00. Aceito apartamento na

.

negociação. TeI3371-2598.

• Vendo sobrado no Água Verde/
Rau com 3 quartos, sendo 1 suíte, 3
salas, churrasqueira, garagem, entre
outros cômodos 1 184m2 de área

privativa 1 Valor: R$350.000,00 1
(47) 3371-131519674-5555 [TIM]

• Vendo casa de alvenaria no, Rio

Cerro, próximo a Choco Leite, 80m2
de área útil + garagem para 2 carros

1 Aceito carro 1 Valor R$130.000,00
1 (47) 3371-13151967405555
[TIM].

• Vende-se ou troca-se casa na

praia em Barra do Sul, por casa
em Guaramirim ou Piçarras. 4
quartos, ótima localização. Valor R$
320.000,00 (a negociar). Te13373-
3021 19222-2536.

• Vende-se casa no bairro
Czerniewicz. 4 quartos, terreno
c/ 413 m2, valor R$ 180.000,00.
Aceita apartamento como trocá,
negociável. TeI3371-2598.

• Vende-se geminado, 2 quartos, sala,
cozinha, garagem. R4 120.000,00.
Aceita financiamento. CRECI 19044.
TeI8412-4712.

• Vende-se casa na praia com 2

quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia etc .. O terreno de 3.824

rrr', todo cercado. Ao lado da lagoa
Santa cruz na Barra do Itapocu/

Barra velha, de frente pro mar.

Valor: R$ 185.000,00 ou troca-se
por apartamento em Jaraguá do Sul.

(Negociável). Tratar: 9662-6777 ou

33720013.

• Vende-se casa mista no Amizade,
perto do supermercado Kajota.
Banheiro, 2 quartos. Valor R$
45.000,00.3371-6069. '

• Vende-se 2 casas geminadas,
próximo a Belmec, R$240.000,00,
pode ser financiado pela Caixa. Tel
3370-2759.

• Vende-se casa de alvenaria na Rua
GuilhermeWegner, 720- Gravatá,
Navegantes. 600 mts da praia.
Terreno 13x20 mts. 4 quartos, 2
Jewc. Casa mobiliada, com mesa de
sinuca. R$150.000,00. TeI3371-'
6069

• Vende-se casa na Vila da Glória -

. São Francisco - cl 90m2 + garagem.
Terreno com 1500 mêa 50 inetros

.

da praia, cl tanque de peixes. Valor
R$150.000,00. Vende-se ou troca-se.
por Casa ern.laraguá, Schroeder ou
Guaramirim, ou troca-se por casa
ou terreno de menor valor. Aceita o

restante em dínheíro, Tel: 9634-
6121.

CHÁCARA

• Vende-se chácara no Garibaldi /
São Pedro, medindo 240.000m2,
casa mista, ranchos, cercas, lagoa,
água corrente, 6.000 pés eucalipto.
Oportunidade de investimento.
Valor: R$ 380.000,00. Aceito trocas
terreno e veículo. Tratar: 9128-

5957/3376-0081
• Vende-se chácara com 2 casas

e 2 lagoas, no Barro Branco em
Guararnírím, Aceita troca por casa
também. R$ 300.000,00 Tratar
fone: 3373-6337 com Arno.

SALA COMERCIAL

• Vende -se ou Aluga-se mercado
em Guaramirim, climatizado, c/
açougue; ótimo estoque. Aluguel
R$ 1.100,00. Sala 1�0 m2• Valor R$
135.000,00. Aceito carro até R$
25.000,,00. TeI3273-1903.

• Vende-se churrascaria cl
clientela formada, com todos
os equipamentos, forno à lenha
e churrasqueira giratória.
Bem localizada e com amplo
estacionamento. Valor R$
85.000,00. '3273-7141 ligar em
horário comercial.

• Aluga-se galpão novo na Barra do
Rio Cerro, com 330m2, próximo a

Leison malhas, ótima localização.
Valor mensal R$ 2.900,00. Tratar:

.

9185-4615 19655-6743.
• Vende-se vídeo locadora em bairro
nobre de Jaraguá do Sul, com cerca

de 2500 títulos, ótima clientela
formada, ótíma.localízação, não
necessitando de nenhuma reforma.

Loja 100% em dia. Oportunidade
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única para quem quer iniciar seu

próprio negócio. Valor: 50 mil
negociável. Maiores informações
(47)9605-7349.

• Vende-se fábrica de alimentos,
atuando no mercado há mais de 8

anos, temos mais de 300 clientes
ativos. - Equipe de vendas; - Veículo

para entregas; - Marca patenteada e

reconhecida no mercado. Valor R$
200 mil. Aceito como pagamento
veículos e imóveis. (47)9992-0476
/ (47)9165-0999/ (47)9147-9003
/ (47)9734-3560 Silvio.

,

• Excelente investimento para
área comercial (clínica médica,
odontológica, estética, entre
outros). Casa central com 350m2.
Terreno com 800m2 (20mx 40m).
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira

(próx. A Ford Moretti) Valor R$
1.500.000,009654-8938/9674-
5555.

• Vende-se loja comercial na
Marechal. Estrutura física completa.
R$ 25.000,00. Contato Roger 9619-
6162

• Aluga-se sala comercial, 80m2 na
rua Afonso Nicoluzi, 1893 (atrás
super-Brasão) - Rau. Valor: R$
1.100,00 Tratar fone 3273-2119.

• Vende-se restaurante e pastelaria,
situado na Av. Getúlio Vargas, 470,
Centro. Ambiente climatizado,
com clientela formada. Valor:

300.000,00. Aceito carro na

negociação (valor a combinar). Tel
3276-1238.

TERRENO

• Vende-se terreno em Piçarras. Valor
R$50.000,00. TeI3371-6069.

• Terreno de esquina na vila rau;

podendo ser comercial 1 com área

de 18 x 21,75m (391,50m2) 1 rua
asfaltada 1 valor: R$230.000,00 1
(47) 3371-131519674-5555 [tim]

• Terreno no Czerniewicz com

4.000m2, fazendo frente em 21m

1 R Jorge Czerniewicz (prox.
Ao cemitério, 900m da ponte
Abdon batista/posto cidade) 1
aceita permuta (70%) 1 valor:
r$1.100.000,00 1 (47) 967Jt.-5555
Fabio de Paula.

,

• Terreno no Centro com 800m2 (20
x 40) com uma casa de 350m2 1 R.
Exp. Antônio Carlos Ferreira (próx.
A Ford Moretti, Doce Mel) 1 Valor:
R$1.500.000,00 1 (47) 9674-5555
Fabio de Paula.

• Vende-se terreno com 412,00m2
loteamento Mass - Rio da Luz.

Acesso asfaltado, contrato direto
com proprietário. Apenas 'R$
59.000,00/ aceito 'veículo. Tratar:
9128-5957/3376-1378.

• Vende-se terreno no bairro S�nta
Luzia. Valor R$ 38.000,00. Fone
3371-6069.

• Vende-se terrenoem Santa Luzia,

Rua Carlos Frederico Ramthum,
área com 2.742m2, escriturado,
valor a combinar. R$ 190.000,00.
Tratarfone: 3274-8891 com Artur.

• Área industrial de 8.000 m2 no
bairro Vieiras. Próprio p/ empresas
e recreativa. Totalmente plano. R$
860.000,00.9103-7772 - CRECI

23040.

,

• Vende-se terreno com 350 m2,
possui casa de alvenaria com 160

m". (Casa dividida em 5 quitinetes).
Rua Francisco Hruschka, Bairro Tifa
Martins. (Rua asfaltada).Valor R$
180.000,00. Interessados tratar:

(47) 3273-0910, (47) 9676-7017
ou (47) 9644-915i

• Vende-se terreno de 65.000 m2, no
Garibaldi, próximo à Comunidade
Santa Cruz. Valor R$ 150.000,00.
Tel 9944-9033.

• Vende-se terreno no Amizade,
Rua Irma Forster, Loteamento
Itacolomi 2, área de 375m2• Lindo
terreno, rua sem saída, excelente
rua residencial! R$ 165.000,00. Tel:
9131-0680

CHEVROLET

• Vende-se Astra Sedan Elegance
multipower 2005/2005, (GNV de

fábrica), completo, único dono,
perfeito estado. Valor R$ 23.000,00.
Telefone 47 8832-0302 / 3370-
6462 Murara.

• Vende-se Vectra ano 1998

completo. Modelo C.D., prata. Valor
R$ 13.000,00. Fone 9954-3898.

PEUGEOT

• Vende-se Peugeot 207, ano 2009,
XS 1.6, completo. Pneus novos,
bateria nova, kit embreagem novo,

sensor de luz e de chuva, ar digital,
em excelente estado. Apenas R$
23.500,00. Aceito propostas. Tel
9170-9686.

• Vende-se Peugedt407 2.0, 16\/, 4

portas, automático, prata metálico,
ano 2008, único dono, impecável.
Valor R$ 32.000,00.,Pone: 47 9938-
0871.

• Vende-se Peugeot 206 Sw, 2008,
prata, completo, único dono, chave
reserva, ótimo estado. Valor R$
18.800,00. Tratar 9102-1701.

VOLKSWAGEN

• Vende-se Paratí City;2004"
completa, GN\/, R$ 24.000,00, fone
(47) 9145-6290.

• Vende-se Parati ano 2000 1.8,em
ótimo estado. Valor R$ 15.500,00.
8464-2080 Jefe ou Olde.

• Vende-se Parati quadrada ano 94,
1.8 à gasolina, 4 rodas orbitais.
Emplacado (até 2014). R$"
12.000,00.9995-6372.

• Vendo ou troco por terreno
Golf 1.6 Sportline 2008. Carro
impecável, manual proprietário,
chave reserva, banco em couro, ar

digital, completo. Valor s/ troca
R$32.900,00. C/ troca R$35.900,00.

• Fax 1.0 l-Trend, 2013, prata Egito
(bege), completo + som com

Bluetooth, R$35.500,00. Tel. 3275-
4500 - Roeston Balsanelli.

• Palo 1.6 Hatch l-motíon

(automatizado), 2010, prata,
completo, R$34.600,00. Tel. 3275-
4500 Roeston Balsanelli.

FIAT

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3 Fire

2011 R$ 23.800,00 a vista. Fone =

8492-7060 ou 3374-0323

• Vende-se Fiorino Furgão 1.3

Fire 2007 R$ 7.800,00 ent. +
financiamento. Fone: 8492-7060

ou 3374-0323.

• Vende-se Palio Adventure Locker

2011"completa com ABS e Airbag.
Em bom estado. Valor R$36.500,00.
TeI9149-4929.

• Vende-se Doblo ano 2009 modelo

HLX, cor prata .Valor R$ 31.000,00.
No contato (47)8498-3936 ou

7811-7548 com Gilberto.

• Vendo Fiat Uno Mille Fire
2008 1.0 4p, completo (vidro
elétrico, direção hidráulica e ar

condicionado) por R$ 15.500,00.
Tratar: (47) 9979-0403.

• Vende-se Punto, modelo HLX

1.8, preto, ano 2009/09, final 03,
revisado, completão (sem teto),
pneus novos, R$28.500,00. Márcio
tel. 3084-1589 ceI. 9692-2135

(TIM).

• Vende-se Fiat Strada 1.4, Fire
,

cabine estendida ano 2007.

Documentação paga. Alarme trava
e direção. Valor R$23.500,00. Tel
9931-9410/3275-3538.

• Vende-se Siena 2001, c/ ar
condicionado. R$14.000,00. Tel
3373-0190/8855-2072

,

• Palio 1.0 Fire, 2p, 2004, branco,
com chave geral corta-combustível,
R$13.700,00. Tel. 8812-8522 -

Roeston Balsanelli.

FORD

• Vende-se FlOOO ano 1991, à
diesel. R$ 28.000,00. Tratar 9170-
9686.

• Vende-s'e Escort Hobby í.O ano 95,
gasolina. Valor R$ 5.000,00. Tel
3376-3637/8426-3600.

• Vende-se Ford Ka Class 2013,
branco, completo, valor
R$23.000,00.9103-7772.

RENAULT

• Vende-se Clio Sedan 2008, airbag
duplo, valor R$20.000,00. Falar
com Celso na parte da manhã. Tel·
3373-8543.

TOYOTA

• Vendo Corolla Xeí 1.8 Flex - Ano

2010/ Automático / Preto / Kit
Multimídia / Câmera de ré / Ar.

/ Dígítal / Ar Bag Duplo / Vidros
e Travas elétrica nas 04 portas
/ Retrovisor com rebatimento
eletrônico / Kit cromado / Pneus
semínovos aro 16/ Nota Fiscal /
Manual Proprietário com todas

revisões inclusive após a garantia,
todas trocas de óleo foram feita

na Concessionária Toyoville de

Joinville + o som original. Veículo
sem detalhes. Valor R$ 50.000,00
sem trocas. Tratar: (47) 3371-8153
/9620-8384 com Elsio.

TOYOTA

• Vendo Corolla Xei 1.8 Flex - Ano

2010/ Automático / Pretov Kit
Multimídia / Câmera de ré / Ar.
Digital/Ar Bag Duplo / Vidros
e Travas elétrica nas 04 portas
/ Retrovisor com rebatimento
eletrônico / Kit cromado / Pneus
seminovos aro 16/ Nota Fiscal /
Manual Proprietário com todas

revisões inclusive após a garantia,.
todas trocas de óleo foram feita

na Concessionária Toyoville de
Ioínvílle + o som original. Veículo
sem detalhes. Valor R$ 50.000,00
sem trocas. Tratar: (47) 3371-8153
/9620-8384 com Elsio.

OUTROS

• Vende-se ou troca-se trator por casa
ou terreno.Valor R$ 100.000,00. E
canhão pulverizador de bananas,
R$ 8.000,00. Te13373-3021 / 9222-
2536.

• Audi A3 branco, 4 portas, roda liga,
ano 2002, motor 1.6 gasolina, IPVA
pago R$22.800,00, só à vista. E

AudiA4 preto, moto!'V6 gasolina,
IPVA pago, 4 portas, completo,
automático, roda liga. R$ 24.900,00
só à vista 8890-9854 / 9192-8887
Marcos.

• Vende-se Verona 1995, GLX, 1.8,4
portas, GN\/, R$ 6.900,00. Fone (47)
9145-6290 (Marcos)

• Vende-se Moto XR Tornado, 250 CC,
ano 2005,Cor preta, R$ 6.000,00.
Contato: 3372-9204 ou 8807-0261.

marco.enke@duasrodas.com

• Vendesse Viúva Negra RD 350

Yamaha, preta, escape esportivo,
IPVA pago, toda restaurada,
impecável. Valor R$ 6.500,00,'
somente à vista. Te18890-9854
Marcos.

LOJA

Vende-se loja comercial na
MareebaI.

Estrutura tísica completa.
R$ 25.000,00.
Contato Roger .

9619-6162

TERRENO

Vende-se terreno no Ami

zade, Rua Irma Forster,
Loteamento Itacolomi

2, área de 375m2• Lindo

terreno, rua sem saída, ex
celente rua residencial! R$
185.000,00. Tel: 9131-0880

'Mitsubish L 200 Trinton HPE 3.2'

'Ano�2008/2008 �

•Diesel, Completa,4x4

'Com troca R$80.000,OO
'Sem troca R$75.000,OO

CONTATO:(47) 9107-6932
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GMAC RESPEITE OS UMITES DE VELOCIDADE.
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INDIGESTO ADJ, de Henrique, não aproveitou as chances criadas - especialmente na primeira etapa - e viu os visitantes saírem vitoriosos da Arena Jaraguá 'ontem

Eficiente, Joinville leva
o clássico contra Jaraguá
Lucas Pavin

3 A 1 Visitantes se deram melhor na partida realizada ontem, na Arena Jaraguá, válida pelo Catarinense

""(]mjogo equilibrado, a Krona/
.üJoinville foi mais eficiente e

derrotouaAD Jaraguá (CSM/Pré
Fabricar/Mannes/FME) em ple
na Arena por 3 a 1, na noite desta

terça-feira, no maior clássico do
futsal de Santa Catarina.

A partida foi a quinta do time
jaraguaense no returno do Cam

peonato Catarinense da Divisão

Especial, que agora contabiliza
duas derrotas (para Rio do Sul e

Joinville), dois empates (Lages
e Tubarão) e apenas uma vitória

(Blumenau). O gol do Jaraguá foi
marcado pelo ala Oitomeia, en
quanto Sakai, Valdin e Renatinho
anotaram para os joinvilenses.

Com o resultado, a ADJ es

tacionou nos cinco pontos e caiu

para o sexto lugar na tabela de

classificação do returno. Já a Kro

na deu um salto e subiu da sétima

para a quinta posição, agora com
sete pontos ganhos.

Porém, vale lembrar que os

jaraguaenses estão garantidos
nas semifinais da competição por
terem faturado o título do turno

justamente em cima do Joinville.
"Até o momento do primeiro

gol deles, tivemos várias chan
ces de abrir o placar. Num jogo

"
Num jogo como este, se você
não faz contra uma equipe
qualificada, acaba tomando. Eles
foram melhores na finalização,
porque o volume de jogo foi o
mesmo dos dois times.

Sergio Lacerda, técnico

como este, se você não faz contra
uma equipe qualificada como a do

Joinville, acaba tomando; Enmo

acredito que pecamos neste deta
lhe e eles foram melhores na fina

lização, porque o volume de jogo
foi omesmo dos dois times", disse
o técnico Sergio l.acerda.

"Não conseguimos criar chan
ces claras no segundo tempo
como criamos no primeiro, onde
não tivemos competência para
colocar a bola para dentro do gol.
O jogo foi definido nos detalhes,
porque eles não tiveram muitas

oportunidades de marcar, mas

aproveitaram quando chegaram",
afirmou o alaOitomeia.

"Poderíamos ter saído com

um ou dois gols de diferença na

etapa inicial, mas pecamos nas

finalizações. Agora é descansar

epensar na partida em Chapecó,

porque não tem nada perdido e

vamos em busca da classificação
para as semifinais do returno",
finalizou o ala Pepita.

Agora, o elenco folga no dia de
hoje e se reapresenta nesta quin
ta-feira (7) visando o confronto
contra a Chapecoense. A partida
acontece no próximo sábado (9),

"
o jogo foi definido nos

detalhes, porque eles
não tiveram muitas

oportunidades de marcar,

mas aproveitaram
quando chegaram ..

Oitomeia, ala

às 17h,' no Ginásio Plínio Arlindo
de Nes, em Chapecó. A equipe do
Oeste catarinense é a vice-líder do
returno com 10 pontos .

No domingo, os jaraguaenses
voltam à quadra pelo Campeo
nato Catarinense, em Concórdia,
contra os semifinalistas da Liga
Futsal.

SEM

ESPAÇO
Bem

marcado,
ficou

complicado
para o

pivô Hugo
- artilheiro
daADJ no

. Catarinense -

encontrar

o caminho
do gol
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Brusque tropeça e

Juventus sobrevive
r=OCO NO CANOINHAS Classificado, MolequeTravesso volta à campo no domingo, às 17h, em casa

Lucas Pavin disparado da chave com 10 pon
tos, somando três vitórias e um

empate, enquanto o Brusque
amargou a lanterna com apenas
três pontos.

Com a classificação, o trico
lor jaraguaense agora encara o

Canoinhas na fase de mata-ma

ta, que definirá as três equipes
que seguem para o quadrangu
lar final, onde entrará o atual

campeão Joinville. O primeiro
jogo acontece já neste domin-

.

go (10), às 17h, no Estádio João

A "secada" dos torcedores e do
l"\elenco do Juventus contra o

Brusque deu certo. Isto porque,
com a vitória do Metropolitano
por 1 ao sobre os brusquenses
na tarde desta terça-feira, o Mo
leque Travesso terminou em se

gundo lugar noGrupo B da Copa
SantaCatarina - comquatropon
tos - e garantiu uma vaga para a

.

próxima fase da competição.
O Metrô ficou como líder

Marcatto. Por ter terminado esta

primeira fase na liderança do
seu grupo, o Canoinhas decide a

vaga em casa, no dia 16.
Para o confronto deste fi

nal de semana, o técnico Mar

cio Ventura não poderá contar

com o lateral-direito Jhoy, que
recebeu o terceiro cartão ama

relo na última partida e cumpre

suspensão automática. O jovem
Caique vem treinando duran
te a semana entre os titulares e

deve ser o seu substituto. Além

disso, o lateral-esquerdo Rodri- .

go Crasso não vem participando
das atividades com o grupo em

virtude de uma lesão e é dúvida

para domingo.
Vale ressaltar, que nomata

mata o saldo de gols não é crité
rio de desempate. Caso as duas

partidas terminem empatadas,
haverá uma prorrogação, onde
omandante da partida, no caso
o Canoinhas, terá a vantagem
de poder empatar novamente
para se classificar.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

OPORTUNIDADE Técnico MárcioVentura (C) ganha mais duas chances para conquistar a confiança do torcedor juventino em definitivo

Bocha Livre

Campeonato Jaraguaense define os semifinalistas
O Campeonato Jaraguaen

se de Bocha Livre tem sequên
cia amanhã com os jogos de
volta da fase quartas de final.
Os confrontos entre Cancha do
Karsten 'B' contra Cancha do

Ademir, Cancha do Sombrei-

ro e Big Bocha Brasil, Cancha
do Karsten 'A' versus Antiga
Retorcida, além de Cancha do
Pradi '� e Cancha do Soneca .

'A' acontecem às 19h30, com
entrada franca. Em disputa, o
"Troféu Prefeito Durval Vasel"

44°/0
fAUDIÊNQIA

e uma premiação total de R$
11 mil, além de troféus e me

dalhas. Passam para a semifi
nal, as equipes que vencerem

os dois confrontos.
Caso haja uma vitória para

cada lado, a definição do elas-

sificado será dada pelo sal
do de pontos nas derrotas. O
evento que é promovido pela
Fundação Municipal de Es

portes e Turismo tem suas

finais previstas para ocorrer

nos dias 19 e 21 de novembro:

FutebolAmador

CopaMime
O Campeonato da Primeira Divisão

de Jaraguá do Sul, intitulado este ano

como "Copa Mime" prosseguiu neste

fim de semana. No sábado, o João Pes

soa goleou o JJ Bordados por 4 a 1. Já
no domingo, no campo do Flamengo,
os donos da casa perderam para o Cruz

de Malta por 3 a 2. O João Pessoa é lí

der do campeonato com quatro pontos,
levando vantagem no saIdo de gols so
bre o Cruz de Malta.

Futsal

Sub-17
O futsal SUb-1? de Jaraguá do Sul

garantiu uma vaga no quadrangular
final do Campeonato Catarinense. A

equipe CEJjRestaurante Manno'sj
FME venceu Lages e Rio do Sul por 2
a 1 e 4 a 3, respectivamente, e mesmo
com a derrota por 5 a 2 para Tubarão,
segue nabrigapelo sexto título Estadu
al da categoria, onde já que foi campeão
em 1996, 2001, 2007, 2010 e 2011.

LigaFutsal

Equipes de 2014
Mesmo estando na reta final da

Liga Futsal 2013, o Comitê Executivo

do torneio divulgou a segunda-feira as

vinte equipes que disputarão o campe
onato nacional da próxima temporada.
Destaque para a Associação Desportiva
Jaraguá (ADJ) que vai em busca do seu

quinto título na competição e Associa

ção Desportiva Brasil Futuro, de Soro
caba (SP), estreante na Liga.

Guaramirim

Várzeano
No sábado passado (2); aconteceu a

última semifinal do CariÍ�nato Varze
ano de Guaramirim. No campo do Sele

to, o Bons Amigos venceu o Quati por 1

a o, pela Segunda Divisão, e agora faz a

final da categoria contra os Xavantes. Já
o Quati disputa o terceiro lugar contra
Força Jovem. As partidas acontecem no

próximo sábado (9), também no Seleto.

FMI05.COM.BR
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NEM A' CBF

ignora os pedidos
de associação
formada por mais
de mil atletas

profissionais

Pedido do Bom Senso é ignorado

A proposta de calendá
.1"\.rio de 2015 feita pela
CBF ficou longe de aten

der aos pedidos do Bom
Senso FC, entidade orga
nizada por vários jogado
res do futebol brasileiro
com o objetivo de melho
rar o calendário nacional.

Segundo apurou a Fo

lha de S. Paulo, o projeto
não atendeu a uma das

principais requisições do

grupo, que era não ter jo
gos nas datas Fifa (quan
do as Seleções entram

em campo), além de ter

criado um "velho-novo"
torneio: a Supercopa do
Brasil, disputada entre os

campeões-do Brasileirão e

da Copa do Brasil.

SEM VOZ Ainda não foi desta vez que a CBF ouviu os anseios dos atletas profissionais, que fundaram a entidade para defender seus direitos

Entre as solicitações
que devem ser atendidas,
estão o aumento do perí
odo de férias dos atletas

para 30 dias e a ampliação
da pré-temporada tam

bém para 30 dias. Com

isso, os Estaduais só co

meçariam no início de -

fevereiro. A Supercopa do
Brasil, por sua vez, seria
encaixada como partida
de abertura da tempora
da, sempre nos primeiros

Futebol Paulista

Quatro grandes se reúnem com oMP

Representantes dos qua- rioPúblico estaduale devem deve ser o fim da venda de
tro grandes clubes de São assinar um Termo deAjuste ingressos de jogos nas sedes
Paulo, Corinthians, Palmei- de Conduta ('fAC) compro- das organizadas, o que atu

ras, Santos e São Paulo, se
.

metendo-se a abolir a ajuda almente acontece com três
reunirão na próxima segun- a torcidas organizadas. Um destes quatro times, com

da-feira (u) com o Ministé- resultado efetivo do TAC exceção do Palmeiras.

JoeI Santana Goiás Chelsea

EmAngola Desfalque Em baixa

o treinador Joel Santa- Principal nome doGoiás, O zagueiro David Luiz

na negou nesta terça-feira o atacanteWalter não estará não vive bom momento no

que assumirá a seleção an- em campo na partida de vol- Chelsea. De acordo com

golana, Por outro lado, con- ta das semifinais da Copa do o jornal Daily Star desta
firmou que conversa com a

. Brasil, contra o F1amengo, terça-feira, o defensor vem
. federação local e que está no Maracanã. Batalhando enfrentando uma crise no

colaborando para a evolu- contra uma lesão na coxa vestiário dos Blues e será

ção do futebol do país em direita, o "gordinho" não novamente barrado de uma

projeto visando a classifica- treinou na manhã desta partida. da equipe inglesa,
ção para a Copa do Mundo terça-feira e foi descarta- desta vez diante do Schalke
de 2018. Por isso, rejeitou do pelo departamentomé- 04, hoje à tarde, pela Uefa
uma proposta do Vasco. dico do Esmeraldino. Champions League.

dias de fevereiro.
Outra proposta do

Bom Senso, a de redu

ção ainda maior de datas
dos Estaduais, não será
atendida. O grupo, que já
conta com pouco mais de

1 mil atletas, queria en

tre 15 e 17 rodadas para
os torneios, mas a CBF
considera que 19 é o nú
mero máximo a que os

campeonatos podem ser

diminuídos.

Quanto às datas Fifa,
o Brasil seguirá tendo os

times desfalcados pelas
Seleções, já que não estão

-previstas paradas enquan
to os países se enfrentam
em amistosos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




